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ALGEMEEN

Besrtrun EN DAGELTJKS BESTUUR

Dr. J. J. Brutel de la Rivière, indertijd in verband met zijn functie van voor-
zilter van de Gezondheidsraad benoemd tot tijdelük lid van het bestuur van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O., heeft na zijn eervol ontslag per 15 maart
1955 als voorzitter van de Gezondheidsraad ontslag gevraagd als tijdelijk
bestuurslid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Bij Koninklijk besluit
van 3l mei 1955 No. 23 is aan Dr. J. J. Brutel de la Rivière met ingang van
I mei 1955 eervol ontslag verleend als tijdelijk bestuurslid van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. en is tot tüdelük lid van dit bestuur benoemd Dr. J. Wester,
voorzitter van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. prljst zich gelukkig, dat Dr. Brutel de
la Rivière als plaatsvervangend gedelegeerde van de Minister van Onderwljs,
Kunsten enWetenschappen, waartoe hij bij Koninklijk besluit van 25 juni 1955
No. 19 is aangewezen, deel blijft hebben aan de werkzaamhedenvan het bestuur.

Bü Koninklük besluit vara l7 mei 1955 No. 25 is met ingang van I mei 1955
benoemd tot plaatsvervangend gedelegeerde van de Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid bij de Gezondheidsorganisatie T.N.O. de heer H. J.
Dijkhuis, directeur van de Volksgezondheid, onder gelijktijdige eervolle ont-
slagverlening uit deze functie aan de heer Mr. F. J. J. Besier.

Bü Koninklük besluit van 10 augustus 1955 No. 31 is Prof. Dr. A. Querido,
hoogleraar in de inwendige geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden,
benoemd tot lid van het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ter
voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof, Dr. J.
Steenhuis.

Hoewel niet meer tot de verslagperiode behorend, kan worden vermeld, dat
in verband met het feit, dat Prof. Dr. R. Remmelts overeenkomstig de statuten
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. op 24 jamtari L956 aan de beurt is af
te treden als lid van het dagelijks bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. en niet herkiesbaar is, Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom met ingang van
24 jarnnri 1956 in deze functie gekozen werd a1s opvolger van Prof. Remmelts.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:



l. Gedelegeerden,
tevens leden,íng.
art. 6 van de sta-
tuten, jo art. 18
van de Wet

P laa t sv e rv ang e nde g e de I e g e e r den,
tevens plaatsvervangende leden,
ing. art. 6 van de statuten, jo art.
18 van de Wet

Benoemd op voor-
dracht van

Prof. Dr. P. Mun-
tendam

Mr. H. J. Woltjer

II. Gewone leden
ing, art.7 van
de statuten

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

Prof. Dr. G. A.
Lindeboom
Prof. Dr. R.
Remmelts
Prof. D¡. A.
Querido
J. Stork

Dr. Ir. F. Bakker
Schut
Prof. Dr. I.
Boerema
Prof. Dr. A. ten
Bokkel Huinink

H. J. Dijkhuis

Dr. J. J. Brutel de la Rivière

Senaat Technische Hogeschool

Koninklljke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst
Senaat Vrije Universiteit te
Amsterdam
Praeventiefonds

Senaat Rijksuniversiteit te
Leiden
Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering van de Tandheel-
kunde
Konìnklijk Instituut van
Ingenieurs
Senaat Gemeentelijke Universi-
teit te Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit te
Utrecht

Minister van Sociale
Zaken en Volksge-
zondheid.

Minister van Onder-
wijs, Kunsten en
Wetenschappen.

Datum van aftreden

t-l-1957

l-t-1957

l-t-1957
t-t-1957

l-t-1957

l-t-1957

1-1-1960

1-l-1960

1-1-1960

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



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 Iichamenaanbevelingen in ing.
art. 7 (2 en 3) van de statuten

Datum van aftreden

Datum van aftreden

J. de Groot
Prof. Dr. J. H.
Gaarenstroom
Prof. Dr. F. H. L.
van Os

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

III. Tijdeliikeleden
ing. art.9 van
de statuten

Gezondheidsraad
Senaat Rijksuniversiteit te
Groningen
Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij tot Bevordering der
Pharmacie
Gezondheidsraad

Senaat R.K. Universiteit te
Nijmegen

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

Dr. C. Banning
Prof. Dr. E. H.
Vogelenzang
Dr. J. Wester
Prof. Dr. K. C.
Winkler

l-4-1956

r-4-1956
r-4-1956

t-4-1956

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Vy'. F. J. M. Ktul, ondervoorzitter,
Dr. C. Banning,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,

Prof. Dr. G. A. Lindeboom,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Mr. H. J. Woltjer,
A. E. Winkel, secretarís.

P¡N¡,rrNcMEnsrERScHAP

De heer Ir. A. de Moolj A.Czn. heeft zijn functie van algemeen penning-
meester van de Organisatie T.N.O. neergelegd en in zijn plaats is benoemd de
heer P. L. Ek, voordien penningmeester van de bijzondere Organisaties T.N.O.



De Gezondheidsorganisatie T.N.O. blÜft p¡ofijt trekken van de deskundigheid
en ervaring van de heer de Mooij door zijn benoeming tot algemeen adviseur
en doordat hij de leiding blijft houden van de Afdeling Bouwzaken.

Vnnc¡,osRrNcsN

Het bestuur kwam in de verslagperiode viermaal in vergadering bijeen; het

dagelijks bestuur vergaderde achtmaal.

BI¡rnNrorr,rsr vAN LETDERS vAN oNDERzoEKINcEN vAN DE GszoNpnmosoRGANI-

SATIE T.N.O. EN ANDEREN, B.TJ DEZB ONDERZOEKINGEN BETROKKTN

In het afgelopenjaar werd wederom een bijeenkomst gehouden van leiders van
onderzoekingen en van degenen, die een belangrijke rol vervullen bij de onder-
zoekingen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met het doel het onderlinge
contact tussen de werkers te bevorderen. Er werden enige voordrachten ge-

houden, waarna er gelegenheid was tot gedachtenwisseling. De behandelde

onderwerpen waren: ,,Medisch-Hygiënisch werk in Indonesië" door Prof' Dr.
J. H. de llaas, ,,Enkele sociaal-medische gegevens van de enquête over peri-

natale sterfte" door mejuflrouw J. H. Posthuma, ,,Enquête over geluiden in
de woningen" door de heer C. Bitter, ,,Predilectie van astma voor het eerst-
geboren kind" door Dr. G. J. Huët, ,,De E.E.G.-spectroscoop, een frequentie-
analysator voor het electro-encefalogram" door Ir. D. H. Bekkering en

,,Klinische zijde van de frequentie-analyse van het E.E.G." door Dr. W.
Storm van Leeuwen.
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WERKZAAMHEDEN

Het inzicht, dat onderzoek op medisch terrein in de huidige maatschappeüjke
omstandigheden mede een levensvoorwaarde is voor het instandhouden van
deze maatschappij, is nog niet algemeen. In de medische werold moge dit
inzicht er zijtt, in de wereld daarbuiten is dit merkwaardigerwijs niet het geval
en kan wel eens de vraag worden gehoord of het wel nodig is zoveel geld te
besteden aan dit aspect van volkswelvaart of volksbelang. Een optimale gezond-
heid van de bevolking in zijn geheel en van de afzonderlijke leden is een conditio
sine qua non voor het optimaal functioneren van de gemeenschap. Om dit te
bereiken is veel speurwerk nodig; het klinische speurwerk vereist de samen-
werking van velerlei specialismen en daardoor meer geldmiddelen; vooral ook
onderzoekingen, die zich in de samenleving moeten afspelen en die er veelal
op gericht zijn te komen tot preventieve maatregelen zijn uitgebreid en kostbaar.
De resultaten vooral van de laatste kunnen eerst na langere tüd tot uiting
komen en spreken daardoor niet zo zeer tol de verbeelding; het nut ervan
dringt niet zo door tot de leek.

Een andere vraag, die ook beluisterd kan worden bij de niet-medicus komt
hierop neer, of niet juist op het gebied van de volksgezondheid voor een klein
land als Nederland in hoofdzaak zou kunnen worden volstaan met het gebruik-
maken van de resultaten van het onderzoek in het buitenland.

Deze wagen spelen een rol ten aanziert van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O.;de instelling van de niet-medische wereld bepaalt mede de mogelijk-
heden voor werkzaamheid, die haar geboden worden.

Het jaar 1955 kan worden gekenmerkt als een jaar van financiële zorgeî.
Nu de Gezondheidsorganisatie T.N.O. meer en meer bekend wordt en aan

de ene kant haar ,,eigen" werkzaamheden en die van de onder haar ressor-
terende instellingen in versneld tempo toenemen, terwijl aan de andere kant
ook steeds meer beroep op haar wordt gedaan voor financiele steun ten behoeve
van grotere projecten van derden, blijkt steeds cluidelljker, dat het aar.haar
in het derde jaar van haar bestaan gestelde plafond van financiële mogelijk-
heden te laag is geweest, zoals zij al toen naar voren heeft gebracht.

In het afgelopen jaar heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O. haar tempo
moeten vertragen. Helaas zal voor 1956 het tempo in nog sterkere mate moeten
worden vertraagd. In feite komt het er op neer, dat zij bij beeindiging van
onderzoekingen geen nieuwe zal kunnen aanvatten en datzlj gerechtvaardigde
aanvragen van derden voor steun slechts ten dele zal kunnen inwilligen.

Sinds haar instelling heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O. een twintigtal
onderzoekingetzelf aangevat. Hierover worden in dit verslag onder het hoofd
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,,Door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zelve aangevatte en eventueel aan
te vatten onderzoekingen" mededelingen gedaan omtrent de stand varr zakeî.
Van deze onderzoekingen is een viertal afgelopen; de rapporten daarover
zullen binnen afzienbare tijd worden gepubliceerd. Eén onderzoek, t.w. dat
naar de verdeling van patiënten in ziekenhuizen, is reeds geruime tijd stopgezet.
Onderdelen van een aantal andere onderzoekingen zijn gereed gekomen;
publikaties daarover zijn reeds verschenen of zullen binnenkort verschijnen.

Eén gebied van werkzaamheid, t.w. het radiobiologisch onderzoek door de
onder de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. ressorterende Radiobiologische
Werkgroep T.N.O., dat reeds enkele jaren de aandacht had en waarop op
bescheiden schaal gewerkt wordt, staat nu in het middelpunt der belangstelling.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. onderschrijft volkomen de conclusie van
de Nederlandse delegatie naar het Congres te Genève inzake de vreedzame
toepassing van atoomenergie, dat Nederland op dit gebied bedenkelijke achter-
stand vertoont. Deze achterstand en het feit, dat Nederland binnenkort kern-
reactoren gaat bouwen - de gevolgen waarvan zich op het gebied van de
volksgezondheid zullen doen voelen - was begin 1956 aanleiding voor de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. zich fe beraden over de vraag of zij erin moet
berusten dat z|j, daartoe door haar financien gedwongen, moet blijven voort-
gaan met op zo bescheiden schaal op het onderhavige gebied werkzaam te zijn.

Overtuigd, dat uit een oogpunt van volksgezondheid dezevraag ontkennend
moet worden beantwoord, heeft zij met de Centrale Organisatie T.N.O.
stappen onciernomen bij de Regering met het doel financieel in staat te worden
gesteld het onderzoek op radiobiologisch gebied krachtig aan te vatten. In
verband met de omstandigheid, dat het accent van de ontwikkeling zal liggen
op zuiver medisch gebied, ligt het in de bedoeling dit onderzoek in de toekomst
rechtstreeks onder de Gezondheidsorganisatie T.N.O. te doen ressorteren.

Uiteraard is het de bedoeling zoveel mogelijk coördinatie te betrachten en
te streven naar een nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in de kring
van T.N.O., in de kring van Universiteiten en Hogescholen en met het Reactor-
centrum Nederland.

Inmiddels is nog geen beslissing van de Regering verkregen.
Hoe belangrijk dit gebied ook moge zijn en hoe verheugd de Gezondheids-

organisatie T.N.O. ook zal zijn indien haar plannen in dit opzicht financieel
realiseerbaar worden, haar zorg voor de ontwikkeling op de andere gebieden
van onderzoek en voor de ontwikkeling van de onder haar ressorterende in-
stellingen wordt hierdoor niet minder.

Haar streven zal etop gericht dienen te blijven haar opgestelde ontwikke-
lingsplan te realiseren en de medewerking hiertoe van de Regering te krijgen.
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CoNr¡.cr MET ANDERE INSTELLTNGEN

Gedurende het afgelopen jaar werd wederom door de voorzitter contact
onderhouden met verschillende insteilingen en commissies, welke aanrakings-
vlakken hebben met de Gezondheidsorganisatie T.N.O., onder meer, doordat
hij zitting heeft in de besturen hiervan. Een overzicht van deze contacten, in
vorigejaren ontstaan, wordt in bijlage 3 gegeven.

De voorzitter maakte deel uit van de door de Gezondheidsraad ingestelde
Commissie inzake problemen van de cariëspreventie met fluoriden. Er wordt
contact gehouden tussen deze Commissie en de Caries-Adviescommissie T.N.O.
De voorzitter werd uitgenodigd deel te nemen aan de arbeid van de Intra-
departementale Werkgroep inzake kernenergie, welke uitnodiging werd aan-
vaard. Voo¡ts heeft de voorzitter zitting in de Commissie van de Gezondheids-
raadinzake medische aspecten bij de ontwikkeling van de vreedzame toepassing
van atoomenergie. Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft de
voorzitter wederom aangewezen als adviserend lid van het bestuur der Stichting
,,Nationaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum".

Met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
werd omtrent enkele onderwerpen overleg gepleegd. Er deden zich geen vraag-
stukken voor, welke het nodig maakten een vergadering van de Medische
Contact-Commissie T.N.O.-Z.W.O. te houden.

De voorzitter woonde de jubileumvergadering bij, gehouden ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Vereniging voor
Sociale Geneeskunde. Voorts was de voorzitter aanwezíg op het op 7 juni
gehouden Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling. De voor-
zitter maakte deel uit van de Nederlandse delegatie, die aan de Tweede zitting
van de Commissie van deskundigen op het gebiecl van de Volksgezondheid
van de Raad van Europa deelnar¡r. De voorzitter ontving een uitnodiging tot
bijwoning van de in augustus gehouden Internationale Conferentie van de
Verenigde Naties betreffende de vreedzarne toepassing van atoomenergie,
waaraaî wegens bijzondere omstandigheden geen gevolg kon worden gegeven.

Prof. Dr. K. C. Winkler, adviseur bù het T.N.O.-Cariësonderzoek, heeft
zítfí;rg in de Commissie van de Gezondheidsraad inzake problemen der carjes-
preventie.

Gedurende drie maanden maakte Dr. R. J. van Zonneveld, arts-coördinator
bij het gerontologisch onderzoek, een studiereis door Zweden, Denemarken,
Zwitserland, Frankrijk en Groot-Britannië, hiertoe in staat gesteld door een
fellowship van de Wereldgezondheidsorganisatie. Doel van de reis was een
inzicht te verkrijgen in het aan de gang zijnde speurwerk en in de praktische
bejaardenzorg in die landen. Bij het verslag van de heer van Zonneveld op
pag. 46 wordt hierop nader ingegaan.
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DOOR DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O. ZELYE AANGE-
VATTE EN EVENTUEEL AAN TE VATTEN ONDER.ZOEKINGEN

1. KnopoNonnzorr

De onderzoekingen op het gebied van de krop, verricht in het kader van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O., naderen thans alle hun voltooiing.

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar driemaal.
Ðr. Fasma, leider van het onderzoek over de frequentie en de aetiologie

van de krop in Nederland, heeft zijn onderzoekingen dit jaar voltooid; het
eindverslag is in bewerking.

Over de werkzaamheden en bevindingen deelt Dr. Pasrna het volgende mede:
Het onderzoek naar het voorkomen van krop in Nederland rverd beëindigd.

Een volledige kropkaart kwam gereed, sarnengesteld naar de kroppercentages,
welke gevonden werden bij de kinderen van de lagere school. Er is hiervoor
een omvangrijk onderzoek nodig geweest. In bijna alle gemeenten van Neder-
land zijn groepen kinderen onderzocht. Meestal betrof het de jeugd van de
lagere scholen, maar ook kleuters en or"rdere kinderen van de U.L.O.- en
Huishoudscholen werden onderzocht evenals enkele groepen volwassenen. Het
bleek, dat slechts in enkele gemeenten de jeugd geheel vrij van krop was (de
gemeenten waar de"jodiumprofylaxe reeds is ingevoerd buiten beschouwing
gelaten). Dank zij het hoge jodiumgehalte van het leidingwater is de bevolking
van Zutphen, Gouda, Amersfoort, Den Bosch, Barendrecht en Moordrecht
strumavrij. Verder komt overal struma voor, wisselend van een zeer geringe
tot zeer hoge frequentie. In het westen van het land is de endemie geringer
dan in de oostelijke en zuidelijke provincies, waar zij soms, zoals in de Gelderse
Achterhoek, in sterke graad optreedt, waardoor aangeboren krop daar ook
niet zo zeldzaam is. De gevonden resultaten lljken dus vrijwel in overeenstem-
ming met de jodiumdeûciëntietheorie. Evenals indertijd bij het onderzoek
van de Gezondheidsraad bleek ook nu de grote betekenis van een goede
jodiumvoorziening. Deze is, wat het drinkwater betreft, slechts in enkele
plaatsen belangrijk. In de reeds genoemde kropvrije plaatsen bevat het leiding-
water 40 of meer gamma jodium per l. Verder zijn er nog enkele waterleiding-
bedrijven met water met minder jodium dan de vorige, doch waar het gehalte
toch ook nog aanzienlijk is. Doch in het overgrote deel van Nederland bevat
het drinkwater zeet weinig jodium, zodat daarmee weinig wordt bijgedragen
tot de dagelijkse behoefte, welke op + 150 gamma is te stellen. Hier is de
voeding het belangrijkst als jodiumbron. Invloed werd gezien van het gebruik
van zeevis. Zeevis en andere zeeprodukten, zoals garnalen, mosselen er:z, zijn
zeer jodiumrijk. Het jodiumgehalte van sommige voedingsmiddelen, o.a. melk,
zuivel, eieren, is afhankelijk van de plaats van herkomst. De melk van het
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jodiumrijke zeekleigebied bevat ongeveer tweemaal zoveel jodium als die
van de jodiumarme gronden (waar al onze diluviale zandgronden toe behoren).
Het belang hiervan is duidelijk gebleken: meermalen werd de gunstige invloed
op het kroppercentage waargenomen.

Gelet op de grote verbreiding van krop in ons land, blijkt dus dat via de
gewone gebruikelijke voeding te weinig jodium wordt opgenomen om krop-
ontwikkeling te voorkomen.

Er werd vroeger wel verondersteld, dat de bewoners van de kust geen struma
zouden kunnen krijgen, omdat de atmosfeer daar veel meer jodium zou bevatteî
dan elders. Deze nabijheid van cle zee heeft echter geen praktische betekenis.
In Katwijk aanZee kornt bijvoorbeeld bij de schooljeugdblj 45% struma voof,.

Naast de jodiumdeflcientie heeft ook o.a. de hardheid van het drinkwater
een kropbevorderende invloed. Hieromtrent werd een 8-tal waarnemingen
gedaan. Het verschil in kropfrequentie bij gebmik van hard en zacht water,
bij overigens gelijke omstandigheden, werd signiflcant bevonden.

Bij een enquête naar de gebruikelijke voeding bij groepen kinderen met en
zonder struma in Groenlo en omgeving werd gezien, dat bl beide groepen
enige belangrijke nutrienten (vooral dierlljk eiwit en vitamines) beneden de
normale gemiddelde behoefte bleven en dat de opname aaîvet te hoog was.
Bij de strumagroep waren de verschillen rnet de norrnale behoefte het grootst.
Hoewel de gevonden verschillen niet groot zijn en er geen vergaairde gevolg-
trekkingen uit kunnen worden gedaan, komen zij geheel overeen met soortge-
lijke waarnemingen in het buitenland, waar in nagenoeg elke uitgesproken
onvolwaardige voeding een kropbevorderende factor wordt gezien (Wegelin,
Znrich). Ook het verschil in kropfrequentie tussen de welstandsgroepen urijst
in de richting van de invloecl van een alleszins volwaardige voeding.

Het is niet gebleken, dat in ons land aan bepaalde antithyreoïde stoffen in
de voeding (bijvoorbeeld in kool) betekenis moet worden toegekend.

Er rverden proeven genomen o.a. met melk, afkomstig van koeien, die veel
herfstknollen te eten kregen (in deze knollen was de antithyreoïde stof chemisch
aangetoond). Van enige strumogene werking van deze melk is in het dier-
experiment niet gebleken.

In het kader van het onderzoek naar eventuele gevolgen van de kropendemie
voor de volksgezondheid is door Dr. de Wijn gespeurd naar eventuele verschil-
len op lichamelijk gebied bij groepen kinderen met en zonder struma. Hierbij
is o.a. nagegaan: lengte, gewicht, spanwijdte, skeletleeftijd, tljdstip van het
begin van optreden der kenmerken van de sexuele rijping, bloeddruk, hemo-
globinegehalte, alkalische fosfatase en anorganisch fosfor. De onderzoeker
zegt in zijn eindconclusie: ,,De bevindingen bij het onderzoek naar sexuele
rijping, bloeddruk, alkalische fosfatase en anorganisch fosfaatgehalte duiden
alle in een richting van achterstand in groei bij de kinderen met stnrma".
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Het lijkt waarschijnlijk, dat ook de geringe verschillen, die geregistreerd
werden betreffende lengte en spanwijdte bij het zojuist genoemde onderzoek,
op die achterstand berusten bij de groep met struma.

Het is te verwachten, dat het eindrapport over het gehele onderzoek in de
loop van 1956 kan worden uitgebracht.

Ook het psychologisch onderzoek door mejuffrouw J. C. Kroes werd tot
voltooiing gebracht; het eindrapport is in bewerking.

Mejuffrouw Kroes berichtte, dat het begin van het jaar grotendeels werd
besteed aan het samenstellen van een codelijst en aan het coderen van het
beschikbare materiaal. Hoewel een aantal van bijna 600 kinderen in het begin
niet zo onoverzienbaar leek, bleek het moeilijker en tijdrovender dan eerst
gedacht was om een zo homogeen mogelijke beoordeling van de verschillende
gegevens te verkrijgen.

De codeiìjst, samengesteld in overleg met de Afdeling Bewerking Waar-
nemingsuitkomsten T.N.O., bevatte een aantal gegevens van de vragenlijst,
welke tijdens het onderzoek was gebruikt, en een overzicht van de testresul-
taten, voor zoyer deze in cijfers konden worden vastgelegd. Ook een aantal
kenmerken van de z.g. boomtest werd gecodeerd. Al deze gegevens werden
groepsgewijze vergeleken.

Functioneel onderzoek van endemische kroplijders

Prof. Dr. A. Querido heeft dit onderzoek eind 1955 afgesloten; een publikatie
hierover wordt thans samengesteld. Het door Prof. Querido uitgebrachte
jaarverslag luidt als volgt:

Het kroponderzoek werd dit jaar afgesloten met een onderzoek in de Ge-
meente Achterveld, vroeger een bekend kropgebied, doch nu sinds * 4 jaar
onder het bereik van de distributie van Jobrozozout vallend.

Doel was de invloed van Jobrozozout op de schildklierfunctie, met name
de aviditeit voor jodiurn, na te gaan met behulp van radio-actief jodium. Be-
palingen van de totale jodiumuitscheiding in de urine van 24 uur gaven ten
slotte een indruk van de per dag opgenomen hoeveelheid jodium via de rnaag-
darmtractus. Tevens werden thyroxinebepalingen in het plasrna verricht. In
totaal werden 15 proefpersonen onderzocht op dezelfde wijze als bij de eerder
beschreven onderzoekingen.

De resultaten samenvattend, werd gevonden, dat het in de schildklier op-
genomen percentage radio-actief jodium per 24 uur na toediening van een
speurdosis 20 tot 59\bedroeg. De uitscheiding in de urine was hiermede in
overeenstemming. De totale jodiumuitscheiding in de urine van 24 lutu bedroeg
gemiddeld t 150 gamma. Er is dus een duidelijk verschil ten opzichte van de
kropgebieden.
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Hoewel vóór het invoeren van het gebruik vanJobrozozout door de bakkers
niet eenzelfde onderzoek werd verricht, is het zeer waarschijnlijk, dat het ont-
staan van schildkliervergroting in deze gemeente moet worden toegeschreven
aan jodiumdeflcientie. Het door Dr. pasma verrichte onderzoek op enkele
scholen vóór en 4 jaren na het invoeren van de jodiumprofylaxe liet een duide-
Iijke daling van het percentage krop zien.

Het gelukte in het afgelopen jaar het totale materiaal, dat in de voorgaande
jaren was verzameld, analytisch te bewerken. Het onderzoek werd ì. 

""r,voorlopig verslag samengevat.
Het ligt in de bedoeling het verslag van de drie onderzoekingen tezamer_ te

publiceren.

onderzoe.k inzake de ínvloedvan hypo- en hyperthyreoidie tijdens de zwangerschap
van het moederdier op de ontwikkeling van het embryo

Ter voltooiing van dit onderzoek is aan Dr. J. Langman nog eenmaal een
subsidie verleend voor het eerste halfaar van 1956. over de in 1955 verrichte
werkzaamheden bericht Dr. Langman als volgt:

De verschillende groepen proefdieren, waarbii de moederdieren waren onder-
worpen aan partiële thyreoidectomie, werden in 1955 aanzienliik uitgebreid.

Het totaal aantal afwijkingen per groep bleek vrijwel hetzelfde te zljn
gebleven. Het grootste percentage afwijkingen werd gevonden bij die embryo-
nen, waarvan de moederdieren 25-55 dagen na de partiële thyreoidectomie
zwanger werden. Deze afwijkingen betroffen voornamelijk lenzen en retinae
van de embryonen. Ook het percentage resorpties was in deze groepen hoger
dan bij de andere proefdieren.

Een eventuele correlatie tussen ruststofwisseling, de p.B.I. en de arteriële
zuurstofspanning wordt thans nagegaan.

De proefdieren, waaraan thyroxine werd toegediend in doses van 0,25-1,0 mg
per dag voor en tijdens de graviditeit, vertoonden eveneens oogafwijkingen.
Zwelling van de lenzen werd bij dit experiment niet waargenomen. In een groot
aantal retinae werden grote, op ganglioncellen gelijkende, cellen gevonden. Het
bleek tot nu toe niet mogelijk deze nader te definieren.

Bovenstaande experimenten worden voortgezet met het toedienen van lagere
doses thyroxine per dag.

2. ONonnzonK NAAR FAcroREN, DrE DE nERTNATALE sTERFTE n¡TNvr,oro¡¡r

De Adviescommissie kwam in het verslagjaar eenmaal in vergadering bljeen.
Ook de cnderzoekingen, verricht in hel kader van deze Aduescommissie,
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naderen hun voltooiing; alleen het onderzoek ter verkrijging van een uitge-
breider inzicht in de pathologische anatomie van de neonatus door de heer
C. B. F. Daamen, onder leiding van Dr. M. Straub, zal h 1956 nog worden
voortgezet.

In het afgelopenjaar is de bewerking van de gegevens omtrent het onderzoek
naar factoren die de perinatale sterfte beïnvloeden voortgezel, zonder dat deze
nog kon worden afgesloten. De uitkomsten betreffende de prenatale periode
zijn door mejufrouw J. H. Posthuma, leidster van het onderzoek, in een
concept-rapport vastgelegd.

Onderzoek naar de hemorragische diathese bij pasgeborenen

Prof. Dr. S. van Creveld voltooide dit onderzoek in december. Aan het
eindverslag wordt het volgende ontleend:

In het laboratorilrm der Kinderkliniek van de Universiteit van Amsterdam
werd een onderzoek ingesteld naar de hemorragische diathese bij pasgeborenen
in het kader van het T.N.O.-onderzoek naar de factoren, die de perinatale
sterfte beïnvloeden. Vastgesteld werd, dat, naast een fysiologische hypopro-
trombinemie ook een fysiologische hypoproconvertinemie bestaat, die bij
vroeggeborenen meer uitgesproken is dan bij voldragen kinderen. Profylactische
toediening van vitamine K belnvioedt deze hypoproconvertinernie in gun-
stige zin.

Voorts werd gevonden, dat bij vroeggeborenen ook een voorbijgaand tekort
bestaat aan de factor, die bij hemofllie B of Christmas-ziekte ontbreekt.

Twee nieuwe hemorragische diathesen bij pasgeborenen werden uitvoerig
bestudeerd. Eén betrof een zuigeling met een decompensatio cordis, waarbij
voorbijgaand meerdere stollingsfactoren ontbraken. De andere betrof een tot
dusverre nog niet beschreven hemorragische diathese, waarbij een congenitaal
blijvend tekort bestaat aan de tweez.g. protrombine-conversiefactorenprocon-
vertine en proaccelerine.

Ten slotte werd een onderzoek ingesteld naar de stollingsfactoren bij kinderen
met icterus gravis neonatorum vóór en na exsanguinatietransfusie, welke aan-
doening niet zelden rnet een hemorragisohe diathese gepaard gaat.

Onderzoek ter verkrijging van een uitgebreider inzicht in de pathologísche anato-
mie van de neonatus

Over de onderzoekingen in het afgelopen jaar deelt de heer Daamen het
volgende mede:

De omvang van het pathologisch-anatomisch onderzoek betreffende de
perinatale sterfte was in 1955 vrijwel gelijk aan dat vanaf 1952.
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rn 1955 werden 156 premature, voldragen en overdragen kinderen geobdu-
ceerd, die niet ouder werden dan 7 dagen. (1952 - 161; 1953 - 161; 1954 - 160).

In 1955 werd van 162 premature, voldragen en overdragen kinderen, die
niet ouder werden dan 7 dagen, het macroscopisch en microscopisch onderzoek
voltooid. (1952 - 182; 1953 - t7O;1954 - t59).

van de 162pennataal gestorven volledig onderzochte kinderen koningT|%
der gevallen de doodsoorzaak door morfologisch onderzoek worden vast-
gesteld.

Bij deze 612 perinataal gestorven kinderen werden 33 maal (20,4\) met
het leven onverenigbare aangeboren afwijkingen gevonden (onder 612 opeen-
volgende perinatatre obducties was deze frequentie Z3,g%).

rnl9,7 lvan deze 762 gevallenwas de aangeboren afwijking ook de oorzaak
van de dood op het tijdstip van overlijden.

Bij de 162 perinataal gestorven kinderen werden in 3g der gevallen (231)
tentoriumscheuren gevonden (onder 612 opeenvolgende perinatale obducties
was deze frequentie 22,7 %).

Bij premature kinderen werden it 17./,, bii voldragen kinderen in 321 en
bij overdragen kinderen in 301 tentoriumscheuren aangetrofen. (onder 612
opeenvolgende perinatale obducties waren deze cijfers respectievelijk 16, 30
en 33%,).

Aantoonbaar abnormaal inwerkend geweld tijdens de baring (stuitligging,
forcipale extractie enz.) werd in 1955 in 741 van de tentoriumscheuren
gevonden.

van de 109 neonataal gestorven kinderen, overleden er 231met een ten-
toriumscheur.

De hyaline membranen pneumonie werd slechts gevonden bij neonataal
gestorven kinderen.

De frequentie onder alle prematuren bedroeg Z4%. Fiij de neonataal ge-
storven prematuren (58) werd 21 maal een hyaline membranen pneumonie
gevonden (:36%). (Onder 239 opeenvolgende perinatale obducties van
neonataal gestorven prematuren was dit cijfer 251).

De in 1954 gevonden daling van frequentie is in 1955 in een stijging over-
gegaan.

Septische aandoeningen werden bij 7 neonaiaalgestorven kinderen gevonden.
De navel vertoonde in al deze gevallen een ontsteking, die niet door de demar-
catie alleen te verklaren was. rn 5 van deze gevallen was het vruchtwater te
vroeg afgelopen.

Bij de antenataal gestorven kinderen bestond in l3l intra-ovulaire ont-
steking.
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Pathologisch-anatomís ch onder zoek van p r ematuur geboren kinderen

Dit onderzoek, dat Dr. W. A' Manschot onder leiding van Dr. M' Straub

verrichtte en waaryoor in 1955 nog subsidie werd verleend, kan thans als

incidenteel klinisch-pathologisch onderzoek worden voortgezet en hiervoor

wordt dan ook in 1956 geen subsidie meer door de Gezondheidsorganisatie

T.N.O. verleend.
Het door Dr. W. A. Manschot uitgebrachte eindverslag luidt als volgt:

In het laatste kwartaal van 1955 zijn geen oogjes meer onderzocht, daar

geen materiaal beschikbaar was. Het is gebleken, dat het onmogelijk is binnen

afzienbare tijd voldoende materiaal voor het beoogde onderzoek ter beschik-

king te krijgen, daar slechts zeer weinig prematuur geboren kinderen aan

interstitiele plasmacellulaire pneumonie overlij den'

3. B.C. G.-v.IccINATIEVRAAGSTUK

De Adviescommissie heeft het afgelopen jaar tweemaal vergaderd.

Met groot leedwezen wordt melding gemaakt van het overlijden van Dr'
H. R. Gerbrandy. Sinds 1 januari 1953 had hij de leiding van het onderzoek

en zijn analytische geest en zijn grote kennis van de tuberculose ais volksziekte

maakten hem tot eeÍL zeer waardevolle medewerker. De Gezondheidsorgani-

satie T.N.O. is hem dankbaar voor zijn werk en voor zijn toewijding en

enthousiasme hiervoor.
Per I april 1955 was als zijn medewerker aangesteld de arts M. A' Bleiker,

die het onderzoek voortzette.
Dr. W. A. Griep, geneesheer-directeur van het Groene-Kruissanatorium en

het consultatiebureau voor Tuberculose in Delft, is aangezoeht en bereid
gevonden als adviseur aan het onderzoek mede te werken.

Bij het bezien van de werkzaamheden van de werkgroep in de loop van 1955

kunnen deze verdeeid worden in drie interessesferen.

Een deel van het onderzoek was gericht op het bepalen van tuberculine-

indices bij verschillende bevolkingsgroepen in verschillende delen van het land,

te weten: kleuters, leerlingen van lagere scholen, voortgezet lagere scholen en

middelbare scholen, studenten aan verschillende instellingen voor hoger onder-

wijs, recruten en groepen personen behorende tot leeftÜdsgroepen, die liggen

tussen 20 en 30 jaar en ook hoger (Marken)'
Wanneer dit een herhalingsonderzoek gold, kon er een vergelijking worden

opgesteld met de uitslag van de Mantoux-reactie van één of twee jaar hiervoor,
ook door de werkgroep verricht, waardoor berekeningen van omslagpercen-

tages bü deze bepaalde bevolkingsgroepen konden worden opgesteld.
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Een ander deel van het onderzoek was gericht op de tuberculinereactie zelf,
waartoe de techniek van het geven van een Mantoux-reactie en het aflezen
daaryan gerekend kan worden.

In februari 1955 is in verband met het gevaar voor overbrenging van serum-
hepatitis door gebruikmaking van één enkele spuit en naald voor meerdere
personen, waaryan de naald weliswaar tussentijds werd uitgegloeid, een proef-
neming gedaan met het z.g. anthepa-ventiel. Hiermede werden echter sterk
afwijkende uitkomsten verkregen, waarbij er in de frequentiekromme van de
induraties geen scheidingspunt \¡r'as aan te wijzen tussen positieve en niet-
positieve reacties.

Hierna is overgegaan tot het aanschaffen van een grote hoeveelheid tuber-
culinespuiten vatn zeeÍ goede kwaliteit met een inhoud vaî0,25 cc, zodat sinds
de aanvang van 1955 alle te tuberculiniseren personen met een afzonderlijke
spuit en naald zün behandeld.

Bij de aanvang van het project was de keuze van de te gebruiken tuberculine
reeds gevallen op het Deense P.P.D., vervaardigd in het Staatsseruminstituut
te Kopenhagen onder leiding van Dr. Knud Tolderlund.

Wat betreft de sterkte van de te gebruiken P.P.D. is blijkens een verslag
van de Tuberculose Commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie te Genève
overgeschakeld van 10 E per 0,1 cc. op 5 E per 0,1 cc.

Alvorens hiertoe werd overgegaan is bij + 8000 personen om en om met
5 E en met 10 E per 0,1 cc. een Mantoux-reactie verricht ten einde de overeen-
komsten en verschillen van deze reactie vast te stellen.

Verder werden onderzoekingen verricht over te verwachten afwijkingen in
de resultaten van Mantoux-reacties bij onnauwkeurige injectietechniek.

Ook werd naar een correlatie gezocht tussen erytheem en induratie en
induratie en type.

De grootte van de quaddel van een toegediende Mantoux-reactie en het
aantal eenheden per bepaalde hoeveelheid te injiceren oplosmiddel waren een
onderwerp van studie.

Het derde deel van het onderzoek was gericht op de evaluatie van het B.C.G.
In januari 1955 werd door de werkgroep op verzoek van de Hoofdinspectie

van de Volksgezondheid een onderzoek ingesteld naar de tuberculinegevoelig-
heid van de bevolking van Marken. De negatief-reagerenden werden, behoudens
weigering, met B.C.G. gevaccineerd. Een rapport hierover is verschenen. Begin
januari 1956 zal de gehele bevolking van Marken weer worden doorgelicht
en weer een Mantoux-reactie ontvangen.

In Hilversum werd in de eerste helft van mei het jaarlijks onderzoek voort-
gezet rraar de tube¡culinegevoeligheid van :E 800 kinderen, die tussen oktober
1950 en oktober 1951 oraal B.C.G. hadden ontvangen.

Ve¡der hebben ditjaar wederom de studenten van de Technische Hogeschool
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te Delft en de Vrije- en Gerneentelijke Universiteit te Amsterdam bij de aan-
vang van het nieuwe collegejaar een Mantoux-reactie ontvangen en werden
de negatief-reagerenden, behoudens weigering, gevaccineerd met B.C.G,

Nu tegen het eind van 1955 de tuberculine-reactie bekend is van al de
+ 45.000 recruten, die in 1955 onder de wapenen zijn gekomen, kan een aan-
vang worden gemaakt met het geven van een herhalings-Mantoux-reactie aan
deze zelfde recruten van 1955, ten einde de omslagen in de Mantoux-reactie
vast te stellen.

Ten slotte zullen alle contactpersonen van de gevallen van tuberculose onder
militairen, die in 1956 zullen ontstaan, worden getuberculiniseerd. Tegelijkertijd
zullen deze contacten worden doorgelicht door de dienst Röntgen-Borstonder-
zoekvan het Leger. Dit onderzoek zal telkenmale worden herhaald na 6 weken
en na 3 maanden. Er wordt gehoopt hierdoor eventuele omslagen in de Man-
toux-reactie te kunnen opsporen.

Na-controle van kinderen, die tussen I maart t95I en 1 maart 1952 in de eerste
levensweek zijn ingeënt met B.C.G.-vaccin

Over dit onderzoek, waarvoor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. voor de
termijn van 16 juni 1954 tot 16 september 1955 aan Prof. Dr. S. van Creveld
subsidie verleende, deelt Prof. van Greveld mede, dat het onderzoek in de
gestelde termijn is verricht en dat de resultaten gepubliceerd zullen worden.

4. Asrlr¡,-oNDERzoEK

De Adviescommissie vergaderde dit jaar tweemaal.
Omtrent de voortgang van de onderzoekingen kan het volgende worden

vermeld:

S c ho o I k índe r en- as t ma- enq uê t e

De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van een reeks artikelen in
het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (34 (1956) p. 59, p. 93, p. 123 en
p. 159), waarheen kortheidshalve wordt verwezen.

Onderzoek inzake de betekenis van psychische, endocrine en sociale factoren
voor het ontstaan en de behøndeling van het astma bronchiale

Dr. J. Groen, die dit onderzoek in 1955 wederom voortzette, brengt hierover
het volgende samenvattende verslag uit:
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Verdere ervaringen werden verkregen in de toepassing van gÍoepspsycho-

therapie, al of niet gecombineerd met ACTH, waardoor een scherper inzicht
werd verkregen in de factoren, die het beloop en de prognose van de ziekte
beiLnvloeden. Uit de ervaringen van de afgelopen 4 jaar werd de conclusie

rgetrokken dat deze vorm van psychotherapie in zoverre een belangrijke aan-

winst voor de astmabehandeling vormt, dat bij een gtoep zeer ernstige astma-
patiënten duidelijke verbetering in de klinische toestand werd verkregen, zodat
het arbeidsverzuim en het aantal noodzakelijke wederopnemingen aanzienlijk
verminderden. Klinische genezing werd alleen bereikt bÜ drie patiënten bij wie
tijdens de therapie tevens een belangrijke verbetering in de levenssituatie
plaatsvond. Drie patiënten overleden, allen in de oudere leeftijdsgroep, bij wie
zowel de familie- als de werksituatie zeer ongunstig was. Bij de overige 22
patiènten werden min of meer aanzienlijke graden van syrnptomatische ver-
betering bereikt.

Deze resultaten wijzen erop, dat verder onderzoek naar betere methoden
van therapie noodzakelijk blijft, waarbij ook aandacht moet worden gegeven

aan de beTnvloeding van de levensomstandigheden van de patient.
Het onderzoek naar de bijnierschorsfunctie bij astrnapatiénten werd ver-

traagd, doordat de daartoe ter beschikking staande rnethodiek methodologisch
belangrijke tekortkomingen bleek te vertonen. Hoewel deze moeilijkheden nog
niet overwonnenzijn, is de rnethode althans in zoverre verbeterd, dat de eerste

resultaten konden worden verworven; dit onderzoek zal hLet komende jaar
worden voortgezet.

Het allergisch onderzoek geschiedde ook dit jaar voornamelijk door het

nagaan van het effect van de inhalatie van verschillende allergenen op de vitale
capaciteit. Het bleek, dat de gevoeligheid van dezelfde patiënt voor de inhalatie
van een standaardhoeveelheid allergeen of histamine belangrijk kan wisselen.

Bovendien blijkt een niet onbelangrijk aantal patiënten door het onderzoek
zelve, of door het herhaaldelijk inademen van een neutrale controle-vloeistot
een daling van de vitale capaciteit te vertonen. Ook het onderzoek op inhalatie-
allergenen leidt dus tot de conclusie dat in het ,,gestel" van de astmapatiënt
factoren aanwezig zijn, die zijn reactie op allergenen of op het onderzoek als

zodanig, bepalen. De studie van de aard van deze factoren en het mechanisme

van hun werkingswijze wordt voortgezet.
Daarnaast werd verdere aandacht gewijd aan de mogelijke betekenis van

conditionering voor het ontstaan van astma-aanvallen. In vroegere onder-

zoekingen werd aangetoond dat allerlei situaties waarin patiënten astma-

aanvallen hadden doorgemaakt, indien herhaald, opnieuw aanvallen konden

vetwekken, ook indien de omstandigheden zo waren gekozen, dat allergenen

hierbij geen rol konden spelen. Een poging om astmapatienten te conditioneren

voor aanvallen, waarblj histamine als onvoorwaardelijke en een zoemertoon
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als voorwaardeliike prikkel werd gebruikt, had slechts bij één van vier wille-
keurig gekozen patiënten effect. Het is de bedoeling het onderzoek voort te
zetten, waarbij andere situaties als voorwaardelijke en onvoorwaardeliike
prikkels zullen worden gebruikt.

onderzoek naar de betekenís van endocrine en allergische momenten ín het verloop
van astma en de methoden ter registratie hiervan

Het jaarverslag, ontvangen van Prof. Dr. N. G. M. orie, oncler lviens leiding
het onderzoek ook dit jaar werd gecontinueerd, luiclt als volgt:

Een experimenteel onderzoek naar de vorming van auto-antilichamen leverde
nog geen positief resultaat op.

De resultaten van continue behandeling met ACTH zonder meer zullen
bin¡enkort in een eindoverzicht worden samengevat.

In een proefschrift werd o.m. beschreven de invloed van het astma bij het
ontstaan van emfyseem zomede de consequenties hiervan op het rechterhart.

De uitwerking van een histaminebepaling in het klinische werk is van de
chemische kant momenteel beëindigd en wordt van de biologische kant nog
verder benaderd en getoetst.

rn het kader van de onderzoekingen te Groningen vindt voorts in samen-
werking met de werkgroep van Dr. Groen te Amsterdam een psychosomatisch
onderzoek bii astmapatiënten plaats, waarover de psychiater H. Blijham als
volgt verslag uitbrengt:

Het in 1954 begonnen onderzoek werd voortgezet. De biograflsche en psycho-
logische onderzoekingen bij een reeks van 25 astmapatiënten werden geðomple-
tee¡d. De verkregen gegevens werden uitgewerkt in een verslag van de bio-
grafische anamnese van elke patiënt en een verslag van het psychologisch
onderzoek; verder werd de statistische bewerking van de Rorschach protocollen
ter hand genomen. Er werden twee controlereeksen opgezef . Het onderzoek
van deze reeksen kon niet worden beëindigcl in 1955 en wordt nog voortgezet.
Het bleek moeilijk te zijn in een vlot tempo voldoende controlepersonen te
krijgen, die aan de gestelde eisen voldoen. De eerste reeks bestaat uit patienten
met primair chronisch reuma. De tweede reeks bestaat uit normale personen;
het begrip normaal werd bepaald volgens de in het proefschrift van Bãrendregt
gegeven criteria. Bij deze controlereeksen wordt er naar gestreefd een identiteit
te verkrijgen met de astmareeks ten aanzien van leeftijd, burgerlijke staat,
godsdienst en sociale situatie.

Het psychologisch onderzoek geschiedde volgens de methode van Rorschach
en volgens die van wechsler-Bellevue; bij sommige patiënten werd bovendien
een boomtekening, een vierplatentest of een Bourdon-wiersrna-test gedaan.

24



Onderzoek naar de factoren, welke bij jonge kinderen aanleíding geven tot het

optreden van de eerste astmatísche verschiinselen

Het klinische gedeelte van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. H. P.

Jonxis is in december 1954 beëindigd. In 1955 werd het psychologische gedeelte

van het onderzoek onder leiding van Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter voortgezet
en geïntensiveerd, welk onderzoek in 1956 gecontinueerd zal worden.

Omtrent de werkzaamheden en bevindingen deelt Prof. Flart de Ruyter het
volgende mede:

Het materiaal, verzameld van 25 gevallen, werd geordend en een begin
werd gemaakt met de systematische uitwerking. Ilierbij werd behoefte gevoeld

aan een nader onderzoek van de moeders. Hiertoe werd een plan uitgewerkt,
waarbij gebruik gemaakt zal worden van een Rorschach-onderzoek van de

moeders van de onderzochte patiëntjes.
Bij 4 van de onderzochte kinderen werd door intensief contact getracht

een duidelijker beeld te krijgen van de mechanisrnen, die bij jonge kinderen
aanleiding geven tot het optreden van astmatische verschijnselen. Het door
intensievere benadering, via speltherapie en diepergaande contacten met de

ouders, verkregen materiaal bevestigde wel het vermoeden, dat een groot aantal
factoren - 

psychische ên somatische, endogene en exogene - aansprakelijk
kan zijn voor de ontwikkeling resp. het onderhouden en het recidiveren van
het kinderastma.

Een nadere analyse van deze factoren staat op het programma voor 1956'

Onderzoek naar de betekenís van psychische factoren op het ontstaan en beloop

van astma bij kínderen

Van het gehele onderzoek, dat in het Herstellingsoord ,,Heideheuvel" met

subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd verricht en dat het

afgelopen jaar werd voltooid, wordt samenvattend het volgende overzicht
gegeven:

Het onderzoel< werd gedaan door de volgende in ,,Heideheuvel" werkende
medici: mejuffrouw Dr. H. C. Halto, Dr. G. J. Huët, rnejuffrouw H. M. E.

Neusser, psychiater en de heer J. E. C. Schook alsmede door de heer A. Perk,
psycholoog en mejuffrouw J. M. Salomonson, sociaal werkster.

Onderzocht werden de volgende groepen kinderen:
50 in,,Heideheuvel" verpleegde astmapatiéntjes,
25 broertjes en zusjes van de in ,,Heideheuvel" verpleegde kinderen van zoveel

mogelijk gelijke leeftijd,
25 gezonde kinderen uit Hilversum, willekeurig gekozen uit een ziekenfonds-
praktijk van één der huisartsen in Hilversum.

Aan alle kinderen werd naast een somatisch onderzoek eeî zo volledig
mogelijk psychiatrisch en psychologisch onderzoek verricht, terwijl bovendien
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gegevens werden verzameld over huiselijk en sociaal milieu. In gezamenlijke
besprekingen werden conclusies opgesteld over elk onderzocht geval afzonder-
lijk, terwiil naderhand de verkregen gegevens van de verschillende groepen met
elkaar werden vergeleken.

De belangr{jkste, op deze manier getrokken conclusies, waren:
Bij de 50 bü het onderzoek betrokken willekeurig uit de in ,,Heideheuvel"

beschikbare patiënten gekozen kinderen werd geen patiënt aangetroffen, die
een argument zou kunnen opleveren voor de stelling dat het astma uitsluitend
door psychische factoren zot zijn ver oorzaakt.

onder de milieus van de 50 astmakinderen werd een groot aantar aan-
getroffen, dat onharmonisch genoernd moet worden, veelal kon van een
neurotische gezinssituatie gesproken worden. opvallend was het aantal dorni
nerende moeders.

De belangriikste afwijkingen in karakterstructuur, die bij de astmakinderen
werden gevonden, waren: een zekere infantiliteit, starheid, moeilijk contact
met medemensen, afwerende houding, wantrouwen en een stoornis in de
ontwikkeling van de agressiviteit.

Bij een groot aantal van de astmakinderen bleek een duidelijk psychische
invloed op het voortbestaan van het astma aanwezíg te zijn.

Aan het eind van het onderzoek werd de volgende samenvatting opgesteld:
uit het somatisch onderzoek is gebleken, dat het kinderastma praktisch in

alle gevallen gepaard gaat rnet een bepaald pathologisch-anatomisch substraat
in
in
bij
uit
afwijking hetzij als zodanig hetzij potentieel erfelijk gebonden zal zr1n.

uit het psychiatrisch onderzoek is gebleken, dat bij de onderzoekingsgroep
en vermoedelìjk bij het kinderastma op ruime schaal een stuwing van emotionele
spanning pleegt voor te komen, enerzijds aftrankelijk van de psychische struc-
tuur, anderzijds van milieu en opvoeding. Het is in hoge mate waarschijnlijk,
dat deze in belangrijke mate er toe zullen bijdragen de aanvallen te onderhouden
en te versterken.

Het is niet gelukt gevallen te signaleren waarin bij afwezigheid van somatische
kenmerken aanwijzingen konden worden gevonden dat het astma uit zuiver
psychische bron was ontstaan.

onderzoek.naar de ínvloed van een ínfectíe yan de luchtwegen op het optreden
van astma-aanvallen bij kinderen en naar de activiteit van de bíjnierschors in
dit verband

voor dit onderzoek, dat eveneens werd uitgevoerd in het Herstellingsoord
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,,Heideheuvel", verleende de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gedurende een
jaar subsidie; het werd in de loop van 1955 afgesloten. Over de resultaten werd
een uitvoerig verslag ontvangen, \&aarvan de samenvatting als volgt luidt:

Om de invloed na te gaan van een acute infectie op het optreden van astma-
aanvallen bij kinderen werd bij 34 kinderen, opgenomen in het Astmacentrum
,,Heideheuve1", het volgende onderzoek ingesteld gedurende het verloop van
een acute infectie van bronchiën of longen:
Sputum: dagelijks controle op bacteriën en aantal eosinofiele cellen.
Bloed: dagelijks controle op aantal eosinofiele cetrlen.
Urine: bepaling van de hoeveelheid 17 ketosteroTden en de hoeveelheid 17
hydroxy-corticosteroïden, die per 24 uur werd uitgescheiden op de 7e, 2e,
4e,6e,9e,76e en eventueel 23e dag na het begin der ziekte.
Astma: dagelijks controle van de graad van astma.

Er werden 27 kinderen met een infiltratie in de longen en 7 kinderen met
een purulente bronchitis aan het onderzoek onderworpen. De belangrijkste
uitkomsten van dit onderzoek waren:
Sputum: in het sputum werden in 31 gevallen bacteriën gevonden, nl.:
17 x pneumococcen, 8 x pneumococcen met andere bacteriën,4 x stafylo-
coccen, 2 x hemofllus en 3 x geen bacterièn. Bij het begin der ziekte bijna
steeds geen of weinig eosinofiele leucocyten (bij 30 patiënten minder dan5/"),
na 7 fot 10 dagen stijgend tot boven de 50il.
Bloed: bij het begin der ziekte weinig of geen eosinofiele leucocyten (bij 31
patiënten onder de 5 %). Na 4-6 dagen stijgen deze boven de 5/,
Urine: de uitscheiding van de 17 hydroxy-corticosteroiden en de ketosteroTden
vertoonde grote schommelingen. Over het algemeen werd de eerste twee dagen
van de ziekte een in verhouding hoge uitscheiding gevonden, op de 4e of 6e dag
een lage of zeer lage waarde.
Astma: in de week voorafgaande aan de ziekte had 87/"van de kinderen een
astma-aanval, in de eerste week van de ziekte 401.

5. ONo¡nzopK TNZAKE por,roMynr,rrrs

Er vond driernaal een vergaderitg van de Adviescommissie plaats.
De in 1954 aan de gang zljnde onderzoekingen werden in 1955 alle voort-

gezet met uitzondering van het onderzoek naar familiaire endogene factoren
bij poliomyelitis acuta anterior, verricht in het Anthropogenetisch Instituut
der Rijksuniversiteit te Groningen onder leiding van Prof. Dr. A. Polman,
welk onderzoek gereed kwam en waarvan de resultaten werden vastgelegd in
het proefschrift van mevrouw G. A. Witkop-Oostenrijk ,,Een onderzoek naar
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de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis
acuta anterior".

De epidemioloog Dr. S. J. C. Dunlop, leider van het onderzoek naar de
epidemiologie van de poliomyelitis, deelt over de werkzaamheden en bevindin-
gen het volgende mede:

In het begin van het jaar werd met de zeer gewaardeerde medewerking van
de Centrale Bloedtransfusiedienst te Amsterdam een groot aantal sera ver-
zameld van volwassen personen uit verschillende delen van het land. De
plaatsen van herkomst werden van tevoren uitgezocht, zodat een zoveel
mogelljk over het gehele land verspreid net van plaatsen werd gelegd. Als
enige voorwaarde werd gesteld, dat de donor van het bloed geen poliomyelitis
in de anamnese mocht hebben. Deze sera, tussen de 500 en 600 in getal, werden
afgeleverd aan het Nederlands Instituut voor Fraeventieve Geneeskunde te
Leiden, waar zij zullen worden nagezien op het voorkomen van antilichamen
tegen de drie verschillende typen van poliovirus die in Nederland tot nu toe
beschreven zijn.

In mei werden de laatste sera afgeleverd ; bij de jaarwisseling was het resultaat
van deze onderzoekingen nog maar ten dele bekend. De tot nu toe bereikte
resultaten geven voorlopig een beeld, dat geheel overeenkomt met de verwachte
uitkornsten, nl. een zeer intensieve verbreiding van alle typen over de vol-
wassenen in den lande met weinig of geen lokale verschillen.

De epidemie 1955 had in ons land een eigenaardig verloop. Zij begon opval-
lend laat, bereikte laat haar hoogtepunt, terwijl nog lang in de winter een hoger
dan normaal aantal gevallen bleef voorkomen. Zelfs bi.j de jaarwisseling en in
de daaropvolgende maand januari was het aantal gevallen ver boven het voor
die tijd van hetjaar norrnale getal. De patiënten behoorden overwegend tot de

allerjongste leeftijdsgroep van 0-5 jaar (75%). Van deze 75f behoorde nog
46lbr de allerjongste 3 levensjarenen2g/. tot de leeftijden van 3, 4 en 5 jaat-
Deze verdeling is sedert 1941 niet meer in Necierland \ilaargenomen. De ver-
breiding heeft weinig dat van het normale afwijkt. Een verklaring van een en
ander is niet zonder meer te geven en eist nog nadere bestudering.

Over het onderzcek naar het vóórkomen van poliomyelitis in het naaste
buitenland brengt Prof. Dr. J. J. van Loghem, die, zoals in de vorige twee
jaarverslagen is vermeld, bereid was dit onderzoek te verrichten, als volgt
verslag uit:

Het in 1954 aangevangen onderzoek van de epidemische verschijning van
poliomyelitis anterior acuta in Nederland in haar betrekking tot het voorkomen
van de ziekte in de omringende landen gedurende het jaar 1952, werd in het
jaar 1955 voortgezet; de uitkomsten zijn ais eerste en tweede interimrapport
in de jaargang 1955 van het Nederlandsch Tùdschrift voor Geneeskunde en
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(in Engelse vertaling) van Documenta de Medicina Geografica et Tropica
medegedeeld.

Bijzondere aandacht werd gegeven aan het uitgestrekte Nederlands-Belgisch-
Duitse ,,kerngebied", d.w.z. een zone waar de epidemische seizoensgolf hoger
steeg dan in de overige regio epidemica. tsij splitsing van de provinciale en
Bezirkscijfers naar kleine gebiedsdelen (gemeenten, arrondissementen, Kreise)
bleken de kenmerken van iso-epidemiciteit (iso-morbiditeit, synchronisme en

overwegende sporadiciteit) zich ubiquitair te handhaven. Een en ander beves-

tigde dus de voorstelling, dat de epidemische seizoensverheffing berust heeft
op een toeneming van de spcradisch-endemische gevallen onder invloed van
een exogene factor.

Vervolgens werd dsze voorsteiling getoetst aan de gegevens van de jaren I 953

en 1954, en nader beveltigd. Beide jaren onderscheidden zich van 1952 door
bijzonder lage cijfers, zowel in Nederland als in het naaste buitenland. Toch
bleek, zowel in 1953 als in 1954, een synchrone seizoensgolf over het gehele

gebied van onderzoek te zijn voorgekomen. De epidemische verschijning in 1954

kenmerkte zich evenals inl952 door een ,,kerngebied" met hogere seizoens-

cijfers. Dit bevestigde dat in een uitgestrekte regio epidemica de inwerking van
de ,,genius epidemicus" subregionaatr kan verschillen.

In de loop van het verslagjaar werd voorts aandacht geschonken aan het
verschijnsel van haardvorming, waarvan een classificatie werd beproefd. Aan-
duidingen van haardvorming zijn brj elke seizoensepidemie te verwachten.
Incidentele sterke haardvorming in dichte gemeenschappen en in ijle isolaten
is in overeenstemming met de commensalistische beschouwingswijze.

Uit cle literatuur is bekend de ongewilde kunstmatige haardvorming (na

vaccinatie met een onvoldoend geïnactiveerd vaccine (voorjaar 1955)) en c1e

spontane haardvorming die naar haar oarzaak nog niet is geanalyseerd.

Virologisclt onderzoek met betrekking tot poliomyelìtis

Het verslag over dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Prof.
Dr. J. D. Verlinde, luidt als volgt:

In dit jaarverslag worden de werkzaamheden over 1955 van 1 januari tot
1 december besproken. De uitkomsten van de onderzoekingen in december

zijn nog te onvolledig bekend om in dit verslag te worden opgenornen. Uit ver-
schillende delen van Nederland werden ruim 100 stamrnen geisoleerd, waarvan
er 32'% tot type I,62% tot type II en6l tot type trII behoren. Type I werd
vooral in de iaatste rnaanden van het jaar, en in het bijzonder in Rotterdam
en Dorclrecht en omgeving, aangetroffen. BÜ het serologisch onderzoek van
willekeurige volwassenen in verschillende gerneenten werden bij gelrliddeld69l
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type l-antilichamen, bij gemiddeld 85\type ll-antilichamen en bij gemiddeld
83 )1 type Ill-antilichamen gevonden.

Immunisatieproeven met een aparalytogene stam van type I leverden bij
muizen geen spectaculaire resultaten op; dit moet echter worden toegeschreven
aan de wijze waarop de immuniteit wordt gecontroleerd. Bij muizen moet dit
nl. door intracerebrale infectie geschieden. Voorlopige resultaten bij cynomol-
gus-apen, waarbij de irnmuniteit door infectie per os kan worden bepaald,
waren hoopvoller, in het bijzonder bij intracutaan gevaccineerde dieren.

Onderzoek naar de mogelijkheíd poliomyelitisvirus in overlevend weefsel te kweken-

Over de voortgang der werkzaamheden bericht Dr. H. S. Frenkel het vol-
gende:

In 1955 werd weefsel van menselijke bij sectio caesarea verkregen placentae
het intensiefst onderzocht. Hierbij bleek het mogelijk een l-ansing-stam van
poliomyelitisvirus tot dusverre in acht opeenvolgende passages te kweken. De
beste resultaten werden verkregen met een kweekduur van ongeveer drie
weken. Daarnaast werd poliomyelitisvirus in serie-passages in andere normale
weefsels van volwassenen gekweekt. In huidweefsel werden tot nu toe zeven
passages verkregen, in peesweefsel twee, in peritoneaalweefsel drie en in spier-
weefsel negen. Weefselcultures van verschillend menselijk materiaal werden
aangelegd om hierin, na besmetting, degeneratie te verkrijgen en zo virus aan
te tonen. Dit gelukte met cultures uit peritoneaal weefsel van volwassenen en
hartweefsel van mensenfoetus. Het aantal voor dit werk bruikbare cultures is
echter tot nu toe te gering om proefdieren te kunnen vervangen. De HeLa-
celstam, waarmede gemakkelljk een voldoend aantal cultures te verkrijgen is,
vertoont geen degeneratie onder invloed van de gebruikte virusstam, ondanks
dat het virus in deze cellen wel tot vermeerdering komt, daar reeds meer dan
tien successieve passages in deze cellen zijn verkregen.

6. ONoBnzonK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ENcEFALrrrs posrvAccrNAlrs

De Adviescommissie vergaderde in het afgelopen jaar tweemaal.
De onderzoekingen genoemd in het jaarverslag 1954 werden alle in 1955

voortgezet. IIet onderzoek onder leiding van Dr. H. S. Frenkel is thans onder-
gebracht in het kader van deze Adviescommissie, aangezien zowel de Advies-
commissie T.N.O. inz¿fte 6¡ds¡7oek naar de oorzaken van de encefalitis post-
vaccinalis als de Adviescommissie T.N.O. inzake virusonderzoekingen van
mening waren, dat de aard van het onderzoek deze overbrenging rechtvaardigt.
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De leider van het epidemiologisch onderzoek, de heer W. Nanning, rappor_
teert over de voortgang van het onclerzoek in 1955 als volgt:

In het verslagjaar werden slechts twee gevallen van encefalitis postvaccinalis
geconstateerd. De andere als zodanig opgegeven ziektegevallen bij kinderen
onder de 2 jaar waren te beschouwen als ,,stuipen na vaccinatie". Het naar

op de voortdurend gestelde vraag of,,,de frequentie van de encefalitis post-
vaccinalis nu aan het toe- dan wel aan het afnemen is, vergeleken met vroeger
(periode 1920-1930)" is geen antwoord te geven. Dit komt, doordat de
veranderde omstandigheden, de andere vaccinatietechniek, het niet meer
vaccineren op de kleuterleeftijd errz. enz., eenvoudig geen goed vergelijkings-
materiaal opieveren. wel kan men, wanneer men de oude gegevens bekijkt,
twee conclusies trekken.

a. de letaliteit (sterftecijfer aan encefalitis postvaccinalis) bij kinderen onder
de 2 jaar werd vroeger als zeer gering opgegeven. De nieuwere cijfers echter
(thans vaccineert men immers hoofdzaketrijk op f 1-jarige leeftiid en heeft
r¡en dus groter en daardoor betrouwbaarder cijfermateriaal) geven een per-
centage van niet minder dan 29,41.

b. De frequentie van de encefalitis na revaccinatie I : 50.000 is niet toe-
genomen.

Bij de bestudering van oude ziekteverslagen van encefalitis postvaccinalis-
patiënten blijkt, dat volgens onze moderne inzichten in bepaalde gevallen niet
gevaccineerd had mogen worden, omdat, door een opeenhoping van schadelijke
mornenten, de kans van de enkeling om de gevreesde complicatie te krijgen
groter was.

De thans aan de gang zijnde vaccinatie van militairen biedt de mogelijkheid
tot het doen van belangrijke waarnemingen, aangezien iedere gevaccineerde
onder strenge controle staat. zo kunnen waarnemingen verricht worden over
de invloed van het gebruikte soort vaccin, de verschillende vaccinatiereacties,
hun eventuele overgang naar de encefalitis postvaccinalis, enz.

Na allerlei overwegingen is verslaggever tot de conclusie gekomen, dat vele
sterfgevallen aan stuipen na vaccinatie bij de jonge kinderen voorkomen
zouden kunnen worden door vaccinatie tussen het eind van het eerste en tweede
levenskwartaal te verrichten.

Het onderzoek naar de beschuttende werking van het vaccinia reconvales-
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centen gammaglobuline (h.g.g.), dat tegelijkertijd bij de vaccinatie wordt toe-
gediend, is in volle gang.

Bij + 3.200 met h.g.g. ingespoten personen kwam geen geval voor, tegen 1

bij de eveneens :t 3.200 man sterke controlegroep.
Bij een groep sterk 1.300 man, die behandeld waren met h'g.g. (geen con-

trolegroep) kwam eveneens geen encefalitis postvaccinalis voor. Onder hen

kwamen verschillende gevallen voor, welke naar de h¡idige inzichten een meer

dan normale kans liepen op het krijgen van encefalitis postvaccinalis: zoals

epileptici, erfelijk belasten, iemand die geleden had aan een encefalitis, syringo-

myelie, enz. Tegenover deze cijfers staat echter een grote groep van 20.000

primovaccinaties met slechts 2 gevallen van encefalitis postvaccinalis.

Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen, welke thans genomen

kunnen worden rnet het oog op de preventie van de encefalitis postvaccinalis

zoals:

a. uitstellen van vaccinatie ten tijde van het voorkomen van infectieziekten.

b. Het vermijclen van oververrnoeidheid op geestelijk en lichamelijk gebied na

de vaccinatie.

c. Onberispelijke techniek.

d. Niet dan bij uiterste noodzaak vaccineren van personen die familiair behept

zìjn met ziekten van het centrale zenuwstelsel.

e. Het vermijden van massavaccinaties daar hierbij o.a. onvoldoende aandacht

kan worden besteed aan contra-indicaties.

f. Het niet combineren van de pokkenvaccinaties met andere inentingen.

Virologisch onderzoek met betrekking tot de oorzaken van encefalitis post-

vaccinalis

trIet samenvattend verslag, uitgebracht door Prof. Ðr. J. D. Verlinde, luidt
als volgt:

Door eipassage van neurovaccinia, gedeeltelijk in tegenwoordigheid van
neurovaccinia-hyperimmuunserum, werd een niet hemorragische en voor het

konijn niet-encefalitogene variant verkregen, die echter na langdurig voort-
gezette eipassage zonder dit serurn zijn encefalitogeen karakter weer terugkreeg.

Door eipassage van primair niet-encefalitogene kalverlymfe werd een hemor-

ragische, voor het konijn encefalitogene variant verkregen. Een en ander geeft

steun aan het vermoeden, dat vaccinia-virus een mengsel is van deeltjes met

en deeltjes zonder encefalitogene eigenschappen voor het konijn' Bij 2 personen,

die niet reageerden op de vaccinatie, ook niet op herhaalde vaccinatie, konden
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geen neutraliserende, hemagglutinatieremmende of complementbindende anti-
stoffen worden aangetoond, zodat hier te denken valt aan een natuurlijke
immuniteit tegen vaccinia. Het virologisch onderzoek van patiënten met ver-
moedelijke encefalitis postvaccinalis had een negatief resultaat.

Onderzoek naar de preventie van postvaccinale encefalitis

Prof. Dr. w. G. sillevis smitt rapporteert als volgt over het onder zijn
leiding in 1955 verrichte onderzoek:

In de eerste maanden van 1955 rverden de tot die tijd verzamelde gegevens
overgebracht op de voor de statisticus bruikbare statussen. Hiermede werd dus
een aanvang gemaakt met de bewerking van de resultaten. orn bepaalde
redenen trok het centraal Instituut voor voedingsonderzoek T.N.o. zich
terug van de afgesproken samenwerking. Hierdoor kwam de zo dringend
nodige controlegroep weer in het gedrang.

overleg met de Inspectie van de Geneeskundige Dienst der Koninkliike
Landmacht viel gunstig uit. Afgesproken werd de familiegegevens te verzamelen
van die militairen, die gunstig reageerden op primo-vaccinatie. Helaas bleek
dit in de praktijk zeer tegen te vallen. Allerlei oponthoud bij entingen in het
leger en moeilijk te verkrijgen medewerking nooclzaakten ons ook deze weg
te verlaten.

Besloten werd toen een willekeurige groep farnilies te onderzoeken in de
stad utrecht. Hierbij werden steeds de eerste families van een letter van het
alfabet gekozen. De tot nu toe bereikte resultaten lijken niet onbevredigend.

ondertussen kwam het werk van de zogenaamde encefalitisgroep klaar, zodat
hier gewacht wordt op de statistische afwerking.

Histo-patholog isch onderzoek naar postvaccinale encefalitis

Dit onderzoek wordt verricht door Prof. Dr. Ernst de vries, die hierover
het volgende mededeelt :

Gedurende het verslagjaar werd van 2 gevallen van postvaccinale dood het
zenuwstelsel onderzocht. De gevallen betroffen kinderen van één, resp. 2 jaar.
Bij het jongste kind werd een toxische encefalopathie met acuut hersenoedeern
gevonden, zonder meningitis, terwijl het 2-jarige kind gestorven is aan de
gevolgen van een langdurige convulsie, die uitgebreide necrose van schors en
merg ten gevolge had,, zotder ontsteking.

Omtrent de bevindingen van het histopathologisch onderzoek, zoals die in
hetjaarverslagvar' 1954 werden neergelegd, werd op het tweede internationale
neuropathologiecongres te Londen een voordracht gehouden.

Het onderzoek van humane encefalitis werd bij een aantal gevallen, zonder
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vaccinatie, voortgezet. Ook werd weer materiaal verkregen van aan encefalitis
gestorven dieren, waarbij zeer verschillende vormen werden gevonden. Ilersen-
complicaties bij honden, die tegen Carré'sche ziekte werden ingeent, werden
tot nu toe niet waargenornen.

Onderzoek inzake het kweken van vacciniavirus in vitro in overlevend weefsel

Dr. H. S. Frenkel brengt trrierover onderstaand verslag uit:
De experimenten betroffen voornamelijk het in opvolgende passages voort-

kweken van het vacciniavirus in foetaal runder- en schaponhuidweefsel, terwijl
ook enkele kweekpassages r'n foetaal nierweefsel van het rund verkregen werden.

De titer van het cultuurvirus, bepaald na infectie van het gedurende l2 dagen
bebroede kippenei, bewoog zich tussen 10-6 en 10-7.

Een vrij gi-oot aantal personen werd met het gekweekte vacciniavirus geënt;
terwijl de eerst gekweekte pokstof in + 73% der entingen een positieve aanslag
gaf, werd, na concentratie der entstof, een aansiag van :t 95 f verkregen.

Een verdere verbetering der pokstof weld bereikt door de viscositeit en
tevens de virusconcentratie te verhogen.

Voor de grondige hornogenisering van het produkt werd een apparaat ont-
worpen, dat geheel uit roestvrij staal werd vervaardigd.

Een schema voor de voortzetting van het onderzoek werd opgestelcl, rvaarbij
vooral aandacht zal worden geschonken aan een titratiemethode, waarbÜ van
weefselcultuur gebruik wordt gemaakt.

7. Vrnus-oNoERzoEKTNGEN

In het afgelopen jaar kwam de ddviescomrnissie tweemaal in vergadering
bijeen.

De in 1954 verrichte onderzoekingen werden in 1955 voortgezet.
In 1955 bezocht de Adviescornmissie het Laboratoriurn voor de Gezondheids-

leer te Amsterdam, waar, na de vergadering van de Adviescommissie, Dr. F.
Dekking een inleiding hield over de organisatie van het I-aboratoriurn voor
de Gezondheidsleer, en vervolgens de volgende voordrachten over onder-
zoekingen, die gesubsidieerd worden door cle Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
werdenbeluisterd:,,Resultatenvan het onderzoek van sera op L.C.M.-antistof-
fen met behulp van C.B.R." door J. L. Hoogendijk; ,,Fatholoog-anatomische
afwijkingen bij met herpesvirus geïnfecteerde zuigelingenmuizen" door Dr. R.
Korteweg; ,,Coxsackievirus in de faeces van patienten" door Dr. F. Dekking-

34



Na afloop van deze voordrachten vond bezichtiging van het Laboratorium
onder leiding van Prof. Dr. A. Ch. R-uys plaats.

Onderzoek inzake díagnostiek van verschillende virusziekten

Het onderzoek geschieclt onder treiding van prof. Dr. A. Ch. Ruys door
Dr. F. Dekking. Het samenvattend jaarverslag luidt a1s volgt:

In de faeces van 234 patiënten, lijdende aan aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel of ,,zomergriep", werd 57 maal Coxsackievirus van het type B
geisoleerd en B maal van het type A. trIet type B werd alleen geTsoieerd van
mei tot september; opvaliend was, dat tijdens de Bornholmepidemie, door dit
virus veroorzaakt, veel vaker dan andere jaren sereuze meningitis aan het
Coxsackievirus te wijten was, tervri.ll bovendien enkele zuigeiingen stierven
aan myocarditis. uit de hartspier van een clezer kinderen werd het coxsackie-
virus geïsoleerd.

Met een micro-complementbindingsreactie werden 617 serummonsters van
309 patiënten met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel onderzocht op
antilichamen tegen bof, herpes en iymfocytaire choriomeningitis. Op deze wrjze
werd aannemelijk gemaakt, dat de aandoeningen bij 36 patienten door het
bofvirus en bij 3 door het LCM-virus werden veroorzaakt. Tevens werd l l maal
een st¡gende titer tegen herpes gevonden zonder dat kon worden bewezen dat
dit virus de oorzaak der aandooning was.

2058 sera van patienten met atypische pneumonie werden rnet negatief
resultaat onderzocht op antistoffen tegen Q-koorts en tegen LCM-virus.
Vanaf 1 november 1955 werrlen 388 van deze sera onderzocht op complement-
bindende antilichamen tegen de APC-virus groep waardoor b4 2 patienten een
significante titerstijging werd gevonden.

De bovengenoemde drie patiënten (LCM-virus) waren uit Eindhoven afkorn-
stig en uit die stad werd nog bij een vierde patiënt, die aan ,,griep" leed, de
diagnose inet behulp van de serologie gesteld.

Een zestal rnuizengroepen uit die stad werd virologisch onderzocht: éénmaal
werd het virus aangetoond. Tevens werd het virus geïsoleerd uit een Amster-
damse muis.

Bij 39 patienten werd tr3 maal herpesvims aangetoond: bij 10 van 32 pa-
tiënten met stomatitis, bij één van 2 pafienten met keratitis en bij 2 van 5
patienten met huidaandoeningen. Geen virus kon worden aangetoond in de
faeces van 10 stomatitispatiënten met positieve virus-isolatie uit de mond.
Het bepalen van antistoftiters in de sera van kinderen van verschillende leeftijds-
groepen wordt systematisch voortgezet.

Een onderzoek naar de pathologisch-anatomische afwijkingen bij muizen-
pokken is begonnen.
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O nde r z o ek ing en ín z ak e fi lt r e e r b ar e s me t s t offe n, v o o rnam e I ij k b ofv i r u s

Prof. Dr. J. E. Dinger bericht over de voortgang der werkzaamheden het
volgende:

Het onderzoek naar de ontwikkeling van het bofvirus werd voortgezet. In
het eerste stadium wordt het virus in de cel opgenomen. Tijdens een volgende
periode verdwijnt het virus schijnbaar. Ongeveer vijf uur na de infectie kan
bijna geen virus meer worden aangetoond. Tien uur later (15 uur na de be-
smetting) ziet men voor het eerst weer,,levensvatbare" virusdeeltjes verschijnen.
Drie uur later (18 uur na het begin) wordt een niveau bereikt en schijnt de
reproduktie gedurende enige uren stil te staan. In deze 18 uur ondergaat het
virus een ongeveer 32-voudige vermeerdering. Vier en twintig uur na het
begin vangt een nieuwe periode van virusvermeerdering aan.

Bij soortgelijk onderzoek met vacciniavirus kwam het virus, na een aan-
vankelijk verdwijnen, na 12 uur'"veer terug. Technische moeilijkheden maakten
het tot op het ogenblik niet mogelÜk de exacte virus-winstverhouding vast te
stellen.

Voor het onderzoek naar viricide stoffen werd van bovenstaande gegevens

gebruik gemaakt. Deze werden bovendien uitgebreid met een onderzoek naar
de weefselstofwisseling in de respirometer (Warburg). Deze proeven worden
thans nog voofigezet.

Serummonsters van enige honderden patiënten werden op bofantilichamen
onderzocht.

Dr. H. L. Wolff hield een voordracht voor de Nederlandse Vereniging voor
Microbiologie te Wageningen over de ontwikkeling van het bofvirus. Voor de
Nederlandse Vereniging voor Physiologie en Pharmacologie werd een voor-
dracht gehouden over het onderzoek naar viricide stoffen.

8. ONonnzonKrNGEN op HET GEBTED vAN ToxopLASMosE

De Adviescommissie vergaderde dit jaar tweemaal.
Na het overlijden van Prof. Dr. W. Kouwenaar in 1954 heeft mevrouw

Dr. H. de Roever-Bonnet, die onder supervisie van Prof. Kouwenaar de
dagelijkse leiding van het toxoplasmosisonderzoek in het Koninklijk Instituut
voor de Tropen had, de vergaderingen van de Adviescommissie bijgewoond.

De onderzoekingen, vermeld in het jaarverslag over 1954, werden in 1955
voortgezet en afgerond. Het samenvattend overzicht van deze door verschil-
lende laboratoria in gecoördineerd verband uitgevoerde onderzoekingen is
thans in bewerking.
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Metingangvan l januari 1956zal het Rijks-Instituut voor de Volksgezondheid
de analyscs, mede op grond rvaarvan tot die datum in T.N.O.-verband onder-
zoekingen werden gedaan, verrichten. Hierover is een mededeling verschenen
in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Medisch Contact, de Genees-
kundige Gids,hetTijdschrift voor Sociale Geneeskunde en het R.K. Artsenblad.

De heer A. A. van Soestbergen verrichtte onder leiding van Prof. Dr. P. H.
van Thiel onderzoek om te komen tot een verbeterde methodiek van de Sabin-
Feldman-reactie, die als basis dient voor het stellen van de diagnose. De
resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een proefschrift.

Aan Prof. van Thiel is voorts nog subsidie verleend voor 1956 ten behoeve
van onderzoek naar de specificiteit van de reactie van Sabin en Feldman,
terwijl Prof. Dr. J. D. Verlinde onderzoek zal verrichten naar de wijze van
besmetting van de mens.

Aan de ontvangen jaarverslagen wordt het volgende ontleend:

Onderzoelcingen op de Afdelíng Bacteríologíe en Experitnentele Pathologie van

het Nederlands Instítuut yoor Praeventíeve Geneeskunde te Leiden.

Deze o¡derzoekingen staan onder leiding van Prof. Dr. J. D. Verlinde.
Van ongeveer 1000 serologisch onderzochte patiënten had 16)( een Sabin-

Feldman-titer van 11128 of hoger. Vier van de 194 parasitologische onder-
zoekingen waren positief, nl. I liquormonster van een kind, organen van een

kind en van 2 katten Negenmaal werd een coïnciderende toxoplasma-infectie
bij nrens en clier (hond en kat) in é,én gezin \ilaargenomen. Bij 2 dezer katten
werd toxoplasma aangetoond, en wel in de mesenteriale klieren van beide
en in de hersenen en de melkklier van I kat. Muizen konden worden besmet
via de gescarificeerde, doch niet via de intacte huid, en per os, indien materiaal
wercl gevoerd, dat pseudocysten bevatte. Met vrijliggende parasieten gelukte
de infectie per os niei.

Onderzoekingen in het Laboratorium voor Parasítologie van de Ríjksuníversiteit
te Leiden.

Het onderzoek naar de reproduceerbaarheid van de reactie van Sabin en

Feldman dat door de assistent-arts A. A. van Soestbergen onder leiding van
Frof. Dr. P. H. van Thiel wordt verricht, is in het eerste kwartaal gereed

gekomen. Nu deze reproduceerbaarheid volgens zijn methodiek onderzocht
is, beschikt rnen over een methode om de reactie op betrouwbare wijze te ver-
richten. IIet onderzoek werd beëindigd door uitvoering van de titratie van sera,

welke in de loop van bijna drie jaar verzameld waren van het in het Laborato-
rium voor Parasitologie voorgekomen infectiegeval.
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Zijn werk wordt voortgezet door de assistent-arts mevrouw P. Mas-Bakal.
De gegevens, verzameld in de jaren 1950 t/m 1954 inclusief le kwartaal 1955

omtrent gevallen van vermoedelijke toxoplasmosis, onderzocht in de door de

Adviescommissie T.N.O. inzake het toxoplasmosisvraagstuk aangewezen
laboratoria te Groningen, Utrecht, Amsterdam en Leiden, werden, na in Leiden
gerubriceerd te zljn, door Dr. E. F. Drion van de Afdeling Bewerking Waar-
nemingsuitkomsten T.N.O. statistisch onderzocht.

Hierbij kornt Dr. Drion tot de conclusie, dat het zeer wel mogelijk is, dat
het veelvuldig voorkomen van lage titers berust op een inderdaad doorgemaakte
toxoplasma-infectie of op een infectie met een ander organisme, dat op dezelfde
wijze het bloedserum verandert met betrekking tot de Sabin-Feldman-kleur-
proef.

Mede in verband met het laatste is de in het Laboratorium voor Parasitologie
vastgestelde speciûciteit van de kleurproef van belang in sera waarin zich
antilichaam bevindt t.o.v. tetravaccin, kinkhoestvaccin, difterie-toxine, pokken-
vaccin, influenzavirus type A. Het onderzoek naar de irvloed van de aanwezig-
heid van andere antigenen is nog niet voltooid. Een begin is gemaakt met een

onderzoek naar de speciflciteit van de kleurproef in serum waarin zich anti-
lichaam tegen Trypanosoma cruzi bevindt, in verband rnet een publikatie door
F. I. Awad, waarin deze speciflciteit wordt ontkend.

Onderzoekingen op de Afdeling Tropische Hygiëne en Geografsche Pathologie
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen

Op 157 maal ingezonden materiaal werden 16 positieve en 4 dubieuze reacties
gevonden.

Bij massa-onderzoek van slachtvee van het abattoir hadden van de 97 bloed-
monsters 13 een Sabin van 1/100 of hoger.

Bij 110 huisdieren werd slechts éénmaal een Sabin van 1/100 gevonden,
tweemaal een Sabin van I164.

Bü 101 bloedmonsters uit cle navelstreng werd tweemaal een Sabin van
1/128, tweernaal een Sabin van 1/64 gevonden.

Bij 60 kinderen van 1-15 jaar uit een tuberculose-afdeling werden geen
positieve reacties gevonden. Ook bü 23 raiten werden geen positieve reacties
gevonden.

Onderzoekingen in het Bacteríologisch-Serologisch Laboratoríum der Rijksuni-
yersiteit te Groningen onder leidíng van Prof. Dr. A. Pondman

In totaal zijn in 1955 onderzocht 164 monsters waarbij een 4-tal als positief
is aangemerkt. Dus wederom een laag percentage.
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Onderzoekíngen in het Ríjks Instituut voor de Volksgezondheid te Utrecht onder
Ieiding van Dr. J. Spaander

In 1955 werden 282 monsters patiëntenmateriaal voor onderzoek op toxo-
plasmosis ontvangen, waarbij 16-maal een zeker positieve en 148-maal een

dubieuze uitslag werd gevonden.
Onderzoekingen bij ruim 150 patiënten van het Sanatorium voor OoglÜders

te de Bilt hebben slechts in enkele gevallen een positief resultaat geleverd.

9. ONornzonK TNZAKE DE FLUoRTDERTNG vAN DRINKwATER IN vERBAND MET

TANDCARIES

In het afgelopen jaar kwam de Aclviescommissie tweemaal in vergadering
bijeen.

Prof. Dr. J. A. Chr. van Pinxteren maakt thans deel uit van de Advies-
commissie mede in verband met het feit, dat de fluoorbepalingen ten behoeve
van het fllrorideringsproject thans worden verricht in zijn laboratorium.

Omtrent de voortgang van het fluorideringsonderzoek bericht de heer
O. Backer Dirks het volgende:

De gegevens van de eind 1954 onderzochte kinderen werden in de eerste
twee kwartalen van 1955 uitgewerkt. Het betrof hier de beoordeling van de
röntgenfoto's van 800 kinderen van 8,9, 13 en 14 jaar. Van de 8- en 9-jarigen
\ilas tevens klinisch de kauwvlak-cariës bepaald.

Deze gegevens waren afkomstig van kinderen die sinds maart 1953, d.w.z.
! l!¿ jaar, fluoorhoudend water hadden gekregen. Deze periode is nog te kort
om zelfs voor de jongste groepen opvallende verschillen in het optreden van
tandcariës te verwachten ten opzichte van de niet gefluorideerde controle-
gemeente. Er werden ook inderdaad geen verschillen vastgesteld.

Aan het einde van het jaar zijn wederom evenals in1952 en 1953 de 11- tim
l5-jarige kinderen op het optreden van tandbederf onderzocht volgens de

ontwikkelde röntgenologische methode. Bovendien werd wederom een groep
9-jarigen in het onderzoek betrokken.

Voor de observatie van de ondertanden werd een gestandaardiseerde methode
uitgewerkt die bij 200 kinderen van 74 jaar is beproefd.

In september werd een onderzoek aangevangen naar het effect van een 2\
natrium-laurylsarcosinaat bevattende tandpasta op het optreden van cariës.
Bij dit onderzoek zijn :l 300 jongens van 10-12 jaar betrokken, verdeeld over
drie internaten. De proef zal een looptijd hebben van ongeveer twintig maanden.

Het verslag over het onderzoek betreffende de chemische fluoridebepalingen,
verricht onder leiding van Prof. Dr. J. A. Chr. van Pinxteren luidt als volgt:
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De door Gerritsma gewijzigde colorimetrische methode van Boonstra voor
het bepalen van het fluoridegehalte van leidingwater bleek geschikt voor serie-
bepalingen.

zeer veel tijd werd besteed aan het onderzoek naar een geschikte fluoride-
bepaling in urine. omdat een gevoeliger methode dan die van Boonstra-Ger-
ritsma gewenst was werden nog twee andere methoden onderzocht en wel een
amperometrische titratie met thoriumnitraat en een titratie met thoriumnitraat
en alizarinesulfaat als indicator.

Met beide methoden werden goede resultaten bereikt in zuivere fluoride-
oplossingen. Bij de isolatie van fluoride uit urine bleken vele problernen te
bestaan die ten dele werden opgelost, ten dele ook nog in 1956 onderwerp
van onderzoek zijn.

Onderzoek inzake het verband tussen cariës en voeding

voor 1955 werd aan het Nederlands Instituut voor volksvoeding subsidie
verleend ten behoeve van voortzetting en afronding van de studie van de

op het nader uitwerken van de gebezigde methode
gelljkheden te betrekken. Aan het einclverslag wordt

R.eeds enige nstit ng gewerkt
aan een nieuw van rat. In het
afgelopen jaar edig De nieuwe
methode bleek bijzonder geschikt voor de waardering en registrering van
carieuze laesies in dezeer vroege stadia, waarin het glazuuroppervlak nog geen
hiaten vertoont.

De methode berust op meting van de met fuchsine gekleurde carieuze pro-
cessen in zogenaamde ,,Dikke coupes" met behulp van een rnicrometer in het

De oude waarderingsmethodiek gebaseerd op de methode van Keyes wordt
e nieuwe methode gebruikt voor het opsporen van
methode is nl. slechts geschikt voor de waardering
uitgevoerd met behulp van een binoculair (15 x)
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en een sonde. De preparaten ondergaan hierbij geen speciale bewerking.
In de troop van deze onderzoekingen was het mogelijk vaî zeer veel dieren

de caiiës te waarderen en de invloed van vele factoren na te gaan. Zo werd een
cariesreducerend effect gevonden van natriumfluoride, tarwegluten (bü het
dieet volgens Hoppert, Webber, Canniff), biergist (alleen indien verwerkt in
het dieet volgens Sognnaes), haringmeel, fijnmalen van grove korrels, koken
van voedsel en voedselbeperking.

Geen effect werd gezien van toevoeging van CaCO, en wei-eiwit. Vele diëten
bleken voor de ratten (Wistar strain) zeer cariogeen te zijn. Niet alleen de in de
literatuur bekende dieten, maar ook b.v. het gewone rattenkweekvoer (bevat
veel grove mais) en het zogenaamde Ran-clieet (samengesteld volgens het ge-
middeld verbruik aan levensmiddelen in Nederland). Slechts één dieet bleek
niet of zeer weinig cariogeen. Dit dieet bevat o.a. veel ongebuild tarwemeel.

Een aantal van deze resultaten en de beide waarderingsmethodieken zijn
reeds in publikaties vastgelegd.

10. ONornzoEK INzdKE DE DoELTRBFFENDHEID vAN DE cuRATIEvE GENEESKUNDE

EN DE GENEESKUNDIGE VOORZORG

Er vond dit jaar tweemaal een vergadering van de Adviescommissie plaats.
De Adviescommissie vrerd uitgebreid met de arts P. B. A. Melief, die na

het aftreden van Dr. F. Wibaut als secretaris van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevorclering der Geneeskunst tot tweede secretaris van de
Maatschappij is benoemd.

Voor een sociologisch onderzoek inzake de betrekkingen tussen huisarts en
patient in het kader van deze Adviescommissie wercl een proefonderzoek gedaan
en een plan wercl opgesteld. Hoewel de uitvoering van dit plan waarschijnlijk
een waardevolle aanvulling voor het onderzoek zou betekenen, lag het zo ver
buiten het ten'ein der toegepaste natuurwetenschappen en waren er dusdanige
financiële consequerrties aan verbonden, dat geen vrijheid kon vrorden gevonden
een dergelijk plan onder auspiciën van de Gezondheidsorganisstie T.N.O. te
doen uitvoeren. Ook de Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
kon geen subsidie verlenen.

De heer Y. van der Wielen, onder wiens leiding het onderzoek plaatsvindt,
brengt als volgt verslag uit van de werkzaamheden en bevindingen in dit jaar:

Nadat 1953 en 1954 voornamelijk in beslag waren genomen door proefonder-
zoekingen, begonnen in 1955 de plannen voor onderzoek op grotere schaal
zích zodanig af te tekenen, dat hiermede in oktober een aanvang kon worden
gemaakt.
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I{et verzamelen van gegevens over het werk van de huisartsen en de omstan-
digheden, waaronder deze hun prakti.jk uitoefenen, begon tegelijk- De enquête

naar afgelopen ziektegevallen met een bepaalde diagnose, waaraan de contro-
lerende geneeskundigen van het Gemeenschappelijk Adrninistratie tr(antoor

medewerken, ging in dezelfde periode in zee.

Int954 was reeds besloten het onderzoek te beperken t'ot250 à 300 door het

lot aangewezen huisartsen, die met het oog op cle bewerking en de anonimiteit
van hun gegevens slechts onder een codenummer bekend zijn. Van tevoren was

nagegaan of een dergelijk aantal voldoende waarborg voor de representativiteit
bood. Hierbij werd gekeken naar de spreiding over het land en de verschillende
provincièn, de verhouding tot de bevolkingsdichtheid, de artsenspreiding, de

geneeskundige voorzieningen, de verdeling apotheekhoudende, niet apotheek-
houdende artsen en het vóórkomen van de verschillende leeftijdsgroepen.

Het ligt in de bedoeling het monster in één jaat fe bewerken, waardoor het

mogelijk is de seizoensinvloeden uit te schakelen. Dit wordt vercler bereikt
door in deze periode de artsen in willekeurige volgorde te bezoeken. In enkele
grote steden waar soms 15-20 huisartsen binnen het n'lonster vallen, verkrijgt
men op dezewijze ook een spreiding over de seizoenen en daarmede een onder-
linge vergelijkbaarheid.

Slechts 111van de in het monster vallende huisartsen van wie tot 1 januari

1956 de medewerking werd gevraagd, zag daarvan af. Door het ontbreken van

volledige en recente gegevens over de Nederlandse artsen bleek ruim 181 niet
voor medewerking in aanmerking te kunnen worden gebracht. Bü het samen-

stellen van het monster was echter met een percentage afvallers rekening ge-

houden, zodat het aantal van 250-300 medewerkende huisartsen uiteindelijk
toch kan worden bereikt.

Voor het verzañrelen van de gegevens zijn in september en oktober 1955 vier
artsen-enquêters aangesteld. Met behulp van daarvoor bij het proefonderzoek

in de voorafgaande jaren vastgestelde formulieren verzamelen zij gegevens

over het werk, dat in de huisartsenpraktijk aan de orde komt en over de om-
standigheden - o.a. de technische, sociale, economische - waaronder wordt
gewerkt.

I{et vorige jaar werd voor het onderzoek naar ziektegevallen met een be-
paalde diagnose een plan geopperd om met medewerking van de controlerende
geneeskundigen van het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor gegevens

te verzamelen. Het zou gaan over die gevallen, waarbij van de zijde van de

patiënt of van de behandelende geneesheer het bestaan van anemie of van ulcus
duodeni aut ventriculi te berde wordt gebracht of waarbij een van deze diagnoses

door toedoen van de controlerende arts wordt gesteld. 43 artsen van het Ge-
meenschappelijk Adrninistratie Kantoor zegden op een daartoe schriftelÜk
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gedaan verzoek medewerking toe. Het verzamelen van gegevens geclurende een
periode van 3 maanden begon in oktober 1955.

In 1955 werd de periode van proefonderzoek afgesloten, het gehele onder-
zoek technisch voorbereid en met het verzamelen van gegevens begonnen. In
1956 zal dit verzamelen eindigen en de bewerking van de gegevens beginnen.

In het kader van bovengenoemd project vindt het medio 1953 aangevangen

onderzoek inzake ziektespreidíng en maatschappelijke omstandigheden

plaats, dat wordt uitgevoerd door de heer L. P. Bruijel, arts te Enschede.
Het verzamelen der gegevens werd in het begin van het jaar beëindigd. De

statistische verwerking zal in het begin van het volgende j aar zln beslag krijgen.

Zoals reeds medegedeeld in het vorige jaarverslag is onder leiding van Prof.
Dr. A. Querido te Amsterdam per I janrari 1955 een

onderzoek inzake bepaalde problematiek in de huisartsenpraktijk

begonnen. Mevrouw E. M. Jansen-Emmer, die dit onderzoek uitvoert, bericht
dat van het onderzoek van patiënten, die in één jaar tijd hun huisarts voor meer
dan 6 verschillencle aandoeningen hebben geraadpleegd, het verzamelde
materiaal nog in bewerking is.

In samenwerking met de drie Kruis-Verenigingeir werd een aanvang gernaakt
met het reeds in het vorige jaarverslag vermelde

onderzoek naar de taak van de wijkverpleegster in het curatieve en preventieve
sociaal-medis che w e rk,

welk onderzoek door het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Utrecht wordt
verricht onder leiding van Prof. R.. Hornstra. Dr. Doeleman, die eind 1954
door het Instituut voor Sociale Geneeskunde met de uitvoering van dit onder-
zoek is belast, deelt sarnenvattend het volgende over de werkzaamheden mede:

In de zomer van 1954 hebben de Kruisverenigingen zic}:' tat de Gezondheids-
organisatie T.N.O. gericht met het verzoek, een onderzoek in te stellen naar de
plaats van de wijkverpleegster in het sociaal-medische werk. Begin 1955 werd
een Werkcomrnissie gevorrrd uit functionarissen der verschillende Kruis-
organisaties. In maart is een schriftelijke enquête gehouden onder 17 wijkver-
pleegsters in de provincie Utrecht. In september kon het rapport over dit onder-
zoek in de Werkcommissie besproken worden. In oktober en november is over-
legd op welke wijze het onderzoek het beste voortgezet zou kunnen worden,
waarbij besloten is, een soortgelijke enquête als in de provincie Utrecht is ge-

daan, in een aantal plattelandsgebieden in de provincies Groningen en Noord-
Brabant ten uitvoer te leggen. In december zijn daartoe rnet de provincialo
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Kruisorganisaties in deze beide provincies besprekingen gevoerd, waarbij de
streken en de plaatselijke afdelingen, die in het onderzoek zullen worden be-
trokken, gezamenlijk zijn vastgelegd.

11. ONpnnzoEK TER vERKRTJGTNG vAN MEER UMFoRMITEIT IN DE REGTsTRATTE

VAN MEDISCHE GEGEVENS

De Adviescommissie heeft dit jaar tweemaal vergaderd.
In het verslagjaar werden gegevens van een aantal ziekenhuizen verwerkt;

voorbereidende werkzaamheden voor het uitbrengen van een eindrapport wer-
den verricht. Het eindrapport zal in de loop van 1956 kunnen verschijnen.

12. ONonnzoEKINGEN oP TIET GEBIED VAN EXPERIMENTELE CIIIRURGIE

De Adviescommissie kwam in het verslagjaar éénmaal bijeen.
De in 1953 aangevangen onderzoekingen onder leiding van Prof. Boerema

en die onder leiding van de hoogleraren Brinkman en Eerland werden voort-
gezet. In het kader van dit project werd in 1955 ook een onderzoek verricht
door Prof. Brom, welk onderzoek in dat jaar werd afgerond.

Onderzoekingen ín ltet Experimentele Station van de Chirurgísche Universiteits-
klíniek A van het Wilhelmina-Gasthuis le .4wsterdam

Aan het verslag van Prof. Dr. I. Boerema, de leider van deze onderzoekingen,
wordt het volgende ontleend:

Enkele kleine na-onderzoekingen werden nog verricht over het afgesloten
on<lerzoek van vasografle bij stilstaande circulatie.

Een experimenteel onderzoek over niertu'oerculose, dat veie onverwachte
moeilijkheden bood, nadert thans zijn voltociing.

Onderzoekingen zijn in gang over aortaplastiek. Dit onderzoek vordert goed,
doch de oplossing van de probleemstelling is nog bij lange niet voltooid ondanks
het vele werk dat er tot dusver reeds voor verzet is.

De onderzoekingen over de drukmetingen in de vena porta, die veel uitge-
breider zijn geworden clan oorspronkelijk verwacht werd, naderen eveneens hun
voltooiing.

Het onderzoek over de aftoeling van clieren, dat in 1948 in dit laboratorium
was begonnen, vond voortgang, zowel voor de afkoeling van kleine dieren als
voor de afkoeling van grote dieren in samenwerking met de cardioloog.

Verschillende kleinere onderzoekingen werden veüicht, die dienden om de
onderzoekers cp bepaalde problemen te oriënteren voordat zij een groot
onderzoek aanvatten (afkoeling, bloedverdunning, verschillende instrumenten).
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Onderzoekingen in het Laboratoríum voor Experimentele Chirurgie yan de Heel-
kundige Kliniek der Rijksuniversiteit te Groningen

Deze onderzoekingen worden verricht onder leiding van Prof. Dr. R. Brink-
man en Prof. Dr. L. D. Eerland.

De proeven over hartafsluiting met kunstmatige circulatie of hypothermie"
werden voortgezet. De noodzakelijke combinatie koeling * heparine bleef
moeilijkheden geven.

De bloedchemie bij hypothermie werd uitvoerig bestudeerd.
Van de methode voor circulatiekoeling werd aan de veno-veneuze koeling

de voorkeur gegeven.

Er zal een nieuw pornpsysteern worden beproefd.

Onderzoekingen in de Afdeling Experimentele Chírurgie van het Laboratorium
ttoor Pathologie der Rijksuniversiteit te Leiden

Deze onderzoekingen staan onder leiding van Prof. Dr. A. G. Brom.
Gedurende het laatste kwartaal van 1955 werd het onderzoek op het gebied

van de hypothermie voortgezet.
Het is gebleken, dat bij de veno-veneuze koeling (volgens het principe van

Brock) het grote voordeel aanweztg is, dat men de temperatuur van het proef-
dier onder goede controle heeft en dat voo¡al de opwarmperiode kan worden
verkort, zodat lastige nabloedingen een uitzondering worden. Tevens is ge-
bleken, dat het onderbreken van de sinusknoop een zeer grote bescherming
biedt tegen fibrilleren van de ventrikel. Zonder deze bescherming is het bijna
onmogelijk een ventriculotomie onder hypothermie uit te voeren, zonder dat
fibrillatie optreedt. Met deze bescherming kan men deze ingreep wel uitvoeren.
Voor klinische toepassing is dit van belang bij de behandeling van de infundi-
bulaire pulmonalisstenose. Het sluiten van het ventrikelseptumdefect zal met
deze methode niet mogelijk zijn, daar de tijdsduur van de circulatie-onder-
breking beperkt is. Voor dit septumdefectzalmetzijn toevlucht moeten nemen
tot een of andere oxygenator. Dit laatste wordt nog nader onderzocht.

13. GnnoNroI.ocrscu oNDERzoEK

De leden van de Adviescommissie kwamen in het afgelopen jaar tweemaal
in vergadering bijeen.

In verband met het voedingsaspect bij het bejaardenonderzoek is op voorstel
van de Adviescommissie de directeur van het Centraal Instituut voor Voedings-
onderzoek T.N.O. opgenomen als lid in de Adviescommissie.

45



Op 29 januari werd in het Antoni van l-eeuwenhoek-Huis te Amsterdam een

bijeenkornst gehouden van onderzoekers, die in T.N.O.-verband gerontolo-
gische vraagstr-rkken bestuderen. Hier werden de volgende voordrachten ge-

houden: ,,MogelÜkheden der experimentele gerontologie" door P. J. Thung;

,,Voeding in de ouderdom" door Dr. B. S. J. Wöstmann; ,,Het bloedserum-
cholosterolgehalte van bev¡oners van Trappistenkloosters" door A. F. Wille-
brands;,,Chronische ziekten bij bejaarden" door Dr. J. Th. R. Schreuder;
Dr. R.. J. vanZonneveld deed rnededelingen over ,,Gerontologisch onderzoek

door huisartsen".
Dr. J. Groen fungeerde u'ederom atrs adviseur.

Dr. R. J. van Zonneveld, arts-coördinator voor het gerontologisch onder-
zoek, geeft het volgonde overzicht over de bevindingen in 1955:

Het ouderclomsvraagstuk heeft zeer vele aspecten. Elk hiervan kan op zich-
zelf of in verband met een of meer der overige worden bestudeerd. Het psycho-

logische bejaarclenonderzoek (ten aanzien waarvan een voorstadium ter op-
stelling van een voor alle vohvassen Nederlanders geschikte psychologische

testbatterij nodig zal zÜn) en de verschillende al ofniet samenhangende klinische
en sociologische onderzoekingen in het te Rotterdam te stichten gerontologisch

speurwerkcentrum konclen nog niet op gang komen. De rnogelijkheden, dat
dit in de loop van 1956 wel het geval zalzijn, zijn thans aan het einde van 1955

gunstig te noemen, daar in beginsel overeenstemrning werd bereikt tussen de

diverse hierbij betrokken partijen.
Ten aanzien van een fysiotrogisch bejaardenonderzoek en een voedings-

onderzoek bij ouden van dagen bleek het echter nog niet mogelijk, deze fase af
te sluiten. Vy'el wei'd een proefonderzoek naar de voeding van bejaarden door
het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. opgezet en uitgevoerd
in overleg met de coördinator voor gerontologische onderzoekingen.

Een ander proefonderzoek, nl. naar het aantal verpleegde bejaarden in
ziekenhuizen, door coördinator uitgevoerd, kwarn eveneens ten einde. Naar
aanleiding van de resultaten hiervan werd besloten een groter en uitgebreider
onderzoek to laten verrichten, waarbij dan ook meer aandacht zou worden ge-

schonken aan verpleegduur en diagnose. De heer Bronts, arts, werd met dit
onderzoek belast. Deze verzamelde in de loop van een }lalf jaar gegevens in een

Z!-tal grotere en kleinere ziekenhuizen in verschillende delen van het land'
De bewerking van het cijfermateriaal vindt nog voortgang, het eindverslag kan
over enkele maanden worden tegemoetgezien.

Gedurende drie maanden maakte Dr. van Zonneveld als Fellow van de

Wereldgezondheidsorganisatie, een studiereis op gerontologisch gebied door
Zweden, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en Groot-Brittanniö. Doel hier-
van was een inzicht te verkrijgen in het aan de gang zijnde speurwerk en in de
praktische bejaardenzorg in die landen. Werkelijk gerontotrogische research van
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belangriike omvang blijkt nog maar in enkele steden te worden verricht. Zowel
op het gebied van speurwerk als van zorg voor ouden van dagen is men in
Groot-Brittannië het verst gevorderd. De gedurende deze reis opgedane er-
varingen en indrukken, ook op het gebied van de aigemene gezondheidszorg,
kunnen zonder twijfel zeer belangwekkend en waardevol worden genoernd.
Hierbij moge nog worden vermeld, dat aan Dr. van Zonneveld werd verzocht
namens l'Jederland zitting te nemen in het International Gerontological
Research Cornrnittee for the social sciences.

Buiten het gerontoicgische onderzoek van T.N.o. kwam coördinator in aan-
raking met verschillende anctrere ouderdomsprobiernen door trret aanvaarden
van een bestuurslidmaatschap van een aantal verenigingen of cornrnissies, die
zich claarmede bezighouden. Als belangrrjkste hiervan zij slechts de Nederlandse
Federatie voor Bejaalclenzorg vermeld. Daarnaast werden verschillende be-
sprekingen gevoerd en instellingen van be.jaarden bezocht, welke feiten even-
eens van v¡aarde waren om een open oog voor de direkte, praktische bejaarden-
vraagstuk-ken te biijven houden.

Een aantal voordrachten over gerontologische onderwerpen werd zowel voor
geneeskundigen als voor niet¡nedici gehouden, terwijl in een reeks van tijd-
schriften hieraan artikelen en referaten werden gewijd.

Vervolgens dient aandacht te worclen besteed aan het in oktober i956 in
Nederland te houden congres gewijd aan het ouderdomsvraagstuk. Dit zal.
door het Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling worden
georganiseerd in samenwerking nret de Nederlandse Gerontologische \rereni-
ging en de Noderlandse Federatie voor Bejaardenzorg. Het heeft ten doei
allerlei bü het vraagstuk betrokken instanties en personen (w.o. artsen) te
stirnuleren in hun activiteiten ten aatzten van de bejaarden. In dit verband
moge ten slotte de bespreking worden gememoreerd, die op verzoek van
Prof. Muntenclam, directeur-generaal van de Volksgezondheid, naar aanlei-
ding van de aanbevelingen van adviseur en coördinator bij het rapport over
het ItrIde Internationale Gerontologische Congres, tussen de genoemden, als-
mede Frof. van der Horst en Prof. Hornstra, in februari plaatsvond.

Het gerontologisch onderzoek met inschakelíng van huisartsen

Dr. R. J. van Zonneveld deelt hierover het volgende mede:
Na hetjaar van de proefonderzoekingen kon in 1955 worden begonnen met

de uitvoering van het eigenlijke project. Hierbij kunnen enkele fasen worden
onderscheiden.

De eerste bestond uit het verkrijgen van zoveel mogelijk deelneming door
de huisartsen aan het onderzoek. Door rniddel van artikelen, voordrachten,
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mededelingen en brieven werd getracht hiervoor belangstelling te wekken. Het
uiteindelijke resultaat van de verschillende pogingen was, dat ongeveer 500

artsen (:t I l7 vanhet aantal huisartsenleden van de Koninklijke Nederlandsche

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) zich daadwerkelijk en belange-

loos beschikbaar stelden.
Tevens werden gedurende deze fase, in nauw overleg met de Afdeling Be-

werking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. en de adviseur, de formulieren' voor-
zien vart codering, definitief klaargemaakt. Voorts werden de gemeente- en

ziekenfondsbesturen ten behoeve van het onderzoek voorgelicht door middel
van artikelen, brieven en voordrachten.

De tweede fase stond in het teken van besprekingen met de huisartsen-

medewerkers. Zij werden daartoe in 24 wetkgroepen verdeeld; in de eerste

bijeenkomst van elk gaf de coördinator of adviseur een inleiding en een toe-

lichting, waarna een algemene discussie volgde. BÜ deze bijeenkomsten was de

opkomst + 62,5%.
In de derde fase moest aandacht worden geschonken aan het verzamelen

van de gegevens, nodig voor het nemen van een juiste steekproef van 10 per-

sonen uit de bejaardenpraktijk van elk der deelnemers. Hiertoe dienden * 170

gemeenten en bijna alle ziekenfondsen te worden ingeschakeld. Niet steeds

konden de verlangde gegevens op de gewenste manier worden geleverd, maar

op allerlei wijzen is het gelukt van praktisch alle instanties ten slotte het ge-

vraagde te verkrijgen. Hiervoor past een woord van warme dank aan alle
partijen, die zich daarvoor hebben ingespannen.

De vierde en voorlopig laatste fase wordt gekenmerkt door het eigenlijke
onderzoek door de huisartsen, nadat zij van de Afdeling Bewerking Waar-
nemingsuitkomsten T.N.O. opgave hebben gekregen van de te onderzoeken
personen. Ongeveer 325 artsen zijn in het bezit hiervan, de overigen (:t tSO¡

werd verzocht hun staatje spoedig in te zenden.
Enkele artsen beëindigden reeds het gehele onderzoek, een aantal zond enige

ingevulde formulieren in. In 1956 zullen de bijeenkomsten der werkgroepen
worden voortgezet, zodat zlj op de hoogte kunnen komen van elkaars waar-
nemrngen.

Ten behoeve van dit onderzoek werden enkele voordrachten gehouden of
artikelen geschreven. Ten slotte moge worden vermeld, dat pogingen werden
ondernomen om een gedeeltelijke aansluiting te verkrijgen van andere gerontolo-
gische onderzoekingen op het T.N.O.-onderzoek.

In het kader van het gerontologisch project werden de volgende onderzoe-

kingen met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. verricht:
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Onderzoek naar het aandeel en de betekenis van het endocríne apparaat in het

verouderingsproces

Dr. O. Mühlbock, die sedert 1 oktober 1953 dit onderzoek verricht, deelt hier-
over het volgende mede:

Bij het onderzoeken van ouderdomsveranderingen bij proefdieren dient
voortdurend kritisch nagegaan te worden wat niet en wat wel vergelijkbaar is
tussen mens en dier. Het is gebleken, dat vaste normen hiervoor ontbreken en

dat eerst het proefondervindelijk onderzoek zelf gaandeweg de mogelijkheden
van een dergelijke vergelijking aan het licht brengt.

Zo bijvoorbeeld in het geval van de veroudering der vrouwelijke kiemklieren.
Deze werden bij muizen intensief bestudeerd, waarbij in het afgelopen jaar
vooral het verband tussen structuur en hormonale functie werd nagegaan. Het
bleek, dat de ovaria in de laatste levensmaanden van de muis gekenrnerkt

zijn door enerzijds een regelmatig aan te treffen involutie van het normale
follikelapparaat, en anderzijds een grote variabiliteit van de daarop aan-

sluitende verdere ontwikkeling. Het onderzoek aan raszuivere muizenstammen
leerde dat, al naar de genetische constitutie, hier òf een afname der hormoon-
produktie optreedt, òf een voortgezette of zetrfs versterkte produktie, die dan

toe te schrijven is aan atypische follikels of interstitiële celpartijen. Het blÜkt
dat, wat de produktie van vrouwelijk geslachtshormoon betreft, het laatste

deel van een muizenleven niet vergelijkbaar is met de menselijke menopauze,

doch veeleer met de daaraan voorafgaande overgangsjaren van het climacterium.

Een tweede onderwerp van onderzoek was het verband tussen de nierstruc-
tuur en de bij de muis als fysiologische verrichting voorkomende uitscheiding
van eiwit in de urine. IIet betreft hier geen eiwitten uit het bloedserum, doch

een bijzonder eiwit dat wellicht door de nierbuisjes gesynthetiseerd wordt. Bij
verschillende proefnerningen bleek er een evenredigheid te bestaan tussen de

ontwikkeling der nierbuisjes en de hoeveelheid uitgescheiden eiwit. En omge-

keerd: een vernieling der nierbuisjes, zoals bij oude muizen door nierziekten

wordt veroorzaakt, gaat samen met een dalende eiwitconcentratie in de urine.

Het blükt nu dat bij deze nierziekten, terwijl het voor de muizenurine typische

eiwit in de urine afneemt, thans serumeiwit, met name albumine, in de muizen-

urine tevoorschijn komt, op dezelfde wijze als dit bij de menselijke nierpatho-
logie bekend is. Waar dils de normale muizenier zich door de genoemde eiwit-
uitscheiding onderscheidt van de menselijke nier, treedt hier bij pathologische

verstoring der structuur weer een onvermoede overeenkomst op tussen proef-

dier en mens.
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Onderzoek naar het verband tussen voeding, het cholesterolgehalte van het bloed
en het voorkomen van atherosclerose

Zoals reeds in de twee vorige jaarverslagen werd bericht, heeft Dr. J. Groen
in 1953 een onderzoek verricht in een Trappistenklooster. Na veel moeite werd
een controlegroep gevonden en wel een Benedictijnenklooster in Belgie, waar
in 1955 onderzoek werd verricht. Ten einde de controlegroep te vergroten is
contact opgenomen met nog een ander klooster.

IIet verslag van Dr. Groen werd nog niet ontvangen.

Onderzoek ten behoeve van de statistísche verwerking v(tn gegevens over medische
voorziening voor bejaarden

Voor de resultaten van dit onderzoek door Dr. K. J. van Deen moge ver-
wezen worden naar een publikatie, die in het Tijdschrift voor Sociale Genees-
kunde zal verschijnen onder de titel ,,Preventie en bestrijding van stoornissen
in de gezondheid".

De subsidiêring van het
onderzoek naar de oorzaken en preventie yan de coronair sclerose
werd gedurende 1 955 voortgezet en in de loop van dat jaar ondergebracht bij do
Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoekingen op het gebied van athero-
sclerose.

Onderzoek inzake eisen, te stellen aan de voedíng in de ouderdom

Dit onderzoek, dat in 1954 werd aangevangen en waarvoor aan Prof. Dr.
B. C. P. Jansen, directeur van het Nederlands Instituut voor Volksvoeding, in
1955 wederom subsidie is verleend, werd dit jaar tot afronding gebracht; het
geschiedde in samenwerking met Dr. O. Mühlbock, onder wiens leiding het
histologisch onderzoek van nieren en endocrine organen werd verricht.

Prof. Jansen deelt over het onderzoek het volgende mede:
In de proeven met de Fr-, Fn- en Fr-generaties van ratten, die op het gernid-

delde dieet van de Nederlandse bevolking waren grootgebracht en waarvan elke
generatie een gerontologisch dieet kreeg van andere samenstelling, bleek, dat
in geen der proeven een signiflcant verschil in levensduur tussen de dieren op
het gerontologisch voedsel en op het controlevoedsel - Ran 1953 - aan-
wezig was. De levensduur van Ç op het ad libitum verstrekte dieet was iets
langer dan bij de overeenkomstige groepen J, maar de verschillen waren in de
regel niet significant. De beperkt gevoede ratten echter leefden aanmerkelijk
langer dan de ad libitum gevoede en deze verschillen waren vaak wèl significant.
Ook was het verschil in levensduur van de beperkt gevoede J ten opzichte
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van de beperkt gevoede Ç niet zo groot als bij de ad lit_¡itum gevoede ratten.
De Fo-generatie kreeg als gerontologisch dieet een voedsel, dat 6\ vet be-

vatte, in tegenstelling tot het controlevoedsel, waarin lTlvet voorkwam. Een
gunstige uitwerking van het vetarme dieet viel over het algemeen niet waar te
nemen.

De Fr-generatie was samengesteld uit dieren deels met een voorgeslacht,
dat ad libitum voedsel kreeg en deels uit beperkt gevoede voorouders. llet
bleek, dat de gemiddelde levensduur der ratten, die afkomstig waren van een
beperkt gevoed voorgeslacht, doch die zelf vanjongsaf aan ad libitum gevoed
waren, iets langer was. Eij de Ç was dit verschil zelfs significant, bij de J niet.
De oudste dieren, die een leeftlid van meer dan 800 dagen bereikten, in totaal
5, vond men in de groepen met een beperkt gevoed voorgeslacht en die zelf
het vetarme gerontologische dieet kregen. Het is slechts één waarneming en
het betreft ook slechts enkele dieren.

Onderzoek inzake frequentie yan chronisch lüden bü bejaarden

Dit onderzoek, waarvoor subsidie verleend werd aan de Afdeling Frieslands
Zuidwesthoek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevorde-
ring der Geneeskunst en de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk,
werd in 1954 beeindigd. Een publikatie van de resultaten van de hand van
Dr. J. Th. R.. Schreuder, getiteld,,Chronische ziekten bij bejaarden", verscheen
in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 33 (1955), 5,p. 119 1132. Hiernaar
wordt kortheidshalve verwezen.

14. ONornzosKrNGEN op HET GEBTED vAN scHIMMELZIEKTEN BIJ DE MENS

De Adviescommissie vergaderde dit jaar tweemaal.
Voor 1955 werd wederom ten behoeve van werkzaamheden in de Afdeling

voor Medische Mycologie van het Centraalbuleau voor Schimmelcultures een
subsidie beschikbaar gesteld. Het van Dr. G. A. de Vries ontvangen beknopte
jaarverslag luidt als volgt:

Hetjaar 1955 was gekenmerkt door een verdere stijging van het aantal inge-
zonden sputa (van 44 tot 63) en long- en pleurapunctaten (van 5 tot l1), maar
door een afname van de aantallen ingezonden bronchiaal-secreten (van 36 tot
23) en cultures (van 280 tot 198). Het aantal cultures bereikte hiermede, evenals
de hoeveelheidingezonden dermatologisch-klinisch materiaal, dat van 15 tot
9 stuks daalde, weer nagenoeg het peil van 1953. Verder werden nog vele
andere materialen van verschillende oorsprong onderzocht ten behoeve van
medici en veterinai¡en.
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Het aantal determinaties tot op soort nam af van 326 tot 266. Tot op ge-

slacht werden 144 schimmels gedetermineerd, tegen 110 in 1954 en tot op de

groep 16, tegen24 in 1954.

In de collectie werden 75 nieuwe stammen, resp. soorten opgenomen. De
analiste die zich voor de cursus Medische Mycologie 1955 had opgegeven, heeft
zich op bepaalde dagen in de week op het Centraalbureau voor Schimmel-
cultures in de medische mycologie ingewerkt.

De verzamelingen van diapositieven en van tekeningen van schimmels werden

uitgebreid.
Zoveel mogelijk werd getracht de samenwerking met buitenlandse medische

mycologen te bevorderen.
In begin april hield Dr. de Vries op uitnoriiging van de Mycology Committee

van de Medical R.esearch Council een lezing te Cardiff voor eerL gezelschap

van medici, veterinairen en biologen. Hij bezocht enige instituten in Engeland.
Er verschenen twee publikaties; twee pubiikaties zijn persklaar gemaakt, ter-

wijl aan vier andere nog gewerkt wordt.

15. KrrNrsc¡r cENEESMIDDELENoNDERZoEK

Met ingang van 15 april werd Dr. L. Meyler te Groningen benoemd tot
adviseur van de Adviescommissie. Als zodanig nam hij deel aan de besprekingen

op de vergaderingen van de Adviescommissie.
Ook gedurende dit jaar is Prof. Dr'. C. D. de Langen tÜdelijk leider van

de werkzaamheden gebleven. Het liet zich op het einde van het verslagjaar aan-

zien, dat in het begin van het komende jaar zal worden voorzien in de leiding
van het klinisch geneesmiddelenonderzoek door het aanstellen van een leider
in volledige dienst.

Dit is voor het onderzoek van grote betekenis. Wil men deze werkzaamheden
goed uitvoeren en het eenmaal begonnene tot vollecÍige ontplooiing brengen,

dan is het noodzakelijk, dat het door iemand wordt geclaan die zich gcheel aan

deze taak kan wijden. Een tijdeiijke leider, die het als nevenfunctie behartigt,
kan zich ¡iet za aan dit werk wijden als voor een goede ontwikkeling beslist

noodzakelijk is. Pas nu zal dit zo noodzakelijke en nuttige werk tot volledige
ontplooiing kunnen kornen. Vooruitlopend op de verslagperiode kan worden
medegedeeld, dat Dr. F. A. Nelemans met ingang van 1 mei 1956 benoemd is
als leider van het onderzoek.

Gedurende het verslagjaar kwam de Commissie viermaal in vergadering
bijeen. Andere zaker werden bij rondschrijven aan de leden afgedaan. Van de

verrichte werkzaamheden worden in dit verslag de belangrijkste vermeld.
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Het Becaptan-onderzoek werd beëindigd en de Commissie voor dit onder-
zoek opgeheven. Het onderzoek heeft niet opgeleverd wat de firma, die het
preparaat in de handel brengt, had verwacht. De resultaten \ilaren zo weinig-
zeggend, dat geen publikatie hierover heeft plaatsgehad.

Het uiteindelijk door de Adviescommissie goedgekeurde rapport omtrent
het cyclospasmol werd aan de fabrikant verzonden. Tevens is het verslag van het
onderzoek gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en

in de Geneeskundige Gids.
Door Dr. Rümke werd een kort overzicht samengesteld van zijn rapport om-

trent het Buscopan. Dit werd ter publikatie aan het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde aangeboden.

Het onderzoek van het nieuwe middel tegen het Parkinsonisme, het B.S. 5930

(nu officieel Disipal genaamd) werd voortgezel-. De resultaten van de voor-
lopige enquête v¡erden aan de fabrikant toegezonden. Tevens werd dit verslag

ter publikatie aangeboden aan de redacties van het Nederlancls Tijdschrift voor
Geneeskunde en de Geneeskundige Gids. Met het verdere onderzoek werd een

aanvarg gemaakt.
Over het voorlopige onderzoek naar de werkzaamheid van het Adrenoxyl en

het Adrenox¡,l ,,ad perfusionem" werd een verslag samengesteld. Naar aan-

leiding hiervan werd besloten een verder onderzoek te verrichten. Het verslag

werd aangeboden aan de fabrikant en aan de medische tijdschriften ter publi-

katie.
Het succusonderzoek blíjft met veel moeilijkheden kampen. Er werd een

onderzoek ingesteid naar het aantal patienten, lijdende aan ulcus ventriculi,
dat in verschillende ziekenhuizen hier te lande voor behandeìing jaarlijks wordt
opgenomen.

Dr. van Swaay is irl overleg met de Adviescornrnissie een onderzoek be-

gonnen naar het samengaan van röntgenbestraling, de ziekte van Bechterew
en leukemie.

De sarnenrverking met de Allergische Geneesmiddelen commissie werd nader
geregelcl. Na overleg met de Nederlandse Vereniging van Rheumatologen zal

het nader onderzoek betreffende het Butazolidine niet verder worden ontwik-
keld, daar Dr. van der Meer te Rotterdam reeds met een dergelijk onderzoek

bezig is.
In onderzoek zijn nog het Mysoline, het Romilar en het Acetyl-Digitoxine.

Behalve de hier vermelde onderwerpen kwamen meerdere vragen voor nader

onderzoek binnen, welke na een voorlopig onderzoek werden aangeho¡den of
afgewezen.

Evenals het vorige jaar hebben veie besprekingen plaatsgehad met vertegen-

woordigers der farrnaceutische industríe. ook met bestuursleden van de ver-

enigingen van fabrìkanten en importeurs van farmaceutische artikelen werden
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verschillende problemen omtrent de onderzoekingen besproken en adviezen
verstrekt.

Men begint het doel van het werk beter te begrijpen en is meer en meer
bereid om tot een goede samenwerking te komen. Het is daarom zo gunstig,
dat in dit stadium iemand gevonden is, die zich daaraan geheeT zal kunnen wij-
den. Hierdoor zal een goede en inniger samenwerking nog beter tot zijn recht
kunnen komen.

De Commissie heeft gunstig advies gegeven bij het verstrekken van subsidie
aan enige onderzoekers op het gebied van geneesmiddelenonderzoek.

Onderzoek inzake de toepassing van benzathíne-penicillíne ter profylaxis van
acuut reuma

In augustus 1955 werd aangevangen met het onderzoek over de betekenis
van toepassing van benzathine-penicilline @.P.) voor de profylaxe van acuut
reuma.

In totaal hebben nu dertig kinderen benzathine-penicillineprofylaxe. Het
laatste kind van deze reeks kreeg de eerste benzathine-penicilline-injectie op
5 december 1955. Om de vier weken worden 1.200.000 E.B.P. geTnjiceerd. Sinds
8 november 1955 wordt op aanraden van een reumatoloog 0,5 ml. van een
lf-xylocaïne-oplossing ingespoten en onmiddellijk daarna door dezelfde naald
het benzathine-penicilline.

De poliklinische patiëntjes worden om de vier weken lichamelijk onder-
zocht. Tevens worden de bezinkingssnelheid der erytrocyten en het bloedbeeld
gecontroleerd en wordt de keel uitgestreken voor onderzoek op hemolytische
streptococcen.

Bij de klinische patiénten geschiedt dit onderzoek wekelijks en tevens wordt
bij hen de penicillinespiegel in het serum bepaald.

Duidelijke allergische reacties werden niet gezien. Bij vier kinderen werden
hemolytische streptococci (groep A) geïsoleerd uit de keel na het begin van de
profylaxe en wel éénmaal bij twee patiëntjes, tweemaal bij één patientje en
constant bij één patiëntje, totdat tonsillectomie werd verricht. Bij één kind
was er misschien een licht recidief van acuut reuma.

Onderzoek inzake werkzaamheid barriercreams in het algemeen en eventuele
voordelen yan síliconolie bevattende barriercreams in het bijzonder

Het onderzoek geschiedt onder leiding van Dr. M. K. Polano, die hierover
als volgt verslag uitbrengt:

In 2 bedrijven in Nijrnegen en in Heerlen is het onderzoek nu afgelopen.
Het resultaat van het onderzoek in Nijmegen is op het ogenblik in bewerking
bij de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. De indruk is, dat
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hieruit zal blijken, dat zowel Kerodex 71 als een siliconolie bevattende barrier-
cream werkzaam zijn, maar dat geen verschil tussen deze twee bestaat. IIet
resultaat van het onderzoek in trIeerlen is minder duidelijk en wordt nader
bestudeerd.

De bedoeling is, dat nog een derde onderzoek in de bedrijven zal worden
ingesteld en dat dan de resultaten van het gehele onderzoek gepubliceerd
worden.

16. ONonnzoEKINGEN op HET GEBIED vAN REUMATISCHE ZIEKTEN

Prof. Dr. P. Muntendarn heeft zich genoodzaakt gezien te bedanken als lid
van de Adviescommissie.

Besloten werd Dr. G. van Darn, die Dr. J. van Breemen als directeur van
het Amsterdams Centrum voor Rheumatiekbestrijding is opgevolgd, uit te
nodigen naast Dr. van Breemen deel uit te maken van de Adviescommissie.
Dr. van Dam heeft dit lidmaatschap aanvaard.

De Adviescommissie vergaderde in de verslagperiode tweemaal.

Onderzoek naar de betekenis van de frequentie en de gevolgen van enkele ziekte-
beelden van het reuma voor de volksgezondheid, met name spondyl-artritis
rizomelica en reumatoi'de artritis

Dit in de loop van 1954 aangevangen onderzoek, waarvan de reumatoloog
R. de Graaff de uitvoering op zich heeft genomen, werd voortgezet. Omtrent
de gang vanzaken werd in aanwezigheid van de voorzitter wederom een be-
spreking gevoerd met Prof. Dr. J. Goslings en Dr. P. van der Meer, die de
leiding van het onderzoek op zich hebben genomen, alsmede met de statisticus
Dr. E. F. Drion van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O.

De heer de Graaff brengt het volgende verslag uit over het onderzoek:
Het jaar 1955 kenrnerkte zich bovenal door het op gang komen van de ver-

werking van de gegevens van de in1954 verrichte onderzoekingen, het opvoeren
van de efficiency en het opvoeren van het aantal onderzoekingen per kwartaal,

Ten gevolge hiervan werd het tearn uitgebreid. De heer L. Kruis werd aange-
steld ten einde de vergaderingen met de gemeentebesturen voor te bereiden,
de desbetreflende lokale instanties en personen voor te lichten omtrent het
onderzoek, persconferenties te organiseren en verder te verrichten wat nodig is
voor een goede gang yan zaken tijdens het onderzoek. Tevens kwamen twee
administratieve krachten in dienst.

De verwerking van de reeds vergaarde gegevens kwam op gang. dlle ge-
gevens van de in 1954 onderzochte personen werden reeds aan de Afdeling
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Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. aangeboden, terwijl de gegevens

van 6 gemeenten, \ilaar in 1955 onderzoek plaatsvond, ook in statistische be-
werking zijn.

In totaal werden in 1955 omstreeks 42.200 personen uit 4 provincies geregi-
streerd, waarbij veel medewerking werd verkregen van de reuma-centra en de
particulier gevestigde reumatologen. De statistische verwerking is nog niet
ver genoeg gevorderd om thans reeds resultaten te kunnen vermelden.

Onderzoek ter verkrijging van een nader inzícht in de erfelijke facloren bíj reuma-
tische ziekten, in het bijzonder van de spondyl-artritis rizomelica en reumatoîde
artritis

Omtrent dit onderzoek, dat onder lejding van Prof. Dr. A. Polman en Dr. J. J.
de Blécourt door de arts mevrouw T. de Blécourt-Meindersma wordt uitge-
voerd, kan het volgende worden bericht:

In de periode I januari 1955 t/m 31 december 1955 werd het aantal geregi-
streerde families op 304 gebracht (streefgetal + 300). Het aantal geregistreerde
personen bedraagt thans 6888 (streefgetal + 8000). Het aantal huisbezoeken
steeg tot 1330 (streefgetal _[ 2000, gemiddelde ,,vangst" per huisbezoek
t 4 personen).

Resultaten kunnen thans nog niet worden medegedeeld, wel is reeds duide-
lijk, dat reumatoTde artritis en spondylosis ankylopoetica een uitgesproken
familiair karakter tonen.

Het onderzoek kan in de loop van 1956 worden afgesloten, het eindrapport
kan worden verwacht eind 1956 of begin 1957.

17. ONp¡nzoEK NAAR DE vERDELT¡-G v¡.N p¡.'rrËNrBN rN zTEKENHUTZEN

Ook dit jaar is het niet gelukt een deskundige aan te trekken onder wiens
leiding het onderzoek zou kunnen plaatsvinden. De werkzaamheden van de
Adviescommissie hebben hierdoor in het afgelopen jaar stilgestaan.

18. Mnolscn oNDERzoEK MET BEHULp vAN rsoropnN

In de verslagperiode heeft de Adviescornmissie tweemaal vergaderd.
De in 1954 aande gangzijnde onderzoekingen werden in 1955 alle voortgezet;

twee hiervan werden in het afgelopenjaar voltooid, t.w. het onderzoek naar de
lokalisatie van hersentumoren met behulp van radio-actieve elementen onder
leiding van Prof. Dr. A. Biemond in samenwerking met Prof. Dr. G. A. Linde-
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boom, en het onderzoek betreffende de invloed van radio-actief jodium en

4-methyl-2-thiouracil op de schildklier van de rat door Prof. Dr. A. Stolk, dat
een nadere uitwerking is van een onderdeel van het in 1954 beêindigde onder-
zoek van Prof. Dr. G. A. Lindeboom naar de diagnostische en therapeutische
betekenis van radio-actief jodium bij de behandeling van schildklieraandoe-
nlngen.

Onderzoek betreffende toepassing van radio-actief jodium

Omtrent het onderzoek onder leiding van Prof. Dr. A. Querido wordt het
volgende medegedeeld:

Het onderzoek naar de waarde van de toepassing van radio-actief jodium
voor de diagnostiek en behandeiing van schildklierfunctiestoornissen en voor
de behandeiing van schildkliercarcinoom werd in 1955 voortgezet. De diagnos-
tiek van de functiestoornissen vond reeds min of meer een afsluiting in het
proefschrift van Dr. P. Blom, dat in 1954 verscheen. De resultaten van de be-

handeling der fi.rnctiostoornissen werden samengevat in 1955 in een artikel van
Terpstra en Querido, verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Genees-

kunde, rvaar indicaties en resultaten aan de hand van ongeveer 50 behandelde
patiënten werden besproken. Ook verscheen in 1955 een monograte van het
Rijksinstituut voor Fharmacotherapeutisch Onderzoek waarin Prof' Querido
het deel der radio-actieve jodium-therapie van hyperthyreoidie behan<ielde, en

ook de grondslagen hiervan aan een kritische bespreking onderwierp. Over de

waarde van de beharrdeling van het schildkliercarcinoom met Ratrl31 is voor-
lopig nog geen oordeel te geven. Enige tientallen patiënten met deze aandoening
zijn in studie.

Een geheel nieuwe richting nam het onderzoek tijdens cle aanwezigheid van
Dr. J. Stanbury. Een patient met een krop en hypofunctie bleek een congenitaal
fermentdelect te hebben. De afwezigheid van dit ferment (dejodase) in de schild-
klier en elders in het lichaam gaf de aanwijzing, dat er een geheel gebied braak
ligt, dat betrekking heeft op de efficiëntie van de thyroxine synthese. Het onder-
zoek wordt in deze richting, ook bij hyperthyreoidie, voortgezet. Deze vondst
heeft grote bela-ngstelling in buitenlandse centra voor deze richting van onder-
zoek gewekt.

Het onderzoek van de heer Schut naar de schildklierhormoonsynthese in de

jodiumdeficiënte schildklier is in lp55 zeer goed gevorderd, zodat afsluiting
ervan in 1956 kan worden verwacht. De technieken der papierchromatogra-

fische scheiding van de verschillende fracties en de hydrolyse der schildklier
werden uitgewerkt. Inderdaad werden reeds aanwijzingen gevonden dat de

jodiumarrne schildktier een kwantitatief andere synthese volgt dan de jodium-

rijke schildklier.
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Mejuffrouw Lameyer sloot haar onderzoek naar het gehalte van het serum
aan thyreotroophormoon bij allerlei schildklieraandoeningen, maar vooral b[i
de verschillende vormen van hyperthyreoidie, voorlopig af. De dissertatie is
klaar en de promotie zal begtn 1956 plaatsvinden. Het onderzoek naar het
metabolisme van thyreotroophormoon werd afgesloten met een serie proeven
bij genefrectomeerde konijnen. Het bleek, dat ook wanneer het thyreotroop-
hormoon biologisch werd bepaald, de verdwijningssneiheid van het thyreotroop-
hormoon bij genefrectomeerde konijnen veel langzamer is. Hiermede v¿erd een
bevestiging verkregen van de aanwijzingen hiervoor gevonden wanneer bij
ratten thyreotroophormoon, dat gemerkt was met It3l, werd ingespoten.

onderzoek met betrekking tot de invloed van radio-actief iodiunt en 4-methyl-
2-thiouracíl op de schildklier yan de rat

trret samenvattende eindverslag over dit onderzoek onder leiding van prof.
Dr. A. Stolk luidt als volgt:

Bij dit onderzoek werd de invloed nagegaan van radio-actiefjodium, methyt-
thiouracil en de combinatie radio-actief jodium 

- methylthiouracil op de
schildklier van de rat.

Voor dit onderzoek werden 56 ratten van de Lister-stam gebruikt, die in
8 proefreeksenvanT dieren werden verdeeld.

Deze proefreeksen kregen de volgende behandeling:

I. vrouwelijke ratten, twee injecties met I ml radio-actief jodium 16 micro-
curre.

II. Mannelijke ratten, twee injecties met I ml radio-actief jodiurn l6 micro-
curle.

III. vrouwelijke ratten, twee injecties met 1 ml radio-actiefjodium 16 micro-
curie -þ methylthiouracit in het drinkwater.

ry. Mannelijke ratten, twee injecties met 1 ml radio-actief jodium 16 micro-
curie f methylthiouracil in het drinkwater.

V. Vrouweiijke ratten, methylthiouracil in het drinkwater.
VI. Mannelijke ratten, methylthiouracil in het drinkwater.

VlL Vrouwelijke ratten, controle.
VIII. Mannelijkeratten, controle.

Het voorlopige histologische onderzoek had het volgende resultaat:
Proefreeks I en trI: over het algemeen kleine folikels met belangri.ike ver-

schillen in de hoogte van het foltikel-epitheel en de hoeveelheid
colloid. Doorgaans was het colloid niet zo goed kleurbaar als nor-
maal het geval is. Adenomen bleken in deze groep niet voor te
komen.
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Proefreeks III en IV: Over het algemeen hyperplasie van de schildklier. Kleine
follikels met een moeilijk kleurbaar colloid. Soms bleek het colloid
in de follikels te ontbreken. In deze proefreeks werd een dubieus
geval van schildklier-adenoo[ì aangetroffen en wel bij een vrouwe-
li.jke rat (proefreeks III).

Proefreeks V en VI: Over het algemeen hyperplasie met een vermeerdering
van het aantal follikels en met een verhoging van het follikel-
epitheei.
Vaak bleek het colloid in de follikels geheel of gedeeltelijk ver-
loren te zljn gegaan. Bij aanwezigheid van colloid was dit minder
goed kleurbaar dan bij de normale schildklier het geval is.

Proefreeks VII en VIItr: Over het algemeen normale schildklierstructuur met
follikels van verschillende grootte. Kubisch follikel-epitheel en
hyalien eosinoflel colloid.

Onderzoek naar de lokalisatie van hersentumoren met behulp van radio-actieve
elementen

Aan het eindverslag over dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. A.
Biemond in samenwerking met Prof. Dr. G. A. Lindeboom plaatsvond, wordt
het volgende ontleend:

Er werd uitgegaan van de veronderstelling, dat bepaalde isotopen of be-
paalde stoffen gemerkt met isotopen in het tumorweefsel selectief zouden wor-
den gestapeld en vervolgens met een daartoe geschikt apparaat op de schedel
gemeten zouden kunnen worden.

Om technische redenen werd gebruik gemaakt van J131 als jodide per os.

De activiteit op de schedel werd met een scintillatieteller gemeten. Hierbij was

het noodzakelijk de schildklier te beschermen tegen het toegediende radio-
actieve jodide. Op drie verschillende wijzen werd het activiteitspatroon van de

scheclel opgenornen. Steeds bleek echter de gemeten activiteit te laag om uit
twee symmetrisch gelegen punten tot een significant verschil te besluiten. Tevens
trad daarbij nog op de storende werking van de schildklier, waarover fantoom-
proeven werden verricht. Tijdens de proefnerningen werden verschillende tech-
nische verbeteringen aangebracht. Het bleek, dat op deze wljze een nauw-
keurige betrouwbare lokalisatie niet mogelijk is.

Onderzoek naar de waarde wn de bepaling van de extra-cellulaire vloeistof ter
verkrijging van een ínzicht in de patho-fysíologie van de waterhuishouding bij
decompensatio cordis

Met ingang van I januari 1955 werd aan Prof. Dr. G. A. Lindeboom voor
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dit onderzoek subsidie verleend. Over het onderzoek wordt het volgende mede-
gedeeld:

In de loop van het jaar werd 25 maal de natriurnruimte bepaald. Er wordt
in het geheel beschikt over 31 waarnemingen, aan24 patiënten met decompen-
satio cordis (9 : ernstig; I 5 : licht), 4 patiënten met ascites en 3 niet of niet meer
gedecompenseerde patiënten.

Terwijl bij ernstige decompensatie meestal een vergroting der natrium-
ruimte werd vastgesteld, was dit bij lichte decompensatie slechts in ongeveer
de helft der onderzochte gevallen zo. Deze waarnemingen wekken de indruk,
dat de bepaling van de natriumruimte niet veel belooft voor de vroege diag-
nose of de bepaling van de graad van de decompensatio cordis.

19. ONoEnzoEK NAAR DE INFEcTIEMoGELIJKHEDEN EN DE KLINISCHE BETEKENrS

VAN DE BESMETTING MET ASCARIS LUMBRICOIDES

In het vorige jaarverslag werd reeds uiteengezet, dat het biologische aspect
van dít vraagstuk bestudeerd zou worden door het Instituut voor toegepast-
biologisch ondelzoek in de natuur (ITBON), directeur Dr. A. D. Voûte; Prof.
Dr. J. H. F. Jonxis te Groningen zou het medische facet onderzoeken.

Eind 1954 namen de onderzoekingen bij het ITBON een aanvang, waarover
Dr. Voûte het volgende mededeelt:

ln dit verslag wordt uitsluitend behandeld het onderzoek, voor zoverre het is
verricht vanuit het ITBON. Sarnen met Prof. Jonxis wordt gewerkt aan een
gemeenschappelijk verslag, dat als voorlopige mededeling over het onderzoek
zal worden gepubliceerd.

Tweemaal hebben de beide samenwerkende groepen in Tange Alteveer een
faecesonderzoek verricht, éémmaal in de lente en éénmaal in de nazorner. Als
vocrnaamste resultaat werd gevonden :

In Tange Alteveer vormt ascaris een gezinsinfectie.
Een onhygiënische levenswijze gaat samen met een hogere infectie.
In de nazomer was de infectie veel Jager dan in het voorjaar, hetgeen zou

kunnen wijzen op een grotere mogelijkheid om gedurende de winter gelnfec-
teerd te raken.

Ten einde een inzicht te krijgen in de aard der infectiebronnen zijn in het
afgelopen jaar tuinen, erven en huizen enige nalen onderzocht op het voor-
komen van eieren.

In de tuinen, die in het voorjaar met zwaaÍ besmette beer waren bemest,
werd in mei een gering aantal rijpe eieren (maximaal 18 per -l-titer grond)
gevonden; in augustus werden geen eieren meer aangetroflen.

Op de erven en in zandbakken waren steeds rijpe eieren te vinden, hetgeen
wijst op bevuiling door jonge, geinfecteerde kinderen. In de woningen werden
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geen eieren gevonden. Bij de onhygiënisch levende gezinnen werd geen toegang
tot de W.C.'s verkregen, zodat de W.C. als infectiebron niet kon worden
onderzocht.

In bijna alle grondtypen blijkt een factor aartwezig, waardoor de eieren
worden gedood en opgelost. Ook in een composthoop was deze factor aanwezig.
In het laboratorium kon deze oplossende werking duidelük worden waarge-
nomen. Waarschünlijk is het oplossen mede een gevolg van autolyse na het
sterven van het embryo. Bij een deel der eieren, gedood door verhitting tot
50o C. en vervolgens bewaard in een 4lformoloplossing, was dit oplossen zeer

fraai waar te nemen. Het verdwijnen van de eieren in de tuinen in Tange
Alteveer moet ongetwijfeld aan deze factor worden geweten.

In het siachthuis in Arnhern is de inhoud van een groot aantal varkens-
darmen op ascaris onderzocht. Hierbij bleek, dat bij toeneming van het aantal
wormen, de lengte atneemt. Met dit afnemen van de lengte hangt ongetwijfeld
een geringere eiproduktie samen. De samenhang tussen lengte van de worm en

de eiproduktie is nog niet vastgesteld.
Opvallend rvas het ontbreken van larven in de varkensdarmen. In totaal zijn

4larven gevonden in 2 darmen met kleine volwassen wormen, die waarschijnlÜk
nog maar juist volwassen waren geworden. Hieruit zal lvaarschijnlijk mogen
worden geconcludeerd, dat de aanwezigheid van volwassen wormen de ont-
wikkeling van larven-dieren tegengaat.

De varkens-ascaris is zeer nauw verwant met de spoelworm van de mens.

Het is dan ook waarschijnlijk, dat de verkregen gegevens ook voor de spoel-

worm van de mens zullen gelden. Directe waarnemingen zijn bij cle mens zeer

moeilijk te doen, vooral omdat bij het afdrijven van spoelwortnen slechts een

gedeelte met de faeces mee naar buiten komt.
De overleveringskans van de eieren is bÜ gelijkblÜvende bevolkingsdichtheid

af le lezen uit de reproduktie. Wanneer deze laatste afhankelijk is van de

dichtheid der dieren in de darm, clan wordt een vaste verhouding tussen de

overleveringskans en de mate der infectie gevonden. De overleveringskans be-

invloedt natuurlijk weer de waarde van de inflectiebronnen.
Het is van belang om îa te gaarr of het mogelÜk is de minimale infectie-

waarde van de spoehvorm te bepalen, waarbij ascaris zich op een gelijkblijvend
niveau kan handhaven. Tot dit laatste doel heeft het onderzoek nog niet
geleid en vele moeilljkheden zullen nog moeten worden overwonnen om zover
te komen.

Het onderzoek onder leiding van Prof. Jonxis werd verricht gedurende zeven

maanden in 1955. Aan het verslag hierover wordt het volgende ontleend:
Ascarisinfecties komen in ons land nog veelvuldig voor, vooral bij de be-

woners van de armere zand- en veengronden. De Groninger veenkoloniën en
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Drente zljn zwaar besmet. Een kleine groep bestaande uit Dr. Voûte (ITBON)
en enkele stafleden van de kinde¡kliniek te Groningen hebben een onderzoek
ingesteld naar de ascarisinfectie van een klein Groninger veenkoloniedorp,
Tange Alteveer. Het bleek, dat in het voorjaar ongeveer de helft van de kinderen
was geïnf,ecteerd. In de herfst was dit aantal een weinig lager en merk-
waardig genoeg was een aantal kinderen vrij van ascaris geworden, terwijl
anderen opnieuw waren geïnfecteerd.

Het bleek, dat er een belangrijke overeenstemming bestond tussen de hygiëne
thuis en de frequentie van besmetting. trn de meer hygienisch levende gezinnen
was de besmetting veel minder. Tevens bleek het bij een nauwkeurig onderzoek
op de Kinderkliniek, dat een worminfectie wel degelijk de gezondheidstoestand
van het kind ongunstig beïnvloedt. Na het verdrijven van de wormen gaat het
kind treter groeien. Het lijkt daarorn van belang maatregelen te beramen (die
wel op hygiënisch terrein zullen moeten liggen) orn de ascarisinfecties bij de
Nederlandse bevolking te doen verdwijnen.

20. ONnBnzoEKrNcEN op HET GEBTED vAN ATHERoScLERoSE

Van verschillende kanten werd de Gezondheidsorganisatie T.N.O. benaderd
voor onderzoekingen op het gebied van de atherosclerose. Dit was mede aan-
leiding voor het bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O. het vraagstuk
van de atherosclerose in breder verband in het kader van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. nader te bezien.

Ter orientatie omtrent hetgeen de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in deze
zou kunnen verrichten werd een commissie ad hoc ingesteld, waarin zitting
hadden: Prof. Dr. C. J. F. Böttcher, Prof. Dr. R. Brinkman, Dr. J. Groen,
Dr. G. A. Overbeek, Frof. Dr. A. Querido en Prof. Dr. H. J. G. Wijers. Be-
sprekingen hebben plaatsgehad onder voorzitterschap van de voorzitter van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. De Commissie ad hoc achtte het vraagstuk van
voldoende betekenis om gezamenlljk een meerzijdig programma op het gebied
van de atherosclerose te ontwerpen en verklaarde zich bereid tot samenwerking.
Het door de Comrnissie ingediende voorstel betreflende gecoördineerde onder-
zoekingen op het gebied van atherosclerose heeft het bestuur goedgekeurd en de
Commissie ad hoc heeft een definitieve status gekregen als Adviescommissie
T.N.O. inzake onderzoekingen op het gebied van atherosclorose. De samen-
stelling hiervan is thans als volgt:

Prof. Dr. C. J. F. Böttcher,
Prof. Dr. R. Brinkman,
Dr. C. G. J. M. Engel,
Dr. J. Groen,
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voorzitterschap en secretariaat worden waargenomen door voorzitter en
secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Het T.N.O.-project omvat thans de volgende punten:
Prof. Dr. C. J. F. Böttcher n een onderzoek ter verkrijging

van nadere chemische en gegevens betreffende de bij
atheromatose/sclerose in de i produkten en de in het bloed-
plasma aarwezige cr- en p-lipoproteinen, alsmede betreffende de wisselwerking
tussen de molecr.rulsoorten, clie rnogelijkerwiize een bevorderende of belemme-
rende rol spelen bij het ontstaan van atheromatose/sclerose. De kosten wor-
den slechts gedeeltelijk door de Gezondheidsorganisatie T.N.o. gedragen;
subsidie is verleend voor personeie en materiële kosten.

flet onderzoek onder leiding van Prof. Dr. A. euerido betrof in hoofdzaak
een studie over afwijkingen in de bloedchemie bij diabetische patiënten met
vaatveranderingen. Ter afronding van de waarnemingen en voor de samenstel-
ling van het rapport zijn in 1956 nog enkele maanden nodig.

Onder leiding van Prof. Dr. R. Brinkman en prof. Dr. F. S. p. van Buchem
wordt onderzoek gedaan, gericht op de volgende vragen:

a. Is het mogelijk hoge cholesterolwaarden bij patiënten te verlagen door bij-
voeding met sitosterolen?

b. Is het mogelijk door sitosterolbiivoeding waarneembare cholesterol-depôts
(oog, xanthomen, dierproeven) te beTnvloeden?

c. welke is de invloed der sitosterolbiivoeding op verdere factoren der lipin-
analyse?

d. Is het mogeliik zich een eigen mening te vormen over de atherogenetische
betekenis der plasma-lipine-afwijking?

e. rs de tolerantie tegenover voedingscholesterol bij patiënten dezelfde als bij
normalen? trs er verschil in sitosterolbeÏnvloeding?

De duur van dit onderzoek wordt begroot op drie jaar.
onder leiding van Dr. J. Groen werd een literatuuroverzicht samengesteld

over het verband tussen levenswijze, in]net bijzonder de voeding, cholesterol-
huishouding en atherosclerose.

onderzoelc betrefende fysisch-chemische aspecten van het atheromatose fsclerose-
probleem

Over dit onderzoek, dat op 1 september 1955 onder diens leiding werd
aangevangen, bericht Prof. Dr. C. J. F. Böttcher het volgende:
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Gedurende de periode september t/m december 1955 werd begonnen aan
een breed opgezet onderzoek naar de adductvorming van cholesterol en ver-
wante sterolen met anorganische en organische stoffen en naar de structuur en
de eigenschappen van deze adducten. Met dit onderzoek wordt beoogd ge-

gevens te verzarnelen, die van belang kunnen zijn voor het vaststellen van de

wijze waarop cholesterol in lipoproteïnen en in atherosclerotische afzettingen
gebonden is, alsmede hoe deze binding beÏnvloed kan worden.

Vele adducien van cholesterol met anorganische zouten werden bereid, waar-
bij allerlei variaties in de bereidingswijze werden geprobeerd. Nagegaan werd
in welke mate deze adducten oplossen in organische oplosmiddelen. Een begin
werd gemaakt met het bepalen van de structuur van de adducten uit röntgen-
diffractie-opnarnen en infraroodspectra.

Een spreiclingsapparaat met bijbehorende apparatuur voor potentiaal-
metingen kwam gereed. h 7956 zalhiermede de wisselwerking tussen cholesterol
en andere stoffen in monomoleculaire lagen worden bestudeerd.

Vele metingen werden gedaan van het geleidingsvermogen en de diëlektrische
eigenschappen van oplossingen van cholesterol in allerlei oplosmiddelen bÜ

uiteenlopende concentraties.
In december werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de adduct-

vorrning van cholesterol met organische stoffen, terwijl ook sitosterol en ver-
wante sterolen in het onderzoek werden betrokken.

Onderzoek betreffende de samenstelling van de serumeiwiÍten, de aan eiwit ge-
bonden polysacchariden en de lipoproteinen in de verschillende eiwitfracties, bij
díabetespatiënten met vaatafwijkingen vergeleken met normale proefpersonen

Mej. Ir. A. J. Hijman brengt over dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr.
A. Querido als volgt verslag uit:

Ten einde het in 1953 door Prof. Dr. E. Gorter opgezette onderzoek te
kunnen afronden, werd eind februari 1955, nadat de werkgroep Atherosclerose
huisvesting was verleend in de nieuwe Afdeling voor Endocrinologie van het
Academisch Ziekenhuis te Leiden - hoofd Prof. Dr. A. Querido - een onder-
zoek ter hand genomen betreffende de samenstelling van de serumeiwitten, de
aan eiwit gebonden polysacchariden en de lipoproteïnen in <ie verschillende
eiwitfracties bij diabetespatiënten met vaatafwijkingen vergelekon met normale
proefpersonen. De eiwitfracties werden verkregen rnet behulp van papier-
elektroforese.

Begonnen werd met serumanalyses van een reeks normale proefpersonen,
ten einde de beschikking te hebben over norrnale waarden. De leeftijden in
deze groep lopen uiteen van 20 tot 60 jaar. Zij bestaat uit mannen en vrouwen.

Hiernaast werden onderzoekingen verricht bij een groep vrouwelijke diabetes-
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patiënten tussen 57 en 80 jaar; de duur van de diabetes varieerde vaî 2 tot
25 jaar. Het bloed werd niet nuchter afgenomen.

De voorlopige indruk van de verkregen resultaten is als volgt:
Het totaal-eiwitgehalte vertoont in de beide groepen geen verschil van be-

tekenis. Het eiwitspectrum der diabetespatiênten geeft een geringe verhoging
van de globulinen t.o.v. het albumine te zien, die het sterkst tot uiting komt in
de ar-globulinefractie.

Het totale glycoproteïnegehalte is bij de diabetespatiënten duidelijk ver-
hoogd, terwijl ook de concentraties van de mucoproteïnen en het glucosamine
in het algerneen iets hoger liggen. Het zal nog moeten blijken of dit verschil
van enige betekenis is. In het glycoproteïnespectrum wordt evenals in het
eiwitspectrum een verlaging van het albumine t.o.v. de globulinen gezien. Dezn
komt hier echter niet tot uiting in de ccr-, maar in de y-globulinefractie.

Bij de diabetespatiënten is ook het totaal-lipidgehalte verhoogd. De spreiding
is hier echter, zowel bij de patiënten als bij de normalen groot, wat mede

veroorzaakt kan zijn, doordat het bloed niet nuchter is afgenomen. Ook de

hogere leeftijd der diabetici kan oorzaak zijn van deze hogere concentraties.
Het lipoproteïnespectrum der twee groepen vertoont geen opmerkelijke ver-
schillen.

De bij deze twee groepen verkregen resultaten vergelijkende, bleek het wense-
lük het onderzoek voort te zetten met een groep diabetespatienten, die wat
leeftijd en geslacht betreft, geheel te vergelijken zou zijt met een even grote
groep normalen. Daarom wordt thans onderzocht een groep mannelijke
diabetespatiënten jonger dan 45 jaar, met ernstige, langdurige diabetes (a1s

leeftijdsgrens wordt 45 jaar genomen om de aanwezigheid van op oudere
leeftijd optredende arteriosclerotische vaatveranderingen te kunnen uitsluiten)
en een groep normale mannen jonger dan 45 jaar.

Het bloed wordt nuchter afgenomen, steeds op dezelfde tijd van de dag.

Dag- en weekvariaties werclen îagegaaî bij 2 normalen en 2 patiënten. Op
de dag van bloedafname wordt bij de patiënten een klinisch onderzoek ver-
richt, speciaal op de toestand van het vaatstelsel gericht. Ook worden choleste-

rol-, suiker- en ureumgehalte van het bloed bepaald.
Van deze nieuwe serie zijn tot heden 4 patienten en 4 normalen onderzocht.

Ofschoon dit aantal te klein is om enige conclusies uit de verkregen resultaten
te kunnen trekken, volgen hier de afwijkingen, die in de groep der patienten

werden gezien t.o.v. de normale groep.

In het eiwitspectrurn: een geringe verhoging van het ør-giobuline, een duide-
lijke verhoging van het ør-globuline en een geringe verhoging van het p-globu-

line; het totale glycoproteinegehalte is duidelijk verhoogd; het totale lipid-
gehalte is duidelijk verhoogd; de verhouding der ø- en p-lipoprotelnen vertoont
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een geringe verlagifìg, wanneer voor het B-lipoproteïne de top en trail gezamen-
lijk in rekening worden gebracht.

Het is de bedoeling in het eerste kwartaal van tr956 dit onclerzoek te be-
eindigen.

De arts D. Smeenk, hoofdassistent van de Afdeling voor EnCocrinologie,
werd bereid gevonden het patiëntenrnateriaal te helpen uitzoeken en het klinisch
onderzoek te verrichten-

Onderzoek van cholesterol in menselijk serum onder diverse ontstandigheden

Dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. R. Brinkman en Frof. Dr. F. S. P-
van Buchem is in de loop van 1955 aangevangen. Het verslag over de verrichte
werkzaamheden luidt als volgt:

Aan de invloed van dieetfactoren op de serumcholesterolspiegel bij de mens
is al veel aandacht besteed. De reden hiervan is het waarschijnlijke verband
dat er bestaat tussen hypercholesterolernie en atherosclerose.

Een hoog serum-cholesterol kan mogelijk ook worden verlaagcl door B-sitoste-
rol aan een onveranderd dieet toe te voegen. Een sterke aanwijzing in deze
richting werd begin 1953 verkregen uit proeven met konijnen. Een konijn
reageert op een cholesterolrijk voer rnet een sterke h-vpercholesterolemie. Deze
verhoging van het bloed-cholesterol is volledig tegen te gaan door sitosterol
erbij te geven. Deze sitosterol wordt gemaakt uit tall-olie. Het belernmert de
resorptie van cholesterol. Dit onderzoek komt overeen met wat anderen
vinden.

Deze stof werd door de onderzoekers ook toegepast bij de mens. 13 patienten
met een duidelülie hypercholesterolemie kregen gedurende 3 weken 6 gram
sitosterol per dag. 7 van deze mensen vertoonden een flinke daling (gemiddeld
281) van hun serum-cholesterol. Bij 3 personen werd een dubieus effect waar-
genornen en 3 patienten vertoonden geen reactie. Deze resultaten wettigen
zeker nog geen definitieve conclusie, maar lijken veelbelovend.

Verschillende Amerikaanse onderzoekers hebben zich ook met het serum-
cholesterolverlagend effect van een sitosterolbehandeling bezig gehoudert. Ze
komen tot tegenstrijdige resultaten.

Dit onderzoek wordt nu door een subsidiering van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. op brede basis voortgezet. F;en uitvoeriger serum-lipidanalyse,
naast geregelde klinische controle op langere terrnijn in verband met de athero-
sclerose, is nu mogelijk geworden.

Daarnaast wordt onder leiding van Dr. F. J. Loomeijer de enzymatische
cholesterolyse onderzocht. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken ofeen
extract van cholesterolytische bacteriën in staat is cholesterol in vitro aan to
tasten en tot een in water oplosbare stof af te breken.
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Het onderzoek is reeds in de zorner van 1954 aangevangen. Sindsdien is een
aantal bacteriesoorten, waarvan bewezen kan worden, dat zij cholesterol als
enige koolstofbron kunnen gebruiken, geïsoleerd. Ook werd begonnen met
het maken van extracten van cholesterolytische bacteriën, waarbij bleek, dat dit
bij dit type bacterie niet eenvoudig is.

Voor de voortgang van het onderzoek staat op het rverkprogramma:
Een verdere studie over het maken van extracten van de cholesterolytische

bacteriên en bepaling van hun werking op oplossingen van cholaat en suspensies
van cholesterol.

Een zo goed mogeli¡'ke analyse van de reactieprodukten, die na de inwerking
der bacteriën op cholesterol overbiijven.

Nadat uit het onderzoek van deze twee punten voldoende gegevens ver-
klegen zijn, kan het errzymsysteem bestlrdeerd worden en de omstandigheden
voor een optimale werking op choiesterol zo gunstig mogelijk worden gemaakt.

Onderzoek betreffende het verband tussen levenswijze, in het bijzonder de voeding,
cholesterolhuíshouding en atherosclerose

Vanaf medio mei 1955 ontving Dr. J. Groen een subsidie voor het samen-
stellen van een literatuuroverzicht over bovengenoemd onderwerp. Met de
samenstelling is Dr. R. M. van cler lIeide belast. Het overzicht is in concept
gereed. Over de wijze van publiceren wordt overlegd.

21. O¡rosnzoEK TNZAKE DE srR.ucruuR, ANAToMTE EN Fysror-octE vAN DE

KINDERVOET

In het jaarverslag 1954 werd verrneld, dat een aanvrage voor subsidie in
behandeling was ten behoeve van onderzoek inzake vorm en to".qtand van de
kindervoeten in Nederland en toestand en pasvorm van het dagelijks gedragen
schoeisel ten einde door beter schoeisel voetafwijkingen in de toekomst te
voorkomen. De aanvrage werd ingediend door Dr. A. L. de Vetten, chirurg.
Het bestuur achtte het vraagstuk in principe van belang om nader bezien te
worden, doch meende dal opzet en uitvoering geconcretiseerd dienen te worden
in een uitvoerig werkplan alvorens het bestuur een definitieve beslissing over
de aanwage kan nemen.

Naar aanleiding hiervan en in overleg met de heer de Vetten heeft het be-
stuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloten een adviescommissie
in te stellen om het bestuur van voorlichting te dienen en de opstelling van een
werkplan met kostenraming op zich te nemen.
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De samenstelling van de Adviescommissie is als volgt:

Dr. J. J. Brutel de la Rivière, Dr. H. J. Groenendijk, chirurg,

A. J. A. Douw,
Dr. E. F. Drion,
P. van Dijk, orthopaed,

P. J. J. Heesters,
Ir. J. Roelofs Ileyrmans,
Dr. A. L. de Vetten, chirurg.

Voorzitterschap en secretariaat worden respectievelijk waargenomen door de

voorzitter en secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N'O.
De Adviescomrnissie houdt zich thans bezig met het opstellen van een werk-

plan.

22. Mnprscn-socroloclscu oNDERzoEK INZAKE TUBERcULosE TE HoocEvEEN

In het kader van de werkzaamheden van de Adviescommissie T.N.O. inzake
het B.C.G.-vaccinatiewaagstuk was sedert eind 1954 een sociografe, mej. M. J.

ZaTmant, door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. beschikbaar gesteld voor
het sociologisch aspect van dit onderzoek, waarvan de plaatselijke tuberculose-
arts, mej. G. J. L. Kromsigt het medische aspect verzorgt en \ilaarvoor een aan-

tal deskundigen zich tot een werkgroep formeerde. Aanleiding was de om-
standigheid, datin1952 bij het bevolkingsonderzoek in de gemeente Hoogeveen

een aantal actieve gevallen van tuberculose werd gevonden tot een promillage

van 3,59 bij een landelijk gemiddelde van 0,8 o/oo.

De gemeente Hoogeveen bestaat uit de plaats Hoogeveen en een viertal
dorpen er omheen met een inwonersaantal van 11.759 in de plaats en 9.858 in
de,,buitengewesten" (1950).

Het bleek, dat in de jaren 7947-1954 210 mensen een actief tuberculeus
proces hadden gekregen (70 in de plaats Hoogeveen en 140 in de tot de ge-

meente Hoogeveen behorende dorpen).
In het afgelopen jaar werd overeenkomstig het voorstel van bovengenoemde

Adviescommissie, deze groep omgezet in een zelfstandige adviescommissie van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met als voorwaarde, dat haar verslagen ook
worden toegezonden aan de B.C.G.-Adviescommissie.

De samenstelling van de nieuwe

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
R. ter Brugge,
H. J. Dijkhuis
Dr, J. Haveman,

De regeling van de vergaderingen geschiedt door het secretariaat van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N. O.
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Het medische onderzoek

In Hoogeveen hadden van de 70 bezochte patiënten 25 een primaire tuber-
culose of een pleuritis; een ftisis hadden 45 patiënten.

De besmettingsbron was bekend bij 31 van de 70 patienten (21 keer in de

familie).
Bij 52 van de 70 patiënten kwam tuberculose in de familie voor.
In de ornringende dorpen hadden van de ll2bezochte patiënten 47 eenpri-

maire tuberculose of een pleuritis; een ftisis hadden 55 patiënten.
De besmettingsbron was bekend bij 50 van de 102 patiënten (41 keer in de

familie).
Bij 94 van de 102 patienten kwam tuberculose in de familie voor.
Conclusies kunnen thans nog niet worden getrokken.

Het sociografi sch onder zoek

Het sociografisch onderzoek vindt plaats onder de in het medisch verslag
genoemde patiënten en daarnaast onder een controlegroep, bestaande uit per-

sonen van dezelfde leeftijd en sexe als van de patiëntengroep, rnaar die geen

tuberculeuze afwijkingen hebben gehad.

Het blijkt nu, dat in het deel waar de meeste patiënten voorkomen (dus in het
gebied buiten de plaats Hoogeveen) de sociale omstandigheden rninder gunstig

zijn dan in de plaats zelf. In de gemeente Hoogeveen heeft de hoofdplaats
Hoogeveen een verzorgende functie voor het ornringende gebied, terwijl de

fabrieken hun afzetgebied in het gehele land en ook wel daarbuiten vinden.
Het overige deel van de gemeente heeft een agrarisch karakter. In dit gebied

nu is de tuberculose-verspreiding twee maal zo groot als in de plaats Hooge-
veen, tegen een totale bevolking van ongeveer dezelfde omvang'

Deze tegenstelling tussen stedelijke kern en plattelandsgebied komt zowel
tot uiting bÜ de patiëntengroep als bij de controlegroep. Er is echter geet ver-
schil aan te tonen in sociale omstandigheden tussen patiènten en controle-
groepen onderling.

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

1. ONpnnzonK BETREFFENDE MENINGITIS ruBERcuLosA

Het onderzoek naar de rneest geschikte behandelingsmethode van meningitis
tuberculosa, door Dr. W. van Zeben onder leiding van Prof. Dr. A. ten Bokkel
Huinink uitgevoerd, werd in 1955 beëindigd. Ter afsluiting van het in dat jaar
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aangevangen na-onderzoek van voor tuberculeuze meningitis behandelde
patiënten heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O. voor 1956 subsidie verleend.

Over de tot nu toe bereikte resultaten deelt Prof. ten Bokkel Huinink het
volgende mede:

In samenwerking met Prof. Dr. V/. G. Sillevis Srnitt en diens assistent H. L.
van Aller werd begonnen om alle patienten, die sinds 1947 tn het Wilhetrmina
Kinderziekenhuis werden verpleegd, aan een na-onderzoek te onderwerpen.

In totaal werden in het Vy'iihelmina Kinderziekenhuis 201 kinderen behandeld.
Daarbij zljn. dø patiënten, die thans nog in het Ziekenhuis worden verpleegd,
niet meegerekend. Hiervan zljn er 76 overleden (van het eerste honderdtal 54

en van het tweede honderdtal 22). IJef onderzoek naar de restverschijnselen
beperkt zich dr.rs tot de 125 nu nog in leven zijnde patienten.

Ten einde een zo volledig mogelijk onderzoek te kunnen doen, worden de
patiënten een week ter observatie opgenomen. Hierbrj vindt een uitgebreid
intern en neurologisch onderzoek plaats, waarbij ook de anamnese zo volledig
mogelijk wordt gecompleteerd. Om eventuele stoornissen in de lichamelijke
ontwikkeling en lichaamsbouw te kunnen vastieggen, worden de diverse
lichaamsmaten en het gewicht bepaalcl en worden foto's genomen. Daarnaast
vindt ook een oogheelkundig en een uitgebreid otologisch onderzoek plaats.

In het interne onderzoek is ook het onderzoek van de urine, de liquor en
het bloed begrepen" In verband rnet mogelijke endocrine stoornissen werden
de vochtbalans, de grondstofwisseling, de bloedsuikercurve, het mineraal-
spectrurn en het cholesterinegehalte bepaald.

In de neurologische kliniek van Prof. Dr. W. G. Sillevis Smitt wordt eeen

elektro-encefalograflsch onderzoek verricht, terwijl ten slotte door middel van
een intelligentietest een indruk wordt verkregen van de intellectuele begaafd-
heid van de patiënten.

Van maart tot december 1955 werden op deze wijze 44 patiénten onderzocht.
De leeftijden varieerden van 5 tot 17 jaar. De tuberculeuze meningitis hadzich
bij deze patienten geopenbaard op een leeftijd van 0 tot l0 jaar. In geen van
deze gevallen werden tekenen van activiteit van het tuberculeuze proces ge-

vonden. Slechts in één geval was er een verhoogde bezinking, waarvoor geen

duidelijke oorzaak kon worden vastgesteld, zadal aan de mogelÜkheid van
activiteit moest worden gedacht.

Bij 25 patiénten werden geen neurologische haardvelschijnsetren gevonden,

bij de overige 19 patiönten wel.
In geen enkel geval werden in fundo afwijkingen gevonden.
Btj 22 pallënten werd een normaal gehoor gevonden. In 10 gevallen was er

een gering perceptieverlies. Bij 3 patienten bestond een eenzijdige doofheid
en bij 4 een vrijwel totale doofheid. Bij 29 patienten was het vestibulaire appa-
raat niet prikkelbaar meer.
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In vrijwel alle gevallen waren er meer of minder ernstige afwijkingen van het
elektro-encefalogram, meestal diffuse, maar soms ook met een meer focaal
karakter. In 3 gevallen waren de afwijkingen typisch epileptisch.

Bij 26 patienten werden geen endocrine stoornissen gevonden. In de overige
18 gevallen wel.

Van de 44 onderzochte patiënten waren er 19 in gedrag en karakter goed
aangepast. Het gemiddelde I.Q. van deze groep was 101 (variërend van 86 tot
127). De overige patiënten toonden allen meer of minder ernstige psychische
stoornissen van verschillend type.

Daar nog slechts 44 van de 125 patiënten voor na-onderzoek werden op-
genomen, is het niet mogelijk om thans reeds uit de beschikbare gegevens een
deflnitieve conclusie te trekken.

2. ONoBnzonK oI\4TRENT DE BETEKENTs vAN ACTII EN coRTrsoN BIJ REUMA-

TISCHE ZIEKTEN

De leden van de Aclviescommissie kwarnen dit jaar éénmaal in vergadering
bijeen.

De Leidse Werkgroep had haar studie van ACTH, cortison en steroïden
met verwant effect, voornamelijk met betrekking tot het reuma-onderzoek,
it 1954 reeds afgerond. Over de onderzoekingen onder leiding van Prof.
Dr. A. Querido te Leiden inzake het resistentieprobleem bij langdurige toe-
diening van corticotroflne en het verdelingspatroon van bij ratten toegediend
gemerkt corticotrofine verscheen in 1955 het proefschrift van de heer A. Cats:
,,Het rnetaboiisme van gemerkt corticotrophine in ratten"; voor de resultaten
van het onderzoek betreffencle gedragingen van kleine doses corticotrofine bij
reumatoide artritis onder leiding van Frof. Dr. J. Goslings te Leiden en van
het reeds eerder beöindigde onderzoek betreffende de behandeling van reuma-
toide artritis bij kincleren rnet ACTH en cortison onder leiding van Prof.
Dr. S. van Creveld te Amsterdam moge worden verwezen naar een publikatie,
welke in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verschijnt.

Samenvattend v¡ordt over de onderzoekingen van de Leidse Vy'erkgroep het
volgende rnedegedeeld :

Het ondeizoek betreffende de toepassing van ACTII en cortison bij reuma-
toïde artritis en aanverwante ziekten, zoals dit door de Leidse Werkgroep werd
uitgevoerd in de periode van 1950-1955, heeft zich rond twee problemen ge-

concentreerd.
De variabelen, die de uiteindeiijke werkzaamheid van ACTll-preparaten in

de kliniek bepaalden, werden geanalyseerd. Het bleek dat de wijze van toe-
diening en cle aard van het preparaat een belangrijke rol speelden.

Anderzijds werd de therapeutische waarde van deze preparaten îage5aaî,

71



al of niet gecombineerd met reeds bekende hulpmiddelen, die bij de bestrijding
van de genoemde ziekte ten dienste staan.

Volgens de gebezigde strenge criteria bleek dat een maandenlange toediening
van cortison en ACTH bij reumatoide artritis, ook bij ondersteuning met
goudtherapie en oefeningen, geen blijvend resultaat heeft, dat zich verheft
boven dat van alleen goud- en oefeningstherapie.

De sedert I maart 1953 gesubsidieerde

onderzoekingen naar het yoorkómen van hartafwijkingen bíj kinderen met acuut

onder leiding van Prof. Dr. S. van Creveld te Amsterdam en Dr. W. K. Dicke
te 's-Gravenhage werden ultimo 1955 beëindigd. Hierover wordt als volgt
verslag uitgebracht:

In het onderzoek waren betrokken patiënten, die voor de eerste keer een
typische aarrval van acuut reuma 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
betrokken, indien met zekerheid was vastgesteld, dat het hart vóór deze nieuwe
aanyal onbeschadigd was. Als criteria voor het stellen van de klinische diagnose
reuma 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 ECG inbegrepen.

B. 1. Koorts boven 38" C. en tachycardie (> 100 per minuut) blj rustig liggen.
2. Pün in buik of hartstreek.
3. Epistaxis.
4. Huiderupties.
5. Verhoogde bezinkingssnelheid der erytrocyten (> 30 mm na 1 uur).

Ter vergelijking van het effect van ACTH werd een controlegroep gevormd,
die met adequate doses acid. aceto-salicyl werd behandeld (125 mg per kg per
24 uur, 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 clrie weken geleidelijk gereduceerd, om zes weken

72



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 hemolyticus, waarna werd overgegaan op sulfa-
profylaxe. De aanwezigheid van hartafwijkingen werd onderzocht met elektro-
encefalogram en fonocardiogtam.

In 1953 werden in Amsterdam 8 en in Den Haag 10 patiënten tot het onder-
zoek toegelaten, in 1954 waren deze aantallen respectievel{jk 9 en 6, en in
1955 5 en 6.

Met ingang van 1 september 1955 werden geen nieuwe patiënten tot dit
onderzoek toegelaten. Aangezien voor de beoordeling van de resultaten der
therapie vier maanden moeten verstrijken sinds de datum van opneming,
konden de uiteindelüke gegevens eerst kort geleden naar de statisticus worden
opgestuurd. Omstreeks medio februari 1956 zal een rapport worden ingediend
waarin een samenvattend overzicht zal worden gegeven van de werkwijze met
de gegevens van de statisticus. Aan de hand hiervan zal gepoogd worden een

eindconclusie en een therapeutische richtlijn voor de behandeling van acuut
reuma op te stellen.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de tÜdens de onderzoekingen
verschenen publikaties.

Gosr-rwcs, J., W. Huru.Ns, A. A. H. K¿,ss¡u.Aa.n en A. Qr,'nruoo, Relative
effectiveness of ACTH, given by single, divided and continuous injection.

Acta Endocrin 6 (1951) p. 90.

Gosr-rNcs, J., Vy'. Hr¡vaNs, d. A. H. K¡ss¡N¡.¡.n en A. Qurruoo, Further ex-
perience with prolonged treatment of rheumatoid arthritis with ACTH
and with gold.

Brit. Med. J. (1951),2, p. 698.

Hrlu.LNs, W. en H. MuLtnR, Toepassing van ACTH bij verbrandingen.
Ned. T. v. Geneesk.95 (1951) p. 2957.

JoNcn, S. E. pe en M. WrrNnNs,
Acra Pltysiol. et Pharmacol. Neerl. 1 (1951) p.237.

Qurnroo, A., De betekenis van dCTItr en cortison in de therapie van de

allergie.
Ned. T. v. Geneesk.96 (1952) p. 358.

Qtrenroo, 4., J. Gosrrncs, !V'. HITMANs en A. A. II. K¡.ssrNann, Critische op-
merkingen over de waardering van de met ACTH bereikte resultaten.

ACTH en cortíson, Symposíum Ned. Ver. Endocrin., Scheltema &
Holkema, Amsterdam, p. 42149, 1952.
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Gosr-rNcs, J., A. Qurnroo, W.Hrrv.rNs en A. A. H. Klss¡Na.ln, Over resis-
tentie-problemen tijdens ACTH-behandeling.

ACTH en cortison, Symposium Ned. Ver. Endocrin., Scheltema &
Ilolkema, Amsterdam p. 84 192, 1952.

Hrru.a.Ns, W., Corticotrophine en Cortison.
Proefs chr. Rijksuniversiteit Leiden, 1 952.

Prr, A. A., A. A. I{. K¿,sssN¿,¿.n en A. Cars, Evaluation of long acting cortico-
trophin.

Brit. Med. -r. (1953) 1,p.54.
GosrrNcs, J., A. Qurmoo, A. Ca.rs and A. A. H. KmsBNun, Evaluation of

corticotrophine (ACTH) in patients.
Acta Med. Scand. '!.48 (1954) V, p. 343.

Prr, A. 4., A. Cnrs en A. A. H. K¡.ss¡tt.l¡.n, Investigations on iong acting
corticotrophine.

Brit. Med. J. (1954) l, p.29.

C¡,rs, A., Het metabolisme van gemerkt cortiootrophine in ratten.
Proefschr. Rijksuniversiteit Leiden, 1955.

GosrrNcs, J. en A. C¿.rs, tsehandeling van rheumatoide arthritis met cortison
en ACTH.

Ned. T. v. Geneesk. Ter perse.

G.l,ur,nornn, V/. K., The eflect of cortisone on Sjögren's syndrome.
Acta Med. Scand., t49 (1954) p. 441.

Cnnvrln, S. veN, E. DrNcnueNsr, L. G. Hurs rN 'r Vrr,n en F. Kurrnns,
Experiences in the treatment of juvenile rheumatoid arthritis with
ACTH.

Ann. PaediaÍricí 176 (1951) p. 2Ol.
Cnnwlo, S. v¡.x en F. KuIpnns, Prolonged treatment of juvenile rheumatoid

arthritis with ACTII and Cortisone.
Ann. PaediaÍr. 179 (1952) p. 333.

Cnnvnr,o, S. vlN en F. Kurpnns, Primair chronische infectieuze polyarthritis
en rheuma.

Aanwínsten op díagnostisch en therapeutisch gebied, IL

Kurrnns, F., De toepassing van ACTH en cortisone bij kinderen met rheuma-
toide arthritis.

Pro efs chr. Gemeente-Universiteit Amsterdam, 1 953.

Cnnvnr,o, S. vlN en F. Kurp¡ns, De toepassing van ACTH en cortisone bij
carditis rheurnatica.

Maandschr. v. Kindergeneesk. 2l (1953) p. 41.
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Kuprns, F., Langdurige behancleling van rheumatoide arthritis bij kinderen
met ACTH en cortisone.

Maand-schr. v. Kindergeneesk.22 (1954) 4, p. 109.

I(umnns, F., A. A. EccrNr en S. vAN CREVELD, Eigen ervaringen over de invloed
van ACTH en cortison op rheumatoide arthritis bij kinderen.

Ned. T. v. Geneesk., 100 (1956) lO, p. 6951700.

3. OuonnzonK oMTRENT HET vRAAcsruK vAN DE pATHocENESE vAN DE
¡noNcnrËcr¿,sr¡ËN

Voor de resultaten van dit onderzoek moge worden verlvezen naar een nog
te publiceren verslag van Dr. J. F. Ph. rrers, die het onderzoek verrichtte onder
leiding van Prof. Dr. J. Mulder; het samenstellen van de publikatie is een
omvangrijk werk, waarrnede het grootste gedeelte van 1955 gernoeid was. De
Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft een bijdrage in de kosten van deze
publikatie toegezegd.

4. ONo¡nzonK NAAR DE FARMAcoLocrscFrE
AÄRDIGE LAXANTIA

Dit onderzoek, waarvoor aan Prof,. Dr. F.
Gaarenstroom subsidie was verleend, heeft
geen verslag werd uitgebracht.

WAAR.DEBEPALING VAN PLANT-

H. I-. van Os en Prof. Dr. J. H.
ook dit jaar gestagneerd zodat

5. ONnnnzonKINGEN op HET GEBTED vAN IIET vIBRATIEZINTUIG IN HET lNs.l:lruur
VooR DooFSTOMMEN TE ST. MICHIELSGESTEL

De onderzoekingen, onder meer met betrekking tot de materiële verstaan-
vaardigheid vaî z\ryaaÍ doofstornrne kinderen onder invloed van training en
geluidswaarneming, werden dit jaar voortgezel. FIet verzoek ook voor tr956
een subsidie te verlenen heeft het bestuur ingewilligd. Orntrent de werkzaarn-
heden in 1955 wordt het volgende vermelcl:

De werkgroep, die tot doel heeft te onderzoeken in hoeverre doofstomme
kinderen (d.w.z. die van vóór de taalverwerving een verlies hadden van minstens
90 db.) door middel van geluidwaarneming kumen v¿orden opgevoed, zette
zijn w etkzaamheden vo ort.

Het onderzoek van de vlbratiezin in het lichaam werd voortgezef., rn.î. wat
betreft het vermogen der kinderen door rniddel van alleen vibratiezin frequentie
als afzonderlijk attribuut te onderscheiden. Ook werd door middel van een
spraaktaster het vermogen tot onderscheiding van spraakklanken verder
onderzocht.
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In de oren bleken de kinderen een toonhoogteverschil van een halve seconde

te onderscheiden.
Het audiometrisch onderzoek leverde op, dat steeds meer reacties in de

oren werden geconstateerd en dat het jarenlange gebruik van sterke hoor-
apparatuur tot nog toe geen schadelijke gevolgen had gehad. Er werd een

gestadige verbetering van de audiogrammen geconstateerd.

De foneemfrequentie van het gesproken Nederlands werd vastgesteld. Nieuwe
PB-lijsten werden samengesteld. De correlatie tussen het verstaan van losse

woorden en zinnen door dove kinderen werd onderzocht.
De adernhaling van dove kinderen werd in pneumogrammen en fllm ter

verder onderzoek vastgelegd.

6. ONoBnzo¡K NAA.R EEN INDIcATTE vooR DE z.c. KoRTE PSYcHoTHERAPIE MET

MILIEUBEHANDELING

De subsidiëring aan het Medisch Paedagogisch Bureau te 's-Gravenhage
van bovengenoemd onderzoek, speciaal met betrekking tot het bij het onderzoek
naar voren gekomen probleem betreflende het verband tussen typologie en
gedragspatroon bij kinderen rnet aanpassingsmoeilijkheden, liep 1 augustus

1955 af. Aangezien het onderzoek op die datum nog niet voltooid was, is
ermede ingestemd de subsidieterrnijn te verlengen zonder dat dit nieuwe
financiële consequenties voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. medebrengt-
Orntrent de voortgang van het onderzoek in 1955 brengt de arts A. F. W. van
Meurs als volgt verslag uit:

Het in 1954 aangevangen onderzoek naar cle correlatie tussen lichaamsbouw
en gedragspatroon werd in het afgelopen jaar voortgezet en vrijwel voltooid.

Er kon volstaan worden met een beperkter aantal gevallen, orndat bij een

tussentijdse steekproefbleek, dat reeds statistisch significante verschillen tussen

de vier in onderzoek genomen types konden worden aangetoond.
In totaal zijn nu 86 gevallen volledig ond.erzocht, terwijl nog 10 gevallen

voor selectie aangewezen zijn.
Verwacht mag worden, dat hieruit nog enkelen Yoor een volledig typologie-

onderzoek in aanmerking zullen komen.
De eerste maanden van 1956 zullen lvorden gebruikt voor afsluiten, admini-

stratieve en wetenschappelijke bewerking.
De uitkomsten zullen komend jaar in een dissertatie worden verwerkt,

waarbij ook de typologiegegevens van het in 1954 afgesloten na-onderzoek
zullen worden gebruikt.

Van de lichaamsfoto's worden enkele lijncliché's gemaakt ter illustratie
van de publikatie; de tekenares is hiermede inmiddels begonnen.

Bij een voorlopige telling van de uitkomsten bleek een signiflcante correlatie
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tussen bepaalde gedragspatronen en het lichaamstype te bestaan, terwijl ook
de psychodiagnostische gegevens bij het Rorschach-onderzoek een dergelijk
verband te zien gaven.

Ook de wisselwerking tussen aanleg en milieu kon in verschillende gevallen

worden aangetoond, waarbij duidelÜk bleek hoe de aanpassingsmogelijkheden
aan minder gunstige omgevingssituaties varieerden met het somatotype.

Reeds nu mag worden geconcludeerd, dat voor de indicatie van een verant-
woorde therapievorm voor het kind met aanpassingsmoeilijkheden het lichame-
lijke onderzoekeenwaardevolle bijdrage kan leveren door een verdieping van
het inzicht in de constitutie, zoals die tot uiting kan komen in het somatotype.

Er vonden naar aanleiding van het onderzoek nog enkele besprekingen
plaats; van verschillende kanten bleek een grote interesse voor deze proble-
matiek.

7. ONpTnzoBK NAAR DE INVLOED VAN GLUTAMINEZUUR BIJ KINDEREN MET LEER-

EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN

Het rapport over dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. I. C. van
Houte werd verricht, is ter perse. De sarnenvatting hiervan luidt als volgt:

Uit 180 kinderen met leer- en gedragsstoornissen werden 22 kinderen ge-

selecteerd, die een geringe spankracht, vlugge vermoeibaarheid en verlaagde

bewustzijnsgraad vertoond hadden gedurende langere tij d.
Gedurende twee perioden, respectievelijk 5 en ruim 8 maanclen werd dagelijks

glutaminezuur toegediend, behalve aan een door loting gesepareerde groep

van 5 resp. 4 kinderen, aan wie een loco-preparaat werd gegeven. Alle kinderen
werden vóór en na de proef psychiatrisch en psychologisch onderzocht. De
paedagogische bijzonderheden werden gedurende de proef genoteerd. De be-

oordeling geschiedde door medewerkers in teamverband, die geen van allen
op de hoogte waren welke kinderen glutaminezuur kregen en welke niet.

Het gehele onderzoek omvatte 18 kinderen, die glutaminezuur kregen ge-

durende één of beide perioden, waarvan bij 7 kinderen een invloed van gluta-

minezuur werd vermoed, welke invloed bij 5 kinderen leidde tot vooruitgang
op het gebied der leerprestaties of sociale aanpassing of beide. De verbetering
van het prestatieniveau en de opvallende vooruitgang in de ontwikkeling schenen

vooral af te hangen van de grondslag, d.w.z. de ontwikkelingsmogelijkheden
in het kind zelf , en daarnaast van zekere voorwaarden in het gezinsmilieu. Bij
11 van de genoemde 18 kinderen werd geen effect vastgesteld.

Het onderzoek heeft de indruk gegeven, dat de invloed van glutaminezuur

in het merendeel der 18 gevallent zeer gering is of overdekt werd, dan wel
parallel liep met de invloed, die doorgaans op het schoolkind inwerkt'
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De aan glutaminezuur toegeschreven verandering moet worden aangeduid
als volgt: toeneming van de affectieve spanning bin¡en de persoon en daarmede
gepaard gaande een sterkere impulsiviteit in het gedrag. Het aandriftsbeleven
wordt intensiever, hetgeen het reactiepatroon verandert. Van glutaminezuur
gaat een actualiserende werking uit vooral op de vitale spanning. De bewust-
zìjnsgraad als zodanig wordt niet verhoogd, de willekeurige opmerkzaamheid
niet verbeterd, het inteltrigent functioneren evenmin. Glutaminezuur heeft voor
het leerproces geen specifieke betekenis. In een algerneen rnedisch onderzoek
werden in de licharnelijke functies geen veranderingen waargenomen. Een
schadelijke invloed werd evenmin waargenomen.

Glutaminezuur kan niet anders dan een aanvullend hulpmiddel zijn. Het
kan gegeven worden in een dosering van ca. 3/ro gram per dag per kg lichaams-
gewicht, gedurende minstens 6 rnaanden, voor een kjnd tussen 7 et 14 jaar.

De conclusie was, dat glutaminezuur kan worclen toegediend aan kinderen
met een lage vitale spanning, indien de oorzaak daarvan ligt bij het kind zelf
en de ontwikkelingsvoorwaarden van het kind gunstig zijn. TJiteraard dient het
milieu, zo nodig, in gunstige zin gearrangeerd te worden. Dan is het mogelijk,
dat de eventuele verhoging van de vitale spanning tot een verbetering van
functies, ja zelfs tot een algemene vooruitgang van het prestatieniveau voert.

8. ONonnzorr NAAR DE Hrsrot-ocln EN cyroI-ocrE vANDEpLEXUs cHORIoIDEUS
IN VERBAND MET ZIJN FUNCTIE

Het subsidie aan Frof. Dr. J. Ariens Kappels is per I januari 1956 beeindigd.
FIet onderzoek zal worden voortgezet zoveel mogelijk met het door Curatoren
aan het Laboratorium van Prof. Ariëns I(appers verleende crediet.

Frof. Ariëns Kappers geeft het volgende overzicht van het onderzoek in 1 955 :
Een cytochemisch onderzoek werd ingesteld van de parafysis en de plexus

chorioideus bij Ambystoma en Rana. In de epitheelcellen van de plexus is een
grotere hoeveelheid ribonucleinezuur aanwezig dan in de parafysaire cellen.
De hoeveelheid desoxyribonucleinezuur in de kernen der laatste cellen is echter
aanzienlijk groter dan in de kernen der plexusepitheelcellen. Dit wijst op een
sterke stofwisselingsfunctie der parafysaire kernen. Alkalische fosfomonoeste-
rase was noch in het plexusepitheel noch in het parafysaire epitheel aanwezig.
Ook kleuring met chroomhematoxyline-floxine gaf in beide soorten epitheel
eennegatiefresultaat. Neurosecretorisch materiaal is dus niet in de parafyse
aanwezig. Het parafysaire epitheel bleek evenwel na toepassing van de Mc-
Manus-kleurmethode en behandeling der coupes met diastase, enorme hoeveel-
heden glycogeen te bevatten, dat, afgescheiden in de liquor cerebrospinalis,
schijnt te worden opgenomen door het plexusepitheel maar vnl. door ependy-
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male gliocyten, die deze stof, een bron van energie en een bouwstof voor meer
complexe chernische verbindingen, naar het nerveuze parenchym transporteren.
Het is waarschijnlijk, dat dit laatste onderzoek heeft bijgedragen tot de oplos-
sing van het vraagstuk van de functionele betekenis van de parafyse voor het
metabolisme in de hersenen.

9. ONonnzou( INzAKE r{ET METABoLTsME vAN pRocEsrERoN IN vERBANÞ MET
DE NORMALE EN PATI{OI-OGISC}IE ZWANGERSCI]AP

Aan Prof. Dr. W. F. Plate werd in het afgeiopen jaar subsidie verleend voor
bovengenoemd onderzoek, dat een klinische toetsing is van het eerder verrichte
onderzoek naar een juiste bepalingsmethode van pregnaandiol in de urine.
De resultaten van het laatstgenoeinde onderzoek zijn verschenen in het proef-
schrift van de heer E. Verboom ,,Quantitatieve bepaling van pregnaan-3(a),
20(a)-diol in urine".

Omtrent de werkzaamheden in de verslagperiode deelt Prof. Plate samen-
vattend het volgende mede:

In het afgelopenjaar werd een groot aantal pregnaandiolbepalingen gedaan
in urines van normale personen en personen die aan een of andere ziekte leden.
Deze pregnaandiolbepalingen werden alle verricht rnet de door Verboom
uitgewerkte bepalingsmethodiek.

Het bleek, dat in sornmige gevallen de methanolische ,,urine-precipitaat"-
oplossing stoffen bevatte, die de spectrofotometrische bepaling van pregnaan-
diol stoorden.

Een chromatograflsche methode werd uitgewerkt waarmede op een zeer
eenvoudige wijze een goede scheiding kon worden verkregen tussen deze
storende stof en het zuivere pregnaandiol. Over de identiteit van deze stof
bestaat nog onzekerheid. Wel kan thans reeds worden medegedeeld, dat:

a. het pregnaantriol door koken met HCI gedeeltelijk wordt gedestrueerd
waarbij een stof wordt gevormd die veel overeenkomst vertoont met de
gevonden storende stof;

b. het pregnaandiol door koken met HCI eveneens gedeeltelijk wordt gedes-
trueerd waarbij een stof gevormd wordt die met behulp van de genoemde
chromatografische analyse van het pregnaandiol kan worden gescheiden,
maar die overigens zeer vele eigenschappen met het pregnaandiol gemeen
heeft;

c. de storende stof meestal voorkomt in urine-precipitaten die verkregen
werden door hydrolyse van urines van personen die een hyperplasie van
de bijnier hadden.
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10. ONonnzonK NAAR HET vocRKoMEN vAN DE HYPERosrosIs FRoNTALIS INTERNA

EN HET vERBAND DAARVAN MET HET s\îlDRooM veN MoncncNr

Over dit onderzoek, onder leiding van Prof. Dr. A. Hagedoorn verricht, werd
het volgende samenvattende eindverslag ontvangen:

In het materiaal var' de Oogheelkundige Kliniek van de Universiteit van
Amsterdam (Hoofd: Prof. Dr. A. Hagedoorn) werden 72 patTënten aangetroffen,
die in meer of rnindere mate een hyperostosis frontaiis interna bleken te hebben.

Bij de meest kenmerkende gevallen werd een onderzoek ingesteld naar de

uitscheiding van hormonale produktie in de urine. Deze bepalingen werden
verricht in het Laboratorium voor Pharmacotherapie te Amsterdam deels door
wijlen Dr. E. Dingemanse, deels door mejuffrouw Dr. L. G. Itruis in 't Veld.
Bü deze groep van patiënten werd het natrium- en kaliumgehalte van het bloed
nagegaan. Deze bepalingen konden plaatsvinden in het Laboratorium van de
Tweede Interne Afdeling van het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam, dank
zij de welwillende medewerking van het hoofd van deze afdeling Dr. J. Groen
en de heer A. F. Willebrands. De uitscheiding van vitamine B in de urine kon
in een aantal gevallen worden bepaald in het Laboratorium voor Physiologische
Chemie te Amsterdam door de medewerking van Prof. Dr. B. C. P. Jansen.

Sinds 1953 werden geen nieuwe gevallen aan de serie toegevoegd. Vy'el is
inmiddels gebleken, dat het verzamelde materiaal een aantal gegevens oplevert,
die niet naar de juiste waarde kunnen worden beoordeeld alvorens het verloop
van de nevenverschijnselen over een langere tijd wordt gevolgd. Uit dien
hoofde is het noodzakelijk een aantal patiënten onder regelmatige controle
te houden, om na te gaan ofer al dan niet verband aanwezig is tussen de hyper-
ostose en het verloop der nevenverschijnselen. Het verdient aanbeveling met
een deflnitief oordeel te waohten tot een beter inzicht is verkregen in laatst-
genoemde aangelegenheid.

11. ONpsnzoEK NAAR DE ooRz.AKEN vAN DE zUIGELINGENSTERFTE IN vERBAND

MET DE GEZINSGROOTTE EN WELVAART

Zo¡der nieuwe flnanciële consequenties voor de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. sloot Dr. D. Hoogendoorn in 1955 het onderzoek af.

Orntrent de werkzaamheden in de verslagperiode deelt Dr. Hoogendoorn
het volgende mede:

De aanvankelijk over 1952,larer ook over 1953 verzamelde gegevens betref-
fende de zuigelingensterfte omvatten de volgende bijzonderheden: geboorte-
rangnummer van het kind, leeftijd van de moeder, doodsoorzaak, leeftijd van
overlijden (jonger of ouder dan 1 week) en beroepsgroep van de vader.

De verdeling der levendgeborenen over de jaren 1952 en 1953 îaaÍ taîg-
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nummer, leeftijd van de moeder en beroep van de vader werd eveneens in de
loop van het verslagjaar bekend.

Met behulp van deze gegevens konden de relatieve sterftecìjfers naar doods-
oorzaak, leeftijd van de moeder, rangnummer, beroep van de vader e.d. af-
zonderlijk en in onderling verband worden berekend.

Later werd besloten ook de gegevens van 1954 te verzamelen en met betrek-
king tot het gecombineerde cijfermateriaal alle berekeningen nogmaals uit te
voeren, ten einde tor. betrouwbaarder uitkomsten te kunnen geraken. Met
deze nieuwe berekeningen kan thans een begin worden gemaakt.

12. ONoBnzoEK NAAR DE RESuLTATEN vAN MoDERNE HARTopERATIES

De subsidiering van dit onderzoek door Dr. C. L. C. van Nieuwenhuizen
is per 1 juli 1955 geeindigd. Van Dr. van Nieuwenhuizen werd nog geen eind-
verslag ontvangen.

13. ONp¡nzosK TNZAKE ANcrocRAFrE IN TWEE RICHTTNGEN op KLETNBEELD MET
Op¡r,<¡,-c¿,rrrnn¡.'s

14. ONonnzoEK TNZAKE HARTFrtNcrrÈ vooR EN NA opERATTE

Ten behoeve van deze beide onderzoekingen werd aan Dr. C. L. C. van
Nieuwenhuizen voor de tijd van een jaar subsidie verleend tot I maart 1955.
Ook over deze onderzoekingen werd nog geen eindverslag ingediend.

15. O¡rnnnzoEK TNZAKE oLTcoFRENE KINDEREN

Met het verzoek van Dr. F. Grewel de subsidietermijn, die was ingegaan op
1 april 1953 en op 1 april 1955 afliep, te verlengen tot eind 1955 ter uitwerking
van het materiaal zonder dat dit nieuwe financiele consequenties medebracht,
werd ingestemd.

Het verzamelen van rr'ateriaal is in de loop van dit jaar afgesloten, waarna
de uitwerking volgde. De samenhang tussen verschillende psychologische en
elektro-encefalografische bevindingen werd nagegaan. Thans is de correlatie
mei de neurologische vondsten aan de orde. De gegevens, die tot dusverre
werden verkregen, gaven aan-leiding tot een aantal theoretische beschouwingen,
die tot nieuwe ordening van de vondsten zowel als de aard der afwijkingen
voeren. De uitwerking der resultaten is nog in volle gang.

16. OuonnzorK NAAR RESISTENTTEpRoBLEMEN BIJ ANTIBIoTISCHE THERApIE

Ter afronding van dit onderzoek werd voor de termijn van 1 juni fSS#t
I juni 1956 nogrnaals subsidie verleend aan Prof. Dr. J. Mulder en Dr. W. R. O.
Goslings.
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Samenvattend deelt Dr. Goslings over de werkzaamheden en bevindingen
in de verslagperiode het volgende mede:

Het onderzoek naar de mate waarin na ontslag uit het ziekenhuis versprei-
ding in de buitenwereld plaatsvond van resistente stafylococci, die door
patienten in een ziekenhuis werden verworven, werd voortgezet.

In totaal werd de stafylococcusflora Ían 601 patiênten bij dit onderzoek
onderzocht. Hiervan was 59,07\ drager van stafylococcus aureus in het
vestibulnm nasi. Van deze stafylococcusstammen was 65,351resistent, zodat
38,6A% van de ontslagen patienten een resistente stam naar huis nam.

Vóór ontslag werden 761 familieleden van 134 patienten 157 stafylococcus
aureusstarnmen uit het vestibulum nasi gekweekt, d.w.z. 20,61 dragers. Van
de stafylococcus aureusstarnmen was in clit geval 12,7 I penícilline-resistent,
zodat vóór ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis 2,61 van de huisgenoten
resistente stammen in het vestibulum nasi hadden.

Tijdens de duur van het onderzoek werd slechts zelden een overdracht van
een uit het ziekenhuis meegebrachte resistente stafylococcus aureus op een van
de huisgenoten gezien. I{et. duurde ongeveer 6 maanden, voordat het percentage
dragers van penicilline-resistente stafylococcus aureusstammen onder de ont-
slagen patiënten weer geleidelijk gezakt was tot een met dat der huisgenoten
vergelijkbaar niveau. Deze daling werd niet veroorzaakt door herworven ge-
voeligheid t.o.v. penicilline, maar alleen door vÐrlies van resistente stammen
(afsterven, verspreiding in stof).

Op een tijdstip van 3 maanden na ontslag mag men aannernen, dat de ont-
slagen patiënten nog tweemaal zoveel penicilline-resistente stafylococci her-
bergen als hun huisgenoten.

Het onderzoek wordt voortgezet met een verdere bewerking van het reeds
verzamelde materiaal.

17. OwornzoEK INZAKE DE wAARDE vAN DE HEpARTNEToLERANTIETEST rN vITRo
IN ÞE KLIMEK EN ONDER.ZOEK INZAKE HET I{YALURONIDASE- EN SALICYL-
EFFECT OP DE BLOEDSTOLLING

In 1955 ontving Dr. S. A. ten Bokkel Huinink wederom suþsidie ten behoeve
van het onderzoek inzake de waarde van de heparinetolerantietest in vitro.
Voor 1956 werd subsidie aangevraagd voor de voortzetting hiervan, waarbij de
naam veranderd werd in overeenstemming met de riohting waarin het onder-
zoekzic}:' bewoog. Het susbidie voor 1956 is verleend.

Aan het van Dr. ten Bokkel Huinink ontvangen verslag wordt het volgende
ontleend:

Uit het onderzoek bleek, dat onder invloed van hyaluronidase een discre-
pantie optrad tussen de stollingstijd en de heparinetolerantietest in vitro t.w.
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resp. een verkorting en een verlenging. Het salicyleffect op de bloedstolling
werd pas vastgesteld, wanneer bij een patiënt het salicylgehalte steeg tot
72,5 mgr.ft.Tof 47 mgr.f werden geen afwijkingen gevonden.

18. ONosnzoEK NAAR. DE KLINTscHE BETEKENTs vAN LoNGcApTLLATRDRUK EN

DE INVLOBD VAN DE BRONCHIAALCIRCULATIE HIEROP ONDER NORMALE EN
PATHOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

Dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen, dat in september
1953 is aangevangen, werd in 1955, op beperktere schaal dan aanvankelijk
geraamd, voortgezet. Tijdens het onderzoek is gebleken, dat het klinisch van
betekenis is in enkele punten van het vraagstuk nog nader inzicht te verkrijgen,
reden waarorn Prof. Snellen in 1956 nog subsidie heeft verzocht; rnet dit ver-
zoek heeft het bestuur ingestemd.

Over de bevindingen in 1955 brengt Prof'. Snellen als volgt verslag uit:
Het klinisch gedeelte van het onderzoek werd in maart 1955 beeindigd. In

het kader van een onderzoek van fonocardiografie in samenhang met pols-
curven werd echter opnieuw bijzondere aandacht geschonken aan de diagnos-
tiek der mitraalinsufficiëntie, waarbij waardevolle gegevens werden verkregen.

Microscopisch onderzoek van longvaten werd bij een grote serie gevallen
van veneuze en arteriele longovervulling enerzijds, bij pulmonale atresie met
collaterale Iongcirculatie anderzi.jds verricht.

19. ONo¡nzoEK INZAKE BEwEGTNGEN EN oNTLEDTGTNGSMEcHANTsMB vAN sLoK-
DARM EN MAAG BIJ PROEFDIER EN MENS ONDER NORMALE EN PATHOLOGISCHE

OMSTANDIGHEDEN

De resultaten van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. A. G. Brom
zijn neergelegd in het proefschrift van de heer J. Nauta: ,,Een studie van het
afsluitingsmechanisme tussen slokdarm en maag".

20. ONonnzoEK INzAKE DE FUNcTIE vAN DE SCr{TLDKLTER IN NoRMALE zwAN-
GERSCHAP EN IN GEVALLEN VAN HABITUELE ABORTUS RESPECTIE\'ELIJK

VRUCIITDOOD

De subsidietermijn van dit onderzoek, dat medio december 1953 onder
leiding van Prof. Dr. A. J. M. Holmer werd aangevangen, is eind 1955 afge-
lopen. De resultaten zullen gepubliceerd worden in een clissertatie van de heer
J. Birnie, vrouwenarts. Het van Frof. Holmer ontvangen verslag over 1955
luidt als volgt:

Het onderzoek nadert zijn voltooiing.
De schildklierfunctie werd onderzocht bij 10 normale zwangeren en bij
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12 vrouwen, die leden aan habituele abortus resp. intra-uteriene vruchtdood.
Van 2 v¡ouwen moet de schildklierwerking in het kraambed en 6 weken

post partum nog worden nagegaan.
Verder werd in ruim 40 gevallen nagegaan de spiegel van het aan jodium

gebonden eiwit in het bloed bij de moeder en bij het kind, onmiddellijk na de
geboorte.

De gegevens zullen in grafische voorstellingen worden verwerkt, zodat hef
trekken van conclusies zo gemakkeUjk mogelijk zal worden gemaakt. Zodra
alle gegevens zijn verkregert, zal tot de statistische bewerking ervan worden
overgegaan.

21. ONpnnzoEK TNZAKE pRE-scHrzoFRENrE

Met ingang van I december 1953 ontving de heer J. C. van Epen, Kapt.-Luit.
ter Zee-arts, chef van het Marine Opkornst Centrum te Voorschoten subsidie
voor bovengenoemd onderzoek, met de uitvoering waarvan de arts J. S.
Lingbeek belast was. Het onderzoek zelf is medio 1955 beëindigd. Over de
gang van zakertirt 1955 bericht de heer Lingbeek het volgende:

Er werd een aanvang gemaakt met het opstellen van het eindrapport, waartoe
veel literatuur moest worden doorgewerkt, die vaak met Prof. Dr. E.A.D.E.
Carp moest worden besproken. Het literatuuroverzicht is thans beeindigd.

Het rapport kan in de eerste helft van 1956 tegemoet worden gezien.

22. Hrsror,ocrscH EN HrsrocHpMrscrr oNDERzoEK vdN DE LEvER

Voor dit onderzoek, dat werd verricht cloor Dr. A. J. Ch. Haex in de Interne
Universiteitskliniek te Leiden, hoofd Prof. Dr. J. Mulder, werd subsidie ver-
leend van 1 mei 1954 tot I juli 1955.

Omtrent de tijdens het onderzoek bereikte resultaten deelt Dr. FIaex het
volgende mede:

Gebleken is, dat de bepaling van katalase-activiteit volgens Appleman niet
geheel exact is. Thans is deze methode zodanig veranderd, dat de reproduceer-
baarheicl van de bepaling binnen 3%liet.

De spreiding van de leverkatalase-activiteit bij de gezonde homozygote rnuis
is zeer groot. Door de proefdieren in een bepaalde conditie te brengen is het
gelukt deze spreiding, vergeleken met de uitkomsten van andere onderzoekers,
te halveren.

23. ONpBnzoEK TNzAKE DELINeuENTEN rN DE psycHrATRrscHE oBSERVATTE-
KLINIEK VAN HET GEVANGENISWEZEN TE UTRECtrIT

Met ingang van 1 januari 1954 werC voor de tijd van twee jaar subsidie ver-
leend aan de Stichting Onderzoek Criminaliteit ten behoeve van bovengenoemd
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onderzoek. Na de voorbereidingen konden de werkzaamheden pas medio 1954

een aanvang nemen. Mede doordat de Werkcommissie uitbreiding van het
aantal te bewerken geyallen wenselijk achtte, werd een aanvullend subsidie
aangevraagd voor 1956, welke aanvrage het bestuur ter afsluiting van het
onderzoek heeft ingewilligd.

Zoals reeds in het vorige verslag werd vermeld, werd het onderzoek van de

Stichting Onderzoek Criminaliteit in de volgende fasen verdeeld:

Fase A. Het verzamelen en bestuderen van de algemene criminologische ge-

gevens van alle personen, die in de jaren 1950 t/m 1954 op verzoek
van de gerechtelijke instanties psychiatrisch onderzocht werden.

Fase B. Het nauwkeurig bestuderen van de dossiers van een aantal der in de

Psychiatrische Observatiekliniek geobserveerde delinquenten, ten aan-
zienvan wie het advies voorwaardelijke of onvoorwaardelijke ter be-
schikkingstelling van de regering werd gegeven op psychiatrische,
psychologische, sociologische, criminologische, juridische etc. ge-

gevens.

Fase C. Het opsporen bij de gerechtelijke instanties, penitentiaire inrichtingen,
gestichten en nazorg-instanties van gegevens, die voor het onderzoek
nodig zijn.

Fase D. Het persoonlijk interviewen van hen, wier dossiers in fase B bewerkt
worden.

Fase E. IIet bezoeken van de gerechtelijke instanties en het voeren van een

gesprek aan de hand van een uitvoerige aide mémoire met de leden
van de F.echterlijke Macht, die de bij het onderzoek betrokken delin-
quenten naar de Observatiekliniek hebben verwezen.

Wat betreft fase A zijn de werkzaamheden vrÜwel gereed. De andere delen

van het onderzoek zijn nog in bewerking.

24. ONonnzoEK INZAKE DE BEwERKING vAN vRoEDvRoUwENKAARTEN

Aan Dr. C. Banning, geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid,
werd op zljtverzaek van 1 september 1954 tot ultimo 1955 subsidie verleend
ten behoeve van het ontwikkelen van een statistische metirodiek voor een effi-
ciënte wetenschappelijk verantwoorde bewerking van door de Wet voorge-
schreven vroedvrouwenkaarten. In 1956 wordt het onderzoek voor rekening
van het Rijk voortgezet.

Het verslag over dit onderzoek wercl nog niet ontvangen.
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25. ONonnzoEK TNZAKE EIGENscHAppEN EN tsIoLocIscHE BETEKENIS vAN
GLYCEROFOSFATASE IN MENSENFAECES

Aan Dr. L. Koster, chef-internist van het Centraal Militair Hospitaal te
IJtrecht, werd met ingang van 15 apríl 1954 subsidie verleend ten behoeve van
bovengenoemd onderzoek. orntrent de voortgang hiervan kan het volgende
worden medegedeeld:

Nadat in 1954 en ook gedeeltelijk nog in 1955 een bruikbare techniek was
ontworpen om in faecesextract de activiteit van alkalische fosfatase te meten,
werd in het verslagjaar 1955 het accent gelegd op proefnemingen over de
klinisch-pathologische betekenis van dit ferment. Bii de ontwikkeling van de
techniek was gebleken, dat de werkwijze, zoals die door Huggins en Talalay
was aangegeven met als substraat het fenolftaleïnefosfaat, niet zonder meer
kon worden overgenomen. De door deze onderzoekers aangegeven synthese
van het substraat leidt niet tot een onveranderlijk substraat, maar bestaat uit
een mengsel van enige stoffen. Door met één substraat een bepaalde werkwijze
te volgen, konden toch belangrijke klinisch-pathologische gevolgtrekkingen
worden gemaakt. vastgesteld kon worden, dat de darmflora niet de producent
is van het in de faeces aanwezige fosfatase, daar de totale vernietiging van deze
flora langs antibiotische weg niet tot activiteitsvermindering leidde. rn een groot
aantal gevallen werd zelfs een paradox effect vastgesteld, zeer waarschijnlijk
door woekering van fosfataseproducerende gisten. ook bepaalde bebroed.ings-
proeven sloten een bacteriële ontstaanswijze van dit ferment uit.

Daarnaast kon worden aangetoond, dat verminderde galafvoer naar de
darm (of opheffing daarvan) vermindering of opheffing van de fermentactiviteit
tot gevolg had. In gai, per duodenumsondering verkregen, of in gal uit een
choledochusdrain bij verwijderde galblaas, was een hoge fermentactiviteit aan-
toonbaar. cortisontoediening per os of ACTr{-inspuitingen deden de activiteit
sterk toenemen, dit in overeenstemming met de opvatting, dat cortison als
co-ferment van de alkalische fosfatase fungeert.

Voedingsproeven en toedienen van B-complex hadden uitkomsten, die wezen
in de richting van een zelfstandige werkzaamheid van alkalische fosfatase
bü het metabolisme in de darminhoud. Het onclerzoek wordt in deze richting
voortgezet, aansluitend bij de thans heersende opvatting, dat de alkalische
fosfatase nauw samenhangt met het metabolisme van de nucleo-proteTnen.

26. Aoor¡scnNTBNoNDERZoEK

Aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde was met
ingang van 1 januari 1954 subsidie verleend ten behoeve van dit onderzoek,
dat onder leiding staat van Prof. Dr. J. H. de Haas. De tijdsduur werd van
de aanvang af geraamd op 3 jaar. Het onderzoek werd in 1955 voortgezet en
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aan de hand van een ingediende aanvrage is voor 1956 wederom, thans voor
de laatste maal, subsidie toegekend.

Aan het jaarverslag, ontvangen van Dr. J. F. de Wijn, die met de uitvoering
belast is, wordt het volgende ontleend:

Terwijl het verzamelen van gegevens betreffende de groei van het kind van

kleuter tot volwassene in transversaal onderzoek werd afgesloten, kon aan
- 
de studie van het longitudinaal aspect van groei in pubescentie en adolescentie,

en daaraan voorafgaande ontwikkelingsjaren, bijzondere aandacht worden
geschonken.

In het bijzonder is aandacht besteed aan de gedeeltelijke bewerking van
gegevens betreffende de milieusituatie waarin leerlingen van verschillende

typen van scholen opgroeien en enkele andere demologische en sociologische

aspecten van deze leefti.jdsgroepen.
Het tweede jaar van het project adolescentenonderzoek heeft in het algemeen

een uitbreiding van het werkterrein gebracht ten aanzien van het schoolgenees-

kundig onderzoek van oudere scholieren.
Een voorlopige bewerking is gemaakt van de gegevens betreffende de ver-

wijzing naar huisartsen en specialisten voor grovere afwijkingen, die behande-

ling, resp. controle vragen ; voorts van gegevens betreffende voeding en voedings-

toestand.
Ten aanzien van leerlingen van lagere technische scholen is het onderzoek

dit jaar ook gericht op medische aspecten van de keuze van vakopleiding. In
het algemeen hebben ook op de andere scholen medische aspecten van beroeps-

keuze aandacht gehad.

Het audiometrisch onderzoek is uitgebreid tot alle leerlingen van drie scholen

in samenwerking met specialisten op dit gebied.

Het onderzoek naar de gezichtsscherpte heeft eveneens in samenwerking

met de betreffende specialisten aandacht gehad'

voorlopige conclusies van het schoolgeneeskundig onderzoek en ten aanztet,l

van de gevolgde methodiek zijn in een tussentijds rapport vermeld.

Het schoolverzuim door ziekte en het overige verzuim zijn voor het cursus-

jaar 195411955 op zes scholen geanalyseercl.

Ziekteverztím en ziektediagnose zijn geanalyseerd voor jeugdige arbeiders

in een gemengde industrie in Twente.
De analyse van adolescentensterfte over de afgelopen 25 jaat is afgesloten

en voor publikatie bewerkt.

De volgende bijzondere onderzoekingen zijn verricht:
a. onderzoek ten aanzien van het effect van hoogtezonbestraling in samen-

werking met de afdelingen bacteriologie, arbeidsfysiologie en de sectie

biochemie;
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b. onderzoek naar de tuberculinegevoeligheid van adolescenten;

c. onderzoek naar het voorkomen van struma bij adolescenten;
(b en c in coördinatie met de betreffende landelijke onderzoekingen van de
Gezondheidsorganisatie T.N. O.).

d. voortgezet onderzoek naar biochemische waarden van groei;

e. arbeidsfysiologisch onderzoek naar de validiteit van circulatie en respiratie
bij adolescenten bij toenemende arbeidsprestatie (ergometerproef).
Dit onderzoek wordt verricht in samenwerking met de afdeling bedrijfs-
geneeskunde en arbeidsfysiologie en is, behalve voor het normenonderzoek,
mede van praktische betekenis voor de beoordeling van lichamelijke belas-
ting bij sportbeoefening en training.

Tot een systematisch psychologisch onderzoek in de onderzochte scholen
kon om redenen van beleid niet worden overgegaan. Op de enige school
waar dit waarschijnlijk wel had kunnen plaatsvinden, werd door een andere
instantie een onderzoek naar de normen van testmethodieken ingesteld.

27. OwpnnzoEK INZAKE DE ooRzAKEN vAN BLTNDHETD IN NEDERLAND EN HAAR
VOORKOMING

De subsidietermijn van I april 1954 tot I april 1955 werd naar aanleiding
van een verzoek hiertoe van Prof. Dr. W. P. C. Zeeman, voorzitter van de
Algemeene Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Blindheid, met
een jaar verlengd.

Aan het ontvangen jaarverslag, uitgebracht door de oogarts mevrouw
J. Schappert-Kirnmijser, wordt het volgende ontleend:

Aangezien er tot nu toe in Nederland geen blindenregistratie bestaat, moest
begonnen worden met het opsporen der blinden, wier aantal op ruim 5000
wordt geschat. Vele instanties, werkzaam op blindengebied, boden hierbij de
behulpzame hand. In de loop van 1$ jaar werden zodoende + 4000 blinden
bekend. Van hen antwoordde ca. 8O/" op de wagen naar de behandelende
oogartsen, de ziekenhuizen, waarin patient wercl verpleegd, enz.

Aan de hand van deze gegevens konden daarna vragenlijsten aan de oog-
artsen worden gestuurd.

Eind december 1955 waren :! 2500 van deze lijsten beantwoorcl weer terug-
ontvangen, terwijl daarnaast enige honderden spontane opgaven door de oog-
artsen werden toegezonden.

Voor de verwerking der gegevens, op de vragenlijsten vermeld, zijn een
klassificatieschema en een grondkaart met codeermogelijkheid ontworpen.
Gezien het grote aantal zal bij de verdere bewerking van sorteermachines
gebruik moeten worden gemaakt.
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Intussen werden bij wijze van steekproef de blinden van Den Haag en
omstreken reeds statistisch bewerkt.

28. ONnnnzonK TNZAKE REcIDTEF BrJ LoNGTUBERcULoSE

Ten behoeve van dit onderzoek werd van I juni 1954 tot 1 augustus 1955

subsidie verleend aan de Stichting Nederlandse Sanatorium-Verzekering. Kort-
heidshalve wordt hier volstaan met verwijzing naar de publikatie van de
Stichting: ,,Onderzoek naar recidief bij tuberculose" door R. C. Kalt, Dr. M.
Russchen en J. H. Zalmann.

29. ONonnzoEK TNZAKE UITScHEIÞING vAN oEsrRocENE sroFFEN EN PR.EGNAAN-

DIOL GEDURENÞE DE NORMALE EN GESTOORDE ZWANGERSCHAP

Over dit onderzoek, dat 1 juni 1954 werd aangevangen, bericht Prof. Dr.
B. S. ten Berge het volgende:

In 1955 werden belangrijke vorderingen gemaakt in de bepaling van oestro-
gene stoffen, zodat de resultaten thans veel betrouwbaarder geworden zijn.
Allereerst lverd de periode van hydrolyse met geconcentreerd IIC1 van 20 op
60 min. gebracht. Hierdoor werden constant hogere uitkomsten verkregen. In
de tweede plaats werd het eerste aetherextract uitvoeriger gereinigd, nl. met
geconcentreerd NarCO" en met N.NaOH en bicarbonas. Verder werd de
extractie uit dit aetherextract uitvoerig bewerkt, omdat hierdoor steeds geringe

hoeveelheden oestrogene stoffen verloren gingen. Er worden thans 3 methoden
toegepast; het is nog niet uitgemaakt, welke uiteindelijk gehandhaafd zal
worden. De belangrijksto verbetering was evenwel de wijziging in de aflezing
van de concentratie van oestrogene stoffen in het laatste extract. Hierbi.j werd
gevonden, dat bij een hogere concentratie van deze stoffen in het extract een

bolangrijke vermindering van de fluorescentie optrad, terwijl ook de curve
van de zuivere oestrogenen in hogere concentratie niet meer rechtlijnig was.
Een belangrijke uitdoving der fluorescentie trad dan op. Maar dit was niet
het enige verlies in fluorescentie, ook geringe verontreinigingen in het extract
hadden een uitdovende werking. Dit maakte de bepaling van de oestrogene
stoffen met behulp van een ijkcurve onmogelijk, zodat thans alle bepalingen
gebeuren volgens de methode van de inwendige standaard, zoals door Indemans
in zijn dissertatie is beschreven.

Door bovenstaande wijzigingen is de methode veel betrouwbaarder geworden
en momenteel kan worden gezegd, dat de oestriolbepalingen vrijwel volledig
uitgewerkt zij n, zodat momenteel naast de verdere bestudering van de hydrolyse
de aandacht meer gericht kan zijn op de scheiding van het oestron-oestradiol.

Tevens wordt thans gewerkt aan de bepaling van het pregnaandiol volgens
de methode van Klopper.
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Met het onderzoek van de microscopische structuur der placentae wordt in
verband met de oestrioluitscheiding voortgegaan. Bij enkele patiënten met
ernstige vormen van toxemie was het mogelijk om door geregelde bepaling
van oestriol inzichtte verkrijgen in de functie van de placenta. Voor de klinische
behandeling is hiervan gebruik gemaakt door het kind vervroegd geboren te
doen worden.

30. ONornzoEK TNzAKE FREeUENTIE, pRocNosE EN TNDICATTE Tor THERArIE
VAN PERIFERE VAATLESIES

Dit onderzoek vindt sedert I maart 1954 plaats onder leiding van Prof. Dr.
W. F. Suermondt. ÉIet bestuur heeft ingestemd met het voorstel de subsidie-
termijn te verlengen tot ultimo 1956 zonder dat dit nieuwe flnanciële conse-
quenties rnedebrengt voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Aan het ontvangen jaarverslag wordt het volgende ontleend:
Aortograrnmen bij cadavers werden regelmatig gernaakt. De techniek van

de gemaakte aortogrammen is voldoende om goede foto's te verkrijgen. Af en
toe heeft rrren nog te kampen met lucht in de arteriën, hetgeen zich speciaal bij
sterke atherosclerose van de vaatwand voordoet. Momenteel zijn er rneer dan
honderd geslaagde aortograrnmen gemaakt.

De controle van niet-chirurgisch behandelde patiënten met perifere afslui
tingen gaat maar over een betrekkelijk ktein materiaal, nl. alleen de patiënten
met afsluitingen in de eindarteriën. De opkomst var. deze patiëntengroep is
goed. De prognose blükt bü stipt uitgevoerde conservatieve behandeling beter
te zijn dan aanvankelijk verondersteld werd.

Verreweg de grootste groep betreft de controlegroep chirurgisch behandelde
patienten met perifere arteriële afsluitingen. De opkomst is goed. IIet is nog
te vroeg om een deflnitief oordeel te geven over de behaalde resultaten met
onze huidige indicatiestelling, al lijken de resultaten gunstig te noemen.

Bi.j alle patiënten, waarbij bij algemeen onderzoek een vaatafsluiting ge-
diagnostiseerd wordt, wordt momenteel principieel een aortogram gemaakt.

31. ONpBnzoEK TNZAKE AARD EN DTFFERENTIATIE vAN ÞE GESTIcHTSBEVoLKTNc
vAN DE LEEFTTJD v¡N 3-20 JAAR IN DE pRoTESTANTS-cHRrsrELrJKx TNRIcH-
TINGEN IN NEDERLAND

In aansluiting aan hetgeen omtrent dit onderzoek, waarvoor in 1954 subsidie
werd verleend aan mejuffrouw W. J. Bladergroen, lector in de kinderpsycho-
logie aan de Rijksuniversiteit te Groningen, in het vorige jaarverslag is vermeld,
kan thans worden volstaan met de mededeling, dat door stagnatie, ontstaan
door administratieve rnoeilijkheden in de inrichtingen, het nog niet mogelijk
gebleken is een eindrapport uit te brengen.
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32. Ortp¡nzoEK TNZAKE DE psycHol,ocrscHn TNVLoEDEN, DIE EEN R.oL spELEN
BIJ DE COELIAKIE

Voor dit onderzoek, waarvoor aan Prof. Dr. A. ten Bokkel trIuinink en
Prof. Dr. G. M. H. Veeneklaas in 1954 voor een jaar subsidie werd toegekend
en dat in samenwerking met onderzoekers te Dublin is opgezet, is wel grote
belangstelling, maar de uitvoering zowel in Ierland als in Nederland ondervindt
moeilijkheden en een geregelde voortgang van het onderzoek is moeilijk te
verkrijgen. Het bestuur is er mede akkoord gegaan, dat de subsidietermijn
voor dit onderzoek wordt verlengd zonder dat dit verdere financiële conse-
quenties voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met zich medebrengt.

33. ONoBnzoEK NAAR DE vERDELTNG vAN ErwrrrEN rN LUMBAALvocHT EN

SERUM BIJ NEIJROLOGISCHE INFECTIEZIEKTEN

Aan de heer J. E. Minkenhof, hoofd van de Afdeling Infectieziekten van
het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam, werd ten behoeve van dit onderzoek
subsidie verleend met ingang van 1 juli 1954. De subsidietermijn loopt tot
l juli 1956. De heer Minkenhof rapporteert over het onderzoek als volgt:

Nadat enige wijzigingen in de techniek waren aangebracht en de reproduceer-
baarheid der methode aangetoond was, werden in de loop van 1955 onderzocht
591 liquores en 321 sera, voornamelijk van patiënten lijdende aan tuberculeuze
meningitis, sereuze meningitis en purulente meningitis.

Zoveel mogelijk werd regelmatig gedurende het ziektebeloop het eiwit-
spectrum van liquor en serum bepaald.

Een van de grootste moeilijkheden was, en is nog, het verkrijgen van liquor
voor onderzoek van normale gezonde individuen.

Het statistisch onderzoek van de resultaten over 1955 is momenteel rn
gang.

34. ONnnnzoEK INZAKE coRRELATTE TUSSEN ZIEKTEBEELD GouD-, MASTIx- EN

EBNZOË-SOLCURVEN EN EIWITSAMENSTELLING VAN ÞE LIQUOR CEREBROSPINALIS

Dit onderzoek onder leiding van de heer H. J. Peters, hoofd van het Klinisch-
Chemisch Laboratorium van het St. Canisius Ziekenhuis te Nijmegen, werd
1 december 7954 aangevangen. Een aaîvrage voor verlenging met éétjaar tot
I december 1956 werd door het bestuur ingewilligd.

Samenvattend wordt het volgende overzicht gegeven over de werkzaamheden
en bevindingen in 1955:

Voor de totaaleiwitbepaling in liquor werd een methode uitgewerkt op
basis van een gewijzigd ,,biureet"-reagens. Het bleek, dat zuiver albumine en
zuiver globuline in gelijke concentraties een gelijke extinctie gaven met het
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reagens, zodat dus ook bü liquores met een sterk veranderde eiwitsamenstelling
de rnethode betrouwbare resultaten geeft. Correcties moesten worden aan-
gebracht voor een restreactie van het liquorultraflltraat en een eventuele eigen
extinctie van de liquor.

De uitkomsten van op bovengenoemde manier uitgevoerde eiwitbepalingen
in liquores werden vergeleken met volgens Kjeldahl uitgevoerde bepahngen.
De overeenstemming was goed.

Een rnethode voor het papierelektroforetisch bepalen van de eiwitsamen-
stelling van liquor werd uitgewerkt. Van een 60-tal liquores werd het elek-
troforese-diagram gernaakt. Tevens werd van deze liquores de goud-, mastix-
en benzoë-solcurve bepaald. Het is nog te vroeg om uit deze gegevens een
deflnitieve conclusie te trekken aangaande de correlatie tussen ziektebeeld
goud-, mastix- en benzoë-solcurven en eiwitsamenstelling van liquor.

35. ONornzoEK TNZAKE vooRKoMEN, FREeTIENTTE EN coNsEeuENTrES T.A.v.
DE ARBEIÞSGESCHIKTITEID VAN CHRONISCHE A-SPECIFIEKE LONGAFWIJKINGEN

BIJ ARBEIDERS IN DE WOLINDUSTRIE

Ten behoeve van dit onderzoek werd aan Dr. J. ts. Stolte, geneesheer-
directeur van het St. Elisabeth-Zrekenhuis te Tilburg, rnet ingang van I augustus
1954 voor de ti.jd van eenjaar subsidie verleend. Publikatie in uitvoerige vorm
zal tog geschieden. Het van Dr. Stolte ontvangen samenvattende eindverslag
luidt als volgt:

In totaal werden 655 arbeiders onderzocht, waarvan 331 werkzaam waren
in de voorspinnerij en 324 behoorden tot de groep spinners en wevers. tsij alle
arbeiders werd een uitvoerige anamnese opgenomen, gevolgd door een gericht
somatisch onderzcek.

Bij 219 arbeiders werd röntgenologisch onderzoek verricht. Bij 114 arbeiders
werd de Iongfunctic uitvoerig nagegaan.

Van de 311 arbeiders in de voorspinnerij hadden 158 klachten van de zijde
der ademhalingsorganen, dit is 4B%,.

De gegevens verkregen bij het fysisch, röntgen- en longonderzoek toonden
aan, dat van 189 arbeiders 57,31 afwijkingen hadden aan de ademhalings-
organen, te duiden als chronische bronchitis met meestal een astmatiforme
component en emfyseem.

Van de arbeiders, werkzaam in de spinnerij en weverij, hadden 101 van de
324 klaclnten betreffende de ademhalingsorganen, d.i. 31,21; 28)( van 9l
arbeiders uit deze controlegroep toonden bij het fysisch-, röntgen- of long-
functie-onderzoek afwijkingen van de ademhalingsorganen.

Ten aanzien van de rookgewoonten konden geen significante verschillen
tussen de beide groepen worden aangetoond.
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Aanwijzingen, die op een vroeger doorgemaakte tuberculose w[jzen, beston-
den bij 18 arbeiders uit de groep voorspinneril', terwijl 24 varr de spinners en
wevers deze aanwljzíngen toonden.

Uit het bovenstaande mag geconcludeerd worden, dat de groep arbeiders
in de voorspinnerij een significant groter aantal klachten heeft over de adem-
halingsorganen en objectieve afwijkingen daarvan, vergeleken bij de groep van
de wevers en spinners.

36. ONornzoEK TNZAKE rDropATHIscÉ{E scor,losE

Het van Prof. Dr. A. Kummer ontvangen eindverslag van het onderzoek,
van I oktober 1954 gedurende een jaar verricht door zijn assistent de heer
P. Wittebol, luidt als volgt:

Bij het onderzoek werd uitgegaan van de hypothese van }Ieuer, die meent,
dat voor het ontstaan van de typische deformaties bij de idiopathische scoliose
een overmatige lengtegroei van de ztll yar' de lvervellichamen ten opzichte
van de wervelbogen moet worden aangenomen. Een dergelijke opvatting is
ook Somerville toegedaan, echter met dit verschil, dat de laatste aanneemt,
dat men bij de idiopathische scoliose te maken kan hebben met een absoluut
achterblijven in groei van de bogenzuil en dat wel in enkele segmenten. Hij
staaft deze veronderstelling door bij een aantal konijnen de lengtegroei van
de bogenzuil althans gedeeltelük te remmen door een cauterisering van het
periost van de lamina van enkele wervels, waarna de bijbehorende processie

spinosi verbonden worden cloor micldel van een metalen draad.
Het leek van betekenis de resultaten van het onderzoek van Sornerville te

verifieren. Hiertoe werden bij een 12-tal konijnen vier aaneengrenzende thora-
cale laminae gecauteriseerd en de processie spinosi verbonden.

Vijf van deze konijnen stierven tijdens of ten gevoige van de operatie; er
bleven dr"ls zeveî teî beoorcleling over. Hiervan vertoonde één wervelkolom
na het bereiken van de volle wasdorn van het proefdier geen afwijkingen. Bij
de resterende zes werd in het operatiegebied steeds gevonden een kyfose,
angulair of arcuair, welke in het gebied van de onderste behandelde wervel
gevonden werd, terwijl in het gebied daarboven een lordose werd opgemerkt.
Beide curven compenseerden elkaar geheel.

Bij drie van deze zes proefdieren werd totaal geen laterale verkromming
gevonden, bij de andere drie was dit wèl het geval, wat als een positief resultaat
beschouwd kan worden.

Ten einde bovengenoemd resultaat bij wat grotere proefdieren te controleren,
werd een dergelijk proces herhaatrd bij een aantal jonge honden. Ilelaas bleek
op een röntgencontrolofoto twee rnaanden na de operatie, dat alle verbindende
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metalen draden gebroken waren, terwijl later in het geheel geen afwijkingen in
de zin van velkrommingen gevonden werden.

Het experiment werd nu herhaald op tien biggen. Deze werden geopereerd
onder endotracheale aethernarcose, ingeleid door intra-veneuze toediening
van pentothal. Er werden steeds 6 thoracale wervels behandeld, wederom door
cauterisering van de laminae en het verbinden met een roestvrij doorlopende
metalen 8 van de bijbehorende processi spinosi.

Met het bereiken van de volle wasdom werden de proefdieren opgeofferd.
Eén proefdier was afgevallen door overlijden tijclens de operatie; bij de overige
negen werd de gehele wervelkolorn uitgeprepareerd en op verkrommingen
onderzocht. Eén wervelkolom bleek vrijwel geen afwijkingen te vertonen. tsij
de resterende acht werd steeds in het operatiegebied een lordose gevonden,
terwijl deze lordose niet, zoatrs bij de konijnen, vergezeld ging van een compen-
satoire kyfose. tsij zes der wervelkolommen was de lordose slechts gering en
ging deze ook niet gepaard met een deviatie in laterale zin. Bij de overige
tlvee was de lordose rneer uitgesproken en hier werd wèl een lateraie deviatie
gevonden, terwijl ook een geringe rotatie van de wervels ten opzichte van
elkaar werd opgemerkt.

Bij cleze twee gevallen kan dus wel gesproken'worden van een echte scoliose.
Hoewel de resultaten van dit kleine onderzoek niet uniform zijn, menen

de onderzoekers wel, dat aan de theorie van Heuer en aan de resultaten uit
het experiment van Somerville steun kan worden gegeven, welke rnogelijkerwijs
in cle toekomst van belang kan zijn voor een operatieve behandeling van de
idiopathische scoliose, hetzij door middel van een groeiremming van cle gehele
epifyse van de wervel, hetzij door verwijdering van de boog, waardoor de
deforrnatie van de progressieve scoliose zou kunnen worden voorkomen.

37. OuonnzoEK BETREFFENDE pATHor,ocrscHn ERyrRoLysE EN HEMoLysE BrJ

SYSTEEMZIEKTEN BIJ DE MENS

Voor dit onderzoek \ilas aan Prof. Dr. F. L. J. Jordan rnet ingang van I
november 1954 voor de tijd van een jaar subsidie verleend. Aangezien bü het
onderzoek enkele problemen naar voren zijn gekomen, welke in de aanvanke-
lijk gestelde termijn niet konden worden opgelost, heeft Prof. Jordan verzocht
hem opnieuw voor eenjaar subsidie te verlenen ter voortzetting van het onder-
zoek. Dit verzoek is ingewilligd. De uitvoering van het onderzoek geschiedt
door Dr. M. C. Verloop. die hieromtrent het volgende mededeelt:

In totaal werden onderzocht:
16 patiënten met chronische lymfatische leukemie,

9 patiënten met chronische myeloide leukemie,
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12 pallënten rnet ziekte van Hodgkin,
6 patiënten met (sub)acute blasten-leukemie,
2 patiënten met erytro-leukemie,

5 patiënten met ziekte van Kahler.
tsij deze patiënten werd onderzocht:

a' De resistentie der erytrooyten tegen hypotonische zoutoplossingen (osmo-
tische resistentie) in vers heparinebloed en in bloed, dat gedurende 24 tur
bij 37" was geïncubeerd.

b. De resistentie der erytrocyten tegen mechanische invloeden (roteren met
glasparels), evenals in r¡ers bloed en na incubatie.

c. De resistentie der erytrocyten tegen lage zuttrgraad (pH-resistentie).

d. Zo mogelijk de uitscheiding van urobilinogeen met de faeces.

e. Het Hb-gehalte, erytrocytenaantal en de diameter der erytrocyten.
f. IIet reticulocytenaantal.

g. Het bilirubinegehalte van het seruin.

h. De directe Coornbstest.

Tevens werd de miltgrootte vastgesteld en het beenrnerg beoordeeld.
Als voorlopige conclusie is te stellen, dat bij chronische leukemieën en

erytroJeukemie, abnormale hemolyse een belangrijke rol speelt bij het ontstaan
der anemie, hoewel het absolute bewijs niet kon worden geleverd, dat geen
levensduurbepalingen op grote schaal konden worden verricht.

ook bij de ziekte van Hodgkin en de ziekte van Kahler werd in een zeer
groot percentage der gevalien een vermindering van de resistentie (d.w.z. een
afwijking aan de erytrocyten in vitro) gevonden. verdere aanwijzingen voor
verhoogde hemolyse waren echter niet constant, zodaf een abnormale bloed-
afbraak 

- hoewel bij enkele patiënten duidelijk aanwezig 
- niet algemeen

voor deze groepen kon worden aangenomen.
De groep der onrijpcellige leukemieën was nog te klein en te weinig uniform

voor het trekken van conclusies.

38. ONoBnzoEK TNZAKE HET WERKTNGSMEcHAMSME vAN ANTIpyRETTcA

Met dit onderzoek, waarvoor aan Prof. Dr. S. E. de Jongh subsidie is ver-
leend, werd in februari 1955 een aanvang gemaakt. De duur van het onderzoek
werd oorspronkeliik op 2 à 3 jaar geschat; daar echter de met het onderzoek
belaste academicus met ingang van april 1956 een internationale beurs werd
toegewezen, kan het onderzoek niet op dezelfde wijze worden voortgezet en
heeft Prof. de Jongh verlenging van het subsidie verzocht tot 1 april 1956,
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opdat nog enkele essentiële punten kunnen worden opgehelderd; dit verzoek

is ingewilligd. Een publikatie over de tot dusver bereikte resultaten is in
bewerking.

Prof. de Jongh deelt over de werkzaamheden en bevindingen in 1955 samen-

vattend het volgende mede:
De primaire doelstelling van het onderzoek was na te gaaî of de door diverse

auteurs gesignaleerde stimulering van de bijnier door salicylaten essentieel is

voor de triviale werkingen van antipyretica-analgetica in lage dosering. Mede

op grond van verschillende overeenkomsten in therapeutisch effect, bijv. bij
reuma, tussen cortison enerzijds en de antipyretica anderzijds, Iag de veronder-

stelling voor de hand, dat antipyretica indirect werken via het losmaken van

glucocorticosteroiden uit de bijnier. Het wezen van de sedert lang bekende

,,ceîtrale" werking van sommige antipyretica zou dan zijl een stimulering

van de hypothalamus, waardoor de afgifte van ACTH uit de hypofyse vergroot
zou worden; op haar beurt zou dientengevolge de bijnier tot verhoogde functie

worden aaîgezet.
Mocht deze opvatting steekhoudend zi.jn, dan kon voorspeid worden, dat

antipyretica van het type kinine, die een perifere, nl. de stofwisseling verlagende,

werking hebben, de genoernde bijnierstimulering niet zouden veroorzaken.

Aanvankelijk bevestigden experimenten op ratten deze werkhypothese: de

,,centrale" antipyretica Na-salicylaat, pyramidon en fenacetine stimuleerden

de bijnier volgens het criterium van de daling van het ascorbinezuurgehalte van

dit orgaan. Bij fenacetine bleek dit zelfs het geval te zÜn bij gebruik van

subliminale doses, per os dusdanig toegediend, dat een a-specifreke stress uitge-

sloten goacht kon worden. De kininederivaten aristochine en euchinine hadden

daarentegen bij orale toediening geen invtroed op het bijnier-ascorbinezuur.
Naderhand bleek evenwel, dat hydrochloras chinini, dat wellicht beter geresor-

beerd wordt dan zijn eerder gebruikte derivaten, ff\aaf oraai uitsluitend per

sliksonde, dus geenszins ,,stressloos" toegediend kan rvorden, de bijnier wel

stimuleerde. In hoeverre dit een ,,speciîeke" prikketing is dan ";i¡el een gevolg

van bijkomstige factoren zoals de bittere kininesrnaak is tot dusverre niet

uitgemaakt.
In verdere experimenten werd nagegaan of fenacetine, dat als zeer weinig

toxisch, bovendien vrijwel smakeloos farmacon een voor het beoogde doel bij
uitstek geschikt voorbeeld van een ,,centtaal" antipyreticum is, naast zijn

verlagende invloed op het bÜnier-ascorbinezuur ook volgens andore cliteria
een bijnierstimulering veroorzaakt. Alle hierop gerichte onderzoekingen
(eosinofiele leukocyten, leverglycogeen, bijnier-cholesterol) bleken in dit opzicht

een negatief resultaat op te leveren. Toen uit middelerlvijl verschenen publi-

katies bleek, dat de antiflogistische werking van antipyretica niet gecorreleerd

is met de bijnierstimulering en eigen proeven leerden, dat het temperatuur-
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fenacetine eveneens los staat van de bijnierstimulering,
orden, dat de bijnierstimulering, wat ook haar omvang
nis moge zljn, van weinig of geen betekenis is voor het

totstandkomen van de (uit een oogpunt van objectief waarneembare klinische
verbetering) belangriikste werkingen van antipyretica. In het midden bleef
daarbii, in hoeverre de beïnvloeding van het subjectieve ziektegevoel en de
pijngewaarwording via corticosteroidafgifte verloopt.

39. oNoBnzoEK TNZAKE DE WAARoE vAN NEURo-Myo-THERApTE voLGENs BucNer

Zoals reeds in het jaarverstag 1954 vermeld, besloot het bestuur naaÍ aaî-
leiding van een door mevrouw Dr. N. Roelofs-Fränkl ten behoeve van boven-
genoemd onderzoek ingediende aanvrage een subsidie te verlenen voor de tijd
van drie jaar.

Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn te Groningen heeft zich bereid verklaard
de leiding van het onderzoek op zich te nemen. Het subsidie is I mei 1955
rngegaan.

van Dr. Roelofs-Fränkl werd het volgende samenvattende verslag ont-
vangen:

Ten einde de voor- respectievelijk achteruitgang van de met methode Bugnet
behandelde patiènten te kunnen beoordelen, werd in april/mei 1955 een studie
gemaakt van spiertests in Noorwegen en Denemarken en de behandeJings-
methoden aldaar.

In juni en juli werden exacte status- en spiertestkaarten aangelegd van de
patiënten, die behandeld worden volgens methode Bugnet. Voor en na de
vakantie, en in december nog eens, werden alle patienten aan een volledig spier-
onderzoek onderworpen. Dit onderzoek werd waar nodig met röntgenfoto's
en andere onderzoekingen aangevuld.

Naast dit klinische werk wordt gepoogd proefondervindelijk de invloed van
methode Bugnet op gezonde en verlamde spieren na te gaan.

40. ONoBnzoEK TNzAKE voEDrNG, RESoRprrE EN sroFwrssELING BIJ r,qrrËNrrN,
BIJ WIE EEN TOTALE MAAGRESECTIE WERD VERRICHT

Zoals reeds in het vorige jaarverslag is uiteengezet, werd aan Dr. J. Groen
te Amsterdam ten behoeve van bovengenoemd onderzoek een subsidie verleend.
Met de uitvoering van het onderzoek heeft de internist R. G. A. van Wayjen
begin februari 1955 een aanvang gemaakt. In verband met zijn aanstelling als
internist-röntgenoloog, tevens geneesheer-directeur van het nieuwe ziekenhuis
te Woerden, welke functie hem voorlopig voldoende tijd zou laten het aan-
gevatte onderzoek in Amsterdam voort te zetten, heeft de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. er mede ingestemd de subsidiëring voorlopig na beëindiging van
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de aanvankelijk gestelde termijn van één jaar te continueren zonder dat dit
nieuwe f¡anciele consequenties voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zal
medebrengen.

Dr. Groen brengt het volgende samenvattende verslag uit:
Er werd het afgelopen jaar een balansonderzoek verricht bij dertien patiönten,

die een totale maagresectie hadden ondergaan. Het onderzoek was een voort-
zetling van vroegere onderzoekingen. De resultaten bevestigen de vroegere
bevindingen wat betreft de noodzaak en de mogelijkheid van de toediening
van een primaire hoeveelheid calorieên in frequente maaltijden aan deze
patiënten. De koolhydraatvertering is bij deze patiënten meestal ongestoord;
er bestaat vaak een onvoldoende resorptie van het toegediende eiwit en bijna
altijd een min of meer ernstige mate van verlies van onverteerd vet met de
ontlasting. Dit laatste is, gevoegd bij de vaak te geringe calorie-opname, de
voornaamste oorzaak van de vermagering bij deze patiënten.

Ten einde te trachten de vetvertering en -resorptie te bevorderen, werd de
invloed van verschillende diëten, factoren van het vitamine B-complex, pan-
creaspreparaten, emulgatoren en antibiotica op de vetvertering bestudeerd.
Noch rnet diëtistische maatregelen, noch met medicamenten lukte het tot nu
toe de eiwit- en vetresorptie bij deze patiënten te normaliseren. De vervanging
van de Yanastonse door de resectiemethode van Boerema (oesophago-duode-
nostomie door middel van een jejunumlis als tussensegment) bracht evenrnin
verbetering in de stoornis van de vetresorptie. Wel werd bevestigd (wat reeds
vroeger gevonden werd) dat toediening van testosteron de utilisatie van het
geresorbeerde eiwit bevordert.

41. ONoBnzoEK NAAR HET BEGRIP NEURoPATHIE EN DE PROGNOSESTELLING

In het jaarverslag over 1954 werd reeds vermeld, dat aan Frof. Dr. G. M. H-
Veeneklaas voor de tijd van een jaar voor bovengenoemd onderzoek subsidie
werd verleend. Het onderzoek is I januari 1955 aangevangen. Ter afsluiting
is voor 1956 nogmaals subsidie toegekend.

Aan het ontvangenjaarverslag wordt het volgende ontleend:
Het na-onderzoek van kinderen, dio als zuigeling en jonge kleuter neuro-

pathen waren geweest, omvat een uitvoerige anamnese van de moeder, een
lichamelijk onderzoek, een psychiatrisch onderzoek en een onderzoek naar
het milieu.

Voor het na-onderzoek werd uitgegaan van patiënten, die in dejaren 1930-'50
voor neuropathie op de Kinderkliniek behandeld waron. Slechts die patiënten
werden uitgekozen, waarvan volgens de gegevens van de oude status, dus uit
anamnese en onderzoek, bleek, dat deze kinderen tot het type van de neuro-
pathie in engere zin behoorden.
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ook werd een aantal pylorospasten opgeroepen.

De patiënten waren bìj het eerste onderzoek òf zuigeling òf jonge kleuter'
Behalve de oud-patiënten werd in overleg met de statisticus een groep

controlepersonen onderzocht.
Naast dit na-onderzoek werd een ander onderzoek opgezet om een indruk

te krijgen van het aantal zuigelingen van een norrnale bevolking, dat neuropathe

trekken vertoont. Tot november 1955 werden 37 normale zuigelingen onder-

zocht.
De neuropathe zuigelingen, die in dit jaar in de kiiniek waren opgenomen'

werclen algemeen lichamelijk onderzocht en eveneens getest. Bij 5 kinderen

kon een vervolgonderzoek worden ingesteld. F{et ligt in de bedoeling dit aantal

uit te breiden.
Over de resultaten kan uit de aard der zaak nog weinig definitiefs worden

gezegd. De indrukken, die tÜdens het onderzoek werden gevormd, wijzigen

zich ook nu nog niet. Dit geldt dus o.a. wat betreft het niet voorkomen van

convulsies bij de opgroeiende neuropaath en het weinig voorkomen van

enuresis. Dit in tegenstelling tot veronderstellingen van andere auteurs.

42. PSYCTTOIOGISCH ONDERZOEK INZAKE PROGNOSE EN EFFECT VAN PSYCHO-

ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Aan het Psychoanalytisch Instituut te Arnsterdam is ten behoeve van boven-
gcnoemd onderzoek met ingang van 1 januari 1955 voor het eerstejaar subsidie

verleend voor materiële en personele kosten op de gebruikelijke voorwaarden.

Het betreft een onderzoek van een groep patiënten, die zich gedurende twee

opeenvolgendejaren aan het Psychoanalytisch Instituut aanmelden. Het onder-

zoek wordt op vier jaar geraamd; een aanvrage voor continuering in 1956

werd ingewilligd.
Het samenvattend verslag vanaf het begin van het onderzoek in oktober 1954

luidt als volgt:
Het Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam begon in oktober 1954 (sinds

januari 1955 gesteund door T.N.o.) een uitvoerig onderzoek naar de mogelijk-

heid om resultaten van psychotherapie testpsychologisch te toetsen. De uit-
voering hiervan berust in handen van Dr. J. T. Barendregt, psycholoog, en de

directeur van het Instituut, J. Bastiaans, zenuwarts. Aan hen is toegevoegd een

psychologisch assistente. zo vaak als dat nodig werd geoordeeld, vonden be-

sprekingen plaats met de praktiserende psycho-analytici. Besloten werd om

alle patiënten, die zich gedurende twee opeenvolgende jaren aan het Instituut
zouden melden, met een standaard-testbatterij te onderzoeken. Deze bestond

uit: a. de Wechsler-Bellevue Test; b. de Rorschach test; c. de Vier-Platen Test

van van Lennep; d. de Thematic Apperception Test; e. twee Tests van Eysenck
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ter differentiëring van neurotici en gezonden. De eerste vier tests waren vol-
doende getoetst om voor de Nederlandse bevolking gebruikt te kunnen worden.
De overige tests werden in 1955 door de psycholoog op hun bruikbaarheid
voor de Nederlandse bevolking getoetst. Een daarvan, ontleend aan het onder-
zoek van Eysenck te Londen, werd voor verder gebruik geschikt geacht. De
tweede test bleek minder te voldoen.

De bedoeling is om twee jaren na het begin van het onderzoek alle patiëeten
opnieuw te onderzoeken, zowel de behandelde patiënten die als experimentele
groep, als de onbehandelde patiënten die als controlegroep dienst doen.

Om het effect van psychotherapie langs testpsychologische weg te kunnen
beoordelen moet men beschikken over criteria die door de psychiaters van
belang worden geacht bij het vaststellen van prognose en effect. Hiertoe werd
een enquêtelijst samengesteld waarop 7l criteria voorkomen, zoals deze in cle

literatuur als van belang voor beoordeling van het effect zijn beschreven door
psychiaters. Aan een groep van Nederlandse psycho-analytici werd deze
enquêtelijst toegezonden met het verzoek om voor ten minste 10 patiënten,
waarvan de behandeling of als geslaagd of als niet geslaagd kon worden be-
schouwd, aan te geven in hoeverre de criteria, hetzìj als duidelijk hetzij als
vaag criteriurn gebruikt konden worden. Tevens werd verzocht om in een
I op 10 score aan te geven:

a. de toepasbaarheid'van het criterium bü het begin van de individuele be-
handeling;

b. hetzelfde na de behandeling of nadat de behandeling reeds een belangrijk
eind is gevorderd;

c. de mate van verschuiving voor het betreffende criterium, opgetreden na de
behandeling;

d. het belang van het criterium voor de individuele analyse.

Dit enquête-onderzoek stuitte op verschillende moeilijkheden, omdat de
criteria onder dezelfde benaming vaak in verschillende zin gebruikt worden
en omdat de indruk van de psychiater of van de patiënt, dat deze door therapie
verbeterd of genezen is, zich veelal moeilijk in enkele wel-omschreven criteria
laat vastleggen.

Op 31 december 1955 waren 80 enquêtelijsten binnengekomen. Met de
definitieve uitwerking daarvan kan eerst worden begonnen wanneer de psycho-
loog over 150 (ten minste 100!) lijsten de beschikking heeft.

Vanaf oktober 1954 tof januari 1956 werden 164 patiënten, 82 mamen en
82 vrouwen met de standaard-testbatterij onderzocht. 22 hiervarr kwamen in
psycho-analyse, 30 in psychotherapie, zodat de overige patiënten grotendeels
als controlegroep dienst zullen kunnen doen.

Het onderzoek verliep overeenkomstig het tevoren opgestelde werkschema.
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De uitvoering van de enquête eiste meer tijd dan verwacht was. In het najaar
van 1956 zalmet de eerste controle-onderzoekingen begonnen worden.

43. ONoBnzoEK NAAR ENIGE SOCIALE ASPECTEN VAN DIABETES MELLITUS

Over het instellen van een desbetreffend onderzoek nam Prof. Dr. P. Munten-
dam eind 7954 contact op met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Nadat met
enige deskundigen op dit gebied, te weten Dr. L. B. van Bommel, Dr. F.
Gerriizen, Prof. Dr. C. den Hartog, Prof. Dr. P. Muntendam en de voorzitter
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. de mogelijkheid van nader onderzoek
in een aantal bijeenkomsten was besproken, is een voorstel aan het bestuur
voorgelegd. Het bestuur stemde met het voorstel in en heeft Prof. Muntendam
voor het eerste jaar een subsidie verleend. Met de uitvoering is belast mejuffrouw
E. H. W. Wijnmalen, interniste. Over de opzet en de gang van zaken wordt
overleg gepleegd in het ,,Curatorium", bestaande uit Dr. F. Gerritzen, Prof'
Dr. C. den Hartog, Prof. Dr. P. Muntendam en de voorzitter van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. Het afgelopen jaar vond een bijeenkomst plaats,

waarbij tevens aanwezig waren mejuffrouw Wijnmalen en de statisticus Dr.
E. F. Drion van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N'O. De
duur van het onderzoek wotdt geraamd op twee jaar. Il.et subsidie van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. is 1 februari 1955 ingegaan; wegens ziekte

van mejuffrouw Wijnmalen moest het echter tijdelijk worden stopgezet.

Voordat door het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O' werd

besloten subsidie te verlenen, heeft de Nederlandse Vereniging van Suiker-
zieken door een speciaal fonds aan te spreken het mogelijk gemaakt deze studie

te laten aanvangen per 1 november \954. Er was rnede gerekend, dat van de

zljde van de Nederlandse Vereniging van Suikerzieken nogmaals een bijdrage

zou worden verleend, hetgeen later echter niet mogelijk bleek'
Aan het door mejuffrouw Wijnmaien uitgebrachte verslag wordt het volgende

ontleend:
{Jit het grote aantal sociale problemen, dat chronische aandoeningen in het

algemeen begeleidt, zijn voor dit diabetesonderzoek de volgende vraagstellingen
gekozen:

I. Wat is de plaats van de diabetische werknemer in het arbeidsproces?

II. Hoe is de sterfte van diabetici in Nederland?

III. Hoe is de stand van de diabetes-nazorg in Nederland?

Aan de punten II en III zijn in de verslagperiode oriënterende besprekingen

en onderzoekingen gewijd, welke zich nog niet lenen voor opneming in dit
verslag.

Ten aanzien van het eerste punt, de plaats van de diabetische werknemer
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in het arbeidsproces, wordt meer in het bijzonder een onderzoek ingesteld naar
de betekenis van ziekteverzuim en invaliditeit ten gevolge van diabetes en naar
de prestaties van cliabetische werknemers in een aantal bedrijven hier te lande.

De frequentie van diabetes (manifeste en latente) onder de Nederlandse
bevolking is niet bekend en kan slechts geschat worden. Dit brengt met zich
mede, dat het een open vraag is, welke de frequentie van diabetes is onder de
werknemers. Wel is te verwachten, dat deze in ieder geval lager zal zljn dan
die van de totale bevolking, aangezien het bekend is, dat diabetes bij personen
beneden de leeftijd van 40 jaar, de grootste groep der werknemers, minder
veelvuldig voorkomt dan bij oudere arbeiders en vrouwen.

Een onderzoek naar de ,,arbeidsproduktiviteit" van de zo belangrijke groep
van huisvrouwen vraagt eerst een nadere studie van de maatstaven, die voor
een beoordeling hiervan dienen te worden aangelegd alvorens tot vergelijking
van een groep diabetische en een groep niet-diabetische huiswouwen kan
worden overgegaan. Het onderzoek naar deze maatstaven bij huisvrouwen,
welke van gecompliceerde aard zijn, kan niet in de onderhavige studie worden
opgenomen. Reeds kan worden vastgesteld, dat ook ten aanzien van de werk-
nemers het aanleggen van criteria op grond waarvan de arbeidsprestatie kan
worden beoordeeld, niet eenvoudig is.

De tot clusverre gevonden frequentie van diabetes onder de werknemers is,
in overeenstemming met het hierboven gestelde, laag. Daar komt bij, dat het
opsporen van de aanwezige diabetici onder de werknemers van een bedrijf
een probleem op zichzelf vormt. De methodiek verschilt van bedrijf tot bedrijf,
afhankelijk van de wijze van administratievoering, hetgeen de beoordeling van
het resultaat bemoeilijkt.

Ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd,
beinvloeden de bij het onderzoek gevonden frequentie.

Uit het voorgaande blijkt derhalve, dat een groot aantal werknemers bereikt
dient te worden om een verantwoorde vergelijking van de groepen van diabetici
en niet-diabetici mogelljk te maken. Dit spreekt temeer, indien men bedenkt
dat ook de sterke variatie in de aarcl van het werk en in de arbeidsomstandig-
heden een vergelijking niet weinig bemoeilijkt.

Ten einde het inzicht in de plaats van de diabetische werknemer in het
arbeidsproces te verdiepen, wordt tevens het beleid van de bedrijven met be-
trekking tot keuring, aanstelling, telverksteiling, voortzetting van dienstverband
en pensionering van diabetische werknemers bestudeerd. De daartoe nodige
gegevens worden voornamelijk door de bedrijfsartsen geleverd, zowel langs de
weg van mondelinge mededelingen, als uit een inmiddels ingestelde enquête.

Gegevens van de Gewestelijke Arbeidsbureaux, de Rijksverzekeringsbank
en de uitvoeringsorganen der Ziektewet zullen kunnen dienen als aanvullende
bronnen van informatie.
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Uit het begin van deze studie en uit de daarbij naar voren gekomen proble-

matiek kan reeds de waardevolle conclusie getrokken worden, dat het niet

mogelijk is zich op grond van sumrniere gegevens een oordeel te vormen over

de arbeidsprestaties van diabetische werknerners en over de betekenis van de

diabetes voor het bedrijfsleven.

44. ONONNZOEK INZAKE BEPALINGSMETHODE EN KLINISCHE BETEKENIS VAN

ALDOSTERON

Het bestuur heeft besloten aan Prof. Dr. F. L. J. Jordan voor het eerste

jaar voor dit onderzoek een subsidie te verlenen op de bekende algemene

voorwaarden, alsmede op voorwaarcle dat nauw contact wordt onderhouden

met Prof. Dr. A. Querido te Leiden, bij wie ook op dit gebied wordt
gewerkt. overleg met Frof. Querido tüdens de behandeling van de aaîvrage

ñad tot resultaat, dal deze gaarne tot samenwerking bereid was. Wat betreft

de methodiek wordt bij beide onderzoekers een andere bepalingsmethode
gevolgd, terwijl betreffende de probleemstelling in onderling overleg de werk-

zaamheden van elke werkgroep afgebakend worden, zodat zíctl hier geen

doublure voordoet.
trIieronder volgt het samenvattend verslag van de werkzaamheden'

IIet onderzoek begon op 15 augustus 1955. Tot nog toe werd de methode van

Neher en wettstein toegepast. Deze bestaat uit extraheren van de urine met

chloroform, zuiveren van het extract en isoleren van aldosteron door papier-

chromatografle in twee verschiilende systemen.

De hoeveelheid alclosteron wordt geschat door de grootte van de vlek op

het laatste
opgezette
standaard
van de ext
vereenvoudigd.

voor de biologische ijking zijn proeven gedaan volgens de methode van

Johnson c.s. De tot nog toe onderzochte urine was afkomstig van een patiënte,

die veel aldosteron uitscheidt en verdacht wordt van primair aldosteronisme'

45. ONonnzoEK INzAKE r-rNcuÏsrrscnp ASPEcTEN vAN AFASIE

Het bestuur heeft ingestemd met een aanvrage van Dr. F. Grewel voor een

subsidie ten behoeve van bovengenoemd onderzoek en voor het eerste jaar een

bedrag oorwaarden' Het onderzoek

beoogt van afatische patienten, die

in hun d de lokalisatorische (neuro-

logisch en' Bij dit medisch gerichte
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onderzoek is de medewerking van een linguÏst onontbeerlijk. Met het onder-
zoek is 15 september een aanvang gemaakt.

Afasie als stoornis van het taalgebruik kan eerst vruchtbaar bestudeerd
worden, indien neuroloog en linguist samenwerken. De opzet van dit onderzoek
is dan ook deze linguTstische stoornissen deskundig te rubriceren en aldus ook
mogelijke grondslagen te vinden voor een verantwoorde taalbehandeling voor
deze patiënten.

Het zou kunnen z1jn, dat de taarafbraak uiting is van een psychologisch en/of
fysiologisch dieper liggend verschijnser; het zou ook kunnen blijkãn, dat (in
bepaalde gevallen) de taalgebruiksstoornis geisoleerd voorkornt. voárts rijst
de vraag of er volkomen verlies in het spel kan zijn, dan wel of het om gebruiks-
stoornissen gaat.

Het onderzoek met Prof. Hellinga samen heeft reeds bepaalde aanwijzingen
en vraagstellingen opgeleverd. rn samenwerking met de medewerkers wordt
materiaal verzameld, dat gedeeltelijk reeds wordt bewerkt. Een gemeenschappe-
lijke voordracht (Grewel en Hellinga) voor de Amsterdamse úniversiteitsdag
over ,,Neurolinguïstiek" wordt uitgewerkt tot een publikatie.

46. oNornzo¡K TNZAKE ¡rer vóómoMEN vAN oNGEvALLEN BTNNENSHUTs rN
VERGELIJKING MET ANDERE ONGEVALLEN

Aan Prof. Dr' J. H. Tuntler is een subsidie verreend voor de kosten van de
statistische bewerking van de uitkomsten bij bovengenoemd onderzoek. De
andere kosten worden gedragen door de Gemeente Groningen en curatoren
van de Universiteit.

Aan het ontvangen verslag over de werkzaamheden wordt het vorgende
ontleend:

Een onderzoek wordt ingesteld naar het vóórkomen van ongevallen binnens-
huis bij een groep van ca. 9.000 gezinnen in de stad Groningen. Gedurende eenjaar worden viermaal (telkens een maand lang) deze ongevallen geteld, naast
de ongevallen, die in dezerfde gezinnen voorkomen, doch die buite'shuis de
slachtoffers troflen.

Na een proefenquête zijn thans de waarnemingen verricht over drie perioden
van één maand; in het voorjaar 1956 zal de vierde (en laatste) enqudte praats
hebben. van de eerste enquête ziin thans enige voorlopige resultaien uèkend
en uitgewerkt.

47. Na-oNo¡RzoEK vAN coELrAKrEpATlËNrsN

De bedoeling van Prof. Dr. G. M. H. veenekraas, die de aanvrage voor dit
onderzoek indiende, is op somatisch, psychiatrisch en sociaar terrein na te
gaan wat er wordt van de behandelde coeliakiepatiënten.
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Samenvattend kan het volgende worden medegedeeld:
Van de 23 in het na-onderzoek van oud coeliakiepatiënten onderzochte

personen toonden allen hetzij bij klinisch, hetzij bij chemisch, hetzlj bij rönt-
genologisch onderzoek nog lichte afwijkingen.

Het grootste deel van deze patiënten is afkomstig uit plattelandsgemeenten
en uit een lage welstandsklasse.

Het gemiddelde I.Q. yan deze patiënten ligt laag. In 9 gevallen bleken de
school- en werkprestaties van de patiënten duidelijk minder dan die van hun
broers en zusters. Bij de onderzochte patiënten viel de geringe vitaliteit en
spontaneïteit op. Bij een aantal van hen werden duidelijke aanwijzingen
gevonden voor het bestaan van ,,psychisch infantilisme".

Een kwantitatief en kwalitatief volwaardig doch gluten bevattend dieet had
geen gunstige invloed op 2 personen, die nog duidelijke afwijkingen toonden.

48. ONonnzoEK INzAKE TRoMBosEBESTRIJDING MET ANTIcoAGULANTIA

De subsidie-aanwage werd ingediend door de arts W. A. L. Dekker, hoofd
van het Centraal Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. In
1953 is aan de heren Dekker en IJdens een subsidie verleend voor een onderzoek
betreffende de werkzaamheid van Vit. K1 en de werkingswijze en dosering van
anticoagulantia. Op de resultaten hiervan wordt thans voortgebouwd. Aan de
heer Dekker is voor de tijd van eenjaar subsidie verleend. Over het onderzoek
wordt het volgende bericht:

Door de schaarste aan arbeidskrachten kon het onderzoek over anticoagu-
lantia bij de trombosebestrijding pas medio september een aanvang nemen.

In de verstreken korte tijd werd de aandacht allereerst geconcentreercl op
het zictr eigen maken van de techniek der tromb-elastografie, terwijl ook enkele
nieuwe analysemethoden voor het bepalen van lipoïdspectra en dicumacyl-
spiegels moesten worden ingestudeerd. Deze voorbereidende werkzaamheden
zijn nog niet geheel afgesloten en zullen nog wel enige tijd vorderen.

Intussen werd een opzel vaî het onderzoek uitgewerkt en aan de praktijk
getoetst.

49. ONonnzoEK TNzAKE GRoEpERTNc EN TypERTNG vAN HEMoLyrrscHE srRrpro-
COCCI VOLGENS DE TECHNIEKEN VAN LANCEFÌELD EN GRIFFITH

Op haar verzoek is aan Prof. Dr. d. Ch. Ruys ten behoeve van dit onderzoek
een subsidie verleend voor voedingsboderns en voor salaris van een analiste
gedurende maximaal 9 maanden op de gebruikelijke voorwaarden. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door de arts H. C. Zare¡ en beoogt antwoord te ver-
krijgen op de volgende vragen: Hoe is deverspreiding van hemolytische strepto-
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cocci bij normale kinderen, volwassenen en ouden van dagen? Is er verband
tussen streptococcen-type en ziekte? Hoe is het resultaat van penicillinebehande-
ling in een ziekenhuis (bü roodvonkpatienten)?

Met het onderzoek is eind september begonnen. Over de werkzaamheden
wordt het volgende medegedeeld:

De ongeveer 1000 stammen van hemolytische streptococci, die in het labo-
ratorium in de loop van cle jaren 1953, 1954 en 1955 bij roodvonkpatiëiìten
waren gelsoleerd en die in gedroogde toestand in voorraad waren, werden alle
geent en vervolgens gegroepeerd volgens Lanceûeld (door zuurextractie),
Maxted (door bepaling van de gevoeligheid t.o.v. bacitracine) en zonodig
Fuller (extractie met formamide). Vervolgens werden deze stammen, wanneer
zij tot groep A behoorden, getypeerd met behulp van de agglutinatiemethode
volgens Griffith. Er werd een aanvang gemaakt met het typeren van represen-
tanten van deze starnmen votrgens de methode van Lancefleld.

De verkregen uitkomsten werden - op kleine schaal - 
gecorreleerd met

klinische gegevens en met het woonadres vaLr de patiënten. Hierbij kwam een
overheersen van bepaalde typen in bepaalde wijken van Amsterdarn aan het
Iicht.

50. ONognzoEK TNzAKE DE MATE, wAARIN DE rN HET sÄNAToRruM EvENTUEEL
BEREIKTE VERBETERING pgn p.q:TTËNTEN NA oNTSLAG GEHANDHAAFD BLIJFT

De aanvrage werd ingediend door de geneesheer-directeur van het Kinder-
sanatorium ,,Hoog-Blaricurn", de heer W. J. Steyling, onder wiens leiding het
onderzoek wordt uitgevoerd.

Het bestuur achtte dit onderwerp van belang en aan de heer Steyling is een
subsidie toegekend voor de tijd van een jaar voor personele en materiële kosten.
Met het onderzoek is 1 oktober 1955 begonnen.

51. ONo¡nzoEK BETREFFENDE METABoLISCHE BoTZIEKTEN

Het bestuur besloot aan de internist D. Srneenk, die hiertoe een verzoek
indiende, subsidie te verlenen voor de tljd van een jaar voor materiele kosten
en voor salaris van een analiste en een administratieve kracht met halve dagtaak
ten behoeve van bovengenoernd onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder leiding
van Frof. Dr. A. Querido. Het subsidie voor de materiele kosten is I november
1955 ingegaan, voor de personele kosten vangt het op I februari 1956 aan.

Onder meer zal worden getracht kwantitatief inzicht fe krijgen in de opbouw
en afbraak van het bot, die ook op ander gebied een rol spelen, voorts om te
komen tot een betere differentiaal-diagnostiek, een betere klassificatie en een
betere therapeutische methodiek.
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52. ONonnzoEK INZAKE GEVoLGEN vAN HET GESLoTEN SCHEDELLETSEL IN vER-
BAND MET DE INGESTELDE BEHANDELING

De arts F. de Stoppelaar diende een aanvrage van subsidie in ten behoeve
van bovengenoemd onderzoek, dat onder leiding van de neuroloog Dr. A,
Verjaal geschiedt. Aan de heer de Stoppelaar is subsidie toegekend op de ge-
bruikelijke voorwaarden. Verder werd als voorwaarde gesteld, dat alvorens
met het onderzoek te beginnen overleg zou worden gepleegd met de Afdeling
Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. De outillage van de Gemeente-
ziekenhuizen te 's-Gravenhage is voor dit onderzoek beschikbaar. Het subsidie
is op I december 1955 ingegaan.

53. ONn¡nzoEK rNZ¡\KE vERLAMMINcEN TEN GEVoLGE vAN srooR.NIssEN IN DE
KALIUN4ÉIUISHOUDING

De internist K. Panman was reeds enige maanden met dit onderzoek bezig.
Om de voortzetting hiervan mogelijk te maken dienden Prof. Dr. M. N. J.
Dirken en Prof. Dr. J. H. Gaarenstroorn een aanvrage voor subsidie in. Het
bestuur besloot het gevraagde subsidie voor de tijd van een jaar met ingang
van I december te verlenen.

In verband met het feit, dat bij patienten steeds een laag kaliumgehalte in
het serum wordt gevonden tüdens de paralyse, wordt beoogd na te gaan, hoe
het verband is tussen het lage serum-kaliumgehalte en het ontstaan van cle
paralyse, en of de oorzaak van de paralyse ligt in het uitvallen van de functie
van het centrale zenuwstelsel, de zenuw, de eindplaat of de spiervezel. Contact
is opgenomen met een medisch fysicus.

OPMERKING

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

De in 1955 verschenen publikaties omtrent onderzoekingen, welke door de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. zelve zíjn aangevat of waarvoor zij subsidie
heeft verleend, worden in bijlage 4 van'dit verslag vermeld.
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AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

A. INc¡wrr,lrcDE AANvRAGEN vooR NTEUwE oNDERzoEKrNcnN IN 1956

1. Onderzoek inzake psoriasis

Het doel van dit onderzoek is door middel van een uitvoerig serologisch
onderzoek na te gaan of bepaalde typen van streptococcengroepen invloed uit-
oefenen bij psoriasis en of er door serologisch onderzoek bij de patienten zelf
aanknopingspunten te vinden zijn.

Door Dr. H. Esseveld, arts-bacterioloog bü de Gemeenteziekenhuizen te
Rotterdam, werd een subsidie gevraagd ten behoeve van dit onderzoek. Het
bestuur heeft dezeaanvrage ingewilligd. Het onderzoekvangt 1 januari l956aan.

2. Onderzoek inzake immunotrogisch verband tussen lepra en tuberculose

Van Prof. Dr. G. A. Lindeboom werd een verzoek ontvangen hem een subsidie
te verlenen ten einde de heer A. V/. F. Rutgers, zendingsarts, die nu enige
tijd in Nederland zal verblijven, in staat te stellen de gegevens te bewerken van
een door hem in de leproserie ,,Westfort" te Pretoria verricht onderzoek
betreflende de vraag of B.C.G.-vaccinatie moet worden aanbevolen voor de
profylaxe en behandeling van lepra. Het onderzoek geschiedt onder leiding
van Prof. Lindeboom en in contact met Prof. Dr. R. Gispen.

Besloten is het gevraagde subsidie te verlenen voor de tijd van vijf maanden,
ingaande I januari 1956.

3. Onderzoek inzakebet vaststellen van aard en oorzaak van gedragsafwijkin-
gen bij kinderen, die leiden tot opnerning in het Kleuterdagverblijf ,,Mar-
griet" en de invloed van het verblijf in ,,Margriet" hierop

Prof. Dr. G. M. H. Veeneklaas diende een aaîvÍage voor subsidie in ter
voortzetting van bovengenoemd onderzoek, dat reeds een jaar gaande was en
waarvan de kosten gedeeltelijk werden gedragen door het Kleuterdagverblijf
,,Margriet" en de Kinderkliniek, en dat gedeeltelijk werd verricht op vrijwillige
basis.

Aan Prof. Veeneklaas is voor de tijd van een jaar op de gebruikelijke voor-
waarden subsidie verleend.

4. Onderzoek betreffende het vraagstuk van de ,,cercariae dermatitis"

Prof. Dr. N. H. Swellengrebel, als emeritus-hoogleraar tüdelijk belast met
het onderwijs in de parasitologie, diende in overleg met Prof. Dr. E. J. Slijper
een verzoek in subsidie te verienen voor een onderzoek in verband met het
waagstuk van de zg. ,,cercariae dermatitis", dat wordt uitgevoerd door de
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heer B. Z. Salomé, doctorandus in de biologie. Het vermoeden bestaat, dat een

bij biezensnijders nogal eens voorkomende sterk jeukende uitslag door de

cercariae wordt veroorzaakr. H:et gevraagde zeer bescheiden bedrag is à fonds
perdu aan Prof. Swellengrebel beschikbaar gesteld.

5. Onderzoekingen op hematologisch terrein

Aan Prof. Dr. S. van Creveld en Dr' J. J. van Loghem Jr., door wie een

verzoek hiertoe werd ingediend, is voor de tijd van eenjaar op de gebruikelijke

voorwaarden een subsidie toegekend.
De onderzoekingen zijn geen voortzetting van eerder door de Gezondheids-

organisatie T.N.O. gesubsidieerde onderzoekingen op dit gebied' doch zij
vloeien er wel uit voort. Het gaat er hier speciaal om de bloedplaatjes en stoffen,

die daarbij een ro1 spelen, nader te analyseren.

6. Onderzoek inzake het gehoor bij de farnilieleden van erfelijk doofstommen
in vergelijking met het gehoor bij een controlegroep personen, bij wie geen

erfelijke doofheid in de familie voorkomt

De arts B. J. M. Aulbers te Delft diende voor dit onderzoek, waarvan hij
het begin reeds had verricht, een subsidie-aanvÍage in. Het bestuur heeft de

aaîvtage ingewilligd en voor de tijd van een jaar op de gebruikelijke voor-
waarden hiervoor subsidie verleend aan Prof. Dr' L. B' W. Jongkees, bij wie

de heer Aulbers hoopt te promoveren.

B. IN SBHINDELING 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:

1. Onderzoek inzake doodsoorzaak van patiënten met Morbus Bechterew,
die röntgenbestraling ondergingen

Naar aanleiding van het door Dr. H. van Swaay, reumatoloog te 's-Graven-

hage aanhangig gemaakte probleem, dat zidn gevallen van leukemie zouden

voordoen bij patienten, lijdende aan spondylosis ankylopoetica, die tevoren

röntgenologisch zijn behandeld, heeft de Adviescommissie T.N.O. inzake

klinisch geneesmiddelenonderzoek in maart 1955 besloten een orienterend

onderzoek te doen verrichten bij een kleine groep röntgenologen en reumato-

logen in Nederland om te trachten uit hun materiaal meerdere gevallen bijeen

te kunnen brengen, die tot een betere conclusie kunnen leiden.
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De arts E. Kru1fl heeft zich op verzoek van de Adviescommissie hiermede
belast. Uit het door de heer Kruyff ingediende interim-rapport bleek de wense-
lijkheid van voortzetting van het onderzoek, dat een zuiver medisch karakter
heeft en als zodanig niet tigt op het arbeidsterrein van genoemde advies-
commlssle.

2. Onderzoek inzake de latere licharnelijke en sociale gevolgen van tangver-
lossingen

Voor dit onderzoek, onder leiding van Frof. Dr. W. p. plate en prof. Dr.
w. G. silievis smitt uit te voeren door de arts A. lJzerman, werd een subsidie-
aanvrage ontvangen. Het onderzoek is bedoeld om een antwoord te geven op
de vraag, in v¿elke mate de tang als verloskundig instrument de veroorzaker is
van licharnelijke en sociale afwijkingen in het latere leven.

3. onderzoek naar een eventuele hypofunctie van de bijnier van patiënten met
chronisch ooglijden

De aanvrage werd ingediend door Dr. P. G. Binkhorst, directeur van het
Nederlandsch Sanatorium voor Oogli.jders,,Beerschoten".

C. ArcnwpzrN AANvRAGEN

In het verslagjaar kon wederom een aantal subsidie-aanwagen, totaal 9,
niet worden ingewilligd, enerzijds omdat subsidiëring niet op de weg van de
Gezondheidsorganisatie T.N.o. lag of omdat de doelstellingen niet voldoende
perspectieven boden om aanvatting te rechtvaardigen, anderzijds omdat ver-
wezen kon worden naar andere instellingen, waar het desbetreffende onderzoek
thuishoort.

OVERIGE V/ERKZAAMHEDEN

Socr¡.¡.r,-cnNnESKUNDIGE BERoEpsCLASSIFICATIE

Voor de Oriënteringscommissie T.N.O. omtrent sociaal-geneeskundige be-
roepsclassificatie is aan de hand van de ervaringen, opgedaan bij het onderzoek
naar factoren, die de perinatale sterfte beinvloeden, een beroepsindeling op
sociaal-economische en mentale basis ontworpen ten behoeve van sociaal-
medische onderwerpen. Dit ontwerp moet nog aan de praktijk worden getoetst.
De oriënteringscommissie kwam eenmaal bijeen om hierover van gedachten
te wisselen,
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S¡,n¡Nw¡nruNG MET DE voEDtNcsoRGANtsATrE T.N.O.

Tussen deze organisatie en de Gezondheidsorganisatie T.N.O. bestaat een
zeer nauwe samenwerking ten aanzien van projecten rnet bijzondere voedings-
en gezondheidsfacetten. Deze samenwerking neernt steeds toe.

Door de personele unie in de vorm van eenzelfde voorzitter en secretaris
wordt bereikt, dat beide organisaties op de hoogte zijr^van etrkaars werkzaarn-
heden. In het afgelopen jaar is de samenwerking verder gegroeid en maakt
bijvoorbeeld de directeur van het Centraal lnstituut voor Voedingsonderzoek
T.N.O. deel uit van de adviescommissies van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., onder wier auspicien onderzoekingen worden verricht, waarbij het
voedingsfacet van enige betekenis kan zijn.

Diverse door derden verrichte onderzoekingen op dit gebied worden door
beide T.N.O.-organisaties gezanrenlijk gesubsidieerd, terwijl de door het
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. speciaal voor de bestude-
ring van dergelijke projecten ingestelde Werkgroep Onderzoek Voedings-
toestand van de Nederlandse Bevolking door beide organisaties wordt ge-
tnancierd. Een verslag van de werkzaamheden dezer groep volgt hieronder.
De buiten deze werkgroep dool het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
T.N.O. verrichte werkzaamheden op dit gebied zijn: aantonen van faecale
besmetting; tellen van levende micro-organismen; bacteriologisch onderzoek
vrouwenmelk; stabiliteit van vitaminepreparaten; koken van aardappelen voor
het zoutarme dieet; experimenteel voedingsonderzoek rnet dieren; voedings-
onderzoek bij de rnens; voedingsonderzoek voor tropische gebieden; (nader
vermeld in bijlage 5).

Een overzicht van de door anderen met subsidie van de Voedings- en Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. verrichte onderzoekingen is opgenomen op blz.
113 en 114 van dit verslag.

Onderzoek naar de voedingstoestand van de Nederlandse bevolkÌng

a. Kleuteronderzoek

Het te Almelo door de heer J. G. F. Bethe, kinderarts, aangevangen onder-
zoek werd voortgezet. Door hem werd de skeletleeftijd bepaald van de vele
aanwezige handfoto's. In aansluiting aan het skeletonderzoek werden micro-
fosfatasebepalingen verricht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.
Een speciaal geconstrueerd apparaat voor het meten van de lichtdoorlaatbaar-
heid van skeletfoto's kwam gereed, maar kon door ziekte van de röntgenoloog
B. J. Rethmeier nog niet gebruikt worden. Een groot aantal kleuters werd voor
de tweede maal onderzocht, terwijl het menu-onderzoek door de diëtiste prak-
tisch beëindigd werd.
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b. Schoolkinderenonderzoek

Dit onderzoek geschiedt door de schoolarts W. Hordijk te Waalwijk. De
verzamelde gegevens over de kinderen werden bewerkt voor de statistische
berekeningen, waarmede echter nog niet kon worden begonnen. Het verzamelen
van somatometrische gegevens werd voortgezet, waarbij het aantal maten, dat
genomen wordt, nog werd uitgebreid. Begonnen werd met de waardering van
de puberteit.

c. Somatometrische gegevens van Nederlanders

De statistische bewerking van gegevens over lengte, gewicht en borstomvang
van de militaire lichtingen van de laatste jaren kwam gereed. Gebleken is, dat
in de grote steden deze maten in de hoogste welstandsklassen signitcant hoger
liggen dan in de laagste welstandsklassen. Een publikatie over de verkregen
resultaten is in voorbereiding.

De nauwkeurigheid van de meting van het onderhuidse vet werd met twee
verschillende apparaten bij een aantal personen bepaald.

d. Gerontologisch onderzoek

Dr. L. Burema, arts te Nieuweschans, is begonnen rnet een voedingsonder-
zoek bij ouden van dagen, waarbij een medisch en menu-onderzoek zal worden
gedaan.

Verder werd een oriënterend menu-onderzoek verricht naar de voeding van
een aantal ouden van dagen, waarbij vanwege de Adviescommissie T.N.O.
inzake gerontologische vraagstukken een sociaal-medisch onderzoek werd
verricht.

e. Voedingsonderzoek in koloniehuizen

Een aanvang werd gemaakt met het in de praktijk toetsen van fysiologische
methoden voor het vaststellen van de voedingstoestand van kinderen. In twee
koloniehuizen van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden
en Gezondheidskolonies werd een aantal kinderen antropologisch en fysiolo-
gisch onderzocht, terwijl tevens een menu-onderzoek werd gedaan.

f. Verband tussen voeding en tandcaries

Op verzoek van het Gemeentelijk Centraal Bureau voor de Openbare Ge-
zondheidszorg en de Amsterdamse Vereniging tot Bevordering der Tandheel-
kundige Verzorging van Ziekenfondsverzekerden (A.T.Z.) werd begonnen met
een onderzoek naar de voeding en de voedingstoestand van een aantal Amster-
damse schoolkinderen met en zonder tandcariës. Tevens wordt bij dit onder-
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zoek de techniek van het voedingsonderzoek bestudeerd, waarbij de mede-
werking verkregen werd van Prof. Dr. A. de Froe Jr., antropoloog te Amsterdam.

g. Verband tussen voeding en prestatievermogen

Bij leerlingen van het Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders
te Overveen werd met antropologische methoden een eerste onderzoek verricht
naar de voedingstoestand om na te gaan of de maten door training beTnvloed
worden.

h. Menu-onderzoek aan boord van haringloggers

In samenwerking met het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad werd
door de artsen A. J. J. van Gemert en J. C. Lucas een onderzoek ingesteld naar
de voedingstoestand van de bemanningen van haringloggers, waartoe zij enige
reizen met een logger medemaakten.

Het onderzoek werd beginjuni aangevangen en kon tegen het einde van het
verslagjaar worden afgesloten. Een verslag hierover is derhalve nog niet
beschikbaar.

Lopende onderzoekingen bij anderen met subsidie van de Voedingsorganisatie
T.N.O. en de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

S t ede lij k s chool k índerv o eding s onde r zo e k

IJet zg. derdejaarsonderzoek, dat de tn 1952 en 1953 verrichte onder-
zoekingen completeert, werd in het najaar van 1953 aangevangen en met de

zomerschoolvakanties van 7954 beeindigd.
De opzef was na te gaan of bepaalde correcties op de voeding, zoals de

uitkomsten van de enquêtes 1951 en 1952 deden vermoeden, de voedings- en
gezondheidstoestand van schoolkinderen zouden verbeteren. Groepen kinderen
in Rotterdarn en Delft ontvingen daartoe gedurende het gehele schooljaar
195411955 in schooltijd òf extra melk òf een zg. schooldrank, die extra melk-
eiwit, ijzer en vitaminen A en D bevatte. Een derde groep ontving via de moeder
thuis voedingsvoorlichting, een vierde diende als controlegroep. De voedings-
en gezondheidstoestand werd beoordeeld aan de hand van een klinisch onder-
zoek, somatometrische gegevens en analysen van het bloed, terwijl eveneens

de voeding thuis werd nagegaan.
Een rapport is nog niet gepubliceerd. Het lijkt er echter op, dat de wiskundig-

statistische bewerking niet zodanige resultaten zal opleveren, dat van een

duidelijke invloed ten goede op de kinderen uit de drie proefgroepen kan
worden gesproken. Het definitieve rapport omtrent de uitkomsten wordt in
het voorjaar 1956 verwacht.
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Yoedíngsonderzoek van schoolkinderen ten plattelanden

Betreflende de voortgang van dit drieledige onderzoek (zie het jaarverslag
over 1954 blz. 113 en 114) gedurende 1955 kan het volgende worden mede-
gedeeld.

Het onderzoek op het eiland IJsselmonde werd afgesloten met een dissertatie
van arts c. K. J. Kaayk te Ridderkerk onder de titel ,,voeding en voedings-
toestand van het schoolkind ten plattelande"; het proefschrift verscheen juli
1955 bü de N.V. Stenfert Kroese te Leiden.

Met betrekK.rg tot het tweede deel van het plattelandso'derzoek, t.w. het
onderzoek, verricht door schoolarts Aalbers in sleen, Drente, is een uitgebreid
verslag in vergevorderde staat van voorbereiding. Het zal in het tijdschrift
,,Voeding" worden opgenomen.

omtrent het derde en laatste deel, t.w. het gedeelte, waarvoor de voedings-
en de Gezondheidsorganisatie T.N.o. subsidie hebben verleend, kan nog niet
in details worden gerapporteerd. Aangenomen mag worden, dat in de loop van
1956 een uitvoerig verslag zal kunnen worden gepubliceerd.

Voedingsonderzoek gedurende de be zett ings tíj d

De wiskundig-statistische bewerking van gedurende de bezettingstijd door
en voor de toenmalige voedingsraad verzamelde gegevens betreffende de voe-
ding der Nederlandse bevolking is in de aanvang van het verslagjaar ter hand
genomen, nadat de voedings- en Gezondheidsorganisatie T.N.o. zich dit jaar
definitief bereid verklaard hebben tot verlening van het door de voedingsraad
aangevraagde subsidie voor de voltooiing van dit onderzoek. Iret subsidie is
bedoeld voor:
a. de afsluiting van het tnzake de invloed van de voeding op doorbraak van

het gebit en op caries reeds verrichte werk, publikatie inbegrepen;
b. de statistische bewerking van de gegevens betreffende lengtå en gewicht,

de Pelidisigetallen en de sac¡atamagegevens, als¡nede publikatie van de
resultaten.
Het onderzoek vordert Tangzaam, o.a. omdat de aard van het materiaal

voorzichtig werken noodzakelijk maakt.

S¿.uBt ¡wrnrrNc MET HET KuNsrsro¡rnNrNsrtrrruT T.N. O.

Met het vooronderzoer inzake medische toepassingen van kunststoffen
werden in de loop van 1955 vorderingen gemaakt. De in het onderzoek te
betrekken literatuur bleek echter een veel grotere omvang te hebben dan
verwacht werd, waardoor nog niet tot afsluiting van de literatuurstudie kon
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worden overgegaan. Met de verwerking der gegevens in een rapport en een

kaartsysteem zullen waarschijnlijk nog enkele maanden gemoeid zijn'
Ter ondersteuning van de literatuurstudie werden in de loop van het jaar

enige bedrijven, in het bijzonder orthopedische werkplaatsen, en andere instel-
lingen bezocht, waarbij in enkele gevallen een grote activiteit op het gebied

der kunststoffen werd opgemerkt. Vastgesteld werd, dat de orthopedische
sector (kunstledematen, spalken, steunzolen, corsetten e.d.) een der vrucht-
baarste gebieden voor de toepassing van kunststoffen is, maar tevens dat er in
het bijzonder met betrekking tot de wijze van vormgeving nog veel onderzoek
nodig zal zijn.

Tijdens een kort verblijf in Engeland werd een tweede bezoek gebracht aan

de Plastics Research Plant van het Royal National Orthopaedic Hospital
(Dr. J. T. Scales) te Stanmore.

Het sluitstuk van de activiteiten over 1955 vormde de enquête onder de

besturen der Nederlandse Specialistenverenigingen, waarvan melding werd
gemaakt in de publikatie ín T.N.O.-Nieuws van oktober 1955, bLz. 428. De
resultaten vaî dezø enquête zijn thans nog in bewerking.
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MEDEÞELINGEN MET BETREKKING TOT INSTELLINGEN, RESSORTERENDE ONDER DE

GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

AFDELING GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Brsruun

Het bestuur van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O., dat in 1955
tweemaal vergaderde, was als volgt samengesteld:

Prof. W. F. J. M. Krul, voorzitter,
Dr. C. Banning,
Ir. H. M. Buskens
Prof. Ir. D. Dresden,
Prof. Dr. R. Remmelts,

Directeur: Ir. D. van Zuilen, w.i.

Dr. N. A. Roozendaal,
Mr. P. H. Valentgoed,
Prof. Ir. B. H. H. Zweers,
A. E. Winkel, secretarís.

R¡a¡ v¿.N Br¡sr.quo

Op de in maart gehouden jaarvergadering van de Raad van Bijstand belichtte
de voorzitter de taak en achtergronden van de Afdeling Gezondheidstechniek
T.N.O. en gaf de directeur een overzicht van de in 1954 verrichte onderzoekin-
gen, alsmede de in het kader van de Raad voor Bedrijfsgeneeskundig Onderzoek
gedane werkzaamheden. Hierna bespraken enkele zijner medewerkers de arbeid
in het verband van de Studiecommissie Grondslagen Woningwaardering, de
onderzoekingen op het gebied van de verontreiniging der buitenlucht, de be-
paling van de dagverlichting en van de bezonning en de kunstmatige bereiding
van grondwater.

Met enige leden van de Raad van Bijstand en met enkele andere deskundigen
vond nog in oktober een gedachtenwisseling plaats over enkele specifiek bouw-
hygienische vraagstukken.

W¡mcnoEpnN

De werkzaamheden in het verband van de door de Afdeling Gezondheids-
techniek T.N.O. ingestelde Werkgroepen, t.w. die voor de Berekening Verwar-
ming en Ventilatie, Vliegashinder uit fabrieksschoorstenen, Bewaring en afvoer
van huisvuil in de hoogbouw, Binnenverlichting en die voor Trillinghinder,
werden in het verslagjaar regelmatig voortgezet. Van deze werkzaamhedon
mogen worden gereleveerd de in het verband van de Werkgroep Trillinghinder
op het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden ver-
richte oriönterende proefnemingen over de fysiologische en psychoiogische
invloeden van trillingen op de mens.
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PrnsoNnBr

De personeelsbezetting bestond aan het einde van het verslagjaar uit 48
personen (tegen 41 ultimo 1954), t.w. uit 13 academici of daarmee gelijk-
gestelden (12), 8 middelbare technici (7), 7 analisten (6), 12 administratieve
krachten (10) en 8 lager technisch en jeugdig personeel (6).

B¡nurzrNc

De Sectie Industriële Luchtverontreiniging betrok in februari een eigen
laboratorium aan de Apeldoornselaan te 's-Gravenhage. Hierdoor verkreeg de
Sectie Water, Bodem en Lucht de volledige beschikking over het tot dusverre
door beide secties gebruikte pand aan de J. P. Coenstraal aldaar.

Ook de werkgelegenheid voor de Sectie Binnenklimaat werd verruimd. Zij
verhuisde naar het nieuwe Laboratorium voor Warmte- en Stoftechniek van
de Technische Hogeschool te Delft.

De behuizing van de Sectie Geluid en Licht in het Gebouw voor Technische
Fysica te Delft bleef in het verslagjaar ongewijzigd. Zij hoopt evenwel medio
1956 tevens over enkele kamers in een voor de Technisch Physische Dienst
T.N.O. en T.H. te bouwen tijdelijk laboratorium op het terrein van Technische
Fysica te kunnen gaan beschikken.

De psycholoog in algemene dienst bleef gastvrijheid genieten bij het Neder-
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden.

Het Bureau van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. bleef gehuisvest
in een drietal kamers in een pand aan de Koningskade te 's Gravenhage. Ver-
wacht wordt dat begin 1956 de beschikking over meer ruimte wordt verkregen
in één van de inmiddels door het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwpro-
ducten aan de Koningskade verlaten panden.

Hoewel de reeds tot stancl gekomen of in het vooruitzicht gestelde ver-
ruiming van werkgelegenheid zeer welkom is, blijft het streven gericht op een
zo spoedig mogelijke concentratie van de verschillende onderdelen der Afdeling
Gezondheidstechniek T.N.O. in een eigen gebouw te Delft. Slechts daardoor
zal een zo efficiënt en economisch mogelijke bedrijfsvoering mogelijk worden
gemaakt.

Cour¡ctnN

Wederom werd vruchtbaar samengewerkt met vele instituten,.laboratoria e.d.
in en buiten T.N.O.-verband op aanverwant gebied, terwijl ook met tal van
instellingen in het buitenland contact werd onderhouden over de voortgang
der werkzaamheden, literatuur werd uitgewisseld enz.
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Door verschillende medewerkers van de Afdeling Gezondheidstechniek
T.N.O. werden op door T.N.O.-instanties en andere instellingen georganiseerde
bijeenkomsten spreekbeurten over actuele onderzoekingen verlrrld.

Evenals in voorafgaande jaren kwamen vele buitenlandse bezoekers zich
van de werkzaamheden van de Afdeling op de hoogte stellen en begaven zich
enkele medewerkers naar het buitenland om met vakgenoten over het werk
van gedachten te wisselen en congressen e,d. bij te 'wonen.

Sprunwnm

Hygiëne van water, bodem en lucht

De werkzaamheden op het gebied der drinkwatervoorziening betroffen o.m.
bodemonderzoek in de inflltratiebassins van de Leidse duinwaterleiding bij
Valkenburg en onderzoek in maagdelijk duinterrein bij 's-Gravenhage; onder-
zoek naar de bruikbaarheid van membraanfilters voor routine-onderzoek en
naar de oplosbaarheid van zuurstof in drinkwater of in water, dat kleine
hoeveelheden kunstmatige wasmidclelen bevat.

Van de werkzaamheden op het gebied van de afvalwaterntíveringzij vermeld,
dat de onderzoekingen aan de in het laboratorium opgestelde aëratieproeftank
met verschillende typen borstels en variërende indompelingsdiepten alsook ver-
schillend toerental werden voorfgezet

De proefzuiveringsinstallatie met roterende borstel bij Voorschoten werd met
succes verder ontwikkeld. Thans wordt geheel helder en in hoge mate gezuiverd
water naar de nabijgelegen wetering afgevoerd. De hier opgedane ervaringen
hebben zowel in ons land als in het buitenland de aandacht getrokken.

Ten slotte zij vermeld, dat verdere bestudering plaatsvond van de rol, die
protozoën bij de zuivering van afvalwater spelen en dat een literatuurstudie
werd vefficht over de zg. waterbloei.

Van de werkzaamheden op het gebiecl van de verontreiniging van de buiten-
lucht kan worden gereleveerd het voortgezette onderzoek in de omgeving van
Velzen - Beverwijk en dat te Rotterdam. Dit in samenwerking met andere
instanties verrichte onderzoek lijkt geleidelijk tot duidelijke resultaten te
zullen leiden.

Voorts vond onderzoek plaats naar de verspreiding van gassen en stof door
bepaalde fabrieken en naar de stofhinder die wordt veroorzaakt door asfalt-
betoninstallaties voor de wegenbouw.

Nog zij vermeld, dat verscheidene adviezen, veelal in verband met Hinderwet-
procedures, werden gegeven. Voor zover de in zulke gevallen gesignaleerde
hinder werd veroorzaakt door stank van onbekende herkomst, leek het gewenst
een methode van onderzoek te ontwikkelen.
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Industriële hygiëne

voortgezet werden de onderzoekingen naar de verspreiding van loodhoudend
stof in accufabrieken; naar het voo¡komen van het gevaar voor silikose o.m. in
keramische fabrieken; naar de afzuiging van dampen in drukkerijen en in
asbestverwerkende bedrijven; de afzuiging van stof bii dorsmachines enz.

rn het laboratorium werden het onderzoek naar de bepaling van het kwarts-
gehalte, het onderzoek betreffende thermodifferentiaalanalyse, alsmede de lood-
bepalingsmethode voortgezet. De bezinkingsmeter voor het bepalen van de
grootteverdeling van stof en de registrerende stofmeter werden verbeterd.

De werktekeningen voor de stofkamer kwamen gereed. plannen werden
opgesteld voor een beproevingsinstallatie voor filterdoek.

zeer veel aandacht werd in het verslagjaar gewijd aan de ontwikkeling van
apparatuur voor het doen van klimaatmetingen in extreem warme omgevingen.
Hiermede dienen de metingen op efficiënte wijze en onder omstandigheden,
die hoge eisen stellen aan de apparatuur, te kunnen worden verricht, terwijl de
grootheden waarvan men een indruk wenst te verkrijgen op ondubbelzinnige
wijze uit de waarnemingen moeten kunnen worden afgeleid.

Met de ontwikkelde apparatuur werden in samenwerking met het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde twee uitgebreide series metingen in
een steenoven bij wageningen verricht als begin van een meer algemeen onder-
zoek in dit soort bedrijven. ook de juiste methode voor het meten van hoge
wandtemperaturen werd in studie genomen. Experimenten met de daarvoor
ontwikkelde apparatuur gaven reeds bevredigende uitkomsten.

Het meten van luchtvochtigheden in ze¡.r warme omgevingen leverde echter
nog grote moeilijkheden op. De vergelijkende experimenten met metingen van
het dauwpunt waren aan het einde van het verslagjaar nog in volle gang.

Een eenvoudige luchtsnelheidsmeter, die zo ongevoelig mogelljk is voor de
richting van de luchtsnelheid, kwam gereed.

Met betrekking tot het onderzoek in het kader van de Werkgroep Gehoor-
bescherming betreffende de hinder door fabriekslawaai zij medegedeeld, dat
een derde experiment, waarbii wederom een aantal proefpersonen aan de test
van Bourdon-wiersma zullen worden onderworpen, werd voorbereid. Hierbij
zal de samenstelling van het geluid zoals tijdens het tweede experiment werd
geproduceerd, worden gewijzigd en zullen de interactie van lawaai en oefening
en ook het feit, dat sommige proefpersonen onder lawaai-omstandigheden een
betere, althans niet mindere prestatie hadden geleverd, worden onderzocht.

Verder werd een plan opgesteld om de invloed van lawaai in bedrijven na
ie gaaî. In de Lagere Textielschool te Enschede werden reeds met de akoestische
meetwagen enkele metingen van het geluidniveau verricht.
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Bouwhygíëne

De werkzaamheden omvatten de volgende gebieden:

Algemene woninghygiëne
In het kader van de samenwerking met de Studiecommissie Grondslagen

Woningwaardering werd een waarderingsmethode voor de totale woning-
voorraad opgesteld, het woningopnameformulier gewijzigd en tevens een
formulier ontworpen, dat bij krotopruiming en sanering kan worden gebruikt.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek werd geadviseerd over het opnemen
van kwalitatieve gegevens in het woningtellingsformulier.

Met de Commissie Krotopruiming en Sanering van het Ministerie van
'Wederopbouw en Volkshuisvesting \üerd overlegd over de verwezenlijking van
de in het rapport ,,Criteria voor Krotopruiming" gegeven saneringsvoorschrif-
ten in de nieuwe rùy'oningwet. Dit rapport werd op verzoek van de Permanente
Comrnissie inzake Volkshuisvesting van de Verenigde Naties in het Engels
vertaald.

Verdere medewerking vond plaats aan de werkzaamheden van de Centrale
Studiegroep Grondslagen voor de Functionele Woning, wier studies in een
aantal rapporten werden neergelegd.

Er kwam contact tot stand met de Nederlandse Vereniging voor Maatschap-
pelijk Werk betrefende de sociale achtergronden bij het waarderen van wonin-
gen en, i.v.m. de taak en opleiding van sociale werksters op het gebied der
volkshuisvesting, betreffende de sociologische en psychologische vraagstukken
bij het wonen.

Ten slotte zlj hier de medewerking vermeld aan een pre-advies, dat door
de Werkgroep Sociale Woningaspecten van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde wordt voorbereid, over gezinstypologie i.v.m. het
woningtype.

Warmte-isolatie en verwarming
Een tweetal registrerende drukverschilmeters werd vervaardigd om de druk-

verdeling om gebouwen te kunnen meten. Bestudeerd werd hoe uit metingen
van de concentratieverlopen van een in een woning gebracht vreemd gas, de
door de vertrekken getransporteerde luchthoeveelheden kunnen worden
afgeleid.

In de proefwoningen te Rotterdam werd aangevangen met een onderzoek
aan een aantal dakconstructies om na te gaan of er verband kan worden gelegd
tussen de warmtestromen die hier in- respectievelijk uitgaan.

Tevens werd een aanvang gemaakt met experimenten om de accumulatie
van vocht in wanden en in het algemeen de luchtvochtigheid in woningen te
kunnen bestuderen.
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In het winterseizoen 195511956 werd in de proefworringen een aanvang
gemaakt met het meten van de temperatuurverdelingen in de ten dele centraal
verwarmde woningen, zulks in afhankelijkheid van dubbele of enkele ramen,
van slecht en goed sluitende vensters. Tevens werd begonnen met het meten
van de binnenklimaten in de met gas of elektriciteit verwarmde woningen, ten
einde de daarin gedurende enkele jaren bepaalde brandstofverbruiken reliëf
te geven. Deze verbruiken zullen, zodra genoemde klimaatmetingen zijn
beëindigd en een vergelijking kan worden gemaakt met de tot stand gekomen
klimaten, in een samenvattend verslag worden opgenomen.

Op verzoek van de Stichting Ratiobouw werd de invloed van isolatiemateriaal
op de zich achter de radiatoren bevindende buitenwanden nagegaan. Aan-
getoond werd, dat verhoging van de plaatselijke k-waarde voorl.eur verdient
boven het aanbrengen van reflecterende materialen. Slechte isolatie achter
radiatoren, bx. glazen wanden, blijkt een aanzienlijk hoger warmteverlies in
het vertrek te veroorzaken dan de normale transmissieberekening zou doen

vermoeden.

Geluidisolatie en geluidhinder
Indertíjd werd door de Dienst van Volkshuisvesting uut ¿. Gemeente

Rotterdam aan de Technisch-Physische Dienst T.N.O. en T.H. het verzoek
gedaan om een onderzoek in te stellen naar de voortplanting van contactgeluid
in de over de woningen doorlopende betonvloeren van een der negen verdiepin-
gen tellende hoge woongebouwen te Overschie. In dit verzoek zag de Sectie

Geluid en licht der Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. een unieke gelegen-

heid de nog geringe beschikbare kennis betreffende de invloed van flankerende
transmissie op de geluidisolatie van vloeren en muren uit te breiden. Door beide
genoemde instituten werd daarom een uitgebreicl onderzoek ingesteld naar de

voortplanting van contactgeluid, de invloed van flankerende transmissie en de

geluidisolatie van de dilatatievoeg.
Voorts zij hier vermeld, dat in Zuidwijk V te Rotterdam in drie woning-

blokken, waarvan de trappenhuizen met geluidabsorberend materiaal bekleed

zijn geworden, op verschillende plaatsen uitvoerige metingen van nagalmtijd
en geluidniveau werden verricht. Tevens werd hier de invloed nagegaan van
aan een aantal huisdeuren aangebrachte tochtstrippen op de geluidisolatie

tussen het trappenhuis en de hal, respectievelijk de aan het trappenhuis gren-

zende vertrekken.

Dagverlichting en bezonning
De in 1954 ontworpen bezonningslineaal werd in het verslagjaar in fabricage

gebracht. Reeds werden enkele bestellingen genoteerd en verschillende instanties

over het gebruik van dit meetinstrument ingelicht.
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Aangezien het nodig blükt de betekenis van de oriëntatie der huizen voor
de sterkte van de dagverlichting nader vast te stellen en tevens meer inzicht
te verkrijgen in de tijden waarop de lichttoetreding onvoldoende is, werd een
meetopstelling voorbereid waarmede gedurende minstens één jaar metingen
kunnen worden verricht aan twee modellen van een in een straat gelegen woon-
vertrek - met eenzelfde er tegenoverliggende belemmering en een respectieve-
lijk zuidelijke en noordelijke oriëntatie.

Voor metingen binnenshuis kwam een voorlopige inrichting met een kunst-
hemel gereed, waarmede reeds enkele belangrijke gegevens konden worden
bepaald.

Bouw en inrichting van scholen

Wederom werd medewerking verleend aan de werkzaamheden van de door
het Gezondheidscongres ingestelde Studiecommissie voor Scholenbouw ten
behoeve van het lager onderwijs en de Studiecommissie voor de bouw van
kleuterscholen.

In verband met de behandeling van de Wet op het kleuteronderwijs werd
een interimrapport opgesteld, dat de omvang van de school en de grootte van
de kleutergroepen behandelt. Dit rapport werd aangeboden aan de betrokken
Ministeries en de leden van de Staten Generaal. Voorts werd aan het Ministerie
van Onderwüs, Kunsten en Wetenschappen advies uitgebracht over de beide
voor genoemde scholen op te stellen bouwbesluiten.

Medegewerkt werd aan het opstellen van nieuwe normbladen voor school-
meubelen in het kader van de samenwerking met Normalisatiecommissie 83

,,Utiliteitsmeubelen". Op verzoek van het Franse Ministerie van Onderwüs
werden de reeds verschenen normbladen voor lager- en kleuteronderwijs in
het Frans vertaald.

Bewaren en afvoer van huisvuil in de hoogbouw

Het door de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. geadviseerde vuilstort-
kokersysteem in een woningcomplex te Utrecht kwam in het verslagjaar gereed.

DocurrnNr¡,rrn

Voor de Secties Binnenklimaat en Industriële luchtverontreiniging werden
ca. 1 100 literatuurgegevens gecodeerd.

De op basis van de samenwerking tussen de Arbeidsinspectie, het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, de N.V. Philips' Gloeilampen-
fabrieken en de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. tot stand gekomen
bedrijfsgeneeskundige literatuurdocumentatie werd in het verslagjaar tegen
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betaling verkr-ijgbaar gesteld. Reeds tekonden 11 bedrijven en instollingen
voor totaal 17 abonnernenten in. Verwerkt werden 1066 iijdschriftartikelen,
hetgeen de vervaardiging van ca. 57000 titellches en 21000 trefwoordfiches
nodig maakte. Tevens werden aan de hiorbovengenoemdo initiatiefnemers nog
ruim 5200 fiches gezonden waarop de titeþgevens vaî ca. 250 belangrijke
bookwerkon op bedrijfsgeneeskundig gebied zijn vermeld.

Voor een meer gedetailleerd verslag moge hier worden verwezen naar het
verslag over het jaar 7955 v4n de Afdeling Gezondheidstech¡iek T.N.O., dat
afzonderlijk wordt gepubliceerd.
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MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

ALGEMEEN

Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten heeft per I januari 1956 bedankt als lid van het
bestuur van de Medisch-Fysische Afdeliag T.N.o. In diens plaats is benoemd
Prof. Dr. Ir. C. J. D. M. Verhagen. Aan Prof. Kosten wordt ook op deze
plaats dank uitgebracht voor al hetgeen hij als bestuurslid heeft verricht. Zijn
adviezen werden zeer op prijs gesteld.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. heeft voorts per l januari
1956 voor de duur van 4 jaren herbenoemd als lid van de Medisch-Fysische
AfdelingT.N.O.: Prof. Dr. H. C. Burger, prof. Dr. L. B. V/. Jongkees, prof.
Dr. A. Polman, Prof. Dr. H. de Vries en prof. Dr. R. H. de Waard. Voor de
nieuwe zittingstijd is Prof. Dr. A. Polman benoemd tot voorzitter en prof. Dr.
H. C. Burger tot ondervoorzifter.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. H. A. Snellen,
Prof. Dr. H. C. Burger, ondervoorzitter, prof. Dr. Ir. C. J. D.M. Verhagen,
Prof. Dr. M. N. J. Dirken, prof. Dr. H. de Vries,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, prof. Dr. R. H. de Waard,
Prof. Dr. L. ts. V/. Jongkees, A. E. Winket, seuetaris.

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar viermaal vergaderd.

WERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN

werden in 1954 voor de onderzoekingen, welke in eigen beheer worden uit-
gevoerd, zowel te Arnhem als te 's-Gravenhage nieuwe laboratoriumruimten
in gebruik genomen, het jaar 1955 heeft zichhoofdzakelijk gekenrnerkt doo¡
consolidatie. Hulpkrachten werden aangetrokken, terwijl bi¡' het laboratorium
aan de Duinweg te 's-Gravenhage met ingang van 1 januari 1956 een derde
fysicus is aangesteld.

Het nodige werd verricht voor de instelling van een fllmstrookjesdienst ter
controle van de veiligheid van radiologische werkers, terwijl door het instellen
van abonnementen getracht wordt de dienst voor controlemetingen van
röntgenapparaten uit te breiden. Elders in het verslag wordt hierop uitvoeriger
ingegaan.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft met ingang van
I januari 1956 de heer Ir. D. H. Bekkering benoemd tot directeur van het
Medisch-Fysisch Instituut T.N.o. Zoals ook in het vorige jaarverslag is mede-
gedeeld, zullen de onderzoekingen, welke in eigen beheer worden uitgevoerd,
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in dit instituut worden ondergebracht. De plannen voor het gebouw van het
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. zijn in het afgelopen jaar in een dusdanig
stadium gekomen, dat contact werd opgenomen met een architect. Gehoopt
wordt, dat nog in 1956 met de bouw kan worden begonnen.

De Commissie ,,Bouweisen voor het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O."
is in het afgelopen jaar éénmaal bijeen geweest.

CURATORIUM INZAKE RADIOLOGIE

In het afgelopen jaar is het curatorium tweemaal bijeengekomen.
Voorbereidingen werden getroffen tot het instellen van een controledienst

ten behoeve van de veiligheid van personen, die radiologische arbeid verrichten.
Het is namelijk niet mogelijk deze veiligheid uitsluitend door technische voor-
zieningen te waarborgen. Deze hangt voor een belangrijk deel af van de wijze,
lüaarop door de bedoelde personen wordt gewerkt. Om nu te kunnen nagaan
of de ontvangen stralingsdoses binnen de internationaal aangenomen normen
blijven, zullen deze doses regelmatig gemeten moeten worden. In ons land,
waar nog geen wettelijke voorschriften bestaan inzake de beveiliging tegen
ioniserende stralen, worden dergelijke controlemetingen slechts in enkele
inrichtingen uitgevoerd, zodat veelal volkomen onzekerheid heerst over de
omvang van het stralengevaar, waaraaî de radiologische werkers zijn bloot-
gesteld. Ten einde hierin verbetering te brengen, is door de Radiologische
Werkgroep T.N.O. met ingang van I januari 1956 een filmstrookjesdienst
ingesteld, waarbij aan iedere radiologische werker de gelegenheid wordt ge-
boden door regelmatige inzending van filmstrookjes zijn veiligheid bij radio-
logische werkzaamheden te laten beoordelen.

In de loop var 1954 is aangevangen met het verrichten van controlemetingen
aan röntgeninstallaties bij anderen. Deze metingen werden voordien verricht
door het Rotterdarnsch Radio-Therapeutisch Instituut. De tarieven werden
van dit instituut overgenomen. Er is nu de mogelükheid geopend om bij
abonnement de röntgenapparaten halfiaarlijks te laten controleren. Dit perio-
dieke onderzoek beoogt een controle bij twee stralenkwaliteiten. Een volledige
doormeting van de toestellen valt buiten het abonnement en geschiedt volgens
het oorspronkelijke tarief.

Voor de werkzaamheden van de Radiologische Werkgroep T.N.O. wordt
verder verwezen naar hetgeen hierover elders in het verslag wordt medegedeeld.

Colrurssrn vAN BTJSTAND INZAKE RADIoLocIE

Prof. Dr. H. Brinkman heeft per I januari 1956 bedankt als lid van de
Commissie van Bijstand inzake Radiologie.
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Het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. heeft per 1 januari
1956 voor de duur van 4 jaren herbenoemd als lid van de commissie van bijstand
de heren: Prof. Dr. S. Keijser, H. Lokkerbol, Dr. Ir. W. J' Oosterkamp en

Ir. B. M. Woldringh.
De commissie van bijstand is in 1955 éénmaal bijeengekomen.
Aan de Wetenschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding werden overeen-

komstig de uitspraak van de commissie adviezen uitgebracht.
Verschillende vraagstukken op radiologisch gebied werden besproken.

WERKGROEP VOOR ELEKTRO-ENCEFALOGRAFIE

Deze werkgroep is in het afgelopen jaar tweemaal bijeengekomen.

Subsidie-aanvragen werden beoordeeld, jaar- en kwartaalverslagen werden

besproken en een werkplan voor 1956 werd opgesteld. Overeengekomen werd,

welke methode gevolgd zal worden bij het onderzoek van het elektro-encefalo-
gram van normale personen.

Onder de Vy'erkgroep voor Elektro-encefalografle ressorteert :

Suscno¡p,,FREeIrENTIE-ANALYSE vAN HET ¡.n.c."

De subgroep is in h,et jaar 1955 driemaal bijeengekomen.
Besproken zijn de eerste bevindingen bÜ de toepassing van de in het afge-

lopen jaar gereedgekomen thêta-analysator en van de E.E.G.-magnetogtaaf-
Dit laatste apparaat moet nog met een spraakkanaal worden uitgebreid.

Voor de leden van de subgroep zijn de volgende voordrachten gehouden:

1. ,,De frequentie-analyse van het E.E.G., het meten van impulsintervallen
en autocorrelatie" door de heer H. W. Shipton uit Liverpool, Engeland.

2. ,,Het E.E.G. van prematuren, in het bijzonder wat de hierin voorkomende
frequenties betreft" door Prof. Dr. G. P. M. Horsten.

3. ,,Psychiatrische toestanden en het thêtaritme" door Prof. Dr. L. van der
Horst.

4. ,,De thêta-analysator" door Ir. J. J. Denier van der Gon.

IN nnr KADER vAN DE wERKGRoEP vooR ELEKTRo-ENcEFALocRATIE rN GANG

ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE VAN DE MEÞISCH-FYSISCHB

AT'DELING T.N.O.

l. Onderzoek betreffende het lokalíseren van primaire epileptische haarden

Voor dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn
te Groningen wordt uitgevoerd, is in het afgelopen jaar een aanvullend subsidie
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verleend. De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari 1957
zonder dat hieraan nieuwe financiële consequenties zljn verbonden.

De benodigde apparatuur is nog niet gereed. De gelijkstroomversterker
heeft nog steeds slechts één kathodestraalbuis met twee kanalen in plaats van
twee buizen met vier kanalen. Voor een behoorlijke lokalisatie is een aantal
van vier kanalen wel het minimum. Ondertussen wordt de gelijkstroom-
versterker gebruikt bij elektromyografisch werk.

2. Onderzoek betreffende de patltofysíologie van temporale epilepsie en betrd
fende de elektromyografie

Aan Dr. O. Magnus te Wassenaar is voor de termijn van 1 januari 1956 -
1 januari I 957 een aanvullend subsidie verleend ter bestrijding van de jaarlijkse
kosten van proefdieren en enig hulppersoneel. Voor hetjaar 1955 was subsidie
verleend voor het halve salaris en sociale lasten van een assistent. Daar het
niet gelukt is in dat jaar een assistent aan te trekken, is ermede ingestemd, dat
het in 1955 voor personele kosten verleende subsidie voor hetzelfde doel in 1956
zal worden gebruikt.

Over de onderzoekingen zelf kan het volgende worden medegedeeld.

a. Onderzoek betreffende de pathofysiologie van temporale epilepsie

Daar het helaas niet gelukt is een fysiologisch assistent te vinden, was het
niet mogelijk het onderzoek voort te zelleÍ op de schaal zoals het gewenst
werd. Desalniettemin is er een aantal proeven gedaan, waarbij vooral coagu.
laties werden gemaakt ten behoeve van het anatomische onderzoek door Prof.
Lammers. Over de resultaten van het onderzoek naar de tunctionele lokalisatie
in de nucleus amygdaloideus en de anatomische verbindingen van dit kern-
complex werd begin oktober tezamen met Prof. Lammers een mededeling
gedaan voor de Amsterdamse neurologenvereniging.

b. Onderzoek betreffende de elektromyografle

Er worden geregeld elektromyografieën bij de hiervoor in aanmerking
komende patiënten verricht. Ook hier is het gebrek aan tijd oorzaak, dat het
onderzoek niet verder kan worden uitgebreid en uitgewerkt. Gehoopt wordt
dat dit onderzoek geïntensiveerd kan worden, wanneer een tweede elektro-
encefalograaf beschikbaar komt.

3. Spektografisch onderzoek van het elektro-encefalogram bij normale prod
personen en bíj lijders aan epilepsie

Aan Prof. Dr. G. G. J. Rademaker en Dr. W. Storm van Leeuwen te Leiden
is voor de periode van 1 januari 1956 - I januari 1957 een aanvullend subsidie
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verleend voor de toelage yan een psycholoog, die gedurende 1{ dag per week
een volledig psychologisch onderzoek zal verrichten bij alle bü het spektro-
grafische onderzoek betrokken proefpersonen.

Over het onderzoek kan het volgende worden medegedeeld:
Bij een aantal normale proefpersonen werden 8 E.E.G.-afleidingen geregis-

treerd en de curven spektografisch geanalyseerd. Tevens werden verschillende
andere variabelen geregistreerd. Tijdens de opname met de elektro-encefalo-
graaf werd aan de proefpersonen gevraagd verschillende vragen te beant-
woorden. Getracht werd een correlatie te vinden van psychologische ver-
schijnselen met de verkregen curven. Over de resultaten werd mededeling
gedaan tijdens een internationale vergadering te Marseille.

4. Onderzoek betreffende de frequentie-analyse van het thêtaritme ten behoeve
van het psychíatrische onderzoek

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van Prof. Dr. L. van der Horst te
Amsterdam. De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari 1957
zonder dat hieraan nieuwe flnanciële consequenties zijn verbonden.

De voor dit onderzoek gebouwde thêta-analysator kwam in de loop van
het jaar 1955 gereed. Ten einde met de eigenschappen van dit apparaat ver-
trouwd te geraken werd een groot aantal analyses van elektro-encefalogrammen
gemaakt. Tevens werd de aanwezige elektronische flitslamp zodanig verbouwd,
dat deze op eenvoudige wijze in combinatie met de analysator kon worden
gebruikt. Dit geschiedde door de afgestemde flitsfrequenties in overeenstem-
ming te brengen met de afgestemde kanalen van de analysator. Hierdoor werd
een optimaal gebruik mogelijk.

Gezocht wordt naar een methode om de verkregen analyses overzichtelijk
samen te vatten. Aanvankelijk werd getracht dit te doen met frequentie-
amplitudekarakteristieken. Dit bleek echter niet goed uitvoerbaar te ztjn.

Ten slotte werd een aanvang gemaakt met een nadere bestudering van de
optredende thêtaritmen.

5. Onderzoek oyer de elektrische actívíteit en de prikkelbaarkeid van het rugge-
merg na doorsníjding

Voor dit onderzoek is indertijd subsidie verleend aan Prof. Dr. J. ten Cate
te Arnsterdam. De termijn van de subsidieverlening is nu verlengd tot 1 januari
1957 zonder dat hieraan flnanciële consequenties zijn verbonden.

Gedurende het eerste kwartaal konden geen experimenten worden verricht,
orndat de eiektro-encefalograaf defect was. Na het voltooien van de ornvang-
rijke reparaties aan dit toestel konden de experimenten worden hervat. Deze
droegen echter een provisorisch en oriënterend karakter, omdat de doo¡ de
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Medisch-Fysische Afdeling T.N.o. ter beschikking gestelde frequentie-analy-
sator tijdelijk door Dr. Henkes te Rotterdam werd gebruikt. Toen over het
toestel kon worden beschikt, bleken enkele reparaties en wijzigingen nood-
zakelijk, zodat dit apparaat eerst begin novemberjl. in de elektro-encefalograaf
kon worden ingebouwd. Het toestel voldoet tot dusverre uitstekend en beant-
woordt aan de gestelde eisen. De experimenten worden thans voortgezet, doch
conclusies kunnen nog niet getrokken worden, wat gezien de vele tegenslagen
met inbegrip van de zich thans voordoende schaarste aan proefdieren (katten)
niet verwonderlijk moge schijnen.

6- onderzoek naar het patroon der elektrische activiteit van de prematuur en
de à terrne geborenen

Voor dit onderzoek is aan Prof. Dr. G. P. M. Horsten te Amsterdam voor
de periode van I januari 1956 - I januari 1957 een aanvullend subsidie verleend
voor personele kosten en voor de aanschaf van een frequentie-analysator.

De naam van het onderzoek luidde oorspronkelijk: ,,Onderzoek naar het
alfaritme onder invloed van de samenstelling van het liquor cerebrospinalis
en het onderzoek naar het patroon van de elektrische activiteit bij het prema-
tuur geboren kind".

Prof. Horsten heeft over de werkzaamheden in het afgelopen jaar het vol-
gende medegedeeld:

Hoewel er belangrijke moeilijkheden waren met de gebruikte apparatuur,
die tot een ingrijpende wijziging aanleiding hebben gegeven, werden elektro-
encefalogrammen vervaardigd van een groot aantal pasgeborenen. Bjj + 4%
daarvan werd een afwijking vastgesteld. Het gemis van een analysator werd
als een ernstig bezwaar gevoeld.

7. De uitvoering van diverse projecten voor de Werkgroep voor Elektro-encefalo-
grafie

Aan de heer L. H. van der Tweel te Amsterdam was door de Medisch-Fy-
sische Afdeling T.N.O. gedurende het jaat 1954 een assistent ter beschikking
gesteld om hern behulpzaam te zijn bij de bouw van twee frequentie-analysa-
toren. Deze assistent is per 1 januari 1955 overgegaan in dienst van de universi-
teit, zodaf voor het afgelopen jaar geen subsidie meer werd verleend.

De keuze-analysator, bestemd voor het gesubsidieerde onderzoek van Prof.
Dr. J. ten Cate, kwam in 7954 gereed, terwijl de thêta-analysator in de loop
van 1955 aan Prof. Dr. L. van der Horst werd afgeleverd. Voor nadere bijzon-
derheden omtrent de beide apparaten wordt verwezen naar hetgeen is mede-
gedeeld bij de onderzoekingen van Prof. ten Cate en van Prof. van der Horst.
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8. Onderzoek inzake lichtprikkeling voor encefalografie, pupillografie en retino-
grafie en onderzoek inzake de flikker-fusie-frequent¡ebepaling

Voor dit onderzoek is indertijd subsidie verleend aan de heer L. H. van der
Tweel te Amsterdam.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari '1,957, zonder
dat hieraan nieuwe flnanciêle consequenties zijn verbonden.

Over het onderzoek kan het volgende wo¡den rnedegedeeld.
In het afgelopen jaar werd een toestel ontworpen en gebouwd voor het

maken van lichtflitsen met behulp van een televisieprojectiebuis. Door middel
van een fotocel, versterker en integrator wordt het verschil tussen de afgegeven
spanning van de fotocel en een ijkspanning steeds tot nul teruggebracht.
Hierdoor kan de gemiddelde intensiteit constant worden gehouden. Door de
referentiespanning te variëren kan ook nog de intensiteit gevarieerd worden.
Met behulp van twee tijdbases wordt op het scherm een rechthoekig vlekje
van ongeveer I cm2 gemaakt, dat door middel van een Schmidt-optiek verder
wordt vergroot. Door een deeltrap kan nu synchroon met de tijdbasis een flits
van een zekere duur worden aangebracht. Het toestel heeft nog enkele moeilijk-
heden, waarvan de grootste wel is de te kleine slag van de integrator.

9. Onderzoek ínzake de objectieve flikker-fusie-frequentíe met behulp het van
elektroretínogram

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. H. E. Henkes te Rotterdam.
Voor de periode van 1 januari 1956 - 1 januari 1957 is een aanvullend subsidie

toegestaan voor de uitbouw van een stroboscoop ten einde hiermede tevens
flitsen van rode kleur te kunnen verkrijgen.

De uit subsidie aangeschafte éénkanalige frequentre-analysator is in het
tweede kwartaal van 1955 gereedgekomen en afgeleverd. In de periode daarvoor
is ervaring opgedaan met een gelijksoortig apparaat van Frof. ten Cate.

Dr. Henkes heeft met instemming van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O.
de hem ter beschikking gestelde analysator medegenomen naar de Verenigde
Staten ten einde aldaar gedurende een halfjaar aansluitende onderzoekingen
te verrichten. Na zijn terugkeer in Nederland zal hij over een en ander verslag
uitbrengen.

lO. Onderzoek yan het elektro-encefalogram van normale personen

In het begin van het afgelopen jaar zijn besprekingen gevoerd betreffende
de proefpersonen, die voor het onderzoek in aanmerking zullen komen,
alsmede inzake de te gebruiken ponskaarten en de nomenclatuur. Ir. D. H.
Bekkering zal de uitwisseling van elektro-encefalogrammen tijdens het voor-
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onderzoek verzorgen. Dit vooronderzoek kan richtlijnen verschaffen voor de
wijze, waarop het uitgebreide onderzoek zal worden uitgevoercl.

IVERKGROEP
,,STANDAARDISATIE VAN DE FONOCARDIOGRAFIE''

In het afgelopenjaar werd voortgegaan met de uitwisseling van fonocardio-
grammen onder de medische leden van de werkgroep.

Over de werkzaamheclen, welke onder leiding van Ir. D. H. Bekkering in
het Laboratorium aan de Duinweg van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O.
werden verricht ten behoeve van de standaardisatie van de fonocardiografie,
wordt elders in dit verslag mededeling gedaan.

COMMISSIE VAN OVERI-EG BETREFFENDE }IET ONDERZOEK
INZAKE KEURINGSNORMEN VOOR HOORAPPARATEN

De commissie is in het afgelopen jaar eenmaal bijeengekomen.
Voor het genoemde onderzoek is indertijd aan Prof. Dr. A. A. J. van Egmond

te Utrecht subsidie verleend. De termijn van de subsidieverlening is verlengd
tot 1 januari 1957 zonder dat hieraan financiële consequenties zijn verbonden.

Uit het onderzoek is gebleken, dat het bij hoortoestellen, die overigens
voldoen aan de eisen, die gesteld worden jn het Harvard Report en het rapport
van de British Medioal Research Council, van belang is orn te letten op het
volgende:

a. De overgangstrillingen. Deze blijken voor de categorie van patienten met
een geleidingsslechthorendheid hinderli.jk te worden, als de trillingen af-
komstig zijnvan pieken met Q > 2.

b. De niet lineaire vervorming. Dit verschijnsel wordt hinderlijk voor patiënten
met een perceptiestoornis (vooral van een dalend karakter in het audiogram
bij hogere frequenties). Indien het punt van Groen, met behrilp van inter-
modulatiemeting vastgesteld, lager dan 110 db (re 2 x lO-4 dyne/cm')
gelegen is, is het toestel af te raden. Ligt het punt boven 130 db dan komt
het voor deze categorie in aanmerking.

COMMISSIE VAN OVERLEG BETREFFENDE HET ONDERZOEK
INZAKE DE FREQUENTIE VAN SLECHTHORENDHEID BIJ SCHOOL-
KINDEREN

In het afgelopen jaar is de commissie tweemaal bijeengekomen.
Het genoemde onderzoek geschiedt onder leiding van Prof. Dr. E. Huizinga
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en Prof. Dr. H. C. Huizing en is te beschouwen als een inleiding tot een

onderzoek, dat het gehele land zal omvatten.
De termijn van de subsidieverlening is voorshands verlengd tot 1 juni 1956.

De wetenschappelijke medewerker is per 1 november 1955 overgegaan in dienst
van de universiteit. Per 1 januari 1956 wordt een hulpkracht voor halve dagen
aangesteld om behulpzaam te zijn bij het uitwerken van de verkregen resultaten.
Hierdoor zaI }:ret eerder voor personele kosten verleende subsidiebedrag niet
worden overschreden.

Prof. Huizing heeft over het onderzoek het volgende medegedeeld:
Bij het onderzoek inzake de frequentie van slechthorendheid bij school-

kinderen werd volgens een nieuwe methode te werk gegaan.

Het onderzoek vond plaats in een geluidsarme, uitneembare cabine, waarin
tegelijkertijd zes kinderen kunnen plaatsnemen. De kinderen krijgen een
koptelefoon op en via een toongenerator worden hun afwisselend aan het
rechter en linker oor drie zuivere tonen van een bepaalde sterkte (nl. 20 db
boven de normale drempel) één voor één toegediend. De drie toonfrequenties
vallen respectievelijk in de baszone, het middenregister en de hoge zone. Door
rechts of links de vinger op te steken geven de kinderen gelijktijdig te kennen
of zü de toegediende geluidsprikkel waarnemen.

Blükt, dat een kind één of meer tonen niet waarneemt aan één of beide oren,
dan wordt het voor een nader individueel onderzoek opgeroepen. Een uit-
gebreider gehooronderzoek vindt dan plaats door het opnemen van een volledig
drempelaudiogram, terwijl het kind wordt nagekeken op afwijkingen op keel-,
neus- of oorgebied.

Op deze wijze werden in de provincie Groningen ruim 8000 kinderen van de
lagere scholen onderzocht. Hierbij bleek, dat van het totale aantal onderzochte
kinderen bijna 5 \ zodanig slechthorend was, dat mag worden aangenomen,
dat deze kinderen in meer of mindere mate gehandicapt zljn bij het volgen van
het normale onderwijs. In iets minder dan de helft van de gevallen bleek de
slechthorendheid door de ouders of het onderwijzend personeel te zijn op-
gemerkt.

DOOR DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N,O. ZELVE AAN-
GEVATTE ONDERZOEKINGEN

L Werkzaamheden yan de Radiologische llerkgroep af.N.O.

Erytheemonderzoek

Door proeven met behulp van antihistaminica kon worden uitgemaakt dat
het U.V.-erytheem niet het gevolg is van vrijmaking van histamine of histamine-
achtige stoffen, zoals tot nu toe algemeen werd aangenomen. Er werd een aantal
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stoffen gevonden, die dit erytheem sterk reduceren. Dit zijn p-aminobenzoëzuur
en derivaten hiervan. Deze stoffen bleken ook een remmende werking te hebben
op het tyrosine-tyrosinase-systeem terwijl bovendien werd gevonden, dat
produkten, die als tussentrappen ontstaan bij de vorming van melanine uit
tyrosine vasodilaterend zijn en dus een stimulerende werking hebben op het
ontstaan van het U.V.-erytheem. De resultaten verkregen bij het erytheem-
onderzoek door middel van de remstofen en de stimulerende stoffen maakten
het waarschijnlijk, dat het tyrosine-tyrosinase-systeem een belangrijke rol
speelt bij het ontstaan van stralingserythemen. De genoemde remstoffen bleken
alle ook een sterke absorptie te bezitten bij ongeveer 300 m ¡r, het gebied van
de erytheemveroorzakende golflengte. Hierdoor bleef de mogelijkheid open,
dat het remmende effect veroorzaakt werd door een filterwerking. In een
colorimetrisch-spectrofotometrisch onderzoek werden de enzymremmingen
kwantitatief gerneten, de absorptiespectra bepaald en de pigmentvorming in
vitro onderzocht. Hoewel deze onderzoekingen nog niet geheel zijn afgesloten,
geven de resultaten toch reeds voldoende aanwijzing om te mogen concluderen
tot het bestaan van een fysiologisch eflect wat de reduktie van het erytheem
betreft. Daarnaast kan het fysisch effect, nl. dat van de fllterwerking, zeker niet
worden uitgeschakeld.

Radicalenonderzoek

Om een inzicht te verkrijgen in de oorzaken van het radiobiologisch zuurstof-
effect (verhoging van de stralingsschade in zuurstofrijke omgeving) werd gezocht
naar de mogelijkheid om langs chemische weg het HOr-radicaal te maken. Dit
is een ongeladen reactief molecuulbrokstuk, waarvan rnen tot nu toe heeft
aangenomen, dat het gevormd zou worden en een belangrijke rol zou spelen
bij bestralingsreacties. Er blijkt een analogie te bestaan tussen het analytische
gedrag van het KO, - het kaliumsuperoxyde - en een aantal peroxyden van
de aardalkalimetalen zoals BaOr.8HrO en BaO".2H"Ar, die onder bepaalde
omstandigheden overgaan in verbindingen met een aanzienlijk percentage Oì.
Deze verbindingen ontleden met verdunde zuren, waarbij HOr-radicalen als
tussenprodukten zouden ontstaan. Pogingen om cumeen (isopropylbenzeen)
te laten reageren met deze chemisch geproduceerde HO¡radicalen zijn niet
gelukt. Dit maakt waarschijnlijk, dat reacties tussen reactieve H-atomen en
HOr-radicalen niet zullen optreden, zodaf de theoretische bezwaren tegen het
werken van deze radicalen bij stralingsreacties door deze experimenten worden
gesteund.

Zeefbestralingsproeven

Zeefbestralingen werden verricht bij ratten, nadat dorsaal een klein huidveld
was kaalgeknipt of geschoren. De hujdlesies, die optreden 15-20 dagen na de
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bestrarrng, werden in 4 graden verdeeld. vergeleken werd het huideffect bij

controledieren, waarbij een even groot huidveld bestraald werd als bÜ de

proefdieren, met het huideflect bij de dieren die een zeefbestraling kregen. De

biologische spreiding was bijzonder groot, zodat gewerkt moest worden met

diergroepen van 10 en meer. Als zeef werd gekozen een loodplaatje van I mm

dikte, waarin in ruitvorm gaatjes wafen geponst. De ruitjes hadden zijden van

3 mm met in de hoeken de geponste gaatjes rnet een doorsnede van 2 mm'
Deze zeef is voor 351open en geeft reeds op een diepte van 5 cm een praktisch

homogeen stralingsveld bij stralingskwaliteiten var. l2o kv en een focus-

huidafstand van 40 cm. Met behulp van deze zeef kon aan het proefdier een

grotere dosis worden toegediend dan zonder zeef, indien men het ontstaan van

gelijke graden van huidlesies als criterium neemt.

Indien men niet verder straalt dan tot het ontstaan van erythemen, kan met

behulp van deze zeef ca. lolméér worden ingestraald dan zonder het gebruik

var' een zeef.
Indien men straalt tot het ontstaan van korstvormingen, neemt de winst toe

tot ca.25\ en bij straling tot het ontstaan van open wonden stijgt de winst

tot boven de 307.. In de praktijk zal dus het gebruik van deze zeef niet meer

kunnen opleveren dan een winst van 10-15%.

Genetiseh onderzoek

IIet genetisch onderzoek werd met steun van T.N.O. te Utrecht verricht in
het Genetisch Instituut en het Farmacologisch Laboratorium der Rijks-

universiteit.
Dit onderzoek heeft o.a. ten doel na te gaan of de door röntgenstralen

geinduceerde mutabiliteit veroorzaakt wordt door het ontstaan van peroxyden.

De experimenten werden verricht met Drosophila-stammen. Toediening van

een organisch peroxyde (het dihydroxydimethylperoxyde (DI{MP)) bleek ge-

combineerd met röntgenstralen een significante verhoging te geven van de

opgewekte mutatiefrequentie. DHMP blijkt uitsluitend effect te sorteren in
het meest gevoelige stadium van de spermatogenese, zoals ook toediening van

KCN en NaNr. Het effect van deze beide stoffen wijst eveneens op het peroxyde

als werkzame factor. om meer inlichtingen te krijgen over de ro1 van deze

peroxyden werd getracht een specitek katalase-remmende factor toe te dienen

(het2-4 dichloorfenol (DcP)), waardoor ophoping van peroxyde kan ontstaan.

Het bleek echter, dat toediening van deze katalase-remmer reeds in relatief
geringe concentraties steriliteit ten gevolge heeft, hetgeen de proefnemingen

bemoeilijkt. omdat de effecten verkregen met mosterdgas in vele opzichten

overeenkomst vertonen met de effecten verkregen door röntgenbestraling, werd

in een aantal proeven het effect van cyanide óók op met mosterdgas behandelde

dieren onderzocht. In drie onafhankelijk uitgevoerde experimenten werd een
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verhogend effect op de door mosterdgas geïnduceerde mutatiefrequentie
vastgesteld.

Luminescenti edosimetrie

Door copolymerisatie van styreen en p-chlorostyreen is het gelukt een
luminescente stof te maken, die dezelfde absorptie heeft voor röntgenstralen
als het menselijk weefsel. De lichtopbrengst van deze stof blijkt volkomen
vergelijkbaar te zijn met die van de bij scintillatietellers gebruikte detectors.
Het is te verwachten, dat de toepassing van deze kunststof met effectief atoom-
nummer gelijk aan dat van menselijk weefsel toepassing zal kunnen vinden
voor exacte metingen van de geabsorbeerde doses.

Filmstrookjesdienst
Door combinatie van twee verschillende films en geschikte flltering is een

van de golflengte onafhankelijke gevoeligheid verkregen, zodat het niet nodig
is de kwaliteit van de stralen te ken¡en voor de bepaling van de dosis, terwijl
de kwaliteit eveneens is te bepalen. De filmpjes en houdertjes konden veel
kleiner worden uitgevoerd dan tot nu toe gebruikelijk was, waardoor het
mogelijk is de filmhouder ook aan een riempje om de pols te dragen.

De controledienst op de radiologische veiligheid is thans gestart met behulp
van deze filmstrookjes.

Metingen voor derden

In het afgelop en jaar werden 3 1 maal metingen verricht aan röntgentoestellen
voor derden. Voor de ,,Physikalisch-Technische Bundesanstalt" werden 10

U.V.-Standardlampen geijkt.

Contacten naar buiten
Voor de Commissie voor Ultraviolette stralen van de Gezondheidsraad

werden normen opgesteld, waaraaî de voor lekengebruik bestemde U.V.-
lampen behoren te voldoen. Eveneens werd een voorstel ingediend betreffende
lampen voor medisch gebruik. Er werd een voordracht gehouden op de ,,Inter-
national Conference on Radiobiology" in Cambridge van 14-17 augustus 1955

met als titel ,,Is the U.V.-erythema caused by histamine?" terwijl op 8 en
9 december 1955 het 17e jaarlijkse congres van het ,,British Institute of Radio-
logy" te Londen werd bezocht.

2. Werkzaarnheden van de Werkgroep onder leiding van Ir. D. H. Bekkering
in het laboratoríum aan de Duinweg te's-Gravenhage

Medisch-Fysisch lnstituut T.N. O.

Medewerking werd verleend bij de voorbereidingen voor de bouw van het
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Medisch-Fysisch rnstituut T.N.o. contaot met een architect werd opgenomen;
de staat van eisen en gegevens en de principedoorsnede kwamen gereed.

Elektrokymografle
De apparatuur, waarmede in de Afdeling cardiologie van het Academisch

Ziekenhuis te Leiden elektrokymografie wordt bedreven, werd verbeterd.

Cardiotachometrie

In de loop van het jaar werd een cardiotachometer vervaardigd, die aan-
spreekt op het elektrocardiogram. Deze E.c.G.-cardiotachometer voldoet in
de praktijk beter dan de plethysmografische. De tachometer is in gebruik op
de Afdeling Arbeidsfysiologie van het Nederlands Instituut voor praeventieve
Geneeskunde te Leiden.

Fonocardiografie

van een aantal fonocardiografen werden amplitudekarakteristieken op-
genomen.

De uitwisseling van fonocardiogrammen tussen een aantal cardiologen vond
voortgang.

Een apparatuur werd gebouwd, waarmede het mogelijk is fonocardio_
grammen op de magneetband vast te leggen en daarna weer te reproduceren.
Dit reproduceren kan geschieden via een 60-tal filters naar keuze. ook kan
één hartgeluid repeterend herhaald worden en kan het E.c.G. of de carotispols
als referentiecurye mede geregistreerd worden.

Het onderzoek naar de akoestische eigenschappen van de thorax werd voort-
gezet; tevens werd getracht fono-mikrofoons onder bedrijfscondities met elkaar
te vergelijken.

Frequentie-analyse van het E.E.G.
Dit jaar kwam de E.E.G.-magnetograaf gereed. Dit apparaat is een g-kanaals-

bandrecorder, waarmede 8 elektro-encefalogrammen gelijktiidig vastgelegd en
weer als elektrische spanningsfluctuaties gereproduceerd kunnen worden.
Hierdoor is het mogelijk simultane frequentie-analyse te doen aan maximaal
8 elektro-encefalogrammen. Deze poly-analyse wordt nu uitgevoerd door Dr.
w. Storm van Leeuwen (Afdeling Elektroneuroiogie van het Academisch
Ziekenhuis te Leiden).

Regelsystemen van de bloedsomloop
Getracht werd diverse regelsystemen van de bloedsomloop te rangschikken

vclgens het principeschema van een regelkring. De bedoeling is uiteindelijk te
komen tot een elektrisch analogon van de bloedsomloop.
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Beengeleiding

Dit jaar werd aangevangen met de literatuurstudie betreffende de been-
geleiding.

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

1. Anderzoek betreffende de slagvolumemeting van het hart

Aan Prof. Dr. H. C. Burger te Utrecht is voor de periode van I januari
1956 - 1 januari 1957 een aanvullend subsidie verleend voor materiele kosten.
De wetenschappelijke medewerkers bij dit onderzoek maken deel uit van de

bij Prof. Burger gedetacheerde werkgroep van de Medisch-Fysische Afdeling
T.N.O.

Over het onderzoek zelfkan het volgende worden medegedeeld.
Een variant op de klassieke injectiemethode ter bepaling van het minuten-

volume van het hart wordt ontwikkeld. Bij gebruik van een radio-actieve
indicator kan de straling buiten het lichaam gemeten worden, zodat de vroeger
noodzakelijke arteriepunctie kan vervallen. Hierdoor wordt de injectiemethode
geschikt om de ballistocardiografische methoden ter bepaling van het slag-
volume van het hart te controleren.

Evenals bij de klassieke injectiemethode moet nu het effect, veroorzaakt
door de recirculatie, geölimineerd worden.

De toepasbaarheid van de extrapolatiemethode volgens l{amilton in dit
geval wordt onderzocht door de verkregen minutenvolumina te controleren
met die van de gelüktüdig uitgevoerde klassieke injectiernethode.

Als indicator wordt Jr3r menselijk serumalbumine gebruikt; de meting ge-

schiedt met drie scintillatietellers. Langs de eerste stroomt arterieel bloed, de

andere zijn respectievelijk op het hart en tegen de zijkant van het hoofd geplaatst.

In 14 gevallen kon het minutenvolume, berekend uit de meting op het hart,
vergeleken worden met dat, berekend uit de meting aan de arterie; het eerste

bleek gemiddeld l5l te hoog te zijn (standaardafwijking 131). Yoor 1O

gevallen gaf de meting op het hoofd gerniddeld l9(te}'oge waarden (standaard-
afwijkine 237O.

2. Onderzoek ter verruiming van de wetenschappeliike basis voor het onderwíis
aan hardhorende en dove kÌnderen met gehoorapparaten

Prof. Dr. L. B. W. Jongkees te Amsterdam heeft indertijd subsidie ontvangen
voor de bouw van 10 spraakaudiometers. Deze apparaten worden nu gebruikt
op de Ammanschool te Amsterdam. Doordat do onderwijzer, die met de
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apparateî bij de kinderen werkt, lange tijd ziek is geweest, kunnen er nog
geen resultaten worden medegedeeld. De termijn van de subsidieverlening is
verlengd tot 1 januari 1957 zondq dat hieraan nieuwe flnanciele consequenties
zi.jn verbonden.

3. Onderzoek omtrent de hemodynamische gevolgen yan een stenose in een
bloedvat of in het hart

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen te Leiden.
De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari 1.957 zonder dat
hieraan nieuwe flnanciéle consequenties zijn verbonden.

Het bij het onderzoek noodzakelijke apparaat voor de bepaling van frequentie-
karakteristieken van katheters en dmkopnemers is nog niet gereed gekomen.
Weliswaar is het apparaat op papier ontworpen, doch de realisatie hiervan
blijkt vele moeilijkheden op te leveren. Hierbij komt nog het gebrek aan
mankracht bij de instrumentmakerij, waar de bouw uitbesteed is. Momenteel
ziet lnet er naar uit, dat het apparaat in de eerste helft van 1956 zal worden
afgeleverd.

4. Onderzoelc betrefende de spraakgebrekkigheíd bij kinderen

Aan Dr. L. Kaiser te Amsterdam is voor het publiceren van de resultaten
van haar onderzoek een bedrag beschikbaar gesteld.

De uitwerking en opschriftstelling van de uitkomsten werden in het afgelopen
jaar voortgezet. Zo nauwkeurig mogelijk werden de tijdsverschijnselen in de
spraak van normale en dyslectische kinderen onderzocht. Verschillende ge-
sproken en geschreven teksten van normale kinderen werden taalstatistisch
bewerkt. De taalstatistische gegevens betreffende de teksten der afwijkende
kinderen werden aangevuld. Daar een nieuwe melodieschrijver geconstrueerd
was, kon in de herfst een begin gemaakt worden met het opnieuw registreren
van de klankeigenschappen van reeds vroeger gekozen voorbeelden.

Aangezien onzekerheid bestond betreflende de meest geschikte wijze van
publiceren van de resultaten van het gehele onderzoek, kon het schrijven van de
tekst nog niet zijn beslag krijgen.

Op 15 november 1955 werd door Dr. Kaiser een inleiding gehouden over
,,Uitkomsten van een onderzoek naar de spraak van een groep dyslectische
kinderen".

5. Onderzoekingen met de cardiotachometers, die door het Nederlands Instituut
yoor Praeyentieve Geneeskunde te Leiden in bruikleen zijn ontvangen

De onderzoekingen met deze appatateî worden verricht onder leiding van
Dr. F. H. Bonjer.

138



In het jaar 1955 ging de Afdeling Arbeidsgeneeskunde van het boven-
genoemde instituut voor de cardiotachometrie geheel over van de plethys-
mografische op de elektrocardiografische methode. De nieuwe werkwijze bleek
voordelen te hebben boven de weliswaar verbeterde, doch nog niet geheel
bevredigende foto-elektrische meting aan het oor.

De eerste ervaringen met het gebruik van het elektrocardiogram als signaal
voor de polsteller werden opgedaan met een voorzetapparaal, dal ontworpen
en gebouwd werd door de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. onder leiding
van Ir. D. H. Bekkering. Dit apparaat, dat in combinatie met de bestaande
cardiotachometer moest worden gebruikt, voldeed zowel in het laboratorium
als bij arbeidsfysiologische onderzoekingen in de industrie zo goed, dat besloten
werd tot het ontwikkelen van een geheel nieuwe cardiotachometer, die op dit
principe berust.

De Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. kon reeds in oktober het resultaat
van dit ontwikkelingswerk ter beproeving aanbieden in de vorm van een geheel

nieuw apparaat. Goede ervaringen werden verkregen zowel bij gezonden als
bij hartpatienten met een afleiding door borstelektroden tijdens inspannings-
proeven op de rijwielergometer.

6. Onderzoek betreffende de klínische toepassíng yan de ballistocardíograaJ'

Dit onderzoek, waarvoor indertijd aan Prof. Dr. J. G. G. Borst te Amsterdam
subsidie is verleend, is in het begin van 1955 voorlopig stopgezet.

Door de Technisch-Physische Dienst T.N.O. en T.H. werd een elektronische
apparatuur voor de registratie van het ballistocardiogram met ademhalings-
compensatie ontwikkeld. Daar voor de klinische toepassing van de ballisto-
cardiograûe de registratie direct afleesbaar moet zijn, werd daarna door deze

dienst een elektronische sommeerinrjchting gebouwd. Het is waarschijnlijk
mogelijk door het aanbrengen van technische verbeteringen de rnoeilijkheden,
welke een zuivere registratie van het gesommeerde ballistocardiografische effect
nog onmogelijk maken, te overwinnen.

l{et blijft echter waarschijnlijk, dat de methode niet voor alle patienten
bruikbaar zal kunnen worden gemaakt. Ook mag niet verwacht worden, dat
de uitkomsten verkregen bij verschillende personen onderling te vergelijken
zijn, doch wel die van eenzelfde individu onder verschillende omstandigheden.
Een voortzetting van het klinische onderzoek, dat nog veel tijd en kosten zal
vergen, is volgens Prof. Borst zeker de moeite waard, indien uit de experimenten
met elektronische modellen van de circulatie, verricht in het Fysisch Laborato-
rium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, blükt, dat er bij één individu een

eenvoudige directe relatie bestaat tussen de amplitude van het ballistocardio-
gram en het slagvolume van het hart. De resultaten van de onderzoekingen
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in het Fysisch Laboratorium zullen worden afgewacht, voordat over de voort-
zetting van het onderzoek van Prof. Borst een beslissing wordt genomen.

'7. Onderzoek inzake de fysische grondslagen van percussie

Aan Prof. Dr. H. C. Burger te Utrecht is voor de periode van 1 januari
1956 - I januari 7957 eert aanvullend subsidie verleend voor materiële kosten.
De wetenschappelijke medewerker maakt deel uit van de bij Prof. Burger
gedetacheerde werkgroep.

Het experimentele werk gedurende 1955 heeft zich praktisch geheel bewogen
op het gebied van frequentie-analyse van het percussiegeluid. In de eerste
plaats zijn de verschillen tussen hart- en longpercussiegeluiden gemeten bij
gezonde proefpersonen. Het verschil in beide geluiden berust meer op een
verschil in amplitude dan op een verschil in spectrale samenstelling. In de
tweede plaats zijn percussiegeluiden gemeten aan longpatiënten. Eerst zijn
deze metingen verricht in het laboratorium, maar later in het ziekenhuis zelf.
De geluiden worden in het ziekenhuis met een bandrecorder opgenomen en
in het laboratorium verder onderzocht. Dit onderzoek is nog aan de gang.
De analyse-apparatuur zal zodatig worden gewijzigd, dat de analyse direct
met behulp van de magnetische band kan worden uitgevoerd. Tevens zljn
metingen verricht betreffende de invloed van de afstand mikrofoon-thorax op
de amplitude van het percussiegeluid. De amplitude blijkt omgekeerd evenredig
van de afstand af te hangen.

8. Onderzoek betreffende de continue meting van de bloeddruk

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van Prof. Dr. A. J. trI. Vendrik te
Nijmegen.

Voor de periode van I januari - I november 1955 is een aanvullend subsidie
toegestaan voor personele kosten. De wetenschappelijke medewerker is per
1 november 1955 overgegaan in dienst van de universiteit.

Voor de periode van 1 november 1955 - I november 1956 is vervolgens een
aanvullend subsidie verleend voor materiële kosten, personele kosten en reis-
kosten. Toen bleek, dat de nieuwe wetenschappelijke medewerker eerst 1 januari
1956 in dienst kon komen, is de termijn van de subsidieverlening verlengd tot
1 januari 1957.

In 1954 zijn statische en dynamische kompressibiliteitsmetingen verricht
aan verschillende delen van het lichaam. Buitendien zijn dynamische en
statische metingen verricht aan het weggeperste volume met het doel om te
geraken tot een teruggekoppeld meetsysteem, dat de te grote kompressibiliteit
van het weefsel virtueel tot een kleiner bedrag terugbrengt. Het teruggekop-
pelde systeem werd geanalyseerd, indien als ingangssignaal van de terug-
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koppellus het verloren volume wordt gebruikt. Hierbij kwam naar voren, dat
de terugkoppeling waarschünlijk het beste toegepast zou kunnen worden bij
de bloeddrukmeting aan de vinger. Ook is het mogelijk dat bij de bloeddruk-
meting aan de hand dit lichaamsdeel eenLly (y : kompressibiliteit van het
systeem; L : lumen van de flotterende vaten) bezit, dat even gunstig is of
wellicht gunstiger dan dat van de vinger. Voor de vinger werd gevonden, dat
40-50% van de drukvariatie door de bloeddrukmeter zonder terugkoppeling
zal moeten worden weergegeven.

Derhalve werden in 1955 proeven genomen met een continue bloeddruk-
meter aan de binnenzijde van de hand en aan de vingers om te beoordelen
hoe groot de waarde L/y is. Dit onderzoek is echter nog niet geheel afgesloten
en is misschien veelbelovend. Het zal in 1956 worden voortgezet. Tevens werd
een analyse gemaakt van een terugkoppelsysteem, waarbij het ingangssignaal
van de terugkoppellus de druk in de manchet is. Ook werd theoretisch bekeken,
rvat er gebeurt met het amplitude-diagram als er terugkoppeling optreedt.

De wetenschappelijke medewerker heeft in het kader van dit onderzoek
het tweede internationale congres voor angiologie bijgewoond, dat van I tim 5

september 1955 in Fribourg, Zwitserland, is gehouden en het derde symposium
over informatietheorie, dat van 12 tlm 16 september 1955 in Londen is ge-
houden.

9. Onderzoek naar de klinische bruikbaarheid van de impedantieplethysmografie

Voor dit onderzoek is indertijd subsidie verleend aan Dr. F. H. Bonjer en
Prof. Dr. H. A. Snellen te Leiden. De termijn van de subsidieverlening is met
een jaar verlengd tot 15 juni 1956 zonder dat aan deze verlenging flnanciële
consequenties waren verbonden.

In het jaar 1955 werden een tweetal galvanometers en een fllmtransport-
inrichting in de apparatuur opgenomen. Bij de aanpassing van het bestaande
elektronische gedeelte aan de galvanometers deden zich onvoorziene moeilijk-
heden voor, die eerst tegen het einde van het verslagjaar bevredigend konden
worden opgelost door een ingrijpende wijziging in de schakeling. Zowel met
het gelijkstroomkanaal, dat grote doch langzame veranderingen weergeeft,
als met het wisselstroornkanaal voor het waarnemen van kieine doch snelle
veranderingen, konden thans bevredigende krommen worden geregistreerd.
De elektrocardiografieversterker werd ingebouwd, doch nog niet beproefd.

70. Onderzoek inzake de verstaanbaarheid van gefilterde spraak

Voor dit onderzoek is indertijd subsidie verleend aan Prof. Dr. E. Huizinga
te Groningen. De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot l januari 1957
zonder dat hieraan nieuwe financiële consequenties zijn verbonden. Voorts is
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ermede ingestemd, dat de apparatuur, die aangeschaft is uit subsidie ten behoeve
van het reeds beëindigde onderzoek betreflende de toepassing van moderne
fysisch-technische en in het bijzonder radiotechnische hulpmiddelen bij slecht-
horende patienten en die eigendom is van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
gebruikt zal worden bij het onderzoek inzake de verstaanbaarheid van gefilterde
spraak.

De reeds verkregen resultaten z[jn neergelegd in het proefschrift van R. J. H.
Kruisinga, getiteld ,,Slechthorendheid en het verstaan van spraak". Hieronder
volgt een samenvatting ervan:

,,In verband met het onderzoek naar de invloed van distorsie op het verstaan
van spraak werd een nieuwe wijze van onderzoek naar de gehoorfunctie ge-
introduceerd. De methode werd aangeduid als kwalitatieve spraakaudiometrie
en bestaat uit de meting van het subjectief herkenningsvermogen voor ieder
der phonemen afzonderlljk, gepaard gaande met een onderzoek naar de aard
van de eventuele verwisselingen voor elk dezer phonemen.

In verband hiermede worden enkele nieuwe begrippen ingevoerd:

a. de phoneem articulatie index (P.A.I.): het subjectief herkenningsvermogen
van een phoneem bij een bepaalde intensiteit;

b. de phoneemverwisselingsvoorkeur (F.V.V.): de reiatieve voorkeur, die bü
het misverstaan van een bepaaid phoneern voor een ander phoneem bestaat.

Het blijkt, dat de geleidingsdoven met een uniform gehoorverlies bij de
kwalitatieve spraakaudiometrie geen kenmerkende verschillen met de normaal-
horenden vertonen.

De hardhorenden met een abrupt gehoorverlies bü 500 Hz vertonen de
sterkste verschillen met de normaalhorenden; 14 kenmerkende verschillen zijn
in het bovengenoemde proefschrift aangegeven.

Een indeling van consonanten en vocalen op auditieve basis voor normaal-
horenden en voor verschillende typen van hardhorenden is samengesteld.

Aan een groep normaalhorenden werd verminkte conversatiespraak aan-
geboden onder overeenkomstige condities als de groep hardhorenden met
abrupt gehoorverlies bü 500 Hz normaal kent. De phoneemverwisselingen
komen in beide gevallen in sterke mate overeen.

De phoneemverwisselingen bij normaalhorenden, aan wie conversatiespraak
onder afsnijding van de frequenties beneden 2000 Hz werd aangeboden, ver-
tonen enige overeenkomst met de phoneemverwisselingen bij de fluisterspraak.

De uitkomsten van het onderzoek blijken ook van praktisch belang te zijn.
Lî de eerste plaats geldt dit voor de uitvoering der audiologische revalidatie.
Deze kan voortaan een meer gericht karakter dragen, nl. aanpassing aan de
specifieke moeilijkheden van de groep, waartoe de hardhorende behoort en
eventueel ook aan de specif,ek individuele hoormoeilijkheden; deze kunnen
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met behulp van het kwalitatieve spraakaudiogram voortreffelijk worden
opgespoord.

In de tweede plaats zal deze wijze van onderzoek betekenis kunnen hebben
voor de opsporing van die elementen, welke bij de decoderirg van de spraak
voor een bepaalde klank belangrijk zijn.

In de derde plaats schuilt in de kwalitatieve spraakaudiometrie een nieuwe
mogelijkheid tot opsporing van simulanten. Een niet-ingewijde in de kwalita-
tieve spraakaudiornetrie is nl. niet in staat een coffect kwalitatief spraakaudio-
gram na te bootsen.

In de vierde plaats zal bij bijzondere vormen van communicatie met vrucht
yat deze gegevens gebruik gemaakt kunnen worden. Als men bijvoorbeeld
te maken heeft met een communicatie met een kleine signaal-ruisverhouding
en het van groot belang is, dat bepaalde sleutelwoorden niet verkeerd kun¡en
worden geïnterpreteerd, dan is het van belang de samenstelling van deze
woorden zo te kiezeî, dat zij niet zullen worden verward. Op basis van de
uitkomsten van dit o¡derzaekzal het mogelijk zijn die phoneemsamenstellingen
te nemen, waarvan - 

zo er nog enige verstaanbaarheid over is bij verminkte
overkomst - onderlinge verwarring vrüwel uitgesloten kan worden geacht."

Het onderzoek zal in 1956 worden voortgezet en wel voorlopig door Prof.
Dr. H. C. Huizing zelf.

77. Onderzoek inzake de ontwikkeling van een katheter voor bronchospirogra-

fisch onderzoek bij de mens

Voor dit onderzoek is indertijd subsidie verleend aan Prof. Dr. M. N. J.
Dirken te Groningen.

Er is rnede ingestemd, dat het onderzoek per 1 januari 1956 werd afgesloten.
Prof. Dirken heeft over het onderzoek nog het volgende medegedeeld:
Bij het onderzoek van de functie der longen afzonderlijk ís het ten zeerste

gewenst, dat de luchtweg door de katheter voldoende ruim is om de vrije adem-
haling niet te belemmeren. Tot voor enkele jaren waren de gebruikelijke
Gebauer en Carlens katheters voor bronchospirografie dusdanig geconstrueerd,

dat de bij de ademhaling optredende weerstand wel de ventilatie der longen
nadelig moest beïnvloeden. Het plan werd toen gevormd om uitgaande van
ervaringen bij dierproeven, waar eeîzgî. tracheaaldiviseur was ontworpen om
de ademlucht van linker en rechter long te scheiden, een dergelijk appataat
voor de menselijke longen te bouwen.

Hiervoor werd subsidie bij de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. aan-
gevraagd en verkregen. Het plan was de nieuwe diviseur niet zoals die voor
dieren van rnetaal doch van plastic te bouwen en eveneens, ten einde de mense-
lijke luchtwegen niet te beschadigen, de afsluiting door rubber manchetten te
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doen plaatsvinden. Het project werd met deskundigen van het Kunststoffen-
instituut T.N.O. besproken. Door hen werd een gietvorm gebouwd en enkele
modellen werden ter beproeving overgestuurd. De longartsen echter durfden
de modellen niet te beproeven, omdat het ondereinde volgens hen te massief
was en een slechte vorm had. Zij vreesden weefselverscheuringen. Het ver-
bouwen van dit deel van de mal zou echter aanzienlijke kosten met zich mede
brengen. Ook werd nog gezocht naar een lijm om de rubberafsluiting tot stand
te brengen. Deze werd ten slotte gevonden, maar het bleek lastig om een
geschikt uiteinde van de katheter te ontwerpen.

In deze tijd kwam een nieuwe vorm van de Carlens katheter op de markt,
waarvan beide buizen een voldoende luchtstroom mogelijk maakten, zodat de
interesse van de longartsen voor een nieuwe katheter duidelijk minder is ge-
worden. Gezien deze stand varrzaken werd een voortzetting van het onderzoek
niet urgent geacht.

72. Onderzoek ínzake de ontwikkeling van fysische apparatuur ter verbetering
van het onderzoek van de longfunctie

Aan Prof. Dr. W. Bronkhorst te Utrecht is voor de termijn van I april
1955 - 1 april 1956 een aanvullend subsidie verleend voor personele kosten en
materiële kosten.

Over het onderzoek zelf kan het volgende worden medegecieeld:
In 1955 werd in aansluiting op het onderzoek in 1954 begonnen met de

registratie van het longvolume en de oesophagusdruk in twee loodrecht op
elkaar staande richtingen. De versterking van het elektrische verschünsel, dat
het volume van de long weergeeft, bleek moeilijk te zljn. Pogingen om dit te
doen met behulp van een elektronenstraaloscillograaf werden tijdelijk op-
gegeven wegens moeilijkheden met het verkrijgen van voldoende elektrische
versterking. Met behulp van een spirometersysteem bleek het mogelijk bij
patiënten reproduceerbare druk-volume-diagrammen te registreren. Het spiro-
metersysteem heeft echter een veel te grote traagheid.

Hierna werd een methode ontwikkeld met spiegelgalvanometers, waarbij
de registratie voldoende snel is. De ene galvanometer registreert de druk in
de oesophagus, de andere het longvolume. Het longvolume wordt verkregen
door elektrische integratie van het signaal van een pneumotachograaf. Een
lens beeldt de spiegel van de eerste galvanometer op die van de tweede af.
Tussen beide galvanometers bevindt zich een prisma, dat de horizontale be-
weging van de bundel na de eerste galvanometer omzet in een verticale. De
tweede galvanometer geeft een horizontale beweging aan de lichtbundel. Op
dezewijze ontstaan dus twee dimensionale diagrammen, die de oesophagusdruk
en het iongvolume registreren. De methode zaI voor klinisch gebruik geschikt
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worden gemaakt. De bepaling van de oesophagusdruk met katheters
ballonnetjes werd aan een kritisch onderzoek onderworpen.

Katheters met een lange gummiballon bleken het beste te voldoen.

13. Onderzoek naar de klínische bruikbaarheid van apparatuur voor elektro-
kymografie

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen te Leiden.
Voor de periode van 15 mei 1955 - 15 mei 1956 is een aanvullend subsidie ver-
Ieend voor personele kosten en reiskosten.

Het onderzoek naar de klinische bruikbaarheid van apparatuur voor elektro-
kymografie vond in het jaar 1955 voortgang, voortbouwend op de tevoren
opgedane ervaring. Er is een apparatuur ontwikkeld, die bruikbaar is op
bestaande röntgentoestellen en elektrocardiografen. Plannen om op deze basis
tot een voor routine-onderzoek bruikbare opstelling te komen zijn gereed,
Het filter heeft zljn definitieve vorm bereikt, doch momenteel wordt nog
gewacht op de aflevering van een verbeterd type multiplier. Thans zijn in
totad,446 gevallen onderzocht, waaronder 94 normalen; een aantal patiënten
werd post-operatief gevolgd. Een begin werd gemaakt met het aanleggen van
curven van een kleinere groep normalen met uitgebreide referenties, waarbij
ook de correlaties met het röntgenkymogram beschouwd zullen worden;
tevens wordt thans waar mogelijk elektrokymografie gecombineerd met kathete-
risatie en aortografle. Het ligt in de bedoeling na vergelijking met de klinische
gegevens de resultaten in een uitgebreide samenvatting vast te leggen. De ver-
wachting lijkt gerechtvaardigd, dat de elektrokymografle zictr bij de diagnose
en het klinisch volgen van enkele afwijkingen een vaste plaats zal kunnen
veroveren-

14. Medisch-radiologische onderzoekíngen

Voor de periode van I juni 1.954-1 juni 1959 is aan het natuurkundig labora-
torium van het Rotterdamsch R.adiotherapeutisch Instituut subsidie verleend,
bestemd voor speurwerk op radiologisch gebied. De onderzoekingen geschieden
onder leiding van de heer A. Somerwil, fysicus, die het volgende heeft mede-
gedeeld:

Voornamelijk ten behoeve van intrathoracale dosimetrie werd een toestel
voor het half-automatisch meten van isodocurven ontworpen en geconstrueerd.
Het toestel maakt gebruik van de Bomke-dosimeter, waarvan de ionisatie-
vaatjes zo klein van omvang zijn, dat ook in de gebieden met een snel verval
van de doseringssnelheid met voldoende oplossend vermogen kan worden
gemeten.
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de dosis, die in het
ienten bij verschil-

15. onderzoek inzake het fonocardíogram in sanzenhang met cle polscurve en
onderzoek inzake de ballistocardiografie

Deze onderzoekingen geschieden onder leiding van prof. Dr. H. A. SneÌren
te Leiden.

a. onderzoek inzake het fonocardiogram in samenhang met de polscurve

b. Onderzoek inzake de ballistocardiografie

Indertijd is voor dit onderzoek subsidie verleend voor de periode van
1 januari 1955- 1 januari 1957. Ii'et onderzoek is ernstig belemmerd, doordat
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de vierkanalige elektrocardiograar, die ook bij het onder a. genoemde onder-
zoek zal worden gebruikt, nog niet was afgeleverd.

76. Onderzoek inzake bloeddrukmeting en inzake de polsgolf

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van prof. Dr. A. J. H. Vendrik te
Nijmegen. De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot 1 augustus 1956
en een aanvullend subsidie is toegestaan voor personele kosten.

van het uitvoerige verslag over 1955 is de volgende samenvatting gegeven:
Na een kort overzicht over enige bijzonderheden omtrent de bloedcirculatie

en de topografle van de meetplaats wordt de meting van de bloeddruk op
onbloedige wi-ize theoretisch behandeld.

Een stempeltje wordt bij de pols boven de arteria radialis op de huid gedrukt.
De verplaatsing van het stempeltje ten gevolge van de drukwisselingen in de
arterie kunnen inductief gemeten worden. om de eigenschappen van dit
systeem te kunnen nagaaî, is een model geconstrueerd, bestaande uit een
ventielslang, gevuld met water, dat een bepaalde druk kan hebben. statische
zowel als dynamische proeven kunnen met dit model worden uitgevoerd. In
dit rapport zijn alleen de statische experimenten behandeld.

Het blijkt, dat er een minimale vervorming in de meting blijft bestaan en
dat die minimale vervorming wordt bepaald door een grootheid, die als de
vervormingscoëfficiënt x is gedefinieerd. (wanneer de vervormingscoëfficiënt
constant zou zijn, bedraagt de rninimale vervorming nul.)

Wanneer X bekend is, is de vervorming ondubbelzinnig te bepalen en als
correctie toe te passen in de meting. De meting is dan eenduidig en absoluut.
X is over het algemeen zeer moeilijk te bepalen. In dit geval zijn metingen na
voorafgaande ljking slechts mogelijk met een zekere onnauwkeurigheid,
bepaald door de minimale vervorming.

17. Onderzoek ínzake de oesophagusspraak

Aan Prof. Dr. M. N. J. Dirken te Groningen is voor dit onderzoek voor de
termijn van I februari 1955- 1 februari 1956 subsidie verleend voor personele
kosten, materiële kosten en reiskosten. vervolgens is de termijn verlengd tot
1 februari 1957 en is een aanr,rrllend subsidie verleend eveneens voor personele
kosten, materiële kosten en reiskosten.

Met het onderzoek wordt beoogd antwoord te geven op de I'raag naar:

1. de waarde van de verschillende methoden om lucht in de oesophagus te
brengen;

2. hetjuiste gebruik van deze lucht;
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3. de factoren die de melodische en de dynamische omvang van de stem

bepalen;

4. de coördinatie van de bewegingen van de thorax en de oesophagus.

In het afgelopen jaar werden bij een groot aantal patiënten de anatomische
verhoudingen, de wijze van spreken, de spreekvaardigheid en de omvang van
de stem vastgelegd. Tevens werden de drukken in de pharynx en in de oeso-
phagus tijdens het spreken gemeten. De hiervoor benodigde apparatuur, waar-
onder een melodieschrijver, moest voor het merendeel worden ontworpen. In
samenwerking met de N.V. Philips werd van een zeeÍ goede spreker, die de

lucht op karakteristieke wijze in de oesophagus perst, een röntgenfllm gemaakt

met behulp van de beeldversterker. Deze fllm, die opgenomen werd met
synchroon geluid, toont op instructieve wijze de bewegingen van de pseudo-

glottis, de tong en de pharynx, en de oesophagus. Ook verder bleek de beeld-

versterker eeî zeer waardevol hulpmiddel te zljn. Voor het bestuderen van de

trillingen werd een Af-generator ontworpen. Deze zorgl ervoor, dat de strobo-
scoop automatisch met een iets lagere frequentie dan die van de grondtoon
werkt, zodat de trillingen automatisch in een langzaam tempo te zien komen.

INGEWILLIGDE AAI.{VRAGEN VOOR SUBSIDIE

l. Onderzoek inzake de oorzaken van neusachtigheid van de stem

Aan Prof. Dr. E. Huizinga te Groningen is voorshands voor de duur van
één jaar subsidie verleend, bestemd voor personele kosten, materiele kosten
en reiskosten. De termijn van de subsidieverlening zal aanvangen zodra de
bestelde Sona-Graph is afgeleverd. Op dat tijdstip zal ook de logopediste
worden aangesteld.

2. Onderzoek naar het akoestisch systeem ,,telefoon - oorstukje - 66¡")

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door het Vibratie-team in het Instituut
voor Doofstommen te St. Michielsgestel. Er is subsidie verleend voor personele
kosten en reiskosten. Het is nog niet bekend, wanneer het onderzoek zal
aanvangen.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

Ar.cnvnnN

In hetjaarverslag 1954 werd medegedeeld, dat de voorzitter van de Gezond-

heidsorganisatie T.N.O. als voorzitter van het bestuur en van de Commissie

van Bijstand van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. zou optreden totdat
bekend zouzljn, hoe in de opvolging van Prof' Dr. G. M. van der Plank als

hoogleraar zou worden voorzien. Er is nog geen opvolger van Prof. van der

Plank benoemd.
Het bestuur vergaderde in de verslagperiode éénmaal.

Op 31 december 1955 was het bestuur als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, voorzilter,
Prof. Dr. H. W. Julius,
Dr. O. Mühlbock,

De Cornmissie van Bijstand bestond uit:

Prof. Dr. A. Polman, voorzítter,
Dr. J. A. Cohen,
Dr. F. Dekking,
Dr. M. van Eekelen,
Dr. H. S. Frenkel,

Het secretariaat van het bestuur en van de commissie van Bijstand berustte

bij de secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., mejuffrouw A' E'
Winkel.

De leiding van het centraal Proefdierenbedrijf was wederom in handen van

Prof. Dr. W. K. Hirschfeld.

Wnnxz¡,¡.ugponN

De bouw van de Afdeling Vermeerdering ondervond vertraging' Een deel

der gebouwen kon echter in gebruik worden genomen.

Hierdoor was het mogelijk de fokkerij van konijnen en caviae te Zeist onder

te brengen; de frettenfokkerij volgt in januari 1956. De volledige ingebruik-
neming van het bedrijf te Zeist is in de eerste maanden van 1956 te verwachten.

De fokkerij werd in de tweede helft van 1955 ingesteld op het verkrijgen
van een voorraad fokdieren ten behoeve van de Afdeling vermeerdering. Dit
heeft invloed gehad op de afleveringsmogelijkheden en op de mogelijkheden

voor experimenten bÜ de Afdeling Selectie.

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.
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De fokkerij van ratten (Stam Z.r.), fretten en caviae verliep zeer bevredigend ;
bij de tweede rattenstam (stam B), bij hamsters en konijnen waren de resultaten
beter dan het vorig jaar, maar nog niet optimaal.

Bij muizen was ste halfaar normaal; in het tweede
halflaar vertoonde en K) een verhoogde jongen-sterfte
door het optreden e.

De experimenfez bestonden hoofdzakelijk uit voerproeven en voortzetting
der lopende selectiewerkzaamheden. ook werd verder gewerkt aan het onder-
,zoek van het bloedbeeld van verschillende muizenstammen (hieronder de
anemiestam).

IIet personeel, voornameliik van de Afdeling vermeerdering, werd uitgebreid.

onderzoek inzake etiologie en pathologie van ziekten van de ademhalingsorganen
bij labo ratoríu mratten

experimenteel worden besmet. Naar alle waarschijnlijkheid is het virus elek-
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Bijlage 1

OVERZICHT VAN DE TAAK EN WERKGEBIEDEN VAN DE
GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd op grond van de Wet van 30

oktober 1930 tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
(Staatsblad 416) bij Koninklijk besluit van 4 juni 1949, No. 11, in het leven
geroeperl.

Haar taak werd aldus geformuleerd: ,,te bevorderen, dat het toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze dienstbaar wordt
gemaakt aan de volksgezondheid".

De wijze, waarop de Gezondheidsorganisatie T.N.O. deze taak heeft te
verlrrllen, wordt in de Wet omschreven als volgt:

zrj 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,
benevens de algehele samenwerking op dit gebied;

zij verricht werkzaamheden haar door wet, algemene maaffegel van bestuu¡
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 Zaken en Volksgezondheid en een ge-

delegeerde van het Ministerie 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 leden, die

in ander opzicht deskundig worden geacht op dat gebied. Het bestuur kiest

uit zijñ midden een voorzitter en een ondervoorzittet'
Voorzien wordt in de mogelijkheid van benoeming van tijdelijke leden,

wanneer bÜzondere omstandigheden tot hun benoeming aanleiding geven.

De dagelijkse leiding berust bij het dagelijks bestuur, waarin de plaats van

voorzitter en ondervoorzitter wordt ingenomen door de voorzitter en onder-

voorzitter van het bestuu¡.
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-
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s, het vorderen van
en gedane onderzoek
gelden, het aannem

aanvaarden van erfstellingen en legaten.
De werkzaamheid van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. heeft tot nu toe

vijf facetten vertoond, die als volgt zijn aan te duiden:

a' medische vraagstukken, welke zij zerve aanvat en uitvoert (zgn. eigen onder-
zoekingen);

b. medische vraagstukken, welke anderen aanvatten en \ryaarvoor zij tnanciële
steun genieten van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.;

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

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

e. en ten slotte het vraagstuk van proefdieren met te garanderen zttivere af-
starrÍtning, waarvoor is ingesteld het centraal proefdierenbedrijf T.N.o.
rnet eigen bestuur en Commissie van Bijstand.

voor de onderzoekingen, die vallen onder rubriek a., wordt de werkwijze
gevolgd, dat bü het aanvatten van een onderzoek wordt ingesteld een com-
missie van advies, waarin de deskundigen op dit gebied zitting hebben en dat,
waar nodig, een centrale persoon wordt aangesteld voor de uitvoering, waarbij
die gedeelten van het onderzoek, die afgesplitst kunnen worden en in een
bepaald laboratorium kunnen worden verricht, ook daaraan worden gede-
legeerd.

De adviescommissies zijn de colleges, aan wie de onderzoeker(s) verant-
woording schuldig is (ziin), zij maken het werkprogramma en de begroting
op en beoordelen het werk. zlj hebben, wanneer eenmaal het bestuur met het
werkprogramma en de begroting heeft ingestemd, een grote mate van zelf-
standigheid. rn bijlage 2a. wordt de samenstelling van de verschillende com-
missies gegeven.
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Bijlage 2a

COMMISSIES VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

Samenstelling op l januari 1956.

ApvrnscovrtsslE T.N.o. INZAKE KRopoNDERzoEK: 
v

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. A. Querido (Leiden),
Dr. J. J. Brutel de la Rivière, Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. J. H. de Haas, Prof. Dr. J. J. Th. Vos,
Prof. W. F. J. M. Krul, A. E. Winkel , secretarís.
Dr. H. F. Minkema,

Medewerkers:

Dr. F. Pasma, leider van het onderzoek, Mej. J. C. Kroes, psychologe,
Prof. Dr. M. J. Langeveld, psychologisch adviseur.

i

AovrrscolrurssrE T.N.o. INZAKE oNDERzoEK NAAR FAcroREN, DIE DE rERTNATALE J ,!

STERFTE tsEINVLOEDEN: '
Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Dr. G. J, Kloosterman,
Prof. Dr. B. S. ten Berge, Prof. Dr. W. P. Plate,
Prof. Dr. S. van Creveld, S. Spijer,
C. B. F. Daamen, Dr. M. Straub,
Th. J. D. Erlee, A. E. V/inkel, secretaris.
Prof. Dr. J. H. de Haas,

Medewerkster:

Mej. J. H. Posthuma, kinderarts, Ieidster van het onderzoek.

ApvrnscovrursslE T.N.o. INZAKE HET B.c.c.-vAccINATIEvR.AAcsruK: t
Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. J. H. de Haas,
Dr. D. Bergsma, Mej. Dr. H. C. Hallo,
Dr. B. J. W. Beunders, Dr. M. R. Heynsius van den Berg,
Dr. W. K. Dicke, Dr. C. R. N. F. van Joost,
Dr. J. D. Edens, Prof. Dr. K. C. V/inkler,
Prof. Dr. R. Gispen, A. E. Winkel, secretaris.

Medewerkers:

Dr. V/. A. Griep, adviseur.
M. A. Bleiker, arts, leíder van het onderzoek.
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v'
Apv¡¡scovl¡¡sslE T.N.o. INzAKE ASTMA-oNDERZoEK :

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink,
G. Z. A. Croiset van Uchelen, arfs,
Dr. J. Groen,
P¡of. Dr. J. H. de Haas,

Medewerker:

Instituut voor sociale Geneeskunde te utrecht, dat heeft aange\/ezen de arts
Dr. F. Doeleman.

AovrnscovrursslE T.N,o. TNzAKE oNDERzoEK NAAR DE EpIDEMIoLocIE vAN DE.v
POLIOMYELITIS:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. J. J. van Loghem,
Dr. M. F. Polak,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,

Medewerker:

Dr. S. J. C. Dunlop, leíder van het onderzoek.

Apvrnscovrvussln T.N.o. INZAKE oNDERzoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN ENcEFA- v

LITIS POSTVACCINALIS:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. B. J. W. Beunders,
Dr. R. van Dam,
Dr. F. Dekking,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,

Medewerker:

W. Nanning, arts, leider van het onderzoek.

D¡. G. J. Huet,
Prof. Dr. N. G. M. Orie,
J. E. C. Schook, arls,
A. E. Winkel, secretaris.

Dr. A. Verjaal,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. A. D. Voûte,
A. E. Winkel, secretaris.

Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. W. G. Sillevis Smitt.
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
A. E. Winkel, secretaris.

Prof. Dr. P. H. van Thiel,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,

Aol.r¡scorr¡vrrssrE T.N.o. TNZAKE HET ToxopLASMosrsvRAAGSTUK :

Prof. Dr. A. Polman, voorzÌtter,
Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman,
Dr. J. Spaander, (pl.verv. Dr. J. H. Bekker), A. E. Winkel , seuetaris.
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Aovrsscor4r,trssrn T.N.o. TNZAKE vTRUSoNDERZoEKINGEN: 'j

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. J. Mulder,
Dr. F. Dekking, Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. J. E. Dinger, Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. H. S. Frenkel, A. E. Winkel, seuetaris.
Prof. D¡. R- Gispen,

Apvrnscolr.rursslg T.N.o. INZAKE oNDERzoEK op HET GEBIED vAN CARIES-

BESTRIJDING: ¿

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. J. A. Ch. van Pinxteren,
Prof. Dr. H. Berkelbach van der Sprenkel, Prof. Dr. H. J. M. Scheffer,
Prof. J. G. de Boer, J. Stork, tandarts,
Prof. Dr. Ir. M. J. L. Dols, Prof. Dr. H. G. K. Westenbrink,
Prof. W. F. J. M. Krul, A. E. Winketr, secretaris.

Medewerkers:

Prof. Dr. K. C. Winkler, adviseur,
O. Backer Dirks, tandarts, leíder van het onderzoelc.

ApvrBscol.rurssrrT,N.o.INZAKEREUMAvRAAcsruKKEN: !
Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. J. Goslings,
E. Bingen, arts, Dr. P. van der Meer,
Dr. J. J. de Blécourt, Dr. J. J. Siemelink,
Dr. J. van Breemen, A. E. Winkel, secretarís.
Dr. G. van Dam,

Medewerker:

R. de Graaff, reumatoloog, leider van het frequenùe-onderzoek.

Aovrnscolvllr,lrssrE T.N.o. TNZAKE ScHIMMELZIEKTEN :

Prof. Dr. A. Polman, voorzítter, Prof. Dr. K. C. Winkler,
Dr. G. Cremer, Prof. Dr. J. J. Zoon,
Prof. Dr. N. G. M. Orie, A. E. Winkel, seøetaris.
P, J. van der Werff, arls,

Medewerker:

Centraalbureau voor Schimmelcultu¡es.
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Aov¡rscoluursslE T.N.o. INZAKE cERoNToLocrscHE VRAAGSTUKK¡N :

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. L. van der Horst,
Prof. Dr. R. A. M. Bergman, Prof. Dr. R. Remmelts,
Dr. C. G. J. M. Engel, Prof. Dr. J. H. Tuntler,
Dr. J. Groen, B.Watleîa, arts,
Prof. R. Hornstra, A. E. Winkel , seuetaris.

Medewerkers:

Dr. J. Groen, adviseur,
Dr. R. J. van Zonneveld,, arts, coördinator.

AovrnscoulnsslE T.N.o. INZAKE ExrERIMENTELE cHIRURGTE: t
Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. L. D. Eerland,
Dr. J. R. Blickman, Prof. Dr. G. H. B. Teunissen
Prof. Dr. L Boerema, A. E. Winkel , secretaris.
Prof. Dr. R. Brinkman,

Apvrescorr¿uIssrE T.N.o. INzAKE rsoropENoNDERzoEK :

P¡of. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. A. Querido (Leiden),
Prof. Dr. A. H. W. Aten, Prof. Dr. R. H. de Waard,
Prof. Dr. H. C. Burger, A. E. Winkel, secretaris.
Prof. Dr. G. A. Lindeboom,

Aovrnscol¿lrrssln T.N.o. INZAKE KLINTSCH GENEESMTDDELENoNDERZoEK :

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. F. L. J. Jordan,
Prof. Dr. F. S. P. van Buchem, Prof. Dr. C. D. de Langen,
Prof. Dr. U. G. Bijlsma, Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, Prof. Dr. A. J. Steenhauer,
Drs. H. van Genderen, Prof. Dr. E. H. Vogeleîzang,
Prof. Dr. J. Goslings, A. E. V/inkel , secretaris.
Dr. C. A. van llees,

Medewerker:

Dr. L. Meyler, advíseur.

Aovr¡scotr¿ursslE T.N.o. REUMA :

Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, voorzitter, Prof. Dr. G. A. Lindeboom,
Prof. Dr. S. van Creveld, A. E. rù/inkel , secretaris.
Prof. Dr. J. Goslings,
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ApvrBscol,urlrsslE T.N.o. rNzAKx HET opsrELLEN vAN EEN STUDIEpLAN vooR EEN

oNDERzoEK NAAR DE vERDELING veN perrËNrsN IN ZTEKENHUTZEN: V

Prof. Dr. A. Polman, voorzitler, Dr. L. Schalm,
P. C. Cleyndert Jr., J. Schooneman,
Dr. J. P. de Jong, H. Slettenaar,
I(. A. Kreyns, Dr. J. B. Stolte,
Dr. W. J. Lojenga, A. E. Winkel, secretatis.
K. J. Milnes,

ApvrnscovrvnsslE T.N.o. TER vooRLrcHTINc oMTRENT DE vRAAcsruKKEN,
SAMENHANGEND MET EEN ONDERZOEK NAAR DE DOELTREFFENDHEID DER CURA-

TIEVE GENEESKUNDE EN GENEESKUNDIGE VOORZORG: U

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, T. B. A. Melief, arfs,
Dr. J. J. Brutel de la Rivière, Prof. Dr. A. Querido (A'dam),
Prof. Dr. G. C. E. Burger, Dr. W. E. Steur,
Dr. F. A. van Dop, Dr. F. Wibaut,
Prof. Dr. Sj. Groenman, A. E. Winkel, secretaris.
Prof. R. Hornstra,

Medewerker:

Y. van der Wielen, arts, leider van het onderzoelc.

Apv¡rscol.lurssrn T.N.o. INZAKE HET vRAAGSTUK vAN REGISTRATIE vAN MEDIScHE V

GEGEVENS:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, E. H. Scheijde, arts (leider van het

Dr. E. F. Drion, onderzoek),
Th. J. D. Erlee, Dr. J. G. Stridiron,
J. Fokkema, arfs, R. van der Torn,
Dr. J. Leutscher, L. van der Vegt,
Dr. M. G. Neurdenburg, A. E. Winkel, secretaris.

OmËNrsxrNcscoMMISsIE T.N.o. oMTRENT socIAAL-cENEESKUNDIcE BERoEPS-

CLASSIFICATIE:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Dr. P. W. L. Penris,

Drs. T. van den Brink, Mej. J. H. Posthuma, arls,
Dr. E. F. Drion, Prof. Dr. R. Remmelts,
Prof. Dr. Sj. Groenman, Prof. D¡. J. H. Tuntler,
Prof. R. Hornstra, A. E. Winkel, secretaris.

Dr. M. G. Neurdenburg,
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ApvEscouursslE T.N.o. TNZAKE oNDERZoEKTNGEN op HET GEBTED vAN
ATHEROSCLEROSE:

Prof. D¡. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. C. J. F. Böttcher,
Prof. Dr. R. Brinkman,
Dr. C. G. J. M. Engel,
Dr. J. Groen,

Aor¡rrscorttssrg T.N.o. TNZAKE
STOFFEN OP MEDISCH GEBIED:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
O. IJ. van Bochove,
Dr. G. van Dam,

Dr. G. A. Overbeek,
Prof. Dr. II. J. c. Wjjers,
Dr. R. J. van Zonneveld,
A. E. Winkel , secretaris.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR KT.INST.

S. Pieterse,
Dr. P. Platzek,
A. E. Winkel , secretaris.

Dr. H. J. Groenendijk,
P. J. J. Ifeesters,
Ir. J. Roelofs Heyrmans,
Dr. A. L. de Vetten,
A, E. Wirkel, secretaris.

Aov¡¡scouurssrE T.N.o. TER vooRLIcHTrNc TNZAKE HET vRAAGsruK vAN DE
STRUCT(rUR, ANATOMIE EN FYSTOLOGIE VAN DE KINDERVOET:

Prof. Dr, A. Polman, yoorzÌtter,
Dr. J. J. Brutel de la Rivière,
Dr. E. F. Drion,
P. van Dijk,
A. J. A. Douw,

Mpprscrn coNTAcrcoMMrssIE T.N.o.-z.w.o. :

l/oor T.N.O.:

Dr. C. Banning,
Prof. Dr. A. Polman,
Prof. Dr. R. Remmelts,
A. E. Winkel . secretaris voor de T.N.O.-groep.

Voor Z.W.O.:

J. H. Bannier,
Prof. Dr. S. E. de Jongh,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruvs.
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Bijtage 2b

RAAD VAN BIJST'AND EN WERKGROEPEN VAN DE AFDELING
GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Ra¡.p v.qx BTJSTAND:

Prof. W. F. J. N4. Krul. voorzitter, C. H. J. Küthe, arfs,
F. Bezerner, arts, ondervoorzitter, Prof. Ir. A. J. ter Linden,
Dr. F. H. Bonjer, Dr. L. H. Louwe Kooymans,
Drs. I{. J. Eoorsma, Dr. W. F. M. Matla,
Prof. Dr. G. C. E. Burger, Prof. Dr. Ir. J. p. Mazure,
Ir. P. F. Bijlaard Wzn., Mevr. Prof,. Dr. A. Ch. Ruys,
Ing. P. W. Deerns, Ir. H. Sangster,
Ir. A. J. J. Dorrenboom, Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma.
Dr. B. van Dijk, Ir. A. O. Schuil,
lr. F. Groeneveld, Dr. J. Spaander,
Ir. G. P. de llaas, Drs. I{. V/. J. M. Trines,
Ir. H. 't trIart, Dr. II. Umrath,
Prof. Ir. A. de Heer, Ir. W. Valderpoort,
V/. A. H. W. M. Janssen, Ir. R.. Vermeulen,
J. W. Janzen, Ir. W. A. G. Weststrate,
Dr. D. L. Kedde, Mevr. Dr. N. L. Wibaut-Isebree
J. B. Kleyn, arts, Mciens,
Prof. Dr. trr. A. J. Kluyver, Ir. F. C. J. M. Wfufz Czn.,
Prof. Dr. J. Koekebakker, A. E. Winkel, secretaris,
K. R. Koopmaîs, arts, F. C. van Heck, fungerend secret-
Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten,

Wrnrcnorp BEREKENTNG YERwARMING EN vENTILATTE:

Prof. Dr. E. F. M. van der Held, voorzitter, Ir. V/. F. van Leening,
Ir. A. Adam, Prof. Ir. A. J. ter Linden,
Ir. D. H. van Buuren, A. P. van Lubeck,
Dr. L. J. L. Dey, Ir. W. de Ruiter,
Prof. Ir. E. Dobbinga, Ir. L. Worp,
Dr. H. J. Hamaker, Ir. F. C. J. M. Wirtz Czn.
Ir. N. Kloots,

Voor de Afdeling Gezondheídstechniek T.N.O.:

Ir. E. van Gunst, Ir. D. van Ztllen.
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'Wsmcnonp VLIEcAsHTNDER rrrr FABRIEKsscHooRSTENEN.'

Prof. Ir. A. J. ter Linden, voorzitter, Ir. H. 't Hart,
F.Bezemer, arts, ¡-. de Jong,
J. C. Busquet, Ir. H. van der Kolk,
Dr. J. S. N. Cramer, Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma,
Ir. H. J. van Ebbenhorst Tengbergen. Drs. M. J. N. Schuursma,
Ir. J. Gadiot, Ir. A. Verwer,
Dr. J. Hamaker, Ir. F. C. J. M. Wirtz Czn.

Voor de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.:

Ir. L. J. Brasser, F. C. van Heck, secretaris.
Drs. F. Hartogensis,

'WnnrcnoBp BEwARINc EN AFvoER vAN HUrsvuIL IN DE HoocBouw:

Dr. Ir. M. F. de Bruyne, voorzitter, Ir. L. van Marlen,
J. C. Bolten, A. M. Noppen,
Ir. H. G. C. Coheñ Stuart, Ir. F. E. Samson,
P. de Graaff, Ir. H. J. G. van der Veen.

Voor de AJdeling Gezondheidstechniek T.N.O.:

A. H. M. Basart, F. C. van H.eck, secretaris.

'WBmcno¡p 
BTNNENvERLTcHTTNG T.N.o. :

voorzitter, Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten,
F.Bezemer,arts, Ir. J. J. B. Moerman,
Dr. J. ten Doesschate, oogarts, Ir, H. G. van der Molen,
Dr. G. J. Fortuin, Ir. M. S. H. Trooster.

Voor de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.:

Ir. J. van den Eijk, F. C. van IIeck, secretaris.
A. J. Kruger,

'WBmcnonp 
TRTLLINGHINDER. T.N.o.

J. G. Kraft, l)oorzitter,
Y. Aalbersberg,
Ir. R. G. Boiten,
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Prof. Ir. H. C. A. van Eldik
Thieme,

Dr. J. Groen,
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Bijlage 2c

COMMISSIES, CURATORIUM, WERKGROEPEN EN SUBGROEP RES-
SORTERENDE ONDER DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELiNG T.N.O"

Samenstelling op 1 januari 1956

Cou¡,tssrn ,,BouwEISEN vooR HET MEDISCH-FvsISCH INSTITUUT T.N.o.":

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
K. Breur, arls,
Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten,
Ir. A. de Mooij A.Czn.,
Prof. Dr. H. de Vries,

Cun¡,ronruu INZAKE RADroLocrE :

Prof. D¡. A. Polman, voorzitter,
Prof, Dr. R. H. de Waard, ondervoorzitter,
A. Somerwil,

D¡. J. J. Went,
A. E. Winkel , secretaris,
Ir. D. H. Bekkering, technisch

secretaris.

Dr. J. J. Vy'ent,
A. E. Winkel , secretaris,

Couurssm vAN BTJSTAND INZAKE RADroLocrE:

Prof. Dr. A. Polman, yoorzitter,
Prof. Dr. R. H. de Waard, ondervoorzitter,
Ir. A. H. O. W. de Bats,
F. Bezemer, arts,
K. Breut, arfs,
P¡of. Dr. J. van Ebbenhorst Tengbergen,

Prof. Dr. S. Keijser,
H. Lokkerbol,
Dr. Ir. W. J. Oosterkamp,
Ir. B. M. Woldringh,
A. E. Winkel, secretaris

Wsmcnonp vooR ELEKTRo-ENcEFALocRAFIE :

Prof. Dr. A. Polman, roorzitter,
Prof. Dr. J. ten Cate,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn,
Dr. V/. J. M. Hootsmans,
Prof. Dr. L. van der Horst,
Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
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Dr. O. Magnus,
Prof. Dr. G. G. J. Rademaker,
Dr. V/. Storm van Leeuwen,
L. H. van der Tweel,
A. E. Winkel , secretaris.



Suscnorp,,IREeuENTIE-ANALvsE vAN IIET E.p. c.,, :

Prof. Dr. L. van der Horst, voorzitter,
Prof. Dr. H. C. Burger,
D¡. A. G. M. van Gemert,
Dr. H. den Hartog,
Prof. Dr. G. P. M. I{orsten,

Dr. W. Storm van Leeuwen,
L. H. van der Tweel,
Prof. Dr. H. de Vries,
Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris.

Frof. R. L. J. van Ruyven,
Prof. Dr. II. d. Snellen,
Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,
Prof. Dr.Ir. C. W. Kosten,adviseur,
Dr. Ir. H. l:NIol, advíseur.

Prof. Dr. L. B. W. Jongkees,
Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten,
A. E. Winkel , secretaris.

Wnmcnogp,,srANDAARDrsATrE vAN DE FoNocARDrocnA¡m" :

Prof. D¡. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. H. C. Burger,
A. D. Erkelens,
J. B. Kleyn,
Dr. J. Nieveen,
J. H. Pannekoek,

courrrssrn vAN ovERLEG INZAKE KEURTNGSNoRMEN vooR HooRAppARATEN:

Prof. Dr. H. C. Burger, voorzitter,
Prof. Dr. H. A. E. van Dishoeck,
Prof. Dr. A. A. J. van Egmond,
Prof. Dr. E. Huizinga,

Prof. Dr. E. Huizinga,
Prof. Dr. L. B. W' Jongkees,
A. E. Winkel, secretaris.

couurssre vAN ovERLEG TNzAKE DE sLEcHTHoRENDHETD BrJ scHooLKTNDEREN:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. H. A. E. van Dishoeck,
Prof. Dr. A. A. J. van Egmond,
Prof. Dr. H. C. Huizing,
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Bijlage 3

CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

onderstaand volgt een overzicht van de besturen en commissies, waarin de

voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. al vóór 1955 zitting had

(op pag. 8 van het verslag over 1955 staan vermeld de instellingen, waarmede

sedert begin 1955 contact plaatsvond).

Lid van het bestuur van de Stichting Rheumatiekfonds Dr. Jan van Breemen.

Lid van het bestuur van het Praeventiefonds.

Lid van de Gezondheidsraad en lid van:
de Nationale commissie voor de Gezondheidsstatistieken van de Gezondheids-

raad,
de Commissie inzake B.C.G. vaccinatie van de Gezondheidsraad,
de commissie inzake het keuren van apparaten voor ultra-violette stralen van

de Gezondheidsraad en
de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake voorraadvorming van gamma-

globuline.

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde.

Voorzitter van de Commissie van Bijstand voor de Afdeling Gezondheidszorg
van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde.

Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde.

Adviserend lid van het bestuur van de Stichting ,,Nationaal Luchtvaart Genees-

kundig Centrum".

Lid van het Bestuur van de Tuberculose-Studie-Commissie van de Koninklijke
Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose.

Lid van de Commissie tot het verrichten van een statistisch onderzoek naar de

herkomst en de bestemming van de nationale middelen, welke ten bate van de

volksgezondheid besteed worden, ingesteld door de Staatssecretaris van Volks-
gezondheid.

l&



voorzitter van de commissie van advies iná¿fts þs1 waagstuk van bevoegdheid
tot het aanwenden van Röntgenstralen en het gebruik van radio-actieve stoffen,
ingesteld bü beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid.

Lid van de Commissie van Advies van het Koningin Wilhelrnina Fonds.

Lid van de Commissie tot het ver¡ichten van een nadere studie inzake de
organisatie van de geneeskundige en gezondheidszorg in de droogkomende
Zuiderzeepolders, ingesteld door de Minister van Sociale Zakan en Volks-
gezondheid.

Voorzitter van de Voedingsorganisatie T.N.O.

Lid en plaatsvervangend voorzitte¡ van de Voedingsraad.
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Bljlage 4

PUBI.IKATIES

PoluAll, 4., Het ,,Klimaat" voor medisch wetenschappelijk onderzoek.
Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 4, p. 2821285.

Doon pr cEZoNDHErÞSoRGANTSATIE T.N.o. zELvE AANGE¡r'ATTE oNDERZoEKTNGEN

l*. Kroponderzoek

Plsua, 4., Krop in Nederland.
T.v. Soc. Geneesk.33 (1955) 7, p. 188.

KAAyr, C. K. J., Voeding en voedingstoestand van het schoolkind ten platte-
lande - Een sociaal-geneeskundig onderzoek op het eiland IJsselmonde.

Proefs chr. Rijksuniversiteit Leiden 1955.

¿ L.lNcuaN, J., Abnorrnale ontogenese van de mens (Invloed van exogene
factoren).

Geloof en l4/etenschap 53 (1955) 5.

¿ LlNcIr,r.a.N, J. and F. v¡.N F.t¡ssnx, The influence of thyroid-extirpation of the
mother animal on the development of the embryo.

Acta Physiol. Pharmacol. Neerl.4 (1955) 1, p. 1091113.

L.LNclr.Lx, J. en F. vlN F¡,¡,sss¡¡, Aetiologie van aangeboren stoornissen
(Invloed van de schildklier van de moeder op de morphogenese van het
embryo).

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 29, p. 2119124.

LlNcrrm,N, J. en F. vAN FAASSEN, Aangeboren afwrjkingen bij het embryo na
schildklier-extirpatie van het moederdier. Verslag uitgebracht voor de
Nederlandse Anatomen Vereniging op 11 december 1954.

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 43,p.3233135.

, L.LNcrr,reN, J. and F. vlN FAnssnrv, Congenital defects in the rat embryo: After
partial thyroidectomy of the mother animal: Apreliminary report on the
eye defects.

Amer. J. Ophth. 40, no. 1, juli 1955, p. 65-76.

*) De nummering komt overeen met de numrnering der onderzoekingen in het
jaawetslag.
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2*, Perínatale sterfte

g Posrnuul, J. HERMANA, Daling van de perinatale sterfte in Nederland onder
landelijke en stedelijke verhoudingen 1926-1933.

T. v. Soc. Geneesk.33 (1955) 4, p. 100/110.

MnNscnor, W. A. en M. Srn¡un, Retrolentale fibroplasie en interstitiele
pneumome.

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 2, p. 92197.

MlNscnor, W. 4., De aetiologie van retrolentale fibroplasie (vergaderverslag
Klinisch Genootschap R.otterdam).

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 11, p. 838/841.

'Cnrver.o, S. v.l,N, Mn¡. R.. BArrn, T. NrnssrNc, J. J. SrprBu¡. en MB¡. C. A. A. M'
Surrs, De vorming van thromboplastine in het bloed van pasgeborenen
(r).

Ned. T. y. Geneesk.99 (1955) 16, p. 1146149.

BRUrrNr, J. I. pn en S. vlN CnevnLD, Clotting factors in haemolitic diseases

of the newborn.
Neo Natal Studies 4 (1955), 149.

BAreR, H., G. J. AoorNs, J. Grnnr.tNc, A. v¡.N'T LAAR en N. A, Mnun$Nc,
Vorming van thromboplastine resp. met gebruik van een suspensie van
bloedplaatjes eî eeî zg. plaatjessubstituut.

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955), p. 3688.

Bnurxe, J. I. pn en S. veN Cnnvrr-o, Stollingsfactoren bii Mo¡bus haemo-
lyticus neonatorum.

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955), p. 3875.

4*. Astma

Drruen, E. en J. GnonN, Reproduceerbare psychogene asthma-aanvallen.
Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 41, p. 3032143.

Donr-rrr,r.lN, F. en L. KonxnNnuu, De sterfte aan asthma bronchiale in Neder-
land.

T. v. Soc. Geneesk.33 (1955) 22, p. 639 1650.

Donr-rvr.lN, F., Asthma bronchiale bij schoolkinderen, I. Voorgeschiedenis,
opzet en uitvoering van de enquête.
T. v. Soc. Geneesk.34 (1956) 3, p. 59173.
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Dorr,rlraN, F., Asthma bronchiale bij schoolkinderen, II. Uitkomsten van het
qualitatieve deel van het onderzoek.

T. v. Soc. Geneesk. 34 (1956) 4, p. 931106.

DoetnulN, F., Het vóórkomen van asthma bronchiale in Nederland, III.
T. v. Soc. Geneesk.34 (1956) 5, p. 1231134.

DonLEMAN, F., Het vóórkomen van asthma bronchiale in Nederland, IV.
Asthma bronchiale en ziekenhuisopneming.

T. v. Soc. Geneesk. 34 (1956) 6, p. 159 1167.

5*. Poliomyelitis

Locnnu, J. J. veN, De epidemiologische toeneming van poliomyelitis in Neder-
land en het naaste buitenland gedurende het jaar 1952.

Ned. T. y. Geneesk.99 (1955) 3, p. 183/196.

Knrr, 4., Virological diagnosis of poliomyelitis by means of a simplified
technique for the propagation of the virus in strain HeLa human
epithelial cells.

Ar ch. Virusforsch. Yl lt, 60 (1 955).

W¡rrop-Oosr¡NRUK, G. 4., Een onderzoek naar de invloed van endogene
factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior.

Proefs chr. Rljksuniversiteit Groningen 1 955.

t LocHBM, J. J. veN, Isomorbiditeit, synchronisme, sporadiciteit en haardvorming
bij epidemische toeneming van poliomyelitis.

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 22, p. 155411567.

VrnLINoE, J. D., A. Kn¡r and R. Wvrnn, The distribution of poliomyelitis
virus in cynomolgus monkeys following oral administration, tonsillec-
tomy and intramuscular injection of diphtheria toxoid.

Arch. Virusf. VIl2-3, 175 (1955).

VnntINon, J. D., Experimentelle Untersuchungen über die pathogenese der
paralytischen Poliomyelitig, insbesondere nach Tonsillektomie und
intramuskulärer Inj ektion.

Bull. Schweiz. Akad. Med. Ví/issenschaften 11 (1955) p. 177.

vnntrNon, J. D., Beschouwingen over actieve immunisatie tegen poliomyelitis.
T. v. Soc. Geneesk. 14 (1955), p. 391.

¡ Locnrv, sn., J. J. v¡N, The epidemic increase of poliomyelitis in the Nether-
lands and adjoining countries during 1952.

Documenta de Medicina Geographica et Tropica, Vol. 7 (1955) No. 3.
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, LocHEM, Sn., J. J, vnN, Isomorbidity synchronism, sporadicity and formation
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Bijlage 5

DOOR HET CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGSONDERZOEK
T.N.O. VAN DE VOEDINGSORGANISATIE T.N. O. VERRICHTE WERK.
ZAAMHEDEN, WELKE OOK VOOR MEDICI VAN BELANG ZIJN

1. ONonnzonK vAN voEDINGSMTDDELEN

I. L Aantonen van faecale besmetting ,t,an voedingsmíddelen

rn verband met mededelingen uit het buitenland, dat humane faeces soms
arm kunnen zijn aan E. coli e.d., waardoor een negatieve coliproef van voe-
dingsmiddelen geen absolute zekerheid geeft over de afwezigheid van faecale
besmetting, werd begonnen met een uitgebreid bacteriologisch onderzoek van
faeces van een aantal personen, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed
aan Str. faecalis.

In opdracht werd een aantal monsters van verschillende aarcl op de aan-
wezigheid van coli-achtige bacteriën onderzocht.

1.2. Tellen van levende micro-organismen

Het onderzoek ter verbetering van de methoden voor het tellen van levende
micro-organismen in voedingsmiddelen werd voortgezet. verschillende nieuwe
cultuurmedia werden daarbij in onderzoek genomen, in het bijzonder werden
media voor het selectief tellen van clostridia en faecale streptococcen en voor
Staphylococcus aureus onderzocht.

In opdracht werden tellingen van verschillende groepen micro-organismen
in een aantal monsters voedingsmiddelen uitgevoerd.

I. 3. Bacteriologisch onderzoek van vrouwenmelk

Het onderzoek naa¡ de bacteriologische gesteldheid van rauwe vrouwenmelk
van verschillende klinieken werd voortgezet. rn het bijzonder werden tellingen
uitgevoerd in melk waarbij na-infecties en ontwikkeling yan micro-organismen
na het kolven werden voorkomen. Het bleek, dat toch in vele gevallen de
microbiologische gesteldheid van de melk zo slecht was, dat zii niet zo¡der
gevaar rauw aan zuigelingen kan worden verstrekt. Een publikatie over dit
onderzoek is in voorbereiding.

2. Tpcn¡¡orocrE v,AN voEDTNGSMIDDELEN

2. l. Stabilíteít van vitaminepreparaten

voornamelijk in opdracht we¡d de stabiliteit van verschillende vitamine-
preparaten onder praktijkomstandigheden onderzocht. rn het biizonder werd
hierbij het gedrag van vitamine A bestudeerd.
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2. 2. Koken van aardappelen voor het zoutarme dieet

Gevonden \ryerd, dat ongeschilde aardappelen in water met zout kumen
worden gekookt zonder dat het Na-gehalte toeneemt. Dit is van belang voor
patiënten met zoutloos dieet, wier voedsel tezamen met dat van anderen moet
worden gekookt (Voeding 16 (1955) 706-708).

3. Exp¡nrvr¡rtrEEl voEDrNGsoNDERzoEK MET pRoEFDIEREN

j. 1. Schadelijkheid van lactose

Het onderzoek naar de schadelijke werking van hoge concentraties lactose
(251 en meer) in voedermengsels voor ratten werd voortgezet. Tevens werd
ook van lagere concentraties (20 en l5%,) een nadelige werking vastgesteld in
de vorm van een duidelijke groeivertraging.

Deze schadelükheid van lactose wordt in verband gebracht met de vermin-
derde activiteit van het enzym lactase in de darm na de zoogtijd. Daarorn werd
begonnen aan een onderzoek naar de verandering van de lactase-activiteit in
de darm blj verschillende diersoorten. Bij de rat werd op het eind van de zoogtijd
eeî zeet aanzienlijke vermindering van de lactase-activiteit vastgesteld.

3. 2. Intermitterende eiwitvoeding

Naar aanleiding van waarnemingen over het zeer ongeregelde gebruik van
eiwitrijke voedingsmiddelen bij verschillende bevolkingsgroepen op Nederlands
Nieuw-Guinea werd een onderzoek begonnen over de invloed van intermit-
terende eiwitvoedering op de groei en fertiliteit van ratten in opeenvolgende
generaties. Daartoe wordt aan de proefdieren om de andere dag afwisselend
een ei\Ä/itvrü en een eiwitrijk voer beschikbaar gesteld. De groei, de voortplan-
ting, verschillende componenten van het bloed en het vetgehalte van de lever
worden vergeleken met die van een controlegroep op hetzelfde voer, waarvan
echter de eiwitcomponent gecombineerd met de overige dieetbestanddelen
verstrekt wordt.

Door deze intermitterende eiwitvoedering bleken de groei en het volwassen
gewicht verminderd te zijn en vooral gedurende de zoogtijd bleken zich
specifieke moeilijkheden voor te doen, waarschünlük berustend op een aan-
zienlijk verlaagde lactatiecapaciteit van de zogende dieren. Het onderzoek
wordt voortgezet.

3.3. Yoedingswaarde van gesterìliseerde melk

Voor het onderzoek naar de voedingswaarde van gesteriliseerde melk werden
verschillende groeiproeven uitgevoerd, waarbij pasgeboren biggen als proefdier
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werden gebruikt. Voor dit soort proeven bleken babybiggen vele voordelen
op te leveren boven de tot dusver gebruikte laboratoriumrat. In alle proeven
werd een zeer gering verschil in groei waargenomen tussen de groepen op
gesteriliseerde melk en die op gepasteuriseerde melk. Het onderzoek werd voor-
lopig afgesloten en een publikatie werd gereed gemaakt.

3.4. Gebruik van biggen als laboratoriumdieren

Ten behoeve van het geregeld gebruik van babybiggen als laboratorium-
proefdier voor voedingsonderzoek werden verschillende groeiproeven uit-
gevoerd. Speciale aandacht werd besteed aan de bestrijding van darmstoor-
nissen, die gedurende de eerste dagen van de opfok onder laboratorium-
omstandigheden veelvuldig optreden en soms een aanzienlijke sterfte veroor-
zaken. De resultaten werden beoordeeld in proeven, waarbij van enkele tomen
biggen een aantal dieren op het laboratorium en de rest bij de zeug werd
opgekweekt.

3.5. Vitamine C-deficiëntie bij caviae

De voorlopige resultaten van het onderzoek naar histologische afwükingen
blj caviae, geboren uit vitamine C-deflciente moeders, waren zodanig dat het
onderzoek werd voortgezet. H.et onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking
met het Pathologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht.

3. 6- Vitamíne A-deficiëntie

Een oriënterend onderzoek werd uitgevoerd naar de invloed van de eiwit-
concentratie van het voer op het optreden van deflciëntiesymptomen bij ratten,
die op een vitamine A-deficiënt voer worden gehouden. Als gevolg van de aan-

wezigheid van vitamine-A-actieve stoffen in de gebruikte voedingsmiddelen
kon geen speciûeke invloed van de eiwitconcentratie op de vitamine A-defi-
ciëntie worden vastgesteld.

4. ExpenruBNTEEL voEDTNGSoNDERZoEK BrJ DE MENS

4. I. Coeliakie-onderzoek

Het onderzoek over de schadelijke invloed van tarwe-eiwit, in het bijzonder
van gliadine, werd in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht voortgezet.

De hypothese, dat glutamine gebonden in eiwit voor de schadelijke werking
verantwoordelijk is, werd gesteund door het feit, dat het eiwit in de voedings-
middelen, die onschadelijk zijn voor coeliakiepatiënten, nl. melk, vlees, rijst,
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mais, boekweit, zonder uitzondering een lager glutaminegehalte heeft dan het
eiwit in de voedingsmiddelen, die wel schadelijk zijn, nl. tarwe, rogge, haver.

Bij nader onderzoek van de glutamine-oploop in het bloed van coeliakie-
patiënten na belasting met gliadine bleek, dat deze oploop waarschiinlijk niet
veroorzaakt wordt door vrij glutamine, maar door glutarnine in polypeptide-
binding. Hiertoe werd o.m. een micro-ammoniakbepaling (0,1-5¡rg) in gebruik
genomen. Er werd geconstateerd, dat de glutamine-oploop in bloed ook bij
normalen te voorschijn geroepen kon worden mits de gliadinebelasting groot
genoeg is. De invloed van gliadine, gedesarnideerde gliadine, al of niet na
verwijdering van Nrrr, werd ook met behulp van belastingskrommen nagegaan.

4. 2. Voedingsdiarreeën

In samenwerking met de Bacteriologische Afdeling van het trIygiënisch
Laboratorium te utrecht werd een onderzoek begonnen naar de bacterieflora
bij patiënten met voedingsdiarreeen. In het bijzonder wordt onderzocht of er
een correlatie bestaat tussen de aard van deze flora en de gevormde vluchtige
lagere vetzuren met de bedoeling snel de aard van de diarree te kunnen diagnos-
tiseren.

4. 3. Vetzuren in faeces

In Dr. J. Fernandes, kinderarts te 's-Hertogenbosch,
werd patiënten lijdend aan coeliakie, pancreas_fibrose engalga op grond van vetzuuranalyses in de faeces.

ook werden verschillende leveraandoeningen in dit onderzoek betrokken,
waarbij de medewerking werd verkregen van het Gemeenteziekenhuis te
Arnhem.

Conclusies kunnen nog niet worden getrokken.

4.4. Invloed yan tarwe op patiënten lijdend aan myotonie

In samenwerking met de Neurologische Kliniek van het stads- en Acade-
misch Ziekenhuis te utrecht werd nagegaan of tarwe schadelijk is voor
myotonie ad breek bij de meesten een gliadinebelastings-
kromme len, terwijl een tarwevrii dieet bij verschillende
patiénten nvloed had.

4.5. stofwisseling van onverzadígde vetzuren bij patiënten tijdende aan eczeem

Ten behoeve van dit onderzoek, dat i
Kliniek van het Stads- en Academisch Zi
bij verschillende normale personen de ho
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zadigde vetzuren van het bloedvet bepaald. Tevens werden vetbelastings-
proeven uitgevoerd, waarvoor een snelle lipemiebepaling in gebruik werd
genomen. Eczeempatiënten werden nog niet in het onderzoek betrokken.

4. 6. Toxicologís ch onderzoek van tetra-ethylthíuramdisulfide (t.a.t.d.)

Het onderzoek naar de minirnum hoeveelheid t.a.t.d., die in combinatie met
alcohol bij de mens toxische verschijnselen veroorzaakt, werd voortgezet.
Het bleek, dat de combinatie bij de onderzochte proefpersonen geen invloed
op bloeddruk en hartwerking had; wel bleken enkele zg. vasolabiele personen
een hinderlijke vasodilatatie te krijgen na het gebruik van alcohol met t.a.t.d.

4. 7. Verschillende onderzoekingen

Met de kliniek voor Interne Geneeskunde der Rijksuniversiteit te Groningen
werd contact opgenomen over het onderzoek naar de schadelijkheid van tarwe
voor spmwpatienten.

Een patientje lijdend aan ernstige steatorrhoe en oedeemvorming wanneer
het vet gebruikt, werd zonder duidelijk resultaat behandeld met vitamine E.

5. VosorNcsoNDERzoEK vooR TRoprscHE cEBIEDEN

Behalve de hier genoemde onderzoekingen kan verwezen worden naar de
onder 3.2. genoemde proeven over de intermitterende eiwitvoeding, die
begonnen zijn naar aanleiding van de op Nieuw-Guinea geconstateerde zeer
ongeregelde eiwitvoeding van Papoeastammen.

5, l. Conserveren van bloedserum

In verband met onderzoek van bloedmonsters uit Nieuw-Guinea werd een
methode uitgewerkt om bloedserum tijdens de verzending te conserveren zonder
dat de eiwitfracties veranderen.

5. 2. Onderzoek van het bloedserum van Papoea's

Ten behoeve van onderzoekingen over de voedingstoestand van Papoea's
werden het totaal eiwitgehalte en de vijf eiwitfracties van een aantal monsters
bloedserum van een bepaalde stam van Papoea's, die vrij is van malaria (n1. de
Kapaukoe's) en Europeanen uit Nederlands Nieuw-Guinea onderzocht.
Gevonden \ /erd, dat het totaal eiwitgehalte bij beide groepen gelìjk was, terwijl
het albuminegehalte bij de Kapaukoe's lager en het gamrnaglobulinegehalte
hoger is dan dat bij de Europeanen.
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5. 3. Schadelijkheid van het genotmiddel wati

Het oriënterend onderzoek naar de invloed van het bedwelmingsmiddel wati
@iper methysticum) op proefdieren kon enigszins worden uitgebreid als gevolg
van de ontvangst van nieuw materiaal uit Nieuw-Guinea. Voor het vaststellen
van de werkzaamheid van verschillende variëteiten bleek de rat een zeer bruik-
baar proefdier te zijn.

5.4. Vitamine C-gehalte van bataten en aardappelen

In verband met de vitamine C-voorziening van Papoeastammen in Neder-
lands Nieuw-Guinea werd een onderzoek verricht over de invloed van de toe-
bereiding (koken en verhitten in hete as) op het vitamine C-gehalte van bataten
en aardappelen. Het bleek, dat bij verhitten in hete as meer vitamine C verloren
gaat dan bij koken.

5.5. Voedingsonderzoek op Aruba

Met een onderzoeker op Aruba werd geregeld contact onderhouden in
verband met zijn onderzoek naar de voedingstoestand der Arubanen. Door
bijzondere omstandigheden konden ter plaatse enige adviezen worden gegeven,
terwijl het vitaminegehalte van enige monsters op het instituut werd onderzocht.
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BiJlage 6

OVERZICHT VAN DOOR DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.
VERLEENDE SUBSIDIES SEDER.T I95O

Onderzoek betreffende meningitis tuber- Prof. Dr. A. ten Bokkel Huínínk
culosa

Studie van ACTH, cortison en steroïden met Prof. Dr. A. Querido en

verwant effect, voornamelijk met betrekking Prof. Dr. J. Goslings
tot het reuma-onderzoek (verricht in het
kader van het T.N.O.-reuma-onderzoek)

Behandeling van reumatoïde artritis bij kin- Prof. Dr. S. van Creveld
deren met ACTH en cortison en
onderzoek naar het voorkomen van hart-
afwijkingen bij kinderen met acuut reuma
in samenwerking met Dr. rù/. K. Dicke (ver-
richt in het kader van het T.N.O.-reuma-
onderzoek)

Bloedgroepenvraagstuk Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman

Statistische bewerking van een onderzoek bij Dr. J. H. Lamberts
Rotterdamse schoolkinderen betreffende het
verband tussen de voedingstoestand, het
sociale milieu en het intelligentie-quotiënt

Onderzoek op het gebied der elektroretino- Dr. H. E. Henkes
grafie

Onderzoek omtrent de werking van kamfer Prof- Dr. U. G. Bijlsma
en een daarvan afgeleide bij hartpatiënten
werkzame verbinding

Strabismusonderzoek Prof. Dr. A. Hagedoorn

OnderzoekbetreffendeRickettsiaeziekten Indisch Instituut

Leptospira-onderzoekingen Koninklijk Instituut voor de

Tropen

Onderzoekingeninzakeontstekingsprocessen Prof. Dr. J. Mulder
van de bronchusboom, in 1951 voortgezet als
onderzoek betreffende sterilisatieproblemen
bij bronchitische etteringen bij patiënten met
bronchiëctasieën met leocilline
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Onderzoek verband houdende rnet trombose Prof. Dr. I. Boerema
en embolie

onderzoek naar de farmacologische waarde- Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom en
bepalingen van plantaardige laxantia Prof. Dr. F. H. L. van Os

onderzoekingen op het gebied van het vi- Instítuuf voor Doofstommen te
bratiezintuig in het Instituut voor Doofstom- St. Michielsgestel
men te St. Michielsgestel

Onderzoek betreffende serologische reacties Mevr. Dr. p. E. van Loghem-
bij reumatische ziekten Langereis

onderzoek naar een indicatie voor de zg. Medisch-paedagogisch Bureau
korte psychotherapie met milieubehandeling te,s-Gravenhage

Onderzoek naar een chemotherapeuticum prof. Dr. J. D. Verlinde
respectievelijk chemoprofylacticurn tegen
poliomyelitis en eventuele andere virusziek-
ten, met ingang van 1 januari 1952 nge-
bracht in het kader van het T.N.O.-polio-
myelitisproject

Onderzoek op het gebied der hormonen, in Mej. Dr. E. Dingemanse; nct
het bijzonder met betrekking tot het i-andro- haar dood onder leidíng van Dr.
stanolon J. Spaander voortgezet

Onderzoekingen betreffende cortisonbehan- Dr. L. A. M. van der Spek, în
deling bij reumatoïde artritis (verricht in het de loop van 1952 Dr. F. J. F.
kadervanhetT.N.O.-reuma-onderzoek) Steiner

Onderzoek naar de invloed van glutamine- Prof. Dr. I. C, van Houte
zuur op kinderen met leer- en opvoedings-
moeilijkheden

Onderzoek betreffende de mogelijke trans- Prof. Dr. p. J. Gaillard
plantatie van schildklierweefsel

Onderzoeknaarhetvoorkomenvandestatus L. Bijl
dysraflcus

Onderzoek inzake paraesthesieën Prof. Dr. W. G. Sitlevis Smitt
Onderzoek over hemofllie en de bestudering Prof. Dr. S. van Creveld
van ziekten met hemorragische diathese in
de kinderleeftijd

Onderzoek ter voorkoming van postopera- Prof. Dr. P, Formijne
tieve trombose
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Statistische bewerking van gegevens, ver- De Hoofdinspecteur van de

kregen uit het onderzoek van Prof. Dr. N. Yolksgezondheíd, Dr. l{. A.
'Waterman te Amsterdam naar de kanker- Roozendaal
verwekkende eigenschappen van synthetische
kleurstoffen

Onderzoek naar de werking van bepaalde Prof. Dr. J. Ariëns Kappers
chemische stoffen op de plexus chorioideus
en de liquorhoeveelheid in de hersenen, in
1955 genoemd: onderzoek naar de histologie
en cytologie van de plexus chorioideus in
verband met zijn functie

Onderzoek omtreût het vraagstuk van de Prof. Dr. G. O. E. Lignac en
pathogenese van de bronchiectasieën Prof. Dr. l. Mulder

Onderzoek ter verkrijging van gegevens om- Medísch-Opvoedkundig Bureau
trent de rol, welke het al of niet cornplete te Amsterdam
gezin speelt in het ontstaan van neurose en
omtrent de invloed, welke grote lichamelijke
traumata in de eerste levensjaren op de ont-
wikkeling hebben; en onderzoek inzake de

invloed van psychische miiieufactoren op het
ontstaan van neurose

Onderzoek naar een juiste bepalingsmethode Prof. Dr. 14¡. P. Plate
van pregnaandiol in de urine van zwangeren,
in 1955 genoemd: onderzoek inzake het meta-
bolisme van progesteron in verband met nor-
male en pathologische zwangerschap

Onderzoek naar het voorkomen van hyper- Prof. Dr. A. Hagedoorn
ostosis frontalis interna en het verband daar-
van met het s¡'ndroom van Morgagni

Onderzoek na,ar de oorzaken van zuigelin- Dr. D. Hoogendoorn
gensterfte in verband met gezinsgrootte en
welvaart

Onderzoek betreffende verbeterde behande- Prof . Dr. M. A. van Bouwdijk
lingsmethoden van de zwangere met toxicose Bastiaanse
en/of diabetes

Onderzoek naar de werking van antibiotica Prof. Dr. J. E. Dinger
in vitro

I
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onderzoek naar de resultaten van moderne Dr. c. L. c. van Nieuwenhuízen
hartoperaties

onderzoek inzake angiografie in twee rich- Dr. c. L. c. van Nieuwenhuizen
tingen op kleinbeeld met Odelka-camera's

Onderzoek inzake hartfunctie voor en na
operatie

Onderzoek betreffende de werkzaamheid
van vitamine K, en de werkingswijze en do-
sering van anticoagulantia

Onderzoek inzake oligofrene kinderen

Onderzoek naar resistentieproblemen bij
antibiotische therapie

Onderzoek inzake de waarde van de hepa-
rinetolerantietest in vitro in de kliniek, in
1956 genoemd: onderzoek inzake het hyalu-
ronidasè- en salicyleffect op de bloedstolling
in vivo en vitro

Onderzoek inzake bepaling ACTH-gehalte
in het bloed van patiënten

Onderzoek inzake de vraag of in het maat-
schappelijk bestel factoren aanwijsbaar zijn,
die mede aanleiding zijn tot ziek worden in
die mate, dat ziekenhuisopname er op volgt

Onderzoek naar de klinische betekenis van
longcapillairdruk en de invloed van de bron-
chiaalcirculatie hierop onder normale en
pathologische omstandigheden

Onderzoek inzake bewegingen en ontledi-
gingsmechanisme van slokdarm en maag bij
proefdier en rnens onder normale en patho-
logische omstandigheden

Onderzoek inzake de functie van de schild-
klier in normale zwangerschap en in gevallen
van habituele abortus respectievelijk v¡ucht-
dood
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Onderzoek inzake de klinische en serologi- Prof. Dr. G. M. H. Yeeneklaas

sche betekenis van ABO-immunisatie als en Dr. J. J. van Loghem Jr.
oorzaak van de hemolytische ziekte van de

pasgeborene

Onderzoek inzake pre-schizofrenie J. C' van Epen

Onderzoek naar het voorkómen van hartaf- Dr. ll' K. Dicke
wijkingen bij kinderen met acuut reuma, in
samenwerking met Prof. Dr. S. van Creveld
(verricht in het kader van het T.N.O.-reuma-
onderzoek)

Onderzoek inzake de invloed van hypo- en Dr. I' Langman
hyperthyreoidie tijdens de zwangerschap van
het moederdier op de ontwikkeling van het
embryo

Histologisch en histochemisch onderzoek Dr. A. J. Ch- Haex
van de lever

Na-onderzoek van geopereerde longpatiën- Dr. J' Swierenga

ten en longfunctie-onderzoekingen na ope-

ratie

Onderzoek inzake delinquenten in de Psy- Stichting Onderzoek Crimina'
chiatrische Observatiekliniek van het Gevan- líteit
geniswezen te Utrecht

Onderzoek inzake de bewerking van vroed- Dr. C. Banning

vrouwenkaarten

Onderzoek inzake eigenschappen en biolo- Dr- L- Koster
gische betekenis van glycerofosfatase in men-
senfaeces

Onderzoek inzake bepaalde problematiek in Prof. Dr. A. Querido
de huisartsenpraktijk

Adolescentenonderzoek Nederlands Instítuut voor Prae-
ventieve Geneeskunde

Onderzoek inzake de oorzaken van blind- Prof. Dr- I4/- P. C. Zeeman,

heid in Nederland en haar voorkoming voorzitter van de Algemeene

Nederlandsche Vereeniging ter
Voorkoming van Blindheid
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Onderzoek inzake recidief bij longtubercu- Stichting Nederlandse Sanato-
lose rium-Verzekering

Onderzoek inzake uitscheiding van oestro- Prof. Dr. B. S. ten Berge
gene stoffen en pregnaandiol gedurende de
normale en gestoorde zwangerschap

Onderzoek inzake frequentie, prognose en Prof. Dr. W. F. Suermondt
indicatie tot therapie van perifere vaatlesies

Onderzoek inzake aatd en di-fferentiatie van Mej. W. J. Bladergroen
de gestichtsbevolking in de Protestants-
Christelijke inrichtingen in Nederland van
de lecftijd van 3-20 jaar

Onderzoek inzake de psychologische invloe- Prof. Dr. A. ten Bokkel Huínink
den, welke een rol spelen bij de coeliakie en Prof. Dr. G. M. H. Veene-

klaas

Onderzoek naar de verdeling der eiwitten in J. E. Minkenhof
lumbaalvocht en serum bij neurologische rn-
fectieziekten

Onderzoek inzake correlatie tussen ziekte- H. J. Peters
beeld goud-, mastix- en benzoe-sol curven en
eiwitsarnenstelling van de liquor cerebro-
spinalis

Onderzoek inzake voorkomen, frequentie en Dt. J. B. Stolte
consequenties t.a.v. de arbeidsgeschiktheid
van chronische a-specifieke longafwijkingen
bij arbeiders in de wolindustrie

Onderzoek betreffende na-controle van ca. Prof. Dr. S. van Creveld
2000 zuigelingen, die tussen I maart 1951 en
1 maart 1952 ín de oerste levensweek zijn rn-
geënt met B.C.G.-vaccin

Onderzoek inzake idiopathische scoliose Prof. Dr. A. Kummer

Onderzoek betreffende pathologische ery- Prof. Dr. F.L. J. Jordan
trolyse en hemolyse bû systeemziekten bij
de mens

Onderzoek inzake het werkingsmechanisme Prof. Dr. S. E. de Jongh
van antipyretica
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onderzoekinzakedewaardevanneuro-myo- Mevr. Dr. N. Roelofs-Frtinkl
therapie volgens Bugnet 

îl;];,,Tí"t 
Dr. J. Droogteever

Onderzoek inzake voeding, resorptie en stof- Dr. J, Groen
wisseling bij patiënten, bij wie een totale
rnaagresectie werd verricht

onderzoek naar het begrip neuropathie en prof. Dr. G. M. H. veeneklaas
de prognosestelling

Fsychologischonderzoekinzakeprognoseen psychoanalytisch Instituut te
effectvanpsycho-analytischepsychotherapie Amsterdam

Onderzoek naar enige sociale aspecten van proJ'. Dr. p. Muntendam
diabetes mellitus

onderzoek naar de taak van de wr.ikverpleeg- De drie Kruisverenigingen,
ster in het curatieve en preventieve sociaal- C. H. Ch. Cath
medische werk door het Instituut voor So-
ciale Geneeskunde onder leiding van prof.
R. Hornstra

Onderzoek inzake de bepalingsmethode en prof. Dr. F. L. J. Jordan
klinische betekenis van aldosteron

Onderzoekinzaketoepassingvanbenzathine- prof. Dr. S. van Creveld
penicilline ter profylaxis van acuut reuma

Onderzoek inzake linguïstische aspecten van Dr. F. Grewel
afasie

Onderzoek inzake het vóórkomen van onge- prof. Dr. J. H. Tuntler
vallen binnenshuis in vergeli¡'king met andere
ongevallen

Na-onderzoek van coeliakie-patiënten prof. Dr. G. M. H. Veeneklaas
Onderzoek inzake werkzaamheid barrier- Dr. M. K. polano
creams in het algemeen en eventuele voor-
delen van siliconolie bevattende barrier-
creams in het bijzonder

Onderzoek inzake trombosebestrijding met W. A. L. Dekker
anticoagulantia

Onderzoek inzake groepering en typering prof. Dr. A. Ch. Ruys
van hemolytische streptococci volgens de
technieken van Lancefield en Griffith
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Onderzoek inzake de mate, waarin de in het W. f. Steyling
sanatorium eventueel bereikte verbetering
der patiënten na ontslag gehandhaafd blijft

Onderzoek betreffende metabolische botziek- D. Smeenk

ten

Onderzoçk inzako gevolgen van het gesloten F. de Stoppelaar

schedelletsel in verband met de ingestelde

behandeling

Onderzoek inzake verlammingsn ten gevolgp Prof. Dr. M. N. J. Dirken en

van stoornissen in de kaliumhuishouding Prof. Dr. J. I[. Gaarenstroom.
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