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ALGEMEEN

Bssruun EN DAcELIJKS BESTUUR

In verband met zijn aftreden als voorzitter van de afdeling Gezondheids-
techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft Dr. Ir. F. Bakker
Schut de Kroon verzocht hem ook als lid van het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. ontslag te verlenen. Bij Koninklijk besluit van 13 juni
1956, no. 44 is daarop aan de heer Bakker Schut eervol ontslag verleend als
lid van het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en is als zodanig
benoemd Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma.

Bij Koninklijk besluit van27 april 1956, no. 30 zijn met ingang van I april
1956 opnieuw tot tijdelijke leden van het bestuur van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. benoemd voor een tijdvak van 6 jaren D¡. C. Banning, Prof. Dr.
E. H. Vogelenzang, Dr. J. Wester en Prof. Dr. K. C. Winkler.

Op I januari waren aan de beurt van aftreden de volgende bestuursleden:
Prof. W. F. J. M. Krul, Dr. J. H. Lamberts, Prof. Dr. G. A. Lindeboom, Prof.
Dr. A. Querido, Prof. Dr. R. Remmelts en de heer J. Stork. Prof. Krul, Prof.
Lindeboom, Prof. Querido en de heer J. Stork zijn herbenoemd bij Koninklijk
besluit van 20 februa¡i 1957, no. 9. Prof. Remmelts, die als lid van het bestuur
bedankt heeft, wordt opgevolgd door Dr. J. Groen, die ook bij dit Koninklijk
besluit benoemd is. In de plaats van de heer J. H. Lamberts is Dr. C. L. C.
van Nieuwenhuizen als lid van het bestuur benoemd bij hetzelfde Koninklijk
besluit. Deze benoemingen zijn eveneens geschied voor het tijdvak van 6 jaren.

Op 7 september 1956 was aan de beurt van aftreden als lid van het dagelijks
bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Dr. C. Banning, die gedurende
zes achtereenvolgende jaren lid van dit college heeft uitgemaakt. Ingevolge
artikel 18, lid 4 van de statuten is Dr. Banning niet herkiesbaar. Ter voorziening
in deze vacature is Prof. Dr. J. J. G. Prick gekozen als lid van het dagelijks
bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N,O.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:



Prof. Dr. P. Muntendam H. J. D[jkhuis

Mr. H. J. Woltjer Dr. J. J. Brutel de la Rivière

L Gedelegeerden,
tevens leden, ing. art.6
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ing. art. 7 van
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Prof. Dr. I. Boerema
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Prof. Dr. J. H.
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Ten behoeve van de yoordracht

voor de benoeming der gewone
leden dienen de wlgende colleges
en lichamen aanbevelingen in ing.
art.7 (2 en 3) van de statuten
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teit te Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit te
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Senaat R.K. Universiteit te Nü-
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tenschappen
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Koninklijke Nederlandsche
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Senaat Rijksuniversiteit te Lei-
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Nederlandse Maatschappij tot
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kunde

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

1-l-1963

t-t-1963

Datum
van aftreden

Dr. C. Banning
Prof. Dr. E. H. Vogelen-
zaîg
Dr. J. Wester
Prof. Dr. K. C. Winkler

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. W. F. J. M, Krttl, ondervoorzitter,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
Prof. Dr. G. A. Lindeboom,

r-4-1962
l-4-1962

t-4-1962
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Het dagelijks bestuur was op 3l december 1956 als volgt samengesteld:

Prof. Dr. P. Muntendam,
Prof. Dr. J. J. G. Prick,
Mr. H. J. Woltjer,
A. E. Winkel , secretaris.

VsncnpenrNceN

Het bestuur kwam in de verslagperiode viermaal bijeen; het dagelijks bestuur
vergaderde achtmaal.

Bl¡BsNxoN{sr vAN LEIDERS vAN oNDERzoEKINGEN vAN DE GBzoNonBIos-
ORGANISATIE T.N.O. EN ANDEREN, BIJDEz,r. oNÞERZoEKINGEN BETRoKKEN

Dit jaar werden twee bijeenkomsten gehouden van leiders van onderzoe-
kingen en van degenen, die een belangrijke rol vervullen bij de onderzoekingen
van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. met het doel het onderlinge contact
tussen de onderzoekers te bevorderen. Er we¡den voordrachten over het in
gang zijnde werk gehouden met gelegenheid voor gedachtenwisseling. Op de
eerste bijeenkomst werden de volgende onderwerpen behandeld: ,,Coördinatie



van wetenschappelijk onderzoek" door Dr. J. Groen, ,,Ervaringen bij het
onderzoek inzake de doeltreffendheid van de curatieve geneeskunde en de

geneeskundige voorzorg" door de heer Y. van der Wielen, ,,Medisch onderzoek
van bevolkingsgroepen" door Dr. R. Luyken, vertoning van een film over het
onderzoek inzake het afsluitingsmechanisme tussen slokdarm en maag met
een toelichting door Dr. J. Nauta, mededetng van Dr. L. H. M. van Stekelen-

burg over de filmbadgedienst en controle van röntgenapparaten, ,,De betekenis

van het werk van de Studiecommissie Grondslagen Woningwaardering voor
de Volksgezondheid" door de heer A. H. M. Basart. Tijdens de tweede bijeen-
komst, die plaatsvond in het Centraal P¡oefdierenbedrijf T.N.O. te Zeist,
werd gesproken over: ,,Het effect van bestraling op het genetisch systeem"

door Dr. F. H. Sobels, ,,Registratie van medische gegevens" door de heer
E. H. Scheijde, ,,De verbreiding en aetiologie van de endemische krop in
Nederland" door Dr. F. Pasma, ,,Bloedchemie en diabetische vaatafwijkingen"
door mejuffrouw Ir. A. J. HÜman; een film werd vertoond van Dr. J. Groen
en de heer E. Dekker in verband met hun astma-onderzoek en na een inleiding
over ,,het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O." door Prof. Dr. W' K. Hirsch-
feld werd het Proefdierenbedrijf bezichtigd.

Coxr¡,ct MET ANDERE INSTELLINGEN

De bestaande contacten, welke de voorzitter onderhoudt met verschillende
instellingen en commissies die aanrakingsvlakken met de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. hebben, onder meer doordat hij deel uitmaakt van de besturen
hiervan, werden gehandhaafd. Een overzicht van deze contacten, in vorige
jaren ontstaan, wordt in bijlage 3 gegeven. Omtrent de in het verslagjaar ge-

legde contacten kan het volgende worden vermeld:
De voorzitter heeft zitting genomen in de Isotopencommissie met Adviseurs

als Commissie ad hoc der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen. De voorzitter woonde een informele bespreking bij betreffende de
coördinatie van de activiteiten van de verschillende instellingen, die zich
bezighouden met de gevolgen van de toepassing van kernenergie, welke be-
spreking plaatsvond in het kader van de door de heer Fock voorgezeten
Commissie voor Atoom Energie. De uitnodiging zitting te nemen in de Medi-
sche Advies Raad van de Stichting ,,Nationaal Fonds voor de Bestrijding van
de Kinderverlamming" heeft de voorzitter aanvaard. Het bestuur van de
Voedingsraad benoemde de voorzitter tot lid van het bestuur der Stichting
Voorlichtingsbureau voor de Voeding.

Er werd overleg gepleegd omtrent daarvoor in aanmerking komende aange-
legenheden met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Vy'etenschappeliik
Onderzoek. Prof. Dr. G. A. Lindeboom heeft zich desgevraagd bereid verklaard
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het lidmaatschap van de Medische Contact-Commissie T.N.O.-Z.W.O. op
zich te nemen in de plaats van Prof. Dr. R. Remmelts.

Prof. Dr. K. C. Winkler en de heer O. Backer Dirks, resp. adviseur en leider
van het T.N.O.-cariësonderzoek, hebben zitting in de Commissie van de
Gezondheidsraad inzake problemen der cariëspreventie.

Aan Dr.L. M. van Putten, internist bij het Radiobiologisch Instituut T.N.O.,
is een studiebeurs verleend van de Wereldgezondheidsorganisatie voor een
verblijf in Engeland (Harwell en Cambridge) gedurende zes maanden eind
1957 en begin 1958.

WERKZAAMHEDEN

In het vorige jaarverslag werd ¡eeds uitdrukking gegeven aan de bezorgdheid
van het bestuur over de financiële mogelijkheden van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. Er werd op gewezen dat nj haar tempo in 1955 heeft moeten
verlagen en dat in 1956 dit in nog sterkere mate het geval zott zijn. Helaas is
deze sombere voorziening juist gebleken; gedurende het gehele jaar 1956 zijn
de druk en de domper gevoeld van het tekort aan financiële mogelijkheden.
Dit had tot gevolg, dat over de gehele linie is getemporiseerd; hier en daar
kwam het werk vrijwel tot stilstand, terwijl gelegenheid tot het ontplooien
van initiatief en het aanvatten van nieuw werk ontbrak. Het spreekt vanzelf,
dat de duur van de onderhanden zijnde onderzoekingen de nadelige invloed
van een en ander ondervond. Dit komt onder meer tot uiting in de tijd, die
verloopt tussen het afsluiten van de onderzoekingen en het verschijnen van
de rapporten daaromtrent. Ook ten aanzien van gerechtvaardigde aanvragen
van derden moest temporisatie worden toegepast; door een zeer voorzichtig
financieel beleid kon deze temporisatie nog enigszins worden beperkt hoewel
zij natuurlijk niet ten goede komt aan het medisch onderzoek in den lande.

Het bestuur betreurt het dan ook zeer, dat de Regering niet bereid bevonden
kon worden het aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gestelde plafond van
ûnanciële mogelijkheden te verhogen. Dit klemt te meer, daar dit plafond in
het derde jaar van het bestaan der Gezondheidsorganisatie T.N.O. is gesteld
en van het begin af aan erop gewezen is, dat het te weinig mogelijkheden biedt
aan een zo jonge organisatie. Het vertrouwen bestaat dan ook nog altijd, dat
alsnog aan de organisatie de noodzakelijke ontwikkeling niet zal worden
onthouden.

Dit alles geldt voor de verschillende gebieden van onderzoek, die tot het
werkterrein behoren van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met uitzondering
van dat van de radiobiologie. De stappen bij de Regering genomen om de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. financieel in staat te stellen haar activiteit
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op dit gebied te ontplooien en \ryaarvan melding is gemaakt in het vorige jaar-

verslag zijn met succes bekroond. In 1956 is het daardoor mogelijk geworden,

dat het Radiobiologisch Instituut der Gezondheidsorganisatie T.N'O. werd
ingesteld, waarop elders in dit verslag wordt teruggekomen.

Zowel omtrent onderdelen van onderzoekingen, die de Gezondheids-
organisatie T.N.O. zelve heeft aangevat als omtrent de onderzoekingen van

anderen, rwaarvoor zij subsidie heeft verleend, verschijnen geregeld publikaties.

Vanaf 1950 tot en met 1956 bedroeg het aantal subsidieverleningen 106,

waarvan definitief afgelopen en gerapporteerd 43 terwijl het eindrapport van

17 in bewerking is en 4 worden voortgezet in universitair of ander verband.
41 onderzoekingen van deze categorie zijn nog aan de gang; 13 hiervan betref-

fen nieuwe onderzoekingen, waarvoor in 1956 subsidie is verleend.

Enkele grote onderzoekingen van de Gezondheidsorganisatie T.N'O. ver-

keren in het rapportage-stadium; het vraagstuk van de wijze van publikatie zal

worden opgelost door het instellen van een Reeks Eigen Publikaties, waarvoor
onderhandelingen gaande zijn met een uitgever.
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DOOR DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O. ZELYE. AANGE-
VATTE EN EVENTUEEL AAN TE VATTEN ONDERZOEKINGEN

1. Knopowosnzom

De adviescommissie kwam in het afgelopen jaar tweemaal in vergadering
bijeen ter bespreking van het eindrapport van Dr. F. pasma over het epidemio-
logisch onderzoek en dat van mejuffrouw J. c. Kroes over het psychologisch
onderzoek.

omtrent de werkzaamheden in 1956 deelt Dr. pasma het volgende mede:
Het onderzoek naar het voorkomen en de aetiologie van de endemische krop

in Nederland werd afgesloten.
Een volledige kropkaart kwam gereed, samengesteld naar de kroppercen-

tages welke voorkwamen bij de groep kinderen van de lagere school.
Geheel kropwii, argezien van de gemeenten waar de jodiumprofylaxe hiertoe

heeft geleid, zijn slechts enkele gemeenten. Di
's-Hertogenbosch, Barendrecht en Moordrec
doordat er via het leidingwater voldoende
gehalte bedraagt in de genoemde steden meer dan 40 gamma per l). In het
overige deel van ons land komt overal struma voor, wisselend van een zeer
geringe tot een zeer hoge frequentie. zeer gerirg is zij bijvoorbeeld in de pro-
vincie Zeeland, zeer hoog onder andere in de Gelderse Achterhoek, waar ook
krop bij de pasgeborenen niet zo zeldzaam was (hier is thans jodiumprof¡,laxe
ingevoerd waardoor de aangeboren krop niet meer wordt gezien).

De gegevens, die bij het onderzoek verkregen werden, zijn in overeenstem-
ming met de jodiumdeficiëntietheorie.

Als jodiumbron is de voeding het belangrijkste. Alleen in de genoemde krop-
vrije steden en enkele daaraan grenzende kleinere gemeenten is het d¡inkwater
de grootste jodiumleverancier. rn het overgrote deel van Nederland bevat het
leidingwater zeer weinig jodium, zodat daarmede slechts zeer weinig wordt
bijgedragen tot de dagelijkse behoefte, welke op :t 150 gamma is te stellen.

Gelet op de grote verbreiding van krop in ons land blijkt daaruit dat ook
via de gebruikelijke voeding niet aan de gewenste jodiumbehoefte kan worden
voldaan.

De gunstige invloed van het gebruik van zeevis (jodiumrijk) werd gezien.
Op de zeekleigebieden werd bij dejeugd een lager kroppercentage gevonden

dan bij de kinderen op de aangrenzende zandgebieden. Dit wordt in verband
gebracht met een hoger jodiumgehalte van enkele voedingsmiddelen afkomstig
van het kleigebied, zoals melk, zuiveþrodukten en eieren. onze zeekleigebie-
den zijn belangrijk rijker aan jodium dan de zandgronden.

Globaal genomen komt in het westen van het land belangrijk minder struma
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voor dan in het oosten. vroeger werd verondersteld, dat de bewoners van de

kuststreek weinig struma zouden hebben of zelfs kropvrlj zouden zijn do or dat

de atmosfeer aaî zee veel meer jodium zou bevatten dan landinwaarts. Het is
gebleken, dat de nabijheid der zee echter geen praktische betekenis heeft. De

meer gunstige situatie in het westen schijnt het gevolg te zljnvan een jodium-

rijkere voeding.
Regelmatig werd opgemerkt, dat in de lagere welstandsgroep meer kinderen

met struma voorkwamen dan in de hogere. Er werden bij deze groepen voe-

dingsenquêtes gehouden om na te gaan of een meer of minder onvolwaardige

voeding misschien ook strumabevorderend zo:u zijfl zoals velen in het buiten-

land aannemen. Hoewel de daarbij gevonden verschillen met de ge'wenste

normale behoefte niet groot zijn en er geen vergaande gevolgtrekkingen uit
kunnen worden gemaakt, komen ze wel overeen met de waarnemingen in het

buitenland.
Het is niet gebleken, dat in ons land aan bepaalde antithyreoide stoffen in

de voeding betekenis moet worden toegekend. Er werden in dit verband dier-

proeven genomen onder andere met melk, afkomstig van koeien, die veel

herfstknollen te eten kregen. In deze knollen was de antithyreoide stof chemisch

aangetoond. Van enige strumogene werking van deze melk is in het dier-

experiment niet gebleken.

Wel is gebleken, dat de hardheid van het drinkwater een kropbevorderende

invloed heeft. Het verschil in kropfrequentie bij gebruik van hard en zacht

water bij overigens gelijke omstandigheden werd significant bevonden.
De gevolgen van krop ten aanzien van de schildklierfunctie werden bestu-

deerd door mejuffrouw J. Terpstra en Prof. Dr. A. Querido met behulp van

radio-actief jodium en bepalingen van het aan eiwit gebonden jodium in het

bloed. Dit laatste werd gebruikt als maatstaf voor het circulerende thyroxine-
gehalte (P.B.I. : Protein Bound Iodine).

Uit de aard der zaak konden slechts een beperkt aantal waarnemingen

worden gedaan, maar de groepen die bestudeerd werden zljn zodanig gekozen,

dat zij waarschünlijk als representatief voor analoge groepen kunnen gelden'

Het bleek dat de schildklier in staat was door een verhoogde opname van het
aangeboden jodium het tekort te compensererl, zodal steeds voldoende schild-

klierhormoon in het bloed werd afgescheiden, Voorzover de resultaten van

deze studie kunnen worden gegeneraliseerd heeft de krop, zoals deze in Neder-

land voorkomt, geen gestoorde schildklierfunctie ten gevolge'

In het kader van het onderzoek naar eventuele gevolgen van de endemische
'krop voor de volksgezondheid is door Dr. J. F. de Wijn nagegaan of er ook
verschillen op lichamelijk gebied bij groepen kinderen met en zonder struma

waren te constateren. Van twee groepen 8 tot l2-jarige kinderen (met en zonder

struma) werden gemiddelde waarden voor lengte, gewicht, spanwijdte, skelet-
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leeftijd, bloeddruk, stadia van secundaire geslachtelijke ontwikkeling en bloed-
chemische waarden (Hb, fosfaten en anorganisch fosfaat) vergeleken. Geen
van de gemiddelde waarden was significant verschillend.

Er was een aanwijzing van mogelijke retardatie in ontwikkeling van struma-
kinderen ten aanzien van criteria voor sexuele rijping, fosfatase en fosfaat-
waarden in serum.

Functioneel onderzoek van endemische kroplijders

Over dit onder leiding van Prof. Dr. A. Querido verrichte onderzoek, dat
eind 1955 werd afgesloten, is een proefschrift verschenen van mejuffrouw
Dr. J. Terpstra ,,De schildklierfunctie bij endemische krop", waarnaar kort-
heidshalve moge worden verwezen.

Onderzoek inzake de invloed van hypo- en hyperthyreoidie tijdens de zwanger-
schap van het moederdier op de ontwikkeling van het embryo

Dit onderzoek onder leiding van Dr. J. Langman eindigde 30 juni 1956.
De resultaten zullen worden weergegeven in een proefschrift van de heer F.
van Faassen. De proeven werden in 1956 voortgezet, zodat nu in tolaal 7461
foetus waargenomen werden, afkomstig van 166 moederdieren, die verdeeld
kunnen worden in 1l groepen, die alle op verschillende wijze werden behandeld.

2. O¡¡PBNZOBK NAÀR FACTOREN, DIE DE PERINATAIE STERFTE BEINVLOEDEN

Er vond viermaal een vergadering van de adviescommissie plaats. Mejuffrouw
J. H. Posthuma, kinderarts, werkt als onbezoldigd leidster aan het eindrapport.

Bij de bewerking van de gegevens omtrent het onderzoek zijn de medisch-
obstetrische uitkomsten grotendeels in een concept-¡apport vastgelegd. De
sociale gegevens \rorden verder bewerkt.

Onderzoek ter verkrijging van een uitgebreider inzicht in de pathologische analo-
mie van de neonatus

Dit onderzoek, dat de heer C. B. F. Daamen onder leiding van Dr. M. Straub
verrichtte, werd ultimo 1956 voltooid.

Over de gevonden resultaten is een eindrapport in de vorm van een proef-
schrift in voorbereiding.
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3. B.C.G.-v¡ccINÀTIEVRAAGSTUK

De adviescommissie vergaderde in de verslagperiode tweemaal. Omtrent
de voortgang der werkzaamheden deelt de arts M. A. Bleiker het volgende
mede:

In het jaar 1956 zljn de werkzaamheden van de B.C.G.-werkgroep gericht

geweest op diverse aspecten van de evaluatie van de B.C.G., zoals:

a' IJet verrichten van tuberculine-reacties bij grote gloepen militairen en

schoolkinderen.

ó. De tuberculine-reactie op zichzelf.

c. Het vaccineren met B.C.G. en het controleren van de resultaten hiervan.

d. }Ief verrichten van tuberculine-reacties bij contactpersonen van nieuwe
tuberculosepatiënten in het leger.

Wat betreft de tuberculine-reacties bij grote groepen militairen kan worden
vermeld, dat in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december

telkenmale ongeveer 8000 recruten, die in deze maanden voor eerste oefening
onder de \ryapenen zijn gekomen, op hun tuberculinegevoeligheid zijn onder-
zocht. Hierbij bleek, dat 10-12 /ovan deze recruten reeds eerder in hun leven

met B.C.G. waren gevaccineerd. Van de overigen vertoonden 23-25 \ een

Mantouxreactie met een induratie-diameter van 6 mm of meer. De gemiddelde

induratie-diameter van de reacties van 6 mm en meer beweegt zich voor de

zes genoemde lichtingsgroepen rond 14 mm.
In mei hebben de scholieren op Schouwen en Duiveland een Mantouxreactie

ontvangen. De scholieren van Zíerikzee waren hiervan uitgesloten, daar zlj
onder directe controle van de longarts stonden. Wel waren bij dit onderzoek
betrokken de kinderen van de kleuterscholen. De uitkomsten van de Mantoux-
reacties op deze kleuterscholen gaven het volgende beeld: Vandejongetjes,
voor zover geen B.C.G. gehad en ten getale var' 233, vertoonden 2,7 I een

reactie met een induratie van 6 mm of meer; voor de meisjes ten getale van279
bedroeg dit percentage 0,5. De leerlingen van de lagere scholen op Schouwen
en Duiveland vertoonden naar geboortejaar en sexe de volgende percentages

induraties van 6 mm en meer: De leerlingen uit de hoogste klassen van de

lagere scholen gaven een hoog percentage induraties van 6 mm en meer te
zien; dit bedroeg nl. voor de l2-jarige jongens 7,4 en voor de meisjes 11,5.

Eind mei 1956 hebben 800 leerlingen van ,,middelbare" scholen te Veendam
een Mantouxreactie ontvangen. Het percentage induraties > 6 mm bedroeg
voor de 515 jongens 6,4 en voor de 285 meisjes 3,2. Yoor leerlingen in deze

leeftijdsgroep (12-18 jaar) zljn deze percentages laag te noemen.
In maart 1956 werd in Amsterdam-O, een stadsdeel waar zeer weinig B.C.G.

is gegeven, tegelijk met de bevolkingsdoorlichting door de Afdeling Massa
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Röntgenonderzoek van de Amsterdamse Vereniging tot Bestrijding der Tuber-
culose aan ongeveer 1000 personen een Mantouxreactie gegeven, ten einde een
inzicht te verkrijgen in de tuberculine-index van de bevolking in dit deel van
Amsterdam. De percentages induraties van 6 mm of meer gaven zowel bij
mannen als vrouwen met het klimmen van de leeftijd een stijging te zien met
een maximum van 84 f voor de mannen en 75 I voor de vrouwen in de

leeftijd rond het 50ste levensjaar om daarna geleidelijk te dalen.
Begin november werd het eerste herhalingsonderzoek bij 5080 scholieren,

verdeeld oyer 2l scholen, te Enschede uitgevoerd. Dit onderzoek gaf de vol-
gende resultaten: Naar de leeftijd werden de scholieren in drie groepen verdeeld,
te weten een groep van 6-l2jaar, een groep van 12-18 jaar en een derde
groep met leeftijden daarboven. De groep v an 6-12 jaar omvatte 46 I leerlingen,
te weten 203 jongens en 258 meisjes. Het percentage induraties groter dan
5 mm bedroeg bij de jongens 3,4 en bij de meisjes 2,7 . In de tweede groep met
de leeftijden 12-18 jaar, die 4084 leerlingen omvatte (2356 jongens en 1728
meisjes), gaven de jongens 7,7 linduraties groter dan 5 mm te zien en de

meisjes 6,7 fl. In de derde eroep met de leeftijden van 16-30 jaar, die 535

leerlingen omvatte (484 jongens en 5l meisjes), bedroegen de percentages

induraties gtoter dan 5 mm voor de jongens 27,1 en voor de meisjes 43,1.
Bij ll2l van de 5080 onderzochte scholieren was reeds in 1955 een Mantoux-
reactie verricht. Hierbij werden 9 duidelijke omslagen vastgesteld (0,8 ft) en
5 twijfelachtige omslagen (0,4 7).

Eind november en begin december heeft de werkgroep op verzoek van de
inspecteur van de Votksgezondheid in de provincie Zeeland een Mantoux-
onderzoek ingesteld bij de leerlingen van kleuterscholen en lagere scholen op
Walcheren en Zuid-Beveland. Dit onderzoek had ten doel een eventueel ver-

schil in tuberculine-index op te sporen tussen Walcheren en Zuid-Beveland,
aangezien er een signiflcant verschil in tuberculose-morbiditeit bij de jeugdige

bevolking geconstateerd is. Bij de afsluiting van dit jaarverslag konden nog
geen cijfers over dit onderzoek gegeven worden, dat zich uitstrekte over onge-

veer 18.000 kinderen.
Betreffende de onderzoekingen van de B.C.G.-werkgroep over de tuber-

culine-reactie zelf moge het volgende worden vermeld: In het juli-nummer

1955 van The American Review of Tuberculosis and Pulmonary Diseases ver-
scheen een artikel van Dr. Guld en Dr. Magnus getiteld: ,,The instability of
the potency of tuberculin dilutions". Hierin werd verrneld, dat verrassend
grote verschillen in gemiddelde induratie-diameter werden verkregen bij
tuberculiniseren met gebruikmaking van Mantoux-vloeistof uit ,,volle" flesjes

P.P.D. en flesjes waaruit reeds tevoren 9/10 van de inhoud was verwijderd. Zij
kwamen hierbij tot verschillen in induratie-diametergemiddelde van 7 mm. De
verklaring van dit feit wordt gezocht in adsorptie van tuberculine aan glas. Bij
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eenzelfde proefopstelling werd door de T.N.O.-werkgroep een verschil in
induratie-diametergemiddelde vastgesteld van ruim 2 mm. Bij een andere
proefopstelling, waarbij als proefvloeistof gebruik werd gemaakt van P.P.D.
uit flesjes waarin zicl:. tezamen met de P.P.D. ongeveer 200 zeer kleine glazen

korrelsbevondenteneinde het glasoppervlak te vergroten, werd ook een signi-
ficant verschil in induratie-diameter gemiddelde vastgesteld. Een uitgebreide
publikatie hierover zal verschijnen.

Het tuberculine-onderzoek van de bewoners van Marken werd in 1956

voortgezet evenals het röntgen-borstonderzoek. Van 316 personen, die in
januari 1955 door de B.C.G.-werkgroep met B.C.G. waren gevaccineerd en

waarvan de postvaccinale gemiddelde induratie van de Mantouxreacfie 13,9

mm bedroeg in maart 1955, bleek de gemiddelde induratie in januari 1956

12,5 mm te zijn. In de verstreken twee jaren, zo werd door Dr. Huisken,
directeur van het districts-consultatiebureau te Hoorn, waaronder Marken
ressorteert, medegedeeld, zijn er in Marken geen nieuwe gevallen van tubercu-
lose geconstateerd. In januari 1957 zal het tweede herhalingsonderzoek van de
Mantouxreactie en het röntgen-borstonderzoek plaatsvinden.

Vy'at betreft het vaccineren met B.C.G. van de recruten van de geneeskundige

troepen kan het volgende worden vermeld: Deze materie is officieel geregeld

in de Nederlandse Staatscourant nummer 92 d.d. 14 meí 1956. Als uitvoerende
maatregel hiervan zijn door de werkgroep in februari, april, augustus, oktober
en december in totaal 2105 recruten van de geneeskundige troepen, die hiervoor
in aanmerking kwamen, met B.C.G. gevaccineerd. Telkenmale werd 6 weken
na de vaccinatie een Mantouxreactie verricht om het effect van de B.C.G. te
controleren. Tevens werd dan de lokale vaccinatie-reactie in maat en getal
uitgedrukt.

Betreffende het studentenonderzoek in september 1956 kan vermeld worden,
dat in Amsterdam 337 studenten van de Gemeentelijke Universiteit en l5l
studenten van de Vrije Universiteit met B.C.G. zi1'n gevaccineerd. Het controle
Mantoux-onderzoek van deze studenten zal in januari 1957 plaatsvinden.
Ten gevolge van de poliomyelitis-epidemie konden in Delft in september 1956

het studentenonderzoek en de vaccinatie met B.C.G. geen doorgang vinden.
Dit zal thans in januari-februari 1957 worden verricht.

Ten slotte enige mededelingen over het verrichten van Mantouxreacties bij
contactpersonen van nieuwe tuberculosepatiënten in het leger. Wordt een

nieuw geval van tuberculose gemeld, dan worden alle contacten gescherm-

beeld en krijgen ze van de B.C.G.-werkgroep een Mantouxreactie. Blijkt deze

reactie negatief te njn, dan wordt de Mantouxreactie na 6 weken herhaald en
daana na 6 weken nog éénmaal. Mocht er een omslag in de Mantouxreactie
worden geconstateerd, dan wordt de betrokkene direct doorgestuurd voor een
grote röntgen-foto. Daarna wordt betrokkene door de dienst röntgen-borst-

18



onderzoek onder controle gehouden. Wordt bij het eerste Mantouxonderzoek
de reactie als sterk positief aangemerkt, dan worden geen verdere Mantoux-
reacties gegeven, maar heeft een 6-wekelijkse schermbeeldcontrole plaats. Op
deze wijze zijn door de werkgroep reeds vele omslagen vastgesteld en röntgeno-
logisch op geleide van de Mantoux-omslag enkele gevallen van beginnende
primotuberculose vastgesteld. Een uitgebreid rapport met absolute cijfers zal
hierover verschijnen.

In het jaar 1957 wordt ernaar gestreefd een begin te maken met het vaccine-
ren met B.C.G. van alle daarvoor in aanmerking komende recruten. Vooralsnog
zullen alle nieuwe recruten een Mantouxreactie van de werkgroep ontvangen.
Het onderzoek op Marken, zoals reeds boven vermeld, zal worden voortgezet.
Het Mantouxonderzoek van de scholieren op Zuid-Beveland zaI worden
voortgezet, voor zover dit noodzakeltjk zaI blijken te zijn. De studenten van
de Technische Hogeschool te Delft zullen een Mantouxreactie ontvangen en
voor zover noodzakelijk, zal hun vaccinatie met B.C.G. worden aangeboden.
Evenzo wordt ernaar gestreefd dit onderzoek voor de Amsterdamse en Delftse
studenten van het studiejaar, dat in september 1957 een aanvang neemt, te
doen geschieden. Een tweede herhalingsonderzoek voor de leerlingen van de
scholen in Groningen zal in januari plaatsvinden en zo mogelijk evenzo voor
de leerlingen van scholen in Enschede in het najaar van 7957. Het onderzoek
bij tuberculose-contactpersonen in het leger moet worden voortgezet.

Na-controle van kínderen, die tussen I maart 1951 en I maart 1952 in de eerste
levensweek zijn ingeënt met B.C.G.-vaccin

Over de resultaten van dit onderzoek, waarvoor de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. aan Prof. Dr. S. van Creveld van 16 juni 1954 tot 15 september 1955
subsidie verleende, verscheen een publikatie door de heren M. R. H. Stoppel-
man en Dr. E. F. Drion in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
(100 (1956) 36, p.258412591) getiteld,,Complicaties na intracutane inenting
vanpasgeborenen metB.C.G.-vaccine. Onderzoek drie en een half jaar na de
inenting".

4. Asrlr¿.-oNDERzoEK

De adviescommissie kwam tweemaal in vergadering bijeen. Hiernaast kwa-
men de werkers, betrokken bij de verschillende onderzoekingen, een enkele
maal bijeen met het doel informeel contact betreffende elkaars onderzoekingen
te houden.

D¡. F. Doeleman heeft de uitnodiging aanvaard als lid tot de adviescommis-
sie toe te treden.
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In het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (101 (1957) 2, p. ll4ll24)
verscheen een gemeenschappelijk rapport van een aantal astma onderzoekers
in T.N.O.-verband, getiteld: ,,Enkele beschouwingen over de tegenwoordige
stand van het astmavraagstuk".

Over de schoolkinderen-astma-enquête is in het begin van dit jaar, zoals
reeds vermeld in het vorige jaarverslag, een reeks artikelen van de hand van
Dr. F. Doeleman verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde.
Het ligt in de bedoeling, dat deze artikelen als een monografie zullen verschjj-
nen blj de Uitgeverij van Gorcum en Comp. N.V. met een,,woord vooraf" door
Dr. J. Groen.

Het eindverslag over het onderzoek naar de betekenis van psychische
factoren op het ontstaan en beloop van astma bij kinderen, welk onderzoek
in het He¡stellingsoord ,,Heideheuvel" werd verricht en in 1955 gereed kwam,
wordt thans bewerkt tot een publikatie.

Er vond een bespreking plaats van deskundigen omtrent de mogelijkheid
van een onderzoek in het kader van de Astma Adviescommissie T.N.O. naar
de arbeidsmogelijkheden voor astmapatiënten hier te lande, naar aanleiding
van een vraag van de directeur-generaal van de Volksgezondheid of een der-
gelijk onderzoek past in het kader van de Astma Adviescommissie T.N.O.
Hieromtrent wordt nog nader overlegd.

Voorts werd een oriënterende bijeenkomst van enige leden van de advies-
commissie en een aantal ademhalingstherapeuten gehouden inzake de betekenis
van ademhalingsoefeningen voor astmabehandeling. Deze kwestie werd inder-
tijd al aangeroerd door Dr. J. Groen, die o.a. de aandacht vestigde op de goede
resultaten, die de heer Hekscher in Kopenhagen met houdingsoefeningen
bereikte. Daarop is deze aangelegenheid besproken in vergaderingen van de
adviescommissie en in een vergadering van het dagelijks bestuur van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O., waarbij de aandacht werd gevestigd op Neder-
landse personen, die op dit gebied werkzaam zijn. Inmiddels vroeg de direc-
teur-generaal van de Volksgezondheid ook om advies op het onderhavige ge-
bied. De bovengenoemde bijeenkomst heeft uiteraard niet direct tot resultaten
geleid; overleg is nog gaande.

Omtrent de verschillende in gang zijnde onderzoekingen valt het volgende
mede te delen:

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

Dr. J. Groen, die dit onderzoek in 1956 wederom voortzette, berichtte, dat
een aantal publikaties in voorbereiding is. Voorts werd het volgende samen-
vattende verslag ontvangen:
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De onderzoekingen over de betekenis van psychische, endocrine en alle¡-
gische factoren in het ontstaan en beloop van asthma bronchiale werden dit
jaar voortgezet.

De resultaten van 4 jaar groepstherapie bij 2l mannen en van 2 jaar zulk
een behandeling blj 12 vrouwen werden door een na-onderzoek na I jaar
observatie vergeleken met de resultaten van controlegroepen. In de mannen-
groep werd een nieuwe wijze van groepstherapie ingevoerd door ook de echt-
genoten in de groepsdiscussie te betrekken.

Het onderzoek naar de uitscheiding van l7-hydroxycorticosteroiden in
urine bij astmapatiënten en gezonde controlepersonen toonde o.a. een ver-
hoogde uitscheiding van deze bijnierschorsmetabolieten tijdens purulente
infectie van de bronchiaalboom, doch géén significante correlatie tussen ast-
magraad en hormoonuitscheiding. 'Wel werden er aanwijzingen (zowel blj
gezonden als bij patiënten) voor een correlatie van bepaalde emotionele span-
ningen en de l7-hydroxycorticosteroiden-uitscheiding gevonden.

Een belangrijke vernauwing van de grote luchtwegen bleek de voornaamste
oorzaak te zijn van het expiratoire piepen tijdens astma-aanvallen. Door
onderzoekingen in vivo en in vitro werd aangetoond, dat deze vernauwing een
gevolg is van de verhoogde intrathoracale druk die de patiént verwekt door
het actief persen tijdens de uitademing. Dit feit is van groot belang voor het
inzicht in het ontstaan van de aanvallen en voor het inzicht in en de verdere
ontwikkeling van't mechanisme der ademoefeningen bij het asthma bronchiale.

Onderzoek naar de betekenis van endocrine en allergische momenten in het
verloop van astma en de methoden ter registratie hiervan

Prof. Dr. N. G. M. Orie brengt over dit onderzoek als volgt verslag uit:
Het onderzoek met de psychiater, Dr. Blijham, werd voortgezet, dat wil

zeggeî, het verkeert op het ogenblik in het stadium van onderzoek van de
controlegroep. Het patientenonderzoek is afgesloten.

Het onderzoek naar de betekenis van ACTH en bijnierhormonen bij de
astmatherapie werd beëindigd; een rapport werd hierover uitgebracht. Ge-
meend wordt, dat de conclusie moet luiden, dat het ACTH zowel voor de
behandeling van de acute aanval als voor de behandeling van (bepaalde)
chronische gevallen een onmiskenbare aanwinst betekent. Betreffende de bete-
kenis van de bijnierschorshormonen resp. hun derivaten kan alleen een oordeel
worden gegeven over het prednisolon. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het
ACTH. Dit is dus in tegenstelling met een recent verschenen Engels rapport,
maar rekening moet worden gehouden dat daar cortison werd gebruikt, terw{jl
bovendien de omstandigheden enigszins anders waren.

Een intercurrent onderzoek naar de invloed van astmatische patiënten bij
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mijnwerkers - 
aansluitend bü de astmaschoolkinderenquête - is beeindigd

en grotendeels statistisch bewerkt. Het eindrapport kan binnen drie maanden
tegemoet worden gezien, tenzij het de vorm van een proefschrift zou aannemen
in welk geval een wel wat langer interval is te verwachten.

Het eindverslag over de werkzaambeid van medicamenten bij chronisch
astmatische toestanden en bij de geprovoceerde astma-aanvallen is gereed.

Hoewel dit onderzoek niet in het kader van T.N.O. werd uitgevoerd, staat
het hiermede toch in nauw verband en van enkele gegevens van het T.N.O.-
onderzoek werd ook gebruik gemaakt.

Het onderzoek over de lokaljsatie van allergenen wordt voortgezet.

Onderzoek naar fdctoren, díe bij jonge kinderen aanleiding geven lot ltet optreden
van de eerste astmatísche verschijnselen

Het klinische gedeelte van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. H. P.
Jonxis werd reeds eerder beëindigd; het ligt in de bedoeling dat de resultaten
hiervan verwerkt zullen worden in het eindverslag over het gehele onderzoek,
\ryanneer ook het psychologische deel zal zijn voltooid. Dit laatste wordt
onder leiding van Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter in 1957 voortgezet zonder dat
dit nieuwe financiële gevolgen voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. mede-
brengt.

Omtrent de werkzaamheden en bevindingen in het afgelopen jaar deelt
Prof. Hart de Ruyter het volgende mede:

Thans zijn van de 24 gevallen de verzamelde gegevens over de ouders, het
milieu en het kind volgens een opgesteld schema uitgewerkt. Aan de hand hier-
van kwam vcoral duidelijk naar voren hoe de psychologiscbe factoren rond
het verschijnsel astma van geval tot gevaj sterk wisselden. Uiteraard bleek de
moeder-kind-, respectievelijk kind-moederrelatie in vele gevallen min of meer
gestoord.

Er wordt nu gezocbt naar bepaalde structuren in de moeder-kindrelatie die
bij het verschijnsel van betekenis kunnen zijn.

In verband hiermede is ook begonnen met het afnemen van de Rorschach-
test bij de moeders. Van de 24 gevallen hebben er 14 spontaan aan de eerste
oproep gevolg gegeven; hierbij is een Rorschach-test afgenomen en zijn
katamnestische gegevens verzameid. Daar het zeer noodzakelijk bleek, dat
naast deze psychologische gegevens ook katamnestische pediatrische gegevens

verzameld werden, is in overleg met Prof. Jonxis besloten, deze laatste te
verzamelen alvorens tct de nadere verwerking van de psychologische gegevens

overgegaan zal worden.
Van de 10 gevallen, die niet spontaan hun medewerking gaven tot dit tweede

onderzoek, hebben twee hun medewerking deûnitief geweigerd. De overige
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acht zullen nog nader bezien worden. HierbÜ was verhuizing, z.íekte of huwe-

lijksmoeilijkheden de reden, dat aan de oproep geen direct gehoor gegeven

werd.

5. ONpnnzosK INzAKE PoLroMYELrrIs

Dr. J. Wester, voorzitter van de Gezondheidsraad, heeft de uitnodiging

aanvaard zittrngte nemen in de Adviescommissie T.N.O. inzake poliomyelitis

en in die inzake encephalitis postvaccinalis ter vervulling van de vacatufe,

ontstaan door het overlijden van de heer P. A. van Luyt'
Het onderzoek naar de epidemiologie der poliomyelitis in Nederland, dat

tot dusverre door de commissie werd behartigd, was uitsluitend retrospectief.

Dit bracht met zich mede, dat de per geval beschikbare gegevens gering waren

- woonplaats, leeftijd, geslacht 
- doch dat het terrein der infectie, dat kan

worden overzien, groot was (Nederland c.q. Nederland met aangrenzende

gebieden).
Dit onderzoek, dat door Dr. s. J. c. Dunlop werd verricht, is afgesloten

en de werkzaamheid van de heer Dunlop werd per I mei 1956 beëindigd'

De adviescommissie heeft bij het bestuur der Gezondheidsorganisatie

T.N.O. een voorstel ingediend voor een onderzoek, dat geograflsch meer be-

perlct is, zodat lnef mogelijk wordt per patiënt een groter aantal gegevens te

verzamelen. Het bestuur heeft hiermede ingestemd. voor dit onderzoek is

met ingang van 1 oktober 1956 de arts A. S. Kalwij aangesteld, die uiteraard

begon met zich in te werken.
Het afgelopen jaar werd tweemaal een vergadering van de adviescommissie

belegd.
Aan de ontvangen verslagen over de in het kader van dit project verrichte

onderzoekingen wordt het volgende ontleend:

Onderzoek naar het vöórkomen van poliomyelitis in het naaste buitenland

Prof. Dr. J. J. van Loghem heeft dit onderzoek eind 1956 voltooid. over het

onderzoek verschenen de volgende publikaties van de hand van Prof. van

Loghem:

Nieuwe inzichten in de epidemiologie van poliomyelitis anterior acuta.

Ned. T. v. Geneesk. 97 (1952) p.954-962-

De epidemische toeneming van poliomyelitis in Nederland en het naaste

buitenland gedurende tret jaar 1952.
Ned. T. v. Geneesk. 99 (1955) p. 183-196.
Doc. de med. geogr. et trop. 7 (1955) 3 (Eng).
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Isomorbiditeit, synchronisme, sporadiciteit en haardvorming bij epide-
mische toeneming van poliomyelitis.

Ned. T. v. Geneesk. 99 (1955) p. 1554-1567.
Doc. de med. geogr. et trop. 7 (1955) 4 (Eng.).

Seizoenepidemie en haardvorming bij poliomyelitis anterior acuta.
Ned. T. v. Geneesk. 100 (1956) p. 1627-1641.
Doc. de med. geogr. et trop. (Eng.) (ter perse).

Kenmerken van een lichte seizoenepidemie van poliomyelitis anterio¡ acuta.
Itallë 1952.

Ned. T. v. Geneesk. 100 (1956) p.3564-3567.

Betrekking tussen poliomyelitisvirus en gemeenschap.
Ned. T. v. Geneesk. 101 (1957) 6, p. 275-276.

De samenvatting van het eindverslag van Prof. van Loghem luidt als volgt:
De onderzoeker heeft zich losgemaakt van de voorstelling, dat poliomyelitis

anterior acuta zich genoegzaam binnen nationale grenzen laat omschrijven.
Tijdens het Nederlandse epidemische seizoen worden ook uit andere Europese
landen vvat vroeger of wat later toenemingen van poliomyelitis gemeld. Daarbij
neemt men op goede gronden aan dat over geheel Europa, evenals in Nederland,
bet poliomyelitisvirus ubiquitair rondgaat.

Vanuit dit tweeledige gezichtspunt kan men belangstellen in nationale
seizoensepidemieën als onderdeel van een meer omvangrijk regionaal gebeuren.

De meest fundamentele uitkomst schonk de seizoensepidemie binnen een
groot gebied dat geheel Nederland omvatte en zich in België en Duitsland
uitstrekte. Deze epidemie deed zich voor als een lichte gelijkmatige en gelijk-
tijdige seizoenrijzing van het aantal ziektegevallen in alle onderdelen van het
gebied. Van de invasie van een virus, dat in de gemeenschap zijn weg zocht,
wekte deze ervaring geen voorstelling. Daarentegen wezen de ubiquiteit, de
isomorbiditeit, de sporadiciteit en het synchronisme tezamen op een toeneming
van endemische gevallen uit de reeds bestaande symbiose van het virus met de
gemeenschap.

Van het aldus verworven principiele gezicbtspunt lieten zich ook de uit-
komsten van het onderzoek der middelmatige en zware epidemische jaren
bezien.

Hierbü sluit zich de voorstelling aan van een factor uit de buitenwereld, die
op het symbiotisch evenwicht tussen virus en mens storend inwerkt en aldus,
behalve het aantal gezonde virusuitschejders, ook het aantal ziektegevallen
doet toenemen.
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Vírologísch onderzoek met betrekking tot poliomyelitis

Omtrent dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. D. Verlincle werd het
volgende verslag ontvangen:

Er zijn van januari tot in november 1956 1346 virusstammen geïsoleerd,
waarvan 56 \ fo1" de poliomyelitisgroep en 44 I tot de andere enterale virus-
sen (Coxsackie- en ECHO-groep) behoren. In de poliomyelitisgroep behoort
92%, tot type 1,,7 /. tot lype 2 en I /" tot type 3. Bij gemiddeld r/. van de
virologisch positieve meningitiden werd poliomyelitisvirus en bij 2/. werd een
virus van de ECHO-groep aangetoond, ook in het hrmbale vocht en eenmaal
in het centrale zenuwstelsel.

Op een kleuterschool, waar 2 gevallen van poliomyelitis onder de leerlingen
waren vastgesteld, en op een zich in hetzelfde gebouw bevindende lagere school,
alsmede bij de huisgenoten van de Jeerlingen, werd een virologisch en serolo-
gisch onderzoek ingesteld 14 dagen na het sluiten van de scholen. Ruim20 I
van de gezinnen werd besmet gevonden. Gezonde virusdragers werden aange-
toond bij 29,3 % van de leerlingen van de kleuterschool, bij 26,5 I van de
jongere nog thuis zijnde kinderen, bij 8,5 I van de leerlingen van de lagere
school en bii 3,3 % van de personen ouder dan 14 jaar. Met de complement-
bindingsreactie werden recente (asymptomatische) infecties aangetoond bij
80 I van de kinderen jonger dan 4 jaar, bij 59,2 %, van de leerlingen van de
kleuterschool, bij 29,6 f van de leerlingen van de lagere school en bil 15,4 7"
van de personen ouder dan 74 jaar.

Neutraliserende antilichamen tegen de typen van het poliomyelitisvirus
werden bij ruim 8O I van de volwassenen in Nederland en bij ruim 90 | van
de volwassenen op Curaçao aangetoond. Bij Nederlandse kinderen had ge-

middeld 37 ft in de leeftijdsklasse van 1-3 jaar poliomyelitis-antilichamen.
Dit percentage stijgt geleidelijk met het hoger worden van de leeftijd en op
70-12-jarige leeftijd wordt het niveau van de volwassenen bereikt.

De diagnostische waarde van de complementbindingsreactie werd onder-
zocht. Bij de groep, waaruit de meest betrouwbare conclusie kan wo¡den
getrokken, n.l. bij patiënten uit wier faeces poliomyelitisvirus werd geisoleerd

en waarvan acute fase- en reconvalescenteserum kon worden onderzocht,
klopte de uitkomst van de complementbindingsreactie met het virologische
onderzoek. Blj 10 % van de virologisch positieve patiënten was de reactie
negatief.

Twee levende, verzwakte type l-stammen zijn met gunstig resultaat onder-
zocht op hun immuniserende eigenschappen bij apen. Eén van deze stammen
(LSc) is in Amerika afgeleid van de virulente Mahoney-stam (type 1), de

andere (Leiden 1956132) is uit een virusdrager geisoleerd. Met de methode van
Dulbecco werd van deze stam een zestal ,,single particle" cultures verkregen,
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waarvan er 1 een normale virulentie bleek te bezíÍten, terwijl de andere 5

aparalytogeen waren. Met de aparalytogene cultures wordt verder geëxperi-
menteerd. Achttien andere, uit virusdragers geisoleerde stammen, hadden een
normale virulentie.

Op grond van een enquête kon geen verband worden gelegd tussen de

voeding en de gevoeligheid voor paralltische en niet-paralytische poliomyelitis.
Evenmin kon een verband tussen sporenelementen en de weerstand van muizen
voor de TO-stam van het virus van Theiler (muizenpoliomyelitis) worden gelegd.

Onderzoek naar de mogelijkheid poliomyelitisvirus in overlevend weefsel te
kweken

Dr. H. S. Frenkel deelt het volgende mede omtrent de voortgang van het
onderzoek:

Het gelukte de MEFl-stam van type II poliomyelitisvirus in overlevend
placentair weefsel te kweken. Experimenten werden verricht om de gunstige
omstandigheden hiervoor te vinden. Enige malen werd een eindprodukt met
een behoorlijk virusgehalte van meer dan 104 infectieuze doses per ml verkregen.

6. ONosRzoBK NA¡'R DE ooRzAKEN vAN DE ENCEpHATTTIS posrvAccINALIs

Dr. M. F. Polak is bereid gevonden toe te treden als lid tot de Adviescom-
missie T.N.O. inzake encephalitis postvaccinalis.

Zoals reeds vermeld onder het poliomyelitisonderzoek is Dr. J. Wester,
voorzitter van de Gezondheidsraad, als lid tot de Adviescommissie T.N.O.
inzake een onderzoek naar de oorzaken van de encephalitis postvaccinalis
toegetreden.

In de verslagperiode vergaderde de adviescommissie eenmaal,
De onderzoekingen genoemd in het vorige jaarverslag werden in 1956

voortgezet.
De leider van het epidemiologisch onderzoek, de heer W. Nanning, brengt

als volgt verslag uit over de voortgang van het onderzoek; in dit verslag zijn
tevens opgenomen de mededelingen van Frof. Dr. J. D. Verlinde omtrent het
onder zijn leiding verrichte virologisch onderzoek met betrekking tot de
oorzaken van encephalitis postvaccinalis.

In het verslagjaar werden in totaal I 1 gevallen van encephalitis postvaccinalis
aangegeven en bestudeerd, waarvan één bij een zuigeling van zes maanden.
Er kwamen geen sterfgevallen voor.

Vijf gevallen van stuipen na pokkenvaccinatie van zuigelingen werden
gemeld, waarvan er twee dodelijk verliepen.

In een gezin van 11 personen, die in drie ploegen met een week tussenpoos
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in verband met een aanstaande emigratie werden ingeënt, kwamen niet minder
dan drie gevallen voor. Dit familiair optreden is wetenschappelijk zeer interes-
sant en belangrijk voor het encefalitisprobleem.

De rol, die het pokkenvaccin zou kunnen spelen bij het ontstaan van de
encephalitis postvaccinalis, is nog steeds niet duidelijk.

Het vaccin Frenkel-Kapsenberg werd op vrij grote schaal toegepast met
gunstig resultaat.

Gedurende het gehele jaar, met een korte onderbreking met het ocg op
de poliomyelitis, werd de zogenaamde gammaglobulineprofylaxe voortgezet.
De gammaglobulinegroep omvatte ultimo 1956 72.872 personen; de groep, die
als controle diende en geen profylaxe kreeg, bestond toen uit 12.784 personen.
In de eerste groep kwamen geen, in de tweede drie gevallen van encefalitis
voor. De verschillen zijn nog niet significant.

De virologische onderzoekingen bij de patiënten met encephalitis post-
vaccinalis verricht gaven alle een negatief resultaat, behalve dat bij de hier-
boven genoemde zuigeling; het onderzoek bij de hierboven genoemde familie
is nog niet beëindigd.

Het bepalen van antistoffen in het serum van personen met een negatieve
reactie na een pokkenvaccinatie werd in het verslagjaar beëindigd. De gegevens
worden gerangschikt en bestudeerd.

Getracht werd neurovaccine Levaditi in die zin te doen muteren, dat de
encefalitogene eigenschappen verloren zouden gaan door het passeren op het
bebroede kippeëi. Voorts wordt geprobeerd eventueel in het dermovaccine
aanwezig zijnde ,,encefalitogene" elementen uit kalverlymfe te isoleren, dus
om het dermovaccine in een neurovaccine te veranderen door eipassages te
verrichten, nadat het virus samengebracht is geweest met ,,vaccinia-gammaglo-
buline". De proeven duren nog voort.

Onderzoek naar de preventie van postvaccinale encefalitis

Omtrent dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. W. G. Sillevis Smitt
wordt als volgt gerapporteerd:

De eerste maanden van het verslagjaar werden gebruikt voor het verzamelen
van families, die de zogenaamde controlegroep zullen gaan vormen.

Dit werk ging vaak zeer moeizaam, gezien de grote weerstanden, die in
sommige gevallen werden ontmoet. Vooral in families, waarin een of meerdere
academici voorkwamen, was het resultaat vaak zeer pover. Er werd vaak zelfs
niet getracht enig begrip voor dit werk op te brengen.

Daar de arts v.d. Wiel (Gouda) mede de helft van de controlegroep voor
zijn rekening nam, werd het vereiste aantal families wel bereikt.

Het onderzoeken van de familieleden werd tegelijkertijd ter hand genomen.
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Dit werk werd aan het eind van 1956 beëindigd. Praktisch alle gegevens werden
overgebracht op codeerformulieren en aan de Afdeling Bewerking Waarne-
mingsuitkomsten T.N.O. ter verdere afwerking afgeleverd.

In hoeverre deze controlegroep een vreemd beeld zal gaan vertonen is nu
nog niet te beoordelen. Dit zal tijdens de bewerking gestalte moeten krijgen.
De gegevens van de zogenaamde ,,Encefalitisgroep" zijn alle overgebracht op
ponskaarten.

fn samenwerking met de heer v. d. Wiel en de statistici van de Afdeling
Bewerking 'Waarnemingsuitkomsten T.N.O. werd een schema ontworpen
volgens hetwelk de bewerking zal plaatsvinden. Dit werk zal in de komende
maanden waarschijnlijk voltooid worden.

Hístopatholog isch onder zoek naar po stvaccinale encefalit is

Prof. Dr. E. de Vries bericht, dat het histopathologisch onderzoek zich dit
jaar uitstrekte over vergelijking van gevallen van encefalitis en van demyelini-
satie van zeer verschillende aard en aetiologie.

Onderzoek inzake het kweken van vacciniavirus in vitro in overlevend runder-
weefsel

Omtrent de voortgang van de werkzaamheden in de verslagperiode werd van
Dr. H. S. Frenkel het volgende verslag ontvangen:

De experimenten werden in 1956 voortgezet. Zij bestonden uit het verder
kweken van vacciniavirus in foetale runder- resp. schapehuid en ook in over-
levend foetaal rundernier-weefsel. De bereikte virustiters waren bevredigend,
zowel in het huid- als in het nierweefsel.

De consistentie van het vaccin werd gewijzigd door verhoging van het weef-

sel en het glycerinegehalte, zodat het aantal positieve aanslagen praktisch niet
meer verschilde van de pokstof, die van het levende kalf afkomstig is.

De infectiositeit van enkele buiten- en binnenlandse pokstoffen werd met
de in vitro gekweekte pokstof vergeleken. Deze was niet belangrijk hoger dan
de laatste. De Utrechtse pokstof daarentegen bleek bij titratie in bebroede
kippeëieren belangrijk infectieuzer te zijn.

Bebroeding van met vaccinia besmette eieren bij 36o of 37o C maakt weinig
uit voor het resultaat der titratie.

Een onderzoek werd ingesteld naar de ontstaanswijze der zogenaamde
nevenpokken op de chorio-allantois van het bebroede kippeëi. Het ontstaan
langs hematogene weg (vaccinia generalisata) werd het meest waarschÜnlÜk
geacht. Echter werd het lymfogeen ontstaan niet uitgesloten.

Enkele gedurende ! 2 jaar bij -32" C bewaarde vaccins werden aan een
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hernieuwde titratie onderworpen. Er was geen noemenswaardige vermindering
in titer opgetreden.

Over de praktische toepassing van het vaccin op basis van gekweekt vaccinia-
virus zal nog nader worden gerapporteerd.

7. VrnusoNoERzoEKINcEN

De adviescommissie kwam éénmaal in vergadering bijeen.
De in het vorige jaarverslag genoemde onderzoekingen werden in 1956

afgesloten. Het onderzoek inzake diagnostiek van verschillende virusziekten
wordt in 1957 door de Gemeente Amsterdam overgenomen. Onderstaand
volgt een overzicht van de in het kader van dit project verrichte onderzoekingen:

Onderzoek inzake diagnostiek van verschillende virusziekten

De samenvatting van het eindrapport over dit onder leiding van Prof. Dr.
A. Ch. Ruys door Dr. F. Dekking verrichte onderzoek luidt als volgt:

a. In de vijf jaren, dat het viruslaboratorium van het Laboratorium voor de
Gezondheidsleer der Universiteit van Amsterdam ûnanciële steun genoot
van T.N.O. heeft dit zich ontwikkeld van een eenvoudig bedrijf, waar voor
enkele virussen (psittacosisgfoep, pokgroep) virologisch en serologisch onder-
zoek kon plaatsvinden, tot een volwassen viruslaboratorium waarin voor
vrijwel alle in Nederland voorkomende virusziekten volledig virologisch en
serologisch onderzoek mogelijk is met efficiënte, betrouwbare, gestandaardi-
seerde methodes, die gedeeltelijk zijn overgenomen door andere viruslabora-
toria in binnen- en buitenland. Deze ontwikkeling lag niet in de bedoeling,
omdat aanvankelijk slechts de opzet'was om te komen tot een verdiept inzicht
in het wezen der virussen van de beide bovengenoemde groepen en daarnaast
diagnostische mogelijkheden te onderzoeken bij infectieuze aandoeningen van
het centrale zenuwstelsel. Al spoedig bleek echter dat ook de virologie één en
ondeelbaar is, ontwikkelde het werk zich meer in de breedte dan in de diepte
en werd meer aandacht besteed aan het verwerven van ,,know how" en de
verbetering van technische methodes dan aan het verdiepen van fundamentele
vraagstukken. Zo vindt men aan het einde van deze periode als resultaat van
veel werk niet een aantal publikaties over bijzondere vondsten, maar wel een
modellaboratorium dat daartoe de mogelijkheden biedt.

á. Virologie.
Aanvankelijk werd slechts beschikt over proefdieren en broedeieren voor

het kweken van virussen, in 1953 werd een begin gemaakt met de toepassing
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vanprimitieve wK-methodes. in 1954 werd een weefselkweekcursus bij Mej.
Dr. W. de Bruyn gevolgd, in 1955 werd meer ervaring opgedaan gedurende

een verblijf van enkele maanden in het laboratorium van Dr. Enders in Boston,

zodat de afdeling aan het einde van 1956 in staat is tot uitvoering van de meest

gebruikelijke weefselkweekmethodes, en naast regelmatige primaire cultures

van apenierepitheel en menselijke foetale cellen beschikt over een aantal

celstammen in continue cultuur (twee menselijke nier epitheelstammen, een

muisnierstam, een muiscarcinoomstam en een menselijke carcinoomstam).

c. Serologie
In 1953 werden veel experimenten verricht met de indirecte complement-

bindingsreactie en werd aangetoond, dat deze voor het onderzoek van duive-

sera geen zin heeft. Ook werd in datjaar een bruikbaar en houdbaar herpesanti
geen gemaakt. In 1954 werd een microcomplementbindingsreactie in plastic

platen ontwikkeld met volumeneenheden van slechts 1/80 ml, die het mogelijk
r¡aakt om ook met moeilijk te bereiden, kostbare antigenen grote aantallen

sera op de aanwezigheid van antilichamen te onderzoeken' Uitgaande van

cavialong werd een zeer goed LCM-antigeen verkregen. Einde 1955 werden

goede APC-antigenen bereid waarmede alle ontvangen sera van pneumonie-

patiënten werden onde¡zocht. In 1956 werden zeer goede complementbindende
antigenen verkregen van mazelenvirus en van het meningitis veroorzakende
ECHO-9-virus en bruikbare antigenen van de drie types poliovirus. Sera van
pneumoniepatiënten (+ 3000 per jaar) worden nu als routine onderzocht met
psittacosis, LCM, Q-koorts en APC-antigenen, sera van patiênten met aan-

doeningen van het centrale zenuwstelsel (+1000 per jaar) met herpes, bof,
LCM, APC en ECHO-9-antigenen en incidenteel met polio I, II, en III anti-
genen.

d. Speciale onderzoekingen
Herpesvirus. Bewezen werd, dat het virus bij kamertemperatuur zeer goed

houdbaar is in taptemetk, zodat zelf verzenden per post van Groningen naar
Amsterdam van klinisch materiaal mogeìijk is. Kweektechnieken in broedei,
zuigelingmuis en weefselkweek werden bestudeerd en er werd aangetoond dat
deze methodes een in deze volgorde stijgende gevoeligheid hebben. Een deel

van de toepassing dezer resultaten werd neergelegd in het proefschrift van Mej'
Dr. A. Cath.

Coxsackie- en ECHO-virus. Sinds l95l worden grote aantallen faecesmon-

sters onderzocht van patiënten met Bornholmziekte en sereuze meningitis.
Gevonden wercl, dat in 1951, 1953 en 1955 epidemisch besmettingen met
Coxsackievi¡us voorkwamen resp. behorende tot de types 83, Bz en B¿; terwÜl
in 1956 eeî zeet grote epidemie van door ECHO-virus (type 9) veroorzaakte
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sereuze meningitis virologisch en serologisch werd bestudeerd, waarbij aanne-
meìijk werd gemaakt dat dit virus waarschijnlijk in de coxsackie-A groep
behoort.

Bof. uitsluitend serologisch onderzoek van de sera van patiënten met sereuze
meningitis wordt sinds 1952 systematisch verricht. ongeveer 10 I dezer
patiènten blijkt besmet.

L.c.M. Sinds 1954 worden met een cavia-long-antigeen systematisch alle
sera van patiënten met sereuze meningitis en atypische pneumonie in de
complementbindingsreactie op LCM-antilichamen onderzocht. Aangetoond
werd dat deze eertijds vrij frequente besmetting nu uitermate zeldzaam is:
slechts in 1955 werd een kleine (4 patiënten) plaatselijke (Eindhoven) epidemie
gevonden. In ter plaatse gevangen muizen werd het virus aangetoond.

Q-koorts. Eveneens sinds 1954 worden alle sera van patienten met atypische
pneumonie (tot nu toe ongeveer 7000) op Q-koorts antilichamen onderzocht.
Eind 1956 werden op deze wijze 3 patienten opgespoord. onderzoek van ver-
scheidene honderden runder-, schape- en hondesera kon echter niet aantonen
of er een besmettingshaard in Nederland aanwezig is. van één patiënt was de
uitheemse besmetting duidelijk.

e. Poliomyelitis
sinds midden 1956 worden bij in aanmerking komende patienten de excreta

op poliovirus onderzocht met resultaten die niet onderdoen voor die in buiten-
landse laboratoria, met meer routine verkregen. Met epidemiologische oog-
merken worden neutralisatie- en complementbindingsreacties gedaan. Dit
onderzoek staat nog in de kinderschoenen.

Onderzoekingen inzake filt reerbare smetstoffen, voo rnamelij k bafvir us

Over deze onderzoekingen onder leiding van prof. Dr. J. E. Dinger werd
een eindverslag ontvangen, waarvan de samenvatting als volgt luidt:

Het sedert 1952 verrichte onderzoek omvat:

a. Bestudering van de verschillende serologische reacties voor bof. van de
vele voor bof beschreven serologische reacties worden alleen met de comple-
mentbindingsreactie betrouwbare (reproduceerbare) uitkomsten verkregen.
voor routine-onderzoek wordt thans alleen van deze reactie gebruik gemaakt.

Het onderzoek van sera van contactpersonen van bofpatiënten bracht aan
het licht, dat bü hen, die immuun geacht kunnen worden, een infectie met
bofvi¡us vrijwel direct wordt gevolgd door de produktie van antilichamen
(zowel tegen virusantigeen als tegen oplosbaar antigeen), die echter niet langer
dan een dag of veertien in het bloed btijven circuleren. De neurotropie van het
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virus, die zich op de kinderleeftijd als meningo-encefalitis kan uiten, schijnt bij
oudere individuen tot aandoeningen van de hersenzenuwen (opticus, octavus,

facialis) te kunnen leiden. Op grond van het onderzoek bij patientensera en

van de sera van personen uit hun naaste omgeving zijn de onderzoekers thans

in staat reeds bij het begin van de ziekte een vrijwel zekere diagnose te stellen.

In een aantal gevallen van meningo-encefalitis v¿erden complementbindende
antilichamen in de liquor cerebrospinalis gevonden.

Voorts werden serologische reacties voor bof bestudeerd ter vergelijking
van de betrouwbaarheid en de houdbaarheid van de antigenen. Uit dit onder-

zoek is gebleken dat de toevoeging van O,l I metthiolaat essentieel is voor
de houdbaarheid van de antigenen. De antigenen worden het beste in de koel-

kast bij 4o C bewaard. Bij invriezen verliezen ze een gedeelte van hun werk-
zaamheid. Hiermede in overeenstemming is de ervaring, dat bofvirushoudend
patiëntenmateriaal (keelspoelsel, lumbaalvocht) niet bij te lage temperatuur
moet worden opgezonden.

å. De isolatie van bofstammen uit patienten met verschillende ziektebeelden.

Tussen de tientallen bÜ het onderzoek geÏsoleerde bofstammen bestaan

kleine verschillen in antigene structuur. Er kon echter geen correlatie tussen

de antigene structuur van de stammen en het ontstaan van complicaties worden
vastgesteld.

c. Een onderzoek naar het ontstaan van orchitis en eventueel ook meningo-

encefalitis mede in verband met de mogelijkheid van preventie en therapie.
Het is in dierexperimenten niet gelukt de bofcomplicaties zoals deze bij de

mens optreden na te bootsen.

d. Een onderzoek naar het mechanisme van de vermeerdering van het bofvirus
in de cel. Hierbij werd de ontwikkeling van bofvirus in daarvoor gevoelige

cellen met verschillende technieken gevolgd.

e. It 1956 is voornamelijk onderzoek verricht naar stoffen die de virusvert
meerdering remmen. Aan de ene kant werd daartoe een techniek uitgewerk-
voor het meten van de weefselademhaling van stukjes allantoismembraan in
een Warburgapparaat. Aan de andere kant werd met de in het vorige jaarver-

slag gemelde methode een aantal stoffen op viricidewerking getoetst. Twee

stoffen: Congorood en Suramine storen de virusproduktie. Bij Congorood
wordt dit veroorzaakt door directe inwerking op het hemagglutinine. Een

essentiële remming van de virusvermeerdering kan in dit geval niet geconsta-

teerd worden. Suramine werkt minder sterk op de hemagglutinatie doch het
is bij een concentratie van I I in staat de virusontwikkeling geheel tegen te
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gaan. De weefselademhaling wordt niet noemenswaard beïnvloed bij concen-
traties die nog duidelijk de virusvermeerdering remmen.

Het onderzoek wordt voortgezet met aan Suramine verwante stoffen, terwijl
tevens getracht wordt het mechanisme van de Suraminewerking op te sporen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de tijdens de onderzoekingen
verschenen publikaties:

F. Dekking.
1952. A cheap and safe method of keeping mice. Ant. v. Leeuwenhoek 18, 182.

F. Dekking.
1952. Nicolau stain for smallpox diagnosis id. 18, 291.

F. Dekking.
1953. Aetiologie en diagnostiek van virusziekten N.T.v.Geneesk. 96, 1858.

F. Dekking.
1953. Epidemiology of coxsackievirus infections in the Netherlands.
Att. VI congr. int. microb. Roma 3, 248.

F. Dekking.
1953. Hoofdstuk ,,Bornholmziekte" in het deel Infectieziekten der 2e serie.
Aanwinsten op diagnostisch en therapeutisch gebied (Elsevier Amsterdam).

F. Dekking.
1954. Insecten als overbrengers van virusziekten bij de mens. Entom. Ber. 15,
43 (voordracht voor een Symposion over,,Insecten en viren").

A. E. Cath.
1955. Serologisch en virologisch onderzoek bij herpetici. Proefschrift Amster-
dam.

F. Dekking.
1955. Myocarditis bij zuigelingen yeroorzaakt door het Coxsackievirus type B.
N. T. v. Geneesk. 99,2676.

F. Dekking and Kevin McCarthy.
1956. Propagation of measles virus in human carcinoma cells. Proc. Soc, Exp.
Biol. Med. 93, 1.

L. Quersin, E. Nihoul, F. Dekking.
Echovirus type 9 (a new member of the Coxsackievirus group, type A) as a
cause of epidemic meningitis. Science (ter perse).

F. Dekking.
De hoofdstukken over ,,Bornholmziekte" en ,,Flerpes Simplex" in het Neder-
lands Leerboek der Interne Geneeskunde, dat wellicht in 1957 verschijnt.
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Publikaties over Q-koorts in Nederland; A.P.C. serologie. Psittacosisonder-

zoek in Nederland; het verband tussen Coxsackie- en polio-epidemiologie en

over Cowpoxepidemiologie zijn in voorbereiding.

H. L. Wolff.
Onderzoekingen met een Nederlandse Bofvirusstam.
N. T. v. Geneesk. 94, (1950) p. 1112.

H. L. Wol-ff.
De betekenis van de serologische diagnostiek van parotitis epidemica.

N. T. v. Geneesk. 97, (1953) p. 857.

H. L. Wolff.
Earþ diagnosis of mumps. Proc. VI Congr. Int. Microbiol'
Vol. III (1953) p. 133.

H. L. Wolff.
De ontwikkeling van virusdeeltjes in hun gastheercellen.

Geneesk. Gids. 32, (1954) p.347.

H. L. Wolfl.
Reproduction of Mumpsvirus in the Chorio allantois membrane.

Nature, Yol. 176, (1955) p. 604.

H. L. Wolfl.
Problemen bij de bestudering van de ontwikkeling van het bofvirus in cellen

van het chorio allantoismembraan.
N. T. v. Geneesk. 100, (1956) p. 680.

H. L. Wolff.
Testing drugs for viricidal activity.
Acta Physiologica et Pharmacologica Neerlandica Vol. V, (1956) p- 234-

M. P. M. Herrmann-Erlee and H. L. Wolff.
Inhibition of mumps virus of Congored and Suramine.
Archives Internationales de Pharmaco Dynamie et de Therapie (in druk).

Zie ook H. L. Wolff.
T.N.O.-Nieuws, oktober 1955.

8. ONnrnzoeKINGEN op HET GEBIED vÀN ToxoPLAsMosE

Dr. M. F. Polak verklaarde zich desgevraagd bereid als lid tot de Advies-

commissie toe te treden.
Onder leiding van Prof. Dr. P. H. van Thiel werd gewerkt aan het samenvat-

tend overzicht van de door de verschillende laboratoria in gecoördineerd
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verband uitgevoerde onderzoekingen met betrekking tot de frequentie van door
toxoplasmose veroorzaakte ziektebeelden en de besmettingsbronnen. Het
onderzoek naar de specificiteit van de reactie van Sabin en Feldman werd
eind 1956 afgesloten, terwijl in verband met dit onderwerp in de loop van
het jaar het proefschrift van de heer A. A. van Soestbergen verscheen ,,Over
de reactie van Sabin en Feldman".

Onder leiding van Prof. Dr. J. D. Verlinde werd het afgelopen jaar een

onderzoek verricht speciaal naar de wijze van besmetting van de mens.

Omtrent de onderzoekingen kan het volgende worden medegedeeld:

Onderzoekingen op de Afdeling Bacleriologíe en Experimentele Pathologie van

het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden

De samenvatting van het van Prof. Dr. J. D. Verlinde ontvangen verslag

luidt als volgt:
Muizen en apen zijn gemakkelijk subcutaan en via de gescarificeerde huid,

doch niet door de intacte huid, te besmetten. Besmetting per os gelukte niet
bij cynomolgusapen. Muizen konden per os wel met pseudocysten, doch niet
met vrijliggende parasieten worden besmet. Bij apen ontstond na subcutane en

cutane besmetting een 10 dagen durende parasitemie; er ontwikkelden zich
met de reactie van Sabin en Feldman en met de complementbindingsreactie
aantoonbare antilichamen, terwijl de parsieten later in de mesenteriale klieren
en de hersenen konden worden aangetoond. De dieren hadden geen ziekte-
verschijnselen getoond. Deze proeven zouden erop kunnen wijzen, dat de

mens wellicht eerder via de huid (en eventueel slijmvliezen) dan per os besmet

kan worden.

Onderzoekingen in het Laboratorium yoor Parasitologie van de Riiksuniversiteít
te Leiden

Een eindverslag kan door bijzondere omstandigheden nog niet worden

opgesteld.
Aan het jaarverslag van Prof. Dr. P. H. van Thiel wordt het volgende ont-

leend:
In de jaren 1950 tot en met 1955 werden door de medewerkers der Advies-

commissie T.N.O. inzake het toxoplasmosisvraagstuk gegevens verzameld

omtrent gevallen van vermoedelijke toxoplasmosis en op het Laboratorium
voor Parasitologie gerubriceerd. Dr. E. F. Drion van de Afdeling Bewerking

Waarnemingsuitkomsten T.N.O., die deze gegevens bestudeerde, trok hieruit
de conclusie, dat het veelvuldig voorkomen van lage titers in de Sabin-Feld-
man-reactie op een inderdaad doorgemaakte toxoplasma-infectie zou kunnen
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berusten. Ook zou dit veelvuldig voorkomen yeroorzaakt kunnen zijn door
een ander organisme, dat op dezelfde wijze het bloedserum verandert met
betrekking tot de kleurproef van Sabin en Feldman als de parasiet toxoplasma.

De juistheid van de eerstgenoemde conclusje werd gecontroleerd bij het
onderzoek van twee willekeurige humane sera met kleurstoftiters van I : 8

en I : 12, bepaald volgens de methode van Dr. A. A. van Soestbergen. De van
deze reacties door ,,probit-transformatie" verkregen rechte lijnen toonden
een overeenkomstige helling als die van humaan serum met titer I :1024,
veroorzaakt ten gevolge van de aanwezigheid van toxoplasma-antilichaam.
Getracht wordt deze waarneming meermalen te bevestigen.

De speciflciteit van de Sabin-Feldman-kleurstof in konijnensera, waarin
zich antilichaam bevindt t.o.v. B.C.G., Shigella Sonnei, poliomyelitisvirus en
Coxsackie-virus is aangetoond.

De door Awad gepubliceerde aspecificiteit van genoemde reactie t.o.v.
Trypanosoma cruzi en Trichomonas vaginalis kon niet worden bevestigd;
evenmin bestaat deze aspecificiteit t.o,v. Trypanosoma rhodesiense. De invloed
van het parasitisme van Sarcocystis tenella is nog in onderzoek.

9. OrtpBnzosK TNZAKE DE FLUoRIDERTNG vAN DRINKWATER rN VERBAND MET
TANDCARIËS

De adviescommissie kwam éénmaal in vergadering bijeen.
Omtrent de werkzaamheden in de verslagperiode brengt de heer Backer

Dirks als volgt verslag uit:
Bij het herhalingsonderzoek in Tiel en Culemborg einde 1955 werden van de

leeftijden 9 en 11 t/m 15 jaar elk 100 kinderen onderzocht. Bij e1k kind werden
10 röntgenfoto's genomen.

In de eerste helft van de verslagperiode vond de beoordeling van deze
röntgenfoto's plaats en in aansluiting hierop de uitwerking van dit materiaal.

Signiûcante 
- door de fluoridering van het water veroorzaakte - verschillen

tussen Tiel en Culemborg werden nog niet gevonden. Dit was na 2/2 jaar
fluoridering ook nog niet te verwachten.

Daar de groep van ll t/m l5-jarigen, die de belangrijkste groep is om het
effect van de waterfluoridering aan af te lezen, slechts om het andere jaar
wordt onderzocht, kon bij het herhalingsonderzoek in het laatste kwartaal van
1956 speciaal aandacht besteed worden aan de kauwvlak cariës van de jongere
groepen. Hiertoe werden van de kinderen van 7, 10 en 1l jaar elk 100 kinderen
te Tiel en Culemborg klinisch onderzocht. Dit onderzoek vond om de andere
week in Tiel en Culemborg plaats ten einde iedere verschuiving in de maatstaf
van diagnosestelling zoveel mogelijk te vermijden.

Het in september 1955 aangevangen onderzoek met een natriumlauryl-
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sarcosinaat bevattende tandpasta vond normaal voortgang. Op de internaten
die aan dit onderzoek deelnemen vond maandelijks een controle plaats. In
juli 1957 zal dit onderzoek worden afgesloten.

Fluoridebepalingen

Over dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. J. A. Ch.
van Pinxteren, werd het volgende verslag ontvangen:

De problemen die samenhangen met de fluoridebepalingen in urine van
inwoners van Tiel en Culemborg werden uitvoerig bestudeerd. Bestaande
titratiemethoden en spectrofotometrische methoden werden onderzocht. Daar-
naast werden destillatie- en verassingsproeven in grote getale uitgevoerd.
Als resultaat werd een methode gevonden, waarbij met redelijke nauwkeurig-
heid het fluoridegehalte in urine kan worden bepaald.

Met deze methode is van een honderdtal urinemonsters afkomstig van
schooljongens uit Tiel het fluoridegehalte bepaald.

Het onderzoek naar verbetering van de methode wordt voortgezet, terwijl
ook fluoridebepalingen zullen worden uitgevoerd in urinemonsters afkomstig
uit Culemborg.

10. ONpenzoEK INZAKE DE DoELTREFFENDHEID vAN DE cURATIEVE GENEES-

KUNÞE EN ÞE GENEESKUNDIGE VOORZORG

Er vond éénmaal een vergadering van de adviescommissie plaats.

Omtrent de voortgang van dit onderzoek bericht de heer Y. van der Wielen
als volgt:

In de herfst van 1956 eindigde de op een jaar bepaalde periode van gegevens

verzamelen. In die tijd werden met een verzoek om medewerking bezocht
372 artsen. Hiervan zegden 298 deze direct toe, van wie 19 naderhand toch
niet bereid bleken mee te doen. Van B toezeggingen kon wegens het aflopen
van de vastgestelde periode geen gebruik worden gemaakt. Van de bezochte
artsen weigerden 34 + 19 - dit is de groep van 19, die medewerking introk
na deze reeds te hebben loegezegd - 

medewerking; bij 40 kon deze door
omstandigheden (b.v. een te kleine of nog niet stabiele praktijk) niet worden
gevraagd.

Met voldoening en dankbaarheid valt derhalve te vermelden, dat b1j 271

huisartsen de artsen-enquêteurs gedurende 2 achtereenvolgende dagen in de
gelegenheid zijn geweest de werkzaamheden in de praktijk gade te slaan en

inlichtingen in te winnen over de omstandigheden waaronder het beroep van
huisarts wordt uitgeoefend.

Tot het vierde kwartaal 1956 moest bij het onderzoek tijd en aandacht
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voornamelijk worden besteed aan het verkrijgen van medewerking, het ver-
zamelen van gegevens en het controleren daarvan. Aan het eind van het derde
en in het vierde kwartaal kwam tijd beschikbaar de gedachten te richten op de

bewerking van de gegevens en op de inhoud en vorm van het uit te brengen
rapport. Een uitvoerige nota daarover verwierf bij bespreking in de advies-
commissie na het aanbrengen van enige wijzigingen de goedkeuring. De voor-
gestelde verwerking van de verzamelde gegevens kon daardoor ter hand
worden genomen.

Dit geldt eveneens voor de met behulp van de controlerende artsen van het
Gemeenschappeüjk Administratiekantoor over ulcus duodeni aut ventriculi
en over anemieën bijeengebrachte gegevens.

fn november verbleef de leider van het onderzoek acht dagen in Genève ten
einde in de bibliotheek van de Wereldgezondheidsorganisatie documentatie-
materiaal te verzamelen. Zoals enige jaren geleden reeds was geconstateerd,
bleek ook nu weer dat tot op heden eigenlijk alleen in Groot Brittannie resul-
taten van verwante onderzoekingen zijn gepubliceerd. Hoewel in gecompri-
meerde vorm weinig literatuurgegevens beschikbaar zijn, werden vooral in de
Anglo-Amerikaanse literatuur belangrijke verslagen, artikelen enz. gevonden.

Met de commissie ,,Praktijkvoering huisartsen" van de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, die met het T.N.O.-
onderzoek verwante problemen bestudeert, bestond een nauw contact. Aan de
voorgenomen oprichting van een Nederlands Huisartsen Genootschap werd
aandacht besteed.

Onderzoek inzake ziektespreíding en maatschappelijke omslandigheden

De statistische bewerking van dit door de heer L. P. Bruijel, arts te Enschede,
uitgevoerde onderzoek is dit jaar nog niet gereed gekom en ert zal het volgende
jaar worden voortgezet zonder dat dit nieuwe financiële consequenties mede-
brengt voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Onderzoek inzake bepaalde problematiek in de huisartsenpraktijk

Dit onderzoek werd in 1955 onder leiding van Prof. Dr. A. Querido door
mevrouw E. M. Jansen-Emmer verricht. Prof. Querido heeft bericht dat het
voornemen bestaat de uitslagen van dit onderzoek te publiceren tezamen met
de andere onderzoekingen van mevrouw Jansen over de huisartsenpraktijken.

De samenvatting van het eindverslag over het in het T.N.O.-project verrichte
onderzoek luidt als volgt:

Het materiaal, verkregen bü het onderzoek van gezinnen, waarvan één of
meer gezinsleden hun huisarts in één jaar tijd voor meer dan 6 verschillende
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aandoeningen geraadpleegd hadden, werd vergeleken met een controlegroep

van een aantal willekeurig gekozen gezrnnen.

Op verschillende gebieden werden in de ,,probleemgroep" meer moeilijk-
heden aangetroffen dan bij de ,,controlegroep".

De woonsituatie is ongunstiger en de problemen, die daarmede samen-

hangen, zijn groter en veelvuldiger. Het komt in deze gezinnen vaker voor, dat

het gezinshoofd niet regelmatig werkt. Er zijn meer actuele moeilijkheden,

zowel op psychisch of sociaal gebied als ook op financieel gebied, hoewel bij
dit laatste de verschillen minder duidelijk zijn.

De aanpassin g aan dezn problemen is bij de ,,probleemgfoep" minder goed

dan bij de ,,controlegroep".

Onderzoek naar de taak van de wiikverpleegster in het curatieve en preventíeve

sociaal-medische werk

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag werd in 1955 in samenwerking met

de drie Kruisverenigingen door het Instituut voor Sociale Geneeskunde onder

leiding van Prof. R. Hornstra een enquête gehouden onder een aantal wijkver-
pleegsters in de provincie Utrecht.

In 1957 zal het onderzoek worden verricht in de provincies Groningen en

Noord-Brabant. omtrent de voorbereidingen, welke hiertoe in het afgelopen
jaar werden getroffen, deelt Dr. F. Doeleman, die door het Instituut voor

Sociale Geneeskunde met de leiding van het onderzoek is belast, het volgende

mede:
Nadat het rapport over het proefonderzoek bij 17 wijkverpleegsters in de

provincie utrecht in oktober 1955 gereedgekomen was, is de werkcommissie
(bestaande uit de arts van der wielen, de socioloog van Doorn en vertegenwoor-

digers van de drie Kruisverenigingen) in daf jaar nog driemaal biieen geweest

om de wijze van voottzetting van het onderzoek te bespreken, zulks aan de

hand van een nota van de leider van het onderzoek. Besloten werd voor het

definitieve onderzoek de provincies Groningen en Noord-Brabant te kiezen,

omdat het Groene resp. het wit-Gele Kruis zich daar goed ontwikkeld hebben.

In elke provincie zouden dan twee of drie gebieden met een verschillende sociale

structuur (w.o. één ontwikkelingsgebied) uitgezocht worden. vóór zijn vertrek

naar de verenigde Staten is onderzoeker erin geslaagd, in overleg met het

Groningse Groene Kruis en het Noord-Brabantse wit-Gele Kruis, tot een

voorlopige keuze van vijf gebieden te komen.
Na zijn terugkomst in Nederland kon in augustus 1956 een vervolgnota over

de opzet van het twee-provinciën-onderzoek rondgezonden worden, waaraan

als bijlagen toegevoegd waren twee historische overzichten over de ontwikkeling
van het Groene Kruis in Groningen, resp. van het wit-Gele Kruis in Noord-
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Brabant, en twee (door het Isonevo geschreven) samenvattende sociologische
beschouwingen over de ontwikkelingsgebieden Oost-Groningen en N.O.-
Brabant. De voltallige werkcommissie is in september en oktober 1956 tweemaal
bljeen geweest om deze laatste nota te bespreken, alsmede de voorgestelde
vragenformulieren. Besloten werd, het formulier I (voor de tijdanalyse) onge-
wijzigd over te nemen van het Utrechtse proefonderzoek en het formulier II
(een schriftelijk te beantwoorden vragenlijst betreffende de aard van de werk-
zaamheden van de wijkverpleegster) te beperken tot zuiver feitelijke vragen.
Hieraan diende een gesprek door een sociologisch geschoolde onderzoeker
met de te enquêteren wijkverpleegster aan te sluiten. Een subcommissie,
bestaande uit de drie verpleegsters in algemene dienst der drie nationale Kruis-
verenigingen, de sociologen van Doorn en van Hessen en de leider van het
onderzoek, werd belast met de taak een vragenformulier voor dit gesprek uit
te werken. Als basis hiervoor heeft gediend een nota (van november 1956) van
onderzoeker over het sociologische deel van het wijkverpleegstersonderzoek.
De subcommissie, aangevuld met de beide enquêtrices (candidaten in de socio-
Iogie), die inmiddels bereid gevonden waren de gesprekken te voeren, is in
december 1956 voor de eerste maal bijeen geweest om laatstgenoemde nota te
bespreken. In deze maand is ook nog met het provinciale Groene Kruis in
Groningen overlegd over de wijze van inwerken van de sociologische studente
in de Kruis-organisatie, over de definitieve keuze van de te enquêteren wijkver-
pleegsters en over het organiseren van een bijeenkomst met deze 22 zusters.

11. or.roBnzoEK TER vERKRIJGTNG vAN MEER uNIFoRMITEIT IN DE REGISTRATTE
VAN MEDISCHE GEGEVENS

De adviescommissie vergaderde het afgelopen jaar éénmaal.
Van de heer E. H. Scheijde werd het volgende verslag ontvangen:
In l95l werd een plan ontworpen om door het toepassen van een uniforme

registratiemethode vergelijkbare cijfers te verkrijgen betreffende de medische
behandeling in ziekenhuizen.

Daar de interesse hiervoor in medische kringen wel toeneemt maar nog niet
algemeen is en de administraties in de ziekenhuizen hiervoor al over een warme
belangstelling en ervaring beschikken, werd een plan voor de registratie niet
alleen over de medische doch ook over de economische gegevens ontworpen.

Hierdoor werd tevens bereikt, dat ook de economische kant van de ziekte
bestudeerd zou kunnen worden. Het efficiency en planbureau van de verenigde
Accountantskantoren onder leiding van Dr. J. G. stridiron en de heer R. van
der Torn verzorgde de administratieve opzet.

Hoewel het plan voor insiders voldoende duidelijk was om de waarde ervan
in te zien, moest uit de praktijk blijken of de theoretische opzet uitvoerbaar was.
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Indien in een groot aantal ziekenhuizen deze methode toepasbaar zou blijken
te njn, zouden de volgende gegevens verkregen kunnen worden:

a. Een overzicht van die ziekten, welke in ziekenhuizen ter behandeling komen.
ö. Welke bijzondere behandelmethoden bij die ziekten \eorden toegepast en de

verschillen in resultaten, die hiermede bereikt worden.
c. De bereikte resultaten zouden over een aantal jaren ook kunnen betreffen

de recidieven, die zich voordeden.
d. De financiële offers, die gebracht moeten worden om bij bepaatde behandel-

methoden tot herstel te leiden, zouden kunnen worden bestudeerd.
e. Het meer of minder voorkomen van ziekten in bepaalde streken zou hierbij

ook naar voren komen.
/. Seizoen-invloeden op de opneming van zieken en op ziekten zouden nage-

zocht kunnen worden.
g. Op eenvoudige wijze zouden bepaalde ziekten met inachtneming van het

medische beroepsgeheim geval voor geval kunnen worden verzameld en
bestudeerd.

Een algemeen toegepaste registratie van opnamen in ziekenhuizen zou tot
resultaat geven, dat vele nu algemeen gestelde enquêtes alsdan volkomen
gericht zouden kunnen worden uitgevoerd.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft gedurende enkele jaren een proef-
registratie in verschillende ziekenhuizen doen uitvoeren. Hierbij is gebleken,
dat het plan zeer goed praktisch uitvoerbaar is, maar dat het op deze manier
alleen doelmatig is, wanneer eengrootaantal ziekenhuizen hieraan zou deel-
nemen. De heer Scheijde verwacht stellig, dat binnen enkele tientallen jaren
een dergelijk uniform systeem onmisbaar zal worden geacht voor steun aan de
verdere ontwikkeling van de medische wetenschap.

Dit laatste jaar werd besteed aan het verzamelen van enkele gegevens en
het pasklaar maken van het eindverslag, zodat publikatie spoedig te verwach-
ten is.

12. ONo¡nzoEKfNcEN op HET GEBIED vAN EXpERTMENTELE cHIRURcIE

In de verslagperiode kwam de adviescommissie éénmaal bijeen.
De onderzoekingen onder leiding van Prof. Boerema en die onder leiding

van de hoogleraren B¡inkman en Eerland werden voortgezet. Yoorts werd in
het kader van dit project eind 1956 subsidie verleend aan Prof. Dr. J. Mulder
ten behoeve van een onderzoek naar de oorzaken van wijzigingen in het stol-
lingsmechanisme bij patiënten, bij wie operatief wordt ingegrepen met behulp
van de z.g. hypothermie en het ,,kunsthart". Het onderzoek is nog niet aange-
vangen.
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Onderzoekingen in het Experimentele Station van de Chirurgísche Universiteits-

kliniek A van het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam

Omtrent deze onderzoekingen, die onder leiding van Prof' Dr. I. Boerema

worden verricht, wordt het volgende medegedeeld:

In het Experimenteel Laboratorium te Amsterdam werden verschillende

kleinere onderzoekingen aangevat en tot een goed einde gebracht.

De koelingsproeven van kleine dieren zijn voltooid, de gegevens worden

uitgewerkt en zullen voor de grote vakantie waarschijnlijk in druk kunnen

verschijnen.
Het onderzoek over niertuberculose is afgelopen, alleen is de tijdsduur

- nodig voor het bestuderen van de controledieren - nog niet geheel voorbij.
ook de resultaten van dit onderzoek zullen het volgend jaar in druk kunnen

verschijnen.
Verschillende onderzoekingen zijn verderaan de gang, vooral op het gebied

van hart en vaten.
Een onderzoek over portografie is drukklaar'
Het belangrijkste onderzoek dat werd verricht voornamelijk met steun van

T.N.O., doch verder ook met de welwillende medewerking van de Marine-
autoriteiten in Den Helder betrof het opereren in een hyperpressietank. Een

groot aantal waarnemingen werd hier verricht die naar verschillende problemen

vnjzen, welke voor verdere studie vatbaar zijn. Voorlopig werd al geconsta-

teerd, dat het mogelük is bij een gekoeld konijn blj een druk van 3 atmosferen

absoluut de venae cavae 45 minuten af te klemmen zonder dat het dier er enige

stoornis van ondervindt,
Mededeling van dit onderzoek werd gedaan op internationale congressen in

Zürich en Stockholm, terwijl verder een eerste publikatie hierover verscheen in
A¡chivum Chirurgicum Neerlandicum 8 (1956) p. 193.

Deze onderzoekingen gaan in snel tempo verder.

Onderzoekíngen in het Laboratorium voor Experimentele Chirurgie van de

Heelkundige Kliniek der Ríjksuniversiteit te Groningen

De samenvatting van het van Prof. Dr. R. Brinkman en Prof. Dr. L. D.
Eerland ontvangen verslag luidt als volgt:

De experimenten met de bloedstroomkoeling werden voortgezet. Deze

ztjn zover gevorderd, dat behoudens nadere verifiëring van de bepalingen
van de bloedchemie, tot klinische toepassing kan worden overgegaan.

Daarnaast werd begonnen met experimenten met een kunst hart-long-
apparaat volgens het principe van De Wall en Lillehei. Hiermede zijn reeds

goede resultaten bereikt, zodat de vooruitzichten zeer hoopgevend zijn.
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13. GenoNrolocrscH oNDERzoEK
De adviescommissie kwam in de verslagperiode driemaal in vergadering

bijeen. In de samenstelling van de adviescommissie kwam geen verandering.
Dr. J. Groen fungeerde wederom als adviseur, Dr. R. J. van Zonneveld als
coördinator.

Het project, dat de adviescommissie thans onder handen heeft, omvat per
I januari 1957 de volgende onderzoekingen:

Onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke toestand van bejaarden in
Nederland met inschakeling van huisartsen, dat wordt uitgevoerd onder leiding
van D¡. R. J. van Zonneveld.

Onderzoek inzake de rol van de voeding in het ontstaan van osteoporosis
senilis onder leiding van Dr. J. Groen. Met dit onderzoek is per 1 januari 1957
een aanvang gemaakt.

Experimenteel-gerontologisch onderzoek. Dit onderzoek onder leiding van
Dr. O. Mühlbock staat in nauw verband met diens eind 1956 gereedgekomen
onderzoek naar het aandeel en de betekenis van het endocrine apparaat in het
verouderingsproces.

Onderzoek inzake de eventuele mogelijkheid om te komen tot de opstelling
van een psychologische methodiek, waarmede op verantwoorde wijze de
spreiding van de intelligentie en van haar defecten bij volwassenen en bejaarden
kan worden vastgesteld, ten einde enig inzicht te verkrijgen in het werkelijke
verouderingsproces op geestelijk gebied, voor welk onderzoek subsidie is
verleend aan Prof. Dr. J. Th. Snijders.

Gerontologisch onderzoek in het Gemeentelijk Verzorgingshuis voor Ouden
van Dagen te Amsterdam onder leiding van de heer M. Schoorl, geneesheer-

directeur van het Antoni vañ Leeuwenhoek-Huis, welk onderzoek per I januari
1957 is begonnen.

Onderzoek inzake medische, pathologisch-anatomische en sociologische
bevindingen bij de bewoners van het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van
Dagen te Rotterdam onder leiding van de heer S. Spijer, arts; met dit onderzoek
is eveneens begin 1957 een aanvang gemaakt.

Het onderzoek van Dr. J. Groen naar het verband tussen voeding, het choles-
terolgehalte van het bloed en het voorkomen van atherosclerose is in 1956
beëindigd; een afzonderlijk samenvattend verslag volgt hieronder.

De resultaten van het onderzoek door de arts H. J. Bronts naar het aantal
verpleegde bejaarden in ziekenhuizen werden in 1956 statistisch bewerkt. Het
eindrapport over dit onderzoek zal binnenkort gereedkomen.

Er was samenwerking met het Nederlands Congres voor Openbare Gezond-
heidsregeling, de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg en de Nederlandse
Vereniging voor Gerontologie met betrekking tot het congres inzake het
bejaardenvraagstuk, dat in oktober te Scheveningen plaatsvond.
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Buitenlands contact werd onder meer onderhouden door een bezoek van
de coördinator aan de symposia te Basel (over experimentele gerontologie) en

Kopenhagen, korte bezoeken aan Luxemburg en Luik, en aan België (op uit-
nodiging van de Belgische coördinatiedienst der sociale instellingen), waarbij
in Kopenhagen en Brussel voordrachten werden gehouden, terwijl in Neder-
land onder anderen Prof. Aujaleu, directeur de I'hygiène sociale in Frankrijk,
en Dr. Sheldon, president van de Internationale Associatie voor Gerontologie,
werden voorgelicht en rondgeleid. Dr. Mühlbock en Drs. Thung hielden voor-
drachten te Basel, Dr. Mühlbock eveneens in Londen. Dr. Groen woonde ook
de symposia te Basel bij.

Omtrent de in het kader van dit project in 1956 verrichte onderzoekingen
kan het volgende worden medegedeeld:

Het gerontologísch onderzoek met inschakeling van huisartsen

Omtrent dit onderzoek deelt Dr. R. J. van Zonneveld het volgende mede:

In het verslagjaar voltooiden ongeveer 115 huisartsen, medewerkers aan het
project, hun onderzoek; zij zonden de formulieren van de 10 onderzochte
bejaarden uit hun praktijk in. Van ongeveer 90 huisartsen werden gezamenlijk
450 formulieren ontvangen; in totaal zijn nu 1.600 formulieren ingevuld.
Overmatige drukte in de praktÜk of andere omstandigheden leidden er toe,

dat een aantal medewerkers moeizaam met het onderzoek vorderde, of eerst

laat in het jaar ermede kon beginnen. Verscheideneî zagen zich zelfs genood-

zaak| zict. terug te trekken. Velerlei pogingen werden in het werk gesteld om
zowel de oorspronkelijke deelnemers voor het onderzoek te behouden als

nieuwe medewerkers alsnog aan te trekken. Daartoe werd o.a. niet alleen

uitgebreid schriftelijk maar ook mondeling contact met de meeste deelnemers

opgenomen. Uit de ontvangen reacties blijkt, dat deze pogingen dikwijls
resultaat hadden, zodat thans nog ruim 450 artsen bij het onderzoek betrokken
zijn. Verreweg het grootste deel hiervan heeft bij herhaling toegezegd, indien
enigszins mogelijk het onderzoek te willen voltooien. Een verlenging van de

onderzoektermijn, die achteraf op grond van de praktische ervaring aanvanke-

lijk te kort blükt te zijn gesteld, was derhalve noodzakelijk, mede in verband
met het feit, dat de laatste maanden nog ongeveer 45 nieuwe medewerkers zijn
aangetrokken. De gemeenten en ziekenfondsen zijn bÙna steeds nog tot volle
medewerking bij het verzamelen van gegevens voor de steekproef bereid.

Een tweede reeks regionale bijeenkomsten van onderzoekers vond ter be-

spreking van de eerste ervaringen in het eerste halfjaar plaats, terwijl in decem-

ber werd begonnen met de derde reeks, waarbij van gedachten werd gewisseld

over een serie voorlopige resultaten, met de hand geteld uit de eerste 1.000

formulieren.

44



Van het onderzoek werd in een aantal voordrachten en artikelen gewag
gemaakt, terwijl evenals vorig jaar weer door enige instanties in overleg met
de leider van het onderzoek gedeeltelijke aansluiting hieraan van door hen te
verrichten enquêtes werd gezocht.

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

Omtrent dit onderzoek onder leiding van Dr. O. Mühlbock wordt als volgt
verslag uitgebracht:

Het ouderdomsonderzoek aan de vrouwelijke kiemklieren van ingeteelde
muizenstammen werd voortgezet, waarbij op verschillende wijzen gevolgtrek-
kingen inzake de indirecte vergelijkbaarheid van de verschijnselen bij mens en
muis bevestigd werden. Zo was eerder gebleken, dat het muizenovarium ten
opzichte van de totale levensduur relatief minder snel veroudert dan bij de
mens het geval is. De muis kent geen met de menselijke menopauze vergelijk-
bare levensfase, wat anders uitgedrukt hierop neerkomt dat, terwijl bij de
mens de eierstok ,,opgebruikt" wordt lang voordat het organisme als geheel

versleten genoemd mag worclen, deze beide momenten bij de muis veel dichter
opeen vallen. Door nu bij muizen één eierstok operatlef te verwijderen, bleek
het mogelijk om het verbruikstempo van het achterblijvende ovarium te
verhogen zonder dat de levensduur hierdoor beïnvloed werd. Zodoende werd
een versnelde slijtage respectievelijk veroudering van dit ovarium verktegen,
zoals bleek aan het voortijdig optreden van ouderdomsveranderingen in de

bronstcyclus, die via de methode der vaginale uitstrijk wordt waargenomen-
Ook histologisch bleken deze eierstokken een sterkere mate van veroudering
te vertonen dan bij vergelijkbare onbehandelde dieren het geval is. Op deze

wijze werd dus bij muizen gedurende de laatste levensmaanden een toestand
verkregen, die veel meer de menselijke menopauze benadert dan spontaan bij
deze die¡en voorkomt.

Een ander punt van onderzoek was het voorkomen, bij oude muizen, van
abnormale eiwitafzettingen in de weefsels, die overeenkomen met de in de
menselijke pathologie als amyloid bekende aandoening. In diverse endocrine
organen, zoals bijnier, schildklier en gonaden, leiden deze eiwitinfiltraten bij
oude muizen tot weefselbeschadiging respectievelijk functieverlies. De frequentie
en de orgaanverdeling var' deze afwijking werden bij verschillende raszuivere
muizenstammen nagegaan, waarbij bleek dat genetische factoren voor het
ontstaan van deze toestand, waarvoor nog geen nadere oorzaak aan te geven is,

van belang zijn. Het werd verder duidelijk, dat de ouderdom een tot deze

aandoening predisponerende factor is en het bleek, dat er sterke parallellen te
vinden zijn met bepaalde vormen van amyloidafzelting bij de mens. Het gaat

45



hier om die vormen van amyloid, die eveneens bij voorkeur op hoge leeftijd
optreden zonder vooralsnog aanwijsbare oorzaak en die door diverse auteurs

als seniele amyloidose aangeduid worden. Ook hier deden dus de waarnemin-
gen aan oude muizen onvermoede overeenkomsten met de menselijke patholo-
gie aan de dag treden. In dit geval echter blijkt, dat wat bij de mens een in
slechts enkele organen verspreid optredende aandoening is, bij muizen gegene-

raliseerd voorkomt en gegeven een bepaalde genetische constitutie, tot velerlei
functiestoornissen en vaak tot de dood leidt.

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

Het rapport over het onderzoek onder leiding van Dr. J' Groen luidt samen-

vattend als volgt:
Het onderzoek naar het eventuele verband tussen voeding, cholesterolgehalte

van het serum en het voorkomen van atherosclerose en coronairtrombose bij
Trappisten en Benedictijnen werd beëindigd. Een publikatie is in bewerking.
Tijdens het verslagjaar werd bovendien, tezamen met de arts R. M. van der
Heide, een overzicht bewerkt van de literatuur over de tegenwoordige stand
van onze kennis betreffende aetiologie en pathogenese van atherosclerose en

coronairtrombose. Dit overzicht is inmiddels verschenen in de vorm van een

monografie.

14. ONoenzoEKINGEN op HET cEBIED vAN ScHIMMELZIEKTEN BIJ DE MENS

In de verslagperiode vergaderde de adviescommissie éénmaal.
Omtrent de werkzaamheden in de Afdeting voor Medische Mycologie van

het Centraalbureau voor Schimmelcultures rapporteert Dr. G. A. de Vries
als volgt:

IJet jaar 1956 gaf ten opzichte van het voorafgaande jaar weer een aanmer-
kelijke stijging van het aantal ingezonden sputa te zíen van 63 tot 124. Het
aantal bronchiaalsecreten daalde verder va¡ 23 tot 19. Het totale aantal inge-
zonden cultures nam weer toe en wel van 198 tot 300.

Behalve sputa en bronchiaalsecreten werd nog veel ander pathologisch
materiaal voor onderzoek ontvangen, zowel van medici als van veterinairen.
Het aantal determinaties tot op soort steeg van 266 tot 459. Van dit aantal
werden er 164 te Delft op naam gebracht. Tot op geslacht werden 149 en tot
op de groep 21 schimmels gedetermineerd. Er werden 30 nieuwe cultures in de

collectie opgenomen. Het vergelijkende onderzoek van Streptomyceten vond
verder voortgang. Drie personen lverden onderricht op het gebied der medi-
sche mycologie,
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15. KrrNrscn cENEESMTDDELENoNDERZoEK

Prof. Dr. J. G. G. Borst trad aan het einde van het verslagjaar als lid tot de
Adviescommissie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek toe.

Dr. F. A. Nelemans, arts-farmacoloog, ving op I mei zijn werkzaamheden
als leider van het klinisch geneesmiddelenonderzoek T.N.O. aan. Een woord
van hartelijke dank aan Prof. Dr. C. D. de Langen voor de wijze, waarop deze
tot dat moment gedurende enige jaren de werkzaamheden heeft geleid, is in
dit verslag zeker op zijn plaats.

De adviescommissie vergaderde in de verslagperiode tweemaal; vele zaken
konden schriftelijk afgehandeld worden.

In de verslagperiode vonden enige oriënterende besprekingen plaats met
de voorzitter van de Centrale Medisch-Pharmaceutische Commissie, waarbij
in principe tot samenwerking tussen de adviescommissie en de C.M.p.C.
werd besloten. Deze princþiële samenwerking zal n 1957 verder uitgewerkt
worden.

In de tweede helft van het verslagjaar bracht Dr. Nelemans een bezoek
aan de Vy'ereldgezondheidsorganisatie ten einde zich te oriënteren of en zo ja
op welke wijze elders in de wereld onderzoekingen plaatsvinden zoals de ad-
viescommissie deze in Nederland doet en wil doen; tevens werd een aantal
farmaceutische firma's in het buitenland bezocht, waarbij vruchtbare contacten
werden gelegd.

Gedurende de verslagperiode werden 25 nieuwe aanvragen voor onderzoek
ingediend, waarvan er 15 afgehandeld konden worden, terwijl er 10 aan het
einde der verslagperiode nog in behandeling \ryaren.

De onderzoekingen betreffende barrier-creams en disipal konden afgesloten
worden. De resultaten van het onderzoek van barrier-creams zijn neergelegd
in een proefschrift van de hee¡ W. A. Herrmann, getiteld ,,Een vergelijkend
onderzoek naar de werkzaamheid van barrier-creams met en zonder silicon-
olie", die van het onderzoek van disipal in het Nederlandsch Tijdschrift voor
Geneeskunde van 8 december 1956.

De adviescommissie besloot een onderzoek in te stellen naar de klinische
betekenis van ecolid (chlorisondaminum), mercuron (Chlormerodrine-
theofylline), primodian-depot, puroverine-retard (protoveratrine A), tyrimide
(2.2. diphenyl 4 (di-isopropylamino) butyramide metyl jodide), benevens een
preparaat, dat therapeutisch werkzaam zou zijn tegen progressieve spier-
dystrofieën en amyotrofische laterale sclerose.

Het onderzoek betreffende acetyl-digitoxine vond voortgang; verwacht
wordt dat dit onderzoek in het eerste kwartaal 1957 afgesloten kan worden.

Het onderzoek betrefende adrenoxyl werd opnieuw ter hand genomen;

47



midden september werd met medewerking van een zestal medici met een

proefopzet begonnen, die naar schatting een jaar zal duren.

Het uitvoeren van een ontworpen proefopstelling betreffende Caa 40 (duva-

dilan) ging met grote moeilijkheden gepaard. rlet ziet er evenwel naar uit,
dal deze moeilijkheden begin 1957 overwonnen kunnen worden.

In de medische en farmaceutische pers (Nederlandsch Tijdschrift voor

Geneeskunde, de Geneeskundige Gids en het Pharmaceutische weekblad)

werd gepubliceerd, dat basolest (carbimazolum), choledyl (choline-theofyl-

Iinaat), mysoline, rastinon (tolbutamidum) bruikbare geneesmiddelerr ztjn,

zodat nader klinisch onderzoek niet nodig werd geoordeeld.

De adviescommissie vond geen termen aanwezig om een nader onderzoek te

laten verrichten van het Margoelis sjoebladze Yaccin, Movirène (diacetyl

pyrocatechol 3 carbonzuur), Rowachol en Rowatin.
Daar het in de praktijk onmogelijk is gebleken de geprojecteerde onderzoe-

kingen van succus liquiritiae uit te voeren, werd besloten geen nader onderzoek

naar de werking van dit middel op maagzweren in te stellen. Dientengevolge

is de Subcommissie T.N.O. voor het opstellen van een werkschema voor het

verkrijgen van klinische gegevens omtrent succus liquiritiae opgeheven.

Het literatuuronderzoek naar de schadelijke invloed van de moderne ge-

neesmiddelen tijdens de zwangerschap vond weinig voortgang. Door het vinden

van een nieuwe medewerker bestaat de hoop, dat dit onderzoek in 1957 toch
voltooid kan worden.

Er werd een aanvang gemaakt met het opstellen van een lijst van genees-

middelen, die niet (zonder meer) aan zogenaamd veiligheidspersoneel, chauf-

feurs enz. gegeven zouden mogen worden'

16. ONoenzoEKINGEN op HET GEBIED vAN REUMATIScHE ZIEKTEN

Dr. J. van Breemen heeft bedankt voor het lidmaatschap van de advies-

commissie mede in verband met het neerleggen van zijn functie als geneesheer-

directeur van het Amsterdams centrum voor Reumatiekbestrijding. Hij is

opgevolgd door Dr. G. van Dam, die ook deel uitmaakt van de adviescommissie.

De adviescommissie heeft in het afgelopen jaar éénmaal vergaderd.

onderzoek naar de betekenis van de frequentie en de gevolgen van enkele ziekte-

beelden van het reuma voor de volksgezondheíd, met name spondyl-arthritis

rhizomelíca en rheumatoide arthritis.

Dit onderzoek, dat in de loop var' 1954 werd aangevangen, werd ook dit
jaar voortgezet. De heer R. de Graaff, reumatoloog, die de uitvoering van het

onderzoek op zich heeft genomen, deelt hieromtrent het volgende mede:

48



Gedurende het jaar 1956 werden 44.413 personen vt|.23 gemeenten gere-
gistreerd. De onderzoekingen in de provincies Zeeland, Gelderland en Over-
ijssel werden afgesloten, waardoor in totaal 4 provincies volledig waren
afgewerkt.

Met de verwerking van de gegevens werd zowel door het team als door de
Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. goede vooruitgang
geboekt.

Sedert het begin van de onderzoekingen in maart 1954 werden 100.606
personen uit 54 gemeenten met een gezamenlijke bevolking van 1.316.633 in-
woners geregistreerd. In 1957 zullen uit 2.687.625 inwoners van 14 gemeenten

nog ongeveer 38.300 personen gevraagd worden aan het onderzoek mede te
werken.

Het is verblijdend te constateren, dat vooral van de zijde van de gemeente-
besturen zoveel belangstelling getoond wordt voor dit onderzoek en zoveel
medewerking verleend wordt bij de uitvoering. De medewerking kan bestaan
uit het pro deo doen veryaardigen van de oproeplijst, het adresseren van de

enquêteformulieren, het verzenden van deze formulieren in gemeentelijke
vensterenveloppen, het beschikbaar stellen van een ambtenaar belast met de

teiding over het huisbezoek en van een lokaal, waar het onderzoek gehouden

zou kunnen worden (dit laatste geschiedde meestal in samenwerking met de

kruisverenigingen).
Deze steun in geld geschat bedraagt jaarlijks omstreeks f 20.000,-. De

medewerking van het Ministerie van Sociale Zaken ert Volksgezondheid in de

vorm van het beschikbaar stellen van werkloze hoofdarbeiders voor het opha-
len van de formulieren kan op omstreeks f 10.000,- geschat worden. Met al
deze hulp is het mogelijk geworden het onderzoek in de afgelopenjaren vlot te
doen verlopen.

Door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. wordt voor de uitvoering van dit
project f 50.000,- per jaar beschikbaar gesteld, zodat globaal dit onderzoek
jaarlijks f 80.000,- kost, hetgeen neerkomt op omstreeks I \- per geënquê-

teerde persoon.

Onderzoek ter verkrijgíng van een nader inzicht in de erfeliike factoren bij
reumatische ziekten, in het bijzonder van de spondyl-arthritis rhizomelica en

rheumatoide arthritis

Met betrekking tot dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. A. Polman
en Dr. J. J. de Blécourt wordt verricht, wordt als volgt verslag uitgebracht:

Aangezien in de loop van 1957 het definitieve rapport omtrent dit onderzoek
tegemoet kan worden gezien, draagt dit jaarverslag 1956 een uiterst summier
karakter.
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In de loop van 1956 kon het onde¡zoek worden afgesloten, dat wil zeggeî,
dat van de :t 300 uitgangspersonen de gegevens over hun familieleden (+ 9OOO¡

zoveel mogelijk werden verzameld en waar nodig deze familieleden nader
lichamelijk werden onderzocht. Van de + 9000 geregistreerde personen bleken
+ 6000 bereikbaar voor het verkrijgen van gegevens en zonodig nader onde¡-
zoek. Bij de defi¡itieve bewerking en het opstellen van de stambomen, waar-
mede in het laatste kwartaal van 1956 een aanvang werd gemaakt, stuiten de
onderzoekers herhaaldelijk op ,,opengebleven" gevallen, dat wil zeggeî familie-
leden waa¡over nog niet voldoende gegevens bekend \üerden, meestal door het
gebrekkig inzenden van gegevens, geringe medewerking van huisartsen of
specialisten enz. Dergelijke gevallen moeten weer opnieuw worden aange-
schreven of bezocht, een tijdrovende bezigheid die er mede toe bijdraagt, dat
voor dit onderzoek meer tijd moest worden uitgetrokken dan aanvankelijk
werd verondersteld. Een langdurige ziekte van één van de secretaressen van de
reumatiekbestrijding van de Prov. Groningse Vereniging het Groene Kruis,
die ten behoeve van dit onderzoek door deze organisatie welwillend ter be-
schikking werd gesteld, belemmerde eveneens in belangrijke mate de afwikke-
ling van het onderzoek.

Op het eerste Internationale Anthropogenetische Congres, dit jaar te Kopen-
hagen gehouden, heeft Prof. Dr. A. Polman een mededeling over het onderzoek
gedaan.

17. OxoBnzoEK NAAR DE vERDELTNc vAN pATIËNTEN IN ZIEKENHUIZEN

Daar het nog niet gelukt is een deskundige aan te trekken onder wiens leiding
het onderzoek zou kunnen plaatsvinden, hebben dit jaar wederom de werk-
zaamheden van de adviescommissie stilgestaan.

18. Mr¡rsc¡r oNÞERzoEK MET BEHULp vÄ,N rsoropEN

De leden van de adviescommissie kwamen éénmaal in vergadering bijeen.

Onderzoek naar de diagnostische en therapeutische betekenis van radio-actief
jodium in de behandeling van schildklieraandoeningen

Er is van de zijde van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. mede ingestemd,
dat als eindverslag van dit reeds eerde¡ beeindigde en onder leiding van P¡of.
Dr. G. A. Lindeboom verrichte onderzoek wordt beschouwd:

a. het artikel door Prof. Dr. G. A. Lindeboom en mevrouw 1-. E. Hoogendijk-
van Dort: ,,Ervaringen bij de behandeling van lijders aan hyperthyreoïdie
met J 13r", in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 100 (1956) 2, p. 85196;
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å. de beide artikelen van Prof. Dr. G. A. Lindeboom, mevrouw Tj. E. Hoogen-
dijk-van Dort en J. de Jong: ,,Blood levels of H131 after tracer doses in
enthyroids and in untreated thyrotoxicosis" en ,,Blood levels of J131 after
tracer doses in patients with thyrotoxicosis treated with radio-iodine" in
Acta Medica Scandinavica 1955, vol. 150, p. 477-492;

c. het eindverslag van het door Prof. Dr. A. Stolk verrichte onderzoek met
betrekking tot de invloed van radio-actief jodium en 4-methyl-2-thiouracil
op de schildklier van de rat, dat werd opgenomen in het jaarverslag 1955

van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Hiernaar moge kortheidshalve worden verwezen.

Onderzoek betreffende toepassing van radio-actief jodium

Dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. A. Querido werd in 1956 voortge-
zet. Omtrent de werkzaamheden en bevindingen werd het volgende verslag

ontvangen:
a. Klinisch gebruik
De omvang van het klinisch en poliklinisch gebruik van radio-actief jodium

blijkt wel uit het feit, dat in 1956 514 tracerdoses werden gegeven voor bepaling
van de gefractioneerde urine-uitscheiding, de opname in de schildklier of (bij
43 patiénten) het maken van een gerichte halstelLing.

Therapeutische doses Jlsl werden gegeven 22 maal voor thyreotoxicose en

l5 maal voor schildkliercarcinoom.
Voor het diagnostisch gebruik van J131 werd in de loop van dit jaar een

meer doelgericht schema opgesteld. Het is namelijk gebleken, dat het van dit
traceronderzoek te verwachten voordeel en ook de keus tussen de verschillende
mogelijke bepalingen afhangen van de aard van het diagnostisch probleem. In
het algemeen kan gezegd worden, dat het onderzoek met J131 de beste resul-

taten geeft bij de differentiatie tussen normale en hyperfunctie, dat het bruik-
baar is, maar zeker niet de pg1 tzz bepaling overtreft bij de differentiatie
tussen normale en hypofunctie, terwijl het voor de bepaling van de functie bij
multinodulaire strumae een vrij geringe waarde heeft.

Merkwaardige waarnemingen bij een viertal patiënten maken nogmaals

duidelijk, dat men bedacht moet blijven op het vinden van onbekende of zeld-

zame deraillementen van de schildklierfunctie, waarbij de resultaten van

onderzoek niet jn de conventionele schema's passen of een schijnbare tegen-

stelling bestaat tussen het klinische beeld enerzijds en de verschillende labora-
toriumbepalingen anderzil ds.

á. Laboratoriumonderzoek
Van de factoren, die invloed hebben op de perifere verdwijningssnelheid

van thyroxine, werd dit jaar voornamelijk de factor spierarbeid bestudeerd.
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Het bleek dat, indien men een vorm van spierarbeid kiest, die voldoende lang
kan worden volgehouden en de proefomstandigheden strikt beheerst, een
duidelijke toeneming van de thyroxine-verdwijningssnelheid onder invloed
van de arbeid aantoonbaar is. Dit werd gerealiseerd door proeven met het
looprad, die twaalfuur werden voortgezet. De proefdieren waren ratten, vooraf
gethyreoidectomeerd en voorzien van een onderhoudsdosis thyroxine, die ter
vermijding van complicerende factoren bovendien voor het experiment ge-

traind waren, evenals trou'wens de controledieren. De verdwijningssnelheid
werd bepaald door toediening van gelabeld thyroxine voor de geforceerde
spierarbeid, terwijl na de arbeid de proefdieren gedood werden en de verschil-
lende organen evenals de excreta onderzocht op radio-activiteit.

Als voortzetting van deze proeven wordt nu de invloed van dinitrofenol op
de thyroxineverdwijningssnelheid nagegaan.

Een onderzoek over de invloed van jodiumdeficiëntie op de jodiumstof-
wisseling bij ratten werd dit jaar afgeslotert. Deze invloed werd vergeleken met
die van TSH toediening. Beide factoren blijken aanleiding te geven tot een
verhoogde opname en organische binding van J131 in de rattenschildklier en
verder tot een versnelde afgifte van gelabelde ho¡monen aan de bloedbaan.
Bij de jodiumdeûciënte ratten werd bovendien een onderlinge verschuiving in
de kwantiteit van de jodiumhoudende schildklierfracties waargenomen, die
na TSH toediening niet werd gezien.

Voor het onderzoek naar het deshalogenerend vermogen van schildklier-
weefsel in vitro werd nog geen bevredigende proefopstelling gevonden. Ener-
zijds leidt het gebruik van optimale substraathoeveelheden tot moeilijkheden
bij de analyse, indien gewerkt wordt met gelabeld dijodotyrosine, anderzijds
blijken ook onder de beste omstandigheden de begeleidende gasomzettingen te
gering te zijn om de bepaling met Vy'arburgapparatuur te kun¡en uitvoeren met
ongelabeld substraat.

Onderzoek naar de waarde van de bepaling van de extra-cellulaire vloeistoJ ter
verkrijging yan een inzícht in de patho-fysiologie van de waterhuishouding bij
decompensatio cordis

Omtrent de voortgang van dit onderzoek onder leiding van P¡of. Dr. G. A.
Lindeboom wordt medegedeeld, dat ondanks de verschillende moeilijkheden
en belemmeringen bij zeven patiënten elf maal gelijktijdig een bepaling werd
verricht van de totale hoeveelheid lichaamswater, de Naz+-ruimte en het plasma-
volume (Evans-blue-ruimte).

De verkregen uitkomsten liepen niet steeds parallel met de klinische beoor-
deling.

Conclusies kunnen eerst getrokken worden na uitbreiding van de reeks
waarnemingen.
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1 9. OupenzoEK NAAR DE INFECTIEMoGELIJKHEDEN EN DE KLINIScHE BETEKENIS

VAN DE BESMETTING MET ASCARIS LUMBRICOfDES

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag bestudeerde het Instituut voor
Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (I.T.B.O.N.), directeur Dr.
A. D. Voûte, het biologische aspect van dit vraagstuk en Prof. Dr. J. H. P.
Jonxis het medische gedeelte. Het onderzoek onder leiding van Prof. Jonxis
kwam in 1955 gereed, dat onder leiding van Dr. A. D. Voûte eindigde 1 okto-
ber 1956.

Omtrent de onderzoekingen is een gemeenschappelijk uitvoerig eindverslag
ontvangen van Prof. Jonxis en Dr. Voûte.

De volgende publikaties zijn in verband met dit onderzoek verschenen:
Dissertatie van de heer J. A. Troelstra ,,Besmetting met ascaris lumbricoides L.
in het bijzonder bij kinderen" (oktober 1956); een artikel door Dr. A. D. Voûte
,,De levensduur van eieren van ascaris lumbricoides L in de grond" in het Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 100 (1956) 39, p.279012792 en een artikel door
de heer J. A. Troelstra en Dr. A. D. Yoûte ,,Infectiebronnen van ascaris
lumbricoides L" in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde,l00 (1956) 47,
p.342613430.

De bij het biologische onderzoek verkregen gegevens zullen binnen afzien-
bare tijd eveneens tot een publikatie worden verwerkt.

Prof. Jonxis deelde omtrent het onderzoek samenvattend het volgende mede:
De belangrijkste resultaten zljt, dat duidelijk naar voren is gekomen dat de

besmetting van groente en tuinaarde waarschijnlijk niet die belangrijke rol
speelt, als men vroeger aannam, terwijl de weinig hygienische leefwijze en de
uiterst primitieve toestand van de toiletten een veel belangrijker rol spelen.
Het eerste, dat dan ook nodig zal zljn voor het doen verminderen van de
ascarisplaag, is een grotere hygiene en een betere afvoer van faecalien. De
resultaten van het klinische onderzoek wijzen erop, dat de ascarisinfectie
voor het jonge individu niet een onschuldig iets is, maar wel degelijk de ge-

zondheidstoestand in ongunstige zin beinvloedt.
De enquête onder de huisartsen van de drie noordelijke provincies toonde

aan, dat een betere voorlichting van de huismedicus over het vraagstuk van
de ascaris zeer gewenst is. Tijdens enige bezoeken aan Tange Alteveer maakten
de abominabele woningtoestanden, die in die omgeving nog veelvuldig voor-
komen, een diepe indruk.

Van Dr. Voûte werd het volgende samenvattende verslag ontvangen:
Het onderzoek betreffende de spoelworm werd afgesloten. Het bleek, dat

de met beer besmette tuinen in de Groningse Veenkoloniën niet als belangrijke
infectiebronnen kunnen worden beschouwd. Deze bronnen werden gevonden
in de woningen. Bij de hygiënische levenswijze is het gevaar yoor het ontstaan
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van een spoehvormplaag gering, zelfs wanneer de groentetuinen met zwaar
besmette menselijke faecaliën worden bemest.

Dat de spoelworm bij het bestaan van belangrijke infectiebronnen niet ad
libitum toeneemt, vindt zijn oorzaak in een toenemende weerstand bij de gast-
heer tegen het binnendringen van de jonge larven.

De temperatuur, waarbij de eieren zich optimaal ontwikkelen, ligt lager
dan veelal wordt aangenomen. Bij 30o C treedt na enige maanden reeds een
degeneratie van de eieren op.

20. ONoBnzoEKINGEN op HET GEBIED vÀN ATHERoScLERosE

De heer H. J. Thomasson, med. drs., heeft de uitnodiging aanvaard als lid
tot de adviescommissie toe te treden. De adviescommissie heeft in de verslag-
periode éénmaal vergaderd.

Het onderzoek onder leiding van Prof. Dr. A. Querido, dat een voortzetting
is van een onderdeel van het in 1953 door wijlen Prof. Dr. E. Gorter opgezette
onderzoek, werd per I mei 1956 afgesloten. De samenvatting van het eindver-
slag is hieronder opgenomen.

Gedurende het tweede halfjaar van 1955 werd Dr. J. Groen een subsidie
verleend voor het opstellen van een literatuuroverzicht. Dit kwam in 1956
gereed en werd gepubliceerd onder de titel ,,Atherosclerose en coronair-
thrombose" door Dr. J. Groen en R. M. van der Heide, internist, Uitg. Wijt
Rotterdam.

Onderzoek betrefende de samensîelling van de serumeiwitten, de aan eiwit
gebonden polysaccharíden endelipoproteinen in de verschillende eiwitfracties bij
diabetespatiënten met vaatafwijkingen vergeleken met normale proefpersonen

Over dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. A. Querido door me-
juffrouw Ir. A. J. Hijman werd verricht, werd het volgende samenvattende
eindverslag ontvangen:

ln 1952 werd door Prof. Dr. E. Gorter een werkgroep opgericht, met het
doel het atherosclerose-vraagstuk nader te bestuderen, en wel speciaal de
samenstelling der serumeiwitten en lipoproteïnen bij patiënten met athero-
sclerotische vaatveranderingen. Helaas was de gezondheidstoestand van Prof.
Gorter reeds spoedig na de totstandkoming van de werkgroep zodanig, dat
hij de gang van het onderzoek nog slechts vanaf zijn ziekbed kon regelen. Na
het overlijden van Prof. Gorter in februari 1954 namen Prof. Dr. C. J. F.
Böttcher en Prof. Dr. A. Querido de leiding over. Een deel van de werkgroep,
die eerst gastvrijheid genoot in het Anatomisch Laboratorium van de Rijks-
universiteit te Leiden, verhuisde in februari 1955 naar de Afdeling voor Stof-
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wisselingsziekten van het Academisch Ziekenhuis, hoofd Prof. Dr. A. Querido.
Het hieronder beschreven onderzoek is onder leiding van laatstgenoemde tot
stand gekomen.

Van een groep van l0 vrouwelijke diabetes-patiënten (57-80 jaar) met
degeneratieve vaatafwijkingen werd in het serum de samenstelling bepaald
van het ei"vitspectrum, het lipoproteine- en het glycoproteTnespectrum naast
de concentraties van totaal eiwit en totaal lipid en van de diverse polysacchari-
den. De uitkomsten werden vergeleken met die van een groep normalen, zowel
mannen als vrouwen, tussen 21 en 55 jaar. De patiënten bezochten de diabetes-
polikliniek van het Academisch Ziekenhuis te Leiden.

De bepalingen werden als volgt verricht:

A. ø. het eiwitgehalte met de biureet-reactie.

ö. het eiwitspectrum door middel van papierelektroforese, kleuring der
papierstroken met broomfenolblauw en elutie van het elektroferogram
met methanol-soda-oplossing.

B. ø. het gehalte der totaal - niet hexosamine - aan eiwit gebonden poly-
sacchariden, door neerslaan met abs. aethanol en kleuren met anthron-
reagens.

á, het polysacchariden-gehalte der mucoproteïenn, door neerslaan van
een deel der glycoproteïnen met perchloorzuur, neerslaan van de muco-
proteïnen met fosforwolfraamzuur en kleuring met anthron-reagens.

c. het hexosamine-gehalte door neerslaan der eiwitten met abs. aethanol,
hydrolyse van het neerslag met HCI en kleuring van het met acetyl-
aceton verkregen p1'rrol-derivaat met para-dimethylaminobenzaldehyde.

d. het glycoproteine-spectrum door middel van papierelektroforese,
kleuring van de papierstroken met PAS-(perjoodzuur-Schiff) reagens en

doormeten van het glucidogram in een densitometer.

C. a. het totale lipid-gehalte door opeenvolgende extracties met Bloor's
reagens en petroleumaether en weging van de ingedampte rest.

á. het tipoproteïnespectrum, door middel van papierelektroforese. Het
serum werd gekleurd met geacetyleerde Soedan-zwarl vóór de elektro-
forese. Het gekleurde serum werd dus op de papierstrook gebracht. De
kleurintensiteit der verschillende fracties werd ook hier bepaald door
doormeten in een densitometer.

Het serum van de diabetes-patiënten vertoonde de volgende afwÜkingen:
a. ínhet eiwitspectrum een verlaging van de albumine-fractie en een zeer dui-

delijke verhoging van de æ2- en B-globuline-fracties.
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b. een zeer duidelijke verhoging van het totaal - niet hexosamine 
- aan

eiwit gebonden polysacchariden;
een verhoging van het mucoproteïne-gehalte;
een verhoging van het hexosamine-gehalte;
in het glycoproteïnespectrum procentueel een verlaging van de albumine-
fractie en een lichte verhoging van de o-globuline-fractie.

c. een verhoging van het totaal lipid-gehalte.
De verhouding der Pla-lipoproteinen was normaal.
Daarna werd een groep van 16 mannelijke diabetes-patienten onderzocht,

tussen 20 en 50 jaar, eveneens met degeneratieve vaatafwijkingen. Deze groep
werd vergeleken met één, bestaande uit 15 normale mannen tussen 25 en 35
jaar. Een deel van de patiënten bezocht de diabetes-poliktiniek van het Acade-
misch Ziekenhuis te Leiden, de anderen bezochten die van het Ziekenhuis
Zuidwal in Den Haag.

Behalve de hierboven genoemde bepalingen werden verricht:
de cholesterol-bepaling vlg. Bloor; de ureum-bepaling vlg. Conway en de
bloedsuikerbepaling vlg. Hagedoorn-Jensen. Tevens werd een klinisch onder-
zoek naar de toestand van het vaatstelsel ingesteld. Dit bepaalde zich tot: het
verrichten van een oogonderzoek, het bepalen van de nierfunctie, het maken
van een elektrocardiogram en het nagaan van de perifere circulatie.

De statistische bewerking der gegevens (bij de Afdeling Bewerking Waarne-
mingsuitkomsten T.N.O.) gaf de volgende resultaten te zten:

Het percentage albumine van het eiwitspectrum h bü de diabetici signiflcant
verlaagd, terwijl een hoge significante vermeerdering der a2-globulinefractie
werd gevonden. Het totaal aan eiwit gebonden-polysaccharide is eveneens
sterk significant verhoogd, evenals de polysacchariden van alle globuline-
fracties. Procentueel is er een signiflcante verlaging van de albumine-fractie
en een sterk significante vermeerdering van de a2-globulinefractie. Ook het
mucoproteine-gehalte is sterk significant verhoogd, het hexosamine-gehalte
licht significant verhoogd.

Zowel voor het totaal lipid- als voor het cholestero-gehalte werd geen
significant verschil gevonden tussen normalen en diabetici. Wel gaf de ver-
houding der þ la lipoproteinen een significante verhoging te zien bij de patiënten.

De verkregen resultaten wijzen op duidehjke veranderingen van de diverse
polysacchariden in het bloed van diabetes-patiënten met degeneratieve vaat-
afwijkingen; de lipiden vertonen daarentegen slechts geringe wijzigingen.
Hiermede wordt de indruk gewekt, dat verandering in de concentratie der
lipiden voor het ontstaan van deze vaatafwijkingen zeker niet primair is. of
dit wat de polysacchariden betreft wel het geval is, of dat hier meer aan wijzi-
gingen ten gevolge van deze vaatafwijkingen moet worden gedacht, zal nog
moeten worden uitgemaakt.
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Het zou nuttig kunnen zijn, deze bepalingen zowel bij diabetici zonder
vaatafwijkingen, als bij niet-diabetici met vaatafwijkingen uit te voeren.

Onderzoek betreffende fysisch-chemische aspecten van het atheromatosefsclerose
probleem

Aan het jaarverslag over dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr.
C. J. F. Böttcher wordt verricht, wordt het volgende ontleend:

Het onderzoek naar de adductvorming van cholesterol, dihydrocholesterol
en sitosterol met anorganische en organische stoffen werd voortgezet. Ge-
streefd werd naar het isoleren van goed gekristalliseerde adducten met een een-
voudige stoechiometrische samenstelling, teneinde uit de infraroodspectra en
eventueel ook röntgendiffractie-opnamen de structuur van de adducten te
bepalen.

Het bleek, dat de adductvorming en vooral ook de mogelijkheid gekristalli-
seerde adducten van constante samenstelling af te zonderen in sterke mate
afhankelijk is van de omstandigheden, met name van de keuze van de oplos-
middelen. Voorlopig werden de beste resultaten verkregen met oxaalzuur en

barnsteenzuur. Zowel cholesterol, dihydrocholesterol en sitosterol vormen
met deze zuren onder bepaalde omstandigheden goed gekristalliseerde adduc-
ten, die na enige malen omkristalliseren uit ethylacetaat ongeveer twee mole-
culen sterol op één molecule dicarbonzuur bevatten. Uit de infraroodspectra
van deze adducten, die bepaald werden door het Unilever Research Laborato-
rium, blijkt dat de OH-groep van het sterol-molecule bij de adductvorming
betrokken is, alsmede één van de carboxylgroepen van het dicarbonzuur.

Gekristalliseerde adducten van dicarbonzuren met sterolen konden slechts
verkregen worden in die gevallen, waarin de onderlinge afstand van de twee
carboxylgroepen relatief klein is. Onder omstandigheden waarbij oxaalzuur
en barnsteenzuur gemakkelijk dergelijke adducten vormen, wordt bijv. geen

adduct verkregen met malonzuur, valeriaanzuur of adipinezuur, doch wel met
pimelinezuur en glutaarzuur. In overeenstemming hiermede vormt fumaarzuur
geen gekristalliseerd adduct, doch maleïnezuur wel.

Door het onderzoek van de dicarbonzuren uit te breiden tot gesubstitueerde
alifatische en aromatische mono- en dicarbonzuren wordt getracht vast te
stellen van welke voorwaarden de mogelijkheid van adductvorming afhankelijk
is..Voorlopig kon reeds vastgesteld worden, dat bepaalde groepen de binding
tussen de hydroxylgroep van het sterolmolecule en de carboxylgroep van het
zuurmolecule hinderen en andere deze bevorderen.

Een aanvang werd gemaakt met het onderzoek naar de chemische samen-
stelling en de structuur van de atherosclerotische afzettingen in aorta's. In de
eerste plaats wordt daarbij beoogd na te gaan op welke wijze cholesterol in

57



deze afzettingen gebonden is, welke vetzuren daarin voorkomen en wat hun
onderlinge verhouding is. Speciale aandacht werd besteed aan het scheiden
van media en intima. Met behulp van de droogvriesmethode werden poeder-
vormige preparaten verkregen die geschikt zijn voor de chemische analyse,
alsmede zeer kleine hoeveelheden van 1-10 mg van materiaal, dat bij uitstek
geschikt is voor opnamen van infraroodspectra. Nadat enige maanden verschil-
lende prepareermethodes werden vergeleken en voorlopige analyses en infra-
roodopnamen werden gemaakt, kon eind 1956 een aanvang worden gemaakt
inet het regelmatig verwerken van vier tot zes aorta's per week.

Onderzoek van cholesterol in menselijk serum onder diverse omstandigheden

Omtrent de voortgang van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. R.
Brinkman en Prof. Dr. F. S. P. van Buchem kan het volgende worden mede-
gedeeld:

Uit bodembacteriën is een celvrij exttact geïsoleerd, dat cholesterol kan
oxyderen. Het extract is gezuiverd door ammoniumsulfaat-precipitaties en
dialyse.

De produkten, die door de bacteriën uit cholesterol worden gemaakt, zijn
door chromatografische en andere methoden van elkaar gescheiden en worden
geïdentificeerd.

Klinische onderzoekingen

De spontane variabiliteit van de verschillende vetfracties in het bloed werd
bij een aantal patiënten, die klinisch werden verpleegd onder zo constant
mogelijke omstandigheden, onderzocht. Hierbij kwam duidelijk tot uiting,
dat er een verband bestaat tussen de klinische toestand van de patiënt en het
niveau, waarop zijn lipoidfracties zich bevinden. Bij patienten met een myocard-
infarct bijvoorbeeld dalen de serumlipoidwaarden wanneer de klinische
toestand achteruit gaat; parallel aan een verbetering stijgen alle vetfracties
weer.

Bij enkele patienten werd getracht een hypercholesterolemie langs medica-
menteuze weg te beinvloeden met /-sitosterol. De resultaten hiervan waren
volkomen negatief in tegenstelling met wat door sommige auteurs hierover
wordt aangegeven.

Ook met hyposterol kon geen invloed worden uitgeoefend op het niveau van
de vetfracties.

Bij een aantal patiënten met arcus corneae werden de vetfracties in het
bloed bepaald. De voorlopige conclusie was, dat de arcus corneae non senilis
aanwijzingen geeft in de richting van een verhoogd niveau van de lipoidfracties.
Dit materiaal moet echter nog belangrijk worden uitgebreid.

58



Laboratoriumexperimenten
Naast verbeteringen en proeven, die betrekking hadden op de chemische

methodiek bij het atherosclerose-onderzoek, werden enkele dierexperimenten
gedaan.

Maisolie, die rijk is aan onverzadigde vetzuren, zou volgens de mening van
vele onderzoekers het ontstaan van atherosclerose tegengaan. Bij het konijn
hebben de onderzoekers dit niet kunnen bevestigen.

Stoffen als fenylaethylaceetamide en vanadylsulfaat zouden de endogene
synthese van cholesterol remmen en daardoor een gunstige invloed hebben op
het bloedcholesterol en de atherogenese. Het fenylaethylaceetamide bleek in
de proeven geen gunstige invloed uit te oefenen; vanadylsulfaat daarentegen
had een duidelijk effect. Wanneer konijnen een cholesterolrijk dieet krijgen,
ontstaat steeds na enige tijd een duidelijke atherosclerose. Kleine, onschadelijke
doses vanadylsulfaat blijken in de helft van de gevallen de schadelijke werking
van het cholesterol bij het konijn te kunnen opheffen. Bovendien oefent het
een gunstige invloed uit op een reeds bestaande atherosclerose bij dit dier.

21. ONo¡nzoEK TNZAKE DE srRucruuR, ANAToMÍE EN FysIoLocIE vAN DE KIN-
ÞERVOET

De adviescommissie kwam éénmaal bijeen ter bespreking van het door
Dr. A. L. de Vetten ingediende voorstel voor een werkplan. Omtrent de opzet
van het onderzoek wordt nog nader overleg gepleegd.

22. M¡orscn-soctor-ocrscrr oNDERzoEK TNZAKE TuBERcuLosE rs Hooc¡venN

De adviescommissie vergaderde in de verslagperiode éénmaal. Het verzamel-
de materiaal betreffende het sociografisch onderzoek werd statistisch bewerkt
en een eindverslag werd opgesteld, waarvan de samenvatting als volgt luidt:

Een medisch-sociografisch onderzoek op het gebied van de tuberculose werd
ingesteld naar aanleiding van gegevens van het bevolkingsonderzoek in 1952
in Hoogeveen.

Het bleek, dat in Hoogeveen vergeleken met andere gemeenten bij dit
bevolkingsonderzoek een hoger percentage tuberculosegevallen gevonden werd.
De vraag rees of hier sociale oorzaken voor aan te wijzen zouden zijn. De
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid te Groningen stelde tezamen
met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. hiernaar een onderzoek in.

Als opzet voor het onderzoek werd uitgegaan van alle personen, die in de
gemeente Hoogeveen ziek werden tussen I januari 1947 en 31 december 1954.

Naast deze patientengroep werd een controlegroep samengesteld.
De gemeente Hoogeveen is te verdelen in het dorp Hoogeveen met 12271
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inwoners (1950) en het buitengebied, bestaande uit kleine dorpen en verspreide
woningen, meest kleine boerderijtjes. In dit buitengebied wonen 9346 mensen
(1950).

Uit de verkregen gegevens van patiënten- en controlegroepen blijkt, dat de
sociale toestanden bij de patiënten in de meeste gevallen niet afwijken van die
van de controlegroep. Wel is komen vast te staan, dat er in het buitengebied
slechtere omstandigheden bestaan dan in het dorp Hoogeveen. In het buiten-
gebied zijn naar verhouding meer patiënten dan in het dorp.

De patiëntengroep werd aan een nader onderzoek onderworpen, waarbij zij
verdeeld werd in gezinnen

a. waar meer dan één patiënt ziek werd,
b. waar een recidief aanwezig was,
c. waat een patiënt met positief sputum zieklag,
d. waar een positieve patient meer dan één patiënt in of buiten het gezin

besmette.

Aan het eind van het verslagjaar waren alle gegevens verzameld; deze zijn
thans in bewerking. Het laat zich aanzien, dat het eindrapport bin¡en niet te
lange tijd zal kunnen worden tegemoetgezien.

23. AnnBroscENEESKUNDfc oNDERzoEK

In 1953 werd, op voorstel van de directeur-generaal van de Arbeid, de Raad
voor Bedrijfsgeneeskundig Onderzoek gevormd, die samenwerking beoogde
van personen, die behoefte hebben aan wetenschappelijk onderzoek en perso-
nen of lichamen, die deze onderzoekingen kunnen verrichten.

De raad had contact met een aantal werkgroepen, waardoor gecoördineerde
onderzoekingen werden uitgevoerd. Dit betreft de groepen voor luchtveront-
reiniging in fabrieken, voor warmte-onderzoek en voorts een groep voor
documentatie.

Na gezamenlijk overleg is in februari van dit jaar aan het bestuur van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. voorgesteld genoemde raad als,,Commissie
voor Bedrijfsgeneeskundig Onderzoek" op te nemen in de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O., met welk voorstel is ingestemd. De naam van deze commissie is
begin 1957 veranderd in Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek.

De Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek bestaat uit de volgende
leden:

Prof. Dr. G. C. E. Burger, voorzítter, Prof. Dr. P. Muntendam,
J. de Groot, arts, Mr. P. H. Valentgoed.
Prof. W. F. J. M. Krul,
Het secretariaat 'ñ/ordt waargenolnen door het secretariaat van de Gezond-

heidsorganisatie T.N.O. Als technisch secretaris is aan de commissie toege-
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voegd Ir. D. van Zuilen, directeur van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.
De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft toegang tot alle

vergaderingen.
De commissie kwam éénmaal in vergadering bijeen, waarbij de installatie

plaatsvond.

24. ONoBnzoEKINcEN INZAKE vRAAcsruKKEN op HET GEBIED vAN HoRMoNEN

In verband met het feit, dat de Gezondheidsorganisatie T.N.O. op het
ogenblik verschillende onderzoekingen op het gebied van hormoonbepalingen
subsidieert en herhaaldelijk met problemen op dit gebied in aanraking komt,
werd de behoefte gevoeld te kunnen beschikken over de adviezen van een
aantal deskundigen op dit gebied.

Derhalve is in december 1956 besloten over te gaan tot de instelling van een

adviescommissie, die tot taak heeft subsidie-aanvragen op het gebied der
hormonen, die bü de Gezondheidsorganisatie T.N.O. binnenkomen, te beoor-
delen en het bestuur hieromtrent van advies te dienen en voorts stimulerend
en coördinerend op te treden. Voor onderzoekingen als waar het hier om gaat,

is het onder meer van groot belang over goede bepalingsmethoden te beschik-
ken; de commissie zou onder meer de nodige contacten kunnen leggen tussen
onderzoekers, die een bepalingsmethode hebben uitgewerkt.

Het bestuur nodigde een aantal deskundigen uit om als lid tot deze advies-
commissie toe te treden.

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

1. ONpBnzoBK BETREFFENDE MENINcITTs ruBERcuLosA

De subsidietermijn van het na-onderzoek van voor tuberculeuze meningitis
behandelde patiënten onder leiding van Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink is
verlengd van I januari tot I juli 1957 zonder dat dit nieuwe financiële conse-
quenties voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. meebrengt.

Het ontvangen jaarverslag luidt als volgt:
Het onderzoek omvat alle patiënten, die vóór I januari 1954 in het Wilhel-

mina Kinderziekenhuis werden opgenomen met een meningitis tuberculosa,
voor zover zij door de moderne behandelingsmethoden zijn genezen, al of
niet met restverschljnselen.

Tot de gevonden afwijkingen behoren diverse neurologische toestandsbeel-
den, endocrine afwijkingen, beschadigingen van gehoor- en evenwichtsorganen,
abnormale röntgenologische bevindingen en psychische stoornissen.
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Het klinisch onderzoek is thans vrijwel voltooid. De verwachting bestaat,
dat het gehele onderzoek op I juli 1957 kan worden beeindigd, waarna het
eindverslag tegemoet kan worden gezien.

2. ONnrnzonK op HET GEBTED vÀN HET vrBRATrEzrNTUrc IN HET INsrrtuur
vooR DooFSToMMEN rn Sr. MTcuTBLSGESTEL.

Gedurende het afgelopen jaar werden de onderzoekingen, onder meer met
betrekking tot de materiele verstaanvaardigheid van zwaar doofstomme
kinderen onder invloed van training en geluidswaarneming, voortgezet. Ter
beëindiging van deze onderzoekingen is voor 1957 subsidie verleend. Aan het
over 1956 ontvangen verslag wordt het volgende ontleend:

Het onderzoek van de Werkgroep voor Vibratie-onderzoek, dat tot doel
heeft te onderzoeken in hoeverre vroegdove kinderen (d.w.z. die kinderen die
van vóór de taalverwerving een verlies hadden van minstens 90 db) door
middel van geluidswaarneming kunnen worden opgevoed, werd voortgezet.

Het onderzoek naar de verstaanvaardigheid van vroegdove kinderen behan-
delt het vermogen dezer kinderen om anderen te verstaan, nl. ofhun vermogen
tot spraakafzien gunstig beïnvloed wordt wanneer daarbij iets van het spraak-
geluid wordt waargenomen. Vooronderzoekingen met nonsenswoorden, P.B.
lijsten, meerlettergrepige woorden en zinnen lieten praktisch over de hele lijn
gunstige resultaten zien. Getracht wordt nu zo spoedig mogelijk tot een test-
film te komen.

Experimentele analyse van de vibratie-waarneming: bij één dove jongen
werd een groot aantal proeven genomen. Uit deze proeven bleek een 50 f
verschilwaarneming, warìneer de intensiteit van de 2 prikkels 5 tot 5 db. ver-
schilde; het intensiteitsverschil tussen 100 ){ gelijkheidswaarneming en IOO I
verschilwaarneming was 6 tot 8 db.; 100 f gelijkheidswaarneming trad ten-
slotte op, als het intensiteitsverschil van de prikkels minder dan 3 db. was.
Het onderzoek met de spraaktaster wordt voortgezet.

Onderzoek naar de ademhaling: er werd op verschillende wijzen geprobeerd
een juistere analyse te maken van de adembewegingen, die tijdens het spreken
worden gemaakt. De ademstoornissen bleken vooral het ritme te betreffen.
Daarom werd besloten deze ritme-stoornissen aan een nader onderzoek te
onderwerpen.

De oefeningen met de blaasorgeltjes, waarbij het kind zidnzelf kan voelen
of horen spelen, gaven als vervolgresultaat, dat deze kinderen ook enige ak-
koord-ve¡schillen kunnen \üaarnemen.

Bij het audiologisch onderzoek werd speciaal naar eventuele vermoeidheid
van het gehoor bij aanbieding van grote geluidssterkten gezocht.

In verband met de betekenis van de taal als klank werd een cursus in taal-
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vormenonderwijs samengesteld, die juist met dit klankkarakter bijzonder
rekening houdt.

3. ONp¡nzonK NAAR EEN INDIoATIE vooR DE zocENAAMDE KoRTE PsycHorHE-
RAPIE MET MILIETIBEHANDELING

In verband met dit onderzoek verscheen een proefschrift van de heer A. F.
W. van Meurs ,,Lichaamsbouw en aanpassingsmogelijkheden bij kinderen",
waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

4. ONoBnzoeK NAAR DE ÍNVLoED vAN GLUTAMINEzUUR BIJ KINDEREN MET LEER-
EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN

Omtrent dit onderzoek, waarvar de subsidiëring reeds eerder was beëindigd,
verscheen een publikatie van de hand van Dr. P. G. Dix, Dr. C. F. Engelhard
en Prof. Dr. I. C, van Houte getiteld ,,Over de werking van glutaminezuur bij
schoolgaande kinderen, een bijdrage tot de problematiek van een farmaco-
psychologisch onderzoek in teamverband", Verhandelingen uit het Gemeente-
lijk Pedotherapeutisch Instituut te Amsterdam II.

5. ONoBnzoBK INZAKE METABoLISME vAN pRocEsrERoN IN vERBAND MET DE

NORMALE EN PÄTHOLOGISCHE ZWANGERSCHAP

Over dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. W. P. Plate, dat eind 1956

werd afgesloten, is een eindverslag ontvangen, waarvan de samenvatting als

volgt luidt:
In het afgelopen jaar werden enkele essentiële modificaties op de methode

Verboom - welke beschreven werd in 1955 - aangebracht.
De destructie van het Na-pregnandiol-glucuronide, die gedurende de zout-

zuur-hydrolyse van deze stof optreedt, werd uitvoerig bestudeerd en hiervoor
werd een correctie aangebracht.

Van de gemodificeerde methode werd de standaarddeviatie op de gebruike-
lijke manier bepaald. Deze grootheid bleek 0,2 mg te zijn.

Van een aanrtal 24-ururs urines werd het pregnandiolgehalte met behulp
van de genoemde methode bepaald. De belangrijkste conclusies, die uit de
gevonden waarden konden worden getrokken, waren:

ø. De hoeveelheid pregnandiol, die per etmaal wordt uitgescheiden, blüft in
normale gevallen tot aan de partus zeer hoog.

å. De hoevelheden pregnandiol, die per etmaal worden uitgescheiden door
patiënten met zwangerschapsintoxicatle, njr. aanzienlijk kleiner dan die
welke bij normale vrouwen gedurende de zwangerschap worden uitge-
scheiden.
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d.

c. In 2 gevallen, waarbij een gemacereerd foetus werd geboren, kon voor de
partus geen pregnandiol in de urine meer worden aangetoond.
Als progesteron aan patiënten op de een of andere manier werd toegediend,

werd in de urine pregnandiol gevonden.

¿. Na toediening van prednison kon geen pregnandiol in de urine worden
aangetoond.

6. ONo¡nzoeK NAAR RESULTATEN vAN MoDERNE HÀRToPERATIES

Besloten is aan Dr. C. L. C. van Nieuwenhuizen een subsidie te verlenen

voor het tijdvak van 1 juli 1955 tot I juli 1956 ter tegemoetkoming in de kosten
van de in dat tijdvak verrichte werkzaamheden betreffende dit onderzoek.

Het onderzoek is inmiddels beëindigd en een publikatie is in voorbereiding.

7. ONonnzonK TNZAKE oLIcoFRENE KINDEREN

Het materiaal betreffende dit onderzoek waarvoor de Gezondheidsorganisa-
tie T.N.O. tot ultimo 1955 subsidie verleende, wordt verder bewerkt' De resul-
taten zullen worden gepubliceerd.

8. Or.IoBnzo¡K NAAR RESISTENTIEPRoBLEMEN BrJ ANTIBIoTIScHE THERAPTE

De subsidiëring van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. Mulcler
en Dr. W. R. O. Goslings eindigde l juni 1956, waarna het verzamelde materiaal
statistisch werd bewerkt. Het ligt in de bedoeling de resultaten te publiceren

in een Amerikaans tijdschrift.
Dr. Goslings geeft het volgende samenvattende overzicht over het onderzoek:
Het eerste deel, dat voornamelijk bewerkt werd tussen 1 juni 1953 en I ja-

nuari 1955, omvatte een onderzoek naar de stand van het resistentieprobleem
bij infecties, veroorzaakt door staphylococci in een groot academisch ziekenhuis
(Academisch Ziekenhuis te Leiden), en die bij patiënten in de algemene praktijk.

Het tweede deel van het onderzoek trachtte na te gaan wat het lot was van
de antibiotica-resistente staphylococcusstammen, die door de ontslagen
patiënten na ontslag uit het ziekenhuis weer in de buitenwereld worden uitge-
dragen. Hierover was slechts één onderzoek van Lepper en Bowling bekend,

waaruit zou blijken, dat dit gevaar voor Penicilline- en Aureomycine-resistente
stammen niet groot zott zijn, omdat na 6- 8 weken het percentage resistente

stammen weer tot voor Amerika als normaal geaccepteerde percentages zou
zljt gezakt. Daar echter deze ,,normale" percentages door deze Amerikaanse
onderzoekers genoemd, voor Europese begrippen vrij hoog liggen, leek het
nuttig dit onderzoek te herhalen en zo mogelijk uit te breiden.
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Het geheel met de getrokken conclusies samenvattend, wordt geconcludeerd

dat het ziekenhuis de voornaamste en gevaarlijkste oorzaak is voor het pro-
bleem van de resistentie tegen antibiotica onder de staphylococci. Van het
ziekenhuis uit dreigt deze resistentie ten aanzien van Streptomycine, Aureomy-
cine en Terramycine zich ook in de buitenwereld te verspreiden. Ten opzichte
van de Penicilline- en Chlooramfeniol-resistentie is het gevaar slechts tijdelijk.

Het blijft van het allergrootste en meest dringende belang de bestrijding
van de k¡uisinfectie in de ziekenhuizen, waarvoor nog geen definitieve oplossing
is gevonden, met grote intensiteit nader te bestuderen en te ontwikkelen.

9. ONonnzosK INZAKE HET HyALURoNIDASE- EN SALICYLEFFECT oP DE BLoED-
STOLLING

Gedurende 1956 ontving Dr. S. A. ten Bokkel Huinink subsidie ten behoeve

van bovengenoemd onderzoek. Een aanvrage voor subsidie in 1957 ten behoeve

van onderzoekingen inzake het hyaluronidase-effect op de bloedstolling en

inzake de stofwisseling van dicumarinepreparaten werd ingewilligd.
Omtrent de werkzaamheden in de verslagperiode deelt Dr. ten Bokkel

Huinink het volgende mede:
Het onderzoek naar de invloed van het enzym hyaluronidase op de bloed-

stolling werd in 1956 voortgezet. Een duidelijk effect werd slechts dan waarge-

nomen, wanneer het enzym in grote concentratie (minimaal 100 VRU per ml
plasma of bloed) werd toegevoegd. De incubatietijd leek van weinig belang te
zijn: de werking nam niet of nauwelijks toe bij incubatietijden oplopend van
5 min. tot I uur. Door toevoeging van hyaluronidase aan bloed of plasma in
vitro bleek de stoìling te worden vertraagd, en wel via een belemmering van de

,,intrinsieke" trombokinase-(,,plasma-tromboplastine") vorming. Deze be-

lemmering vindt plaats door blokkade van de trombocyten en mogelijk tevens

van een factor, die zich in het serum bevindt en aan AC(OH)a te adsorberen is
(factor IX?).

Het hyaluronidase leek geen invloed uit te oefenen op reeds gevormd plasma-

tromboplastine; in dit opzicht gedraagt het zich dus anders dan heparine.

Uit verdunningsproeven is gebleken, dat het enzym zich gedraagt als een

,,Hemmkörper", gericht tegen één of meer der bloedstotlingsfactoren, met

andere woorden, dat het niet werkt via vernietiging van zulk een factor.

Een invloed op factor VIII, protrombine, factor VII, factor V, trombine,
fibrinogeen of weefseltrombokinase werd op grond van een aantal proeven

onwaarschij nlij k gemaakt.

Het salicyleffect op de bloedstolling in vivo
De invloed van salicyl op de bloedstolling in vivo werd bij 11 patiënten

nagegaan.
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In 9 gevallen, waarbij het salicylgehalte in het bloed varieerde tussen 26
mg )4- 47 mg ft, werden geen afwijkingen in de bloedstolling gevonden.

In 2 gevallen, waarbij het salicylgehalte in het bloed respectievelijk 66 me %
en 72,5 mg I bedroeg, traden wel duidelijke veranderingen op in de bloed-
stolling, te weten een verlengde PTT en HTT, een gestoorde protrombine-
consumptie-test, two-stage-test, tromboplastine-generatie-test en een daling
van factor VII.

Het onderzoek werd beëindigd en een publikatie hieromtrent is in voorberei-
ding.

De bestudering van het probleem inzake de optredende schommelingen van
de PTT's en HTT's bij patienten, die met orale anti-coagulantia worden be-
handeld, werd ter hand genomen. Het anti-coagulans ,,tromexan" wordt
voor dit onderzoek toegepast. De voorbereidende werkzaamheden ten aanzien
van de bepaling van de tromexan-plasmaspiegel, die veel tijd hebben gevergd,
werden voltooid.

Als basis-werkschema wordt de relatie tussen de tromexan-dosis, het plasma-
gehalte van deze stof, de PTT, de HTT, de factoren V en VII en het protrombi-
ne-gehalte (volgens de two-stage methode) bestudeerd. Tot dusverre vond dit
onderzoek bij 3 patiënten plaats.

10. O¡¡o¡nzoEK NAAR DE KLrNtscHE BETEKENTs vAN LoNGcApTLL¡RDRUK EN
DE INVLOED VAN DE BRONCHIÀÄLCIRCULATIE HIEROP ONDERNORMALE.EN
PATHOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

De subsidiëring van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen
eindigde ultimo 1956. Aan het ontvangen jaarverslag wordt het volgende
ontleend:

Het microscopisch onderzoek van wandveranderingen in kleine longarteriën
en arteriolen werd voortgezet en voor de mitraalstenose voorlopig afgesloten
in een bewerking van 75 gevallen. Hierbij werden klinische gegevens (in het
bijzonder de longvaatweerstand) gecorreleerd met de gevonden vaatwand-
veranderingen. Een duidetijk significante relatie werd gevonden van de long-
vaatweerstand met media hyperttofie, iets minder duidelijk met intima proli
feratie en met arteriolaire wandverdikking.

Verschillende vormen van intima proliferatie werden gevonden, die voor het
grootste deel zowel bij de mitraalstenose als bij septum defecten en open ductus
Botalli bleken voor te komen.

Het onderzoek wordt in universitair verband voortgezet, waarbij o.a. ook
de lymfvaatveranderingen worden bestudeerd.

Over de pulmonaal atresie en de daarbij optredende collaterale longcirculatie
wordt een proefschrift voorbereid.
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11. ONOBnZOEK TNZAKE DELTNQUENTEN lN DE PSyCntlrmscn¡ ossenvl.rru-

KLTNIEK vAN HET G¡v.lNceNrswEzEN TE lJrn¡cr¡r

Naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van de Stichting onderzoek

Criminaliteit heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloten

de subsidietermijn van bovengenoemd onderzoek te verlengen van 1 januari

1957 totultimo decembet 1957 ten einde de onderzoekers in staat te stellen het

eindrapport over dit onderzoek gereed te maken. voorts zal voor het tweede

halfjaar 1957 een aanvullend subsidie ter beschikking worden gesteld ter

salariering van het hierbij betrokken personeel en ter bestrijding van enige

materiële kosten.
omtrent de voortgang van het onderzoek werd het volgende verslag ont-

vangen:
Het verslagjaar heeft zich aanvankelijk gekenmerkt door een vrij aanzien-

lijke stagnatie in de werkzaamheden, veroorzaakt door de langdurige ziekte

en het overlijden van een der medewerksters en het vertrek van enige andere

medewerkers. Sinds 15 september j.l. is echter in alle vacatures voorzien.

In de loop van het jaar werd een redactiecommissie ingesteld, die tot taak

kreeg het opstellen van een conceptstructuur voor het eindverslag en voorts

het leiden van de definitieve redactie van dit verslag. Omstreeks juli is het

concept voor in het

jaar werd het
Zoals reeds rschil-

lende fasen verdeeld, t.w.:

Fase A. Het verzamelen en bestuderen van de algemene criminologische

gegevens betreffende de personen, die in de jaren 1950 t/m 1954 op

verzoek van de gerechtelijke instanties door een psychiater werden

onderzocht, zulks tegen de achtergrond van het totaal aantal ver-

oordeelden per arrondissement en per gemeente boven de 100.000

inwoners. Tevens worden de verhoudingscijfers berekend tussen de

totale veroordelingen terzake van eell bepaald delict en de over dat-

zelfde delict uitgebrachte psychiatrische rapporten'
Fase B. Het bestuderen van de dossiers van een aantal der in de Psychiatrische

Observatiekliniek van het Gevangeniswezen onderzochte delinquenten

ten aanzien van wie het advies voorwaardelijke of onvoorwaardelijke

terbeschikkingstelling van de Regering werd gegeven op psychiatrische,

psychologische,sociologische,criminologische,juridische,etc'

Fase C. instanties, penitentiaire inrichtin-
van gegevens, die voor het onder-
ssiers nodig zijn.
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Fase D. Het persoonlijk interviewen van hen, wier dossiers in fase B bewerkt
worden.

Fase E. Het bezoeken van de gerechtelijke instanties en het voeren van een
gesprek aan de hand van een uitvoerige aide mémoire met de leden
van de Rechterlljke Macht, die de bij het onderzoek betrokken
delinquenten naar de Observatiekliniek verwezen hebben.

In fase A zijn de werkzaamheden vrijwel voltooid, terwijl in de andere delen
van het onderzoek momenteel nagenoeg alle gegevens zijn verzameld. De resul-
taten hiervan worden thans verwerkt. Het is nog niet mogelijk reeds thans
mededeling te doen omtrent de bereikte resultaten.

12. ONornzoEK TNZAKE DE BEwERKING vAN VRoEDVRouwENKAARTEN

In herinnering wordt gebracht, dat ten behoeve van het ontwikkelen van
een statistische methodiek voor een efficiënte wetenschappelijk verantwoorde
bewerking van door de Wet voorgeschreven vroedvrouwenkaarten op zijn
verzoek aan Dr. C. Banning, geneeskundig hoofdinspecteur van de Volks-
gezondheid, subsidie werd verleend van 1 september 1954 tot ultimo 1955. In
1956 is het onderzoek voor rekening van het Rijk voortgezet.

Over het met het subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. verrichte
onderzoek is het volgende samenvattende eindverslag ontvangen:

Dit onderzoek had ten doel te komen tot een statistische methodiek van een
efficiënt wetenschappelijk verantwoorde bewerking van vroedvrouwenkaarten.

Dit zijn de kaarten, waarop de verslagen van verrichtingen van vroedvrou-
wen zljn aangetekend en waarvan de invulling en éénjaarlijkse verplichte in-
zending aan de Geneeskundige Hoofdinspectie is voorgeschreven in de Wet
van 1 juni 1951, Staatsblad 201, en de uitvoeringsbeschikking van I 8 juli I 95 1,

afdeling Volksgezondheid I no. 13479.
Het onderzoek bestond in het nemen van een stelselmatige steekproef uit

het totaal aantal kaarten, die jaarlijks door de vroedvrouwen moeten worden
ingediend, namelijk van * 10.000 kaarten uit een totaal in te dienen 100.000
kaarten.

Het onderzoek dat als uiteindelijk doel heeft de ontwikkeling van een meer
algemeen georiënteerd beleid ten aa¡zien van de verloskundige hulp in Neder-
land en het toegankelijk maken voor wetenschappelijk onderzoek van het
individuele materiaal, geschiedde als volgt.

Nadat bij het binnenkomen der kaarten microfoto's waren gemaakt, opdat
de Geneeskundige Hoofdinspectie over een blljvende documentatie zou be-
schikken en voor eventueel wetenschappelijke onderzoekingen, werden de
kaarten gecodeerd volgens een cijfercode, daarna geponst en tenslotte mecha-
nisch verwerkt.
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13. Or.roenzoEK INZAKE EIGENScHAPPEN EN BIOLoGISCHE BETEKENIS VÀN GLY-

CEROFOSFATASE IN MENSENFAECES

Ten behoeve van bovengenoemd onderzoek ontving Dr' L' Koster' chef-

internist van het centraal Militair Hospitaal te utrecht, een subsidie van 15

de faeces.
Hetbleek,datdenormaledarmfloranietdeproducentis,daartotalever-

nietiging van de darmflora door een mengsel van antibiotica de fosfatase-

activiteit niet verminderde'
Integendeel werd meestal een sterke paradoxale stijging waargenomen'

veroorzaaktdooruitgroeivanfosfatase-vormendegisten,welkeffectdoor
Caprylex kon worden teniet gedaan.

69



Over het aandeel van de normale gistpopulatie in de darm in de fosfatase-
activiteit wordt nader onderzoek verricht.

Daarnaast bleek met zekerheid, dat via de ductus choledochus fosfatase in
het darmlumen wordt uitgescheiden en dat gestoorde galafvloed, in- of extra-
hepatisch, de faeces-activiteit doet verminderen. Nulwaarden werden hierbij
tot nu toe niet gevonden. Tenslotte bleek uit voedingsproeven, dat de glycero-
fosfatase in de faeces waarschijnlijk geen overschotprodukt is van de galaf-
scheiding, maar nog actief aan het digestieve darmmetabolisme deelneemt.
Cortison- en ACTH-toediening kunnen de activiteit van het faecesfosfatase
doen toenemen,

Onverklaard bleef tot mr toe, waarom bij twee gevallen van pancreasuitval
met ongestoorde galafvloed in de faeces praktisch geen fosfatisch ferment was
aan te tonen.

Het onderzoek wordt in de toekomst voortgezet.

14. A¡or,escENTENoNDERzoEK

Ten behoeve van het adolescentenonderzoek, dat onder leiding van Prof.
Dr. J. H. de Haas door Dr. J. F. de Wijn wordt uitgevoerd, werd gedurende
1954, 1955 en 1956 subsidie verleend aan het Nederlands Instituut voor Prae-
ventieve Geneeskunde. Door onvoorziene omstandigheden is vertraging ont-
staan bij het onderzoek en was dit niet, zoals aanvankelijk geraan,d, eind 1956
gereed. Er is mede ingestemd dat de termijn wordt verlengd voor de algehele
afwerking van het onderzoek zonder nieuwe financiële consequenties voor de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

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

Het verslagjaar was het derde jaar van een longitudinaal onderzoekproject,
waarbij de ontwikkeling van het kind ouder dan 72 jaar wordt bestudeerd. Op
basis van gegevens over ontwikkeling en gezondheid dient hieruit een methodiek
te worden ontwikkeld van medische zarg voor adolescenten. In dit stadium
van onderzoek konden richtlijnen worden gegeven voor geneeskundig onder-
zoek van adolescenten op scholen. Nieuwe vraagstellingen kwamen naar voren
voor adolescentenzorg in de industrie en voor bedrijfsgeneeskundige proble-
men op nijverheidsscholen.

Om praktische redenen moest het uitvoerend deel van onderzoek op scholen
na dit derde jaar worden afgesloten. De definitieve uitwerking van de gegevens
vindt in versneld tempo plaats.

Behalve gegevens van jaarlijkse groeitoeneming, secundair geslachtelijke
ontwikkeling en ander biometrisch onderzoek zijn in dit verslagjaar de eerste
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resultaten bewerkt van onderzoek der gezichtsscherpte en de progressiviteit

van afwijkingen daarvan.
Enquêtes naar consumptie en voedingsgewoonten hebben in het afgelopen

jaar op de voorg¡ond gestaan.

Naast biologische aspecten hebben geneeskundige vraagstukken van de

ontwikkeling van de adolescent de volle aandacht gehad. Ziekfeverzuim op
scholen en van de jeugdige industrie-bevolking zijn grotendeels bewerkt' De
aard en frequentie van afwijkingen zijn geregistreerd en wachten op bewerking.
Van audiometrisch onderzoek naar de afwijking van normale gehoorscherpte

en aanvullend audiologisch onderzoek is bijzondere studie gemaakt in coördi-
natie met ander landelijk onderzoek en in samenwerking met de afdeling Keel-
Neus- en Oorheelkunde van het Academisch Ziekenhuis te Leiden.

Sociologische en demologische gegevens van het milieu waarin de bij het

onderzoek betrokken adolescenten opgroeien zijn per school bewerkt.
Door samenwerking met de afdeling bedrÜfsgeneeskunde van het Nederlands

Instituut voor Praeventieve Geneeskunde werd bij een honderdtal adolescenten

ergometrisch en ander fysisch onderzoek bij inspanning verricht.
Door medewerking van de tuberculine-werkgroep T.N.O. (M. A. Bleiker)

was een moderne methodiek van dit onderdeel van onderzoek gewaarborgd.

vruchtbaar overleg met enkele schoolartsendiensten worde hier dankbaar
gememoreerd.

Internationale contacten werden onderhouden met het Child Study Centre

te Londen (Tanner) en The Harvard University Research project in Florence
(Boutourline Young).

1 5. ONpBnzoEKINzAKE DE ooRzAKEN vÄN BLINDHEID lN Nronnr,¡.Np EN HAAR

VOORKOMING

Dit onderzoek, waarvoor aan de Algemeene Nederlandsche Vereeniging ter
Voorkoming van Blindheid subsidie was verleend, is in 1956 voortgezet.

Mevrouw J. Schappert-Kimmi..¡'ser, oogarts, brengt als volgt verslag uit over

de werkzaamheden en bevindingen in de verslagperiode:
In het jaar 1956 werd doorgewerkt aan het basisonderzoek.
Er werd voortgegaan met het op alle manieren opsporen van namen en

adressen van nog niet in het kaartsysteem voorkomende blinden. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten verleende daarbij in de laatste maanden van dit
jaar haar zeer gewaardeerde hulp door in een uitvoerige circulaire aan alle

gemeenten te verzoeken opgave te willen doen van alle hun bekende blinden.

Ook de oogartsen werkten in 1956 weer doeltreffend mede. Zowel beant-

woorde vragenlijsten als spontane opgaven kwamen regelmatig binnen.

Door een en ander werd bereikt, dat van + 3.400 blinden de gegevens op
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een z.g. grondkaart konden worden overgenomen, Deze grondkaart werd
intussen in november doo¡ een andere vervangen als gevolg van een besluit
tot aanvaarding van een kort tevoren door de u.s.A. en Groot Brittannie
ontworpen nieuw classiflcatieschema met dubbele codering.

Ten einde een beter inzicht te krijgen in de blindheidsoorzaken bij kinderen
werd voorts, na overleg met de oogartsen de¡ blindeninstituten, in 1956 beslo-
ten bij de kinderen dezer instituten elektroretinografisch onderzoek te laten
verrichten.

De resultaten van de eerste 200 aldus onderzochte patiënten geven gegronde
hoop, dat het beoogde doel zal worden bereikt.

16. oNpBnzoEK INZAKE 
'ITSCHEIDTNG 

vAN oESTRocENE sroFFEN EN .RE.NAN-
DIOL GEDURENDE DE NORMALE EN DE GESTOORDE ZWANGERSCHAP

Ter afronding en beëindiging heeft het bestuur aan prof. Dr. B. S. ten Berge
voor de tijd van I maart 1956 tot I maart 1957 wederom een subsidie verleend.

Omtrent dit onderzoek is een publikatie in voorbereiding.

17. oNoBnzoEK rNz.{KE FREeuENTIE, pRocNosE EN INDTcATIE Tor THERA'IE
VAN PERIFERE VAATLAESIES

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van p¡of. Dr. w. F. Suermondt
en zal ook in 1957 nog worden voortgezet zonder dat dit nieuwe financiële
consequenties medebren gt voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Het verslag, ontvangen over het afgelopen jaar, luidt als volgt:
Het vervaardr'gen van aortogrammen bij cadavers werd beeindigd op t

maart 1956.
De grote moeilijkheid bij de beoordering blijkt te zijn om betrouwbare

d n in staat zijn te lopen
e hieromtrent betrouw_
o ¿fsluitingen gevonden

De controle van chirurgischeeen niet-chirurgische patiënten loopt goed. Een
uitgebreid systeem blijkt nodig om de patiënten regelmatig voor cõntiole terug
te zien.

maken van een kaartsysteem
hierdoor gelukt het om over-
Met het uitwerken van deze

Bij de controle bleek de belangrijkheid van een brijvende instelling op een
anticoagulantiatherapie. Dit geschiedt nu ars regel, al trengt dit op vJe iraar
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sen in het land grote moeilijkheden mede met de trombosediensten, die nog
niet overal goed werken.

Dit jaar werd een aanvang gemaakt met zogenaamde ,,by-pass" arterie-
transplantaties, waarvan tot nu toe de resultaten zeer goed blijken te zijn.

I 8. ONoBnzoEK NAAR DE vERDELINc vAN ErwrrrEN IN LUMBAALVocHT EN sE-
RUM BIJ NEUROLOGISCHE INFECTIEZIEKTEN

De subsidiëring van dit onderzoek oncler leiding van de heer J. E. Minken-
hof, hoofd van de Afdeling Infectieziekten van het Wilhelmina-Gasthuis te
Amsterdam, eindigde per I juli 1956.

Een overzicht over het gehele onderzoek is in voorbereiding.

[9. O¡roenzoEKINzAKE coRRELATTE TUssEN ZIEKTEBEELD couD-, MASTIX- EN
BENzoËSoLcURvEN EN EIWITSAMENSTELLING vAN DE LIQUoR CEREBRoSPI-
NALIS

De subsidietermijn van dit onderzoek eindigde op I november 1956.
Van Drs. H. J. Peters werd het volgende samenvattende verslag ontvangen:
Van 200 liquores werden totaal eiwit-, goud-, mastix- en benzoësolcurven

en het elektroforesediagram bepaald. Ook werd van alle liquores de reactie
van Nonne-Apelt en Pandy gedaan.

De standaardafwijking voor de eiwitbepaling werd berekend, zo ook voor
de liquorelektroforese. Voor 50 normale liquores werd de standaardafwijking
van het gemiddelde berekend.

Het begrip curvengetal werd ingevoerd. Dit curvengetal drukt de afwijking
van de normale curven in één getal uit.

De liquores werden nu naar curvengetal gerangschikt. Tot en met l0 is
normaal. Voor alle liquores met curvengetal 10 tot en met 16, 17 tot en met 23,
24 tof en met 31, 32 tot en met 40 en 41 en hoger werd de standaardafwijking
van het gemiddelde berekend van de elektroforese diagrammen van deze
liquores. Er bleek een duidelijke toename van het gamma-globuline en afname
van het albumine bij stijgend curvengetal plaats te vinden.

20. ONo¡nzoEK BETREFFENDE pATHoLocIScHE ERyrRoLysE EN HEMoLysE BIJ
SYSTEEMZIEKTEN BIJ DE MENS EN ONDERZOEK INZAKEEENPATHOLOGISCHE
AFBRAAK EN AANMAAK BIJ BLOEDZIEKTEN BIJ DE MENS

De subsidiëring van hetìnderzoek betreffende pathologische erytrolyse en
hemolyse bij systeemziekten bij de mens onder leiding van Prof. Dr. F. L. J.
Jordan eindigde I november 1956. Dr. M. C. Verloop diende een aanvrage in
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ten behoeve van een onderzoek inzake een pathologische afbraak en aanmaak
van erytrocyten bij bloedziekten bij de mens, welk onderzoek een uitvloeisel
is van het eerstgenoemde onderzoek. Het bestuur stemde met de aanvrage in
en verleende voor de tijd van een jaar met ingang van 1 november aan Prof.
Jordan een subsidie voor dit onderzoek.

Dr. M. C. Verloop brengt als volgt verslag uit over de verrichte werkzaam-
heden:

In het jaar 1956 werd het onderzoek naar pathologische bloedafbraak bij
systeemziekten bij de rnens voortgezet.I:{et patientenmateriaal werd uitgebreid
met 95 nieuwe gevallen, terwijl 23 oude patiënten wederom werden onderzocht.

In totaal bedraagt het aantal onderzochte patiënten thans 194. Daarnaast
werden controleproeven bij normale personen gedaan. De voornaamste
vraagstelling was of er een correlatie bestaat tussen vermindering van de
resistentie der erytrocyten in vitro en verhoogde bloedafbraak in vivo.

De resistentie der erytrocyten werd onderzocht door bepaling van de osmo-
tische en mechanische fragiliteit in vers bloed en na 24 wr incubatie bij 37".

De mate van bloedafbraak werd beoordeeld aan de hand van de urebilino-
geenuitscheiding met de faeces, terwijl ook de transfusiebehoefte en de activi-
teit van de bloedaanmaak hierbij in aanmerking werden genomen. Gemeend
wordt, dat tot dusverre de conclusies getrokken kunnen worden:
dat osmotische en mechanische fragiliteit niet steeds parallel gaan,
dat geen van beide een absoluut betrouwbare indicator is voor een verhoogde
bloedafbraak in vivo,
dat er bij verschillende bloedziekten vrij constante patronen van erytrocyten-
resistentie bestaan en
dat de mechanische fragiliteit na incubatie van verschillende factoren afhanke-
lijk is, die geen verband houden met hemolyse in vivo.

21. OwosnzoEK TNzAKE HET wERKINGSMEcTTANIsME yAN ANTIpvRETIcA

Ten behoeve van dit onderzoek werd aan Prof. Dr. S. E. <le Jongh subsidie
verleend van I februari 1955 tot I april 1956. Prof. de Jongh berichtte, dat in
april 1956 een paar details nog moesten worden afgerond; dit vindt binnen
eigen laboratoriumformatie plaats en de uitkomsten zullen de Gezondheids-
organisatie T.N.O. in verslagvorm worden toegezonden.

Omtrent het onderzoek verscheen een publikatie ,,The influence of phenace-
tin on adrenal activity" door E. L. Noach, M. A. C. de Die en E. Kuipers in
Acta Physiologica et Pharmacologica Neerlandica, Volume V, no.1, 1956; het
artikel ,,Interactions between antipyretics and adrenal cortex" is ter perse bij
hetzelfde tij dschrift.

Het ontvangen eindverslag luidt als volgt:
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Ter afsluiting van het onderzoek naar het werkingsmechanisme van anti-
pyretica werd een aantal aanvullende onderzoekingen verricht op de volgende
punten:
a. Invloed van fenacetine op het ascorbinezuurgehalte van de bijnier van

hypofyseloze ratten.
å. Invloed van fenacetine op het leverglycogeengehalte.
c. Invloed van fenacetine, fenylbutazon en cortison op de lichaamstempera-

tuur van bijnierhoudende en bijnierloze ratten.
d. Invloed van chinine op het ascorbinezuurgehalte van de bijnier.
¿. Intestinale resorptie van aristochine.

Op grond van de hierbij en vroeger verkregen gegevens is de conclusie ge-

wettigd, dat antipyretica ook in lage dosis inderdaad ACTH en daardoor
bijnierschorshormoon losmaken, zij het in beperkte mate, zodat de drempel
voor veranderingen in leverglycogeengehalte en bloedbeeld als regel niet wordt
overschreden. In tegenstelling tot het aanvankelijke vermoeden levert de chinine-
groep geen uitzonclering. Ook is de werking der antipyretica niet beperkt tot
een invloed op het hypofysebijniersysteem, getuige de temperatuurdaling, die
ermede bij bijnierloze dieren veroorz,aakl karr worden.

22. ONpBnzoEK INzAKE DE wAARDE vAN NEURo-Myo-THERApIE voLcENs

BUGNET

Omtrent dit onderzoek, waarvoor Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn zich
bereid verklaarde de supervìsie op zich te nemen en dat wordt uitgevoerd door
mevrouw Dr. N. Roelofs-Fränkl, kan het volgende worden medegedeeld:

De in 1955 begonnen klinische onderzoekingen naar de waarde van nabe-
handeling volgens methode Bugnet werden het hele jaar 7956 voortgezet.
Enkele gevallen moesten worden afgevoerd en enkele nieuwe werden in de

loop van 1956 in het onderzoek betrokken. Om de 3 (of 6) maanden werden
metingen en tests (functie en spierkracht) verricht; bij het hierbij verkregen
overzicht tekenden zich duidelijk 3 groepen van reactie op de behandeling af:

1. Verse gevallen ofniet behandelde ofzeer weinig behandelde gevallen: goede

vooruitgang in vrij vlot tempo. Deze winst blijkt te blijven ook indien patiënt
niet verder met methode Bugnet behandeld wordt, maar onder heilgym-
nastisch toezicht (actieve oefeningen) blijft of geschikte sport beoefent, b.v.
zwemmen,

2. Goed behandelde oudere of oude gevallen, die nu voor het eerst met de

methode Bugnet behandeld worden: Vooruitgang in spieren en spiergroe-
pen, die bij behandeling rnet andere methoden weinig of niet vooruitgingen.
Hierdoor vaak functioneel grote vooruitgang.
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3. Oude gevallen met deformiteiten en verkortingen, die ondanks vrijwel
gelijk blijvende spiersterkte niet verslechteren, dat wil zeggen, dat de cor-
rectieve invioed van 2-3 x /2 utv tegen de ongunstige situatie in het
dagelijks leven opweegt.

Verder was het opvallend, dat bij alle gevallen, waar kleine handspieren
getroffen waren, de kleine handspieren door het werken in een geheel en het
gebruik maken van de grijpreflex in een statisch schema zo sterk gestimuleerd
werden, dat cle vooruitgang in kracht relatief snel tot functionele resultaten
leidde (m. opponens pollicis, m. abductor en add. pollicis). Dit is voor de
functionele revalidatie uiteraard yaî zeeÍ groot belang en treedt nog sneller
op dan bij verlammingen bij atrofie na inactiviteit ten gevolge van chirurgische
behandeling (langdurig gipsverband of rust b.v. na chronische ontstekingen of
traumata).

De grijpreflex in een statische functie wordt bij vrijwel alle patiënten gebruikt,
ten einde een vast punt te hebben vanuit de handgreep van stokken of om
arm-schouder-rompspieren te oefenen of om van de sterke bovenste extremiteit
een ,,overflow of exitation" te verkrijgen op de te versterken onderste extremi-
teit, resp. extremiteiten.

23. ONornzoEK INZAKE voEDrNc, RESoRprtE EN sroFwrssELlNc BrJ pATÍËNTEN,

BIJ Vr'IE EEN TOTALE MAAGRESECTIE WERD VERRICHT

Met de uitvoering van dit onderzoek onder leiding van Dr. J, Groen heeft
de internist R. G. A. van Wayjen begin februari 1955 een aanvang gemaakt.
Zoals uiteengezet irt het vorige jaarverslag heeft de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. e¡mede ingestemd de subsidiering na beëindiging van de aanvankelijk
gestelde termijn van één jaar te continueren zonder dat dit nieuwe ûnanciële
consequenties voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. medebrengt. Een
dissertatie met betrekking tot dit onderzoek is in voorbereiding.

Aan het over 1956 ontvangen verslag wordt het volgende ontleend:
In het eerste jaarverslag werden het doel, de methodiek en de voorlopige

uitkomsten medegedeeld van het onderzoek inzake voeding, resorptie en stof-
wisseling bij patiënten, bij wie een totale maagresectie werd verricht.

Het balansonderzoek werd in mei 1956 afgesloten. Gedurende het gehele
jaar 1956 werd het na-onderzoek van de patiënten, die een totale maagresectie
hadden ondergaan, vocirtgezet. Verscheidene nieuwe patiënten, die gedurende
1956 waren geopereerd, werden in dit na-onderzoek betrokken.

De gegevens, die bij deze ,,follow-up" werden verkregen en de resultaten
van de balansstudies en van de andere onderzoekingen, die gedurende de klini-
sche observaties van de agastrische patiënten werden verkregen, alsmede de
uitkomsten van de literatuurstudie betreffende de chirurgische aspecten en de
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pathologische fysiologie werden neergelegd ín een proefschrift, waarvan het
manuscript in december 1956 werd voltooid. De verschijning hiervan kan in
mei 1957 tegemoet worden geziet

De slotconclusie is dat de klinische resultaten van de totale maagresectie
in vergelijking met de na partiële resectie bereikte resultaten hoopgevend zijn.

24. ONornzoEK NAAR HET BEcRIp NEURopATHIE EN DE pRocNosESTELLINc

De subsidiering van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. G. M. H.
Veeneklaas eindigde 31 december 1956. Over de resultaten van dit onderzoek
zijn twee dissertaties in voorbereiding, resp. van mejuffrouw Haverkamp
Begemann en mevrouw Frets-van Buuren. Het van Prof, Veeneklaas ontvangen
jaarverslag luidt als volgt:

In dit jaar werd het lopend onderzoek afgesloten. In totaal werden onder-
zocht 50 neuropathen, verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen en 50 paars-
gewijs uitgezochte controlepersonen (dat wil zeggert \ilaarvan met zekerheid
kon worden gezegd, datzij in hunjeugd geen neuropathisch syndroom hadden
getoond) en 100 zuigelingen van verschillende consultatiebureaus uit de stad
Leiden.

Daarnaast werden aanvullende onderzoekingen verricht:
l0 in de Leidse Kinderkliniek opgenomen neuropathe zuigelingen werden
geobserveerd.

In verband met de vraagstelling of de allergische diathese samenhing met
de neuropathische beoordeelde Mej. Haverkamp Begemann 50 allergische
kinderen op hun neuropaath-zijn.

De talloze gegevens, die uit dit onderzoek naar voren kwamen, leken in den
beginne nauwelijks te overzien. De rubricering, de codering en de waardering
der uiteindelijke verhoudingen werden alle in overleg met de statisticus van
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde de heer de Jonghe,
verricht en bepaald.

Problemen als: ,,wanneer noemen wij een zuigeling neuropaath; wanneer
een kleuter; en rvanneer niet"; ,,Hoe waarderen wij de wijze waarop een

neuropaath door zijn kleuter- en schoolperiode heenkomt tegenover de wijze
waarop het controlekind dit doet" moesten zowel klinisch als ontwikkelings-
psychologisch worden gepeild.

De rest van het jaar 1956 is gebruikt voor het afwegen en uitzoeken dezer
principiële problemen.

25. Psvcsoloclscg oNDERzoEK INZAJ<E PRocNosE EN EFFEcT vAN PSYcHo-
ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Dit onderzoek, waarvoor met ingang van I januari 1955 subsidie is ver-
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leend aan het Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam, werd in 1956 voort-
gezef; een aanvrage voor continuering in 1957 werd ingewilligd.

Het samenvattende jaarverslag over dit onderzoek luidt als volgt:
Aan het Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam, dat in oktober 1954

met een onderzoek begon naar de mogelijkheid om de resultaten van psychoana-

lyse en psychotherapie testpsychologisch te toetsen, werden in 1956 137 patiën-
ten met een speciale testbatterij onderzocht. Het totaal aantal onderzochten
sinds het begin van het onderzoek is thans 301. Dit getal vertegenwoordigt het
aantal waarnaar bij de opzetvaî het onderzoek werd gestreefd. De bedoeling
was om na twee jaren alle testpsychologisch onderzochte patienten opnieuw
te onderzoeken. In november 1956 werd met dit her-testen begonnen. Hierbij
deed zich de moeilijkheid voor, dat de patiënten, die niet in behandeling waren
gekomen, er weinig voor voelden om zonder ,,tegenprestatie" opnieuw onder-
zocht te worden. Het mag echter verwacht worden, dat door persoonlijk
contact tussen de psychiaters en cle onderzochten het toch zal lukken om de
groep van niet behandelde patiënten, die als controlegroep fungeert, tot het
vereiste aantal op te voeren.

Gedurende 1956 werd doorgewerkt aan een onderzoek naar de criteria die
de psychoanalytici gebruiken bij de beoordeling van de prognose en het effect.
De beantwoording van een daarvoor ingestelde enquête bleek zo betrouwbaar,
dat het mogelijk bleek een factor-analytisch onderzoek te beginnen met het
doel om de in de enquêtelijst opgenomen criteria tot een gering aantal, psycho-
Iogisch testbare, factoren terug te brengen. Dit onderzoek is nog niet geeindigd.

Een verder resultaat van het onderzoek was de exacte toetsing van een
psychologische test, die tussen gezonden en neurotici differentieert. Deze test,
de Two-factor-personality Inventory, geeft een maat aan voor het neurotisch
zijn op een schaal lopend van G-36. Het bleek, dat neurotici een gemiddelde

bereikten van M :17,8 met S.D. : 6,6 en gezonden M:6,7 met S.D. :
4,7. De tweezijdige overschrijdingskans is P < 0.0001. Deze uitkomsten, ver-
kregen van 200 neurotici en 55 gezonden, zijn onafhankelijk van leeftijd en
intelligentieniveau, zoals bleek uit de daarvoor berekende correlatiecoëffici-
enten.

Tot nu toe had het onderzoek, dat een plan van vierjaren omvat, een gunstig
beloop, behoudens enkele kleine vertragingen. Het welslagen van het research-
programma zal er it hoge mate van afhangen in hoeverre het in de twee ko-
mende jaren mogelijk zal blijken de behandelde en niet behandelde patiënten
ten tweede male testpsychologisch te onderzoeken.

26. ONn¡nzoEK NAAR ENIGE socIALE AspEcrEN vAN DIABETES MELLITUS

Dit onderzoek onder leiding van Frof. Dr. P. Muntendam is I februari 1955

aangevangen. Door ziekte werd stagnatie ondervonden, waardoor het door de
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Gezondheidsorganisatie T.N.O. beschikbaar gestelde bedrag toereikend bleek
te zijn tot 1 5 mei 1956. Vervolgens heeft het bestuur besloten aan Prof. Munten-
dam, naar aanleiding van een desbetreffend verzoek, ter voortzetting van het
onderzoek een subsidie te verlenen voor het tijdvak van 15 mei 1956 tot I 5 mei
t957.

De Nederlandse Vereniging van Suikerzieken heeft besloten aan dit onder-
zoek een bedrag ter beschikking te stellen, bestemd voor het punt van het
werkplan, dat de diabetesnazorg in Nederland betreft.

Mejuffrouw E. H. V/. Wijnmalen, interniste, die het onderzoek uitvoert,
deelt over de werkzaamheden en bevindingen in de verslagperiode het volgende
mede:

De drie gedeelten, waaruit het onderzoek naar enige sociale aspecten van
diabetes mellitus bestaat, betreffen de plaats in het arbeidsproces, de sterfte en
de nazorg van diabetici.

Uit de ervaringen van de werkzaamheden in het jaar 1956 is gebleken, dat
de vraagstellingen, zoals deze onder andere waren opgenomen in het jaarver-
slag van 1955, zó ruim waren genomen, dat de beantwoording hiervan in de
gegeven tijd niet uitvoerbaar was. De definitieve probleemstelling is nu als

volgt geformuleerd:

1. De beschrijving van de plaats van diabetische werknemers bij enige bedrij-
ven in Nederland.

2. Aan welke ziekten en op welke leeftijd overlijden diabetici in Nederland?

3. Onderzoek naar de organisatie en doeltreffendheid van îazorg in verschil-
lende delen van het land.

In het jaar 1955 is in hoofdzaak punt 1 bewerkt, terwijl in 1956 de punten 2

en 3 voornamelljk de aandacht hebben ontvangen. Redenen hiervoor waren,
dat in de eerste maanden van het jaar de medewerking verkregen kon worden
van een student-assistent, die ingeschakeld werd bij het sterfteonderzoek, ter-
wijl van mei tot december een arts medewerkte aan het nazotgondetzoek. De
werkzaamheden ten aanzlen van het arbeids-onderzoek hebben zich bepaald
tot het uitwerken van de tot dusverre verzamelde gegevens.

Betreffende punt 2 (aan welke ziekten en op welke leeftljd overlijden diabetici
in Nederland?) kan gemeld worden, dat deze vraag op twee wijzen benaderd
wordt. Van de medische ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek
worden alle gegevens ontvangen,'zoals deze bericht worden aan dit bureau,
van diabetes-patiënten, die in het jaar 1955 overleden zijn in Nederland. Boven-
dien heeft deze groep de bijzondere aandacht ontvangen van de medische

ambtenaar, zodat aanvullende gegevens hieromtrent verzameld zijn. In ge-

meenschappelük overleg zullen deze gegevens verwerkt worden.
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De tweede wijze, waarop getracht wordt een indruk te verkrijgen betref-
fende de leeftijd van overlljden en doodsoorzaken van diabetici, is het bestude-
ren van sectiemateriaal. Dit is gebeurd in samenwerking met het Centraal
Pathologisch Instituut te Rotterdam. Van de ruim 10.000 secties, die sinds mei
1940 in dit instituut uitgevoerd zijn, zijrr ongeveer 460 verricht op diabetici.
Deze groep is met een controlegloep, die wat geslacht en leeftijd betreft over-
eenkomt, eveneens bewerkt op leeftijd van overlijden en doodsoorzaken. De
gegevers verkregen volgens deze methodiek zullen voor zover mogelijk gecor-
releerd worden met die, welke verzameld zijn door het Centraal Bureau voor
de Statistiek, om zodoende te komen tot een indruk over de vraagstelling van
het onderzoek naar de sterfte.

Ten aanzien van het onderzoek inzake de organisatie en doeltreffendheid
van diabetesnazorg in verschillende delen van het land werd een nazorgpro-
gramma in het zuiden van het land bestudeerd.

Met medewerking van de plaatselijke internisten en de door een Kruisver-
eniging en enige ziekenfondsen georganiseerde nazorgdienst zijn de gegevens

verzameld voor een beschrijving van het patiëntenmateriaal. Deze beschrijving
strekt zich uit over een periode van enige jaren, waardoor het mogelijk was een
groep van ongeveer 1.000 diabetespatiënten hierin te betrekken. De organisatie
van de nazorg werd, mede aan de hand van de werkzaamheden der verschillende
aan deze dienst deelnemende functionarissen, nader bestudeerd, terwijl tevens
enige speciale onderzoekingen verricht werden met betrekking tot patiënten,
die in de jaren 1951 en 1955 onder behandeling waren; met name zijn de indi-
caties tot ziekenhuisopneming, waarbij in het bijzonder de ontregelde diabetes
van belang is, en de op de polikliniek gemeten glucose-uitscheiding onder-
werpen van studie geweest. Dejaren 1951 en 1955 zijn gekozen als observatie-
jaren, aangezien in 1952 en 1954 belangrijke uitbreidingen van het nazorgteam
hebben plaatsgevonden. In hoeverre het mogelijk zal zijtr deze twee jaren te
vergelijken met betrekking tot de doeltreffendheid van de nazorg, is in dit
stadium van het onderzoek nog niet te overzien.

De plannen voor het jaar 1957 kunnen als volgt omschreven worden:

l. Completering en verwerking van de gegevens, noodzakelijk om een be-
schrijving te geven van de plaats van diabetische werknemeis in het arbeids-
proces bij enige bedrijven in Nederland.

2. Verwerking van de via het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal
Pathologisch Instituut te Rotterdam verkregen gegevens inzake het mortali
teitsonderzoek.

3. Verwerking van de resultaten van het nazorgonderzoek in het Zuiden van
het land en aanvulling van dit deel van het onderzoek door middel van
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persoonlijke contacten met een aantal (diabetes bshandelende) clinici hier

te lande aangaande hun zienswijze omtrent de organisatie en uitvoering van

diabeteszorg.

27. ONO¡NZOEK INZAKE BEPALINGSMETHODE EN KLINISCHE BETEKENIS VAN

ÀLDOSTERON

Ter voortzetting van dit onderzoek is aan Prof. Dr. F. L. J. Jordan wederom

subsidie verleend voor het tijdvak van I juli 1956 tot 1 juli 1957.

omtrent de voortgang van het onderzoek wordt als volgt verslag uitgebracht:

Gedurende het jaar 1956 zijn de werkzaamheden uitsluitend gericht geweest

op verdere uitwerking van de fysico-chemische bepalingsmethode van aldoste-

ron.
De methode van Neher en Wettstein werd uitgewerkt en toegepast. Deze

bepaling blijkt te weinig nauwkeurig voor klinisch onderzoek.

Er werd daarom getracht met behoud van de door Neher en Wettstein

aangegeven chromatografrsche zuivering de eindbepaling verder uit te werken.

Hiervoor werd een modifrcatie van de reactie volgens Mader en Buck gekozen

(kleuring van eluaten met blauwtetrazolium). De desbetreffende proeven zijn

nog niet afgesloten, maar openen gunstige vooruitzichten.
Enkele methoden van extractie werden vergeleken.

28. ONosnzoEK INZAKE LTNGUISTIScHE ASPEoTEN vAN AFASIE

Aan Dr. F. Grewel is ter voortzetting van dit onderzoek in het tijdvak van

I oktober 1956 tot I oktober 1957 wederom subsidie verleend'

Dr. Grewel deelt het volgende mede over de voortgang van het onderzoek:

Het onderzoek heeft regelmatig voortgang. De statistisch-linguÏstische

grondslagen van het 6 terwijl Prof' Dr' W' G'

Hellinga en Dr. Grew aspecten, voor zover die

thans worden overzien, e onderzoekers wel duide-

Iijk, dat het probleem veel ingewikkelder is dan zlj zich aanvankelijk voorstel-

dln en dat de medewerking van een linguTst bij de verdieping van het probleem

onontbeerlijk is. Gemeend wordt, dat hier inderdaad een nieuw gebied wordt

geëxploreerd en de onderzoekers stellen zich voor in 1958 een uitgebreide

publikatie samen te stellen.
voor het praktisch-geneeskundige aspect is belangrijk, dat dit afasie-onder-

zoek reeds heeft uitgewezen, dat de gebruikelijke afasiebehandelingen te

primitief, want lingrrlstisch ondeskundig en ondoelmatig, geschieden'
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29. oNoeRzoEK TNZAKE HET VóóRKoMEN vAN oNGEvALLEN BINNENSHUIS IN
VERGELIJKING MET ANDERE ONGEVAILEN

Aan Prof. Dr. J. H. Tuntler is in 1955 een subsidie verleend 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.

Prof. Tuntler deelt mede, dat het onderzoek naar het vóórkomen van onge-
vallen birurenshuis, vergeleken met ongevallen, die buitenshuis plaatsvonden,
in het begin van 1956 werd besloten met de vierde en tevens laatste enquête
onder een deel van de bevolking van de stad Groningen. Nadien werden de
verkregen gegevens geteld en gerangschikt, welke bewerking aan het eind van
1956 nog niet was voltooid.

30. N¡.-oNoBRzoEK vAN coELTAKTEpATIËNTEN

Ter voortzetting en afronding van dit per I juni 1955 aangevangen onderzoek
is aan Prof. Dr. G. M. H. Veeneklaas een subsidie v (tot
I juni 1957) op de gebruikelijke voorwaarden alsme dat
het onderzoek wordt uitgebreid tot 150 patiënten. oek
werd per I december 1956 afgesloten, zodat nog een halfjaar overblijft om de
verkregen resultaten statistisch te bewerken.

van Prof. veeneklaas werd het volgende jaarverslag ove¡ 1956 ontvangen:
rn het eerste kwartaal werden nog patiënten opgenomen en poliklinisch

gecontroleerd, waarna in het volgende kwartaal de verzamelde gegevens werden
uitgewerkt en de volgende conclusie getrokken: alle patienten vertonen nog
afwijkingen.

Verder: a. IJet merendeel is afkomstig uit plattelandsgemeenten.
ó. Het merendeel behoort tot lage welstandsklasse.
c. Het merendeel valt psychiatrisch buiten de norm van het gezin.

Besloten werd coeliakiegevallen, die bij de kinderartsen bekend zijn, te
bezoeken en zodoende te t¡achten bovengenoemde bevindingen te toetsen aan
een groter materiaal.

In het volgende kwartaal werd een vragenlijst opgesteld, die ingevuld een
indruk zal geven van:

a. Maatschappelijke positie van patiënt.
á. Het al of niet aanwezig ziin van infantiliteit, lage vitaliteit en lage I.e. brj

de patiënt.
c. De dieetgewoonten van de patiënt,
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Een schrijven werd aan alle kinderartsen gezonden. Hierin werd hun ge-

vraagd, mede te delen of zij sedert 1945 coeliakiepatiënten gezien hadden. Een
groot deel van de kinderartsen werd bezocht. H.et aanwezige materiaal werd
uitgezocht. De gegevens werden verwerkt. De patiënten, die hiervoor in aan-
merking komen, zullen bezocht worden.

In het laatste kwartaal werd het bezoek aan de kinderartsen voortgezet en

beëindigd.
Het aantal op deze wijze verzamelde coeliakiepatiënten bedraagt momenteel

221 waarbij aangenomen mag worden, dat hier nog enkele gevallen bij zullen
komen van kinderartsen, die ziek waren of hun gegevens nog niet konden
achterhalen.

Van deze 221 werden tot nu toe 25 patiënten thuis bezocht en in een gesprek

van gemiddeld 2 uur werden de ouders vragen gesteld, overeenkomstig de

reeds eerder vermelcle lijst.
Nieuwe mogelijkheden werden overwogen en op het programma gezet om

op hun uitvoerbaarheid in deze enquête getoetst te worden.

3 1. ONoeRzoEK TNZAKE TRoMBoSEBESTRIJDING MET ANTIcoAcULANTIA

Dit onderzoek, waarvoor aan de arts W. A. L. Dekker, hoofd van het
Centraal Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, subsidie

werd verleend, is medio september 1955 aangevangen en vervolgens verlengd
na september 1956 tot 1 januari 1957 zonder dat dit nieuwe consequenties

medebracht voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Een aanvrage van de

heer Dekker voor voortzetting van het onderzoek in 1957 werd ingewilligd.
Omtrent de werkzaamheden en bevindingen wordt als volgt gerapporteerd:

Het vermoeden, dat e¡ een zekere correlatie zou bestaan tussen de samen-

stelling der serumlipoiden en gevoeligheid voor tromexan kon (nog) niet worden

bevestigd.
Een gemodiflceerde heparinetolerantietest in vitro levert met capillair bloed,

veneus bloed en uit dit laatste door spontaan bezinken verkregen plasma

dezelfde resultaten op. Deze proef, die gemakkelijke uitvoerbaarheid aan goede

reproduceerbaarheid paart, lijkt niet alleen een aanwinst ter beoordeling van
het therapeutisch effect van tromexan (in het bijzonder bij myocard-infarcten),
maar ook voor het signaleren van een pre-trombotische toestand.

Trombelastografie leverde nog geen voor de trombosebehandeling met

tromexan waardevolle resultaten op.
Gezocht wordt naar een objectief gegeven, dat als indicatie voor het beëin-

digen van de tromexan-behandeling (zowel therapeutisch als profylactisch)
zou kunnen dienen.
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32. ONp¡nzoEK INZAKE GRoEpERING EN TypERTNG vAN HEMoLyrIScrrE srREp-
Tococcl voLGENs DE TEcHNTEKEN vAN L¿.Ncprlslo sN Gnrrrlrg

Eind juni 1956 eindigde de subsidietermijn van dit onderzoek, waarvoor
aan Prof. Dr. A. Ch. Ruys gedurende 9 maanden subsidie is verleend. Over
een deel van dit onderzoek verscheen een proefschrift van de heer H. C. Zanen
,,Hemolytische streptococci bij gezonden". Prof. Ruys heeft bericht, dat zij
het onderzoek in 1956 nog voortzette; het ligt in de bedoeling dat dan het
geheel zal worden verwerkt in een publikatie in het Engels.

Samenvattend deelt Prof. Ruys het volgende over het onderzoek mede.
Met behulp van reeds vroeger vervaardigde type-specifieke sera werden ca.

1.0@ streptococcus-stammen van groep A getypeerd volgens de methoden
van Lancefield (door middel van precipitatie) en van Griffith (door middel van
agglutinatie). Deze streptococci waren geïsoleerd uit de keel bij groepen ge-

zonde kinderen en volwassenen. Voorts werden talrijke stammen, afkomstig
van roodvonkpatiënten, getypeerd.

De groep kinderen bleek vooral in de winter met streptococci van groep A
besmet. Verschillende typen volgden elkaar in epidemische golven op. Slechts
lO I van de besmettingen ging met ziekteverschijnselen gepaard. In de regel
behield ieder kind na besmetting 2 à 3 maanden hetzelfde type in de keel.

De volwassenen bleken veel minder vaak met groep A te worden besmet.
Wel werden - bij een groep ouden van dagen - dikwijls streptococci van
groep G geïsoleerd.

Roodvonk bleek in Amsterdam van 1953-1955 vooral door de typen 14

en 22 veroorzaakt te worden; talrijke andere typen kwamen in mindere mate
ook voor.

Bij nefritis werd behalve het bekende nefritis-verwekkende type 12, ook
dikwijls type 14 geisoleerd.

De onderzoekingen zullen worden voortgezet.

33. ONo¡nzoEK TNZAKE DE MATE, vr'AARlN DE rN HET sANÀToRruM EVENTUEEL
BEREIKTE VERBETERING DER PATIËNTEN NA ONTSLAG GEHANDHAAFD BLIJFT

De subsidietermijn van dit onderzoek eindigde op I oktober 1956. De heer
W. J. Steyling, geneesheer-directeur van het Kindersanatorium ,,Hoog-
Blaricum", bericht, dat in verband met de belangrijkheid van het probleem
en de eventuele oplossing hiervan, besloten is de tot nu toe verk¡egen aanwij-
zingen te toetsen aan een groter aantal. In november 1956 werd daarom
begonnen met een grotere enquête onder de oud-patiënten van het sanatorium.
Het onderzoek is dus nog in gang.
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34, ONpenzoEK BETREFFENDE METABoLE BoTZIEKTEN

Ter voortzetting en beëindiging van dit onderzoek is aan de internist D.

Smeenk wederom subsidie verleend voor het jaar 1957'

omtrent de voortgang van het onderzoek in de verslagperiode deelt de heer

dient verfijnd te worden met microfotometrie'

35. ONOENZOEK INZAKE GEVOLGEN VAN HET GESLOTEN SCHEDELLETSEL IN VER-

BAND MET DE INGESTELDE BEHANDELING

heidsorganisatie T.N.O' ingestemd.
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waarbij vooral aan de commotio cerebri en de contusio cerebri wordt gedacht

- vrijer en meer individueel kan zijn. Tot voor kort werd door vele artsen
nauwgezet en conscentieus de stelregel gehandhaafd de patiënten met deze
aandoening 6 weken 

- zoals de medische traditie ook bij andere aandoeningen
als bij roodvonk en dergelijke aangeeft 

- 
plat te bed te leggen en ze daama

Iangzaam te mobiliseren.
Het gesloten schedelletsel staat bekend voor de mogelijkheid van zijn post-

traumatische gevolgen.
Mede in verband met de nieuwe opvattingen over de behandeling van het

gesloten schedelletsel zal gelracht worden bij een statistisch verantwoorde serie
patiënten, lijdende aan een gesloten schedelletsel, een katamnestisch onderzoek
in te stellen naar de (eventueel blijvende) gevolgen van het gesloten schedel-
letsel.

Hiertoe dient van patiëntenmateriaal uitgegaan te worden, waar de verschil-
lende diagnoses van het gesloten schedelletsel (trauma capitis met of zonder
fractuur), commotio cerebri, contusio cerebri, epi- of subdurale hematoom,
klinisch zijn gesteld met behulp van de moderne neurologische onderzoekings-
methoden (liquor-onderzoek, röntgenonderzoek, elektro-encefalografie).

Met dit doel voor ogen zal getracht worden belangrijke gegevens over de
diagnostiek en de behandeling van het gesloten schedelletsel te verzamelen,
waarbij in het bijzonder getracht zal worden het posttraumatische syndroom
nader te analyseren.

36. oNo¡nzoEK INZÄKE VERLAMMINGEN TEN GEVoLGE vAN srooRNISsEN IN DE
KALIUMHUISHOUDÍNG

Ten behoeve van dit onderzoek werd met ingang van I december 1955 aan
Prof. Dr. M. N. J. Dirken en Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom subsidie verleend.
Na het overlijden van Prof. Dirken zette prof. Gaarenstroom het onderzoek
alleen voort. Ter afsluiting van het onderzoek is voor het tijdvak van I decem-
ber 1956 tot 1 april 1957 een aanvullend subsidie verleend.

De heer K. Panman, die het onderzoek uitvoert, deelt hierover het volgende
mede:

wanneer bij konijnen (chinchilla's), die kaliumarm voedsel en 1f Nacl-
oplossing als drinkwater krijgen, 10 mg DocA per dag wordt gelnjiceerd,
ontstaan verlammingen van de musculatuur van de romp, de hals en de extre-
miteiten. Het is niet gelukt bij konijnen van gemengd ras en bij ratten verlam-
mingen op te wekken. Bii deze dieren treedt de dood vrij plotseling in zonder
dat er verlammingen zijn ontstaan.

Bij elektrofysiologisch onderzoek van de chinchira's is gebleken, dat de
prikkelbaarheid van de verlamde spieren is verminderd; de chronaxie is zowel
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bij indirecte als bij directe (na curare) prikkeling sterk gestegen. De membraan-
potentiaal gemeten met behulp van micro-elektroden is duidelijk lager dan

normaal, nl. 46-58 mV (9 proefdieren); normaal 80-91 mV (15 proefdieren).

De membraanpotentiaal btijft op dit niveau gehandhaafd tot het intreden

van de dood en zelfs nog enige tijd daarna.

Uit de vermindering van de directe elektrische prikkelbaarheid en de daling

van de membraanpotentiaal blijkt, dat de functie van de spiervezels gestoord

is. Of de functie van de motorische eindplaat, de motorische zenuw en het

centrale zenuwstelsel normaal is, kan op grond van deze experimenten niet
worden uitgemaakt.

Het kaliumgehalte in de spier is verminderd tot plm. tweederde of de helft
van de normale waarde, het natriumgehalte in het spierweefsel daarentegen is

sterk vermeerderd, soms zelfs meer dan verdubbeld. Het plasmakaliumgehalte

daalt tot plm. de helft van de normale waarde.
De dieren werden onderzocht wanneer de verlammingen zover waren voort-

geschreden, daf ze zich niet meer uit zijligging konden oprichten. Zowel de

elektrofysiologische als de chemische bepalingen werden steeds verricht in de

M. tibialis anterior.

De daling van de membraanpotentiaal kan met behulp van de theorie van

Bernstein niet worden verklaard. In de formule E : S 
t",P uolt' 

*uu.io- F (Ke)
(KÐ : concentratie intracellulair kalium, en (Ke) : concentratie extracel-

lulair kalium, wordt onder deze omstandigheden het quotiënt ffi ""0", 
t",

kleiner, doch meestal groter dan normaal, zodat E (de membraanpotentiaal)
volgens deze formule zou moeten toenemen.

Hoewel het kaliumgehalte in het spierweefsel geleidelijk daalt, ontstaat

zowel de verlamming als de daling van de membraanpotentiaal vrij plotseling,

bljvoorbeeld in het verloop van een halve dag. Het kaliumgehalte in het spier-

weefsel van de verlamde konijnen, die alle ongeveer dezelfde membraanpoten-
tiaal hebben, loopt sterk uiteen en kan variéren van 50 tot 85 m. aeq. per kg
spierweefsel. Hieruit blijkt, dat er geen direct verband bestaat tussen het

kaliumgehalte in de spier enerzijds en het optreden van verlammingen en

daling van de membraanpotentiaal anderzijds. Een verllagd kaliumgehalte in
het spierweefsel kan ook worden verkregen door denervering. Brj konijnen
werden 3 tot 5 weken na doorsnijding van de N. ischiadicus in de M. tibialis
anterior een daling van het katiumgehalte en een stijging van het natriumgehalte
gevonden van dezelfde orde als bij verlamde kaliumdeplete dieren. In de

atrofische spieren bleek de membraanpotentiaal te zijn gedaald tot plm 50 mV.

Daar het plasmakaliumgehalte onder deze omstandigheden normaal blijft, is
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hiermede aangetoond, dat de membraanpotentiaal van de spiervezels kan dalen
ondanks een normaal extracellulair kaliumgehalte. uit bovenbeschreven proe-
ven blijkt, dat de membraanpotentiaal niet direct gecorreleerd is met het
extracellulair kaliumgehalte, noch met het intracellulair kaliumgehalte en
evenmin met de verhouding van intracellulair en extracellulai¡ kaliumgehalte.
In het verloop van de progressieve daling van het kaliumgehalte in het spier-
weefsel schijnen er kritisch veranderingen te ontstaan, die een daling van cte
membraanpotentiaal ten gevolge hebben.

Welke deze veranderingen ztjn zal door verder onderzoek moeten worden
uitgemaakt.

37. ONornzoEK fNzAKE psoRrASIs

Dit onderzoek onder leiding van Dr. H. Esseveld is I januari 1956 aangevan-
gen. Ter voortzetting en afronding is voor het jaar 1957 wederom een bedrag
beschikbaar gesteld.

Het jaarverslag van Dr. Esseveld luidt als volgt:
uitgaande van de opgedane ervaring, dat patiënten, lijdende aan psoriasis

vulgaris frequenter groep B streptokokken in de keel of het rectum herbergen
dan gezonde mensen zonder huidafwiikingen, werd getracht dit verschil ook
serologisch te bevestigen. Daar het door de B-groep streptokokken gevormde
hemolysine bij dit onderzoek niet stabiel genoeg bleek te zijn, konden anti-
hemolysineproeven niet voor dit doel gebruikt worden.

In de loop van het jaar werden andere proeven uitgewerkt:
a. complementbindingsproeven ;

ó. Camp-neutralisatieproeven.
voo¡ de onder å. genoemde proeven bleek de techniek vrij moeilijk en inge-

wikkeld te njn; de uitkomsten wettigen echter het onderzoek vooral in deze
richting voort re zetten.

voorts werd met medewerking van diverse huidartsen het bacteriologisch
onderzoek van psoriasispatiënten en controlepersonen voortgezet en de opzet
van het onderzoek uitgebreid.

Tegen 3 van de 4 Lancefield-typen van groep B streptokokken werden
specifleke sera bereid, ten einde de gekweekte groep B streptokokken in typen
in te delen. Het laatste type-serum is nog in studie.

38. oNosnzoEK rNzÄ.KE IMMUNoLocIScH VERBAND TUSSEN LEpRA EN TUBER-
CULOSE

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag wercl aan prof. Dr. G. A. Lindeboom
een subsidie verleend ten behoeve van dit onderzoek voo¡ de tijd van vijf
maanden, ingaande I januari 1956.
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De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de dissertatie van de
heer A. W. F. Rutgers ,,Lepra en tuberculose", waarnaar kortheidshalve moge
worden venilezen.

39. ONoenzoEK INzAKE HET cEHooR BIJ DE FAMTLTELEDEN vAN ERFELIJK DooF-
STOMMEN IN VERGELIJKING MET HET GEHOOR BIJ EEN CONTROLEGROEP
PERSONEN, BIJ IilIE GEEN ERFELIJKE DOOFHEID IN DE FAMILIE VOORKOMT

Aan Prof. Dr. L. B. Vy'. Jongkees is voor het jaar 1956 een subsidie verleend
ten behoeve van bovengenoemd onderzoek, dat wordt verricht door de arts
B. J. M. Aulbers. Het verzoek van de heer Aulbers het onderzoek in 1957
voort te zetten, werd ingewilligd.

Omtrent de werkzaamheden en bevindingen deelt de heer Aulbers het
volgende mede:

Er wordt een onderzoek verricht over erfelijke doofheid in de provincie
Zuid-Holland. Te dien einde werden 120 gezinnen, waarin doofgeborenen
voorkomen, thuis bezocht. Het doel van het onderzoek is tweeledig, nl. het
vergelijken van het gehoor van ouders van erfelijk doven met het gehoor van
een vergelijkbare controlegroep uit de bevolking en een studie over het voor-
komen van horende of dove kinderen in gezinnen met twee erfelijk dove ouders.
Reeds werden ca. 80 ouders van erfelijk doven audiometrisch onderzocht. Het
onderzoek zal voortgezet worden met het opstellen van een vergelùkbare
controlegroep personen, die audiometrisch onderzocht zullen worden, en met
een studie van de stambomen van de onderzochte gezinnen.

40. ONornzoEK INZAKE ÞooDsooRzAAK vAN pÄTIËNTEN u¡r Mon¡usBncnr¡-
REW, DIE RÖNTGENBESTRALING ONDERGINGEN

Over de opzet van dit onderzoek werd in het jaarverslag 1955 een nadere
uiteenzetting gegeven.

De arts E. Kruyff, die het onderzoek verricht, deelt omtrent de werkzaam-
heden en bevindingen in de verslagperiode mede, dat sterk de indnrk gewekt
wordt dat cle frequentie van leukemie bij bestraalde Bechterewpatiënten onge-
veer tienmaal zo groot is als statistisch verwacht mag worden.

Vermoedelijk speelt de moderne chemotherapie hierblj geen rol. Voor geen
enkel geval van opgetreden leukemie kon echter het gebruik van chemotherapie
bevredigend gecheckt worden.

Overeenkomend met het Engelse onderzoek neemt de frequentie van leuke-
mie toe bij duur en intensiteit der bestraling.
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41. ONpenzoEKINcEN op HEMAToLocrscH TERRETN

Prof. Dr. S. van Creveld is met zijn aandeel in deze onderzoekingen, waar-
voor aan Dr. J. J. van Loghem Jr. en Prof. Dr. S. van Creveld subsidie werd
verleend, op 1 maart 1956 begonnen. Met het onderzoek van Dr. van Loghem
is nog geen aanvang gemaakt.

Het van Prof. van Creveld ontvangen verslag luidt als volgt:
Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar het gedrag van een aantal

functies der bloedplaatjes bü toestanden van trombopathie en trombopenie.
Een sterke dissociatie van deze functies werd vastgesteld. Op grond hiervan
konden de verschillende toestanden van trombopathie beter gekarakteriseerd
worden. Bij verschillende trombopenische toestanden kon door bestudering
van de functies der bloedplaatjes enerzijds een voorbijgaande overcompensatie
van functies worden vastgesteld, anderzijds een onvoldoende ontwikkeling
dezer functies.

42. ONoBnzoEK INzAKE HET IN vITRo AANToNEN vÄN ovERGEVoELTcHEIDS-
REACTIES DOOR NEFELOMETRISCH SERUMONDERZOEK

Met dit onderzoek, waarvoor aan Prof. Dr. J. Mulder voor de tijd van een
jaar subsidie is verleend, werd 15 maarf 1956 een aanvang gemaakt.

De assistent-arts R. H. Cormane, die met de directe leiding van het onder-
zoek is belast, brengt hierover het volgende samenvattende verslag uit:

Uitgaande van de veronderstelling, dat het serum of plasma van individuen
met een overgevoeligheid voor een of meer medicamenten, de eigenschap zort
kunnen bezitten om na toevoeging van het overeenkomstige allergeen een

micro-precipitatie te doen ontstaan, hebben Hoigné en Grossmann onder de
gebruikmaking van een nefelometrische methode getracht deze micro-precipi-
tatie aan te tonen respectievelijk te meten.

De methode van het onderzoek berust daarop, dat door toevoeging van
oplopende hoeveelheden van een heldere allergeenoplossing van toenemende
concentratie aan het serum van de patiënt, dat gesensibiliseerd is voor dit
allergeen, de daarbij optredende troebeling niet continu afneemt, zoals van
een toenemende serumverdunning te verwachten is, maar in tegenstelling hier-
mee eeg discontinu verloop toont.

Bij de methode van Hoigné c.s. is een van de eerste handelingen de verdun-
ning van het serum met gedestilleerd water (eventueel met fosfaatbuffer of met
fysiologisch keukenzoutoplossing). De onderzoekers hebben gezien, dat daarbij
een troebeling optreedt waarvan de intensiteit met de tijd verandert. Het viel
op dat de troebelingsveranderingen belangrijk langer duurden, wanneer in
plaats van een fysiologisch keukenzoutoplossing of een fosfaatbuffer gedestil-
leerd water gebruikt werd.
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Aan de hand van de hierop betrekking hebbende proefnemingen wordt ge-
meend, dat behalve de reeds door Hoigné c.s. onderzochte invloed van de pH
en de temperatuur, ook de concentratie van de neutrale elektrolyten een be-
langrijke invloed hebben op deze reactie.

Er kon dan ook worden vastgesteld, dat de concentratie NaCl niet alleen
invloed heeft op het tijdseffect, maar ook op het optreden van de discontinuiteit
van de curve.

Bij enkele patienten, waarbij klinisch vaststond, dat zij overgevoelig waren
voor bepaalde medicamenten, is met inachtneming van de gevonden noodza-
kelijke wijzigingen van de methodiek, een discontinue curve gevonden, in
tegenstelling tot de continue curve, die verkregen werd met het serum van per-
sonen waarvaÍ\ zover de ervaring reikte, vaststond, dat zij niet overgevoelig
waren Yoor medicamenten.

Voorlopig moet echter, wat betreft de interpretatie van deze methodiek, de
gfootste voorzichtigheid in acht genomen worden. Te meer wanneer men zich
realiseert, dat vele medicamenten zouten zijn, waardoor het duidelijk wordt
dat een goed inzicht in de rol van de elektrolyten voor deze reactie doorslagge-
vend is.

43, O¡roBnzoEK INzAKE DE LATERE LIcHAMELIJKE EN socIALE cEvoLcEN vAN
TANGVERLOSSINGEN

Dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. W. P. Plate door de arts A.
IJzerman wordt uitgevoerd, is 1 mei 1956 begonnen.

Over de voortgang van het onderzoek is het volgende verslag ontvangen:
Naar aanleiding van literatuurstudie wordt een onderzoek ingesteld naar

mogelijke nadelige gevolgen van tangverlossingen bij een aantal kincleren,
geboren met behulp van forcipale extractie in de Vrouwenkliniek van het
Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht.

Deze studie omvat een algemeen lichamelijk onderzoek, waarbij de nadruk
valt op het opsporen van afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, een intelli-
gentie-test volgens Terman-Merrill en een elektro-encefalografisch onderzoek.

De levensloop van de betrokken kinderen wordt nagegaan, waarbij speciale
aandacht wordt besteed aan het voorkomen van ziekten, die afwijkingen van
het centrale zenuwstelsel kunnen veroorzaken.

Voorts wordt een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van hereditaire
factoren, die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van eventuele afwij-
kingen. In dit verband moet het onderzoek naar het bestaan van kenmerken
van de status dysrhaphicus belangrijk worden geacht.

Vermoedelijk zal het onderzoek in de loop van het volgende verslagjaar
worden beëindigd.
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44. O¡{osnzoEK INzAI(E psycHosoMATtscgE ASPEcTEN vAN DB PRIMATRE cHRo-
NISCHE RHEUMATOIDE ARTHRITIS

Aan Prof. Dr. J. J. G. Prick is voor bovengenoemd onderzoek gezamenlijk

subsidie verleend door de Stichting Rheumatiekfonds Dr. Jan van Breemen,

het Praeventiefonds en de Gezondheidsorganisatie T.N.O., voorlopig voor de

tijd van een jaar. De duur van het onderzoek wordt geraamd op drie jaar.

De verrichte werkzaamheden vanaf het begin van het onderzoek vat Prof.
Prick als volgt samen:

Het onderzoek inzake psychosomatische aspecten van de rheumatoide
arthritis werd 1 mei 1956 in Nijmegen ter hand genomen door een team be-

staande uit een internist, een psychiater, twee psychologen en een sociale

werkster, bijgestaan door administratieve en technische krachten.
Begonnen werd met een uitgebreid literatuuronderzoek over de verschillende

problemen in verband met de rheumatoide arthritis, psychosomatiek en

gebezigde onderzoekmethoden.
Aan de hand van de verkregen gegevens werd een weg uitgestippeld voor

het huidige onderzoek.
Er worden drie vergelijkbare groepen van ieder 100 mensen onderzocht, te

weten een groep patiënten met rheumatoide arthritis, een groep patiënten met
een ,,andere psychosomatische" ziekte en een groep normaal gezonden.

De beide laatste groepen zijn bedoeld als controle-groepen.
Er werd een ontwerp gemaakt voor een vragenlijst voor een ontwikkelings-

anamnestisch onderzoek; bovendien werd een psychologische testbatterij
samengesteld en een ontwerp voor een sociale status gemaakt. Voor het
constitutie-onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methode van Sheldon.

Voor alle onderzoekmethoden werden uitwerkingsschema's opgesteld, opdat
het materiaal statistisch te vergelijken zal zljn.

Momenteel zijn 50 patiënten met rheumatoide arthritis onderzocht.

45. O¡osnzogK INZAKE, NEURocHEMIScHE ASPECTEN vAN DEMYELINISATTEToE-

STANÞEN MET ALS CENTRAAL PROBLEEM MULTIPLE SCLEROSE

Aan Dr. G. W. F. Edgar is ten behoeve van dit onderzoek voor het eerste
jaar een subsidie verleend. De duur van het onderzoek wordt geschat op twee

JAAr.
Aan het van de heer E<lgar ontvangen verslag wordt het volgende ontleend:
Uit een uitvoerig onderzoek is gebleken, dat het van belang zou zijn op

verschillende lokalisaties van het cerebrum de verhouding te bepalen van het
glyco-sfingoside-gehalte tot het totaal sfingosidegehalte. Deze verhouding
werd in een vorige publikatie (G. W. F. Edgar, academisch proefschrift 

- Am-
sterdam 1955) de stngolipidindex genoemd. Dit onderzoek naar de sfingolipid-
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index in ongefixeerd en gefixeerd materiaal was eind december nog niet ver
genoeg gevorderd om een op een statistische bewerking gegronde indruk te
verkrijgen over al of niet aanwezige verschillen ten aanzien van dit kenmerk
op verscheidene plaatsen in het normale cerebrum. Wel kon als voorlopige
indruk worden gezegd, dat deze verschillen, zo al aanwezig, in ieder geval
gering zijn. De invloed van formaline bleek inderdaad storend te zijn op de
fosfor-fracties, maar de vraag, in hoeverre deze stoornis uiteindelijk onafhan-
kelijk van de tijdsduur der fixatie wordt, kan natuurlijk nog niet worden beant-
woord in verband met de korte duur van het onderzoek.

Melding dient te worden gemaakt van problemen, die zijn gerezen ten aan-
zien van het bepalen van choline. Op deze bepaling rust een belangrijk deel
van de vraagstelling in hoeverre de KOH-resistente fosforfractie uit meer
componenten bestaat. Bij voorlopig onderzoek werd hiervoor de methode
gekozen, die beschreven werd door Appleton H. D., La Du Jr. B. N., Levy
B. B., Steele J. M. en Brodie B.B. (J. Biol. Chem. 2Ot (1953) 803-813). Het
aanpassen van deze methode aan de op het Histologisch Laboratorium aan-
wezige apparatuur bleek echter moeilijkheden op te leveren, die voornamelijk
veroorzaakt worden door het niet beschikbaar zijn vart een spectrofotometer,
die ook in het ultraviolet-bereik metingen mogelijk maakt.

Ten slotte z1j nog vermeld, dat het onderzoek naar het hexosaminegehalte
van het zenuwweefsel in verschillende demyelinisatieprocessen en in gliomen
thans zo ver is gevorderd, dat, tezameî met vroeger reeds verkregen gegevens,

de resultaten in februari 1957 voor publikatie rijp zijn, althans voor zover dit
het onderzoek van hexosamine in demyelinisatietoestanden betreft.

In februari zal dan een aanvang worden gemaakt met het onderzoek van
hexosamine in gliomen.

46. OwosnzoEK INzAKE BLoEDvoLUMENBEpALINc

Onder leiding van Prof. Dr. W. F. Suermondt is de heer J. Heckman, arts-
assistent, per I september 1956 met dit onderzoek begonnen.

Een begin werd gemaakt met een onderzoek inzake bloedvolumenbepaling
door middel van met radio-actief fosfor gemerkte erytrocyten volgens het
verdunningsprincipe.

In de eerste vier maanden werd een aantal voorbereidende werkzaamheden
verricht.

47. ONp¡nzoEKINZAKE SAMENHANc ZIEKTEN BovENSTE EN oNDERSTE LUcHT-
WEG

Aan Prof. Dr. E. Huizinga is met ingang van 1 september 1956 subsidie
verleend ten behoeve van dit onderzoek.
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Begonnen werd met een intensieve literatuurstudie. Om na te gaan of er
een mogelijk verband bestaat tussen aandoeningen van de bovenste en onderste
luchtwegen werd als uitgangspunt de allergie genomen.

Er werd een aanvang gemaakt met een onderzoek om vast te stellen in
hoeverre de allergie een rol speelt bij de verschillende neusklachten. Daartoe
\'r'erden alle patiënten met objectief waarneembare slijmvliesveranderingen in
de neus aan een allergisch onderzoek onderworpen. Verschillende van deze
patiënten \verden tevens gezien door de afdeling Longziekten (Hoofd: Prof.
Dr. N. G. M. Orie), waarbij werd nagegaan, in hoeverre zich hierbij ook
klinisch aantoonbare allergische symptomen van de zijde van de longen voor-
deden. Alle patienten, die de afdeling Longziekten bezochten, werden aan een
rhinologisch onderzoek onderworpen. Het is de bedoeling de verschillende
verschùnselen bij een groot aantal patiënten statistisch te bewerken.

Het is nu reeds opgevallen, dat vele patienten met een chronische otitis
media verschijnselen hebben van allergie van de bovenste luchtwegen. Dit zal
verder worden nagegaan.

48. FuNcrroNEEL pANcREÀsoNDERzoEK

Ten behoeve van dit onderzoek heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
aan Dr. W. J. Bruins Slot een bedrag beschikbaar gesteld op de gebruikelijke
algemene voorwaarden.

Met het onderzoek is op I oktober 1956 een aanvang gemaakt.
Een literatuuroverzicht, samengesteld van de methoden, waarover beschikt

kan worden voor de diagnostiek van een chronisch pancreaslijden, is gereed-
gekomen.

Hierbij bleek, dat ten dienste staan:

a. Anamnese en fysisch onderzoek.
å. Onderzoek betreffende de functie van de eilandjes van Langerhans.
c. Onderzoek betreffende de pancreasenzymen in bloed, urine, duodenum-

vocht, eventueel peritoneaal- en pleuravocht, voor en na stimulering.
d. Onderzoek betreffende de vertering door middel van faecesonderzoek na

Schmidts proefclieet en metJl3l gemerkt proteine en vet, belastingsproeven
met gelatine, zelmeel.

e. Röntgenologisch onderzoek.

/. Pneumoperitoneum.
g. Spleno-portograûe.
å. Pancreatografie.
i. Gastroscopie.

Het bleek primair noodzakelijk zích. te verdiepen in de bepalingen van de
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enzymen diastase, lipase en trypsine in bloed en duodenuminhoud. Voor de
diastasebepaling viel de keus op de saccharogene methode volgens de principes
van M. Somogyi, waarbij de hoeveelheid gevormde suikers bepaald wordt
volgens de principes van P. A. Shaffer en A. F. Hartmann. Het lipasegehalte
wordt bepaald volgens de principes van Cherry en Crandall. De trypsinebepa-
ling moet nog verder bestudeerd worden.

Daar het volgens de literatuur gewenst is, dat ieder laboratorium wat betreft
de enzymbepalingen eerst nagaat hoe daar de waarden liggen bij normale
personen, althans zonder pancreaslijden, werd hiermede een aanvang gemaakt.
Daarna zal worden overgegaan tot onderzoek met bovenstaande hulpmiddelen
van patiënten, die op grond van anamnese en fysisch onderzoek mogelijk
lijdende zijn aan een chronische pancreopathie.

49. OnoBnzoEK INZAKE HET vASTSTELLEN vAN EEN EvENTUEEL pARALLELLIsME

VAN HET VOORKOMEN VAN EEN ONTSTEKINGSREACTIE IN HET OOG EN EEN
INFECTIE

Voor de tijd van een jaar is aan Dr. P. G. Bjnkhorst, directeur van het
Nederlandsch Sanatorium voor Ooglijders ,,Beerschoten", ten behoeve van
bovengenoemd onderzoek subsidie verleend. De subsidietermijn is 15 oktober
1956 ingegaan.

50. ONosnzoEK INzAr(E HET vAsrsrELLEN vAN AARD EN ooRzAÀK vAN GE-

DRÀGSÀFWIJKINGEN BIJ KINDEREN, DIE LEIDEN TOT OPNEMING IN HET
KLEUTERDAGVENSLI¡T,,MA.RGRIET" EN DE INVLOED VAN HET VERBLIJF

tN ,,M.nncnInr" HIERoP

Zoals is vermeld in het vorige jaarverslag, werd aan Prof. Dr. G. M. H.
Veeneklaas subsidie verleend ten behoeve van dit onderzoek voor de tijd van
één jaar. Alvorens met het eigenlijke onderzoek te beginnen is een proefonder-
zoek verricht ter verkrijging van voldoende gegevens. Aan de hand hiervan
heelt Prof. Veeneklaas een voorstel ingediend tot wijziging van lret aanvanke-
lijke werkplan. Hiermede heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. ingestemd met dien verstande dat het oorspronkelijk toegekende
bedrag niet zal worden overschreden. De subsidietermijn is 1 september 1956

lngegaan.

OPMERKING

Voor de goede orde wordt erop ge\ryezen, dat de in het voorgaande opgeno-
men verslagen omtrent de onderzoekingen door de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. zelve aangevat dan wel bi.j anderen in gang zijnde met subsidie van
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de Gezondheidsorganisatie T.N.O. slechts sam:nvattingen zijn van de uitvoe-
rige interne verslagen.

De in 1956 verschenen publikaties omtrent onderzoekingen, die door de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. zelve zijn aangevat of waarvoor zij subsidie
heeft verleend, worden in bijlage 4 van dit verslag vermeld.

AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

A. h.rcewrlr-rcDE AANVRAGEN vooR NIEUWE ONDERZOEKINGEN rN rgsz

l Onderzoek inzake leverpathologie

Aan Dr. L. Schalm is ten behoeve van bovengenoemd onderzoek voor de
tijd van een jaar subsidie verleend.

Het onderzoek beoogt de bestudering van de volgende punten: gliadine-
belastingskromme bij leverfunctiestoornissen; gedesamineerd gliadine als
therapeuticum bij coma hepaticum; betekenis uitscheidingsverhouding m:sobi-
lirubinogeen - stercobilinogeen voor de kliniek; vetstofwisseling bij icterus;
pathogenese ascites. Ten dele geschiedt het onderzook in samenwerking met
Dr. J. H. van de Kamer van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
T.N.O.

2. Onderzoek inzake het uitwerken van een klinisch bruikbare methode tot
het bepalen van de zuivere hoeveelheid uitgescheiden follikel-stimulerend
hormoon

Voor dit onderzoek is aan Prof. Dr. A. J. M. Holmer voor de tijd van een
jaar een subsidie verleend op de gebruikelijke voorwaarden. Beoogd wordt een
biologisch onderzoek naar bruikbaarheid van methode van bepaling van het
follikelstimulerend hormoon zonder dat de eveneens aanwezige spiegel lute'ini-
serend hormoon ihvloed op de uitkomst zal hebben.

3. Massa-onderzoek naar kleurzinstoornissen

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft aan Dr. R. A. Crone te Amsterdam
een subsidie à fonds perdu verstrekt ten behoeve van een door hem te verrichten
onderzoek naar kleurzinstoornissen.

Het werkplan houdt in een massa-onderzoek naar kleurzin bij de Amster-
damse middelbare schooljeugd met daarop volgende analyse van gevallen
van atypische kleurzinstoornis en hun genetische samenhang. Hierbij zal
gebruik gemaakt worden van het door Dr. Crone gebouwde kleurzinapparaat.

Het doel van het onderzoek is opsporing van atypische kleurzinstoornissen,
van eenzijdige vormen van kleurenblindheid, van stoornissen van het blauw-
groenonderscheidingsvermogen, van genetisch en klinisch belangrijke gevallen
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van gecombineerde kleurzinstoornissen. Verder beoogt het onderzoek het

verkrijgen van een groot materiaal van typische kleurzinstoornissen, onder

andere als uitgangspunt voor een onderzoek naar de herkenbaarheid van

heterozygoten. Voorts geeft het onderzoek nieuwe percentages over de fre-
quentie van de verschillende typische kleurzinstoornissen.

B. IN SBHINOELING 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 de neurologische en psychiatrische gevolgen van schedel-

traumata bij kinderen

Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter en Prof. Dr. C. H. Lenshoek dienden voor dit
onderzoek een aanvrage van subsidie in. Omtrent het onderzoek worden nog

enige nadere informaties ingewonnen.

2. Onderzoek naar de doelmatigheid van kunstmatige ademhaling, toegepast

bij verlamde patiênten, in het bijzonder bij lijders aan poliomyelitis

Een aanvrage voor dit onderzoek werd ontvangen van Prof. Dr. R. Brink-
man, Dr. C. R. Ritsema van Eck, Dr. H. Heemstra mede namens Prof. Dr' J'

Droogleever Fortuyn en Prof. Dr. N. G. M. Orie.
De aanvragers motiveren hun verzoek als volgt:
Zowel hier te lande als in grote buitenlandse centra (Zürich, Kopenhagen,

Göteborg) voor kunstmatige beademing van patiénten met gehele of gedeel-

telijke verlamming van de ademhalingsspieren wordt de behandeling behalve

op klinische gegevens, gebaseerd op gegevens betreffende het zuur-base even-

wicht: dé zuurgraad van het arteriele bloed, de alkalireserve en het koolzuur-
gehalte in het laatste deel der uitademingslucht. Daarnaast wordt ook aan de

kaliumhuishouding de aandacht besteed'

Ten aanzien van het fysisch mechanisch onderzoek der ademfunctie waarvan

de betekenis bij de experimentele kunstmatige ademhaling zo duidelijk is

gebleken (b.v. positieve druk ademhaling) is de afstand tussen research en

tü.ri"t nog groot, en het zou bijzonder gewenst zijn, aldus de aanvragers, de

uitkomsten van het experimentele onderzoek klinisch te kumen toepassen.

Aan het eind van het verslagjaar was de aanvrage nog in behandeling.

3. Vergelijkend onderzoek van twee uitgewerkte bepalingsmethoden van

pregnandiol in de urine

De aanvrage werd ingediend door Prof. Dr. w. P. Plate en \ryas aan het

eind van de verslagperiode nog in behandeling'
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C. Arcew¡zBNAANVRAGEN

In het verslagjaar kon wederom een aantal subsidie-aanvragen, totaal 10,

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
verwezen kon worden naar andere instellingen, \üaar het desbetreffende
onderzoek in het bijzonder thuishoort.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Socl¡,¡.r-csN¡ESKUNDIGE BERoEpscLASsTFTcATIE

De beroepsindeling is in de verslagperiode nog niet gereedgekomen.

S¡wE¡qwnmING MET DE voEDINGSoRGANIsATTE TNo

Zoals ook in het vorige jaarverslag is vermeld bestaat er een nauwe samen-
werking tussen de Voedings- en de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ten aanzien
van projecten met bijzondere voedings- en gezondheidsaspecten. Het Centraal
Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. heeft speciaal voor de bestudering
van dergelijke projecten ingesteld de Werkgroep Onderzoek Voedingstoestand
van de Nederlandse Bevolking, welke werkgroep door beide organisaties wordt
gefinancierd. Een apart verslag van de werkzaamheden van deze groep wordt
hieronder gegeven.

Verschillende door derden verrichte onderzoekingen met voedings- en ge-
zondheidsfacetten worden door beide T.N.O.-organisaties gezamenlijk gefi-
nancierd. Een overzicht van deze onderzoekingen is opgenomen op blz. 101

en 102 van dit verslag.
Door de Voedings- en Gezondheidsorganisatie T.N.O. gezamenlijk zijn

voor de beeindiging van een aantal door de oorspronkelijke Voedingsraad
geëntameerde onderzoekingen enige subsidies verleend. Het betreft hier de
navolgende onderzoekingen: stedelijk schoolkindervoedingsonderzoek; voe-
dingsonderzoek van schoolkinderen ten plattelande; voedingsonderzoek ge-
durende de bezettingstijd. Voor nadere mededelingen omtrent deze onderzoe-
kingen moge worden verwezen naar blz. 101 en 102 van dit jaarverslag.

Werkzaamheden verricht door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek

T.N.O. in samenwerking met de GezandheÌdsorganisatie T.N.O.
Onderzoek naar de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking

De hier besproken onderzoekingen geschieden door de Werkgroep Onder-
zoek Voedingstoestand van de Nederlandse Bevolking onder leiding van Dr.
R. Luyken en in samenwerking met de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
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a. Kleuteronderzoek

Het ,,veldwerk" van het kleuteronderzoek, dat te Almelo doo¡ J. G. F.
Bethe, kinderarts, geschiedt, is thans gereed. 380 kinderen zijn driemaal
onderzocht, 81 tweemaal en 5 eenmaal, 76 kinderen moeten vervallen. Gege-
vens zijn beschikbaar over lengte, gewicht, hemoglobinegehalte, ijzergebruik,
calorische waarde van het dieet, ,,skeletleeftijd" en dichtheid van het skelet.
Deze laatste werd bepaald met het speciaal hiervoor door de röntgenoloog
B. J. Rethmeyer geconstrueerde apparaat, de densimeter, dat in de vorige
verslagperiode gereed kwam.

ö. Schoolkinderenonderzoek

De verwerking van de gegevens lengte, gewicht en zithoogte, afkomstig
van de schoolarts W. Hordijk te Waalwijk, over de jaren 1953 t/m 1955 werd
beëindigd, zodat thans deze cijfers van Brabantse kinderen beschikbaar zijn.
Het onderzoek wordt voortgezet met gegevens van vetlagen, breedte- en

omtrekmaten.
Bij het Amsterdamse onderzoek bij schoolkinderen (Ð werden enkele aan-

wijzingen verkregen, dat er verschillen tussen kinderen van de middelste en de

laagste welstandsgroep bestaan. De kinderen van de middelste groep waren
zwaarder, maar toch tengerder (meer ,,asthenisch") van bouw en bevatten
meer vet. Deze gegevens zijn echter nog niet statistisch verwerkt, zodat de

uitkomsten als zeer voorlopig moeten worden beschouwd.

c. Somatometrische gegevens van Nederlanders

De cijfers van lengte, gewicht en mediane borstomvang van de militaire
lichtingen van de laatste jaren zijn gepubliceerd (Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.

100 (1956) 2748-2752). Mede op suggestie van het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding, werd uitgezien naar een mogelijkheid meer uitgebreide gegevens

(vetlagen, breedtematen) te verzamelen bij l8-jarige en oudere Nederlanders.
Begonnen werd met een onderzoek bij een kleine groep l8-2O-jarigen en

wel bij het Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders te Overveen.

Zij zljn niet representatief voor de Nederlanders in verband met de sterke

training. Het is gebleken, dat in verloop van een jaar de hoeveelheid spier-
massa sterk toeneemt, de hoeveelheid vet nauwelijks. Een ervaringsfeit kon
hier dus in een objectief getal worden uitgedrukt. Volledigheidshalve werd
ook het menu onderzocht. Dit voldeed in elk opzicht ruim aan de normen.
De calorische waarde kwam overeen met de aanbevolen waarde voor z\ryare

arbeid. De hoeveelheid vet bedroeg 165 g per dag.

d. Gerontologisch onderzoek

Het door Dr. L. Burema, arts te Nieuweschans, begonnen voedingsonder-
zoek bij ouden van dagen kwam voor het grootste deel gereed.
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e. Voedingsonderzoek in koloniehuizen

Het onderzoek naar de voedingstoestand in koloniehuizen van het Centraal
Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskolonies werd
voortgezet. Gebleken is, dat een verblijf van zes weken in de koloniehuizen
bij de kinderen een toeneming van lengte, gewicht, omtrekmaten en vetlagen
geeft.

Van de fysiologische grootheden ondergaat het uithoudingsvermogen
(benen heffen) de belangrijkste verbetering. Ook de kracht (clynamometer)
wordt groter, terwijl de polsfrequentie in het algemeen \ /at minder wordt. Dit
gebeurt op een voeding, die iets te weinig dierlijk ei',vit en duidelijk te weinig
vitamine C bevatte.

/. Verband tussen voeding en tandcariës

Het onderzoek, dat in samenwerking met het Gemeentelijk Centraal Bureau
voor de Openbare Gezondheidszorg en de Amsterdamse Vereniging tot Be-
vordering van Tandheelkundige Verzorging van Ziekenfondsverzekerden
(A.T.Z.) werd begonnen naar de voeding en de voedingstoestand van een
aantal Amsterdamse schoolkinderen met en zonder tandcariës werd beëindigd.
De statistische bewerking is nog niet gereed.

Voorlopig kan worden gezegd, dat de verschillen tussen de groepen met en
zonder cariës hoofdzakelijk liggen in het gebruik van zoetigheden. Het melk-
gebruik van beide groepen is gelijk. Bij de jongens is het kaasgebruik van de
cariësgroepen geringer. Het gebruik van bruinbrood lijkt iets lager bij de
cariësgroepen. Voor de voeding van de moeder tijdens de graviditeit is geen
verschil aangetoond. Het lijkt, dat ook tijdens de zuigeling- en kleuterperiode
het gebruik van zoetigheden bij de cariësgroep groter was.

De verschillen in de voedingswaarde van het dagrantsoen zijn uiterst gering
tussen de groepen met en zonder cariës. vy'el zijn er geringe verschillen van enke-
le nutriënten voor de middelste en laagste welstand. Alleen in de middelste
welstandsgroep (niet bij de laagste) hebben de kinderen zonder caries meer
onderhuids vet dan de kinderen met cariës (zowel bij jongens als bij meisjes).

g. Menu-onderzoek aan boord van haringloggers

Het onderzoek door de artsen A. J. J. van Gemert van J. C. Lucas, in samen-
werking met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding heeft aangetoond, dat
de samenstelling van de voeding in het algemeen voldoende was. Een ruimere
voorziening met zuivelprodukten en vruchten werd geadviseerd. De hygiëne
en wiize van toebereiding voldeden niet aan de eisen, die men gewoonlijk stelt.
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Lopende onderzoekingen bij anderen met subsidie van de voedingsorganisatie

T.N.O. en de Gezondheidsorganisatie T.N-O.

a. Menu-onderzoek aan boord van haringloggers

Het door het centraal Instituut voor voedingsonderzoek T.N.O. over dit

onderzoek opgestelde eindrapport, getiteld: ,,Voeding aan boord van haring-

loggers" is in augustus 1956 door de voedings- en Gezondheidsorganisatie

r.Ñ.o. uitgebracht aan de Minister van sociale zaken et volksgezondheid

en ter kennisneming aangeboden aan de Minister van Landbouw' Visserij en

voedselvoorziening en aan de voedingsraad. Het onderzoek is in nauw overleg

met de Voedingsraad verricht.
Aan het einde van de verslagperiode was dit rapport nog niet door de

Minister van Sociale zaken en volksgezondheid voor publikatie vrijgegeven.

Enige nadere bijzonderheden over dit onderzoek zijn hierboven vermeld onder

punt g.

å. Stedelijk schoolkindervoedingsonderzoek

Het in het vorige jaarverslag genoemde zgn. derde-jaarsonderzoek, dat

gedurende het schooljaar 195311954 werd gehouden, is in de verslagperiode

ãfgesloten met een beknopt rapport van de Voedingsraad aan de Ministers

vÃ Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Sociale Zaken en

Volksgezondheid, alsmede met een uitgebreider publiek rapport in de vorm

van een dissertatie. l)
Het resultaat van de proef is geweest, dat enige invloed van voedingsvoor-

lichting op de voeding van het kind aantoonbaar was. Een gunstig effect van

de op ichãol verstrekte extra-melkvoeding kon niet worden aangewezen. Als

-ogètjf" verklaring van dit laatste worden verschillende omstandigheden

uurrg"*"r".r; o.a. is geconstateerd, dat tegen de bedoeling in de extra-school-

uo.ãing in njet onbelang¡ijke mate thuis bewust of onbewust is gecompenseerd.

voor dé goede orde worde hier opgemerkt, dat het onderzoek uitsluitend betrek-

king had op kinderen ouder dan 7 en jonget dan 10 jaar'

c. Voedingsonderzoek van schoolkinderen ten plattelande

ook het tweede gedeelte van dit drieledig onderzoek, waaromtrent in het

jaarverslag 1954 enkele bijzonderheden werden vermeld (blz' 113 en 114)
-heeft 

zijn afsluiting gevonden, doordat in het Tijdschrift ,,voed^ing" van juni

1956 een uitvoerig verslag van de onderzoeker is gepubliceerd,2)

rl P- B. Ornée. Onderzoek naar de resultaten vm menuverbetering door voorlichting of extra melk-

voeding bÜ schoolkinderen. Wvt, Rotterdam. 1956'

2) J. G. Aalders, Voeding en voediDgstæstmd van hct schoolkind ten plattelande'

,,Voeding", jargæg l7 no. 6,2O9-322.
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Het is niet mogelijk gebleken in de verslagperiode ook het derde onderzoek,
dat wil zeggen, het gedeelte waarvoor de Voedings- en Gezondheidsorganisatie
T.N.O. subsidie hebben verleend, met een publikatie af te sluiten.

Betreflende het resultaat kan worden gezegd,, dat o.a. een meer algemeen
gebruik van de zgn. beschermende voedingsmiddelen wordt aanbevolen, als-
mede verbetering van de bereidingsmethoden voor de warme maaltijd.

d. Voedingsonderzoek gedurende de bezettingstijd

Het is helaas niet mogelijk gebieken de wiskundig-statistische bewerking van
de gegevens betreffende de invloed van de voeding op doorbraak van en caries
in het gebit nog in 1956 in een publikatie vast te leggen. Gehoopt wordt, dat
dit tijdig in 1957 mogelijk zal zijn.

Deze publikatie zal dan de tweede zijn, die vanwege de Voedingsraad be-
treffende het voedingsonderzoek gedurende de bezettingstijd is gereedge-
maakt 1).

De bedoeling was nog een derde en laatste verslag over het onderwerp te
doen verschijnen, betrekking hebbende op lengte en gewicht, de Pelidisigetallen
en de Sacratama-gegevens (verslag Voedingsorganisatie T.N.O. 1955, blz. 10).
De Voedingsraad heeft echter in het najaar van 1956 bericht, dat daarvan,
gelet op ervaring en omstandigheden, wordt afgezien, zodat van het hiervoor
door de Voedings- en Gezondheidsorganisatie T.N.O. beschikbaar gestelde
subsidie geen gebruik zal worden gemaakt.

S¡.vtB¡qwBRrrNc MET HET KUNSTSToFFENINSTITUUT TNo

De adviescommissie kwam in de verslagperiode éénmaal in vergadering
bijeen. De heer O. IJ. van Bochove stelde een uitvoerig voorlopig rapport op:
,,Vooronderzoek inzake toepassingsmogelijkheden van kunststoffen op medisch
gebied".

Van de heer van Bochove is het volgende jaarverslag oDtvangen:
De resultaten van de in 1955 gehouden enquête onder Nederlandse specialis-

ten hebben opnieuw aangetoond, dat de ontwikkeling van kunststoftoepassin-
gen op medisch gebied hier te lande geen gelijke tred heeft gehouden met die
in sommige andere landen.

Afgezien van enige toepassingen, waarvoor men met het oog op de afwij-
kende therapie geen belangstelling heeft, zijn er diverse, die men hier graag
zou introduceren, doch die men niet of nauwelijks krijgen kan. Een sprekend

i) rzoek naar de voedings- en gezondheidstoèstmd. vm de Nederlandsebe uitgezonderd de zgn. ñongerwinter (1944-1945) Deel I.

Voedingsraad, 1953,'s-Gravenhage.
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voorbeeld hiervan vormen o.a. de langzamerhand uit publikaties bekende

plastic kunsthanden, waarvan eerst thans monsters in Nederland aanwezig

zijn (Revalidatie Bulletin).
Ook op het gebied van gelaatsprothesen e.d. bestaat wel veel belangstelling,

doch tot dusver nog weinig activiteit.
Het voornemen om het bestaande voorlopige rapport ,,Vooronderzoek

inzake toepassingsmogelijkheden voor kunststoffen op medisch gebied" aan

te vullen tot een definitief rapport konnognietgeheel worden gerealiseerd,

omdat de hiervoor benodigde gegevens van buitenlandse zijde nog niet konden

worden verschaft. Vooral met betrekking tot ervaringen over langere perioden

met implantaties van kunststoffen in het menselijk lichaam, werden tot dusver

geen positief belangrijke antwoorden ontvangen.

wel kan in dit opzicht melding worden gemaakt van in Duitsland uitge-

voerde proeven, op grond \ilaarvan het als vrijwel vaststaand mag worden

beschouwd, dat kunststofimplantaties onder normale omstandigheden geen

carcinogene werking hebben. De resultaten van een desbetreffend onderzoek

werden onlangs op het Kankercongres te Stuttgart bekend gemaakt.
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MEDEDELINGEN MET BETREKKING TOT INSTELLÍNGEN RESSORTERENDE ONDER
DE GEZONDHEIDSORGANfSATIE TNO

RADIOBIOLOGISCH INSTITUUT T.N.O.

Een bespreking van cleskundigen v
omtrent de opzet en de verdere gang
instituut. Als resultaat hiervan is een
organisatie T.N.o. voorgelegd, waarmede dit college heeft ingestemd.

Medio 1956 is in Riiswijk het Radiobiologisch Instituut der Gezondheids-
organisatie T.N.O. ingesteld, met een eigen bestuur onder
de voorzitter der Gezondheidsorganisatie T.N.O., terwijl
is met het secretariaat. Het bestuur is verder samengest
leden:

Prof. Dr. A. H. W. Aten Jr.,
K. Breur,
Prof. Dr. P. Muntendam
Prof. Dr. A. Querido,
Prof. Dr. C. L. Rümke,

Prof. Dr. R. H. de Waard,
Prof. Dr. J. J. Went,
Prof. Dr. K. C. Winkler,
Prof. Dr. B. G. Ziedses des plantes.

Het Radiobiologisch
nabijheid van het Med
organisatie T.N.O.; als
directeu¡ van het Medis

Aan het verslag, ontvangen van prof. Dr. J. A. cohen, wordt het volgende
ontleend:

a. Onderzoek naar de hiologische effecten van strontium isotopen
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Tijdens het verslagjaar werd over het metabolisme en de biologische effecten
van radioactief strontium een overzicht samengesteld, dat binnenkort in
rapportvorm zal verschijnen. Er werden voorbereidende werkzaamheden ver-
richt in verband met de bepaling van strontium-9O in biologisch materiaal.
Een methode voor de bepaling van strontium-9O in de urine, waarover beschikt
moest kunnen worden in verband met de controle van het personeel, dat met
dit isotoop werkt, werd in gebruik genomen.

Verschillende apparaten bestemd voor het meten van zeer kleine hoeveel-
heden strontium-9O en yttrium-9O ájn in aanbouw.

b. OnderzoekÌngen over de toepasbaarheid van dißopropylfosfofluoridaat bij de
bepaling van de levensduur van bloedcellen

Door gebruik te maken van radioactief DFP is het mogelijk om de levens-
duur van bepaalde bloedcellen te meten. Deze methode alsmede de bereidings-
wijze van het DFP32 werd reeds vroeger bij het Medisch-Biologisch Laborato-
rium ontwikkeld. Er is echter een aantal mogelijkheden op dit gebied, dat nog
niet voldoende onderzocht is. Mede in verband met de $ote buitenlandse en
binnenlandse belangstelling, welke voor deze techniek bestaat, heeft de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. besloten de organisatie van dit project over te
nemen en de radiobiologische groep in te schakelen bij de werkzaamheden. De
chemicus heeft zich ingewerkt in de synthese van het DFP32 en zal deze te
zijner tijd overnemen. Met een hoeveelheid door het Medisch Biologisch
Laboratorium bereid DFP32 werden in overleg met de internist van de groep
door het laboratorium van de bloedtransfusiedienst te Amsterdam en door de
Leidse kliniek voor inwendige ziekten experimenten uitgevoerd. Met een ander
deel verrichtte de radiobiologische groep proeven betreffende de bepaling van
de levensduur van bloedcellen bij muizen en ratten.

c. Dosimetrie van íoniserende stralingen

De fysicus van de groep heeft zich beziggehouden met een oriëntatie op het
gebied van de dosimetrie en het uitwerken van een bestralingsopstelling voor
konijnen. Bovendien ontwierp hij een opstelling voor het meten van geringe
hoeveelheden radioactieve isotopen.

d. De invloed van straling op de stofwisseling van desoxyribonucleinezuur

De synthese en de structuur van het in de celkern gelocaliseerde DNA wor-
den sterk beinvloed door ioniserende straling. Algemeen wordt vermoed dat
er een samenhang bestaat tussen dit stralingseffect enerzüds en de chromo-
somenbeschadiging en de genetische effecten anderzijds. Aan het eind van het
verslagjaar werd besloten om de bestudering van dit fundamentele probleem
in het werkprogramma op te nemen. De werkzaamheden beperkten zich
vooralsnog tot het bestuderen van enkele chemisch-analytische methoden.
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G¡N¡nscttB oNDERZoEKINGEN

In het kader van het Radiobiologisch Instituut T.N.O. worden door Dr.
F. H. Sobels in het Genetisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht (Direc-
teur Prof. Dr. C. L. Rümke) genetische onderzoekingen verricht.

Dr. Sobels diende een verslag in, waarvan de samenvatting als volgt luidt:

Het onderzoek was erop gericht meer inzicht te verkrijgen in de chemische
processen, die een rol spelen bij het verwekken van mutaties en chromosoom-
veranderingen door röntgenstralen en bepaalde mutagene chemicaliën, zoals
formaline, dihydroxydimethyl peroxide en mosterdgas.

In experimenten, waarbij de vliegen behandeld werden met cyaangas vooraf-
gaand aan röntgenstraling, werd gevonden, dat de frequentie van de verwekte
translocaties in veel sterkere mate toeneemt dan de frequentie letale factoren.
De vermoedelijke oorzaak van dit verschijnsel is, dat remming van het respira-
toire enzymsysteem door cyanide, de restitutie van de door de bestraling gebro-
ken chromosomen vertraagt, waardoor de kans op vorming van een trans-
locatie verhoogd wordt. Deze verklaring wordt ondersteund door de waarne-
ming, dat wanneer vliegen eerst bestraald en dan met cyanide nabehandeld
worden, de frequentie van translocaties in de nabehandelde groep een signifi-
cante verhoging vertoont ten opzichte van die der tegelijkertijd bestraalde
controles. Voorts werd gevonden, dat nabehandeling met cyanide een toene-
ming van de frequentie letale factoren veroorzaakt, wanneer deze nabehande-
ling volgt op bestraling met 2200 rimin., maar niet na bestraling met 590 r/min.

Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is de veronderstelling, dat rem-
ming van het enzym katalase - als gevolg van een cyanide nabehandeling -een ophoping van door de bestraling voortgebracht peroxide begunstigt en
dat de werkzame mutagene stof in grotere concentratie wordt gevormd bij
bestraling met hoge dan bij bestraling met lage intensiteit.

In experimenten over de mutagene werking van formaline werden verdere
aanwijzingen verkregen, dat de vorming van peroxiden hoogstwaarschijnlijk
ook betrokken is bij de inductie van mutaties door deze stof.

Verder werd voor de eerste maal waargenomen, dat bepaalde mutagene
chemicaliën, zoals formaline en dihydroxydimethyl peroxide, crossing-over
kunnen induceren in Drosophila mannetjes, waar crossing-over normalerwijze
niet voorkomt.

Mosterdgas, hoewel één van de meest werkzame mutagene verbindingen,
verwekt echter vrijwel geen crossing-over (experimenten in samenwerking
met H. van Steenis).

Experimenten, waarbij vliegen met 2-4 dichloorfenol werden voorbehan-
deld, leverden geen uniforme resultaten op. Na injectie met hoge concentraties
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katalase voorafgaand aan röntgenbestraling werd geon modifice¡end efect op
de door de straling geinduceerde mutatiefrequentie waargenomen,

Mutatie-experimenten met geïnjiceerd cumeen hydroperoxide en stikstof-
mosterd leverden geen bevredigende re$ultaten op.
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AFDELING GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Besruun

Het bestuur van de Afdeling Gezondheidstechniek r.N.o. vergaderde in
1956 driemaal en bleef ongewijzigd als volgt samengesteld:

Prof. V/. 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, secretaris.

R¿,lo v¡.N BTJSTAND

In maart vond een bijeenkomst plaats van de bij bouwhygiënische vraag-
stukken geïnteresseerde leden, waarop voordrachten werden gehouden over
geluidisolatie, verlichting en bezonning.

Ter gelegenheid van de in deze maa rop
verslag werd uitgebracht van de in het
bijzonder die op het gebied van de
werden voordrachten gehouden over de zuivering van afvalwater, het proto-
zoënvraagstuk en de kunstmatige bereiding van grondwater.

Wsnrcno¡peN

De werkzaamheden in het verband van verschillende onder de Afdeling
Gezondheidstechniek r.N.o. ressorterende werkgroepen werden voortgezet.
Gereleveerd zii de in april te soesterberg gehouden bespreking van de werk-
groep Trillinghinder T.N.o. over het inmiddels afgesloten oriënterende onder-
zoek op het Nederlands rnstituut voor praeventieve Geneeskunde en de
voorgenomen voortzetting der proelnemingen op grotere schaal.

P¡nso¡uBr,

He d op 3l december 1956 uit 50 personen (tegen 4g
ultim academici of daarmede gelijkgestetden (13), 9 Ãi¿O.t_
bare isten (7), 14 administratieve krachten (12) en 7 lager
techn soneel (8).
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BunuIzrNc

Met voldoening kan worden medegedeeld, dat de behuizing van het Bureau
en van de Sectie Geluid en Licht in het najaar aanmerkelijk verbeterd werd
door de verhuizing, respectievelijk naar het pand 12 aan de Koningskade
's-Gravenhage en naar een op het terrein van het Laboratorium voor Techni-
sche Physica te Delft opgetrokken gebouwtje.

Niettegenstaande deze verdere verbetering blüft het inconveniënt, dat de
medewerkers der Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. nog voorlopig hun
werkzaamheden op zes verschillende plaatsen (drie te 's-Gravenhage, twee te
Delft en één te Leiden) zullen moeten blijven verrichten. Het streven blijft
daarom gericht op een zo spoedig mogelijke concentratie van de verschillende
onderdelen der Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. in een eigen gebouw.
Met de bouw daarvan zal, als onderdeel van het in de Wippolder te Delft te
verrijzen T.N.O.-complex, naar alle waarschijnlijkheid begin 1957 een aanvang
worden gemaakt.

CoNr¡.ctrN

De vele contacten, die de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. met instel-
lingen buiten T.N.O.-verband onderhoudt, werden in het verslagjaar wederom
met enkele uitgebreid, waarvan zij gereleveerd de subcommissie voor de
hygiëne voor \Ã/ater, bodem en lucht van de Provinciale Commissie voor de
Volksgezondheid in Zuid-Holland, de Commissie van Bijstand van de Afdeling
Arbeidsgeneeskunde van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees-
kunde, de Studieraad van het Informatiebureau voor Scholenbouw, de Stich-
ting Verftoepassing, enz.

Zeer vele buitenlandse deskundigen kwamen zich persoonlijk op de hoogte
stellen van de verschillende op de Secties verrichte werkzaamheden. Hun
belangstelling ging in het bijzonder uit naar de onderzoekingen op het gebied
van de afvalwaterzuivering, de stofbestrijding en de verontreiniging van de
buitenlucht en verschillende vraagstukken op het terrein der bouwhygiëne.

Enkele medewerkers der Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. woonden
in het buitenland congressen e.d. bij en stelden zich daar bij verwante instel-
lingen van de werkzaamheden en bereikte resultaten op de hoogte.

Speunwpm

Hygiëne van water, bodem en lucht

De werkzaamheden op het gebied der drinkwatervoorziening betroffen
onderzoekingen in de winningsgebieden van de Leidse waterleiding, speurwerk
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naar de zuiverende werking van de bodem in de Haagse inûltratievijvers,
hydrobiologisch speurwerk in de duinen, bodemanalyses in het winningsgebied
van het Provinciale Waterleidingbedrijf Noordholland en de beluchting van
grondwater op een pompstation bij Wolvega, waar niet alleen zuurstof in het

water lvordt gebracht, doch waar tevens koolzuur uit het water wordt verwij-
derd.

Het onderzoek aan verschjllende types roterende borstels in de aeratie-
proeftank werd voortgezet. Op enkele uitvoeringen werd octrooi in het binnen-
en buitenland aangevraagd.

De verdere proefnemingen in de zuiveringsinstallatie bij Voorschoten ver-
liepen wederom zeer bevredigend en trokken de aandacht van tal van deskun-

digen in het binnen- en buitenland.
Het onderzoek van de roterende borstels bleef niet beperkt tot de zuivering

van huishoudelijk afvalwater, doch strekte zich ook uit tot de mogelijkheden
voor industrieel afvalwater. Dit betrof onder meer het water afkomstig van
zuivelfabrieken en van de aardappelmeelindustrie waarvoor reeds proefinstal-
laties tot stand kv/amen.

ln dit verband zij nog vermeld, dat te Detmold in West-Duitsland een grote

borstelaeratie in bedrijf werd gesteld, waarbij tevens de kleine tank, volgens
het systeem Pasveer, in gebruik werd genomen, die zeer aanzienlijke besparingen

op de bouwkosten gaf, vergeleken met de tot dusverre gebruikelijke dieptanks.
Ook in Engeland werd voor bedoeld zuiveringssysteem grote belangstelling
aan de dag gelegcl, zodat ook daar in de naaste toekomst toepassingen te ver-
wachten zijn.

Het onderzoek naar de verontreiniging van de buitenlucht in de omgeving
van Velsen-Beverwijk werd regelmatig voortgezet. Van de werkzaamheden
zìj vermeld, dat gedurende het gehelejaar door middel van regenwateranalyses
en Luikse bollen de neerslag aan verontreinigingen werd gemeten, terwijl ter
vergelijking soortgelijke gegevens werden verzameld in een zgn. blanco-
meetpunt, d.w.z. in een omgeving, waar nagenoeg geèn industriële luchtveront-
reiniging aanwezig kon worden geacht.

Ook het onderzoek naar de neerslag van verontreinigingen rond Rotterdam
vond regelmatig voortgang. Aan het voornemen daar de gehalten aan gasvor-

mige verontreinigingen in de lucht te bepalen kon nog geen gevolg worden
gegeven. Met een jndustrie in het centrum van ons land werd overeengekomen
enige Luikse bollen in de omgeving te plaatsen en het onderzoek tezamen te
verrichten. Ook het K.N.M.I. zal enige Luikse bollen plaatsen en de gegevens

met de Afdeling Gezondheidstechniek uitwisselen.
Over het onderzoek rond Beverwijk vond regelmatig overleg plaats met de

bij dit onderzoek betrokken instellingen, t.w. de Hoogovens, het Instituut voor
Plantenziektekundig Onderzoek te Wageningen en het K.N.M.L te De Bilt,
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terwijl over dat rond Rotterdam regelmatig contact werd opgenomen met de

Commissie Water, Bodem en Lucht aldaar.
Van meer incidentele aard was een aantal onderzoekingen naar de versprei-

ding van luchtverontreinigingen door bepaalde industrieën of installaties, o'm.
verscheidene asfaltmenginstallaties voor de wegenbouw, een chemische fabriek,
een verffabriek, een strokartonfabriek, een gieterij en een metallurgisch bedrijf.

In samenwerking met het laboratorium voor Warmte- en Stoftechniek van
de Technische Hogeschool te Delft en met de Arbeidsinspectie werd een onder-
zoek gedaan naar de werking van een stofvanger.

Industríële hygiëne

Zeer veel aandacht werd besteed aan onderzoek betreffende het gevaar voor
silicose. Hoewel het systematisch onderzoek hierover in de keramische indu-
strie is beëindigd, vonden nog verscheidene onderzoekingen in deze industrie-
tak plaats, onder meer bij nieuwe installaties, terwijl ook in enkele andere

fabrieken, waar na vroegere metingen maatregelen ter verbetering waren geno-

men, een nieuw onderzoek werd ingesteld.
In vijf gieterijen vonden stofbepalingen plaats, waarbij de methodiek van

het onderzoek nader werd beproefd. Onder meer kwam een studie over een

chemische methode voor het bepalen van het kwartsgehalte grotendeels gereed.

Twee methoden voor nader onderzoek van de ûjnste, met thermische precipita-

toren afgescheiden stofdeeltjes, waren nog in onderzoek. Eén dezer methoden,

de behandeling van de verkregen stofstrepen met warm geconcentreerd zout-

zuur, lijkt zeef aaîvaaîdbare resultaten te geven, waardoor een veel betere

maat voor het gevaar voor silicose in een gieterij kan worden verkregen dan

voordien mogelijk was.

Eveneens veel aandacht werd geschonken aan de verspreiding van loodhou-
dend stof, en wel in accufabrieken, als vervolg op het thans afgesloten systema-

tisch onderzoek, en vooral in verf- en pigmentfabrieken' BÜ dit onderzoek

werd zowel de verspreiding van loodhoudende materie als de werking van de

afzuiginstallatíe nagegaan.
Verscheidene bepalingsmethoden voor verontreinigingen, die o.m. in verf-

fabrieken naast lood voorkomen of die om andere redenen zullen moeten wor-
den bepaald, zijn of worden uitgewerkt, o.m. voor aromatische koolwaterstof-
fen en voor chroomverbindingen. Een onderzoek over de afzuiging van zuur-

kasten in verband met de nieuwbouw door T'N'O. is gaande.

In het laboratorium werd een luchtsnelheidsmeter ontwikkeld, die vooral
voor kleine snelheden nog betrouwbare resultaten zal geven. Vooral op verzoek

van de industrie vonden verscheidene incidentele onderzoekingen plaats over

in bepaalde ruimten voorkomende verontreinigingen en werden enkele advie-

zen over afzuiging gegeven.

ll1



Het overleg met de Centrale Dienst van de Arbeidsinspectie en het Neder-
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde werd regelmatig voortgezet;
vercchillende onderzoekingen geschiedden in samenwerking met éet dezer
instellingen. Deelgenomen werd aan de besprekingen van de Silicosecommissie
van de Arbeidsinspectie en aan die van een door de Stichting Verftoepassing
ingestelde Commissie Schadelijke Verfmaterialen. Voorts vond overleg plaats
met o.m. het Gieterijcentrum T.N.O. over het deelnemen aan de werkzaam-
heden van een commissie, die zich zal gaarr bezighouden met de gevolgen van
het in 1957 in werking tredende zandstraalbesluit.

In een fabriek te Dordrecht werden gegevens verzameld over de invloed van
lawaai op de arbeidsprestaties. Ten behoeve van de in de inmiddels gereedgeko-
men geluidkamer van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
te verrichten laboratoriumexperimenten op dit gebied werd een werkprogram-
ma opgesteld en de aanschaf van apparatuur voorbereid. In het verband van
de door dit instituut ingestelde Werkgroep Gehoorbescherming werden ver-
schillende besprekingen bijgewoond, onder meer over het vervaardigen van
een voorlichtingsfilm over gehoorbescherming en lawaaibestrijding.

De in 1955 in samenwerking met het Nederlancls Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde verrichte klimaatmetingen in een steenoven bij Wageningen
vormden het uitgangspunt voor een nadere studie van het verrichten van
arbeid bij extreem hoge temperaturen. De opgestelde fysisch-fysiologische
warmtebalans van enkele arbeiders leverde een verrassend sluitend resultaat
op en gaf aanleiding tot een verdere uitwerking van de toelaatbaarheid van
warme klimaten in dit soort bedrijven.

Medegewerkt werd aan de herziening van het Arbeidsbesluit inzake maximaal
toelaatbare temperaturen en, naar aanleiding van de zich daarbij voordoende
problemen, werd een begin gemaakt met het opstellen van een meetschema
voor de klimaten in textielbedrijven.

De ontwikkeling van een vochtigheidsmeter, van apparatuur om oppervlakte-
temperaturen te kunnen meten, alsook van hulpapparatuur waarmede moet-
apparaten op een afstand bediend en afgelezen kunnen worden, kwam gereed.

Bouwhygiëne

De verrichte werkzaamheden waren te onderscheiden in:

Algemene woninghygiëne
In het kader van de samenwerking met de Studiecommissie Grondslagen

Woningwaardering werden verschillende opstellingen gemaakt voor een
waarderingssysteem voor de woningvoorraad in ons land. Het bleek daarbij
wenselijk te zijn de elementen en conclities, die betrekking hebben op de stede-
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bouwkundige totaliteit, af te splitsen van de gegevens, die vanuit de woning
zelve kunnen worden gewaardeerd.

Voor de Commissie Overleg Richtlijnen Woningkarthotheek werd een

herzien formulier opgesteld, dat tevens gebruikt kan worden ats woningopna-
meformulier en zodanig is ingericht, dat elke woning volledig en in overeen-
stemming met het systeem van de Studiecommissie Grondslagen Woningwaar-
dering kan worden gewaardeerd. Dat daarbij het kriterium ,,wezenlijke be-
hoefte" voorop staat, betekent een doorbreken van het tot dusverre geldende

kriterium ,,Minimum behoefte", dat niet meer past in de huidige sociale en

economische ontwikkeling van onze samenleving.
Het met het Centraal Bureau voor de Statistiek gepleegde overleg heelt ertoe

geleid, dat de in het woningtellingformulier vermelde basisgegevens thans in
overeenstemming zijn met het gestelde over basisgebreken in het rapport
,,Criteria voor krotopruiming" van bovengenoemde studiecommissie.

Medewerking werd verder verleend aan de Vy'erkgroep Sociale Woning-
aspecten van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, die
het verband tussen gezinstype en woningtype onderzoekt, en de Studiegroep
Sociologische Grondslagen van de Woning van het Nederlands Instituut voor
Volkshuisvesting en Stedebouw, die de levensgewoonten en levenswijzen van
de mens in verband met de vormgeving der woning bestudeert.

Ook voor de werkzaamheden van de Studiecommissie Grondslagen voor
de Functionele Woning, ingesteld door onder meer de Nederlandse Huishoud-
raad en de Stichting Bouwcentrum, die tot taak heeft het opstellen van rappor-
ten over voorzieningen in de woning met betrekking tot de verschillende
woonfuncties, werden geregeld bijdragen geleverd.

Advies werd uitgebracht over de aan Rijkskantoorgebouwen te stellen
gezondheidstechnische eisen.

Op grond van studie en in het buitenland verkregen gegevens werd op een

door de Stichting Houtvoorlichtingsinstituut georganiseerde Studiedag in een

lezing destelling geponeerd, dat voor hetzelfde bedrag waarvoor thans enkele

ramen met enkel glas worden geleverd, dubbele beglazing, met alle voordelen
van dien, kan worden aangebracht.

Warmte-isolatie en verwarming

De drukverschilmeters voor het vaststellen van door de wind veroorzaakte
drukverdelingen om gebouwen kwam gereed. De studie van het warmte-
transport door wanden werd voortgezet en beëindigd. Het onderzoek van de

voor het meten van warmtestromen door constructies in de praktijk in het
binnen- en buitenland gebruikte warmtestroommeters, alsmede de daarbij
toegepaste en principieel verschillende ijkmethodieken nadert zijn voltooiing.
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De ontwikkeling van een methode om door middel van de warmtegeleidings-
coefficiënt de vochtverdeling in wanden te meten, zal rraar alle waarschijnlijk-
heid binnenkort in de praktijk kunnen worden toegepast. Een samenvattend
verslag werd voorbereid van de verrichte metingen van klimaten en binnen-
temperaturen in de Proefwoningen te Rotterdam.

Op verzoek van derden vonden verschillende klimaatmetingen in de praktijk
plaats.

Het nauwe contact, dat de Sectie Binnenklimaat met de Afdeling Warmte-
Techniek van het Centraal Technisch Instituut T.N.O. onderhoudt, zal nog
intensiever worden gemaakt door het onderzoek op het gebied van de klimaat-
regeling in gebouwen in 1957 samen en onder gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voort te zelteî.

Geluidisolatie en geluidhinder
Een viertal werkrapporten verscheen over de geluidabsorptie van een aantal

in enkele trappenhuizen van woningen in Zuidwijk Rotterdam aangebrachte
geluidabsorberende materialen.

De thans in de loop derjaren verzamelde gegevens tonen aan, dat de hinder-
lijkenagalmintrappenhuizen in de etagebouw met verschillende in de handel
verkrijgbare materialen effectief kan worden bestreden.

De uitwerking van de in 1955 verrichte geluidmetingen in een woongebouw
te Overschie werd afgesloten. Over dit onderzoek zag thans een viertal werk-
rapporten het licht.

Eveneens verscheen een werkrapport over de in het kader van de Werkgroep
Gehoorbescherming van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees-
kunde verrichte lawaaimetingen in de Lagere Textielvakschool te Enschede.
Gebleken is dat de door de Technisch Physische Dienst T.N.O. en T.H. ont-
wikkelde draagbare analysator eeî zeer bruikbaar instrument is voor het
meten van dit type lawaai.

Medegewerkt werd aan een internationale normalisatie van meetmethoden
voor lucht- en contactgeluidisolatie en voor de bepaling van geluidabsorptie
in nagalmkamers, waardoor de mogelijkheid zal worden geschapen de uit-
komsten van elders verrichte metingen met eigen waarnemingen te vergelijken
en daardoor de voortgang der werkzaamheden te bevorderen.

Verschillende voorstellen werden geformuleerd om het voorlopige norm-
blad V 1070 (Geluidwering in woningen) grondig te herzien. Eén claarvan
betrof het aangeven van ,,grenslijnen", zoals reeds in Engeland en in Duitsland
lvorden gebruikt.

Voor de Technische Bouwdocumentatie van de Stichting Bouwcentrum
werden wederom enkele bijdragen geleverd.

Besprekingen met het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
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en met de Dienst van Volkshuisvesting Amsterdam zullen er vermoedelijk toe
leiden, dat in 1957 een vergelijkende proef zal worden verricht met ongeveer
100 vloeren zóndq en met 100 vloeren mét een ,,zwevende dekvloer".

In de loop van het verslagjaar kon de verdere ontwikkeling van een automati-
sche analysator voor het registreren en analyseren van niet-constante geluid-
niveaus weer ter hancl worden genomen. Met dit instrument werden reeds
enkele voor de herziening van het voorlopige normblad V 1070 noodzakelijke
metingen verricht.

In samenwerking met de Afdeling Akoestiek van de Technische Hogeschool
werd aangevangen met een fundamentele studie van enkele isolatieproblemen,
onder meer met betrekking tot de flankerende transmissie.

Goede vorderingen werden gemaakt bij het opstellen van een rapport over
de samenhang van geluidhinder in etagewoningen met de sociaal-psychologi-
sche aspecten van de bewoners. De hypothese, dat een hogere sociale status
grotere gevoeligheid voor geluidhinder met zich medebrengt, kon worden
bevestigd.

Over buurverhoudingen in trappenhuizen verscheen een werkrapport.
Aangetoond werd, dat het voor het scheppen van goede buurverhoudingen
aanbeveling verdient zoveel mogelijk personen van gelijke sociale status bijeen
te brengen.

Dagverlichting en bezonning
De bezonningslineaal, een instrument waarmede op eenvoudige wijze de

bezonningsduur van een object kan worden beoordeeld, werd nog verder
constructief verbeterd en kan thans tevens gebruikt worden voor de bepaling
van de hemelfactor en de bezonning van dieper in het vertrek gelegen punten'

Een herziene handleiding, die ook in het Frans, Duits, Engels en Zweeds

zal verschijnen, werd voorbereid.
In verschillende grote gemeenten werd ten behoeve van de Studiecommissie

Grondslagen Woningwaardering een onderzoek ingesteld naar de feitelijke
bezonningstoestand in een aantal moderne woonwijken, ten einde enkele

bruikbare normen voor de zontoetreding te kunnen vaststellen.

Bouw en inrichting van scholen
Zeer veel werk werd verricht in het verband van de beide Studiecommissies

voor de bouw van kleuterscholen en voor lagere scholen. Aan het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd advies uitgebracht over de

concept-bouwbesluiten voor genoemde soorten scholen.

Bewaring en afvoer van huisvuil in de hoogbouw
Gegevens werden verzameld betreffende een aantal op technische schaa¡

uitgevoerde vuilverwijderingsinstallaties in woningen.
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Door medewerkers der Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. werden
wederom enkele voordrachten over verschillende gezondheidstechnische vraag-
stukken gehouden, zowel in hier te lande georganiseerde studiedagen, con-
gressen, e.d. als tijdens dienstreizen naar het buitenland, onder meer in Belgie
en Engeland.

DocuruBNr¡.tle

In 1956 werden voor de Sectie Industriële Luchtverontreiniging ruim 600
literatuurgegevens gecodeerd en voor de Sectie Binnenklimaat ongeveer 250,
terwijl op de achterzijde van 86 fiches een kort uittreksel werd vermeld. De op
basis van de samenwerking van de A¡beidsinspectie, het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde, het Gezondheidscentrum van de N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken en de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.
tot stand gekomen bedrijfsgeneeskundige literatrnrrdocumentatie werd voort-
gezet en tegen betaling beschikbaar gesteld. Ruim 900 literatuurgegevens wer-
den verwerkt, van 600 werd een uittreksel op de fiches vermeld, terwijl van 250
de volledige auteurssamenvattingen van alle hoofdartikelen in de tijdschriften
Archives of Industrial Health, Archiv für Gewerbepathologie und -hygiene
ert Zentralblatt für Arbeitsmeclizin und -schutz verschenen.

Voor een meer gedetailleerd verslag moge hier worden verwezen naar het
verslag over het jaar 1956 van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O., dat
afzonderlijk wordt gepubliceerd.
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MEDISCH.FYSISCHE AFDELING T.N.O.

ALGEMEEN

Op I mei 1956 is overleden Prof. Dr. M. N. J. Dirken, die sedert de instelling

van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. deel heeft uitgemaakt van het be-

stuur van deze afdeling. Prof. Dirken is altijd bereid gevonden zijn advies en

diensten aan te bieden, \üanneer een beroep op hem werd gedaan. Aan Prof.

Dirken is veel danl< verschuldigd voor al hetgeen hij als bestuurslid heeft

verricht.
Prof. Dr. A. J. H. Vendrik werd benoemd tot lid van het bestuur.

Het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. was op 31 december

1956 als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitler, Prof. Dr. A. J. H. Vendrik,
Prof. Dr. H. C. Burger, ondervoorzitter, Prof. Dr. Ir. C. J. D. M. Verhagen,

Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Prof. Dr. H. de Vries,

Prof. Dr. L. B. W. Jongkees, Prof. Dr. R. H. de Waard,

Prof. Dr. H. A. Snellen A. E. Winkel, secretaris.

Het bestuur heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd.

WERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN

In het afgelopen jaar vond wat betreft de radiologische onderzoekingen,

welke in eigen beheer worden uitgevoerd, een ingrijpende reorganisatie plaats.

In verband met de te verwachten snelle toeneming van de toepassing van

de kernenergie in de nabije toekomst en wel speciaal met het oog op de aan

deze toepassing verbonden gevaren voor de volksgezondheid werd het wense-

lijk geacht de radiobiologische werkzaamheden uit te breiden. In overleg met

het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. en overeenkomstig het

advies van het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. werden deze

radiobiologische werkzaamheden per 1 september 1956 van de Radiologische

Werkgroep der Medisch-Fysische Afdeling T.N'O. afgescheiden.

Het is zeer gewenst, dat alle werkzaamheden, welke in eigen beheer worden

verricht, zo spoedig mogelijk in het nieuwe gebouw van het Medisch-Fysisch

Instituut T.N.O. worden ondergebracht. Daarom is het te betreuren, dat de

plannen voor de bouw van het instituut in een onbevredigend tempo voortgang

hebben. Gehoopt wordt, dat in het nieuwe jaar met de eigenlijke bouw een

aanvang kan worden gemaakt.
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W¡n<cno¡p vooR ELEcrRo-ENcEFALocRAFTE

Ir. D. H. Bekkering, directeur van het Medisch-Fysisch Instituut T.N,O.,
werd benoemd tot lid van de Werkgroep voor Elektro-encefalografie.

Deze werkgroep is in het afgelopen jaar bijeen geweest ter beoordeling van
een aantal subsidie-aanvragen, voor het opstellen van het werkplan en de be-
groting voor 1957 en ter bespreking van jaar- en kwartaalverslagen van de
verschillende onderzoekingen.

Suscnosp ,,FREeuENTIE-ANALvSE vAN HET E.E G "

fn de zomer van 1956 is het lid Dr. A. G. M. van Gemert overleden.
De subgroep is in de verslagperiode driemaal bijeen geweest.
Voor de leden zijn de volgende voordrachten gehouden:
,,Poly-frequentie-analyse" door Dr. W. Storm van Leeuwen.
,,Beschrijving van het principe van de E.E.G.-magnetograaf" door A. Kamp.
,,Voordracht naar aanleiding van The international European E.E.G.-

meeting" door Dr. L. H. van der Tweel.
,,Frequentie-analyse en akoestische provocatie" door Dr. H. F. R. prechtì.
,,Frequentie-analyse ten behoeve van de standaardisering van het flitsonder-

zoek" door A. M. Hamoen.
,,Frequentie-analyse ten behoeve van het tremoronderzoek', door A. M.

Hamoen.

IN n¡r KADER vAN DE wERKcRoEp vooR ELEKTR.-EN.EFALocRAFIE IN GANc
ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE VAN DE MEDISCH-FYSISCHE
AFDELING TNO

1- onderzoek betreffende het lokaliseren van primaire epireptische haarden

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn
te Groningen. De termijn van de subsidieverlening is verlengd to I januari
1958, zonder dat hieraan financiele consequenties zijn verbonden.

Over de werkzaamheden wordt het volgende medegedeeld.
Aan de oscillograaf zijn enkele verbeteringen a zijn

fotografisch te registreren en njn via een luidspre lìjk-
heid tot ijking (10 en 100 ¡.1 V) is nu aanwezig. De van
een halfdoorlaatbare spiegel vier kanalen gelijktijdig te registreren, leverden
geen bevredigend resultaat op. Daarom is een aanvraag ingediend voor een
vier-kanaals elektronenstraalbuis.
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Hoewel de apparatuur nog niet aan alle gestelde circr voldoet, is hiermede

in het afgelopen jaar wetenschappelijk onderzoek verricht, waarover het vol-

yogrammen gemaakt, om de vorm en de

erschillende spieren te kunnen vergelÜken.

spieren, die aangedaan waren ten gevolge

van perifere zenuwletsels, voorhoorndegeneraties of dystrofieën'

Nâast dit myografische onderzoek werd aangevangen met proeven bij katten'

waarbij elektroden in subcorticale structuren geimplanteerd waren. Door

middel van elektrisch prikkelen werden epileptische haarden gevormd. De

uit de verschillende structuren resulterende golfvormen werden geanalyseerd'

Tevens werden drempelbepalingen verricht voor epileptische aanvallen

tijdens verschillende gedragingen van zich vrij bewegende proefdieren.

2. Onderzoek betreffende de pathofysiologie van temporale epílepsie en betref'

fende de elektromyografie

Aan Dr. O. Magnu de termijn van 1 januari 1957-
I januari 1958 een aan d voor de kosten van proefdieren

en enig hulppersoneel. de fysioloog, waarvan hieronder

sprake is, aan te stellen'
Dr. Magnus heeft over de onderzoekingen het volgende medegedeeld:

a. Onderzoek betreffende de pathofysiologie van temporale epilepsie

hervat en uitgebreid.

å. Onderzoek betreffende de elektromyografie

Het klinisch elektromyograflsche onderzoek werd voortgezet' Op grond

van de tot nu toe opgedane ervaring is gebleken, dat er behoefte bestaat de

hierbij verkregen uitkomsten meer kwantitatief te maken. Derhalve werd con-

tact opgenomen met het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. voor het uitwerken

van de hiervoor benodigde methodiek.
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3. spektrografisch onderzoek van het elektro-encefarogram bij normale proef-
personen en bij lijders aan epilepsie

Aan Prof. Dr. G. G. J. Rademaker en Dr. w. storm van Leeuwen, beiden
te Leiden, is voor dit onderzoek voor de termijn van I januari lgsI-ljanuari
1958 een aanvullend subsidie verleend, bestemd voor het honorarium van een
psycholoog voor hoogstens één kwartaal en voor de personele kosten van een
assistent voor de periode I januari-l augustus 1957.

In samenwerking met enige buitenlandse onderzoekers werden in Marseille
voorwaardelijke reflexexperimenten verricht; de met de E.E.G.-magnetograaf
opgenomen resultaten werden in de neurologische kliniek te Leiden spektogra-
fisch geanalyseerd.

voorts is een onderzoek verricht naar het squeak-fenomeen van het alpha-
ritme.

Het onderzoek naar de correlatie van psychologische en elektroencefalo-
grafische gegevens is voortgeze!.

4. onderzoek betreffende de frequentie-analyse van het thêtaritme ten behoeve
van het psychiatrische onderzoek

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van prof. Dr. L. van der Horst te
Amsterdam. De termijn van de subsidieve¡lening is verlengd tot I januari
1958 zonder dat hieraan financiële consequenties zijn verbonden.

van een aantal patiënten werd een elektro-encefalogram opgenomen,
waarvan een frequentie-analyse werd gemaakt.

rn aansluiting hierop werd een schrijfdrukonderzoek verricht. Een directe
samenhang tussen elektro-encefalografie en psychiatrische diagnostiek bleek
niet eenvoudig te vinden te zijn, zodat besloten werd in eerste instantie te
zoeken naar een verband tussen een psychologische testmethode en het elektro-
encefalogram. Uit de chrijfsnelheid bepaald (een
maat voor het psycho frequentie_analyse werd de
gemiddelde frequentie

5. onderzoek over de elektrische activiteit en de prikkelbaarheid van het rugge-
merg na doorsnijding
van Prof. Dr. J. ten cate te Amsterdam is bericht ontvangen, dat het onder-

zoek binnen niet te lange tijd beëindigd zal worden. De termijn van de subsidie-
verlening is verlengd tot I januari 195g.
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Over de tot nu toe verkregen resultaten wordt het volgende medegedeeld:
Bij een aantal honden, katten en konijnen werd het thoracale ruggemerg

onder urothaan- of Nembutalnarcose doorgesneden.
De amplitudo van de isotonisch geregistreerde kniepeesreflex was na door-

snijding geringer, doch nimmer nul; in enkele gevallen veranderde de amplitudo
niet. Een geleidelijk herstel werd daarna waargenomen, doch meestal werd
niet de oorspronkelijke amplitudo-grootte bereikt.

De spontane elektrische activiteit van het lumbale merg veranderde niet
sterk na doorsnijding. Soms werden in het geheel geen veranderingen waarge-
nomen. Een frequentie-toename van het elektromyelogram werd na door-
snijding soms waargenomen.

De rol van de bloedvoorziening van het ruggemerg op de doorsnijdings-
verschijnselen wordt nog nagegaan.

Ook het gedrag van de gekruiste reflexen wordt nog onderzocht.
Er werden geen duidelijke verschillen in de aard van de spinale shock bij

de diersoorten, die wij gebruikten, gevonden.

6. Onderzoek naar het patroon der elektrische activiteit van de prematuur en de

à terme geborenen

Aan Prof. Dr. G. P. M. Horsten te Amsterdam is voor de termijn van
1 januari 1957 - I januari 1958 een aanvullend subsidie verleend voor de

aanschaf van een stroboscoop en voor personele kosten.
In het begin van het verslagjaar werd een hulpkracht aangetrokken en werd

de uit subsidie aan geschafte frequentie-analysator ontvangen.
In totaal zijn in 1956 vervaardigd: 923 elektro-encefalogrammen van pas-

geborenen en van voor controle teruggekomen kinderen.
Het controleren van de kinderen, die in de R. K. Ziekenverpleging Onze

Lieve Vrouwe Gasthuis zijn geboren, doch die niet allen terugkomen op de

zuigelingenzorg van dit ziekenhuis, kon nog niet op grote schaal ter hand
genomen worden door moeilijkheden van organisatorische aard.

Het blijkt ook, dat niet alle pasgeborenen onbeperkt kunnen worden ge-

volgd, aangezien de bezettingsgraad van het toestel reeds 100 | bedraagt bij
onderzoek van een geringer aantal kinderen.

Voor een uitgebreider verslag over het onderzoek wordt verwezen naar het

artikel in T.N.O.-Nieuws, 1956, Jrg. 11, 4fl. 10, Blz.455-459.

7. Onderzoek inzake lichtprikkelíng voor encefalografie, pupillografie en

retinografie en onder zoek inzake de flikker-fusie-J re quent iebepaling

De subsidietermijn van dit onderzoek van Dr. L. H. van der Tweel te Am-
sterdam is verlengd tot I januari 1958, zonder dat hieraan financiële conse-
quenties zijn verbonden.
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Het elektronische lichtflitsapparaat, dat in 1955 gebouwd werd, is in hoofd-
zaak gebruikt bij het onderzoek naar de reactie van de pupil van de mens op
licht. De metingen werden verricht door de lichtenergie van het flitsapparaat
als prikkel te gebruiken en de pupildiameter met behulp van een kijker en een
oculairmicrometer waar te nemen. De resultaten van dit onderzoek, die een
aanvulling waren op meetresultaten verkregen met een pupillograaf, werden
gepubliceerd in de dissertatie van L. H. van der Tweel. In de eerste plaats
werd de geldigheid van de wet van Bunsen-Rescoe voor de pupilreactie onder-
zocht. Yoor niet te lange tljden (kleiner dan I sec.) bleek de totale lichtenergie
in hoofdzaak bepalend voor de pupilreactie te zijn. Ook het verschijnsel, dat
de pupilreactie op zeer korte lichtflitsen nog een aflooptijd van ca. 0,5 sec.

heeft, werd onderzocht. Ten slotte werd de pupilreactie op intermitterend licht
onderzocht en werd de flikker-fusie-frequentie van de pupilreactie bepaald in
afhankelijkheid van de modulatiediepte van sinusvormig gemoduleerd licht.
O.a. bleek, dat deze frequentie voor lage frequenties samenviel met de flikker-
fusie voor de lichtzin.

Er is mede ingestemd, dat het lichtflitsapparaat gebruikt zou worden in de
Kliniek voor Oogheelkunde van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam.

Voorts za! op het gebied van de subjectieve flikker-fusie-frequentie worden
samengewerkt met Dr. H. E. Henkes.

8. Onderzoek inzake de objectieve flikker-fusíe-frequentie met behulp van het
e lektroretinogram

Dit onderzoek wordt verricht door Dr. H. E. Henkes te Rotterdam. De
termijn van de subsidieverlening is verlengd tot 1 januari 1958 zonder dat
hie¡aan financiële consequenties zijn verbonden.

Over het onderzoek in de verslagperiode kan het volgende worden mede-
gedeeld:

De klinische registratie van het elektrische patroon van het netvlies is verder
uitgebreid door de ontwikkeling van een registratietechniek, die een differen-
tiatie tussen de responsies van het scotopische (staafjes-) systeem en het foto-
pische (kegeltjes-) systeem van het netvlies toestaat. De natuurlijke dominantie
van het scotopische systeem van het menselijk netvlies wordt doorbroken
door selectieve stimulering van het kegeltjessysteem, die o.a. gevonden wordt
door prikkeling van het netvlies met lichtflitsen van hoge intensiteit en hoge
frequentie. Selectieve versterking van de responsies door middel van de voor
dit doel door Dr. van der Tweel en medewerkers ontworpen en gebouwde
frequentie-analysator heeft volledig aan het doel beantwoord. Hierdoor is een
betrouwbare en gevoelige methode verwezenlijkt voor het registreren van de
activiteit van de beide retinale systemen afzonderlijk.

De bijzondere betekenis van deze methodiek is vooral gebleken in het
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lopende onderzoek, dat verricht wordt door Mevrouw Schappert-Kimmijser,
aangaande de blindheidsoorzaken in Nederland.-len aanzien van diagnostiek
en prognose is hierbij grote winst geboekt. Het is onder andere mogelijk
gebleken in de grote groep van dysfuncties van de retinale systemen een nadere

differentiatie te brengen; ook in de groep van de amblyopieën kon een belang-

rijke differentiatie in plaats en aard van de aandoening worden gebracht. Een

voortzetting van dit onderzoek is alleszins gewettigd op grond van de reeds

verkregen resultaten, maar ook voor de verdere toepassing van de methode
van de objectieve bepaling der flikker-fusie-frequentie op het flikker-ERG in
de oogheelkundige kliniek zijn de vooruitzichten gunstig.

9. Onderzoek van het elektro-encefalogram van normale personen

De voorbereiding van een onderzoek naar het elektro-encefalogram van

normale personen stagneerde door het optreden van grote moeilijkheden. In
de eerste plaats is de vraag, welke personen voor een dergelijk onderzoek als

normaal zljn te beschouwen, nog steeds niet duidelijk beantwoord.
Het onderzoek zelve zal geziet de benodigde apparatuur moeten worden

verricht in een kliniek, die op elektro-encefalografisch werk is ingesteld. De
proefpersonen zullen naar de kliniek moeten komen en dit in combinatie met

de relatief lange duur van het onderzoek is tot nu toe een hinderpaal gebleken

om het onderzoek aan te vatten.
Wel werd een aanvang gemaakt met een literatuurstudie over het E.E.G.

van normalen en werden oriënterende besprekingen gevoerd.

IN nsr KADER vAN DE wERKcRoEP vooR ELEKTRo-ENCEFALocRAFIE lNcEwIL-
LIGDE AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

l. Onderzoek inzake frequenfie-analyse bii provocatie met flitsprikkeling en

met akoestische ritmische prikkeling

Aan Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn is subsidie verleend voor de termijn
van 1 maart 1957-1 maart 1958 voor personele kosten.

Met dit onderzoek wordt beoogd om door toepassing van frequentieanalyse
na te gaan welke flitslrequenties en welke E.E.G.-afleidingen de meeste infor-
matie geven over de ritmische activiteit van de hersenen. Onderzocht worden
de betekenis der gevonden frequenties en hun verdeling over de hersenschors'
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WERKGROEP,,STANDAARDISATIE VAN DE FONOCARDIOGRA-
FIE"

De werkgroep heeft de resultaten besproken van de uitwisseling van fono-
cardiogrammen tussen een aantal cardiologen, welke uitwisseling was geenta-
meerd met het doel om na te gaan of de werkers met fonocardiografen moeite
hebben met het lezen van fonocardiogrammen, opgenomen met een apparaat
van ander type dan waarmee ze zelf werken. Deze uitwisseling is leerzaam
gebleken.

Door het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. werd een apparatuur ontwik-
keld voor het onderzoek naar de invloed, die filters met een onderling ver-
schillende karakteristiek hebben op het fonocardiogram. De bedoeling is door
dit onderzoek te komen tot een uitspraak over de voor de fonocardiografie
meest gewenste filters. Cardiologen van de werkgroep zijn verschillende malen
bijeen geweest voor de beoordeling van fonocardiogrammen, die met de
genoemde apparatuur via een 60-tal filters waren opgenomen.

Voor de werkzaamheden, die in het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.
worden verricht ten behoeve van de standaardisatie van de fonocardiografie,
wordt verwezen naar hetgeen hierover elders in het verslag wordt medegedeeld.

COMMISSIE VAN OVERLEG BETREFFENDE HET ONDERZOEK
INZAKE KEURINGSNORMEN VOOR HOORAPPARATEN

De commissie van overleg heeft in 1956 behandeld het eindrapport van de
heer J. J. Groen over het,,Onderzoek inzake keuringsnormen voor hoorappa-
raten", dat is verricht onder leiding van Prof. Dr. A. A. J. van Egmond te
Utrecht. Dit rapport werd aan het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling
T.N.O. aangeboden met het voorstel, dat het door de heer J. J. G¡oen in deze
vorm zou worden aangeboden aan de Subcommissie voor de bestudering van
de normalisatie van hoortoestellen van het Nederlands Elektrotechnisch
Comité. Het bestuur heeft met dit voorstel ingestemd.

Besloten werd de apparatuur, die is aangeschaft uit het aan Prof. van Eg-
mond voor het genoemde onderzoek verleende subsidie en eigendom is van de
Medisch-Fysische Afdeling T.N.O., ter overneming aan te bieden aan de
Universiteitskliniek voor Keel-, Neus- en Oorziekten te Utrecht.

Een ontwerp van de ,,Methods for measurement of the electro-acoustical
characteristics of hearing aids", ontvangen van de eerdergenoemde subcom-
missie van het Nederlands Elektrotechnisch Comité, werd aan de leden van
de commissie van overleg ter beoordeling toegezonden.

In verband met de beeindiging van haar taak is de Commissie van Overleg
betreffende het onderzoek inzake keuringsnormen voor hoorapparaten ont-
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bonden. Aan de leden wordt ook op deze plaats dank gebracht voor de tijd
en de moeite, welke zíj zich voor de werkzaamheden der commissie hebben
willen getroosten.

Van het eindrapport over het onderzoek inzake keuringsnormen voor hoor-
apparaten kan de volgende samenvatting worden gegeven:

De bevindingen, in de periode 1946-1950 met hoortoestellen bij slecht-
horenden opgedaan, waren aanleiding om dieper in te gaan op de eigenschap-
pen van deze toestellen. Het vermoeden bestond, dat overgangstrillingen en

intermodulatie voor de slechthorende wel eens belangrijker konden zijn dan
op grond van ervaringen met normaal horenden verwacht kon worden.

Uit de onderzoekingen is gebleken, dat deze vermoedens juist waren en dat
de volgende opgestelde streefnormen de aandacht verdienen:

Streefnorm I. a) Getracht moet worden om de karakteristiek van de verster-
king als functie van de frequentie van ieder der samenstellende
delen van een hoortoestel een zodanig vloeiend verloop te
geven, dat er geen pieken (of dalen) met Q > 2 in voorkomen
ö) en verder zodanig, dat de,,overall" karakteristiek ook geen

pieken (of dalen) met Q > 2 vertoont.
c) De onder a) genoemde curve zou als normale vorm van
100 Hz af een stijging van 6 db per octaaf mogen bezitten,
doorgaande tot 1500 Hz, waarna een vlak verloop tot 3000 Hz
moet volgen. Hierna zou een daling van 10 db per octaaf
toelaatbaar zijn.

Streefnorm II. De disproportie van hoortoestellen zou slechts zo gering
mogen zljn, dat, bÜ uitsluiting van opzettelijke begrenzing, het
punt van Groen in het gehele doorgelaten frequentiegebied
nergens < 125 db abs gelegen zou zljtt.

Streefnorm III. De ,,beengeleidingscomponent" van een luchtgeleidingstele-
foon mag geen piek bezitten met Q > 2.

Streefnorm IV. De ruis van hoortoestellen moet zodanig gering zijn, dat bij
een versterking van 0 db bij 1000 Hz de ruiscomponenten
overal ten minste 20 db zwakker zijn dan de overeenkomstige

componenten van de ,,normale" spraak, zoals deze dan door
het toestel wordt overgebracht; de spraak en de ruis moeten

beneden 1000 Hz in banden van 50 Hz breed en daarboven

in banden uun Lx 50 Hz semeten worden'
1000

De streefnormen werden getoetst aan slechthorenden en in orde bevonden.
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COMMISSIE VAN OVERLEG BETREFFENDE HET ONDERZOEK
INZAKE DE FREQUENTIE VAN SLECHTHORENDHEID BIJ SCHOOL-
KINDEREN

De conmissie van overleg is in het verslagjaar bijeen gekomen ter bespreking
van een ontwerp van het eindrapport over het onderzoek inzake de frequentie
van slechthorendheid bij schoolkinderen. Het eindrapport heeft nog niet zijn
definitieve vorm verkregen.

Over het onderzoek, dat is verricht onder leiding van prof. Dr. E. Huizinga
en Prof. Dr. H. C. Huizing, beiden te Groningen, kan het volgende worden
medegedeeld:

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari 1958, zonder
dat hieraan nieuwe financiele consequenties zijn verbonden. De aanstelling
van de hulpkracht, die behulpzaam was bij het uitwerken der verkregen resul-
taten, werd verlengd tot 1 december 1956.

rlet massa-onderzoek inzake de frequentie van slechthorendheid bij school-
kinde¡en werd in de loop van het jaar voortgezet. In totaal werden in de pro-
vincie Groningen en het Noorden van Drente ruim 10.000 kinderen der lagere
scholen onderzocht.

Het gehele onderzoek had plaats in vier ve¡schillende gebieden, waarbij
bleek, dat van het totale aantal onderzochte kinderen gemiddeld 4,3 %, in
hun gehoorvermogen gehandicapt waren. Een verschil van enige betekenis
werd tussen de gebieden niet aangetroffen.

Bij de door het onderwijzend personeel als slechte leerlingen aangeduide
groep kinderen was het percentage gehandicapten bijna tweemaal zo groot als
bij de kinderen ingedeeld in de groep goede leerlingen.

Een heronderzoek verricht bij schoolkinderen in de stad Groningen die het
vorige jaar een oproep ontvingen voor nàder onclerzoek wees uit, dat veel
kinderen, die het advies gekregen hadden zich onder behandeling te stellen
vr'egens slechthorendheid en dit advies hadden opgevolgd, een aanmerkelijke
gehoorsverbetering hadden verkregen.

DOOR DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O. ZELYE AANGE-
VATTE ONDER.ZOEKINGEN

1. Mporscn-rysrscu TNsTITUUT TNo

De directeur Ir. D. H. Bekkering heeft over de werkzaamheden van het
instituut het volgende medegedeeld:

Nieuwbouw
Het voorontwerp van het nieuwe gebouw voor het Medisch-Fysisch Insti-

tuut T.N.O. kwam gereed. Dit voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt.
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Elektrokymografie

Het klinisch bedrijven van elektrokymografie vond regelmatig voortgang op
de Afdeling Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden.

Inmiddels werd een nieuwe elektrokymoscoop ontworpen en gebouwd. Dit
apparaat heeft behalve een elektrokymografie-kanaal ook nog een elektro-
cardiografie- en een fonocardiografie-kanaal.

Fonocardiografie

De opname- en weergave-apparatuur, waarmede hartgeluiden via de mag-
neetband opgenomen en repeterend gereproduceerd kunnen worden via een
60-tal filters om dan fotograflsch geregistreerd te worden, onderging nog een
aantal wijzigingen.

Met deze apparatuur werd een aantal opnamen van hartgeluiden gemaakt en
geregistreerd. De resultaten werden beoordeeld door leden van de Werkgroep
,,Standaardisatie van de Fonocardiografie", met als voornaamste bedoeling
te komen tot een uitspraak over de voor de fonocardiografie gewenste filters.

Frequentie-analyse van het E.E.G.

De E.E.G.-spectroscoop en de E.E.G.-magnetograaf \A/aren regelmatig in
gebruik op de Afdeling Elektroneurologie van het Academisch Ziekenhuis te
Leiden, waar nu de snelle poly-analyse van het E.E.G. met deze apparatuur
bedreven wordt.

Een tijdelijke samenwerking kwam tot stand met de professoren Gastaut
en Yoshi.i uit Marseille bij een onderzoek naar de voorwaardelijke reactie op
uitwendige prikkels.

Medegewerkt werd aan een onderzoek van normale proefpersonen en aan
een onderzoek naar de wijze van ontstaan en het over de cortex verspreiden
van het alpharitme (,,squeak"-fenomeen).

Berekeningen en experimenten over de overeenkomst en het verschil in de
frequentie-analyse-resultaten van gesommeerde en gemoduleerde trillingen
werden verricht.

Regelsystemen van de bloedsomloop

Een aanvang werd gemaakt met de constrlrctie van een simulator van de

bloedsomloop,

Hulp aan derden

Aan diverse instanties en personen werd op verzoek advies gegeven over
onderwerpen uit de medische fysica.

Voor de Tweede Kliniek voor Inwendige Ziekten van het Wilhelmina
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Gasthuis te Amsterdam wordt een methode uitgewerkt om astma-geluiden te
registreren en te analyseren.

Beengeleiding
Gewerkt werd aan een capacitieve drukopnemer, die moet dienen voor het

verrichten van metingen aan de processus mastoideus.

Cybernetiek
Een begin werd gemaakt met een studie van de fysiologie van de mens,

met het doel aanknopingspunten te vinden voor het toepassen van de cyberne-
tische gedachtengang, in het bìjzonder bij medisch-fysische problemen.

2. R¡otoloarscHr wERKZAAMHEDEN

a. Commissie van Bijstand ínzake Radiologie
Advies werd uitgebracht over een bepaald punt van het ontwerp-veiligheids-

besluit ioniserende stralen.
b. Curatorium inzake Radiologie

Het Curatorium inzake Radiologie is in het verslagjaar tweemaal bijeen
gekomen ter bespreking van de gang van zaken bij de Radiologische Werkgroep
T.N.O. en van diverse vraagstukken de Radiologie betreffende.
c. Radiologische Werkgroep T.N.O.

Zowel de Dienst voor controle op de radiologische veiligheid door middel
van fllmstrookjes als de Dienst voor de periodieke controle'/an röntgentoestel-
len hebben nu een jaar gefunctioneerd. Een steeds þroter aantal instelling.n étt
personen raakt doordrongen van het nut van een regelmatige controle zowel
op de veiligheid bij de radiologische werkzaamheden als op de röntgentoestellen.

Over de werkzaamheden van de werkgroep wordt het volgende medegedeeld:

Luminescentiedosimetrie

Door bij de copolymerisatie met styreen in plaats van p-chlorostyreen
dichlorostyreen te gebruiken werd de mogelijkheid verkregen luminescerende
stoflen te maken, waarvan de röntgenabsorptie overeenkomt met die van een
willekeurig weefsel (vet, spierweefsel, bot).

De eigenschappen van een met water equivalent copolymeer (samenstelling
C.a H¿z Cl) zijn onderzocht. Ook bij zeer zachte stralen (halveringsdikte in
aluminium 25 mikron) bleek de absorptie per gram gelijk te zijn aan die in
water (spierweefsel), terwijl het soortelijk gewicht van het luminescerende
polymeer 1,05 bedraagt. De lichtopbrengst van deze met tetra-phenylbutadieen
fluorescerend gemaakte plastic bleek bij metingen tussen 0 en 40o C niet merk-
baar door de temperatuur te worden beïnvloed. Visueel is zelfs bij 200' C nog
geen vermindering van de luminescentie waar te nemen.

128



Met dit materiaal als detector werd een luminescentie-dosimeter gebouwd

die gebruikt zal worden in het Radiologisch Institurrt van de Rijksuniversiteit

te Urecht.

Filmstrookjesdienst voor radiologische veiligheid

Aan deze dienst werd aan het einde van het jaar deelgenomen door 222

abonnees. Bij vier deelnemers moesten wegens regelmatige overschrijding van

de maximaal toelaatbare dosis maatregelen worden genomen om de veiligheid

bij het werk te verhogen'

Dienst voor periodieke controle van röntgentoestellen

op instigatie van de Nederlandse vereniging van Dermatologen is een

dienit in het leven gefoepen, die het mogelijk maakt röntgentoestellen per

abonnement tweemaal per jaar te doen controleren. Bij deze dienst hadden

zich aathet einde van het jaat 7o abonnees opgegeven. uit de meetresultaten

is gebleken, dat de controleperiode van een half jaar gunstig gekozen is.

Opdrachten

In het lde opdrachten uitgevoerd, namelijk:

dosismet 22

dosismet 8

adviezen oestellen' I

metingen aan hoogtezonlamPen

Contacten naar buiten

op 3 maart werd te utrecht een voordracht gehouden voor de vereniging

van Artsen van de Consultatiebureaus voor Tuberculosebestrijding over de

filmstrookjesdienst T.N.O.
Op uitntdiging van de ,,International Commission on Radiological Units"

*"rá op S apiit t" Genève een voordracht gehouden, getiteld: ,'Review of air-

equivalent luminescent materials".
op 19 september werd een bezoek gebracht aan het Belgische reactorcentrum

te Mol om kennis te nemen van de aldaar toegepaste veiligheidsmaatregelen'

3. WgmcnoEP GEDETACHEERD BIJ PRoF. DR' H' c' BURGER TE urREcHT

BijProf.Burgerwerdeenwerkgroepgedetacheerdmetdebedoelingdeze
onder te brengen in het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. zodra het nieuwe

gebouw uoo, ãit instituut gereed gekomen is.,De wetenschappelijke werkers

I¡., te w".k gesteld bü de onderzoekingen, welke met steun van de Medisch-

FysischeeroeungT.N'o.wordenverrichtonderleidingvanProf.Burger.
Over deze onderzoekingen worden hieronder mededelingen gedaan'
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IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUB-
SIDIE VAN DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

I. Fvsior,ocrB

Onderzoekíngen met de cardiotachometers, die het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde te Leiden in bruikleen heeft ontvangen

Deze onderzoekingen geschieden onder leiding van Dr. F. H. Bonjer te
Leiden.

In het jaar 1956 werd uitsluitend gewerkt met de elektrocardiografische
methode van cardiotachometrie. De cardiotachometer werd voorzien van
een mechanisme, waardoor het mogelijk is zowel de R-top als de S-top van het
elektrocardiogram te gebruiken als signaal voor het registreren van de polsfre-
quentie.

De ervaringen verkregen met de afleiding door borst-elektroden tijdens
inspanningsproeven op de rijwielergometer bij hart- en longpatiënten werden
uitgebreid.

Onder laboratoriumomstandigheden werden verschillende werkmethoden
van stuwadoors onderling vergeleken. In de industrie werd een onderzoek ge-
daan bij arbeiders onder hittebelasting.

Het aantal hartpatiënten, waarblj deze methode van meten van de polsfre-
quentie niet opgaat, is volgens de huidige ervaring zeer gering en betreft niet
meer dan I tot 2 procent van de onderzochte patiênten. Bij hen is het eRS-
complex te breed om een snelle potentiaalwisseling te kunnen registreren of is
het potentiaalverschil van R- en S-top te gering om voldoende signaal te ver-
oorzaken. rn het laatste geval zou een extra versterking misschien nog uitkomst
kunnen bieden. Daar echter het aantal patiënten waarbij dit verschijnsel op-
treedt zo gering is, is het aanbrengen van deze exÍra versterking niet van drin-
gend belang.

II. INT¡nNB GENEESKUNDE

L Onderzoek betreffende de slagvolumemeting van het hart

Voor de termijn van l januari l957-ljanuari 1958 is aan prof. Dr. H. C.
Burger een aanlr¡llend subsidie verleend voor mate¡iële kosten.

Over het onderzoek kan het volgende worden medegedeeld:
Blj de klassieke vorm van de injectiemethode ter bepaling van het minuten-

volume van het hart is een arteriepunctie noodzakelijk. Ten einde deze te
vermijden is een onbloedige variant ontwikkeld. Het gebruik van een radio-
actieve indicator maakt meting van de straling buiten het tichaam mogelijk
met tegen het lichaam geplaatste scintillatietellers.
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Evenals bij de klassieke injectiemethode moet nu het effect, veroorzaakt door
de recirculatie, geelimineerd worden. De toepasbaarheid van de extrapolatie-
methode volgens Hamilton in dit geval is onderzocht door de verkregen
minutenvolumina te controleren met die van de gelijktÜdig uitgevoerde klas-
sieke injectiemethode. Als indicator werd met J13L gejodeerd menselijk serum-

albumine gebruikt. De meting geschiedt met 3 scintillatietellers; langs de eerste

stroomt arterieel bloed, de andere zijn respectievelijk op het hart en tegen de

zijkant van het hoofd geplaatst. Voor 30 personen zijn de metingen op het
hart en het hoofd vergeleken met die aan de arterie. De metingen op het hart
zijn gemiddel d 14 % te hoog (standaardafwÜking 20 l), die op het hoofd I 3 |
te hoog (standaardafwijkine 27 %).

2. Onderzoek inzake de fysische grondslagen van percussie

Aan Prof. Dr. H. C. Burger te Utrecht is ten behoeve van dit onderzoek voor
de termijn van 1 januari 1957-l januari 1958 een aan.ullend subsidie verleend
voor materiële kosten.

Over het onderzoek is het volgende medegedeeld:

De optische analysemethode is voor toepassing op grote schaal te omslachtig

en te onnauwkeurig. Daarom is overgegaan op de magnetische bandmethode.

Hierbij wordt een stukje band om een draaibare schijf gelegd. In de omtrek
van de schijf is een afneemkopje bevestigd. Rotatie van de schijf ten opzichte

van de stilstaande band geeft reproduktie van het opgenomen signaal. Er zijn
moeilijkheden vanwege het niet constant lopen van de motor.

Berekeningen aan perspex plaatjes, die in trilling gebracht worden door de

percussiemachine, leiden in het algemeen niet tot het gewenste resultaat. In
enkele speciale gevallen is een benaderde oplossing mogelijk. Controlemetingen
geven een redelilke overeenstemming met de theorie.

Er wordt gewerkt aan een installatie voor het akoestisch reproduceren van

het percussiegeluid. Registraties van de uitwijking van de thorax ten gevolge

van de percussie geven in een enkel opzicht een ander beeld dan het geluids-

patroon.
Percussiegeluiden van patiënten van het stads- en Academisch Ziekenhuis

te utrecht zijn geanalyseerd. ook analyses van reeds lang geleden opgenomen

signalen van mens en hond zijn verricht. Bij deze laatste experimenten was de

normale luchtvulling vervangen door een helium-zuurstof mengsel. De piek

van 60 en 120 Hz (respectievelijk voor de mens en de hond) is veel hoger en

smaller in het helium-geval dan bij lucht. Voor de piek van 120 en 130 Hz geldt

juist het omgekeerde.
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3. Onderzoekingen inzake de polsgolf
Voor dit onderzoek \¡vas voor het jaar 1956 voor de eerste maal subsidie

verleend. Voor de termijn van I januari 1957 - I januari 1958 werd een aan-
vullend subsidie verleend voor materiële kosten en diversen.

Prof. Burger heeft over het onderzoek het volgende medegedeeld:
Als ons hart zich samentrekt en bloed in de aorta stuwt ontstaat in het

begin van deze grote lichaamsslagader hierdoor een drukverhoging, die zich
als een golf perifeerwaarts uitbreidt met eet snelheid, die ongeveer tien keer
gtoter is dan de stroomsnelheid van het bloed in de aorta en die overal te
voelen is, waar slagaderen dicht onder de huid liggen, zoals aan de pols, de

slaap, de elleboogsplooi, de lies, de hals en de voet. De snelheid van deze golf
is des te groter naarmate de arteriewanden stijver zijn en men zou dus door
meting van deze snelheid een inzicht kunnen krijgen in de stugheid van de

arteriewand, iets wat in de geneeskunde van groot belang kan zijn.
Het spreekt dan ook vanzelf, dat tal van onderzoekingen op dit gebied ver-

richt zijn. Vele meetmethoden worden aangegeven, doch bevredigend zijn de

resultaten nog steeds niet.
B[i het ditjaar in het Fysisch Laboratorium te Utrecht begonnen onderzoek

werd besloten de bewegingen van de arteriewand te registreren op verschil-
lende plaatsen en hieruit de,,polsgolfsnelheid" te bepalen. Om deze bewegingen
zo weinig mogelijk te beïnvloeden werd een zeer klein spiegeltje boven de arterie
op de huid gelegd en de bewegingen hiervan werden met behulp van een licht-
straal, een sperlaagcel en een di¡ecte schrijver geregistreerd. Talrljke metingen
werden blj proeþersonen verricht om de reproduceerbaarheid der verkregen
getallen te onderzoeken. Hierbij bleek, dat het niet mogelijk zalzijr' de ,,pols-
golfsnelheid" zonder bijzondere voorzorgen te bepalen. De spreiding der
resultaten is dan veel te groot. De toestand van de proefpersoon, de ligging
van het spiegeltje ten opzichte van de arterie en kleine verschillen in de plaats
van het spiegeltje hebben grote invloed. Een maaltijd kan de gemeten ,,pols-
golfsnelheid" in de periferie (niet centraal) met 25 à 60 /" doen stijgen.

Verder laat het zich reeds thans aanzien, dat, zo het al mocht lukken de
grote spreiding in de uitkomsten aanzienlijk te drukken door verder onderzoek
van bovengenoemde verschijnselen, de bij verschillende personen zo uiteen-
lopende vervorming van de golf tijdens zijn voortplanting naar de periferie
reeds tussen gezonde proefpersonen zeer grote verschillen zal geven. }Iet zal
dus moeilijk zijn een gevonden snelheid duidelijk pathologisch te noemen. Wel
lijkt het niet onmogelijk om in de toekomst bij een proefpersoon verrichte
metingen te vergelijken met enkele jaren tevoren op dezelfde wijze bij hem
verkregen resultaten en hieruit te besluiten of de stäfheid van de vaatwand
veranderd is. Dit zou een resultaat ìrjn, dat voor de kliniek al van gtoot belang
zou kunnen zijn.
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4. Onderzoek omtrent de hemodynamische gevolgen vnn een stenose in een

bloedvat of in het hart

Voor dit onderzoek is indertijd subsidie verleend aan Prof. Dr. H. A. Snellen

te Leiden. De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari 1958'

zonder dat hieraan nieuwe financiële consequenties zijn verbonden.
In 1956 is het meetgedeelte van het apparaat voor de bepaling van frequentie-

karakteristieken van catheters en drukopnemers, gebouwd volgens het oor-
spronkelijke ontwerp, gereed gekomen. Het bleek echter in deze vorm niet
geheel aan de verwachtingen te voldoen. Storingen ten gevolge van mechanische

trillingen waren aan de grote kant, terwijl de koppeling tussen drukkamer en

drukopnemer, die lekvrij moet zijn, tot moeilijkheden aanleiding gaf.

Aan de hand van proeven zijn verbeteringen aangebracht, die de hoop wet-

tigen, dat de genoemde bezwaren binnenkort tot het verleden zullen behoren.

Onderwijl zljn reeds besprekingen gevoerd om tot een aandrijfmechanisme
voor dit meetgedeelte te komen.

5. Onderzoek naar de klinische bruikbaarheid van de impedantieplethysmografie

Voor dit onderzoek is indertijd subsidie verleend aan Prof. Dr. H. A. Snellen

en Dr. F. H. Bonjer, beiden te Leiden. De termijn van de subsidieverlening

werd eerst verlengd tot 1 januari 7956, zondet dat hieraan flnanciële conse-

quenties waren verbonden. Vervolgens werd voor de periode van I januari

1957-1 januari 1958 een aanvullend subsidie verleend voor personele kosten

en reiskosten.
In het verslagjaar werd de apparatuur voor impedantie-plethysmografie

gereed gemaakt voor gebruik in de kliniek.

6. Onderzoek naar de klinísche bruikbaarheid van apparatuur voor elektro'
kymografie

Dit onderzoek, dat werd verricht onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen

te Leiden, werd in het tweede kwartaal beëindigd'
Er werden in totaal 516 elektrokymogrammen van patienten en proefperso-

nen opgenomen, terwijl daarnaast enkele opnamenbuitenhetroutine-onderzoek
met gewijzigde opstelling en apparatuur en tijdens catheterisatie gemaakt

werden.
Ten einde het materiaal naar behoren te kunnen bewerken werd een een-

voudíg kaartsysteem aangelegd en werden van elke onderzochte patiënt de

klinische, röntgenologische, operatieve en eventueel pathologische gegevens

op een daartoe ontworpen formulier vastgelegd. Hierdoor wordt rangschikking
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naar de graad van de diverse afwijkingen, zoals b.v. naar de wijdte van een
ostium of naar de longvaatweerstand, mogelijk.

De apparatuur onderging geen verdere wijzigingen. Over de voor klinisch
gebruik bestemde uitvoering werd definitieve overeenstemming bereikt. Een
der assistenten van de afdeling cardiologie werd over de werkwijze en opname-
techniek ingelicht.

Het ligt in de bedoeling binnen afzienbare tijd over het onderzoek een sa-
menvattend werk uit te brengen.

Het werk der twee afgelopen jaren overziend moge naar de mening van de
onderzoeker aangenomen worden, dat de elektrokymografie bij bepaalde af-
wijkingen zeker een plaats in het onderzoekschema toekomt en dat voor het
toegepaste onderzoek nog andere cardiologische indicatiegebieden open
liggen.

De apparatuur lijkt fysisch gezien ruim voldoende voor het onderzoek;
verdere verbetering is thans meer van röntgen-technische zijde te verwachten.

7. onderzoek inzake het fonocardiogram in samenhang met de polscurve en
onderzoek inzake de ballistocardiografe

voor deze onderzoekingen was subsidie verleend aan prof. Dr. H. A. sneflen
te Leiden.

a. Onderzcek inzake het fonocardiogram in samenhang met de polscurve
Prof. Snellen heeft medegedeeld, dat dit onderzoek zou worden afgerond.

Een eindverslag is nog niet ontvangen.
In 1956 werden 1440 fonocardiogrammen gemaakt zowel van klinische als

van poliklinische patiënten. Synchroon werden verscheidene pulsatiecurven
gemaakt. De verhoudingen van de tonen en geruisen tot de verschillende pulsa-
tiecurven werden vastgelegd. Grote aandacht werd besteed aan het schatten
van de mate van stenose en van insufficiëntie bij de mitraalvitia. Er werden
verder fonocardiografisch 3 typen aortastenose onderscheiden. Aangetoond
werd, dat bü het atriumseptumdefect de openingsnap en het middiastolische
geruis in het rechterhart ontstaan. voorts werd aangetoond, dat de snelle
vullingstoon of derde toon zowel in het linkerhart als in het rechterhart hun
oorsprong kunnen hebben en ge\¡v'ezen werd op de mogelijkheid vast te stellen,
waar een eventuele derde toon ontstaat.

å. Onderzoek inzake de ballistocardiografie
Daar het subsidie, voor dit onderzoek aangevraagd, alleen de aanschaf van

rocardiograaf met apparatuur voor fonocardiografie
t ten slotte geheel door de universiteit is bekostigd, zal
T.N.O.-verband worden verricht.
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8. Onderzoek betreffende de klinísche toepassing van de ballistocardiograaJ

In het jaarverslag 1955 is medegedeeld, dat dit onderzoek van Prof. Dr.

J. G. G. Borst te Amsterdam voorlopig is stopgezet in afwachting van de resul-

taten van het onderzoek op het gebied van de ballistocardiografie, dat wordt

verricht in het Fysisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te utrecht.

De apparatuur, aangeschaft uit het aan Prof. Borst verleende subsidie,

wordt voorshands voor de tijd van een jaar gebruikt bij dierproeven in het

Fysiologisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam'

9. Onderzoek betreffende de continue meting van de bloeddruk

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. A. J. H. Vendrik

te Nijmegen.
voor de termijn van I januari 1957 - 

1 januari 1958 is een aanvullend

subsidie toegestaan voor personele en materiële kosten.

Over het onderzoek is van Prof. Vendrik de volgende mededeling ontvangen:

Daar bij de metingen aan de

baarheid van de gemeten bloe
gemeten amplitudines te laag
onderzocht. Achtereenvolgens

Hierbij werd een komPre g' een

gemidãelde polsdruk van assing

ãan de vinger (uitgedrukt r) van

tremor van de vinger bemoeilijkte de criteria.
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Naar aanleiding van verdergaande experimenten met zand als afsluitend
medium om hand en onderarm werd hieraan een nadere theoretische beschou-
wing gewijd. Als zuivere bloeddrukmeter lijkt dit systeem ongeschikt.

70. Onderzoek inzake bloeddrukmeting en inzake de polsgolf

Dit onderzoek, verricht onder leiding van prof. Dr. A. J. H. Vendrik te
Nijmegen, werd 1 augustus 1956 beëindigd. Een eindverslag werd ontvangen.
Het voor dit onderzoek ontwikkelde apparaat z'o na 1 augustus worden ge-
bruikt bij het onderzoek inzake de continue meting van de bloeddruk, dat
eveneens onder leiding van Prof. Vendrik wordt uitgevoerd.

over het beeindigde onderzoek inzake bloeddrukmeting en inzake de pols-
golf kan in het kort het volgende overzicht worden gegeven.

Getracht werd een methode te ontwikkelen, waarbij de bloeddruk continu
en op onbloedige wijze geregistreerd kan worden, of indien dit onmogelijk
blijkt, de vorm van de bloedd¡ukcurve onvervormd te registreren. Dit laatste
is belangrijk in verband met het bepalen van de polsgollsnelheid voor ver-
schillende frequenties.
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verplaatsingsmeter werd gebruikt. De responsie bleek tot 10 Herz geen ampli-
tude-vervorming en geen fase-verschuiving te geven bij een geheel traject van
indrukkingen, die voor de methode interessant is en in een gebied van gemid-
delde drukken, die in de praktijk voorkomen.

Bij de metingen in vivo treedt nog een effect op, dat het geheel compliceert.
De arterie rust op een onderlaag, die niet hard is. De arterie zal onder invloed
van de kracht van de stift hierdoor terugwijken en dit terugwijken.is des te
erger naarmate de druk in de arterie hoger is. De indrukking van de stift in de
arlerie zal hierdoor met het ritme van de polsslag variëren.

Nader zal nog moeten worden onderzocht of met dit ,,uitwijk-effect" de
evenredigheid tussen de kracht op de stift en de druk in de arterie in voldoende
mate blijft bestaan.

ll. Onderzoek inzake de ontwikkeling van fysische apparatuur ter verbetering
van het onderzoek van de longfunctie

Aan Prof. Dr. W. Bronkho¡st te Utrecht is voor de termijn van I april
1956-1 april 1957 een aanvullend subsidie verleend voor personele kosten.

In 1956 werden de onderzoekingen, betreffende de registratie van longvolume
en oesophagusdruk in de vorm van twee-dimensionale diagtammen voortge-
zet. Het bleek mogelijk met een optische methode longvolume en oesophagus-
druk in twee loodrecht op elkaar staande richtingen te registreren. Voor ge-

bruik in de kliniek was deze methode echter niet ideaal.
Met behulp van een elektronenstraaloscillograaf was het mogelijk stroom-

sterkte en oesophagusdruk te registreren in de vorm van tlvee curven en hieruit
de ,,compliance" van de long te berekenen. Ten slotte gelukte het met behulp
van een elektrische integrator de stroomsterkte van de ademhaling te integreren
tot het ademvolume.

Deze integrator is ontwikkeld door de Technisch-Physische Dienst T.N.O.
en T.H. Hierdoor werd het mogelijk twee-dimensionale diagrammen van
oesaphagusdruk en ademvolume te registreren.

III. Oro-nnrNo-LARYNGoLocTE

L Onderzoek betreffende het continue drempelaudiogram

Uit het subsidie ten behoeve van dit indertijd beëindigde onderzoek van
Prof. Dr. H. A. E. van Dishoeck te Leiden was een Peters' audiometer aange-
schaft, die eigendom bleef van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Dit apparaat
is inmiddels door de Universiteit te Leiden overgenomen.
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2. Onderzoek ter verruiming van de wetenschappelijke basis voor het onderwíjs
aan hardhorende en dove kinderen met gehoorapparaten

Het onderzoek geschiedt onder leiding van Prof. Dr. L. B. W. Jongkees te

Amsterdam.
De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari 1958 zonder

dat hieraan flnanciële consequenties zijn verbonden.
Prof. Jongkees heeft medegedeeld, dat de onderzoekingen op de Professor

Burgerschool nog niet systematisch zijn hervat. De leerkracht, die zich in den
beginne met de evaluatie bezig hield, is langdurig ziek geweest. Wel zÜn voort-
durendervaringen opgedaan met de gemaakte toestellen, doch helaas blÜkt de

evaluatie van deze resultaten buitengewoon moeilijk te zijn.
Desalniettemin wordt gehoopt, dat het onderzoek binnen niet te lange

tijd afgesloten kan worden.

3. Onderzoek betrefende de spraakgebrekkigheid bij kinderen

Dr. L. Kaiser te Amsterdam heeft medegedeeld, dat de uitkomsten van het
onderzoek in deflnitieve vorm op schrift zijn gesteld. Aan de publikatie wordt
gewerkt.

4. Onderzoek inzake de verstaanbaarheíd van gefilterde spraak

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. E. Huizinga te
Groningen. De termijn van de subsidie verlening is verlengd tot I januari 1958,

zonder dat hieraan nieuwe financiële consequenties waren verbonden.
Bij de opzet van het onderzoek was het in de eerste plaats noodzakelijk een

inzicht te verkrijgen in de mate, waarin verschillende frequentiegebieden bijdra-
gen in de verstaanbaarheid van normale conversatiespraak. Hiertoe werden
P. B.-lijsten octaafsgewijs gefilterd en voor ieder octaaf het articulatiepercentage
bij 10 normaalhorenden bepaald. Zoals te verwachten viel, gaven de midden-
octaven de grootste verstaanbaarheidspercentages.

Voor de frequentieband van 1128-2256 werd een voorlopige lijst van
woorden samengesteld, die karakteristiek zijn voor deze frequentieband.

Om de invloed na te gaan van lage frequentiegebieden met een gering articu-
latiepercentage op de verstaanbaarheid van spraak werd een proefopstelling
verkregen, waarbij spraakbanden in een combinatie van twee verschillende
frequentiegebieden op afzonderlijk instelbare intensiteitsniveaus aangeboden
kunnen worden.

De voorlopige uitkomsten duiden op een belangrijke invloed, die de lage
frequenties op de spraakverstaanbaarheid kunnen hebben en wel in ongunstige
zin ten gevolge van maskering.
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5. Onderzoek inzake de oesophagusspraak

Prof. Dr. M. N. J. Dirken heeft tot zijn overlijden de leiding gehad over dit
onderzoek. De leiding is nu overgenomen door Dr. Jw. van den Berg te Gro-
ningen.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot l januari 1958 zonder
dat hieraan nieuwe financiële consequenties waren verbonden. De aanstelling
van de radiotechnicus bij dit onderzoek is verlengd tot 1 april 1957. De hier-
mede gemoeide personele kosten konden ten laste worden gebracht van het in
de voorafgaande termijn verleende subsidie.

Dr. van den Berg heeft over het onderzoek het volgende medegedeeld:
Het jaar 1956 werd ingezet met de behandeling van een patiënt, die gedurende

anderhalfjaar na zijn operatie, ondanks intensieve logopaedische training, de
oesophagusspraak niet had kunnen leren. Bij het onderzoek van de tevoren
ontwikkelde eenvoudige functieproef voor de sluitspier van de oesophagus (de
pseudoglottis bij de oesophagusspraak) was gebleken, dat deze sprer een func-
tioneel spasme vertoonde. Na een behandeling gedurende zes weken was het
functionele spasme opgeheven. De patient heeft nu eeîzeeÍ goede oesophagus-
spraak verworyen. Inmiddels is gebleken, dat slechte leerresultaten in verschil-
lende gevallen terug zijn te voeren tot functionele spasmen.

Het onderzoek naar:

ø. de waarde van de verschillende methoden om lucht in de oesophagus te
brengen,

å. het juiste gebruik van deze lucht,
c. de factoren, die de melodische en de dynamische omvang van de stem

bepalen,
d. de coördinatie van de bewegingen van de thorax en de oesophagus
werd in het verslagjaar voortgezet. De Groninger patiënten zijn nu vrijwel allen
onderzocht. Door de zeer gewaardeerde medewerking van Prof. Dr. L. B. W.
Jongkees kon ook een groot aantal Amsterdamse patienten worden onderzochl.
Bij deze patiënten werden de anatomische verhoudingen, de wijze van spreken,
de spreekvaardigheid en de omvang van de stem vastgelegd. Aan de meting van
de drukken in de pharynx en de oesophagus tijdens het spreken kon die van de
alveolaire flow worden toegevoegd. De resultaten van deze onderzoekingen
werden beschreven in een drietal publikaties, die thans ter perse zijn. In het
komende jaar zullen de metingen nog worden aangevuld met een registratie
van het longvolume tijdens het spreken.

De melodieschrijver en de delta-f-generator voor het automatisch besturen
van de stroLoscoop, waardcor de trillingen van de pseudo-glottis of de glottis
automatisch in een langzaam tempo worden gez.ien, hebben goed voldaan. Van
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de in de loop van het jaar in het Radiologisch Instituut opgestelde röntgen-
beeldversterker werd dankbaar gebruik gemaakt voor de diagnose. De in 1955
in samenwerking met de N.V. Philips opgenomen film over de oesophagus-
spraak verkreeg inmiddels internationale bekendheid. Van deze film zijn thans
een 60-tal copieën in omloop.

6. Onderzoek inzake de oorzaken van neusachtigheíd yan de stem

Aan Prof. Dr. E. Huizinga te Groningen was voor dit onderzoek voorshands
voor de tijd van een jaar subsidie verleend voor personele kosten, materiële
kosten en ¡eiskosten. Het onderzoek is pas I oktober 1956 aangevangen doordat
de uit subsidie aangeschafte ,,Kay Sonagraph" veel later is geleverd dan ver-
wacht was.

De verschillende mogelijkheden, die de Sonagraph biedt, werden onderzocht;
het apparaat werd geijkt. Er zijn proeven genomen met verschillende klinkers
door manne- en vrouwestem gezegd, ten einde later normale variaties te kun-
nen vergelijken met patronen van nasale klanken.

IV. Rapror.ocre,.

l. Medisch-radiologische onderzoekingen

Aan het natuurkundig laboratorium van het Rotterdamsch Radio-Therapeu-
tisch Instituut is yoor de periode van 1 juni 1954-l juni 1959 subsidie verleend,
bestemd voor speurwerk op radiologisch gebied. De heer A. Somerwil, fysicus,
die de leiding heeft over deze onderzoekingen, heeft het volgende medegedeeld:

In het afgelopen jaar werd, gedreven door de snelle ontwikkeling van het
internationale overleg omtrent de standaardisering van bestralingsdoses, een
aanvang gemaakt met de vernieuwing van de standaarddosimeter, die in het
laboratorium van het Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut staat opge-
steld. Deze installatie nadert thans zijn voltooiing. Plannen worden gemaakt
voor het verkrijgen van een nieuwe röntgeninstallatie, waarbij hogere spannin-
gen dan 200 kV, de thans hoogst bereikbare, kunnen worden gegenereerd.

Hiernaast werd een onderzoek ingesteld naar de dosis op de gonaden,
ontvangen door patienten bij verschillende bestralingsmethoden, zulks mede
in verband met de enquête van de Verenigde Naties op dit gebied. De resultaten
hiervan zullen worden gepubliceerd in het Journal Belge de Radiologie.

Met bijstand van de N.V. Philips werden onderzoekingen gedaan over de
relatieve waarde van verschillende methoden ter bepaling van stralenkwalitei-
ten, die in de therapie worden gebruikt.

140



INGEV/ILLIGDE AANVRAGEN VOOR STIBSIDIE VOOR NIEUWE
ONDERZOEKINGEN

l. Onderzoek naar het akoestisch systeem ,,teleJoon-oorstukie-oor"

Dit onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door het Vibratieteam in het

Instituut voor Doofstommen te St. Michielsgestel, kon nog niet op gang

komen doordat het nog niet gelukt is een fysicus aan te trekken.

2. Onderzoek naar een automatisch geregeld beademingsapparaat

Voor dit onderzoek is aan Prof. Dr. H. C. Burger te Utrecht voor de term[jn
van I januari 1957-l januari 1958 subsidie verleend voor materiéle kosten en

reiskosten.

IN BEHANDELING ZIJNDE AANVRAGEN

Onderzoek inzake zuurstofbepaling zonder ffieming van bloed en meling van

circulatietijden

Voor dit onderzoek is subsidie aangevraagd door Dr. L. H. van der Tweel te
Amsterdam.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

AnpsrtNc sELEcTIE

In de eerste maanden van ditjaar werden de voor het vermeerderingsbedrijf
bestemde fokdieren van fretten, ratten en muizen naar Zeist overgebracht.
Van elk bleef een reservegroep in de selectie-afdeling achter, van de muizen
verschillende inteeltlijnen per stam. Ðoordat nu meer ruimte beschikbaar is,
kan paarsgewijs worden gefokt en doelmatiger geselecteerd. Voorlopig wordt
bij deze stammen hoofdzakelijk gelet op fertiliteit; de best fokkende lijn van
elke stam levert mannelijke dieren voor de vermeerderingsafdeling.

Twee nieuwe muizenstammen konden na quarantaine in het bedrijf worden
opgenomen: de CgH-stam hoge (tumorfrequentie) en een stam met de anemie-
factor'Wv.

De hamsterfokkerij, die voorlopig in Utrecht was achtergebleven, vertoonde
dit jaar veel betere resultaten.

Verscheidene muizen- en enkele rattenstammen, die voorlopig niet voor
vermeerdering worden gebruikt, werden verder ingeteeld en enigszins uitge-
breid zodat groepjes dieren beschikbaar zljn om te worden getest op gevoelig-
heid voor verschillende experimenten. Enkele van deze stammen worden
geselecteerd op een bepaald kenmerk.

Het vergelijkend bloedonderzoek bij muizenstammen vond voortgang. Selec-
tie op afwijkend tepelaantal werd voortgezet bij twee stammen.

Ar¡rrINc VERMEERDERING

Bij konijnen werden de stammen verder vermeerderd; aflevering, in hoofd-
zaakvan mannelijke dieren, vond in beperkte mate plaats. Bij caviae werden de
aantallen eveneens vergroot; dit gaat slechts langzaam ten gevolge van de
Iange draagtijd. Aflevering bleef tot kleinere aantallen mannelijke dieren
beperkt. Bij ratten werd de gewenste sterkte bereikt; in verband met de toene-
mende vraag werd het aantal in de zomer nog verder uitgebreid. Aan de vraag
kon worden voldaan. Bij muizen voncl de uitbreiding gedurende het gehele jaar
voortgang; de meeste stammen zijn op sterkte. Begin 1957 kan alles compleet
zljn, zodat in het voorjaar van datjaar de aflevering zal kunnen toenemen. Bij
fretten verliep de fokkerij zeer goed, aan de vraag kon worden voldaan. De
hamsters bevinden zich nog bij de Afdeling Selectie te Utrecht.

Alle gebouwen zijn opgeleverd. Enkele wijzigingen werden als onderhouds-
werkzaamheden aangebracht. Het wegennet, de brandvijver, de omheining en
de toegangen kwamen geheel gereed.

Het aantal kooien voor ratten en muizen werd uitgebreid; nieuwe konijnen-
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hokken werden besteld en grotendeels geleverd. Een vernevelmachine voor
desinfectiedoeleinden en insektenbestrijding werd aangeschaft.

Alle transporten van proefdieren vinden plaats vanuit Zeist.

Inhet Laboratorium werd een overzicht gemaakt betreffende het voorkomen
van eosinofilie bij enige muizenstammen.

Voorts werd een onderzoek gedaan of een hoog aantal leukocyten gepaard
gaat met een laag aantal segmentkernige leukocyten en omgekeerd een laag
leukocytenaantal met een hoog aantal segmentkernige leukocyten. Verschil-
lende stammen werden hierop onderzocht en globaal gezien, lijkt deze ver-
onderstelling niet juist, maar de gegevens moeten nog statistisch worden
bewerkt.

Een volledig hematologisch onderzoek werd verricht betreffende de anemie-
stammen Ww en ww en wel speciaal in de leeftijdsgroep boven 1 jaar.

Een nieuwe anemie-muizenstam werd in het onderzoek betrokken en wel de

wv.
De tot nu toe verkregen gegevens van alle onderzochte stammen werden in

grafiek gebracht en zullen nog statistisch worden bewerkt.

SLOTWOORD

Velen verleenden ook dit jaar wederom belangeloos medewerking op alle
gebied, zowel bij de adviescommissies als de verschillende instituten van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. Hiervoor wordt gaarne de dank van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. uitgesproken.
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Bijlage 1

OVERZICHT VAN DE TAAK EN WERKGEBIEDEN VAN DE GE-
ZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd op grond van de Wet van 30

oktober 1930 tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelljk onder-
zoek (Staatsblad 416) bij Koninklijk besluit van 4 juni 1949, No. 11, in het
leven geroepen.

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
vervullen, wordt in de Wet omschreven als volgt:

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

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

natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de volksgezondheid,
benevens de algehele samenwerking op dit gebied;

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

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. kan instellingen oprichten, beheren,
medewerking verlenen aan het oprichten van of deelnemen in zelfstandige in-
stellingen 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 e¡ 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 zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Voorzien wordt in de mogelijkheid van benoeming van tijdelijke leden,

wanneer bijzondere 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 bestuur.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. ontvangt haar geldmiddelen in de vorm
van een subsidie van de Centrale Organisatie T.N.O., voorts door het aan-
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vaarden van andere subsidies, het vorderen van vergoedingen wegens voor
bijzondere personen of lichamen gedane onderzoekingen of aan hen uitge-
brachte adviezen, het opnemen van gelden, het aannemen van schenkingen en
het aanvaarden van erfstellingen en legaten.

De werkzaamheid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft tot nu toe
zes facetten vertoond, die als volgt zijr. aan te duiden:

a. medische vraagstukken, die wij zelve aanvat en uitvoert (zgn. eigen onder-
zoekingen);

å. medische vraagstukken, die anderen aanvatten en waarvoor zij financiële
steun genieten van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.;

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

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

e. het vraagstuk van proefdieren met te garanderen zuivere afstamming,
waarvoor is ingesteld het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. met eigen be-
stuur en Commissie van Bijstand;

/. vraagstukken op het gebied der radiobiologie waarvoor een instituut met
eigen bestuur is ingesteld.

Voor de onderzoekingen, die vallen onder rubriek a., wordt de werkwijze
gevolgd, dat bij het aanvatten van een onderzoek wordt ingesteld een commissie
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 gedelegeerd.

De adviescommissies zijn de colleges, aan wie de onderzoeker(s) verantwoor-
ding schuldig is (zün), zij maken het werkprogramma en de begroting op en
beoordelen het werk. Zij hebben, wanneer eenmaal het bestuur met het werk-
progf¿Imma en de begroting heeft ingestemd, een grote mate van zelfstandigheid.
In bijlage 2a wordt de samenstelling van de verschillende commissies gegeven.
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Bijlage 2a

COMMISSIES VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

Samenstelling oP I januari 1957.

Apvrescour'rrsslE T.N.o. INZAKE KRoPoNDERzoEK

Medewerkers:

Dr. F. Pasma, leider van het onderzoek, Prof. Dr' M' J' Lange-

veld, psychologisch adviseur, Mej. J. C. Kroes, psychologe'

Aovrnscot"fi"rßsrET.N.o. INZAKE oNDERzoEK NAÄR FACToREN' DIE DE PERINATA'

LE STERFTE BEINVLOEDEN:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. J. J. Brutel de la Rivière,
Piof. Dr. J. H. de Haas,

Prof. W. F. J. M. Krul,
Dr. H. F. Minkema,

Prof. Dr. A, Polman, voorzitter,

Prof. Dr. B. S. ten Berge,

Prof. Dr. S. van Creveld,
C. B. F. Daamen,
Th. J. D. Erlee,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. D. Bergsma,
Dr. B. J. W. Beunders,

Prof. Dr. W. K. Dicke'
Dr. J. D. Edens,
Prcif. Dr. R. GisPen,

Prof. Dr. J. H. de Haas'

Prof. Dr. A. Querido (I-eiden),
Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. J. J. Th. Vos,
A. E. Winkel, secretaris.

Dr. G. J. Kloosterman,
Prof. Dr. W. P. Plate,
S. Spijer,
Dr. M. Straub,
A. E. Winket, secretaris.

Mej. Dr. H. C. Hallo,
Dr. M. R. Heynsius van den Berg,

Dr. C. R. N. F. van Joost,
Dr. J. Meijer,
Prof. Dr. K. C. V/inkler,
A. E. Winkel, seuetaris.

Prof. Dr. J. H. de Haas,

Medewerkster:

Mevr.J.H.deHaas-Posthuma,kinderarts,leidstervanhetonderzoek.

AovEscolvf vlssre T.N.o' INZAKE HBT B.C.G'-VACCTNATIEVRAAGSTUK:

Medewerkers:

Dr. W. A. Griep, adviseur, M. A. Bleiker, arts, leider Yan het onderzoek'
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Apv¡sscolvft"tlsslE T.N.o. INZAKE AsrMA-oNDERzoEK:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink,
G. Z. A. Croiset van lJchelen, arfs,
Dr. F. Doeleman,
Dr. J. Groen,

Prof. Dr. J. H. de Haas,
Dr. G. J. Huët,
Prof. Dr. N. G. M. Orie,
J. E. C. Schook, arls,
A. E. Winkel, secretaris.

AovrBscouulssrE T.N.o. rNzArG oNDERzoEK NAAR DE EprDEMroLocrE vÀN DE
POLIOMYELITIS:

Prof. Dr. A. Polman, toorzitter,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. J. J. van Loghem,
Dr. M. F. Polak,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,

Dr. A. Verjaal,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. A. D. Voûie,
Dr. J. Wester,
A. E. Winkel, secretaris.

Medewerker:

A. S. Kalwij, arts, leider yan het onderzoek.

Apvr¡scor"rursslE T.N.o. TNZAKE oNDERzoEK NAA.R DE ooRzAKEN vAN ENcE.HA-
LITIS POSTVACCINAIIS:

Prof. Dr. A. Polman, voorzítter,
Dr. B. J. W. Beunders,
Dr. R. yan Dam,
Dr. F. Dekking,
D¡. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,
Dr. M. F. Polak,

Medewerker:

W. Nanning, arts, leider van het onderzoek.

Aoupscor"t"¡IsslE T.N.o. TNZAKE HET ToxopLASMosISvRAAGSTuK:

Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. W. G. Sillevis Smitt,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. J. Wester,
A. E. Winkel, secretaris.
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Aovr¡scournusslp T.N.o. INzAKE vIRUSoNDERzoEKINGEN:

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, secretaris.

Prof. Dr. R. Gispen,

ADVTTSCOUTÌIISSIE T.N.O. INZAKE ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN CARIËSBESTRIJ-

DING:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. J. A. Ch' van Pinxteren,

Prof. Dr. H. Berkelbach van der Prof. Dr. H. J. M. Scheffer,

Sprenkel, J. Stork, tandarts,

Prof. J. G. de Boer, Prof. Dr. H' G. K. Westenbrink,

Prof. Dr. Ir. M. J. L. Dols, A. E. Winkel, secretaris.

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

Medewerkers:

Prof. Dr. K. C. Winklet, advíseur,

O. Backer Dtrks, tandarts, leider van het onderzoek.

ApvEscol"fMISsIE T.N.o. INZAKE REUMÀVRAAGSTUKKEN:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. J. Goslings,

E. Bingen, arrs, Dr. P. van der Meer,

Dr. J. J. de Blécourt, Dr. J. J. Siemelink,

Dr. G. van Dam, A. E. Winkel, secretaris.

Medewerker:

R. de Graaff, reumatoloog, leider van het frequentíe-onderzoek.

AovrcscorrIvrlsslE T.N.o. TNZAKE SGHIMMELZTEKTEN:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. K. C. Winkler,
Dr. G. Cremer, Prof. Dr. J. J. Zoon,
Prof. Dr. N. G. M. Orie, A. E. \üinkel, secretaris'

P, J. van der Werff, arfs,

Medewerker:

Centraalbureau voor Schimmelcultures.
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ApvrsscoMr'rlsslg T.N.o. TNZAKE GERoNToLocIScHE vRAAcsruKKEN:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. J. R. Blickman,
Prof. Dr. I. Boerema,
Prof. Dr. R. Brinkman,

ADVTESCoMMISSIE T.N.o. INZAKE tsoroPENoNDERzoEK:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. R. A. M. Bergman,
Dr. M. van Eekelen,
Dr. J. Groen,
Prof. R. Hornstra,

Medewerkers:

Dr. J. Groen, adviseur,
Dr. R. J. van Zonneveld, arfs, coördinator.

ApvrBscourvussrg T.N.o. TNZAKE ExPERTMENTELE CHTRURGIE:

Prof. Dr, L. van der Horst,
Prof. Dr. R. Remmelts,
Prof. Dr. J. H. Tuntler,
B. Wartena, arfs,
A. E. Winkel, secretaris,

Prof. Dr. L. D. Eerland,
Prof. Dr. G. H. B. Teunissen,
A. E. Winkel, secretaris.

Prof. Dr. A. Querido (Leiden),
Prof. Dr. R. H. de Waard,
A. E. Winkel, secretaris.

Dr. C. A. van Hees,
Prof. Dr. F. L. J. Jordan,
Prof. Dr. C. D. de Langen,
Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. A. J. Steenhauer,
Prof. Dr. E. H. Vogelenzang,
A. E. Winkel, secretaris.

AOVTBSCOUTVTISSIE T.N.O. INZAKE KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK:

Prof, Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. A. H. W. Aten,
Prof. Dr. H. C. Burger,
Prof. Dr. G. A. Lindeboom,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. J. G. G. Borst,
Prof. Dr. F. S. P. van Buchem,
Prof. Dr. U. G. Bijlsma,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
Drs. H. van Genderen,
Prof. Dr. J. Goslings,

Medewerkers:

Dr. L. Meyler, adviseur,
Dr. F, A. Nelemans, leider van het onderzoek.
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AOVTESCOIVfIVÍISSIE T.N.O. INZAK-E HET OPSTELLEN VAN EEN STUDIEPLAN VOOR EEN

oNDERzoEK NAAR DE VERDELING vAN PÀTfËNTEN IN ZIEKENHUIZEN:

AovrescolrtnsslE T.N.o. RBUMA:

Prof. Dr. J. H. Gaarensfroom, voorz.

Prof. Dr. S. van Creveld,
Prof. Dr. J. Goslings,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
P. C. Cleyndert Jr.,
Dr. J. P. de Jong,
K. A. Kreyns,
Dr. W. J. Lojenga,
K. J. Milnes,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. J. J. Brutel de la Rivière,
Prof. Dr. G. C. E. Burger,
Dr. F. A. van Dop,
Prof. Dr. Sj. Groenman,
Prof. R. Hornstra,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. E. F. Drion,
Th. J. D. Erlee,
J. Fokkema, arfs,
Dr. J. Leutscher,
Dr. M. G. Neurdenburg,

Prof. Dr. G. A. Lindeboom'
A. E. Winkel, secretaris'

Dr. L. Scha1m,

J, Schooneman,
H. Slettenaar,
Dr. J. B. Stolte,
A. E. Winkel, seuetaris'

T. B. A. Mehef, arts,
Prof. Dr. A. Querido (Amsterdam),

Dr. W. E. Steur,
Dr. F. Wibaut,
A. E. Winkel, seqetaris.

E. H. Scheijde, arls (leíder van het on'
derzoek),

Dr. J. G. Stridiron,
R. van der Torn,
L. van der Vegt,
A. E. \Vinkel, secretaris.

Aovrr,scoulrlsslE T.N.o. TER vooRLIcHTrNG oMTRENT DE vRAAGSTUKKEN sA-

MENHANGEND MET EEN ONDERZOEK NAAR DE DOELTREFFENDHEID DER CURATIE-

VE GENEESKUNDE EN GENEESKUNDIGE VOORZORG:

Medewerker:

Y. van der Wielen, arts, leider van het onderzoek'

ApvlsscolvftrllsslE T.N'o' lNzAKE, HET vRAAGsruK vAN REGISTRATIE vAN MEDr-

SCHE GEGEVENS:
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ORIËNTERINGSCOMMISSIE T.N.O. OMTRENT SOCIAAL-GENEESKUNDIGE BEROEPS-
CLASSIFICATIE:

Aovl'scorrltrsslE T.N-o. INZAKE .NDERZ.EKINGEN op HET GEBIED vAN AT,,ER.-
SCLEROSE:

Prof. Dr. A. Polman, voorzítter,
Prof. Dr. C. J. F. Böttcher,
P¡of. Dr. R. Brinkman,
Dr. M. van Eekelen,
Dr. J. Groen,

ApvlBscolrulsslE T.N.o. INZAKE T.E'ASSING'M..ELTJKHEDEN vooR KUNsr-
STOFFEN OP MEDISCH GEBIED;

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
O. IJ. van Bochove,
Dr. G. van Dam,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Drs. T. van den Brink,
Dr. E. F. Drion,
Prof. Dr. Sj. Groenman,
Prof. R. Hornstra,
Dr. M. G. Neurdenburg,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Dr. E. F. Drion,
A. J. A. Douw,
P. van Dijk,
Dr. H. J. Groenendijk,

Dr. P. W. L. Penris,
Mevr. J. H. de Haas-posthuma, arfr,
Prof. Dr. R. Remmelts,
Prof. Dr. J. H. Tuntler,
A. E. Winkel , seuetaris.

Dr. G. A. Overbeek,
Drs. H. J. Thomasson,
Prof. Dr. H. J. c. Wijers,
Dr. R. J. van Zonneveld
A. E. Winkel , secretaris.

S. Pieterse,
Dr. P. Platzek,
A. E. Winkel , secretaris.

P. J. J. Heesters,
Ir. J. Roelofs Heyrmans,
Dr. A. L. de Vetten,
A. E. Winkel , secretaris.

Mr. P. H. Valentgoed,
Ir. D. van Zullen,
A. E. Winkel , secretarís.

Apvr¡scor^ussrE T.N.o. TER vooRLIcHTrNG TNZAKE HET vRAAGsruK vAN DE
STRUCTUUR, ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE KINDERVOET:

Couv¡ssre vooR ARBETDsGENEESKUNDTc oNDERzoEK

Prof. Dr. G. C. E. Burger, voorzitter,
J. de Groot, arls,
Prof. W. F. J. M. Krul,
Prof. Dr. P. Muntendam,

De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. heeft toegang tot devergaderingen van deze commissie.

ls2



MBorscræ coNTÀcrcoMMrssrE T.N.o.-z.w.o.

Voor T.N.O.:

Dr. C. Banning, Prof. Dr.,A,. Polman,
Prof. Dr. G. A. Lindeboom, A. E. rilinkel, seeretaris voor de

T.N.A,-groep.

Voor Z.!Y.O.:

J. H. Bannier en 2 leden van de Medische Adviescommissie Z.W.O.
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BÜlage 2á

RAAD VAN BIJSTAND EN WERKGROEPEN VAN DE AFDELING
GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

R¡.¡o v¡,N BIJSTAND:

Prof. W. F. J. M. Krul, voorzitter, C. H. J. Küthe, ørls,

F. Bezemer, arts, ondervoorzitter, Prof. Ir. A. J. ter Linden,

Dr. F. H. Bonjer, Dr. L. H. Louwe Kooymans,

Drs. H. J. Boorsma, Dr' W. P. M. Matla,
Prof. Dr. G. C. E. Burger, Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure,

Ir. P. P. 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,

Ir. F. Groeneveld, Dr. J. SPaander,

Ir. G. P. de Haas, Drs' H. V/. J. M. Trines'

Ir. H. 't Hart, Dr. H. Umrath,
Prof. Ir. A. de Heer, Ir' W. Valderpoort,
W. 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-IsebreeMoens
J. B. Kleyn, arls, Ir. F. C. J. M. Wirtz Czn',

Prof. Dr. J. Koekebakker, A. E. rüinkel, secretaris,

K. R. Koopmaîs, arts, F. C. van Heck, ¡ungerend secrelaris

Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten,

Voorts bestonden de volgende werkgroepen:

Werkgroep berekening verwarming en ventilatie,
Werkgroep vliegashinder uit fabrieksschoorstenen,
Werkgroep bewaring en afvoer van huisvuil in de hoogbouw,

Vy'erkgroep binnenverlichting T.N.O.,
Werkgroep trillinghinder T.N.O.
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Bijlage 2c

COMMISSIES, CURATORIUM, WERKGROEPEN EN SUBGROEP RES-
SORTERENDE ONDER DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

Samenstelling op I januari 1957

COÙTITTISSIS,,BOUWEISEN VOOR HET MEDISCH-FYSISCH INSTITUUT T.N.O.'':

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. J. J. Went,
K. Breur, arls, A. E. Winkel, secretaris,
Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten, Ir. D. H. Bekkering, technisch
Ir. A. de Mooij A.Czn., secretaris.

Cun¿,tonruu INZAKE RADToLoGTE:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitler, Prof. Dr. J. J. Went,
Prof. Dr. R. H. de Waard, ondervoorzitter, A. E, Winkel , secretaris.
A. Somerwil.

Corrn"rrssre vAN BIJSTAND rNzÄKE RA-DIoLoGIE:

Prof. Dr. A. Polman, yoorzitter, Prof. Dr. S. Keijser,
Prof. Dr. R. H. de Waard, ondervoorzitter, H. Lokkerbol,
Ir. A. H. O. W. de Bats, Dr. Ir. W. J. Oosterkamp,
F.Bezemer, arts, Ir. B. M. Woldringh,
K. Breur, arfs, A. E. Winkel, secretaris.
Prof. Dr. J. van Ebbenhorst Tengbergen,

Wpmcnoep vooR ELEKTRo-ENcEFALoGRAFIE:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
Ir. D. H. Bekkering, Dr. O. Magnus,
Prof. Dr. J. ten Cate, Prof. Dr. G. G. J. Rademaker,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Dr. W. Storm van Leeuwen,
Dr. W. J. M. Hootsmans, Dr. L. H. van der Tweel,
Prof. Dr. L. van der Horst, A. E. Winkel, secretaris.
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Suscno¡p,,FREeuENTIE-ANALYSE vAN HET E.E.G.":

Prof. Dr, L. van der Horst, voorzitter, Dr. W. Storm van Leeuwen,

Prof. Dr. H. C. Burger, Dr. L. H. van der Tweel,

Dr. H. den Hartog, Prof. Dr. H. de Vries,

Prof. Dr. G. P. M. Horsten, Ir. D. H. Bekkering, Iid-seuetaris'

WsnxcnoBp,,SrANDAARDISATIE vAN DE FoNoCARDIoGRAFIE":

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. R. L. J. van Ruyven,
Prof. Dr. H. C. Burger, Prof. Dr. H. A. Snellen,

Dr. A. D. Erkelens, Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,

J. B. Kleyn, Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten, adviseur

Dr. J. Nieveen, Dr' Ir. H. Mol, adviseur.

J. H. Pannekoek,

Coùn"flsste vAN ovERLEc tNzAKE KEURINcSNoRMEN vooR HooRAPPARATEN:

Prof. Dr. H. C. Burger, voorzitter, Prof. Dr. L. B. W. Jongkees,
Prof. Dr. H. A. E. van Dishoeck, Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten,
Prof. Dr. A. A. J. van Egmond, A. E. rüinkel, secretaris.
Prof. Dr. E. Huizinga,

COUTT,TISSIE VAN OYERLEG INZAKE DE SLECHTHOR-ENDHEID BIJ SCHOOLKINDEREN:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. E. Huizinga,
Prof. Dr. H. A. E. van Dishoeck, Prof. Dr. L. B. W. Jongkees,
Prof. Dr. A. A. J. van Egmond, A. E. Winkel, secretaris.
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 1956 zitting had

(op pag. l0 van het verslag over 1956 staan vermeld de instellingen, waarmede

sedert begin 1956 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,
de commissie uit de Gezondheidsraad inzake voorraadvorming van gammaglo-

buline,
de door de Gezondheidsraad ingestelde commissie inzake problemen van de

cariëspreventie met fluoriden en

de C;mmissie van de Gezondheidsraad inzake gezondheidsaspecten bij de

ontwikkeling van de vreedzame toepassing van de atoomenergie'

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad 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

Geneeskundig Centrum".

Lid van het Bestuur van de Tuberculose-studie-commissie van de Koninklijke

NederlandseCentraleVerenigingtotbestrijdingdertuberculose.

Lid van verrichten van e

de herko van de nationale

de volks orden, ingesteld

Volksgezondheid.
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Voorzitter van de Commissie van advies inzake het waagstuk van bevoegdheid
tot het aanwenden van Röntgenstralen eir het gebruik van radio-actieve
stoffen, ingesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid.

Lid van de Commissie van Advies van het Koningin Wilhelmina Fonds.

Lid van de Commissie tot het verrichten van een nadere studie inzake de
organisatie van de geneeskundige en gezondheidszorg in de droogkomende
Zuiderzeepolders, ingesteld door de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid.

Lid van de Intra-Departementale Werkgroep inzake kernenergie.

Voorzitter van de Voedingsorganisatie T.N.O.

Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Voedingsraad.
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Bijlage 4

PUBLIKATIES

Groen, J. Coö¡dinatie van medisch-wetenschappelijk onderzoek.
T.N.O.-Nieuws 11 (1956) 6, p. 2561263.

Doon oB cEzoNDHEIDsoRcÀNIsATTE T.N.o. zELvE AANGEVATTE oNDERZoEKTN-
GEN

Radiobiologie

Sobels, F. H., Organic peroxides and mutagenic effects in Drosophila.
Nature 177 (1956) p.979-982.

Sobels, F. H., The effect of formaldehyde on the mutagenic action of X-rays
in Drosophila.
Experientia (Birkhäuser Verlag, Basel, Schweiz),XI (1950 8, p. 318.

Sobels, F. H. and J. W. I. M. Simons, Studies on the mutagenic action of
formaldehyde in Drosophila. I. The effect of pretreatment with cyanide
on the mutagenicþ of formaldehyde and of formaldehyde-hydrogen
peroxide mixture in males.

Z.Yererbungslehre 87 (1956) p. 735-742.

Sobels, F. H., Studies on the mutagenic action of formaldehyde in Drosophila.
II. The production of mutations in females and the induction of cross-
ing-over.

Z.Vererbungslehre 87 (1956) p. 743-752.

Sobels, F. H. and H. van Steenis, Chemical induction of crossing-over in
Drosophila males.

Nature 179 (1957) p. 29-31.

l+. Kroponderzoek

Terpstra, J., De schildklierfunctie bij endemische krop.
Proe/schríft Rijksuniversiteit Leiden 1956.

2' - Perinalale sterJte.

Baker, H., G. J, Addens, J. Geerlings, A. van't Leer en N. A. Meursing,
Vorming van th¡omboplastine, resp. met gebruik van een suspensie
van bloedplaatjes en eerL z.g. plaatjes-substituut.

Ned. T. v. Geneesk.99 (1955) 49, p. 368813692.

v) De numaing komt overæn met de ¡umering væ de onderzækingen in het jaæerslag,
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Bruyne, J. I. de en S. van Creveld, Stollingsfactoren bij morbus haemolyticus

neonatorum.
Ned. T. v. Geneesk. gg (1955) 52, p. 387613878.

Creveld, S. van en H. A. Yeder, Gecombineerde hypoproconvertinaemie'
Ned. T. v. Geneesk. 100 (1956) 6, P. 4071411.

Creveld, S. van, H. A. Veder and M. M. Blans, Congenital Hypoprocon-
vertinemia,

Annales Paediatrici 187 (1956) 5, p.3731377.

3*. B.C,G.-vaccinalievraagst uk

Stoppelman, M. R. H. en E. F. Drion, Complicaties na intracutane inenting
van pasgeborenet met B.C.G.-vaccine. Onderzoek drie en een half
jaar na inenting.

Ned. T. v. Geneesk.100 (1956) 36, p.258412591-

4+. Astma-onderzoek

Pelser, H. E. en H. M. L. Th. Martens, Onderzoekingen over de methode

van Reddy, Jenkins en Thorn en enkele daarop gebaseerde modificaties

voor de bepaling van l7-hydroxycorticoiden in de urine.
Ned. T. v. Geneesk. l00 (1956) 34, p.242612436.

Groen, J., N. G. M. Orie, J. H. P. Jonxis, G. J. Huët, J. E' Chr. Schook,

J. Bastiaans en F. Doeleman, Enkele beschouwingen over de tegen-

woordige stand van het astma-vraagstuk.
Ned. T. v. Geneesk.101 (1957) 2, p' 1l4ll24-

5*. Poliomyelitis.

Hofman, 8., Vaccinatie tegen poliomyelitis'
Maandschr. v. Kindergeneesk.24 (1956) 5.

Hofman, B., A, Kret, H. A. E. van Tongeren en J. D. Verlinde, De polio-
myelitis in Nederland in 1955. Resultaten van virologisch-diagnostisch
onderzoek.

Ned. T. v. Geneesk.100 (1956) 29, p. ?-038.

Loghem, J. J. van, Seizoenepidemie en haardvorming bij poliomyelitis
anterior acuta.

Ned. T. v. Geneesk.100 (1956) 23, p. 162711641.
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Loghem, J. J. van, Kenmerken van een lichte seizoenepidemie van polio-
myelitis anterior acuta (Italië).

Ned. T. v. Geneesk. 100 (1956) 48, p. 356413567.

Verlinde, J. D., Recente ontwikkelingen van het poliomyelitisonderzoek.
Keesings Medisch Archief 1956.

Verlinde, J. D., Preventief-geneeskundige aspecten van het poliomyelitis-
onderzoek.

T. voor Soc. Geneesk.34 (1956) 12, p.325'

Verlinde, J. D., I(inderverlamming. Voor en tegen der vaccinaties'
Elseviers Weekblad 4 augustus 1956.

Verlinde, J. D., Preventief-geneeskundige aspecten van het poliomyelitis-
onderzoek.

T. voor Soc. Geneesk 34 (1956) 12, p. 3251332.

Verlinde, J. D. en B. Hofman, Experimentele actieve immunisatie met levend

avirulent poliomyelitisvirus.
Ned. T- v. Geneesk.100 (1956) 31, p.217912185.

Verlinde, J. D., H. A. E. van Tongeren and A. Kret, Myocarditis in new-

borns due to group B Coxsackie virus. Virus studies.

Annales Paediatrici 187 (1956) p. 113.

6. Encephalitis postvaccinalis

Gispen, R., H. P. Lansberg en W. Nanning, The effect of antivaccinia gamma

globulin on smallpox vaccination in view of a proposed attempt to
prevent postvaccinal encephalitis.

Antonie van Leeuwenhoek 22, (1956).

8, Toxoplasmosis

Roever-Bonnet, H. de, De epidemiologie van de toxoplasmose.
Annalen der Belgische Yereniging voor Tropische Geneeskunde, deel 36

(1956) 4, p. 3731392.

Soestbergen, A. A. van, Over de reactie van Sabin en Feldman.
Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden 1956.

Thiel, P. H. van, Persista¡rce of Toxoplasma in albino rats.

Thiel, P. H. van, The toxonomic status of Toxoplasma gondii.
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Thiel, P. H. van en D. van der Waay, The significance of pseudocysts in the
oral infection of man and animals with Toxoplasma gondii.

Documenta de Medicina Geographica et tropica. Vol 8 (1956) p. 392.

12*. Experimentele Chirurgie

Boerema, I., J. A. Kroll and N. G. Meyne, E. Lokin, B. Kroon and
J. W. Huiskes, High atmospheric pressure as an aid to cardiac surgery.

Archívum Chirurgicum Neerlandicum VIII (1956) 3, p. 1931211.

Homan van der Heide, J. N., Blood stream cooling in animal experiments I.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam
Proceedings, series C, 59, Nr 4, 1956.

Homan van der Heide, J. N., Blood stream cooling in animal experiments II.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam
Proceedings, Series C, 59, no. 5, 1956.

13*. Gerontologie

Thung, P. J., Proteinuria in mice and its relevance to comparative gerontology.
Experientía supplementum IV 1956. (Copyright 1956 by Birkhäuser
Verlag, Basel/Stuttgart).

Thung, P. J., The senile mouse ovary and its relevance to comparative geron-
tology.

Experientia supplementum IV 1956, p.74177 (Copyright by Birkhäuser
Verlag, Basel/Stuttgart).

Thung, P. J., L. M. Boot and O. Mühlbock, Senile changes in the oestrous
cycle and in ovarian structure in some inbred strains of mice.

Acta Endocrinologica 23 (1956) p. 8132.

Zonneveld, R. J. van, Gerontological activities in the Netherlands.
J. oJ Gerontology ll (1956) 2.

Zonneveld, R. J. van, De huisvesting van bejaarden. Het medische en
sociale aspect (Prae-advies voor het congres inzake het bejaarden-

vraagstuk).
T. voor Soc- Geneesk.34 (1956) l81'34 (1956) 25.

Zonneveld, R. J. van, Medische en sociaal-medische aspecten van het
bejaardenvraagstuk.

Staatspensioen 1956, no I tlm 12.

Zonneveld, R. J. van, De thuiszittende bejaarden.
Onze bejaarden 2 (1956) 6.
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| 5*. Kli nis ch ge nee s middelenonde r zo ek

Adviescommissie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek,

overzicht betreffende de resultaten van disipal bij de behandeling van

314 lijders aan Parkinsonisme.
Ned. T. v. Geneesk- 100 (1956) 49, p. 3649'

Herrmann, w. 4., Een vergelijkend onderzoek naar de werkzaamheid van

barriercreams met en zonder siliconolie.

Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden 1956.

Meyler, L., Schadelijke nevenwerkingen van Geneesmiddelen. Supplement I.

Uitg. van Corcum & ComP. N.V. 1956'

Nelemans, F. A., Mededelingen Adviescommissie T.N.O. inzake klinisch

geneesmiddelenonderzoek, Mysoline, disipal, adrenoxyl enz'

Ned. T. v. Geneesk- 100 (1956) 32, p' 2312'

I 6*. Re umav r aag st uk ken

Blécourt, J. J. de, A. Polman and T. de Blécourt-Meindersma, Hereditary

factors in rheumatoid arthritis and spondylosis ankylopoëtica (prelimi-

nary communication).
Contemporary Rheumatology (1956) p' 4321434'

Graaff, R. de, Het bevolkingsonderzoek naar het vóórkomen van reumatische

aandoeningen onder de Nederlandse bevolking'

Medisch Contact 12 (1957) 1, p' 8/14'

l8*. Medisch onderzoek met behulp van ísotopen

Kassenaar, A. A. H., L. F' D. Lameijer en A' Querido' The distribution

of injected heterologous thyrotrophic hormone in the rat'

Acta Endocrinologica 21 (1956) p' 32136'

Kassenaar,A.A.H.,L.F.D.LameijerenA'Querido,Theeffectofenvi-
ronmental temperature in the blood protein bound iodine content of

thyroxine maintained thyroidectomized rats'

Acta Endocrinologica 2l (1956) p' 37 140'

Stanbury, J. B. ,4. A. H. Kassenaar and J' W' A' Meijer, The metabolism

of iodotyrosines. L The fate of mono- and di-iodotyrosine in normal

subjects and in patients with various diseases'

i. Clin¡cat Endoqin' & Metabolism 16 (1956) 6, p' 7351746'
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Stanbury, J. 8., J. W. A. Meijer and A. A. H. Kassenaar, The metabolism
of iodotyrosines. II. The metabolism of mono- and di-iodotyrosine in
certain patients with familiar goiter.

J. Clínical Endouin. & Metabolism 16 (1956) p. 848.

Querido, 4., A. A. H. Kassenaar, J. Vy'. A. Meijer and J. B. Stanbury, The
metabolism of iodotyrosines. III. Di-iodotyrosine deshalogeneting
activity in bovine, sheep and human thyroid tissue.

J. Clinical Endocrin. & Metabolísm 16 (1956) p. 1096.

l9*. Ascaris lumbricoides

Voute, A. D., De levensduur van eieren van ascaris lumbricoides L. in de
grond.

Ned. T. v. Geneesk. 100 (1956) p. 279012792.

Troelstra, J. 4., Besmetting met ascaris lumbricoides L. in het bijzonder bij
kinderen.

Proefs chrift Rijksuniversiteit Groningen I 956.

Troelstra, J. A. en A. D. Voute, Infectiebronnen van ascaris lumbricoides L.
Ned. T. voor Geneesk 100 (1956) 47, p.342613430.

20*. Atherosclerose

Groen, J. en R. M. van der Heide, Atherosclerose en coronai¡ thrombose,
oorzaken en ontstaanswijze.

Uitgevers Wijt, Rotterdam, 1956.

IN c¡,Nc ZIJNDE oNÞERZoEKTNGEN BIJ ANDEREN MET SuBSIDTE vAN DE GEzoND-
HEIDSORGANISATIE T.N.O.

2*. Vibratiezintuig

Eggermont, J. P. M., De klankfrequentie in het hedendaags gesproken Neder-
lands.

De Nieuwe Taalgids, 1956 p.2211223.

Uden, A. van, Onderscheidingsvermogen voor tonen en accoorden bij
doofstommen. Juli 1955.

Vermeulen, R., Een muziekinstrument voor doofstomme kinderen.
Philips Technisch r. 1S (1956) 7, p. 2061208.

Vermeulen, R., A musical instrument for deaf-mute children.
Philþs Technical Review 1S (1956/57) 9, p. 276-278.
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14. Adolescentenonderzoek

Alkemade, T., P. van Leeuwen, J. F. de Wijn en R. L. Zielhuis, Het gebruik

van melk en kaas bij jeugdigen in de industrie.
Voeding 17 (1956) 8, P. 371.

Braaksma-de Lint, J. en J. H. de Haas, Adolescent mortality in the Nether-

lands.
Acta Paediat. (Upps.) 46 (1957) 103.

Duyck, E. M. Orthostatische proteinurie.
Maandschr. Kindergeneesk' 24 (1956) 125.

Duyck, E. M., Le syndrome de la proteinurie orthostatique.
Acta Paediat. Belg. t0 (1956) 101'

Richtlijnen voor de keuring van aspirant leerlingen van lagere technische

scholen.
T. Soc. Geneesk' 34 (1956) 41.

2O*. Pathologische erytrolyse en hemolyse bij systeemzíekten

Bakker- van Ardenne, W. I. T., M. C. Verloop en P. Clarisse, Uitkomsten
van erythrocyten-resistentie-onderzoek bü lijders aan systeemziekten

en enkele andere bloedziekten.
Ned. T. v. Geneesk' 100 (1956) 48, p. 3586/3588'

23+. Onderzoek ínzake voeding, resorptie en stofwisseling bíj patiënten, bij wie

een totale maagresectie werd verricht

Wayjen, R. G. A. van, Voedings- en stofwisselingsstoornissen na totale

maagresectie.
Belgísch T. voor Geneesk. 1956' p. 763.

42*, Nefelometrisch se r umonderzoek

cormane, R. H. und A. J. Zwart, Einige physikalisch-chemische Aspekte

der nephelometrischen Methode zur In-vitro-untersuchung medika-

mentöser Allergie.
Schweiz. Med' Wochenschr. S6 (1956) 50 Seire l4l3ll4l7'
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RBeos ¡.rcBsLorEN oNDERZoEKINcEN BrJ ANDEREN MET suBsIDIE vAN DE cE-
ZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

ACTH en cortison bij reumatische patiënten

Goslings, J. en A. Cats, Behandeling van rheumatoide arthritis met cortison
en ACTH.

Ned. T. v. Geneesk. l00 (1956) 13, p. 903/910.

Strabismusonderzoek

Crone, R. A. en C. M. J. Velzeboer, Statistics on strabismus in the Amster-
darh youth.

A.M.A. Arch. of Ophthalmolosy. Apr. 1956. Vol. 55, p. 4551470.

Onderzoek naar een indicatie voor de z.g. korte psychotherapie met milieube-
handeling

Meurs, A. F. W. van, Lichaamsbouw en aanpassingsmogelijkheden bij kin-
deren.

Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden 1956.

Glutaminezuur

Dix, P. G., C. F. Engelhard en I. C. van Houte, Over de werking van
glutaminezuur b[j schoolgaande kinderen. (Een bijdrage tot de proble-
matiek van een pharmaco-psychologisch onderzoek in teamverband).

Verhandelingen van het Gemeentelijk Pedotherapeutisch Instituut te
Amsterdam II, 1956 (Erven J. Bijleveld, Utrecht).

Status dysrhaphicus

Bijl, L. Status dysrhaphicus.
P roefs chrift Rijksuniversiteit Utrecht I 956.

Hep ar i ne t o I e r ant ie t e s t

Enter, C. H. J. van, Test de tolérance à I'héparine et temps de prothrombine.
Revue Belge de Pathologie et de Médícine Expérimentale. Tome XXIV,
no. 5, juin 1955. Editions ,,Acta Medica Belgica".

Werkingsmechanisme van ant ipyre tica

Noach, E. L., M. A. C. de Die en E. Kuipers, The influence of phenacetin
on adrenal activity.

Acta Physiol. Pharmacol. Neerl. 5 (1956) p. 8127.
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Na-onderzoek van geopereerde longpatiënten en longfunctíe-onderzoekingen na

operatíe

Assen, G. A. M. van, Resultaten van long- en pleuraresecties wegens tuber-

culose.
Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden 1956.

Onderzoek inzake groepering en typeríng van hemolytische streptococci volgens

de technieken van Lancefield en Grffith

Zanen, H. C., Hemolytische streptococci bij gezonden'

Pro efs chr íft Gem. Universiteit Amsterdam I 956'

Immunologisch verband tussen lepra en tuberculose

Rutgers, A. W. F., Lepra en tuberculose.
Procfschrill Vrije Universiteit te Amsterdam 1956'

SnnteNwBmING MET DE voEDINGSoRGA'NISATIE T'N'o'

Postmus, S. en R. Luyken, Lengte, gewicht en borstomvang van l8-jarige

mannelijke Nederlanders, behorende tot verschillende welstandsgroepen.

Ned. T. v. Geneesk. 100 (1956) 38, p' 274812752'

AroptlNc cEZoNDHEIDSTEcHNIEK T'N.o.

Eük, J. van den en M. L. Kasteleyn, A method of measuring flanking trans-

mission in flats.
Acustica, vol. 5, 1955.

Publikatie no. 57.

Eijk, J. van den, onbevredigende geluidisolatie van de vloeren in oude

woningen.
Bouw no.11, maart 1956.

Publikatie no 66'

Bitter, C. en P. van Weeren, Sound nuisance and sound insulation in

blocks of dwellings: sound insulation measurements, considered in

connection with the opinions of house occupants regarding noise

nulsance.
F '. Y fà*blika+þ no. 24 (Engelse vertaling van de in september 1955 in de

' Nederlandse taal verschenen *¡blik+tirno' 24)'

' Grolle, J. H. De bezonningslineaaL. Een instrument om bebouwingsplannen en

bouwProjecten te toetsen'
De Nederlandse Gemeente 10 (1956) 2'

Publikatie no. 68.
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Hartogensis F., Luchtverontreiniging in de Verenigde Staten van Noord-
Amerika. Analysemethoden; invloed op volksgezondheid, landbouw en
veeteelt.

De Ingenieur 68 (1956) no. 33.
Publikatie no. 69.

Baars, J. K. Microbiologie, voordracht in de achtste vakantieleergang Tech-
nische Hogeschool te Delft in januari 1956.

water 40 (1956) 11.
Publikatie no. 71.

Grolle, J. H. Geluidhinder in gebouwen. Voorkomen is beter dan genezen.
Technische Gid^s 25, mei 1956.
Publikatie îo.72.

Baars, J. K., Kunstmatige produktie van grondwater, voordracht voor de
Vereniging van Waterleidingbelangen in Nederland in april 1956.

Water 40 (1956) 16.

Publikatie ¡o.74.

MBolsc¡r-EysfscnE AFDELfNG T.N.o.

Tweel, L. van der, De reactie van de pupil bij de mens op verandering in de
belichting.

P r o ef s c hr iJ t Gem. Un j versiteit Amsterd am 19 56.

Burger, H. C., Y. van der Feer en J. H. Douma, On the theory of cardiac
output measurements by the injection method.

Acta CardiologicaT.XI, fasc. I, p. l/11.

Kaiser, L., Bijdrage tot de kennis van de spraak bij dyslectische kinderen.
Ned. T. v. Geneesk. l00 (1956) 11, p.7561762.

Verduyn Lunel, H. F. E., Enkele bijzonderheden over het tijdspatroon van
de spraak van normale en dyslectische kinderen.

Logopaedie en Phoniatrie 28 (1956) 5.

Henkes, H. E., L. H. van der Tweel en J. J. Denier van der Gon, Selec-
tive amplification of the electroretinogram.

Ophthalmologica, 132, 140, (1956).

Henkes, L. H., L. H. van der Tweel en J. J. Denier van der Gon, The
Present State of Clinical Elect¡oretinography.

Bibliotheca Ophthalmologica 47 (1956) 267.
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Gastaut, H., W. Storm van Leeuwen' A' Roger, H' Regis' D' H' Bekkering'

A. Kamp and J. P. Werre, The development in time and space of

excitation and inhibition processes during conditioned E' E' G' respon-

ses. A study on ttre simultàneous automatic frequency analysis of several

channels.
E.E.G.Clin.Neurophysiol'SocietyProceedingss(1956)4,p.722.

Bekkering, D. H., A. Kamp, W' Storm van Leeuwen and P' F' Werre'

n*ámpte of the uså'of the spectograph and the magnetograph the

,,squeack" Phenomenon'
E' E. G. Clin. Neurophysiol' Society Proceedings 8 (1956) 4' p' 721'

Bekkering, D. H., The E. E. G' magnetograph and the E' E' G' Spectrograph'

apparatus for fast poly-analysis'

E.E.G. Clín. Neilophysiol' Societv Proceedings 8 (1956) 4' p' 721'

In het oktobernummer 1956 van T'N'O'-Nieuws' dat in het bijzonder gewijd

wasaandewerkzaamhedenvandeGezondheidsorganisatieT.N.O.,verschenen
de volgende artikelen en mededelingen:

Polman, 4., Subsidies voor wetenschapsbeoefening'

G¡aaff, R. de, Het bevolkingsonderzoek naar-het vóórkomen van reumatische

aanáoeningen onder de Nederlandse bevolking'

Henkes, H. E., Enkele aspecten der Flikker-Elektroretinografie'

Ilorsten,G.P.M.,Eenonderzoeknaarhetelektro-encelälografischpatroon
bij de prematuur en de a-terme geborene'

Nanning, W., Het onderzoek naar de oorzaken en de mogelijke preventie

van de encephalitis postvaccinalis'

Bleiker, M. 4., B.C'G.-vaccinatie tegen tuberculose'

Boerema, I., Experimentele chirurgie'

Backer Dirks, O., Fluoridering van drinkwater'

Stekelenburg, L. H. M. van, Radiologische Werkgroep T'N'O'

Zonneveld, R. J. van, Geneeskundig onderzoek van bejaarden'

Nelemans, F. 4., Klinisch geneesmiddelenonderzoek'

Wielen, Y. van der, Doeltreffendheid van de curatieve geneeskunde en de

geneeskundige voorzorg.

Bekkering, D. H. en W. Kuperus, De E'C'G'-cardiotachometer'

Baars, J. K., Kunstmatige produktie van grondwater'
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Bitte¡ C., Lawaaibestrijding en gehoorbescherming.

Dorsser, C. W. en J. H. Janssen, Zaalakoestiek (naar aanleiding van hun
bezoek aan de ,,Physikertagung 1956").
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Bijlage 5

DOOR HET CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGSONDERZOEK
VAN DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O. VERRICHTE \YERKZAAM-
HEDEN, DIE OOK VOOR MEDICI VAN BELANG ZIJN.

1. TBr-rsN vAN LEVENDE MIcRo-oRGANISMEN

Bij de microbiologische controle van monsters margarine werden herhaalde-

lijk moeilijkheden ondervonden, die wezen op een heterogene verdelilg van

de microflora over het produkt. Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld,

waarbij inderdaad bleek, dat grote verschillen in bacteriedichtheid kunnen

optreden. Een telling gebaseerd op het serum blijkt steeds de meest bevredigende

resultaten te geven.

Een methode werd ontwikkeld om faecale besmetting van levensmiddelen

na te gaan door naast de coli-achtige bacteriën ook het aantal faecale strepto-

kokken te bepalen. Gevonden werd, dat in bepaalde gevallen de faecale strepto-

kokkentiter de colititer aanzienlijk kan overtreffen.
voor het tellen van anaerobe bacteriën, in het bijzonder proteolytische

clostridiën, werd de geschiktheid van de sulfiet/ijzeriagar volgens wilson en

Blair bestudeerd. Verschillende onderdelen van de bestaande voorschriften

bleken daarbij gewÜzigd te moeten worden. Tevens bleek, dat de gemodificeerde

voedingsbodem ook goed gebruikt kon worden in combinatie met de zgn.

drie-lagen-techniek van Leistner.
In verband met de bacteriologische controle van toebereide maaltijden

werd de bruikbaarheid van enkele methoden voor het aantonen van salmo-

nellae onderzocht. Gebleken is, dat voor het ophopen van Salmonellae niet

kan worden volstaan met uitsluitend Müller-bouillon. Verder bleek het gebruik

van een indicatieve agar op basis van ijzercitraat en sulfiet of een andere zwavel-

bron wenselijk. In verband hiermede werd begonnen met een studie van de

HzS-vorming door verschillende Salmonellae en verwante Enterobacteriaceae

in een synthetisch medium, waaraan de zwavel in de gewenste vorm kan worden

toegevoegd,
In verband met het epidemisch optreden van poliomyelitis in de zomer-

maanden werd een aantal ¡auw te consumeren groenten (sla, andÜvie e.d')

voor en na het wassen met kraanwater onderzocht op de aanwezigheid van

faecale bacteriën om na te gaan in welke mate besmetting met faecalien en dus

mogelijk met poliomyelitisvirus mogelijk was. Gebleken is, dat vele handels-

produkten vaak sterk besmet njrt' en dat wassen weinig helpt'
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2. BÄcrsnroLoclscH oNDERzoEK v¡.N vRouwENMELK

Het onderzoek naar de bacteriologische gesteldheid van vrouwenmelk van
verschillende herkomst werd voortgezet. Er werd een begin gemaakt met een
onderzoek naar het voorkomen van antimicrobe stoffen in rauwe wouwen-
melk.

3. Exp¡ntrvrBNTEEL voEDINcsoNDERzoEK MET pRoEFDIEREN

j. l. Schadelijkheid yan lactose

Een on<lerzoek werd ingesteld naar de verandering van de lactase-activiteit
in de dunne darm van ratten, varkens, caviae, honden en katten van verschil-
lende leeftijd. Behalve bij de caviae werd in al deze diersoorten gedurende de
zoogtijd een veel hogere lactasewerking waargenomen dan na het spenen. Dit
verschil in lactase-activiteit werd in verband gebracht met het hoge lactose-
gehalte van de moedermelk en het ontbreken van lactose in de natuurlijke
voeding na het spenen. Bij de cavia, die gedurende de eerste weken na de
geboorte niet alleen moedermelk, maar ook vast voedsel zonder lactose op-
neemt, werd geen duidelijk verschil in lactase-activiteit voor en na het spenen
waargenomen.

Door voortgezette voedering van lactose na de zoogtijd kon geen verhoging
van de lactase-activiteit in de dunne darm van ratten en caviae worden vastge-
steld.

De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in twee mededelingen
(Voeding r7 (1956) 325-342; ts (19s7) 2-14).

3. 2, Intermitterende eiwitvoedering

Het onderzoek met ratten naar de gevolgen van onregelmatig en onvoldoende
gebruik van eiwitrijke voedingsmiddelen werd voortgezet, gedeeltelijk in
samenwerking met het Instituut voor Tropische Hygiëne van het Instituut voor
de Tropen te Amsterdam. Bij dagelijkse afwisseling van een eiwitrijk en een
eiwitarm rantsoen werden geen duidelijke veranderingen gevonden in het
hemoglobinegehalte, de samenstelling van de serumeiwitten of het vetgehalte
van de lever. Het herstel van het hemoglobinegehalte na kunstmatig opgewekte
anemie (door toediening van fenylhydrazine en door infecteren met malaria)
was echter vertraagd, Ook de groei van jongen van moederdieren, die een
afwisselende eiwitvoeding kregen, is vertraagd, hetgeen wijst op een ongunstige
beînvloeding van de lactatie.
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3. 3. Eiwitarm dieet

Om een beter inzicht te krijgen in de betekenis van de verandering in de

serumeiwitten en de verhoging van het vetgehalte van de lever, die men bij vele

bewoners van de tropen waarneemt, werden dierproeven met ratten en muizen

ingezet om deze grootheden te bestuderen bij dieren, die uitsluitend een tekort

aan eiwit hadden en bij dieren, die geinfecteefd waren, maar niet ondervoed.

Bij suboptimale eiwitvoeding (13 en 8 /" eiwit in het dieet) daalde bij ratten
het serumeiwitgehalte, terwijl bij sterke eiwitdeflciëntie (6 %, eiwit) ook een

daling van het hemoglobinegehalte en een stijging van het levervetgehalte

werd rilaargenomen. De albumine-globulineverhouding verandert niet bij lage

eiwitvoeding, wel na voedering met een onvolwaardig eiwit'
Muizen vertonen na malaria-infectie een daling van de albuminefractie

en een stijging van enkele globulinefracties, die echter niet met het beeld bjj

de mens overeenkomt. Het onderzoek wordt voortgezet.

3.4. Bepaling van de voedingswaarde van eiwitten

De meest waardevolle biologische methode voor het onderzoek van de

voedingswaarde van eiwitten is die, waarmee het percentage van het geresor-

beerde eiwit wordt bepaald, dat wordt gebruikt voor de s1'nthese van lichaams-

eiwitten. De hiervoor gebruikte methode van Thomas en Mitchell is zeer om-

slachtig, zodat slechts enkele eiwitten tegelijk kunnen worden onderzocht.

In verband met de grote praktische betekenis van een eenvoudige en snelle

bepaling werd een verkorte methode in studie genomen, die met tientallen

produkten gelÜktijdig kan worden uitgevoerd. Deze methode berust op een

bepaling van het gehalte aan lichaamseiwit van ratten, die gedurende 10 dagen

het te onderzoeken eiwit met het rantsoen hebben opgenomen. uit de hoeveel-

heden stikstof in het geconsumeerde voer, in de carcassen en in de faeces kan

zowel de werkelijke verteerbaarheid als de biologische waarde van het eiwit

worden berekend.

3. 5. Babybiggen als laboratoriumproefdieren

In groeiproeven, die in opdracht werden uitgevoerd, bleek, dat babybiggen

vanaf een leeftijd van ca. 7 dagen snel en nagenoeg ongestoord groeien wanneer

de dieren voortdurend de beschikking hebben over een droog mengvoer. Ge-

scheiden van dit voer wordt dan uitsluitend drinkwater verstrekt. op deze

wijze is het houden van babybiggen als laboratoriumproefdieren veel eenvou-

diger dan met de tot dusver gebruikte methode, waarbij een aantal malen per

dag het voedsel als kunstmelk beschikbaar wordt gesteld'
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3.6. Vitamine C-deficiënte voeding en afwíjkingen in het nageslachî

Het onderzoek naar het voorkomen van histologische veranderingen bij
caviae geboren uit vitamine C-deficiënte moeders, dat in samenwerking met
het Pathologische Laboratorium der Rijksuniversiteit werd uitgevoerd, leverde
geen positieve resultaten op. Pogingen om jongen te verkrijgen van ratten,
waarbij door middel van een vitamine A-deficiëntie een daling van de vitamine
C-spiegel in de weefsels is veroorzaakt, zijn tot dusver niet geslaagd.

3. 7. Verschillende onderzoekíngen

In opdracht werden van verschillende stoffen met ratten bepalingen uitge-
voerd van de voedingswaarde, de groeiremmende werking of de acute toxiciteit.

4. ExpsnrprBNTEEL voEDINGsoNDERzoEK BIJ DE MENS

4. I. Coeliakie-onderzoek

De onderzoekingen over de schadelijke ínvloed van tarwe-eiwit, in het
bijzonder van gliadine, werden ook dit jaar in samenwerking met hef Wilhel-
mina Kinderziekenhuis voortgezet.

Contacten ontstonden met Prof. Dr. H. G. Krainick te Freiburg im Breisgau
en met Prof. Dr. A. Hottinger en Prof. Dr. E. Berger te Basel.

Bij een aantal coeliakiepatiënten kon de hypothese worden bevestigd, dat
de oploop van het glutaminegehalte in het bloed na toediening van 350 mg
gliadine per kg lichaamsgewicht veroorzaakt wordt door glutamine in polypep-
tidevorm. Precies dezelfde reactie kon ook bij normale kinderen worden opge-
wekt wanneer de gliadinebelasting 750 mg per kg lichaamsgewicht bedroeg.
Ook bij normale volwassenen trad in een aantal gevallen hetzelfde verschijnsel
op; in dit geval bleek, dat de oploop niet door polypeptideglutamine, maar
door vrij glutamine werd veroorzaakt. Uit een en ander zou afgeleid kunnen
worden, dat de ontwikkeling van de eiwitsplitsende enzymsystemen bij coeli
akiepatiënten achtergebleven is ten opzichte van normalen.

In verband met het werk van Engelse onderzoekers, die veronderstellen,
dat de schadelijke werking van gliadine bij coeliakiepatiënten veroorzaakt
wordt door de afwezigheid van proline-afsplitsende enzymen, werden proline-
bepalingen in het bloed verricht na belasting met gliadine. Het gehalte aan
vrije proline stijgt op dezelfde wijze als bij normalen; hieruit kon voorlopig
worden afgeleid, dat de Engelse veronderstelling waarschijnlijk niet juist is.

Door in het bloed na belasting met gliadine zowel proline als glutamine
(polypeptiden) te bepalen, is het mogelijk vast te stellen of de patiênt tarwege-
voelig is en/of aan pancreasfibrose lijdt.
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4. 2. Voedingsdiarreeën

Het onderzoek van voedingsdiarreeën met behulp van de bepaling van
vluchtige vetzuren in de faeces werd eveneens in samenwerking met het Wil-
helmina Kinderziekenhuis te Utrecht voortgezet. In het bijzonder werd de
invloed van verschillende voedingen onderzocht.

Doo¡ verschillende omstandigheden kon aan het onderzoek naar de bacterie-
flora van de faeces niet gewerkt worden.

4.3. Vetzuren in faeces

In samenwerking met Dr. J. Fernandes, kinderarts te 's-Hertogenbosch,
werden de onderzoekingen over de vetresorptie bij coeliakie- en pancreas-
fibrose-patiënten voortgezet. Het bleek o.m., dat bij steatorree de vetzuursa-
menstelling van faecesvet vrij constant is en niet bepaald wordt door de samen-
stelling van het voedingsvet. Dit komt, doordat de resorptiecoëfficiënten van
de verschillende vetzuren in alle gevallen afnemen in de volgorde: oliezuur,
laurinezuur, myristinezuur, palmitinezuur, stearinezuur. Dit geldt voor
coeliakie, terwijl bij pancreasfibrose alleen de volgorde van palmitinezuur en
stearinezuur verwisseld is.

In dit onderzoek werden ook verschillende leveraandoeningen betrokken,
in samenwerking met het Gemeenteziekenhuis te Arnhem.

4.4. Invloed van tarwe op patiënten líjdend aan myoÍonie

De schadelljke werking van tarwe voor myotoniepatiënten werd opnieuw
onderzocht en het verschijnsel kon worden bevestigd. De meeste patiënten
reageren klinisch gunstig op het tarwevrij dieet, ongeveer de helft vertoont
bovendien een positieve gliadinebelastingskromme. Dit onderzoek geschiedt
in samenwerking met de Neurologische Kliniek van het Stads- en Academisch
Ziekenhuis te Utrecht.

4.5. Stofwisseling van onverzadigde vetzuren bij patiënten lijdende aan eczeem

In het laboratorium van de Chirurgische Kliniek van het Stads- en Acade-
misch Ziekenhuis te Utrecht werd een micromethode voor de bepaling van
meervoudig onverzadigde hogere vetzuren en verzadigde vetzuren in bloed
uitgewerkt. Aan dit onderzoek werd steun verleend, omdat deze methodiek
van belang is voor het bovengenoemde onderzoek.

Ook werd begonnen aan een gaschromatografische analyse van de genoemde
vetzuren, omdat met deze methode nog kleinere hoeveelheden kunnen tvorden
bepaald, hetgeen voor het onderzoek bij zuigelingen van veel waarde is. Het
bleek, dat de scheiding van de verzadigde vetzuren op deze wijze goed uitvoer-
baar is.
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5. VoBorNcsoNDERzoEK vooR TRoPrscHE cEBIEDEN

Behalve de hier genoemde onderzoekingen wordt verwezen naar de onder

3. 2. vermelde dierproeven over de intermitterende en beperkte eiwitvoeding.

5,1. Voedingsonderzoek op de Nederlandse Antillen

Op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Welvaartszorg van

de Nederlandse Antillen werd in de periode augustus-december 1956 een onder-

zoek verricht naar de voeding en voedingstoestand van de bewoners van de

Bovenwindse Eilanden (Saba, st. Maarten en St. Eustatius). De ûnanciering
geschiedde gedeeltelijk door het Gouvernement van de Nederlandse Antillen,
door het Ministerie van Overzeese Rijksdelen en door het Centraal Instituut
voor Voedingsonderzoek T.N.O.

Het onderzoek bestond uit een menu-onderzoek, een medisch onderzoek,

een somatometrisch onderzoek, een röntgenologisch onderzoek van de hand-

wortel en een biochemisch onderzoek van bloed en moedermelk in het labora-
torium te utrecht en in het Laboratorium voor de volksgezondheid te willem-
stad (Curaçao). De röntgenfoto's worden doorgemeten in de densimeter van

de röntgenoloog B. J. Rethmeyer te Almelo. Onderzocht werden 1200 school-

kinderen en 200 volwassenen. De resultaten moeten nog bewerkt worden. Naast

dit routine-onderzoek konden belangrijke waarnemingen gedaan worden over

het verband tussen serumeiwitten en ras.

5.2. Schadelijkheid van het genotmiddel wati

De reeds bekende toxiciteit van dit genotmiddel uit Zuid Nieuw-Guinea
(Piper methysticum) kon in rattenproeven bevestigd worden. Een effect op de

fertiliteit kon onder de proefomstandigheden (volwaardige voeding) niet
aangetoond worden.

5,3. Voedingswaarde van het varenwortelmeel akar paku paku

De wortels van akar paku paku (waarschijnlÜk Nephrolepis biserrata Scott),

een varensoort, die op Frederik Hendrik eiland (Zuid-Nieuw-Guinea) in tijden
van voedselschaarste als hoofdvoedingsmiddel gebruikt worden, werden
geanalyseerd. Het produkt bleek slechts 1,2 /" wetkelijk eiwit en 67,0 I zet-

meel te bevatten (waarvan in rauwe toestand 9 I verteerbaar is). In rauwe
toestand werkt het sterk ,,toxisch" op ratten. Dit effect verdwijnt na verhitting
gedurende een half uur in water op 90-95' C. Het produkt kan niet voor
menselijke consumptie worden aanbevolen.
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