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ALGEMEEN

Bnsruux. EN DAGELTJKS BESTUUR

Zoals reeds vermeld in het vorige jaarverslag werd Prof. W. F. J. M.
Krul, die op I januari 1957 aan de beurt van aftreden was als lid van het
bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., als zodanig herbenoemd
bij Koninklijk besluit van 20 februari 1957, nó. 9. In verband met deze
periodieke aftreding als bestuurslid trad Prof. Krul ook af als ondervooi-
zífler van het bestuur van de GezondheÏdsorganisatie T.N.O. FIet bestuur
heeft Prof. Krul herkozen als ondervoorzitter.

In verband rnet zljn benoeming tot hoogleraar in de inwendige genees-
kunde aan de Flebreeuwse Universitêít te Jertzalem heeft Prof. Dr J. Groen
bericht per I februari 1958 geen deel meer uit te kunnen maken van het
bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Op deze plaats moge een
woord van dani< worden uitgesproken voor de grote belangsteiiing, welke
Prof. Groen als bestuurslid en als lid-van de Adviesêommissiés T.N.Or
inzake astma-onderzoek, inzake onderzoekingen op het gebied van athero-
sclerose en inzake gerontologische vraâgstukken getoond heeft voor hét werk
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en voor zíjn daadwerkelijke mede-
werking daaraan.

llet bestuur is thans als volgt samengesteld:.

I. Gedelegeerden, teaens

leden, ing. art. 6 aan

de statuten, jo. art. 18
uan de Wet

Plaaßuøruangende gedelegeerden

teuens þlaatsueruangende le den, ing.
art. 6 aan de statuten jo. art. 18
uan de Wet

Benoemd oþ

aoordracht uan

Minister vah
Sociale Zaken
en Volksge-
zondheid
Minister van
Kunsten &
Weten-
schappèn.

7:

Prof. Dr P. Muntendam Dijkhuis ¿

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



II. Gewone led¿n

ing. art. 7 uan

de statulen

*- Prof. Dr I. Boerema

- Prof. Dr A. ten Bokkeì
Huinink

- Prof. Dr J. H.
Gaarenstroom

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

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

Dr Ir N. D. R.
Schaaßma

Senaat Gemeentelijke lJnrversr-
siteit te Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit te
Utrecht
Senaat Rijksuniversiteit te
Groningen
Gezondheidsraad
Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter Bevordering der
Pharmacie
Gezondheidsraad
Senaat R.K. Universiteit te
Nijmegen
Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs

1-1-1960

1-l-1960

1-1-r960

t-1-1960
l-l-1960

1-1-1960
l-l-1960

l-l-1960

1-1-1963

I 1-1-1963

Ii r-r-rgoe
I

Nieuwenhuizen

Prof. Dr A. Q¡rerido

J. Stork

Vacature

schappij tot Bevordering der
Geneeskunst
Senaat Rijksuniversiteit te
Leiden
Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering van de Tandheel-
kunde
Praeventiefonds

1-l-1963

1-1-1963

1-l-1963



III. Tijdelijke led.en ing. 1 Door het b^tr* ,on d, Grrond- | O)ru*
art. 9 aan de staÍuten I heidsorganisatie T.^f.O. aanbr- | aan qftredzn.

I bruoLen 
I-t

- Dr C. Banning
- Prof. Dr E. H.

Vogelenzang
- D. J. .Wester
- Prof. Dr K. C. Winkler

l-4-t962
t-4-1962

1-4-1962
r-4-1962

Het dagelijks bestuur was op 31 december 1957 als volgt samengesteld:

- Prof. Dr A. Polman, uoorlitter, - Prof. Dr P. Muntendam,
-- Prof. W. F. J. M. Krul, ondzruoorlitter, 'Prof. Dr J. J. G. Prick,

- Prof. Dr J. H. Gaarenstroom, - Mr H. J. Woltjer,
- Prof. Dr G. A. Lindeboom, .- A. E. Winkel, secretaris.

V¡nc¡panrNcex

llet bestuur kwam in de verslagperiode viermaat bijeen; het dagelijks
bestuur vergaderde achtmaal.

In het begin van het jaar nam de ondervoorzitter in verband met al
wezigheid van de voorzitter het voorzitterschap waar. flet voorzitter-
schap van de Adviescommissies werd in deze tijd waargenomen door een
Iid van deze Commissies of door een bestuurslid. Op deze plaats moge
allen, die in dit opzicht hun medewerking hebben verleend, dank worden
gebracht.

Br¡nnNxousr vAN LETDERS vAN vAN DE GnzoNorr¿ros-
ORGANISATIE T.N.O. EN ANDEREN, B\ Dr'Zl. oNDERzoEKINGEN BETRoKKEN

In het afgelopen jaar werd wederom een bijeenkomst gehouden van
leiders van onderzoekingen en van degenen, die een belangrijke rol ver-
vullen bij de onderzoekingen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. De
bijeenkomst vond plaats in het Radiobiologisch Instituut der Gezondheids-
organisatie T.N.O., dat voorlopig is ondergebracht in het Medisch-Bio-
logisch Laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. Er
werden voordrachten gehouden, waarrra er gelegenheid was voor ge-
dachtenwisseling, De behandelde onderwerpen waren:,,Arbeidsgenees-
kundig onderzoek T.N.O." door Ir D. van Zuilen, ,,Ballistocardiografie
als hulpmiddel bij het onderzoek van hart en gïote vaten" door Drs J. H.
Douma, inleiding door Prof. Dr J. A. Cohen over het radiobiologisch



onderzoek T.N.O., ,,Metingen van kunstmatige radio-activiteit in de

atmosfeer" door Dr J. Blok, ,,Metingen van strontium-9O concentraties
in bodem, voedsel, dieren en mensen" door Dr G. W. Barendsen, ,,Been-
mergtranspìantatie na totale bestraliirg" door Dr O. \¡os, ,,Toepassingen
van de beenmergtransplantatie bij bestraling van tumoren" door Dr M. J.
de Vries. Tevens werd een film vertoond rnet een toelichting hierbij door
Prof. Dr I. Boerema over totale rnaagresectie. Na afloop van de voor-
drachten werd het Radiobiologisch Instituut T.N.O. bezichtigd.

Coxr¡cr MET ANDERE TNSTELLINcEN

Contact met verschillende instellingen en commissies, welke aanrakings-
vlakken met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. hebben, werd dit jaar
wederom onderhouden onder meer doordat de voorzitter zitting heeft in
de besturen hiervan. Een overzicht van deze contacten, ontstaan in de

vorige jaren, wordt in bijlage 3 gegeven.
Er vond een vergadering plaats van de Medische Contact-Commissie

T.N.O.-2.W.O., waarin onder meer enkele bij de respectievelijke oigani-
saties binnengekomen subsidie-aanvragen werden behandeld, welke op het
grensterrein liggen van de werkgebieden van de Gezondheidsorganisatie
T'.N.O. en de Neclerlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek.

Bij een bezoek aan de voorzitter brachten Prof. Dr John Paul, hoogleraar
in de preventieve geneeskunde aan de Yale University en Dr Charles O.
lluttrer, Ph. D., van de Fellowship Branch van de National Institutes of
Health, Bethesda, naar voren, dat Amerika een twaalftal beurzen voor
1958 heeft ingesteld voor jonge onderzoekers in West-Europa, waarvan'
2 à 3 voor Nederland, voor het verrichten gedurende eenjaar ofiets langer
van fundamentele research. Het bezoek had ten doel na te gaaî op welke
rvijze de daarvoor in aanmerking komende onderzoekers uitgezocht kunnen
worden. Ilieromtrent is overleg gepleegd met de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver-Wetenschappeiijk Onderzoek en een Selectiecomité werd
ingesteld, bestaande uit de heren J. H. Bannier, Prof. Dr A. Polman en
Prof. Dr K. C. Winkler. De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schappelijk Onderzoek heeft de redactie en verzending verzorgd van een

circulaire over deze mogelijkheid aan de medische hoogleraren, de veteri-
naire hoogleraren en de hoogleraren in de biochemie; de Gezondheids-
organisatie T.N.O. en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Weten-
schappeiijk Onderzoek treden in dezen samen op.

Een verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie voor een studiebeurs
voor Ir M. ten Hoopen, werkzaam bij het Medisch-Fysisch Instituut
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T.N.O., voor 1958 ten einde hem in de gelegenheid te stellen gedurende
een half jaar in de Verenigde Staten van Amerika de toepassingsmogelijk-
heden van de cybernetiek te bestuderen, is ingewilligd.

Prof. Dr K. C. Winkler en de heer O. Backer Dirks, resp. adviseur en
Ieider van het T.N.O.-cariësonderzoek, hebben zittíng in de Commissie
van de Gezondheidsraad ínzake problemen der cariespreventie met fluo-
riden.

WERKZAAMHEDEN

Alvorens over te gaan tot de opsomming van werkzaamheden en de
daarbij opgedane ervaringen en verkregen resultaten, komt het dienstig
voor 

- 
ten einde de taak en de positie van de Gezondheidsorganisatie

T.N.O. weer te belichten -- te citeren uit de bijdrage van de Directeur-
Generaal van de Volksgezondheid in het gedenkboek van T.N.O. ter ge-
legenheid van het 2l-jarig bestaan van de Organisatie T.N.O. 1):

,,In het Koninklijk besluit van 4 juni 1949, ter instelling van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O., werd de taak van deze jongste loot aan de T.N.O.-
stam als volgt omschreven: ,te bevorderen, dat het toegepast natuur-
wetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze dienstbaar wordt
gemaakt aan de volksgezondheid'. En ook in de beschrijving van de wijze,
waarop de organisatie haar taak heeft te vervullen, wordt bij herhaling
van het begrip volksgezondheid gebruik gemaakt. Teneinde zich een beeld
te vormen van de activiteiten, waartoe de Gezondheidsorganisatie haar
bemoeiingen uitstrekt en dient uit te strekken, is het derhalve noodzakelijk
dat dit begrip volksgezonheid nader wordt omschreven.

Bevredigend is de begripsbepaling, waarbij onder volksgezondheid worclt
verstaan: de gezondheid van een volk, bepaald door het lichamelijk en
geestelijk welzün der individuen, alsmede door hun welbevinden met be-
trekking tot omgeving en samenleving. Deze omschrijving houdt in, dat
zowel de zorg voor de gezondheid van het individu in lichamelijke en
geestelijke zin als de maatschappelijke factoren, welke hierop van invloed
zljn, tot het terrein van de volksgezondheidszorg behoren. Deze zorg kan
aangrijpen op het individu, ofwel op de gemeenschap ofhaar groeperingen.
Terecht schrijft de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie ín zljn jaar
verslag over 1952: ,IIet is dan ook te begrijpen, dat bij haar instelling met
nadruk sociaal-geneeskundig onderzoek tot haar werkgebied werd gerekend'.

Alvorens de vraag te beantwoorden, of in de zeven jaren van haar be-

1) Een Kwarteeuw T.N.O. 1932-1957, blz. 69 e.v. ,,De Gezondheidszorg over T.N.O."
door Prof. Dr P, Muntendam, Directeu¡-Generaal van de Volksgezondheid.
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staan de Gezondheidsorganisatie haar taak met betrekking tot de volks-
gezondheid op bevredigende wijze heeft volbracht, is het noodzakelijk
erop te wijzen, dat de Overheid het wetenschappelijk onderzoek behoeft
als grondslag voor het door haar te voeren beleid. Moge dit op technisch
terrein voor een ieder duidelijk zijn; voor de gezondheidszorg was dit in
het verleden allerminst het geval. Het is geen toeval, dat de gezondheids-
zorg pas twintig jaren na de oprichting van T.N.O. met haar werkzaarn-
heden een aanvang nam. De behoefte aan een wetenschappelijke grond-
slag voor de gezondheidszorg werd niet gevoeld, omdat de gezondheids-
toestand van ons volk immers goed was. Wat wilde men nog meer dan
dalende sterftecijfers ? Maar over de ziekten die zich onder de bevolking
voordeden, over de factoren die de gezondheidstoestand konden beïn-
vloeden, en over de samenhang tussen ziekte en maatschappij (een vraag-
stuk van grote sociaal-economische betekenis), daarover was de kennis
gering. Men was zich voldoende bewust van het feit, dat de zorg voor de

volksgezondheid slechts dan doelmatig kan zijn, indien dit doel scherp
omschreven voor ogen staat en men zijn maatregelen evenzo scherp ge-

richt daarop instelt. Doet men dit niet, dan liefhebbert men op het terrein
van de gezondheidszorg, terwijl ook het gezondheidsaspect van aanÉìren-
zende terreinen op de blincle vlek van de waarnemer kan vallen.

Niet ten onrechte vindt men in de Verenigde Staten van Noord-Amerika
uitgebreide mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in de Public
Health Service van de Federale Regering en niet zonder reden geeft het
Department of }fealth, Education and Welfare grote sommen aan uni-
versiteiten en instituten voor wetenschappelijk onderzoek. De woorden van
Hilleboe, Commissioner van het New York State Department of llealth,
in de American Journal of Public Health (juli 1954): ,Health agencies
can no longer regard resèarch.... as outside their official responsibility',
worden in de V.S. begrepen en men handelt ernaar. De Overheid heeft
in haar eigen dienst uitgebreide mogelijkheden voor wetenSchappelijke
studie en men beseft, dat deze uitgaven hun rente ruimschoots zullen op-
brengen in een gericht beleid op het gebied van de gezondheidszorg.

Voor Nederland liggen de zaken niet anders: uiteraard zal ieder land,
aangepast aan de mogelijkheden en organisatorische ontwikkeling, de
denkbeelden op eigen wijze tot uitvoering moeten brengen, doch de be-
ginselen zijn dezelfde. Beziet men de instellingen van de Gezondheids-
organisatie in dit licht, dan kan men als Overheidsvertegenwoordiger op
het gebied van de \tolksgezondheid slechts zijn vreugde uitspreken over de
totstandkoming dezer organisatie. Hierdoor immers werd de mogelijkheid
geschapen, op uitgebreidere schaal dan voorheen het wetenschappelijke
onderzoek in te stellen, wàarvàr' hiervóór sprake was.
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Men heeft zich wel afgevraagd, of deze activiteiten in T.N.O. geen be-
dreiging zouden kunnen betekenen voor het wetenschappelijk onderzoek
binnen de muren der universiteiten, of wel voor de vrijheid van de beoefe-
ning der wetenschap. Deze vraag kan met stelligheid in ontkennende zjn
beantwoord worden. In het bljzonder met betrekking tot de gezondheids-
zorg zal men door het T.N.o.-verband integendeel de interuniversitaire
samenwerking en de coördinatie tussen de universiteiten en instellingen,
werkzaarn op het terrein van de volksgezondheid, op prijs weten te stellen."

Ook in het afgelopen jaar deed zich sterk de omstandigheid gevoelen,
dat de aanpak van medisch speurwerk hoe langer hoe meer niet door
medici alleen kan worden bewerkstelligd rnaar dat samenwerking met
andere specialismen op het natuurwetenschappelijk vlak geboden is, terwijl
ook het statistisch facet in geen onderzoek van enige omvang gemist kan
worden.

Een organisatie ais die van T.N.O. biedt in dit verband grote mogelijk-
heden en het laat zidn aarrzien, dat de samenwerking, welke de Gezond-
heidsorganisatie l-.N.O. al heeft met andere T.N.O.-instellingen in de
toekomst zal toenemen.

In 1957 werden enkele onderzoekingen, aangevat door de Gezondheids-
organisatie T'.N.O. zelve, beeindigd of kwamen zij tot een zekere afsluiting
en werden overgenomen door anderen.

Dit is het geval me t het kroponderzoek, het onderzoek ínzake registratie
van medische gegevens, het onderzoek inzake toxoplasmosis, het virus-
onderzoek en het onderzoek op experimenteel chirurgisch gebied.

De twee laatstgenoemde onderzoekingen worden thans voortgezet in
universiteitsverband.

IIet onderzoek naar de factoren, welke de perinatale sterfte beinvloeden
verkeert nog in het stage van rapportering.

Aangezien zich ook in 1957 geen perspectief opende voor het onderzoek
inzake de verdeling van patiënten in ziekenhuizen besloot het bestuur de
Adviescommissie terzake op te heffen. Dit houdt niet in, dat de belangstel-
ling van het bestuur verminderd is en wanneer een concreet uitvoerbaar
plan voor onderzoek bij de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zou worden
ingediend, zaI }ret bestuur dit gaarne in overweging nemen. Met de op-
heffing van de Adviescommissie is het probleem voor de Gezondheids-
organisatie T.N.O. niet afgesloten. Het bestuur van de Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. wil hierbij gaarne zijn dank uitspreken voor de mede-
werking, die de leden van de Adviescommissie hebben verleend.

Ook de Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoek met isotopen is aan
het eind van het verslagjaar opgeheven in verband met de omstandigheid,
dat slechts een enkel nieuw onderzoek in 1958 zal worden voortgezet en

13



T4



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

i. KnopoNoERzoEK

Er vond in het afgelopen jaar éénmaal een vergadering van de Advies_
commissie plaats ter bespreking van het eindrapport.

In dit rapport zljn de resultaten verwerkt van de volgende ond.erzc¡e-
kingen: het epidemiologisch onderzoek door Dr F. pasma; het psycholo-
gisch onderzoek door mejuffrouw J. c. Kroes; het onderzoek betreffende
de schildklierfunctie bij endemische krop, dar onder leiding van prof. Dr
A. Querido verricht is door mejuffrouwJ. Terpstra; vergelijkend onderzoek
naar de lichamelijke groei en ontwikkeling van kinderen .'-'et en zonder
struma door Dr J. F. de Wijn.

2. B.C.G.-veccTNATTEVRAAGSTUK

Op uitnodiging van de World llealth Organization brachren Dr W. A.
Griep en de heer M. A. Bleiker in april een bezoek aan het Tubercurosis
Research Office van de World Health Organization te Kopenhagen.
Dr. H. Th. Waaler, projectJeider en statisticus van het Tuberculosis
Research Office, bracht een 4-daags bezoek aan ons land om zich een in-
druk te vormen van de werkwijze van de B.C.G.-werkgroep van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O.

rlet Tuberculosis Research office van de world Health organization
acht de samenwerking met de B.C.G.-werkgroep zeer waardevol.

Omtrent de voortgang van het onderzoek deelt de heer M. A. Bleiker,
arts, het volgende mede :

In het jaar 1957 waren de werkzaamheden van de B.C.G.-werkgrocp
gericht op diverse aspecten van de evaluatie van de B.C.G., zoals:

a. }let verrichten van tuberculinereacties bij grote ÉTroepen militairen,
volwassenen en schoolkinderen.

ó. De tuberculinereactie op zichzelf en her P.P.D.
¿. Fret vaccineren met B.c.G. en het controleren van de resultaten hier.va¡r.

a. Het uerrichten uan tuberculinereacties bij grote groeþen militairen.
Evenals in beide vorige jaren werd bij alle voor eerste oefening onder de

wapenen komende militairen een reactie van Mantoux met 5 E. p.p.D.22
verricht. Het betrof 44.515 militairen, die verdeeld over zes tweemaande-
Iijkse lichtingsgroepen in dienst kwamen. Van hen bleken bij navraag en
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littekencontrole 6.352 recruten met B.C.G. te zijn gevaccineerd' Van de

overige 38.163 recruten vertoonden er 7.845 of 20,60/o een induratie groter
dan 5 mm. Uit gegevens van de recruten van de lichting 1955-'56 en de

lichting 1 956-'57 werden tuberculinekaarten van Nederland samengesteld-

Hierbij werd de indeling van ons land in districten voor de tuberculose-
bestrijding gevolgd. Het blijkt dat het besmettingspercentage uiteenloopt
van l2-30o/o. De noordelijke provincies hebben de laagste tuberculine-
index, terwijl Zuid-Holland de hoogste index vertoont' Bij vergelijking
van de tuberculinekaarten van 1955-'56 en 1956-'57 blijkt dat de tuber-
culine-index in 35 districten is teruggegaan en in 9 districten is toegenomen.

Het verrichten van Mantouxreacties bij scholieren:

Zeeland
In maart 1957 werd het Mantouxonderzoek, dat reeds in november

1956 op Walcheren en Zuid-Beveland was begonnen, be ëindigd. Het betrof
hier 21.197 scholieren tussen 4 en 14 jaar.

Groningen
In januari 1957 werd in Groningen het tweede herhalingsonderzoek in

successie uitgevoerd naar de tuberculine-index bij 4.737 leerlíngen van 17

scholen. De leeftijd van de leerlingen varieerde van 12 tot l8 jaar.

Rijswijk
In mei 1957 werd een onderzoek ingesteld naar de tuberculine-gevoelig-

heid bij 4.349 scholieren tussen 4 en l8 jaar te Rijswijk. Dit onderzoek
viel samen met het bevolkingsonderzoek op tuberculose aldaar.

Hoogkarspel
In mei 1957 werd in Hoogkarspel een Mantouxonderzoek verricht naar

de tuberculine-gevoeligheid van de (vrijwel gehele) bevolking van I{oog-
karspel. Yan 2.226 personen werd de Mantouxreactie afgelezen (1.103

mannen en 1.123 vrouwen).

Enschede
In november 1957 werd het derde Mantouxonderzoek in successie uit-

gevoerd bij 6.016 leerlingen van 23 scholen. De leeftijd van de leerlingen
varieerde van 6 tot t 30 jaar.

Zaandarn
In november 1957 werd bÜ 3.129 leerlingen van 11 scholen teZaandarr'

een Mantouxreactie verricht. Dit onderzoek viel samen met het bevolkings-
onderzoek op tuberculose aldaar. De leeftijd van de leerlingen varieerde
van ll-20 jaar.
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Leiden
Op de Lagere Technische School te Leiden werd in november 1957 het

derde jaarlijkse Mantouxonderzoek verricht bü 664 leerlingen.

b. De tuberculine-reactie en het P.P.D.

Een begin werd gemaakt met het onderzoek naar niet-specifieke aller-
genen in het Westland, Hierbij werd gebruik gemaakt van een tweede
reactie van Mantoux met 100 T.E. bü hen, die aanvankelijk negatief rea-
geerden op 5 T.E. Meer onderzoekingen op dit terrein zullen volgen.

UNICEF en het Staatsseruminstituut te Kopenhagen kwamen in juni
1955 overeen om 750 gram van een nieuwe batch P.P.D, te bereiden om
aan de wereldbehoefte voor een aantal jaren in de toekomst te kunnen
voldoen.

Tevens kon bij deze nieuwe batch, het R.T. 23, aan de normale bufièr-
opiossing 0,05 0/00 Tween 80 worden toegevoegd, ten einde de hinderlijke
afname van sterkte van de P.P.D. door adsorbtie aan de glazen wand van
de ampullen te voorkomen.

Ter standaardisatie van het nieuwe P.P.D. 23 werd ook in Nederland
doo¡ de B.C.G.-werkgroep in samenwerking met het Tuberculosis Research
Office van de World Health Organization te Kopenhagen een project
uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen na statistische bewerking
worden bekend gemaakt. Ten tijde van dit standaardisatie-onderzoek
bezocht de heer H. Th. \rVaaler, projectleider en statisticus van het Tuber-
culosis Research Office van de World Health Organization ons land ten-
einde zich op de hoogte te stellen van de werkwijze van de B.C.G.-werk-
groep van de Gezondheidsorganisatie l'.N.O.

c. Het uaccineren met B.C.C. en het controleren uan de resnltaten hieruan:

De militairen behorende tot het wapen van de geneeskundige troepen.
In 1957 werden 1797 militairen, die hiervoor in aanmerking kwamen,

gevaccineerd met B.C.G. Verdeeld over cle zes tweemaandelijkse lichtings-
groepen gaf dit het volgende beeld.

februari 1957 Gevaccineerd met B.C.G. 273 militairen
april 1957 ,, ,, ,, 321 ))
juni 1957 ,) ), ,, 347 ,,
augustus 1957 ,> ,, ,, 316 ,,
oktober 1957 ,, ,, ,, 198 ,,
december 1957 ,, ), ,, 342 ,,

Totaal 1957 gevaccineerd met B.C.G. 1.797 militairen.
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Marken
In januari 1957 werd een tweede herhalingsonderzoek verricht naar de

tuberiulinegevoeligheid van de bevolking op Marken, waar in januari 1955

diegenen, die een Mantouxreactie vertoonden met een induratie kleiner
dan 6 mm met B.C.G. waren gevaccineerd.

Studenten Technische Hogeschool in Delft
Aangezien in september 1956 het Mantouxonderzoek en de claarop

volgende B.C.G.-vaccinatie niet werden uitgevoerd in verband met de

heersende poliomyelitisepidemie, werd dit onderzoek in januari 1957 ver-

richt. Op 25, 28 en 29 januari werd bü 1489 studenten een Mantoux-
reactie verricht. Bij het aÊ.ezen van de reacties bleken 555 studenten voor

B.C.G.-vaccinatie in aanmerking te komen. Fliervan weigercien et 44, zodat
511 studenten werden gevaccineerd.

Bij de aanvang van het collegejaar 1957--'58 werd in oktober 1957

wederom een Mantouxonderzoek verricht. Ditmaal onderwierpen 1667

studenten zídh aan de Mantouxreactie en werden 349 studenten met B.C.G.
gevaccineerd. In december werden de gevaccineerden door middel van

een hernieuwde Mantouxreactie gecontroleerd op de ontstane allergie.

Studenten Stedetüke en Vrije Universiteit te Amsterdam
In september 1957 werden 2760 studenten van de Stedelijke en Vrije

Universiteit aan een Mantouxonderzoek onderworpen.
Er werden 207 studenten met B.C.G. gevaccineerd.

Als laatste punt moet nog vermeld worden dat, waar mogelijk, de B.C.G.-
werkgroep haar diensten heeft verleend bij het Mantouxonderzoek van
contacten van tuberculose-patienten ten einde eventuele ,,omslagen" van
Mantouxreacties op te sporen.

Genoemde omstandigheid deed zich voor in het Chr. Instituut voor
doofstomme kinderen ,,Effatha" te Voorburg. Naar aanleiding van éón

ontdekt patiëntje met open tuberculose werden na 3 rrraal een Mantoux-
onderzoek ingesteld te hebben 21 ,,omslagen" vastgesteld, waarvan er

14 aart een primaire tuberculose bleken te lijden.
Ten slotte werd op verzoek van de Hoofdinspectie van de Volksgezond-

heid aan enige honderden ÉIongaarse kinderen tot 14 jaar een Mantoux-
reactie gegeven in het kamp voor l{ongaarse evacué's te Budel. Hierblj
bleek, dat het percentage positieve kinderen veel ho¡çer ligt dan bii de

Nederlandse kinderen van dezelfde leeftijdsgroep.

3. Asrlrn-oNDERzoEr(

De Adviescommissie kwam tweemaal in vergadering bijeen. llet ver-

l8



trek van Prof. Dr. J. Groen, die benoemd is tot hoogleraar in de inwerr.
dige geneeskunde aan de Hebreeuwse lJniversiteit te Jeruzalem, zal in de
Adviescommissie als een groot gemis worden gevoeld. De mogelijkheid
blijft echter bestaan, dat met Prof. Groen schriftelijk contact over verschil-
lende onderzoekingen op het gebied van astma gehouden wordt.

flet eindverslag over het onderzoek naar de betekenis van psychische
factoren op het ontstaan en beloop van astma bij kinderen, welk onder-
zoek in het tijdvak 1952-1955 in het Astma-Centrum ,,fleideheuvel" te
Flilversum werd verricht, werd aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
aangeboden.

Ook in het afgelopen jaar werden in en buiten de Aviescommissie voor-
bereidende besprekingen gevoerd omtrent de mogelijkheid van een onder-
zoek naar de arbeidsmogelijkheden voor astmapatiënten hier te lande,
naar aanleiding van een destijds door de Directeur-Generaal van de Volks-
gezondheid gestelde vraag.

Als onderdeel van het oriënterende onderzoek, dat de Adviescommissie
in samenwerking met een aantal ademhalingstherapeuten verricht naar de
eventuele betekenis van ademoefeningen in het algemeen voor de bestrij-
ding van astma vond in het afgelopen jaar een enquête plaats onder een
aantal adernhalingstherapeuten naar de door hen toegepaste techniek in-
zake deze oefentherapie en de daarbij verkregen resultaten. Omtrent de
opzet en de aanleiding tot de behandeling van dit onderwerp moge ver-
wezen worden naar het vorige jaarverslag. Het verslag van de enquête is
in een bijeenkomst van enige leden van de Adviescommissie en de mede-
werkende ademhalingstherapeuten uitvoerig besproken. De door de
therapeuten bereikte gunstige resultaten met ademoefeningen geven aan-
Ieiding te trachten deze cijfers aan de hand van een nader onderzoek te
toetsen. De heer E. Dekker, arts, die de enquête leidde, heeft hiertoe een
plan opgesteld, waarin enkele mogelijkheden worden aangegeven om op
statistisch verantwoorde wijze het gunstige effect van de oefentherapie bij
astma na te gaan. Thans wordt nagegaan of de opzet van een proefonder-
zoek mogelijk is.

Omtrent de verschillende onderzoekingen wordt het volgende bericht:

Onderzoek inzake de" betekenis uan þqtchische, endocrine en sociale Jàctoren uoor het
onßtaan en de behandeling uan het asthma bronchiale

Aan het van Prof. Dr. J. Groen ontvangen verslag wordt het volgende
ontleend:

llet onderzoek naar de betekenis van allergische, mechanische en psy-
chologische factoren voor het ontstaan en de behandeling van astma-aan-
vallen werd voortgezet. Nieuwe aanwijzingen werden verkregen dat tijdens
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de astma-aanval een door de willekeurige ademspieren verwekte verhoogde
intrathoracale druk, via de vernauwing van de grote luchtwegen een
belangrijke rol speelt in het ontstaan van de astmatische dyspnoe. Dit
steunt de hypothese dat een bepaald type van ademhaling als reactie op
een beklemmende levenssituatie een belangrijke oorzaak van het astma is.
De ten opzichte van een controlegroep significant gunstige resultaten van
de groeppsychotherapie vormen een verdere steun voor deze zienswijze.

Ond¿rzoek naar de betekenis uan endocrine en allergische momenten in het uerlooþ

uan astma en de methoden ter registratie hieruan

llet van Prof. Dr. N. G. M. Orie ontvangen jaarverslag luidt als volgt:
flet onderzoek naar de lokalisatie en de penetratie van ant-iliehe,¡æerr

door de heer K. de Vries, arts, maakt goede värderingen. **'f**
Ten aanzien van het probleem van de penetratie en lokalisatie van de

inhalatie-allergenen werd dit jaar een histologisch onderzoek verricht, de
lokalisatie van de allergenen werd benaderd met behulp van radioactief
gemerkte allergenen. Met behulp van deze methodieken, was het mogelijk
een globaal inzicht te krijgen over de verdeling van de allergenen in het
lichaam, de uitscheiding en het verschillend gedrag van de allergenen bij
gesensibiliseerde en ongesensibiliseerde dieren.

Omtrent het overige onderzoek, dat slechts ten dele in het T.N.O. kader
gebeurt, valt het volgende te melden:

Het histamine-onderzoek ondervindt veel moeilijkheden en vindt slechts
traag voortgang.

Over het onderzoek betreffende eosinofielen zaI ín de loop van dit
jaar een proefschrift verschijnen van de hand van de heer W. Wijk, arts.

In het klinische vlak werd het onderzoek naar de werking van genees-
middelen bij astma, door mevrouw R. Booy-Noord, beëindigd. Een publi-
katie komt binnenkort gereed.

IIet onderzoek naar de betekenis van astmatische factoren bij mijnwerkers
door de heer K. de Vries werd eveneens be ëindigd. Het ligt in de bedoeling
dat hierover in de loop van 1958 een proeßchrift verschijnt.

EIet onderzoek naar de invloed van psychosomatische factoren door de
psychiater H. Blijham is in het laatste stadium van bewerking.

Onder4ek naar jàctoren, die bij jonge kinderen aanleiding geuen tot het oþtreden
uan de eerste astmatische uerschijnselen

Het klinische deel van dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr.
J. H. P.Jonxis werd verricht, is reeds eerder beëindigd. Het psychologische
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aangegeven die hierbij een oorzakelijke rol venrrld hebben.
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4. ONoBnzoEK TNzAKE PoLroMYELrrrs

'De in het afgelopen jaar éênrnaal'

De oek naar de mogelijkheid poliomyelitis-

virus te kweken onder leiding van Dr' H' S'

Frenkel eindigde 3l december 1957. ÉIet onderzoek is nog niet geheel

afgesloten et zal door Dr. Frenkei worden voortgezet, zonder dat dit
echte. financiëie consequenties voor de Gezondheidsorganisatie T'.N.O.

meebrengt.
OmtrÃt het onderzoek naar de epidemiologie van de poliomyelitis

van 66 poliomYe-
ekken. 6l gevallen
en 1 kindertehuis,

h an poliomyelitis leverde in een school met 50 kin-

d (8 x type I en I X type II), terwijl bij de leer-

li school in hetzelfde dorp geen poliomyelitisvirus

kon worden aangetoond.
Aan de ontvangen jaarverslagen over de in het kader van dit project

verrichte onderzoekingen wordt het volgende ontleend:

Viroiogi^seh onderzoek met betrekking tot þoliomlelitis

IIet van Prof. Dr. J. D' Verlinde ontvangen verslag luidt als volgt:
In de loop van 1957 was een relatieve afneming van type 1 en een rela-

tieve toeneming van type 3 te constateren.
Het serologisch onderzoek van de bevolking toonde aan, dat het percen-

tage antistofbevattende sera steeg met het hoger worden van de leeftijd,

voor ieder der 3 typen afzonderlijk in vrijwel gelijke mate.

De plaque-methode werd gebruikt voor het afzonderen van niet-neuro-
trope mutanten van het poliomyelitisvirus.

De eerste proefvacciiratie per os wercl bij 40 personen verricht met
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niet-neurotrope mutanten van ieder der 3 typen, geselecteerd door Dr.
A. B. Sabin. Bij niet-immune person.., *.rá 

^r.g.lmatig 
een asymtoma-

tische alimentaire infectie en virusuitscheiding gedurende een periode van
1 tot meer dan 6 weken en de vorming van antilichamen vastgesteld. Bij
reeds immune personen, tengevolge van een vroegere natuurlijke besmet-
ting, kwam een alimentaire infectie zelden voor, doch bij gemiddel d S0o/o
werd wel een verhoging van de antistoftiter vastgesteld. Na passage door
het darmkanaal bleven de typen I en 2 stabiel, sommige t¡re 3-stammen
toonden echter een zwak verhoogde neurotropie voor apen.

Stammen van het ECHO 9-virus bleken een wisselende pathogeniteit
voor zuigelingmuizen en apen te bezitten. De niet-pathogene stammen
waren serologisch vrijwel identiek met het ECHO 9 prototype, de patho-
€çene stammen waren er wel mee verwant, doch niet identiek.

Onderzoek naar de mogelijkheid poliom2elitisuirus in ouerleaend ueeJsel te kw¿ken.

Dr. H. S. Frenkel deelt omtrent het onderzoek het volgende mede:
In 1957 werd gezien dat de Riemser fles als kweekvat voor poliomyelitis
virus in overlevend placentaweefsel betere resultaten geeft dan kleine
Erlenmeyer kolven. De invloed van een groter inoculum en waarschijnlijk
ook verhoogde virulentie hiervan, verkregen door middel van een aìntal
snelle passages door weeßelcultures van niercellen, werd onderzocht. Hier-
rr¡ede werd nog geen verbetering van de virusopbrengst verkregen.

5. ONor,nzoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ENCEpHALrrrs posrvAcclNAr-rs

In het verslagjaar vond één vergadering van de Adviescommissie plaats.
De onderzoekingen van de heer W. Nanning, arts, en die van Prof.

Dr. J. D. Verlinde, Prof. Dr. E. de \/ries en Dr. H. S. Frenkel vonden
voortgang. De gegevens verkregen bij het onderzoek door Prof. Dr. W. G:
Sillevis Smitt werden statistisch bewerkt. Onderstaand wordt een overzicht
gegeven van de werkzaamheden en bevindingen in het afgelopen jaar
betreffende deze onderzoekingen.

De leider van het epidemiologisch onderzoek, de heer W. Nanning, arts,
deelt het volgende mede:

Bij personen boven de twee jaat werd zesmaal de diagnose encephalitis
postvaccinalis gesteld (een sterfgeval), en eenmaal de diagnose meningitis
postvaccinalis. AI deze gevallen deden zich voor bü recruten van land-
en zeemacht.

Negenmaal werd aangifte gedaan van voorgekomen neurologische com-
plicaties bij kinderen minder dan twee jaar oud. Deze complicaties vormden
een bont geheel: stuipen al of niet met afwijkingen in het lumbaalvocht,
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plaatsgehad.

virologisch onderzoek met betrekking tot de oorzaken uan encdalitis þostuaccinalis

AanhetvanProf.Dr.J.D.Verlindeontvangenverslagwordthetvol-
gende ontleend:
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Onderzoek naar de þreuentie uan þostaaccinale encefalitis

Prof. Dr. W. G. Sillevis Smitt bericht dat dit jaar, wat het klinische beeld
aarrgaat, het onderzoek in het teken van inactiviteit stond. De statistische
afdeling van T.N.O. was echter bezig, de gegevens die bij het onderzoek
werden verzameld, te bewerken.

De stigmata van de Status dysraphica werden in samenwerking met Dr.
L. Bijl uitgedrukt in getalwaarden, zodat hiermee wiskundige bewerkingen
kunnen worden uitgevoerd. IIet werk op dit gebied is nog in volle gang.
Over de uitkomsten valt in dit stadium van de werkzaamheden weinig te
zeggen.

Ter zijde moge nog worden vermeld, dat ook dit jaar van verschillende
zijden advies werd gevraagd over de prognose van vaccinatie bij bepaalde
personen. Van de vaccinaties, die uitgevoerd werden nadat advies was
ingewonnen, werd geen enkele complicatie gemeld.

Histop athol ogis c h onder<oek naar þ ostuaccinale encefalitis

Aan het van Prof. Dr. E. de Vries ontvangen verslag wordt het volgende
ontleend:

Gedurende het verslagjaar werden de cerebra van vijf vermoedelijke
gevallen van postvaccinale encefalitis onderzocht. Slechts een geval
(militair) vertoonde het beeld van de microglia encefalitis (periveneuze
encefalitis).

Door studie van de literatuur en de Nederlandse gevallen konden de
volgende conclusies worden getrokken:
microglia encefalitis kwam vóór 1922 niet voor als gevolg van vaccinatie;
microgJia encefalitis komt bij kinderen van 0 tot l jaar niet voor; wanneer
een cerebrale complicatie optreedt na revaccinatie met immuunreactie van
de huid, heeft deze een ander histologisch beeld dan de microglia encefalitis.

Onderzoek inzake het kueken aan uacciniaairus in aitro ìn oaerleuend runderøeefsel

Dr. H. S. Frenkel brengt als volgt verslag uit over dit onderzoek:
Met het oog op beproeving in de praktijk werd de kweek van vaccinia-

virus in geëxplanteerd foetaal runderhuidweefsel voortgezet. De l56e
passage werd bereikt.

Het vaccinia-virus gekweekt in de diepe lagen van het rundertongepitheel
bereikte 29 passages (Publikatie betreffende de techniek zie Ned. Tijdschr.
v. Geneeskunde 2l december 1957).

Een klein aantal opeenvolgende kweken werd uitgevoerd met cowpox
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virus. Flistologisch konden zeer vele insluitlichaampjes in de epitheelcellen
van de chorioallantois worden aangetoond. Deze waren ook aanwezig,
echter in veel geringer aantal, in het epitheel van de foetale runderhuid.

6. VrnusoNoERzoEKrNGEN

Prof. Dr. J. van der \¡een heeft de uitnodiging zitting te nemen in de

Adviescommissie T.N.O. inzake virusonderzoekingen aanvaard.
Prof. Dr. J. E. Dinger diende een aanvrage om subsidie in voor het jaar

1957 ten einde mevrouw M. P. M. Herrmann-Erlee, die tot eind 1956

werkzaarrt was bij het virusproject, in staat te stellen haar onderzoek tot
een proefschrift af te ronden.

Oorspronkelijk was besloten de subsidiëring van het virusproject ultimo
1956 te beëindigen, aangezien erop werd gerekend dat de onder leiding
van Prof. Dr. A. Ch. Ruys en Prof. Dr. J. E, Dinger verrichte onderzoe-
kingen per I januari 1957 overgenomen zouden worden door de universi-
teiten te Amsterdam en Leiden. Voor Leiden heeft dit echter enige moeilijk-
heden opgeleverd door de personeelsstop. In verband hiermede werd voor
de salariëring van de analiste, werkzaam bij Prof. Dinger, een overbrug-
gingstermijn van enkele maanden in 1957 in acht genomen. Dit gold echter
niet voor mevrouw llerrmann-Erlee, die tot eind 1956 te werk was gestelcl.

Mede op grond van de ontvangen adviezen van verschillende leden van
de Adviescommissie heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloten het
gevraagde subsidie voor 1957 te verlenen voor het werk van mevrouw
Flerrmann-Erlee .

De van Prof. Dinger ontvangen samenvatting van het jaarverslag luidt
als volgt:

Met het onderzoek naar de virusremmende werking van verschillende
polyanionen (dextraansulfaten, polfosfaten) werd goede voortgang ge-
maakt. Van de zes uit Zweden afkomstige polyfosfonzuren zijn er vijf in
staat de virusproduktie te remmen (rolcultuur).

In verband met de mogelijkheid, dat remming van de virusproduktie
optreedt als gevolg van een onspecifiek, cytotoxisch effect van de stoffen,
werden alle tot dusver onderzochte verbindingen in het Warburgapparaat
op hun ademhalingsremmende rverking onderzocht. Alle stoffen zonder
uitzondering, ook de niet-werkzame, remmen in beperkte mate de adem-
haling van stukjes chorioallantoismembraan. Er bestaat geen correlatie
tussen ademhalingsremming en virusinhibitie.

Er werd een groot aantal proeven naar de werkingswljze van Suramine
ingezet. Met een bepaalde proefopstelling kunnen twee duidelijk gescheiden
remmingsfasen worden geconstateerd :
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De eerste vindt plaats in de tijd, dat het virus aan de gastheercel is ge-
adsorbeerd en vervolgens de cel binnendringt (ongeveer de eerste twee uur
van de reproduktiecyclus van het virus).

De volgende remmingsfase treedt op in de tijd, dat het virus zich ver-
meerdert (logaritmische toenamen van de infectietiters).

Proeven betreffende een andere uitwerking van de verschijnselen zijn
rngezet.

Zeer recent werd nog een drietal polyanionen (polyrriethacrylzuur) door
bemiddeling van Prof. Dr. H. \/eldstra ontvangen. Ook deze stoffen zullen
op hun virusremmende werking worderi getest, zodat bij het aßluiten van
dit onderzoek een twintigtal stoffen zijn onderzocht. waarvan er minstens
1l een virusremmende werking bezitten.

7. ONpBnzoEKINGEN op HET GEBTED vAN ToxopLASMosE

De Adviescommissie vergaderde in 1957 éénmaal.
FIet samenvattend overzicht van de door de verschillende laboratoria

in gecoördineerd verband uitgevoerde onderzoekingen met betrekking tot
de frequentie van door toxoplasmosis veroorzaakte ziektebeelden en de
besmettingsbronnen, welk rapport wordt opgesteld door mevrouw P. Mas-
Bakal onder supervisie van Prof. Dr. P. II. van Thiel, kwam in concept-
vorm gereed. Ilet zal begin 1958 worden behandeld door de Advies-
commissie.

8. ONornzoEK INzAKE DE FLUoRIDERING vAN DRINKwATER rN vERB,A.ND

MET TANDCARIES

Er vond éénnraal een vergadering van de Adviescommissie plaats.
De heer G. J. Mulder promoveerde op een proeßchrift getiteld: ,,Micro-

bepalingen van fluoride, mede in verband met het fluorideren van drink-
water". Het desbetreffende onderzoek werd in het Farmaceutisch Labora-
torium te lJtrecht onder leiding van Prof. Dr. J. A. C. van Pinxteren ver-
richt in verband met het cariësonderzoek.

Over de voortgang van het fluorideringsonderzoek deelt de heer O.
Backer Dirks, die met de leiding belast is, het volgende mede:

F luorideringsonder zoek Tiel-Culemb or g

De kinderen die einde 1956 in het onderzoek betrokkèn zijn geweest
waren van tamelijk uiteenlopende leeftijden. FIet onderzoek betrof kinderen
van7,70, ll en 15 jaar. Behalve bij de l5-jarigen vond bij alle kinderen
naast een onderzoek naar de approximale cariës 

- 
waarvoor 10 röntgen-
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foto's per kind werden gemaakt 
- 

ook een klinisch onderzoek naar de

occlusale cariës plaats.
De uitwerking van deze gegevens die in 1957 verricht werd, Ieverde

een sterke aanwTlzing voor een gunstig effect van de fluoridering. De
sterk uiteenlopende leeftijden van de dit jaar bij het experiment betrokken
groepen maakt het echter onmogelijk uit deze gegevens een conclusie te
trekken daar het effect bij elke leeftijdsgroep anders is.

In oktober werd met het nieuwe herhalingsonderzoek begonnen, dat
eerst in januari 1958 voltooid zal kunnen worden. Kinderen van 8, 11, 12,

13, 14 en 15 ¡aar zijn hierbij betrokken. Vanelke dezerleeftijden zijn hier-
toe in Tiel en in Culemborg at random 50 meisjes en 50 jongens uitgezocht.

De bediening van de doseringsinstallatie werd in de loop van dit jaar
gewijzigd en wordt nu met behulp van een venturimeter door een elektro-
nische tijdschakelaar verzorgd.

Prof met natriumlaur.ylsarcosinaat-tandþasta

In september 1955 is dit experiment aangevangen met 288 jongens. Bij
de beëindiging van de proef in juli 1957 telden de proef- en de controle-
groep nog respectievelijk 123 en 111 jongens, verdeeld over 3 internaten.
Deze groepen zijn echter niet zonder meer voor het onderzoek te gebruiken,
daar het allerminst zeker is dat de kans op cariës, afgezien van de experi-
mentele factor, voor beide groepen even groot is. Ten einde dit te bereiken
werden binnen elk internaat (dat wil zeggen inrichtingen met dezelfde
voeding) paren geformeerd door telkens één jongen uit de proef en één
jongen uit de controlegroep te kiezen die in september 1955 in zoveel
mogelijk opzichten gelijk waren (leeftijd, aantal elementen, aantal en plaats
van de cariës etc.). Op deze wijze wordt uiteindelijk voor de proef beschikt
over 2 groepen van 86 jongens. Dit aantal is weliswaar klein maar heeft
het grote voordeel dat de beide groepen voldoende vergelijkbaar zijn. Het
uitwerken van de resultaten van deze proef zal in 1958 plaats vinden.

Lokale aþþlikatie uan fluoriden. Tøeelingenonderzoek te's-Graaenhage

Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat het cariës voorkomend
effect is van een 4o/o tinfutoride oplossing die 2 maal per jaar na een goede
reiniging op de tanden en kiezen wordt gebracht.

Bij elk tandcariësonderzoek levert het verkrijgen van een vergelijkbare
proef- en controlegroep altijd ernstige moeilijkheden op. Voor dit onderzoek
is de oplossing van dit probleem gezocht bij de ééneiige tweelingen. Bij
de organisatie van dit onderzoek en later bij de selectie van de ééneiigen
werd van velerlei instanties grote medewerking ondervonden. Met name
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medewerking van Dr. J. J. van Loghem Jr. mogelijk gemaakr.
In maart vond een uitgebreid tandheelkundig onderzoek van de twee-

lingen plaats, waarrta één van de ééneiigen met tinfluoride werd behandeld
en de andere op identieke wijze met een placebo.

In september werd de lokale applikatie herhaald.

F luoride b eþ alingen in het þ-armaceutis ch lab or atoriun¿

\/oor het fluoriderinçexperiment is het van groot belang vast te stellen
in hoeverre I mg fluoride per liter water aanleiding geeft tot dezelfde
fluoride-opname als in Amerika. In dit geval zou namelijk met meer reden
mogen worden voortgebouwd op de reeds omvangrijke experimenten die
daar zljn gedaan.

rriertoe werd bij een groot aantal kinderen de fluoride-uitscheiding in
de urine gemeten. voor deze bepaling. die een moeilijk analytisch probleem
vormt, werd een zeer goede methode uitgewerkt, die een aanmerkelijk
kleinere proeffout heeft dan de in Amerika gebruikte methode.

Uit de gevonden waarden blijkt, dat bij het gebruik van I mg F per liter
water de fluorideconcentratie in de urine niet belangrijk van de Ameri-
kaanse waarden afwijkt; de waarden in de controle-stad (Culemborg)
iijken voorlopig iets hoger te liggen.

Naast deze urinebepalingen werd gepoogd een fluoridebalans op te
stellen bij een groep kinderen.

In het komende jaar zullen de bepalingen worden voortgezet.

9. O¡,roBx.zoEK rNzAI(E DE DoELTREFFENDHEID v¿.N DE cuRATrEvE GENEES-
KUNDE EN DE GENEESKUNDIGE VOORZORG

De heer Y. van der Wielen, arts, deelt het volgende mede omtrent de
voortgang van het onderzoek in het afgelopen jaar:

Aan het einde van eenjaar corrigeren, aanvullen, sorteren en herschikken
van de verzamelde gegevens 1956 op-
gestelde schema voor het ei et is ge-
bleken, dat het ontworpen worden
gehandhaafd.

De vergelijkbare gegevens van alle geënquêteerde huisartsen tezamen
zljn na codering en verponsing gegroepeerd en geteld. Daarnaast zijn de
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talrijke gegevens over werk en werkomstandigheden van elke arts afzonder-

lijk tekekãn en gecomprimeerd tot samenvattingen) die weer vergelÜk]ngen

tússen de artsen onderling mogelijk maken. De geschreven samenvattingen

zljn daartoe verwerkt tot een diagram van B cijfers, waarin zijn vastgelegd:

dã leeftijd van de arts, zijn praktijkgrootte, de medische voorzieningen ter

plaatse, de aard van de patiëntenkring, de aard van het werk van de arts,

àe technische organisatie van zljn praktijk, enige culturele, economische

en sociale omstanãigheden, die het werk kunnen beÎnvloeden en ten slotte

de instelling van de arts tegenover zijn werk en omstandigheden'

Bij gebrék aan een vaststaand en objectief criterium voor sommige
-r.r, dJ g.rroemde punten moest op het oordeel van de bewerker worden

vertrouwd. Ten einde te voorkomen, dat door een te Persoonlijke waar-

dering van de, overigens objectieve gegevens de eruit getrokken conclusies

au.- laarrfe zouden inboeten, werden de op grond van een dergelijke

waardering tot stand gekomen conclusies onderworpen aan het oordeel

van de enq,rêteur, die de gegevens had verzameld. Hierbij bleek het op

grond van observatie gevormde oordeel van de enquêteurs vrijwel steeds

ã,r....r, te komen met de achter de schrijftafel aan de hand van de ge-

gevens opgestelde diagrammen. Wanneer bij uitzondering een wijziging
i., ..., *uã.dering werd voorgesteld, was deze slechts klein en h¿d zlj be-

trekking op een onderdeel. Enerzijds pleit dit voor de duidelijkheid van

de gegw..rs, anderzijds vergroot het de waarschijnlijkheid, dat de beoor-

aehng ¡"ist was. Een geheel andere bewerking, die op suggestie van de

hee. D.ion van de Afdeling Bewerking waarnemingsuitkomsten T.N.O.
werd toegepast, nl. die van de gepaarde vergelijkingen, gaf een uitkomst,

die eveneens een belangrijke bijdrage tot deze waarschijnlijkheid leverde.

Met opzet werd in dit jaarverslag nog eens uitgeweid over de beoordeling

van het ão..r 
".r 

laten van de arts, omdat dit bÜ de onmogelijkheid daarvoor

een vaststaande en objectieve maatstaf te vinden, steeds een punt van zorg

en discussie is geweest.
Tussen de andere werkzaamheden door is steeds getracht na te gaan of

de gebruikte methode van onderzoek de juiste was. Bij de proefenquêtes

werd reeds opgemerkt, dat de observatieduur niet van invloed was op de

werkwijze van de geobserveerde arts en evenmin op de wijze van gegevens

,r..ru.ni1..r. Enerzijds omdat de arts niet van doen en laten veranderde,

anderzijds omdat de enquêteur gelijkmatig bleef in zijn werk' Op grond

d.aarvan werd een observatieduur van 2 dagen per arts voldoende geacht.

Thans is bij een meer exacte wTjze van werken gebleken, dat er geen ver-

schil is tussen eerste en tweede observatiedag, met name niet in de tijdsduur
per contact huisarts-patiënt.

Hoewel de hoofdschotel van het werk in 1957 bestond uit het bewerken
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van de gegevens van het eigen onderzoek, wercl niet verzuimd het oog ge-
opend te houden voor ander en anderer werk, dat zou kunnen bijdragen
tot het verstevigen van de conclusies, die uit de gegevens naar voren zullen
komen. FIet was daarbij een gelukkige omstandigheid, dat contact werd
verkregen met een Amerikaanse onderzoeker, die eind 1956 de resultaten
heeft gepubliceerd van een onderzoek, dat op sommige punten grote
gelijkenissen met het T.N.O.-onderzoek toont.

In dit jaarverslag kon niet meer dan een globaal overzicht van het
werk worden gegeven. Enerzijds is het materiaal zo groot, dat het niet
goed mogelijk is daarvan in een kort bestek iets neer te leggen, anderzijds
zijn nog verschillende bewerkingen nodig om te komen tot een samenvatting
van het geheel. In de Adviescommissie zullen enige besprekingen plaats
moeten hebben voor het eindrapport zijn definitieve vorm kan krijgen.
De publikatie is pas over enkele maanden te verwachten.

Onderloek in4ke liektesþreiding en maatschaþþelijke omstandigheden

De heer L. P. Bruyel, arts, die het onderzoek ten uitvoer heeft gebracht,
is bezig met de voorbereiding van een proefschrift.

Onder4ek ingke beþaalde þroblematiek in de huisartsenpraktijk

Dit onderzoek, vvaarvoor Prof. Dr. A. O_uerido te Amsterdam gedurende
1955 een subsidie ontving, vormt een deel van enkele onderzoekingen op
clit gebied, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in een dissertatie van
mevrouw E. M. Jansen-Emmer.

Onderpek naar de taak uan de uijkuerþLeegster in het curatieae en þreaentieue sociaal-
medische werk

In aansluiting aan de in samenwerking met de drie Kruisverenigingen
door het Instituut voor Sociale Geneeskunde onder leiding van Prof. R.
llornstra in 1955 gehouden enquête onder een aantal wijkverpleegsters in
de provincie lJtrecht, werd in 1957 een enquête gehouden onder een aantal
wijkverpleegsters in de provincies Groningen en Noord-Brabant, waartoe in
het voorgaande jaar de voorbereidingen werden ¡çetroffen.

Dr. F. Doeleman, die door het Instituut voor Sociale Geneeskunde met
de leiding van het onderzoek is belast, brengt als volgt verslag uit over de
werkzaamheden en bevindingen:

In het verslagjaar kon het in 1956 voorbereide onderzoek ten uitvoer
gelegd en voltooid worden. In totaal zljn 46 wijkverpleegsters in het onder-
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zoek betrokken, te weten 23 in de provincie Groningen en 23 in Noord-

Brabant. IIet onderzoek bestond uit drie delen: een tijdanalyse, een schrif-

telijke enquête en een mondelinge enquête. In januari-februari zrjn de

formulieren voor de tijdanalyse en voor de schriftelijke enquête op bijeen-

komsten van wijkverpleegsters toegelicht en uitgereikt. In april waren aI

deze formulieren ingevuld naar lJtrecht teruggezonden en kon begonnen

worden met de bewerking van de gegevens van de tijdanalyse. Daar in-

middels het vragenformulier voor de mondelinge enquête zijn definitieve

vorm had gekregen en de beide studenren in de sociologie, die dit deel

van het onáerzoek voor hun rekening zouden nemen, zichin de problema-

tiek hadden ingewerkt, konden deze beide dames eind april met hun ge-

sprekken beginnen. In juli waren ook deze gegevens verzameld'

Na de vakantie is begonnen met het verwerken van de uitkomsten van

de schriftelijke en de mondelinge enquête en met het schrijven van het

rapport, waarin de gegevens van de clrie delen van het onderzoek geÏnte-

greerd dienden te worden.
Dit rapport is thans in concept gereed en zal in december of januari

met de rierkcommissie besproken kunnen worden. Daarna zal ¡:et in defi-

nitieve vorm aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. worden uitgebracht.

IO. ONO¿NZOEKINGEN OP HET GEBIED VAN EXPERIMENTELE CHIRURGIE.

Eind 1952 stemde het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
in met het voorstel van de Adviescommissie T.N.O. ír,lzake experimentele

chirurgie subsidie te verlenen voor onderzoekingen op dit gebied onder

leiding van Prof. Dr. I. Boerema in Amsterdam en onder leiding van Prof.

Dr. R-. Brinkman en Prof. Dr. L. D. Eerland te Groningen' In principe
werd destijds de subsidieverlening ingewilligd voor maximaal vijf jaar. op
grond van de ontwikkeling van het werk zouden per jaar een werkplan en

begroting worden opgemaakt, hetgeen is geschied. De onderzoekingen

hebben begin 1953 een aanvang genomen, 1957 is dus het vijfde jaar van

onderzoek geweest.
De Rijksuniversiteit te Groningen heeft de onderzoekingen van Prof.

Brinkman en Prof. Eerland op I september 1957 overgenomen en de

Universiteit van Amsterdam die van Prof. Boerema met ingang van I
januari 1958.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd met

het verzoek van Prof. Dr. I. Boerema om het restant van het hem voor

bovengenoemde onderzoekingen in 1957 verleende subsidie te gebruiken

in 195ã voor zijn onderzoek inzake operaties in de hyperpressietank.
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onder4ekingen in lut Experimentele station aan de chìrurgische tJnìuersìteits-
kliniek A uan h¿t Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam

Omtrent deze onderzoekingen onder leiding van prof. Dr. I. Boerema
zijn de volgende publikaties verschenen:

Scrrnror, W. J. H., Diagnostiek der post-operatieve thrombose.
Proefschri.ft 1953.

VrNx, M., Local recurrence of cancer in the large bowel: the role of im-
plantation metastases and bowel desinfection.

Brit. J. Surg.4l (1954) no. 168.

Boennue, I., une technique nouvelle pour la résection totale de l'estomac,
Acta Chir. Belg. 53 (195a) p. 507.

Bonnnlra, L, Eine transabdominale supradiaphragmatische ösophagus-
Jéjunum-Naht bei der totalen Magenexstirpation.

þntratbl. Chir. 79 (1954) p. 513.
Bonruva, I., The technique of our method of transabdominal total gas-

trectomy in cases of gastric cancer.
Arch- Chir. Neerl. VI (195a) p. 95.

BoEnr'lre, I., La gastrectomie totale transabdominale sui'ie d'une anastomose
oesophago-j éjunale supradiaphragmatrque.

J. de Chirurgie 7O (1954) p. 453.
Bornnrvre, I. en J. R. Br,rcrtr¡N, Reduced intrathoracic circulation as an

aid in angiocardiography.
J. Thor. Surg. SO (1955) p. 129.

Bornnve, I., The resectability of gastric carcinoma.
Annals d Surger2 fie (1955) p.228.

BrrcrlraN, J. R., Some late changes in the aortic wall in dogs after operative
procedures.

Arch. Chir. Neerl. VII (1955) p. 371.

Boeneue, I. en J. R. Br,rcrueN, Vertraging van de bloedsomloop in de
borstkas als een hulpmiddel bij de angiocardiographie.

Ned. T. u. Geneesk. f00 (1956). p. 7.

RoEnBN4¿. I., L'angiocardiographie pendant l'élévation de la pression
atmosphérique antrabronchique.

Le Poumon et le Coeur no.2: l43l; 1956.

Bornnue, I., J. A. Knoll, N. G. MBvNn, E. Lokin, B. KnooN and J. W.
IIunrr,s, High atmospheric pressure as an aid to cardiac sursery.

Arch. Chir. Neerl. VIII (1956) p. 193.
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Vrnunur-Bn - C¡.aNcs, D. M. E. and J. Semeor¡r, A temperature con-

trolled cabinet operating table for safe hypothermia.
Brit. J. Anaesthesia XXIX (1'957) p. 400.

Bonnnvre, I., J. A. Kn'orr-, N. G. MBvr'¡e enz' Interventions sous hyper-
pression atmosphérique. Un principe auxiliaire dans le développe-

ment de la chirurgie intracardique.
Minerua Cardiol. Euroþ. V (1957) no. 3.

MnvNr, N. G., Een experimenteel onderzoek over de endotheelgroei bij
nylon vaatprothesen.

Prodschrift 1957.

Dr¡rcnurznN, R., Experimentele niertuberculose.
Prodschrift 1957.

onder¿oekingen in h¿t Laboratorium uoor ExþerimenteLe Chirurgie uan de Heelkundige

Kliniek der Rijksuniuersiteit te Groningen

IIet van Prof. Dr. L. D. Eerland en Prof. Dr. R. Brinkman ontvangen

eindverslag luidt als volgt:
De experimentele onderzoekingen met het kunsthart volgens Lillehei--

De Wall werden voortgezet, waarbij vorderingen konden worden geboekt'

Het overgaan op het zwaartekraclttprincipe om het bloed uit de venae

cavae îaar de oxygenator te geleiden bleek een duiclelijke verbetering in
de resultaten te brengen. De honden bleven nagenoeg allen in leven, zodat
het principe ook voor de patiënten werd overgenomen- Proeven werden
ingezet om met een hoger debiet te werken. Constant goede resultaten

werden nog niet geboekt. Een aanvang werd gemaakt met het opereren

van het door Kalium stil gezette hart. Veel tijd is besteed aan het toetsen

van de Schwarzer apparatuur om gelijktijdig de intra-arteriële en intra-
veneuze druk, het elektrocardiogram en het elektro-encefalogram gedu-

rende de extracorporale circulatie te registreren.
Steunend op de experimenten konden enige patiënten met atrium-

septumdefecten met succes worden geopereerd, terwijl het kortgeleden ook

gelukte bij een kind van I jaar een groot ventrikelseptumdefect met succes

à vue te sluiten.
Deze laatste ervaring wordt door de Groningse Groep voorlopig gezien

als een bekroning van het experimentele werk, dat door de Gezondheids-

organisatie T.N.O. in de laatste drie jaren mogelijk werd gemaakt.
Intracardiale operaties, die onder hypothermie kunnen geschieden en

waarvoor de experimentele grondslag eveneens door de subsidie van de

Gezondheidsorganisatie kon worden gelegd, vinden thans geregeld bij
patiënten plaats.
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Het spreekt vanzelf, dat de extracorporale circulatie nog vele onopge-
loste problemen heeft en dat er in de toekomst waarschijnlijk nog andere
en betere hartlongmachines zullen worden geconstrueerd. Daarom wordt
het door de Groningse Groep op hoge prijs gesteld dat de experimenten
kunnen worden voortgezet thans met steun van het Curatorium der tTni-
versrtelt.

Behalve met het hartproject en alles, wat daar aar' vastzit, werd ook
voortgegaan met experimenten over vaattransplantatie. Deze proeven op
honden zijn nog niet afgesloten.

Een opgave van de in de loop der laatste jaren verschenen publikaties
volgt hieronder. In bewerking zijn nog de dissertaties van de heren Floman
van der Heide en Dorlas; enige andere verhandelingen zijn momenteel
ter perse.

llolr.A.r.r vAN DER ÉIeroe,J. N., Blood stream cooling in animal experiments I.
Koninkl. Ned. Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.

Proceedings, Series C,59 (1956) p.5661577.
Flouew vAN DER l{nIoo, J. N., Blood stream cooling in animal experiments IL

Koninkl. Ned. Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
Proceedings, Series C, 59 (1956) p. 7121722.

EenleNo, L. D., Transventricular or transpulmonary valvulotomy in
stenosis of the pulmonary valve ?

Koninkl. Ned. Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
Proceedings, Series C, 60 (1957) no. 2.

Ernr-eNo, L. D., R. Bnrxrrrlex, C. R. RrtsBr¡A vAN EcK,J. N. Holrav vaN
DER IIETDE en J. C. Donr,es, Extracorporeal circulation as an aid
in direct vision intracardiac surgery. IA.

Koninkl. Ned. Akademie van \Metenschappen, Amsterdam.
Proceedings, Series C, 60 (1957) p. 1124.

Onderzoek naar d¿ oorzaken uan wijzigingen in het stollingsmechanisme bij þatiënten,
bij wie oþeratid wordt ingegreþen met behulp aan de lgn. h2þothermie en het ,,kunst-
hart" onder leiding uan ProJ'. Dr. J. Mulder.

Met dit onderzoek werd 15 februari 1957 een aanvang gemaakt.
Van Prof. Dr. J. Mulder, onder wiens leiding het onderzoek plaatsvindt,

is een verslag ontvangen over het tijdvak 15 februari 1957 tot ultimo 1957,
waarvaî de samenvatting als volgt luidt:

De stolbaarheid van het bloed werd geanalyseerd bij 20 honden en
3 volwassen patiënten, die met behulp van de extracorporale circulatie
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en oxygenâtie werden geopereerd, en bij 29 kinderen, die onder koeÌing
zijn geopereerd.

De stollingsanalyse omvat de bepaling van de intra. en extravasale stol-
baarheid met behulp van de trombelastografie en recalcificatiemethodes,
van de activiteit van de stollingsfactoren II, V, VII/X, de antitrombines
l, 3 en 2-5, eventueel de trombine- en tromboplastinevorming, het trom-
bocytengetal en de retractiliteit van het stolsel.

De voorlopige conclusies zijn:
a. Intta- en extravasale stolbaarheid tijdens en na de ingreep waren beide

in sterke mate afhankelijk van de toegediende hoeveelheid heparine.
Een endogene heparinemie kon bij de gekoelde patiënten niet worden
aangetoond.

å. De intensiteit van de vermindering van de intravasale stolbaarheid
ging parallel met de sterkte der heparinemie. De vermindering was
door middel van protaminesulfaat in alle gevallen snel en afdoende op
te heffen.

c. In vrijwel elk gevai werd tijdens en na de ingreep een daling van de
extravasale stolbaarheid (protrombineactiviteit) vastgesteld. Deze da-
ling werd enerzijds veroorzaakt door heparine, was echter anderzijds
mede het gevolg van een significante daling van de activiteit van het
acceleratorencomplex VII/X en tevens in vele gevallen van een duide-
Iijke daling van protrombine en proaccelerine.

In twee gevallen van atrium septum defect, waarbij de extravasale
stolbaarheid al vooi de operatie aanzienlijk gestoord was, bleek de
daling van het complex VII/X buitengewoon sterk te zrjn.

Narcose en operatie alléén lijken al een invloed te hebben op de
activiteit van het complex VII/X.

d. In geen der gevallen werden postoperatief hemorragische manifestaties
vastgesteld, die op basis van een afwijking in het stollingsmechanisme
hadden kunnen worden verklaard.

Een uitgesproken fibrinolyse of trombocytopenie kwam niet voor.

1L Gp,nouror-ocrscH oNÞERzoEr{

De Adviescommissie kwam in de verslagperiode tweemaaì in vergadering
bijeen.

Het overlijden van Prof. Dr. J. H. Tuntler wordt in de Commissie als
een groot verlies gevoeld.

Prof. Dr. J. Groen fungeerde wederom als adviseur, Dr. R. J. van Zonne-
veld als coördinator.
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Vooruitlopend op het volgende jaarverslag kan alvast worden vermeld,
dat, zoals elders reeds werd medegedeeld, Dr. Groen per 1 februari 1958
benoemd is tot hoogleraar in de inwendige geneeskunde aan de llebreeuwse
Universiteit te Jeruzalem, om welke reden Prof. Groen zijn functie van
adviseur bij het T.N.O. gerontologisch onderzoek ook neerlegt. De Ad-
viescommissie stelt zich echter voor nog regelmatig contact te houden met
Prof. Groen.

Een overzicht van de activiteiten op gerontologisch gebied van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. gaat vooraf aan de samenvattingen van de
jaarwerslagen 1957 over de in dit kader verrichte onderzoekingen:

Met een aantal belangrijke nieuwe onderzoekingen werd een aanvang
gemaakt.

a. Onderzoek naar medische, pathologisch-anatomische bevindingen bij
bewoners van he{ Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te
Rotterdam onder leiding van de heer S. Spijer, arts, waa\aan onder
meer medewerken de arts S. Braadbaart, Dr. L. van der Leeden, Dr.
M. Straub en een aantal specialisten. Het Tehuis begint zich te ont-
wikkelen tot een belangrijk gerontologisch centrum.

ú. Onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bewoners van het
Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Arnsterdam, onder
Ieiding van de heer M. Schoorl, arts, met medewerking onder meer
van mevrouw A. Frenkel-Tietz en Dr. W. F. Wassink.

r. Onderzoek naar de rol van de voeding bij het ontstaan van osteoporosis
senilis onder leiding van Prof. Dr. J. Groen.
Voorts is aan Prof. R. I{ornstra een subsidie verleend ten behoeve
van een statistisch onderzoek inzake de mortaliteit bij bejaarden, welk
onderzoek door de heer H. Mulder, arts te lIeerde, wordt verricht.

Een aantal andere onderzoekingen vond regelmatig voortgang'.
a. I{et onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke toestand van de be-

jaarden in Nederland met medewerking van huisartsen, uitgevoerd,
onder leiding van Dr. R. J. van Zonneveld.

b. H.et experimenteel-gerontologisch onderzoek naar het aandeel en de
betekenis van het endocrine apparaat in het verouderingsproces, onder
leiding van Dr. O. Mühlbock, uitgevoerd door Drs- P. J. Thung.

¿. Het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een opstelling
van een psychologische methodiek, waarmede op verantwoorde wijzc
de spreiding van de intelligentie en haar defecten bij volwassênen,en
bejaarden kan worden vastgeste-ld; door de heer F. Verhage; psych.drs-,
onder leiding van Prof. Dr. J. Th. Snijders verrieht. '---.
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Enkele onderzoekingen werden beëindigd:

305i 3 14).

ó. Een voorlopig onderzoek naar de wenselijkheid van bepaalde hygiënische

voorzieninge.t itt d. bejaardentehuizen door Dr' R' J' van Zonneveld

kon worden afgesloten'

c. Van het Nederlands Instituut voor Volksvoeding werd een uitgebreid

eindverslag ontva zake eisen te stellen aan

de voeding in de gedurende 1954 en 1955

met subsiãie van T'N'O' werd verricht'

De heer va:n zorrrcveld bezocht het seminarium over veroudering en

Gerontologische Congres te

tutes of ÉIealth de IOe jaar-
ciation te Cleveland en oP

Internationale Congres voor

Sociale Geneeskunde te Wenen. Op deze congressen hield de coördinator

een aantal voordrachten. Ook tijdens een studiebezoek aarû verschiliende

Amerikaanse gerontologische speurwerkcentra werd een 1 2 -tal voordrachten
gehouden.

omtrent de onderzoekingen welke in het kader van het gerontologisch

project in uitvoering zijn, kan het volgende worden vermeld:

Gerontologisch onderzoek met inschakeling uan huisartsen

omtrent de verrichte werkzaamheden in de verslagperiode deelt Dr.
R. J. van Zonneveld het volgende mede:

Het onderzoek vond gedurende het verslagjaar goede voortgang' Een

Iluisartsen Genootschap.
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In het voorjaar vond een ll-tal regionale bijeenkomsten van medewerkers
plaats, waar een reeks voorlopige gegevens uit de eerste 1000 formulieren
besproken werd. Een tweede reeks dergelijke gegevens uit deze formulieren
werd in mei aan alle deelnemers toegezonden.

De ontvangen formulieren werden, na door de coördinator te zljn doorge-
nomen, voor zover nodig, ter aanvulling aan de artsen teruggezonden.
Daarl:a controleerden coördinator en een werkstudent deze nog enige
malen. Thans wordt een aanvullende codering aangebracht. Enkele hon-
derden formulieren zijn ter verdere mechanische bewerking reeds naar de
Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. gezonden.

Onder meer in verband met eventuele vervolgonderzoekingen worden
voorts enkele aanvullende inlichtingen aan de artsen gevraagd.

In een aantal voordrachten, onder meer op het IVe Internationale
Gerontologische Congres en in de Verenigde Staten, werden organisatie
en methodiek beschreven. waarvoor men steeds grote belangstelling toont.

Exþ er imente e I - ger o nto lo gi s c h o n der zo e k

Aan het van Dr. O. Mühlbock ontvangen verslag wordt het volgende
ontleend:

FIet onderzoek naar ouderdomsveranderingen van de vrouwelüke kiem-
klieren werd in dit jaar afgesloten. Naast het onderzoek bij oude muizen
werd ter vergelijking een kleine collectie menselijke ovaria van verschillende
leeftijden bewerkt. De resultaten werden vastgelegd in de vorm van een
proefschrift dat begin 1958 uitkomt en dat de vergelijkende gerontologie
van het ovarium tot onderwerp heeft.

Nieuw werk werd ingezet over ouderdomsveranderingen in de bijnieren
en in de hypofysevoorkwab van muizen. Evenals bij de vorige onderzoe-
kingen bleken genetische factoren van grote invloed op het beloop van deze
ouderdomsveranderingen te zijn. Verschillende genetisch zuivere muizen-
stammen blijken sterk uiteenlopende patronen van veroudering te ont-
wikkelen. Deze onderzoekingen zijn momenteel nog gaande; wat de bij-
nieren betreft bleek het reeds mogelijk een correlatie met de gegevens over
de eierstokken te verkrijgen. Stammen waarbij de eierstok in de ouderdom
sterke proliferatieve neigingen gaat vertonen, waarschijnlijk in reactie op
hypofysaire prikkels, krijgen soortgelijke celwoekeringen ook in de bijnieren.
Aangezien het in beide gevallen om celgroepen gaat die geslachtshormonen
kunnen produceren, lijkt het alsofin de ouderdom bij deze dieren ovarium
en bijnierschors in zekere zin als één systeem reageren op de van de hypo-
fyse uitgaande prikkels tot wederopleving van de endocrine activiteit.
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Deze gelijksoortigheid in reactie zo:u gezien kunnen worden als een terug-
grijpen op de oorpsronkelijke verwantschap van deze organen tijdens hun
embryonaal ontstaan uit het coeloomepitheel.

Onderzoek betrffinde de oþstelling en ijking uan een intelligentietest uoor bejaarden

en uoluassenen

Naar aanleiding van een aanvrage voor subsidie van de hoogleraren
Dr. G. Kraus ( l), Dt.J. Th. Snijders en Dr. J. H. Tuntler ( t) werd aan
Prof. Snijders ten behoeve van bovengenoemd onderzoek een subsidie ver-
leend. Op 16 september 1956 werd de heer F. Verhage met de uitvoering
van het onderzoek belast. IIet werk wordt verricht onder toezicht van een
commissie, bestaande uit Prof. Dr. J. Th. Snijders, Prof. Dr. B. J. Kouwer.
Dr. R. J. van Zonneveld en de heer P. E. Boeke.

Het project is verdeeld in twee fasen: ¿. de opstelling van de testreeks en
ó. de ijking hiervan. Voorlopig is subsidie verleend voor de eerste fase,

welke vermoedelijk l5 september 1958 kan worden afgesloten.
Na een eerste oriëntatie zTjn een aantal beslissingen genomen op grond

van bestaande ervaringen en literatuurgegevens betreffende testvorm en
testinhoud. Een aantal thans verrichte en nog te verrichten onderzoekingen
zullen leiden tot een meer gespecificeerde opstelling van de testreeks.

De reeks zal .uit een individueel af te nemen groep van subtests bestaan,
met standaardscores per subtest, zodat r'aást het algemene intellectuele
niveau een meer gedifferentieerd beeld verkregen wordt.

Als voorbereiding van de keuze van subtests is een onderzoek verricht
met 26 tests, genomen uit French ,,Kit of selected Tests". Ongeveer 100

proeþersonen werden hierbij onderzocht met het doel na te gaan, in hoe-
verre het nodig is om bepaalde factoren in de onderhavige reeks vertegen-
woordigd te hebben.

Iliernaast is een onderzoek lopende met een aantal proeven die een
stabiele en die geen stabiele gemiddelde score geven naar mate de groep
proeþersonen ouder is. Een zestal tests werd afgenomen op 4 groepen:
jonge en oude hoofd- en handarbeiders. Hiernaast is een aantal nieuwe
tests ontworpen en op kleine groepen proefpersonen geprobeerd.

Gerontologisch onderzoek in het Gemeentelijk Wrzorgingshuis uoor Ouden uan Dagen

te Amsterdam

Omtrent dit onderzoek onder leiding van de heer M. Schoorl, geneesheer-
directeur van het Antoni van Leeuwenhoek-Huis, dat per I januari 1957

is begonnen, werd het volgende verslag ontvangen:

40



Van 1 januari-l december 1957 werden in het Verzorgingshuis van
Ouden van Dagen, Roetersstraat, Amsterdam, 341 mannen onderzocht.

De gege'iens van het algemeen lichamelijk onderzoek (verricht door
mevrouw H. G. Frenkel-Tietz, arts) werden op een modelstatus genoteerd,
waarbli tevefls verméld werden de uitkomsten van het onderzoek ván urine
(S.G., albumen, reductie en sediment), bloed (bezinkingssnèlheid, uitstrijk-
preparaat, hemoglobinegehalte en cholesterol) en faeces (benzidine-reactie).
Tevens werd van deze onderzochten een elektrocardiogram gemaakt.

De leeftijdsspreiding was vrij groot, 55-95 jaar.
De volgende afwijkende laboratorium-gegevens werden gevonden:

bezinkingssnelheid boven 20 mrir in het eerste uur 69
hemoglobine onder l2go/o l0
(na)reductieinurine ..:.. 25
Positieve benzidine-reactie van de faeces kwam voor in ongeveer l0]1.

Aan het einde van het le kwartaal 1958 zal cle gehele mánnelijke be-
volking onderzocht zijn.

In totaal werd bij 320 mannen een digitaal prostaat-onderzoek verricht
(door Dr. W. F. Wassink), bij 70 hunner werd een 2e onderzoek ingesteld
en. bij 30 nog een derde. Er zijn 40 mannen bij wie ggregelde controle
geschiedt, daar dê bevindingen bij palpatie van de prostaat als ,,verclacht"
worden aangegeven.

Er werd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van cytologisch
onderzoek.

Bij het rectale onderzoek werden enkele kleine poliepen, doch geen
carcinoom vastgesteld.

Gezocht wordt om de bevindingen bij palpatie op meer objectieve wijzo
vast te leggen. :

Onderzoek naar het alkalische fosfatase-gehalte van het serum van 146
mannen leverde een gemiddelde waarde op van 4.7 Bod.E.

Onderzoek op zure fosfatase is door technische stoornissen nog niet bij
alle verdachten geschied.

Van de groep onderzochte mannen overleden er 8; bij 5 hunner werd
sectie verricht (Dr. H. deJager).

Onderzoek inzake medische, þathologisch-anatomische en sociologische beaindingen bij
de beuoners uan het Gemeentelijk T¿huis uoor Ouden u.an Dagen te Rotterdam

Dit onderzoek geschiedt onder leiding van de heer S: Spijer, directeur
van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en Dr. W. Jr
Bruins Slot, eerste geneeíhêei van het Ztiderziekenhuis te Rotterdam.
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Omtrent de werkzaamheden en bevindingen werd het volgende verslag

ontvangen:
Met het onderzoek bij de verzorgden van het Tehuis voor Ouden van

Dagen te Rotterdam werd in begin 1957 een begin gemaakt. Hierbij
diende het destijds onder leiding van Dr. R. J. van Zonneveld opgestelde
formulier, dat bij het T.N.O. bejaardenonderzoek met inschakeling van
huisartsen werd gebruikt als uitgangspunt. I{et volgens dit formulier ver-
richte onderzoek werd echter uitgebreid met een reeks nadere onderzoe-
kingen, zoals verschillende bloed- en urinebepalingen, vaginale uitstrijk,
elektro-cardiogram voor en na belasting, smaak- en reukproeven, uitge-
breid huid-, oor- en oogonderzoek. en pathologisch-anatomisch onderzoek
bij obductie.

F{et streven was in hetjaar 1957 100 verzorgden te onderzoeken. Daartoe
werd een reservoir van 160 mensen uitgekozen, waaruit de verschillende
onderzoekers hun proefpersonen konden uitzoeken, zodat de Ouden van
Dagen niet achter elkaar dit vermoeiende onderzoek hoefden te ondergaan.
De medewerking van de verzorgden was in het algemeen goed en behoudens
in het begin van het jaar werd geen onderzoek geweigerd'

Zodra de eerste honderd bejaarden volledig onderzocht zljn, zal een

voorlopige mededeling over de resultaten van dit onderzoek gedaan worden.

OnderToek inzake de rol uan de uoeding in het ontstaan uan osteoþorosis senilis

Prof. Dr. J. Groen deelt omtrent de voortgang van het onderzoek het
volgende mede:

Er werden onderzoekingen verricht (grotendeels aan post mortem ver-
kregen materiaal) teneinde een methode te ontwikkelen voor de bepaling
van het soortelijk gewicht van het calcium- en anorganisch fosfaatgehalte
van door botbiopsie verkregen beenweefsel. Een aantal technische moeilijk-
heden bleken te overwinnen en hierdoor zijn thans de waarden bekend
voor beenweeßel, verkregen van patiënten die niet geleden hadden aan
een ziekte van het skelet. Deze getallen zullen dienen ter vergelijking met
de in de toekomst te onderzoeken pathologische beenmonsters, voornamelijk
van patiënten met osteoporose.

12. O¡rnBnzoEKrNcEN op HET GEBTED vAN SCHTMMELZIEKTEN BrJ DE MENS

In de verslagperiode vergaderde de Adviescommissie éénmaal.
Omtrent de werkzaamheden in de Afdeling voor Medische Mycologie

van het Centraai Bureau voor Schimmelcultures brengt Dr. G. A. de Vries
als volgt verslag uit:

Evenals het voorgaande jaar viel er op de Afdeling voor Meclische Myco-
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Iogie een stijging van het aantal voor onderzoek ingezonden sputa waar te
nemen en wel van 124 tot I 68. van het overige materiaar, dat zeer verschil-
lend van aard was, moge hier alleen nog vermeld worden, dat het aantal
ingezonden bronchiaalsecreten nu 16 bedroeg, evenars het aantal monsters
klinisch-pathologisch rnateriaal, dat op dermatofyten onderzocht moest
worden.

IIet aantai ter determinatie ingezonden cultures steee met ruim 161(
en wel van 300 tot 349.

Fret aantai determinaties van schimmels en actinomyceten na..' toe van
459 tot 527. De hierin begrepen gistdeterminaties, die te Delft verrichr
werden, bedroegen respectievelijk 164 en 126. Tot op geslacht werden 222
en tot op groep 37 schimmels en actinomyceten gedetermineerd.

In de maand maart werd een cursus gegeven in de medische mycologie.
voor twee buitenlandse en voor één binnenlandse fabriek werden verge-

lijkingsonderzoekingen verricht met streptomyces-isolaties in verband met
octrooiaanvragen voor de vervaardiging van antibiotica.

Voor het onderzoek naar de Aspergillose in Nederiand zijn nu gegevens
beschikbaar over *rim 50 gevallen. rlierover zal te zljner tijd een ver-
handeling verschijnen.

fn november van dit jaar werd begonnen met kweekproeven van patho-
gene schimmels in bebroede kippeëieren. De dooierzak bleek een zeer
geschikt substraat. Kweekproeven op het chorio-allantois zijn begonnen.

Met behulp van de micromanipulatortechniek werd dit jaar getracht
na te gaan welke etioiogische agentia een rol spelen bij pityriasis versi-
color. Er werden verschillende isolaties verricht, die nog niet alle onder-
zocht zljn. Het geringe aantal onderzochte monsters huidschilfers laat het
trekken van conclusies nog niet toe. llet ligt in de bedoeting dit onderzoek
voort te zetten.

Grondmonsters, die verzameid werden om te worden onderzocht op de
aanwezigheid van pathogene schimmels, leverden reeds bij de allereerste
pogingen Keratinomyces ajelloi en Microsporum g)¡pseum op, de eerste
volgens Vanbreuseghem niet pathogeen, de laatste welbekend als veroor-
zaker var' sommige gevallen van microsporie.

Proeven over de aantasting van hoofdhaar in vitro toonden aan, dat er,
behalve de reeds bekende aantasting door ,,perforators" en door oplossing,
vermoedelijk nog een derde manier bestaat, die begint met zeer fijne trans-
versale spleten. Deze manier werd geconstateerd bij haren, die onder andere
met Sepedonium xylogenum waren geinfecteerd.

De afdeling werd dit jaar wederom door vele personen bezocht. Aan
verschillende artsen en medische instituten werd een bezoek gebracht ter
bespreking van medisch-mycologische problemen.
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Een bioloog en een arts werkten respectievelijk 4 dagen en ruim 3 maanden

op de afdeling.
Aan verschillende publikaties werd gewerkt, hiervan zìjn er enige ter

Perse.

13. Kr.rNIscn eENEESMTDDEI-ENoNDERZoEK

De samenstelling van de Adviescommissie T.N.O. voor klinisch genees-

middelenonderzoek onderging geen wijziging.
De Adviescommissie vergaderde in de verslagperiode tweemaal; vele

zaken konden schriftelijk worden afgehandeld-
In het verslagjaar bezocht de leider van het klinisch genéesmiddelen-

onderzoek T.N.O.; Dr. F. A. Nelemans, enige buitet'rlandse firma's en

woonde wetenschâppelijke bijeenkomsten te Brussel, Gent en Heidelberg
bij.

Het 5e Internationale Therapie Coirgres, gehouden te Utrecht 
-op 

4,

5 en 6 juni onder voorzitterschap van de hoogleraren Bijlsma en }Iulst,
ver¡¡de van de leider van het onder2oek, die het algemeen secretariaât van

dit c vrij veel tijd
In ode sprak Dr. eling Rotterdam

van Analystenver geneesmiddelen-

onde de Europèan er het werkings'
mechanisme van geneesmiddelen gebruikt bij de symptomatische behande-

ling van allergisclie aándoeningen.
De gewenste samenwerkiàg met de centrale Medisch-Pharmaceutische

commissie van de Ziekenfondsraad kon nog niet worden gërealiseerd.

Gedurende de verslagperiode werden 29 nieuwe aanvragen voor onder-
zoek ingediend. Aan het einde van de verslagperiode waren nog 4 aan-

vragen in behandeling.
De Adviescommissie besloot een onderzoek te doen instellen naar de

klinische betekenis van Bicarnesine (carnitine-carnitinaat), CarbocaÏn

tt 
t ; :Tå:iìr.h. .., farma ceu tische pers ( Ned' Tij dschrift voor Geneesku n d e,
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_ - 
Het Acetyl-digitoxineonderzoek kon worden afgesloten; een rapport

hierover zal binnenkort in het Nederrands Tijdschrift ,rooi G..r..rkrrrrd.
worden gepubliceerd.

rlet onderzoek betreffende Adrenoxyl vorderde minder goed dan werd
verwacht en kon daardoor in de verslagperiode nog niet *ord..r beëindigd.

Hoewel de moeilijkheden met het Benzathine-penicillinepreparaat iljn
opgelost, meende de Adviescommissie haar bemoeiãnisse., -ei dii onderzoek
te rnoeten beëindigen, daar voor dit project in 1957 door de Gezondheids-
organisatie T.N.o. geen subsidie meer r,verd verstrekt en de onderzoeker
geen verdere mededelingen verstrekte.

F{et onderzoek betreffende caa 40 (duvadilan) moest, aangezien er niet
voldoende artsen voor medewerking te vinden waren, ,ra., hei programma
worden afgevoerd.

appataat geconstrueerd, waarmede het mogelijk zow zrln het aantal keren
dat iemand hoest te registreren. wanneer dit apparaat zijn krinische bruik-
baarheid bewijst, zar een onderzoek van hoeststillende middelen kunnen
worden aarrgevat.

De Adviescommissie besloot te trachten de door de Nederrandse medici
rnet Palfium (: R 610d) opgedane ervaringen te verzamelen en tot een
rapport te verwerken.

Ten aanzien van Presuren besloot de Adviescommissie in principe de
Nederlandse anesthesisten, die reeds met dit midder werken. tå .rerå.k..,
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hun ervaringen aan de adviescommissie te willen mededelen en te trachterr

hun onderzoekingen te coördineren.
Een literatuurãnderzoek naar de schadelijke invloed van de moderne ge-

neesmiddelen tijdens de zwangerschap vond zo weinig voortgang' dat een

nieuwe medewãrker moest worden aangetrokken. Hopelijk kan het onder-

zoek nu omstreeks medio l95B zijn voltooid'
De lijst van geneesmiddelen, welke al dan niet (zonder meer) aan

,.g. ,r.iiigh.idsp-ersoneel, chauffeurs enz' zouden mogen worden gegeven'

*Ë.d opiot.ld en ,al in het voorjaar vàÍr 1958 bü de Koninklijke Van

Got.rrm & Comp. N.V., Uitgevers te Assen het licht zien'

S u b c o mmis sie Tr anquili ¿er s

Desamenstellingvanbovengenoemdesubcommissie,welkeindever-
slagperiode werd ágesteld en haar werkzaamheden aanvatte' is als volgt:
prãf. or. J. Groen, aoor¿itter, Prof' Dr' J' J' G' Prick,

Prof. Dr. Joh. Booy, Jhr' Dr' W' J' Quarles van Ufford'

Prof. Dr. U. G. B¡l..ttu, C' H' van Rhijn,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, Prof' Dr' W' G' Sillevis Smitt'

I)r. S. Lups, Mej' A' E' Winkel, secretaris'

De subiommissie werd ingesteld ter bestudering van het probleem der

tranquilizers in het algem."tt. D. ingediende aartvrà}eÍI tot het doen in-

stelÅ van...r onder"áek naar de klinische betekenis van de tranquilizers

Atarax, Pacatal en Prazine werden ter behandeling aan de subcommissie

doorgegeven.

14. ONoBnzoEKINGEN oP HET GEBTED vAN REUMATISoHE zTEKTEN

De Adviescommissie kwam in de verslagperiode éénrnaal in vergadering

bijeen.
Oiderzoek naar de betekenis uan fu frequentie en de geuolgen uan enkele,aiekteb-eelden

uan het reuma aoor de uolksgeZondheià, met name sþond2l-arthritis rhizomelica en

rheumatoide arthritis

De heer R. de Graafl reumatoloog, die de leiding heeft van dit onder-

zoek, brengt als volgt verslag uit over de werkzaamheden en bevindingen:

In het Jfg.lope., jaar werd het verzamelen van de gegevens afgesloten.

Verwacht .Ãug 
-*orâ..t, 

dat de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkom-

sten T.N.O. spoedig gereed zaI zljn met de verwerking der gegevens op

ponskaarten; ð'^utni zal rnet de statistische bewerking begonnen kunnen

worden.
Een internationale conferentie te washington over bevolkingsonderzoek

in het algemeen toonde aan, dat er nog vele problemen en moeilijkheden
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zullen elost alvorens een volwaardig onderzoek zal zíjr,
verkre e project geniet grote betangstelling in Engeland
en in en een onderzoek lran deÃ o*,rã.rg nJg niet
elders

De bedenkingen tegen de methodiek (voornamerijk anamnese en kort
onderzoek) zijn ongetwijfeld juist in verband mer het over her hoofd zien
van beginnende gevallen van rheumatoide arthritis. Gewaarschuwd werd
tegen een te groot aantal personen waarvan geen gegevens beschikbaar
zijn. In het Nederlandse onderzoek zal dit aantar verrnoedelijk niet hoger
zljn dan 2o/o.

verwacht wordt, dat het genomen proefmonster voldoende betrouw-
bare resultaten zal opleveren om een minimum frequentie van rheumatoide
arthritis te kunnen vaststellen.

onder4ek ter uerkrijging aû.n ean nader inlicht in de erJètijke Jactoren bij reumatisch¿
¿iekten, in het bij¿onder uan de sþond2l-arthritis rhizomelica-en rheumaíoid,e arthritis

Dit onderzoek, dat onder leiding staat van prof. Dr. A. polman en
Dr. J. J. de Bl en afgesloten. De fa_
milieleden van
en onderzoch, äî1iÏ*;"i::rr':::
mededeling gedaan op het internationale reuma-congres, in 1957 te To-
ronto gehouden.

De Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. werd inge-
schakeld om verschillende statistische berekeningen te maken. zodra deze
gereed gekomen zrjn, zal het rapport gepubliceerd kunnen worden.

15. Mr,orsc¡r oNDERzoEK MET BEHULp vAN ISoropEN
onderstaand volgt een overzicht van het werkgebied van de Advies-

comrnissie:
I¡ 1951 werd ingesteld de commissie van tsijstand inzake isotopen-

onderzoek van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.o. De samenstelling van
deze commissie was als volgt:
Prof. Dr. A. Polman, uoorliüer, Prof. Dr. A. euerido,
Prof. Dr. A. H. W. Aten, Jr. prof. Dr. R. H. de Waard,
Prof. Dr. H. C. Burger, Mej. A. E. Winkel, secretaris.
Prof. Dr. G. A. Lindeboom.

#j:ij;i
laire be-

len op. Deze voorschriften werden onder meer gezonden ,"" o.t";i::rt:
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secretaris van Volksgezondheid en aan de Isotopencommissie van de

Kon. Nederlandsc Akademie van wetenschappen, die ze bij iedere af te
Ieveren partij radio-actieve stoffen insluit ter instructie van de gebruikers.

Op håt ogenblik bestaat er grote belangstelling voor deze richtlijnen;
in dã laatste 2 maanden ztjn er 138 exemplaren afgegeven, waarvan 100

exemplaren aan de Isotopencommissie van de Koninklijke Nederlandse

Akadèmie van lvetenschappen en 20 aan de Bataaße Petroleum Maat-

schappij. In tqtaal zijn rond 550 exemplaren afgegeven

Aårgerie' de werkzaamheden van de Commissie van Bijstand inzake

isotope-"nonderzoek na het gereedkomen van de,,Beschermingsmaatregelen
bij het omgaan met radio-actieve stoffen" vrijwel uitsluitend op klinisch

te"rrein lage-n, werd besloten dat de commissie met ingang van 1 januari

1953 direct onder de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zou komen te ressor-

teren. De naam van de commissie werd veranderd in Adviescommissie

T.N.O. inzake isotopenonderzoek van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
in 1957 genoemd Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoek met isotopen.

De samenstelling bleef ongewijzigd.

In het kader van dit project zijn de volgende onderzoekingen verricht:

Gesubsidieerde: Onderz.oek:

Prof. Dr. A. Q_uerido onderzoek betreffende de toepassing van radio-
actief jodium. Dit onderzoek is I5 augustus l95l
begonnen en is thans nog aan de gang.

Prof. Dr. G. A. Lind¿boom Yoor deelneming aan een cursus van de A.E.R.E.
Isotope School Ie Harwell (Engeland) door Drs'

J. de Jong van 21 april l95l tot 16 mei 1952

werd een bedrag beschikbaar gesteld.

Prof. Dr. G. A. Lindeboom onderzoek naar de diagnostische en therapeu-

tische betekenis van radio-actief jodium bij de

behandeling van schildklieraandoeningen. I sep-

tember 1951-31 december 1954.

Prof. Dr. A. 'Stolk

Een deel van dit onderzoek werd verricht onder
leiding van:
Onderzoek met betrekking tot de invloed van
radio-actief jodium en 4-methyl-2-thiouracil op

de schildklier van de rat.
15 november 1954-15 november 1955.

prof. Dr. G. A. Lindeboom onderzoek naar de waarde van de bepaling van
de extra-cellulaire vloeistof ter verkrijging van
een inzicht in de pathofysiologie van de water-
huishouding bij decompensatio cordis. Dit on-
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derzoek is i januari 1955 begonnen, het werd
in 1956 en 1957 voortgezet en zal in l95g zonder
financiële consequenties voor de Gezondheids-
organisatie T.N.O. gecontinueerd worden.

Prof- Dr. G. A. Lindøboom onderzoek naar de lokalisatie van hersentumoren
en met behulp van radlo-actieve elementen.

ProJ. Dr. A. Bi¿mond I mei 1953-31 december 1955.

In verband met deze onderzoekingen zljn de volgende pubrikaties ver-
schenen:

Qunnroo, A. en P. S. Brou, Clinische Ervaringen op diagnostisch gebied
met radio-actief jodium.

Ned. 7-. u. Geneesk.96 (1952) 13.

Qunnroo, 4., A. A. FI. Kess¡,Ne¡n and L. D. F. Lervmvnn, Assay of thyro_
trophic hormone by means of 1131 uptake in thyroid g-lands ol
iodocasein treated mice.

Acta Endocrinol. 12 (1953) 4, p. 335-340.
Brora, P. S. enJ. Tneesrna, High Pglrsr co'centration of btood of patients

with myxedema.

J. Clin. Endocrinol. and .Ìúetabolisnz f3 (1953) B. p. 989.

Br,olr, P. S., Beschouwingen over de waarde van de excretie van radio-
actief jodium als maat voor de schildklierfunctie.

"ttted. T. a. Geneesk.97 (1953) 43, p.2Bl5.
LrNoneootr, G. A., Clinische les: Behandelins van thyreotoxicose meL

radio-actief jodium.
Ned. T. u. Geneesk. 97 (1953) 3, p. 130.

Lr^ronnoolr, G. 4., Behandeling van de hyperthyreoldie met antithyreotica
en met radio-actief jodium.

Ned. T. a. Geneesk. 97 (1953) 13, p. 2827.

LrNonsoor,r, G. 4., Radio-actief jodium en schildklier.
Geneesk. Gids 32 (1954) 7.

LtNoneoou, G. 4., 1l. E. llooo¡NorJK-vAN Donr en J. on JoNc, Dia-
gnostische waarde van bepalingen van de bloedactiviteit na toedie-
ning van speurdoses radio-actief jodium.

Ned. T. u. Geneesk.9S (1954) 13, p. 82 I.
Br-ou, P. S.,J. Tnnesrn¡ en A. Qunnroo, Storende invloeden bij het schild-

klieronderzoek met behulp van radio-actief jodium.
Ned. T. u. Geneesk.9S (1954) 13, p. 842.
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Br-orl, P. S. in thYroid disease'

Pro den 1954'

Act 1.21,195+'

Lntotnoou, G. 4., T¡. E' IIoocrsorJK-vAN Dox'r and J' or JoNc' Blood

leveÍs of Far u¡1.. tracer dosés in euthyroids and in untreated thy-

rotoxicosis.
Acta Med- Scand. Vol. CL, fasc' VI (1955), p' 4781486'

LrNonnoou, G. 4., T¡. E. F{oocBNoIJr(-vAN Doet and J' oe JoNc' Blood

levels of irar uf¡., tracer doses in patients with thyrotoxicosis treated

with radio-iodine.
Acta Med. Scand. YoL CL, fasc' VI (1955) p' 4871492'

Qurnr ff;:î)äñ."ît.k;* ,T;*'1îîîi;"äÎ:*::;
idectomized rabbits.
19 (1955) p.152/156.

KasseN.r.en, A. A. H. and H. Krnxnons, The efièct of thyroid and kidney

slices en thyrotrophic hormone activity of the incubation medium'

Acta Endocrinol. 19 (1955) p' 2+a1248'

Br-ou, P. S., A. Quenroo and C' H. W' Lnnrsme, Acute Leukaemia follow-
' 

ing X-ray-and radioiodine treatment of thyroid carcinoma'

British J. of Radiolog2 1955, 28, p' 327 '

Lartnven, L. D. F., A. A' H' KessnN¡en and A' Qunnroo, Identification

of the Protein Fraction of l{uman serum containing the Thyro-

trophic flormone.
Nature 175 (1955) P. 685'

SraNeunv,JouN 8., A. A. H. KessBNaen,J' W' A' Mer¡rn andJ' Tnnrstna'
The Occurence of Mono- and Diiodotyrosine in the Blood of a

patient with Congenital Goiter.

J. of Clinical Endocrin. (Ê Metabolism f5 (1955) 10'

Trnpstne. J en A. Qur,nroo, De resultaten van de behandeling van hyper-

thyreoidie met radio-actief jodium'
Ned. T' u. Geneesk.99 (1955) 46'

Bucuert, F. S. P. vax, A. Quneroo en E' H' VocBr'eNz¡'Nc, De Behandeling

van Thyreotoxicose.
Uitga) e Rijksins tituut uo or Pharmacother aþeutisch O nder4 ek,

's-Gravenhage 1956.

Qurnroo, 4., De Toepassing van Isotopen in de Geneeskunde'

Natuurkundige Genootschaþ 1955'
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KesseNaAn, A. A. H., L. F. D. LenBvBn en A. Qunnroo, The distribution
of injected heterologous thyrotrophic hormone in the rat.

Acta Endotinologica 2l (1956) p. 32i36.
KessrNeen, A. A. H., L. F. D. Leu¡,¡¡nn en A. QuBnroo, The effect of

environmental temperature in the blood protein bound iodine
content of thyroine maintained thyroidectomized rats.

Acta Endocrinologica 2l (1956) p. 37/a0.
SraNeuny, -I. 8., A. A. H. KessnN¿.¿n and J. W. A. Mnvnn, The meta-

bolism of iodotyrosines. I. The fate of mono- and diiodotyrosine in
normal subjects and in patients with various diseases.

J. Clinical Endocrin. €d Metabolism 16 (1956) 6, p. 7351716.

SteNnunv, J. B., J. W. A. Mnysn and A. A. H. Kess¡naan, The meta-
bolism of iodotyrosines. IL The metabolism of mono- and diiodo-
tyrosine in certain patients with familiar goiter.

J. Clinical Endocrin. €d Metabolism 16 (1956) p. 848.

Q_uenroo, 4., A. A. FI. KesseN¡¿R, J. W. A. Mr,r¡rn and J. B. SreNrunv,
The metabolism of iodotyrosines. III. Diiodotyrosine deshalogeneting
activity in bovine, sheep and human thyroid tissue.

J. Clinical Endocrin. €d Metabolism f6 (1956) p. 1096.

Cers, A. and A. A. H. Kesseueer, The distribution of J13r labelled
corticotrophin preparations and proteins in rats after intravenous
injection.

Acta Endocrinologica 24 (1957) p. 351a2.

Cers, A. and A. A. H. KassnNaen, Influence of the kidney on the dis-
appearance rate of labelled corticotrophin from the blood stream.

Acta Endocrinologica 24 (1957) p. a3þ9.

Quenroo, 4., K. Scnur and JeNxr Tnnrsrna, Flormone synthesis in the
iodine-deficient thyroid gland.

Ciba Foundation Colloquia on Endocrinologlt f0 (1957) p. 1241132.

HanINcroN, C. R., R. Prrr-Rrvnns, A. Qunnroo, J. Rocrrn and A.
Teunoc, Abbreviations for iodinated Amino-acids and Derivatives
from the Thyroid gland.

Nature 179 (1957) p. 2lB.
Gx.larr, J. oe, C. L. Wrcr¡r and A. Qurnroo, N,fetabolic effects of intrave-

nous triiodothyroacetic acid in primary myxedema.

J. Clinical Endocrin. {d Metabolism l7 (1957) 2, p. 3281330

De hierboven senoemde iri 1956 in gang zijnde onderzoekingen onder
Ieiding van Prof. Dr. A. Querido inzake de medische toepassing van radio-
actief jodium en onder leiding van Prof. Dr. G. A. Lindeboom naar de
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waarde van de bepaling van de extra-cellulaire vloeistof ter verkrijging
van een inzicht in de patho-fysiologie van de waterhuishouding bij de-

compensatio cordis werden dus in 1957 voortgezet.

Onderzoek in<ake de medische toeþassing uan radio-actief jodium

F{et van Prof. Dr. A. Querido ontvangen verslag luidt als volgt:

a. Klinisch gebruik

Voor diagnostische doeleinden werden 535 speurdoses J131 gegeven.

Meestal werd hierbij behalve de urine-uitscheiding in porties ook de hals-
opname na 6 uur, 24 :uur of beide bepaald. Bij 65 patiënten w-erd een

gerichte halstelling gedaan. Therapeutische doses Jtsr werden gegeven 14

maal voor hyperthyreoidie en 10 maal voor schildkliercarcinoom. 24 rnaal
werd een volledig speuronderzoek met J131 verricht bij patiênten met
schildkliercarcinoom. Sinds februari 1957 werden de hiervoor nodige pro-
fieltellingen verricht met een nieuwe apparatuur, die zowel gemakkelijker
te bedienen als gevoeliger is dan de vorige.

b. Laboratoriumonderzoek

Teneinde de gevoeligheid van de tellingen met de Well type scintillatie-
teller nog verder op te voeren, werd een pulseheight-analyser geconstrueerd.
Doordat met dit apparaat de background-activiteit van de teller sterk
wordt gereduceerd, wordt de telling vooral van zwakke samples, nauw-
keuriger.

Door middel van de vitroproeven met bij operatie verkregen schildklier-
weeßel, werd bij een patiënte met congenitaal mp<oedeem het ontbreken
van deshalogenerende activiteit ten opzichte van jodotyrosines in de schild-
klier aangetoond. Na een speurdosisJrsl werd bij deze patiënte in het serum
overwegend monojodotyrosine gevonden, terwijl serum en urine een
aantal onbekende jodiumverbindingen bevatten. Inmiddels werden bi.j nog
drie andere tot één gezin behorende patiënten aanwijzingen voor het
bestaan van een dergelijk defect gevonden.

Met behulp van radiothyroxine werd een serie bepalingen gedaan van
de verbruikssnelheid en het distributievolumen van thyroxine bij euthyreo-
tische proefpersonen. Deze factoren bepalen, samen met de PBI het dage-
lijks thyroxine verbruik.

Enkele bepalingen bij patiënten met exophthalmus en andere oogver-
schijnselen gaven waarden, die niet belangrijk verschilden van die bij
normalen.
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'revens neemt onder invloed van DNp de verdwijningssnerheid van thy-
roxine in de perifere weefsels toe.
DNP geeft een verschuiving van thyroxine uit het serum naar de weeßers.

voorbereidend onderzoek werd gedaan over de ror van de hypothalamus
bij de regulatie van de schildklieractiviteit. Als maatstaf .,roo. ã.r. laatste

\¡an een remote controle stimulator bij caviae.

_ 
De geregelde TSH ijkingen met als criterium de opname van Jlsr in

cle schildklier van met J caseine geremde muizen werdèn hervat.

onderzoek naar de uaarde aan de beþaling uan d.e extra-cellulaire uloeistoJ ter úer-
krzjging aan een inzicht in de patho-flsiologie uan de waterhuishouding iij decom-
þensatio cordis.

Prof' Dr. G. A. Lindeboom deert medç, dat in 1957 12 gecombineerde
bepalingen verricht werden van de Evans blue, Narn - en de Dro-ruimte.

De gegevens van thans in totaal 23 dergelijke waar.remingån worden
uitgewerkt en nader bestudeerd.

16. ONo¡nzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN ATHERoscLERosE

De Adviescommissie heeft in de verslagperiode viermaal vergaderd. en
zich hierbij onder meer nader beraden, op werke wijze een be"tere coör-
dinatie tussen de verschillende in gang zijnde ondeizoekingen tot stand
kan worden gebracht,

In eerste instantie werd besloten, dat de werkers, betrokken bij de ver-
schillende onderzoekingen, geregeld bijeen zouden komen, ten eirde zich
beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte te kunnen stellen. Gedurende
het tweede halfiaar 1957 werden daartoe twee van dergelijke bijeenkomsten
georganiseerd.

voorts is door middel van een algemene heroriëntatie nagegaan, in hoe-
verre er voor de Adviescommissie nog een taak ligt eventueel u..rd..a aspecten
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van het atherosclerosevraagstuk in de door ]rlaar aangevatte onderzoekingen

zou bestaan.
Na het vertrek naar Israël van Prof. Dr' J' Groen' lid van de Advies-

commissie, za| nog, schriftelijk contact met hem worden gehouden omtrent

onder leidinpç
. R. Brinkman
Onder leiding

vân Prof. Dr. J. Groen is op I februari 1957 een nieuw onderzoek begonnen.

omvattende: ánderzoek naar het verband tussen de cholesterolstofwisseling

en de gaizuurhuishouding, en onderzoek bij patiënten m€t :1 zonder

atherosclerose naar het joodgetal van de vetzuren in het bloedplasma.

Onder4,oek betrefende f2sisch-chemische asþecten uan het atheromatoselsclerose þrobleem

Aan het van Prof. Dr. c. J. F. Böttcher ontvangen jaarverslag wordt

zuren te bepalen.
De in nauwe samenwerking met het Unilever Research Laboratorium

te vlaardingen ontwikkelde methoden van onderzoek kunnen als volgt

worden samengevat:
Een zo volledig mogelijke extractie van de lipiden wordt bereikt door

achtereenvolgens met vìer-oplosmidclelen te extrahereril er zal nog getracht

worden dit aantal te reduceren.

sterolen.
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Uit de fosfolipiden, de glycerolesters en de sterolesters worden door
verzeping de vetzuren afgezonderd. Deze worden met methanol en zout-
zuur in de methylesters omgezet, die gaschromatografisch gescheiden worden.

Dit gaschromat<lgrafische onderzoek, dat tot nu toe door het Unilever
Research Laboratorium werd uitgevoerd, zal van 1958 af in het labora-
torium te Leiden plaats kunnen vinden, nu de daarvoor benodigde appara-
tuur gereed is gekomen.

Gedurende 1957 werden in totaal 87 aorta's geprepareercl, die naar het
stadium van atheromatose/sclerose verdeeld werden in vier groepen. Van
de verkregen preparaten werd een 25-tal op bovengenoemde rvijze geana-
Iyseerd; de overige zullen een deel van het uitgangsmateríaal vormen voor
in 1958 uit te voeren onderzoekinsen.

Door de analyses werd bevestigd dat de atheromateuze plaques over-
wegend bestaan uit lipiden en wel voornamelijk sterolen en sterolesters en
in mindere mate glycerolesters en fosl'olipiden. In tegenstelling tot het in
1956 door Sinclair en anderen geuite vermoeden blijken de sterolesters
overwegend onverzadigde vetzuren te bevatten; het gedeelte van de vet-
zr;rren dat onverzadigd is varieert van 60-750/o.

Bij toenemende graad van atherosclerose neemt het gehalte aan onver-
zadigde vetzurerr in de sterolesters niet af.

De glycerolesters bevatten ongeveer evenveel verzadigde als onverza-
digde vetzuren. De onderlinge verhouclingen van de verschillende onver-
zadígde vetzuren zijn ongeveer dezelfde als bij de sterolesters, Ook hier
bestaan de verzadigde vetzuren overwegend uit palmitinezuur.

Bij de fosfolipiden maken de verzadigde vetzuren 60-750/0 van het
vetzurenmengsel uit, waarbij het palmitinezuur en het stearinezuur over-
wegen. Bij toenemende graad van atherosclerose wordt een stijging van
het gehalte aatr onverzadigde vetzuren in de fosfolipiden gevonden.

De vrije vetzuren zijn voor ongeveer de helft onverzadigd. Oliezuur en
palmitinezuur overwegen; daarnaast komt ook vrij veel linolzuur en stearine-
zuur voor,

Een aanvang werd gemaakt met de analyse van de lipiden geïsoleerd
uit bloedplasma en erytrocyten.

IIet onderzoek naar de adductvorming van cholesterol en verwante
sterolen werd voortgezet; daarbij werd een aantal adducten van eenvoudige
stoechiomotrische samenstelling in gekristalliseerde vorm verkregen.

Voor het verdere onderzoek naar de adductvorming van sterolen werd
een methode ontwikkeld, die verwant is met de papierchromatografie.
Hierbij dient het papier (dat chemisch inert moet zijn) tevens als reactíe-
vat voor het sterol en de te adduceren stof,

Met deze methode wordt beoogd een inzicht te krljgen in de adduct-
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ook indien van deze
Bovendien kan deze

engsels van sterolen te
geïmpregneerd paPier

te laten lopen.
De gevonden resultaten corresponderen goed met de ervaringen, die tot

dusverre bij de reacties in gewone reactievaten werden opgedaan'

Ondzr4ek uan cholesterol in menselijk serum onder dioerse omstandigheden

Over dit onderzoek, dat verricht wordt onder leiding van Prof' Dr'
R. Brinkman en Prof. Dr. F. S. P. van Buchem, is het volgende samenvat-

tende jaarverslag ontvangen :

Gevonden werd dat oxidatie van cholesterol door nocardiae resulteert

in een uitvoering van OH- en CO-groepen op vele plaatsen in het molekuul.

Een begin is gemaakt met een onderzoek naar de aanwezigheid van cho-

lesterolytische
In de loop eriaal ter verkrijging van

het inzicht in e lipoidspiegel uitgebreid'

als enige vetbron een duidelijke daling te vertonen.

I(leine doses vanadylsulfaat voorkomen bij het konijn voor een goed

deel de cholesterol-atherosclerose en doen een reeds bestaande atheroscle-

rose snel terug gaan. Het vanadylsulåat wordt niet door de mens geresor-

beerd. Van twee vanadylverbindingen, die ook door de mens geresorbeerd

kunnen worden, werd het effect op de cholesterol-atherosclerose bij het
konijn nader onderzocht. Het vanadyltartraat werkte hierbij zeer gunstig;
het diammoniumvanadyltartraat werkte in het geheel niet'

Schadelijke bijwerkingen van vanadylverbindingen in therapeutische

doses werden niet waargenomen. Met een uitvoerige bestudering van de

toxiciteit vart deze stoffen is een begin gemaakt.
Naar aanleiding van een mededeling in de literatuur over de gunstige

werking van chlorprornazine op de cholesterol-atherosclerose bij het konijn.
werd de invloed van in farmacologisch opzicht daarop gelijkend Pacalal
op de cholesterolstofwisseling bestudeerd. Een verwacht hypocholesterole-

misch effect van Pacatal bleek bij het met 0,250^ cholesterol gevoede

konijn niet op te treden.
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In ultraviolet licht blijkt een normale aorta sterk te fluoresceren. Athero-
mateuze plekken op een aortawand fluoresceren niet. Wanneer men
atherosclerotische aortae in ultraviolet licht fotografeert, krijgt men een
snellere en betere weergave van de atherosclerose-graad dan zoals tot nu
toe algemeen gebruikelijk is na kleuring met een vetkleurstof.

Onder¿oek naar het uerband tussen de cholesterolstoJu.tisseling en de gal¿uurhuishouding
en onderloek bij patienten met en londer atherosclerose naar het joodgetal uan de uet-

zuren in het bloedþlasma

Omtrent de werkzaamheden. waarmede I februari 1957 is begonnen,
brengt Prof. Dr. J. Groen als volgt verslag uit:

Patiënten, die met verschillende vetten werden gevoed, vertoonden de
laagste cholesterolgehaltes van het serum tijdens een dieet dat als enig
vet maisolie bevatte. Gebruik van melkvet (boter) en van plantaardige
margarine deed het cholesterolgehalte stijgen.

Door hydrogenatie van maisolie werden vetten bereid met een smelt-
punt van respectievelijkS2 en 42 graden C. Maisvet 42 deed het cholesterol-
gehalte van het serum duidelijk stijgen; maisvet 32 veroorzaakte geen of
hoogstens geringe stijging van het cholesterolgehalte.

Wat betreft de grootte van de stijgingen en dalingen van het cholesterol-
gehalte bestond een grote individuele variabiÌiteit.

Deze ervaringen steunen de hypothese dat de graad van verzadiging
van het vet in de voeding invloed heeft op het cholesterolgehalte in het
bloed en daardoor mogelijk op het ontstaan van atherosclerose.

i7. Oxpr,nzoEK TNZAKE DE srRucruuR, ANAToMTE EN Fysrot,ocrE vAN DE
KINDERVOET

De Adviescommissie kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen.
Dr. H. Beekhuis, kinderarts, heeft de uitnodiging als lid tot de Advies-

commissie toe te treden aanvaard,
Vooruitlopend op de volgende verslagperiode kan alvast worden ver-

meld dat ook Prof. Dr. J. H. M. G. van Deth, hiertoe uitgenodigd, als lid
tot de Adviescommissie is toegetreden.

FIet voorstel van de Adviescommissie betreffende het instellen van een
onderzoek naar vorm en functie van de kindervoet en toestand en pas-
vorm van het dagelijks gedragen schoeisel werd door het bestuur van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. goedgekeurd. Het betreft een onderzoek,
waarvoor Dr. A. L. de Vetten zich destijds tot de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. wendde.

Het onderzoek zal verricht worden bij kinderen van 5 t/m 13 jaar; de
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mogelijkheid zal worden overwogen ook 2-4 jarigen hierin te betrekken.
Tijdens het onderzoek zai intensief overleg plaatsvinden met Dr. E. F.

Drion van de Afdeting Rewerking Waarnerningsuitkomsten T.N.O. en met
het Lederinstituut T.N.O. Ook aan het fysiologische aspect van dit vraag-
stuk zal aandacht worden besteed.

Het subsidie is verleend voor de tijd van drie jaar, waatîa de situatie
aan de hand van de in die periode plaats gehad hebbende ontwikkeling
opnieuw zal worden bekeken. De Adviescommissie houdt uiteraard ook
gedurende deze drie jaar het bestuur op de hoogte door middel van kwar-
taal- enjaarverslagen. De totale duur van het onderzoek wordt op 10 jaar
geschat.

Het doel van het onderzoek is, aldus Dr. de Vetten, gegevens te verkrijgen
die het mogelijk maken schoenen te vervaardigen, waarmede men het
overgrote deel van de kindervoeten ideaal kan beschoeien om aldus het

optreden van voetafr,vijkingen te voorkomen.

18. lVlnorscn-socror-ocrscH oNDERzoEK TNZAKE TUBERcuLos rr Flooc¡-

Er vond één vergadering van de Adviescommissie plaats, waarin het
concept-eindrapport werd besproken van de sociografe, mejuffrouw M. J.
Zahnann, die destijds voor het sociologische aspect van dit onderzoek door
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. beschikbaar werd gesteld. Het rapport
is nog in bewerking. De plaatselijke tuberculose-arts, mejuffrouw G. J. L.
I{romsigt, stelde een voorlopig eindrapport op over het door haar verrichte
medische deel van dit onderzoek; ook dit rapport is nog in behandeling.

19. AngnTosGENEESKUNDIG oNDERzoEK

Zoals vermeld in het jaarverslag 1956 werd in dat jaar de reeds sedert
1953 bestaande Raad voor Bedrijfsgeneeskundig Onderzoek omgezet in de

Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek der Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. De Commissie staat onder voorzitterschap van Prof' Dr.
G. C. E. Burger.

In januari 1957 werd een bijeenkomst belegd van de Commissie met een
aantal personen die werkzaamzíjn op het terrein van de arbeidsgeneeskunde.

Op deze vergadering werd aan de hand van een door de Commissie
opgesteld memorandum inzake de bevordering van wetenschappelijk onder-
zoek op arbeidsgeneeskundig gebied een toelichting gegeven op doelstelling
en werkwijze van de Commissie.

Teneinde aan het bestaan van de Commissie in ruime kring bekendheid
te geven werd een publikatie inzake de bevordering van wetenschappelijk

58



onderzoek op arbeidsgeneeskundig gebied opgesteld en aan een aantal
binnen- en buitenlandse tijdschriften aangeboden'

Tevens werden verschillende instellingen als de World Health Otganiza-
tion, de Medical Research Council, de International Labour Otganiza-
tion en de Hoge Autoriteit der Europese Kolen en Staal Gemeenschap
in kennis gesteld van de oprichting der Commissie zomede van haar doel-

stelling en werkwijze.
Teneinde onderzoekingen op enkele der gebieden waarvoor de Commis-

sie belangstelling heeft in gang te zetten, werd besloten een aantal stuur-
groepen in te stellen die onder meer tot taak hebben het opstellen van een

werkplan voor het onder haar ressorterende onderzoekgebied, zomede het

instellen per onderzoekobject van een werkgroep, die zich belast met het

eigenlijke onderzoek op het desbetreffende gebied. De stuurgroePen geven

algemene leiding aan en dragen de verantwoordelijkheid voor de opzet

en de uitvoering van de onderzoekingen, die in haar werkplan zijn opge-

nomen.
Besloten werd voorlopig over te gaan tot instelling van de volgende

stuurgroepen:

Stuurgroep Industriële Stofproblemen
Stuurgroep Ongevallenpreventie
Stuurgroep Ergonomie
Stuurgroep Arbeid bij extreme temperaturen
Stuurgroep Toxicologie.

De reeds bestaande werkgroep Documentatie werd uitgebreid tot een

werkgroep voor Publikatie en Documentatie, welke ondermeer belast werd
met het opstellen van een advies omtrent de doelmatigste wijze waarop
gegevens over arbeidsgeneeskundige onderwerpen in het algemeen kunnen
worden gepubliceerd.

In de tweede helft van het verslagjaar werden de stuurgroepen en de

werkgroep geïnstalle
gesteld die werden
kundig Onderzoek.
tot onderzoek. Een
stuurgroepen met betrekking tot gewenst onderzoek op de onderscheidene

gebieden, volgt hieronder:

a. Stuurgroeþ Industriële Stofproblømen

1. Het vaststellen van een eenvormige omschrijving van de begrippen
longemfyseem en chronische bronchitis en van de standaardmethoden
tot meting vart deze begrippen.
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2. Statistisch onderzoek naar de frequentie van longemfyseem en chro-
nische bronchitis in verschillende industrietakken in verband met de
daar bestaande toestanden.

3. Onderzoek van de etiologische factoren bij longemfyseem en chronische
bronchitis.

4. De bestrijding van de etiologische factoren bij longemfyseem en chro-
nische bronchitis.

b. Stuurgroeþ Ergonomie

1. Ingesteld wordt een werkgroep, welke tot taak heeft het ontwerpen
en de standaardisatie van eenvoudige methoden van de last en
de belastbaarheid zomede het ontwerpen van een methode ter beoor-
deling van de centrale vermoeidheid.

2. Ingesteld wordt een werkgroep inzake functionele anthropometrie ten
behoeve van het onderzoek omtrent de aanpassing van de mens aan
zijn arbeidssituatie.

3. Ingesteld wordt een werkgroep ten behoeve van de ontwikkeling van
criteria ter beoordeling van werkmethoden.

4. Ingesteld wordt een werkgroep die zich belast met het onderzoek op
het gebied van intern transport binnen de bedrijven.

c. Stuurgroeþ Arbeid bij extreme temþeraturen

Voorlopig zal trel onderzoek beperkt worden tot:
1. De invloed op de mens van sterke eenzijdige stralingswarmte.
2. De invloed op de mens van langdurige blootstelling aan warmte.
3. Keuringsmethode voor personen die aan warmte worden blootgesteld.

d. Stuurgroeþ Toxicologie

Onderzoek naar loodvergiftiging in pigmentfabrieken.
1. Het verkrijgen van een inzicht in de samenhang tussen de blootstelling

aan een loodbevattende atmosfeer en de reactie daarop van de ar-
beiders.

2. Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van de arbeiders.
3. Het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de gezondheids-

toestand van de arbeider en de te nemen technische beschermings-
maatregelen.

e. Stuurgroeþ Ongeuallenþreuentie

Klinische anallse van concrete ongevallen.
Vanzelßprekend vormt het bovenstaande slechts een voorlopige keuze

uit de veelheid van onderwerpen waarvara onderzoek gewenst is.
In het verslagjaar werden voorts enkele besprekingen van de Commissie
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voor Arbeidsgeneeskundig onderzoek gewijd aan de instelling van een
stuurgroep voor onderzoek op het gebied van ziekteverzuim. Besloten werd
een stuurgroep Ziekteverzuim in te stellen, zomede een commissie van
advies op dit gebied.

eidsgeneesk t af_
aal bijeen, één-
ng van de . die

20. owoBnzoEKrNcEN TN,AKE 
'RAAGST'KKEN 

op HET GEBIED vAN HoR-
MONEN

In aansluiting aan hetgeen hieromtrent in het vorige jaarverslag werd.
vermeld, kan thans worden medegedeeld, dat de Adviescommissie Í.N.o.
inzake vraagstukken op het gebied der hormonen werd geTnstalleerd. De
samenstelling is als volgt:

Prof. Dr. A. Polman, uoor¿itter,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom)
Dr. A. Groen,
Mej. Dr. L. G. Huis in 't Veld.
Dr. A. A. FI. Kassenaar.

Prof. Dr. W. P. Plate,
Prof. Dr. A. Querido,
Prof. Dr. L. A. M. Stolte,
Prof. Dr. M. Tausk,
Mej. A. E. Winkel, secretaris.

De Adviescommissie kwam éénmaal in vergadering bijeen.
De onderzoekingen op het terrein der hormonen, welke in het kader

der Gezondheidsorganisatie T.N.o. reeds aan de gang waren of waarvoor
reeds subsidie was verleend vóór de instelling van deze Adviescommissie
zijn thans bij deze commissie ondergebracht. Het betreft de volgende
onderzoekingen:

vergelijkend onderzoek van de pregnandiolbepalingen volgens Klopper
en verboom onder leiding van Prof. Dr. w. p. plate, weik onderzoek
I juli 1957 is begonnen;

onderzoek inzake bepalingsmethode en klinische betekenis van aldosteron,
onder leiding van Prof. Dr. F. L. J. Jordan, dat reeds enige tijd aan de
gang is;

onderzoek inzake het uitwerken van een klinisch bruikbare methode
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vergelijkend onder4ek uan de þregnandiolbeþalingen uolgers Kloþþer en Verboom

omtrent de werkzaamheden vanaf het begin van het onderzoek op

1 juli 1957 werd een verslag ontvangen, waarvaî de samenvatting als

volgt luidt:
B¡ de uepalingsmethode van verboom 1) kan het pregnandiol uit urrne

*orã.., aþzonderd met een graad van zuiverheid, dusdanig, dat een-

in de literatuur vermelde smeltpunt vertoont, hetgeen een verdere aan-

wijzing is voor de identiteit van her volgens de methode verboom uit

r e.m., door dezen oP analYtische
als preParatieve methode een oP-

thans wanneer als uitgangsmateriaal

bepaald. De ijkcurven blijken niet significant van een rechte lijn, noch

,ru.r d. oorsprong af te wijken. Er is dus geen reden te veronderstellen

dat de Wet van Lambert-Beer niet zou worden gevolgd. Aangezien er

volgens Verboom een afwijking van deze wet werd waargenomen, is er

bij het onderhavige onderzoek de neiging aan de spectrofotometrische be-

'lil#;,"*: T:.ït ie waarop de

spectrãfotometrische is gebaseerd,

dient de verbinding worden afge-

zonderd wanneer de bepaling op urine wordt toegepast. Van de zuiverings-

trappen, waaraarr het na de hydrolyse van de urine verkregen extract bÜ

deãethode Klopper e.m. wordt onderworpen, werden tot nu toe de laatste

twee onderzochilacetylering en chromatografie van het reactieprodukt).

Literatuur:
l. E. V¡neoow, Acta Endocrinologica, suppl' 29 (1957);
2. A. Kroppnn, E. A. Mrcnrr, andJ. B. Bnowx, J. Endocrinologica12 (1955)

209.
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Daartoe werden twee series proeven uitgevoerd met zuiver pregnandiol,
respectievelijkj zuiver 'pregnandioldiacetaat. uit de voor de belreffende
chromatografie bepaalde recoverywaarde me t bijbehorende standaard
deviatie (gemiddeld 99 + ro/ò blijkt, dat deze zuiveringstrap kwantitatief
en reproduceerbaar verloopt.

Voor de acetylering geldt dezelfde conclusie, daar ook voor deze trap
cle bepaalde recoverywaarde (gemiddeld 100 + l"/.) nier van de theore-
tisch mogelijke waarde afivijkt.

Bij de beschouwing van de waarde' welke voor de standaard-deviaties
van de uitkomsten aan de verschillende proeven werden bepaald, blijkt
er vc¡ldoende reden te zijn om te veronderstellen, dat de voornaamste
foutenbron gelegen is in de spectrofotometrische bepaling en niet in de
beicie genoernde zuiveringstrappen. De totale onnauwkeurigheid in de
einduitkomst tengevolge van de acetylering, de daarop volgende chromato-
grafie en de spectrofotometrische bepaling samen is overigens betrekkelijk
gering. uitgedrukt in de standaard-deviatie van de gemiddelde uitkomsten
aan een in duplo uitgevoerde proef wordt de totale onnauwkeurigheid op
2 tot 3 o/o van de waarde geschat.

Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd dat de verkregen resultaten
bij de recoveryproeven alleen kunnen w-orden bereikt, indien de juiste
corrtroleproeven (blanco's) mede worden uitgevoerd, hetgeen Klopper e.m.
niet nodig achten.

Onderzoek inzake beþaLingsmethode en klinische ttetekenis uan aldosteron

De Gezondheidsorganisatie '1'.N.O. heeft besloten, naar aanleíding van
een desbetreffend verzoek, aan Prof . Dr. F. L. J. Jorda,n voor het tijdvak
i juli 1957-l juli 1958 een subsiciie te verlenen ter voorrzetting en afron-
ciing van dir onderzoek.

Aan het ontvangen verslag der werkzaamheden wordt het volgende
ontleend:

Gedurende het jaar 1957 werd een kwanriratieve fysisch-chemische be-
palingsmethode van aldosteron uitgewerkt. Deze is gebaseerd op papier-
chromatografische scheiding van het in de urine aanwezige steroidmengsel
met daarop volgende elutie en colorimetrische bepaling (kleuring volgens
Weichselbaum en Margraf).

In de urine van enkele patiënten werd een stof gevonden, die zich in
diverse systemen analoog gedraagt als aldosteron. Eén van deze patiënten
vertoonde een ziektebeeld, dat sterke gelijkenis toonde met het door Conn
beschreven primair aldosteronisme. Betreffende deze stof zijn contacten
opgenomen met verschillende buitenlandse centra. De desbetreffende ge-
gevens werden gepubliceerd in .,The Lancet".
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IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET
SUBSIDIE VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

1. ONoenzoEK BETREFFENDE MENrNGrrrs ruBERcuLosA

Aan Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink werd ten behoeve van dit onder-
zoek met ingang van I maart 1949 subsidie verleend aanvankelijk door
de Centrale Organisatie T.N.O.; bij de instelling spoedig daarop van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd het onderzoek door deze Organisatie
overgenomen. flet onderzoek naar de meest geschikte behandelingsmethode
van meningitis tuberculosa werd in 1955 beëindigd. In dat jaar werd be-
gonnen met een na-onderzoek van voor tuberculeuze meningitis behandelde
patiënten. Dit laatste onderzoek werd I juli 1957 voltooid. Prof. ten Bokkel
Huinink stelde voor, dat, in verband met zijn aftreden als directeur van
het Kinderziekenhuis Wilhelmina te Utrecht op 15 april 1957, de leiding
van het na-onderzoek zou worden overgedragen aan Prof. Dr. W. G.
Sillevis Smitt, met welk voorstel is ingestemd. Prof. Sillevis Smitt heeft
bericht, dat het eindverslag in de vorm van een dissertatie zal verschijnen.

Omtrent het probleem van de tuberculeuze meningitis als geheel en de
wTjze van aanpak te lJtrecht met de verkregen resultaten verscheen een

uitvoerig artikel van de hand van Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink in het
oktobernummer 1957 van T.N.O. Nieuws getiteld ,,Tuberculeuze Menin-
gitis".

In de loop van de jaren verschenen de volgende publikaties in verband
met dit onderzoek:

ZøøøN, W. vaN, Verslag over de in L947 in Nederland wegens een tuber-
culeuze meningitis met streptomycine behandelde patiënten.

Maandschr. u. Kindergenees¿. 16 (1949) 12.

ZrerN, W. veN, Moeilijkheden en mogelijkheden bij de diagnostiek der
tuberculeuze meningitis.

Maandschr. a. Kindergeneesk f8 (1950) p. a5l5a.
Vnnnrnsr, lI., Neurochirurgische aspecten bij de behandeling van acute

en chronische meningitis.
Maandschr. a. KindergeneesË. 18 (1950) p. lB7 12a9.

MrN¡nn, A. or, De betekenis van de pathogenese der tuberculeuze infectie
voor het beloop van meningitis tuberculosa bij kinderen na behande-
ling met streptomycine.

Maøndschr. a. Kindergeneesk. 18 (1950) p.2851322.
ZnneN, W. vew, De tuberculeuze meningitis en haar behandeling.

Kinderziekenhuizen (Serie Aanwinsten oþ Diagnostisch en Theraþeutisch

Terrein) 1951.
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ZnenN,

znzeN, w. veu, lr. vn'n¡rBsr en A. op MrN¡nn, De behandeling der tuber-
culeuze meningitis in de utrechtse universiteits-Kliniek (wilhel-
mina-Kinderziekenhuis) .

Ned. T. a. Geneesk. 96 (1952) nr. 40.
ZneeN, w. veN, Aspecten en resultaten van de behandeling der tubercu-

leuze meningitis.
Maandschr. o. Kindergeneesk 2l (1953/1954) p. 74.

MrN¡en, A. on, Pathologisch-anatomische afwijkingen bij meningitis tube¡-
culosa bij kinderen na behandeling met streptomycine.

Maandschr. u. Kindergeneesk 2f (1953/1954) p. I84.
venatesr, H., Expériences neurochirurgicales sur Ia pathorogie et sur Ie

pronostic de la méningite tuberculeuse.
Reaue Neurologique 89 (1953) l, p. 33.

ZnrnN, W. veN, Verleden, heden en toekomst van de behandeling der
tuberculeuze meningitis.

Maandschr. u. KindergeneesË. 23 (1955) p. a421450.

2. ONp¡nzoEK oMTRENT DE BETEKENTs v¡N ACTH EN coRTrsoN BrJ REU-
MATISCFIE ZIEKTEN

In de loop van 7957 verschenen de laatste publikaties in verband met
bovengenoemd onderzoek *). Daar de werkzaamheden in dit kader thans
g'eheel zijn beeindigd, was het bestuur van de Gezondheid,sorganisatie
T.N.O. van mening, dat het voortbestaan van de Adviescommissie t.N.O.
Reuma niet voldoende zin meer heeft. De Adviescommissie is derhalve
in 1957 opgeheven. Een overzicht van de werkzaamheden van de Advies-
commissie en een lijst van publikaties in verband met deze onderzoekingen
verschenen, werd opgenomen in het jaarverslag 1955 van de Gezondheids-
organisatie T.N.O.

.)

AALSME 
\i.''i.J,i,åä""?3iiäi^';
ve@ogen om blljvende be-

Ned. T. o. Geneesk. I.Ûl (1957) 5, p.2261232.
I-REDERIKSE, M. J. H,, Blljvende hartbeschadiging bij patiërreu mer acuur reuma.

N¿d. T. a. G¿neesh. t0l (t957) 47, p. 2t99122ß.
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3. ONOENZOEKINGEN OP HET GEBIED !/AN HET VIBRATIEZINTUIG IN HET

Iwsrrtuur voon DoorsroMMEN tr St. Mrcrlrr,sc¡srnr-

Ten behoeve vart deze onderzoekingen werd door de Gezondheids-

de aanvrage ingestemd en het gevraagde subsidie voor l95B verleend.

Omtrent het onderzoek wordt als volgt verslag uitgebracht:
a. Vibratie-zin

de huid zijn voortgezet. De
enties en een aantal ,,Iso-
bij het gehoor) werden be-

paald.
Èr konden enkele curven van het frequentie-discriminatievermogen worden

vastgesteld.
b. Verstaanvaardigheidsonderzoek
IIet verstaanvaardigheidsonderzoek was in 1957 gericht op de vervaardi-
ging van een testfilm, waarvoor in de voorgaande jaren het materiaal was

onderzocht.
Er werden drie proeffilms vervaardigd, waarmee de kinderen zijn getest.

Voor de statistische verwerking der testresultaten werden matrices opge-

steld. Tenslotte werd de definitieve vorm van de test bepaald en is de film
opgenomen.

4. ONoeezoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ZUTGELTNGENSTERFTÊ IN vER-

BAND MET DE GEZINSGROOTTE EN \^r'ELVAART

Dr. D. Iloogendoorn ontving destijds een subsidie van de Gezondheids-

orgarrisatie T.N.O. ten behoeve van bovengenoemd onderzoek. Flierna
heãft Dr. Iloogendoorn het onderzoek zonder subsidie van de Gezondheids-

organisatie T.N.O. voortgezet. Dr. Hoogendoorn deelt mede, dat het on-

deizoek thans het einde nadert en dat het eindverslag in bewerking is.

5. ONOENZOEK INZAKE HET HYALURONIDASE-EFFECT OP DE BLOEDSTOLLING

ENoNDERzoEKINZAKEDESToFWISSELINGvANDICUMARINEPREPARATEN

Ter voortzetting van deze, in 1957 verrichte onderzoekingen, vroeg

Dr. S. A. ten Bokkel Huinink een subsidie aan voor 1958, welk verzoek de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingewilligd.
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Aan het ontvangen verslag over 1957 wordt het volgende ontleend:

a. Onderzoek betrffindc het hlaluronidase-ffict oþ de bloedstolling.

In 1956 was gebleken, dat een uit testisweeßel bereid hyaluronidase
preparaat (,,luronase" Bayer) de bloedstolling in vitro remt, mits het in
hoge concentratie wordt toegevoegd. Het preparaat bleek deze werking
uit te oefenen door neutralisering van het stollingbevorderende effect der
trombocyten.

IJit proeven, verricht gedurende het eerste kwartaal van 1957 bleek,
dat bacterieel hyaluronidase (,,hyason" Organon) dit stollingremmende
effect niet bezat. Wanneer men echer volgens het procédé waarmede
hyaluronidase uit testisweeßel wordt bereid, extracten uit andere weefsels
(lever, milt, nier) wint, dan blijken deze preparaten wèl een stolling-
remmend effect uit te oefenen; zij missen echter de viscositeitsverlagende
werking op hyaluronzuur, met andere woorden het zijn geen ,,hyaluroni-
dases". Deze uitkomsten leken er op te wíjzen, dat het effect op de bloed-
stolling vermoedelijk niet werd teweeggebracht door het enzym hyaluro-
nidase zèlf, doch door een in testispreparaten mede aanwezige andere stof.
Terwijl het testis-hyaluronidase preparaat de bloedstolling remt door
neutralisering van de bloedpÌaatjesfunctie, bleken omgekeerd menselijke
bloedplaatjes het effect van ,,hyaluronidase" op de bloedstolling te kunnen
remmen. Tussen de bloedplaatjes en het enzympreparaat leek dus een
soort competitie te bestaan; het stollingremmende dan wel stollingbevor-
derende effect van een trombocyten f ,,hyaluronidase"-mengsel hangt af
van de verhouding der beide componenten.

Gedurende de tweede helft van 1957 werd rragegaaî, of het vermogen
der bloedplaatjes tot het neutraliseren van hyaluronidasepreparaten (wat
de werking v^n deze preparaten op de bloedstolling betreft) bij bepaalde
ziekten verminderd is. Het bleek, dat de bloedplaatjes van enkele patiënten
met leukemie dit vermogen misten. Ook bi.l icterus waren de bloedplaatjes
in genoemd opzicht minder actief. Bij patiënten, die behandeld werden
met het anticoagulans ,rtromexan" leken de trombocyten echter ongestoord.
Tot dusver kregen wij de indruk, dat met het verminderde vermogen tot
remming van hyaluronidase-preparaten een vermindering van trombo-
cytenfactor 3 (trornboplastische factor) hand in hand gaat. Wellicht is
het dus deze factor, die de werking der hyaluronidase preparaten remt.

De werkzaamheid van trombocytensuspensies bleek niet te verminderen
na herhaalde wassingen in isotonische zoutoplossingen. De spoelvloeistof
was zelf niet actief wanneer hij uit isotonische zoutoplossing bestond.
Wanneer echter de trombocyten met water omspoeld werden (waardoor
zij uiteenvallen en hun inhoud in het water overgaat) bleek de spoelvloei-
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stof vrijwel even actief te zijn als de trombocyten zeIf. Dit lijkt er op te
wÜzen, dat het gaat om een echte trombocytenfactor en niet om een aan
de bloedplaatjes geadsorbeerde stof.

b. Onderpek inzake de slqfuisseling aan dicumarir¿e þreþaraten
Bij het onderzoek inzake de stofwisseling van het anticoagulans ethyl-

biscoumacetaat (tromexan) werd voor het aantonen van tromexan in
plasma, urine en faeces gebruik gemaakt van de door Brodie c.s. (1952)
beschreven ultraviolet-spectrofotometrische methode.

Normaal plasma heeft een "schijnbaar tromexangehalte" van gemiddeld
7,4 ^¡lcc. plasma (0-4 ylcc. plasma).

Bij l0 patiënten werd op verschillende tijdstippen na toediening van
een initiële dosis van 900 mgr. tromexan per os, het tromexangehalte van
het plasma bepaald.

Blj 5 patiënten, die met tromexan werden behandeld, werden regelmatig
plasmaspiegels bepaald; een duidelijke correlatie tussen de hoogte van het
tromexangehalte van het plasma en de verlenging van de protrombinetijd
werd niet gevonden.

In de urine van niet met trornexan behandelde patiënten (,,blanccr
urine") bedraagt het ,,schijnbaar tromexangehalte" 8,5 ^¡i cc. (3,5-15 1/cc.)
en het ,,schijnbaar hydroxytromexan"gehalte 5,6 ylcc. (3-10,5 t1...).

Toediening van salicyl bevattende medicamentert veroorzaakt een ver-
hoging van de extincties bij de golflengten van 310 en 325 millimu. Bij het
verrichten van tromexan- en hydroxy-tromexan bepalingen moet het ge-
bruik van genoemde medicamenten derhalve worden vermeden.

De methode door Brodie c.s. aangegeven tot het aantonen van tromexan
in de faeces blijkt als zodanig niet bruikbaar te zijn.

ffet toepassen van een gewijzigde extractiemethode, de z.g. ,,aceton-
water extractie" van de faeces, lijkt hoopgevend (Krischna S. Radhakishun).

Meer analyses, speciaal ten aanzier' van de ,rrecovery" van tromexan
in de blanco faeces zljn echter gewenst, alvorerrs een definitieve conclusie
gerechtvaardigd is.

6. OwoenzoEK INZAKE pRE-scHrzoFRENrE

Ten behoeve van dit onderzoek werd destijds subsidie verleend aan de
heer J. C. van Epen, Kapitein ter Zee, arts, chef van het Marine Opkomst
Centrum te Voorschoten. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd
in een dissertatie van de heer NI. S. Lingbeek ,,De diagnostiek van begin-
nende schizofrenie met behulp van de Rorschach-test".
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7. ONoBnzoEK TNZAKE DE FUNCTIE vAN DE scHTLDKLTER rN NoRMALE
Z]^¡ANGERSCIIAP EN IN GEVALLEN VAN HABITUELE ABORTUS RESPECTIEVE-
LrJK VRUCHTDOOD

Over dit onderzoek, waarvoor de Ge O. des_
tijds aan Prof. Dr. A.J. M. Ilolmer een een een
dissertatie van de heer J. Birnie ,,Een schild-
klierfunctie bij normale zwangerschap en bij zwangeren met een ongunstige
verloskundige anamnese".

8. owornzoEK TNZAKE DELTNquENTEN rN DE psvcnr¡rnrscn¡ oesenve.r*-
Kr-wr¡,x vAN rrET GEveNcsNrswEzBN

van een des-
verlengd van
consequenties

Omtrent de voortgang der werkzaamheden wordt het volgende mede-
gedeeld:

moesten staken. Een en ander is voor het Bestuur van de stichting aanlei-
ding geweest het Bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. te ver-
zoeken de subsidietermijn te verlengen toL I juli 1958.

In de loop van dit jaar kwam de Redactiecommissie gereed met het ver-
zamelen en verwerken van de gegevens voor alle fasen waarin het onder-
zoek werd verdeeld. Ook zijn sedert korte tijd de concepten voor een
viertal hoofdstukkeu van het rapport over dit onderzoek voltooid, terwijl
het concept voor een vijfde hoofdstuk weldra gereed zal komen.

Met het hoofdstuk over de follow-up zal nog een aanvang moeten worden
gemaakt; de werkzaamheden hieraan verbonden zullen nog veel tijd en
energie vergen.

Met het concipiëren van de hoofdstukken, die de evaluatie van het
rnatetiaal, de conclusies en eventuele voorstellen zullen behandelen, kan
uiteraard eerst een aanvang worden gemaakt nadat de hoofdstukken, die
de bespreking van het materiaal bevatten, gereed gekomen zullen zijn.
Het ligt in het voornemen dat een en ander binnenkort zal geschieden.
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9. Aoor-ssc¡NTENoNDERzoEK

De subsidietermijn van het onder leiding

van Prof. Dr. J. H. ãe Haas door rd en waarvoor

het Nederlanãs Instituut voor subsidie werd

Wr¡N, J. F. on, De overgang van school naar industrie'

Meru en Onderneming 1953.

Wl¡N, J. F. beoordelen van lichameliike
- groei standaard-groeilijnen'

Ma 1954'

Wr¡N,J. F. or, Over factoren, die groei en ontwikkeling kunnen beinvloeden'

Maandschr. u. KindergeneesË. december 1954'

Wr¡N, J. F. on, De lichamelijke ontwikkeling van het schoolkind'

T. u. Soc. Geneesk.33 (1955) p.237'

Ar-rnue.on, T¡r. et. al., FIet gebruik van melk en kaas bij jeugdigen in de

industrie.
Voeding 17 (1956) P. 37i'

Duvcr, E. M., Orthostatische proteinurie.
Maandschr. a. Kind'ergeneesk- 24 (1956) p' 125'

Duvcr, E. M., Le syndrome de la proteinurie orthostatique'
Acta þaediat. belg. lO (1956) p' 101'
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Dr¡x, B. vAN, G. I. E. H. Drlveux en M. A. on JoNc, Richtlijnen voor
de keuringen van aspirant leerlingen van lagere technischã scholen.

T. a. Soc. Geneesk.3a (1950) p. al.
L,+No, G. M. v¡N 'r en J. FI. or, Ffaes, Menarche-leeftijd in Nederland.

Ned. T. u. Geneesk.l0l (1957) p. 1425.
WryN, J. F. oB en G. M. ver 'T LAND, Richtlijnen voor de methodiek van

geneeskundig onderzoek van adolescenten op scholen.
T. u. Soc. Geneesk.35 (1957) p. 355.

Wr¡N, J. F. or, en J. H. oe Haas, De biologische ontwikkeling van de
adoÌescent.

(Bijdrage voor het te verschijnen nieuwe Leerboek over Interne
Geneeskunde, ter perse).

Wr¡N, J. F. oe, II. on JoNcn, I{. verv Lr¡uweN en J. H. on flees, Lengte
en gewicht van Nederlandse kinderen en jonge volwassenen van
I tot 25 jaar.

(ter perse).

Wr¡N, J. F. or, G. M. ver.¡ 'r Lewo en T. Flo¡.r¡eN-Wnsrrnnor, llet
hemoglobine gehalte van Nederlandse schoolkinderen, adorescenten
en jonge volwassenen.

(ter perse).

10. oNp¡nzoEK TNZAKE DE ooRzAKEN vAN BLTNDHETo rN NBoB*LAND EN
IIA¡'R VOORKOMING

Ten behoeve van dit onderzoek werd destijds subsidie verreend aan de

opnieuw een bedrag toe te kennen. Het bestuur gaat er hierbij van uit,
dat het onderzoek I december l95B definitief beëindigd zal zijn.

Mevrouw J. Schappert-Kimmijser, oogarts, die het onderzoek ten uit-
voer brengt, deelt hieromtrent het volgende mede:

In het jaar 1957 werd het opsporen van blinden en het verwerken der
over hen verkregen gegevens op grondkaarten voorlopig beëindigd, toen
in de maand juli het getal van 4382 was bereikt.

Yan deze 4382 blinden werden door de sociale verzekeringsbank pons-
kaarten gemaakt, waarna deze statistisch werden bewerkt. Hèt verwårken
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en beoordelen dezer statistieken is nu in volle gang' Bovendien is een begin
gemaakt met de opstelling van het rapport.

Daarnaast werd ook in 1957 bijzondere aandacht besteecl aan de blind-
heidsoorzaken der in Nederland woonachtige kinderen.

Veel waarde werd in een deel der gevallen gehecht aan de uitslag van
het elektroretinogram. Mede dankzij clit elektroretinografisch onderzoek

kon bij een vrij groot aantal kinderen als oorzaak van de blindheid vast-

gesteld worden een vaak niet herkend erfelijk lijden van de retina, n-l':
amaurosis congenita (Leber); kort geleden opnieuu' beschreven door
Alström als: heredoretinopathia congenitalis monohybrida recessiva auto-
somalis.

11. ONornzoEK TNZAKE urrscHErDrNG vAN oESTRoGENE sroFFEN EN PREG-

NANDIOL GEDURENDE DE NORMALE EN GESTOORDE ZWANGERSCHAP

Dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. B. S. ten Berge werd I maart
1957 beëindigd. Prof. ten Berge deelt mede, dat over de volledige resultaten
van het oestriolonderzoek vergeleken met de placenta-functie binnenkort
een dissertatie zal verschijnen van de heer G.J. W' fI' Lenters. FIet samen-

vattende eindverslag luidt als volgt:
Ongeveer 1500 oestriolbepalingen werden in de afgelopen twee jaren ge-

daan volgens de gewijzigde fluorescentiemethode van Finkelstein- Een

mededeling hierover werd gedaan op het congres van de Acta Endocrino-
logica te Oslo.

Van de patiënten werden seriebepalingen verricht (4-30 per patiënt)
omdat de uitscheiding van oestrogene stoffen, mede in verband met de

soms moeilijke urineverzameling, nogal wisselt. Deze schommelingen wor-
den door alle auteurs op dit gebied aangegeven. (Brown, The Lancet,
1955; J. Breitner, Archiv für Gyn. 1954 H 158 S 258).

Van iedere patiënte werd bovendien minstens één keer ook de oestron-
oestradiolfractie gescheider\ rrraar tot dusver zijn geen abnormale ver-
houdingen tussen de uitscheiding van oestron, oestradiol en oestriol ge-

vonden.
De waarden voor de uitgescheiden hoeveelheden oestrogene stoffen in de

laatste twee maanden van de normale graviditeit schommelen tussen:

per 24 uuroestriol
oestradiol
oestron

r 5000-25000
150- 300
500- 900

Waarden hierboven komen herhaaldelijk voor, vooral bij zeer grote pla-
centae (zoals bij diabetici) en bij tweelingen.

Liggen de waarden beneden de 15000 per d"g, dan is waak-
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zaamheid geboden en juist deze patiënten worden steeds gevolgd.
Bestudeerd werden gevallen van afsten'en van de foetus in utero van

patiênten waarbij de oestrogeenwaarden neiging tot dalen vertoonden en
waarbij besloten werd de gradiviteit actief te beëindigen enz.

Bij de macroscopische, maar vooral bij de microscopische bestudering
van de placentae werd een zekere correlatie gevonden met de hormoon-
uitscheidingen.

12. ONonpzoEK TNzAKE FREquENTTE. pRocNosE EN INDIcATTE Tor rttERAprE,
VAN PERIFERE VAATLESIES

De subsidietermijn van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. W. F.
Suermondt eindigde op 3l december 1957.

Éfet eindverslag is nog niet ¡çereed.

13. ONonnzoEK TNZAKE AARD EN DTFFERENTIATIE vAN DE GESTTCHTsBE-

voLKrNe vAN DE LEEFTTJD vaN 3-20 JAAR rN on PnorEsreNTS-CHRrs-
TELTJKE TNRTcHTTNGEN lw Np,nunlexo

Ten behoeve van dit onderzoek werd destijds aan mejuffrouw W. J.
Bladergroen, lector in cle kinderpsychologie aan de Rijksuniversiteit te
Groningen, een subsidie verleend. Mejuffrouw Bladergroen deelt mede,
dat in het jaar 1957 de uitwerking van het rapport zover gevorderd is,
dat een voorlopig intern verslag kan worden uitgebracht aan de Differen-
tiatie-Commissie van de Centraal Bond voor Inwendige Zending over het
eerste gedeelte, dat betrekking heeft op de vraag: welke achtergronden
hebben deze inrichtingskinderen en waar komen zlj vandaan? Is er reeds
bewuste voorselectie bij de plaatsing en zo ja, volgens welke criteria ?

Gezien de zeer heterogene aard van de anamnestische gegevens, die in
de inrichtingen aanwezig waren, werd een zg. ,,ideale anamnese" opgesteld,
waartegen de aanwezigheid van bepaalde anamnestische gegevens per in-
richting werd afgegrensd.

De hieruit voortvloeiende conclusies zijn dus in een voorlopig rapport
samengesteld.

De gegevens van Deel II (de intellectuele gesteldheid van deze inrichtings-
jeugd) zijn dusdanig geordend, dat de vragen, die uit Deel I zijn gerezen,
langs statistische weg beantwoord kunnen worden. De gegevens van Deel
III (de emotionele gesteldheid van de inrichtingsjeugd) ra'orden thans
uitgewerkt.

14. ONosnzoEK NAAR DE vERDELTNG vAN ErwrrrEN rri LUMBAALVocHT EN
SERUM BIJ NEUROLOGISCI{E, INFECTIEZIEKTEN

Het uitvoerige eindverslas over dit onderzoek. waarvan de subsidie-
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termijn in 1956 eindigde. is in bewerking. Het samenvattende overzicht
van de bevindingen bij dit onderzoek, ontvangen van de heerJ. E' Minken-
hof, onder wiens leiding het onderzoek werd uitgevoerd, luidt als volgt:

Bij een groot aantal lijders aan meningitis tuberculosa, meningokokken
meningitis, sereuse meningitis en coxsackie meningitis werden op ver-
schillende tijdstippen in het ziekteverloop eiwitspectra van de liquor cere-

bro-spinales vervaardigd. Dit om te kunnen vaststellen of er een relatie
bestaat tussen het eiwitspectrum van de liquor en het verloop van de

ziekte (dit vooral bij meningitis tuberculosa). In de eerste plaats om te

onderzoeken of het liquor eiwitspectrum bij kan dragen tot de diagnose.
Het bleek dat het totaal eiwit van de liquor cerebro-spinalis bij me-

ningitis tuberculosa daalt naarmate de ziekte langer duurt en de toestand
van de patiënt beter wordt, bovendien blijkt de 1-globuline dan te stijgen

en in de helft van de gevallen daalt de 1-rglobuline (122).
Door middel van berekening van de enteropie werd aangetoond dat de

Iiquor eiwitspectra van meningokokken meningitis en meningitis tuber-
culosa significant verschillen. Hetzelfde geldt voor de liquor eiwitspectra
van de sereuse meningitis en de coxsackie meningitis' Door het opstellen
van de discriminantfunctie kon bevestigd worden dat de liquor eiwit-
spectra van de sereuse meningitis en de meningitis tuberculosa significant
verschillend zijn van die van de coxsackie meningitis en de meningokokken
meningitis.

Hiermede is aangetoond dat het liquor eiwitspectrum kan bijdragen tot
de diagnose van de meningitis en een aanwijzing kan geven over het ver-
loop van de meningitis tuberculosa.

15. ONoBnzoEK INZAKE EEN pATHoLoGrscHE AFBRAAK EN AANMAAK vAN

ERYTROCYTEN BIJ BLOEDZIEKTEN BIJ DE MENS

Dit onderzoek werd onder leiding van Prof. Dr. F. L. J. Jordan in 1957

voortgezet. De subsidietermijn liep aanvankelijk tot I november 1957. Het
bestuur heeft zich bereid verklaard ter afronding van het onderzoek nog
gedurende november en december 1957 een subsidie te verlenen voor
personele kosten.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een dissertatie van
mevrouw W. I. T. Bakker-van Aardenne.

16. Oxo¡nzoEK INZAKE DE wAARDE vAN NEURo-MYo-THERAPIE voLGENs

Bucr.lEr

Omtrent de voortgang van dit onderzoek, waarvoor Prof. Dr. J. Droog-
leever Fortuyn zidn bereid verklaarde de supervisie op zich te nemen en
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dat onder de directe leiding van mevrouw Dr. N. Roelofs-Frenkl wordt
uitgevoerd, kan het volgende worden vermeld:

Als het klinische materiaal dat in de 2 jaar van onderzoek naar de waarde
van de neuro-myo-therapie volgens Bugnet verzameld is, overzien wordt,
tekent zich een zekere indicatiestelling van deze nabehandeling van ver-
Iammingen en andere motorische storingen af. Naarrnate aan een strenge
indicatiestelling, aan de hand van metingen, spier- en functietests, wordt
voldaan, zal neuro-myo-therapie een zekere plaats gaan innemen in het
geheel van therapeutische mogelijkheden bij de revalidatie van boven-
genoemde soort patiënten. Bij een kleine groep van patiënten zal deze
methode als enig mogelijke spieractiviteit voor sommige spiergroepen de
oefening in het dagelijks leven of door sport moeten vervangen.

I)e indicaties uit de speciale aard van deze fysische behandeling voort-
komend, worden op grond van klinische ervaringen, als volgt gezien:

A. Baby's en kleuters die zich nog niet of niet voldoende op oefentherapie
kunnen concentreren.

B. Scoliosen van verschillende etiologie of dreigende scoliosen, bijv. bij
asymmetrische verlammingen aan rornp of extremiteiten vooral tijdens
de groeiperiode.

C. Slappe verlammingen bijv. na polio a) díe zeer uitgebreid zijn, å) die
zo ernstig zijn dat geen actieve bewegingsmogelijkheid (tijdelijk of
blijvend) bestaat (waarde spiertest 0-3), c) oudere gevallen indien met
adequate behandeling (heilgymnastiek, badbehandeling, elektro-
therapie, enz.) geen verbetering meer bereikt wordt en een of enkele
spieren bijzonder zwak zljn. Hierbij wordt vaak mede door de

,,overflow of excitation" van de betere spieren in relatief korte tijd
een verbetering van de spierkracht toi 3 gezien, zodat verdere
oefening in dagelijks leven of sport (zwemmen, paa,rdrljden enz.)
neuro-myo-therapie kan vervangen.

D. Spastische verlammingen van lichte en middelzware aarð. Door ver-
sterking van de zwakste spiergroepen met gelijktijdige innervatie van
de sterkere spieren in een fysiologisch bewegingspatroon (looppatroon,
kruippatroon enz.) treedt een harmonisatie van de bewegingen. IIier-
door wordt de functie op den duur gunstig beïnvloed.

E. Sterke spieratrofie door langdurige bedrust of immobilisatie (gips) bij
niet neurologische aandoeningen en als voorbereiding van actieve
bewegingen, vooral bij oude mensen. Door de sterke spiercontractie
bij maximale weerstand wordt de atrofie snel minder en door oefenen
in bijv. looppatroon. liggende. de overgang tot lopen vergemakkelijkt.
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Verder onderzoek zal deze plaats nog nader moeten bepalen.

17. ONoBpzoEr( TNZAKE voEDrNe, RESoRPTTE EN sroFwrssElrNc BrJ PA-

rrËNrnN BrJ wrn EEN ToTALE MAAGRESECTTE wERD vERRICtrT

De resultaten van dit in februari 1955 aangevangen onderzoek onder

leiding van Prof. Dr. J. Groen zijn verwerkt in een proeßchrift van de

internist R. G. A. van Wayjen ,,stoornissen na totale maagresectie" (Gem'

IJniversiteit Amsterdam 1957).

18. PSYCTTOT-OGISCH ONDERZOEK INZAKE PROGNOSE EN EFFECT VAN PSYCIIO-

ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Dit onderzoek in het Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam werd

het afgelopen jaar voortgezet. Ter voortzetting en afsluiting van het onder-

zoek is vóor 1958 wederom op de gebruikelijke voorwaarden een subsidie

verleend.
omtrent de werkzaamheden en bevindingen in het afgelopen jaar wordt

als volgt verslag uitgebracht:
Aan het Psychoanalytisch Instituut te Amsterdam, dat in oktober 1954

Inet een onderzoek begon naar de mogelijkheid om de resultaten van

psychoanalyse en psychotherapie testpsychologisch te toetsen, werden in
lgSZ tlg nieuwe patiënten onderzocht. Het totaal aantal onderzochten

sinds het begin van het onderzoek is thans 419. Hiermede is dit deel van

het onderzoek afgesloten.
In november 1956 werd begonnen met het hertesten van de patiënten.

In 1957 werden 74 patienten opnieuw onderzocht. Het totaal aantal her-

onderzochten is nu 80.
Over de eerste 75 hiervan werd een eerste resultaat berekend. Van deze

patiënten ondergingen 2l een psychoanalyse, 18 een korte vorm van psycho-

iherapie, terwijl 35 patiënten geen systematische vorm van psychotherapie

analyse veel groter te zijn dan in cle andere groepen. Dit resultaat kan

76



worden verwacht op grond van het feit, dat de meeste patiënten nog in
psychoanalyse zrjn. Als zodanig steunt het resultaat de veronderstelìng,
dat psychoanalyse van grote invloed is op het neurotische gedrag va.n een
patiënt.

19 oNoBnzoEK NAAR ENIGE socrALE ASpËcrÈN vAN D'A'ETES MELLrrus

is naar aanleiding van een des_
endam verlengd van 15 mei 1957

financiële consequenties mede-
.N.O.

Mejuffrouw E. H. W. Wijnmalen, interniste, die het onderzoek ten
uitvoer brengt, deelt omtrent de voortgang van het onderzoek het volgende
mede:

van het verslagjaar is verder gewerkt aan de punten I
de piaats van diabetische werknemers bij enige ùedrijven
2 (bestudering van doodsoorzaken en leeftijd.van over_

ci).

_ In punt I zijn nu de eeskundige
diensten in bewerking zochte be_
dnjven een groep van is, dat op
deze bevolking +450

Daarnaast verschaft een enquête gehouden onder bedrijßartsen inlich-
tingen omtrent het beleid van bedrijven ten aanzien van diabetici bij
keuring, tewerkstelling en pensionering.

Ten slotte ligt het in de bedoeling, indien de tijd dit toelaat, door een
steekproef van diabetische rentetrekkers van de Sociale verzekeringsbank
na te gaan, in hoeverre de diabetes van belang was bij het bepalen van de
invaliditeit.
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Punt 2 van het onderzoek is nu in het stadium, waarin de doodsoorzaken

van het materiaal van het Centraal
van de jaren 1940 tot en met 1955 e

Bureau voor de Statistiek van het j
doodsoorzakenlìjst bewerkt worden.

betesnazorg.
Het ve.ierken van de verzamelde gegevens voor beschrijving en - wa,'

mogelijk - 
statistische analyse zal in 1958 een aanvang nemen'

20, ONpBnzoEK rNzAr(E LrNGUisrrscHE ASPEcTEN vAN AFASTE

De subsidietermijn van dit onderzoek onder teiding van Dr' F' Grewel

eindigde I oktober 1957.

Hei eindverslag over dit onderzoek is nog niet gereed'

21. ONpenzoEK TNZAKE HET vooRKoMEN vAN oNGEvALLEN BINNENSHUIS

IN VERGELIJKING MET ANDERE ONGEVALLEN

Ten behoeve van dit onderzoek werd
wijlen Prof. Dr. J. H. Tuntler. Een deel

Gemeente Groningen en Curatoren va
is door de heer G. de Haas voortgezet. O
is een proeßchrift in voorbereiding.

22. Ne-oNoBRzoEK vAN coELIAKIEPATIENTEN

De subsidietermijn van dit onderzoek onder leiding van Prof',Dr' G'

M. H. Veeneklaas eindigde I juni 1957. Prof. veeeneklaas heeft bericht,

dat de heer W. van Loo-keren Campagne de resultaten in een proefschrift

zal verwerken.

23. ONpBtzoEK INzAKE TRoMBosEBEsTRIJDTNG MET ANTTcoAGULANTTA

I.er voortzetting van het in 1956 verrichte onderzoek is aan de arts

W. A. L. Dekker, hoofd .van het Centraal Laboratorium van het Aca-

demisch Ziekenhuis te Leiden, wederom een subsidie verleend voor de

tijd van een jaar. De nieuwe subsidietermijn is I april 1957 ingegaan.

Omtrent áe voortgang van het onderzoek deelt de heer Dekker het

volgende mede:
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a- Bij de met tromexan behandelde trombosepatiënten werden naast de
protrombinetolerantietest en heparinetolerantietest alsmede de tromexan-
spiegel ook de B.S.E., (: bezinkingssnelheid der erytrocyten), S.G.O.T.
(: serum glutaminezuur - oxaalazljnzuur - transaminase) en S. G. p. T.
(: ..rrr- glutaminezuur - pyrodruivenzuur - transaminase) -activiteiten
nagegaan.

vooral de serum-transaminase-waarden lijken van veel nut voor de be-
oordeling van de anti-coagulantia-therapie en leveren misschien een ob-
jectief criterium op voor het beëindigen van de behandeling.

Daarnaast zljn ze ook waardevol gebleken voor de vroege diagnose van
trombo-emboliese processen.

De serum modi-
ficatie van
redelijk par : ;:i
Karrnen en

24. oNornzoEK IN,AKE DE MATE, WAARIN DE IN HET sANAToRTuM EVENTUEEL
BEREIKTE VERBETERING DER PATIËNTEN NA oNTSLAG GT,}IANDHAAFD
BLIJFT

De Gezondheidsorganisatie T.N.o. verleende aan de geneesheer-direc-
teur van het Kindersanatorium ,,Hoog-Blaricum", de heer W. J. Steyling,
een subsidie van I oktober 1955 tot I oktober 1956. Hierna is het onderzoek
voortgezet zonder subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. De heer
steyling deelt mede, dat het onderzoek door grote veranderingen in de
inrichting in 1957 enigszins heeft gestagneerd; het tot nu toe bewerkte
materiaal bevat nog te weinig patiënten. Er zal gepoogd worden in l95B
voor rekening van het Kindersanatorium een uitbreiding aan het onderzoek
te seven en het te completeren.

25. ONoBnzoEK BETREFFENDE METABoLE BorzrEKf.EN

Ten behoeve van dit onderzoek werd aan de internist D. Smeenk ge-
durende 1956 en 1957 subsidie verleend. Gebleken is, dat ter verd.ere
verdieping in speciale problemen voortzetting van het onderzoek nodig is.
Met een desbetreffende aanvrage van de heer smeenk heeft het bestuur
ingestemd en voor 1958 wederom een bedrag beschikbaar gesteld.
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Aan het verslag over de werkzaamheden in het afgelopen jaar wordt

het volgende ontleend:
Enke'Íe waarnemingen over de proeffout van de microradiografie werden

verricht.
Bij een proefuitkomst van ongeveer 90 werd een standaard-deviatie van

gemiddeld een lager botkalk-
equivalent 74) dan 15 controle-
nt 84,6).

26.ONo¡nzoEKINZAKEGEVoLGENvANHETGESLoTENSCHEDELLETSELIN
VERBAND MET DE INGESTELDE BEHANDELING

De heer F. de Stoppelaar, zenuwarts, berichtte, dat het onderzoek door

verschillende omsta.rãigheden vertraging heeft ondervonden, zodat het

posttraumatische sYndroom.
Een aanvang werd gem^.kt met het rangschikken van gegevens verkregen

bij het
Het 955 tot en met 3l december

1956 b ten schedelletsel een elektro-

encefal de afdeling Neurologie van

de Gemeente-Ziekenhuízen te's-Gravenhage'

De diagnoses van deze patiënten werden als volgt ingedeeld:

¿ commotio cerebri 90

å contusio cerebri I45
c trauma capitis 6

waaronder begrepen psychotische verschijnselen'

Bij het vindãnian Ëloederige liquor (die zoveel mogelijk binnen,24 uur

,ru ti.t ongeval werd afgenomen), een bewusteloosheid van meer dan een
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half uur, een exogeen psychotisch toestandsbeeld of neurologische uitvals-
verschijnselen werd de diagnose contusio cerebri gesteld.

De volgende elektro-encefalografische resultaten werden vastgesteld:
ø. Bij 90 patiënten met een commotio cerebri en 145 met een contusio

cerebri werd een elektro-encef,alografisch onderzoek verricht in de
eerste weken na het ongeval.

b. BL:20% van de commotio-patiënten en 50o/o van de contusio-patiënten
toonde het elektro-encefalogram afwijkingen.

e. De gevonden afwijkingen waren van zeer uiteenlopende aard; zowel
diffuse als verspreide, paroxysmale en focale afwijkingen werden in
bonte variatie gezien.

/. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor een pathologische bete-
kenis van ),:ret z.g. vlakke elektro-encefalogram; bij herhalingsonderzoek
na enige maanden bleven deze curves laag gevolteerd.

e. Blj intermitterend na-onderzoek van 68 gevallen met een gestoord
elektro-encefalogram werden er 3l (50o/o) normaal, 19 (35o/o) ver-
beterden, terwijl bij 10 (15%) de afwijkingen tot dusver constant bleven.

Daar het katammestisch onderzoek nog niet is afgesloten kunnen thans
nog geen verdere resultaten worden medegedeeld.

27. ONonnzoEK TNzAKE vERLAMMTNeEN TEN GEVoLGE vAN srooRNrssEN rN

DE KALruMHUISHOUDING

Over dit onderzoek, waarvoor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. sub-
sidie verleende aan Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, bereidt de heer K.
Panman, internist, een dissertatie voor.

28. ONoenzoEK TNZAKE PsoRrASrs

Dr. H. Esseveld zette dit onderzoek in 1957 voo¡t. Naar aanleiding van
een verzoek voor verlenging van de subsidietermijn heeft het bestuur be-
sloten voor 1958 opnieuw een subsidie te verlenen voor personele kosten
ter afronding van dit onderzoek.

Van Dr. Esseveld is een jaarverslag ontvangen, waarvan de samen-
vatting als volgt ìuidt:

In 1957 werd het onderzoek van psoriasispatiënten en controlepersonen
Len aanzien van het voorkomen van hemolytische streptokokken voort-
gezet.

In totaal zijn nu 225 psoriasispatiënten en 385 controlepersonen nagezien.
Met sera van een deel der bovengenoemde personen, aangevuld met sera
van patiënten die een infectie met groep-B-streptokokken doormaakten en
met sera van voorbehandelde konijnen werden Campneutralisatietest,
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agglutinatie t.o.v. groep-B-streptokokken en complementbindingsreactie,
met als antigeen filtraat van cultuur van groep-B-streptokokken verricht.

Met deze proeven werden geen duidelijke verschillen tussen psoriasis-

patiënten en controlepersonen gevonden. ,{an een poging tot agglutinaties
van getanneerde erytrocyten beladen met ,,Campfactor" diende een che-
mische zuivering van het ruwe Campfiltraat vooraf te gaan. Bij dit che-
misch onderzoek verleent Dr. B. Leynse, biochemicus van het ziekenhuis
Coolsingel, steun.

Door alcohol-precipitatie en door precipitatie met ammoniumsulfaat, aan-
gevuld door dialyse tçgen aqua destillata werd een behoorlijke zuivering
van de Campfactor bereikt.

Aangezien er in het geheel geen verband tussen de hoeveelheid polysac-
chariden en Campactiviteit in de diverse fracties werd gevonden, leek
polysacchariden-structuur niet waarschijnlijk.

Door vergelijking van papierchromatogrammen en Campactiviteit bleek
het dat de Campfactor zich bevindt in de groep van stoffen met R.F.
0,8-1,0. In cie loop van het onderzoek werd geconcludeerd dat deze groep
van stoffen uit polypeptiden bestaat; wel moet worden vermeld, dat de

gezuiverde Campfracties nogsteeds een spoorvan polysacchariden bevatten.
Ongeveer 200 humane groep-B-streptokokkenstammen werden volgens

het systeem van Lancefield getypeerd, waarvarr de typering van 35 stam-
men tot heden nog niet mogelijk was. Als vergelijkingsmateriaal werden
ongeveer 50 bovine groep-B-stammen onderzocht.

Tenslotte werden met Campfiltraten proeven op biggen en konijnen
verricht, waarvãtr de resultaten nog niet geïnterpreteerd kunnen worden.

29. ONonnzoEK TNZAKE HET GEHooR BrJ DE FAMILIELEDEN vAN ERFELTJK

DOOFSTOMMEN IN VERGELIJKING MET IIET GEHOOR BIJ EEN CONTROLE-

GROEP PERSONEN, BIJ WIE GEEN ER¡'ELIJKE DOOFHEID IN DE FAMILIE

\/OORKOMT

Dit onderzoek, waarvoor aan Prof. Dr. L. B. W. Jongkees subsidie is

verleend, werd in het afg'elopen jaar door de arts B. J. M. Aulbers voort-
gezet.

De heer Aulbers deelt omtrent het onderzoek het volgende mede:
In de jaren 1955 en 1956 werd een onderzoek verricht over erfelijke

doofheid in de provincie Zuidholland. Er werden 122 gezrnnen bezocht.
Het doel van het onderzoek is drieledig:

o,. eeÍr vergelijking te maken tussen het gehoor van horende ouders van
erfelijke doven en het gehoor van een vergelijkbare controlegroep uit
de bevolking;
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b. een studie te maken naar het voorkomen van horende en dove kinderen
bij gezinnen met twee ouders met recessief-erfelijke doofheid;

,. een genetische analyse van de onderzochte gezinnen te maken.

Voor het onderzoek van het gehoor werd beschikt over een audiometer,
welke uit het subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. over 1956
kon worden aangeschaft.

Onder de onderzochte gezinnen met twee doofgeboren ouders waren
er 17 met horende en dove of uitsluitend horende kinderen en 7 met uit-
sluitend dove kinderen. Dit laatste ligt in de lijn van de theoretische ver-
wachting. Van deze gezinnen werd een stamboomonderzoek verricht. Ook
werd een stamboom opgesteld van de gezinnen, afkomstig uit drie streken
in de provincie Zuidholland, waar erfelijke doofheid opmerkelijk veel bleek
voor te komen.

flet stamboomonderzoek werd mogelijk gemaakt door de medewerking
van een genealogische deskundige.

Het genealogisch onderzoek zaI waarschijnlijk in januari 1958 gereed
ztJî.

Het ligt in de bedoeling de resultaten van het gehele onderzoek te publi-
ceren in een proeßchrift onder auspiciën van Prof. Dr. L. B. W. Jongkees
te Amsterdam.

30. ONo¡nzoEK TNZAKE DooDSooRzAAK vAN p¿rtÈNrBN nnr Monnus
Bncurnnnw, DIE RöNTGENBESTRALTNG oNDERGINGEN

Omtrent dit onderzoek brengt de arts E. Kruyff als volgt verslag uit:
Aan de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten van de Centrale

Organisatie T.N.O. werden de details betreffende ca. 2000 bestraalde
patiënten ter bewerking doorgegeven, ter berekening van de frequentie
van leukemie in deze groep.

Het blijkt, dat het verwachte aantal sterfgevallen aan leukemie in deze
groep 0,9 bedraagt, terwijl het blijkens een vergelijking van de verschillende
sterftecijfers zeker is, dat bij een exacte berekening, waarvoor overigens de
basisgegevens ontbreken, het te verwachten aantal sterfgevallen aan leuke-
mie in deze groep nooit een hoger getal zal kunnen bereiken dan 2Yz.
Ook dit aantal is nog zeer sterk significant. lager dan het gevonden
aalj^tal l+.

Bovendien wordt nog de opmerking gemaakt, dat in deze groep meer
sterfgevallen worden gesignaleerd dan in een ongeselecteerde groep van
gelijke leeftijdsopbouw en bij gelijke waarnemingsduur in Nederland. Dit
verschil wordt significant genoemd.
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Het aantal sterfgevallen, dat in de groep verwacht mocht worden, wordt
berekend op 135, terwijl er 199 gevonden zljn. Aan de hand van de ziekte-
geschiedenissen van de overleden patiênten werd, als het ware als controle
op de statistische gegevens, zoveel mogelijk de doodsoorzaak nagegaan'
Deze bleek nu met bijna volkomen zekerheid in 23 van de 28 gevallen
aplastische anemie of leukemie te zijn. Dit getal van23 komt de onderzoeker
hoog voor. Het betekent, dat tot dusver van de overleden bestraalde

,,Bechterew"-patienten meer dan l0% is gesuccombeerd aan een fatale
hematologische complicatie.

Enige verdere onderdelen van het onderzoek zijn nog in bewerking.

31. ONpnnzoEKrNGEN op HEMAToLoGTscH TERREIN

Aan Prof. Dr. S. van Creveld is ter voortzetting van zijn aandeel in deze
onderzoekingen een subsidie verleend voor het tijdvak I maart 1957 tot
1 maart 1958.

Voorts heeft het bestuur ermede ingestemd het in 1955 aan Dr. J. J.
van Loghem Jr. toegekende subsidie, waarvaî in 1956 geen gebruik is

gemaakt, alsnog voor een door hem te verrichten aandeel in het onderzoek
beschikbaar te stellen voor de periode I maart 1957 tot I maart 1958.

Omtrent de werkzaamheden en bevindingen in de verslagperiode be-
richt Prof. van Creveld het volgende:

In het jaar 1957 werd een reeks onderzoekingen over het gedrag van
bloedplaatjes bij toestanden van trombopenie en trombopatie en bij
andere hemorragische diathesen verricht. Andere onderzoekingen op dit
terrein werden voortgezet of aangevangen.

Dr. van Loghem Jr. vat de bereikte resultaten als volgt samen:
Een methode werd uitgewerkt waarmede stoffen aangetoond kunnen worden
in het serum van patiënten, die de functie van normale trombocyten be-
invloeden. Dit werd bereikt door trombelastografie van mengsels van
normaal plasma en patiënten-serum. Normaal gevormde trombelasto-
grammen ontstaan n.l. slechts bij een voldoende aantal functioneel actieve
trombocyten.

Op deze wijze konden stoffen in het serum van sommige patiënten mel
een trombocytopenie aangetoond worden, die de functie van normale
trombocyten in negatieve zin beinvloeden. Deze stoffen waren niet altijd
antilichamen tegen bloedplaatjes gericht.

In verband met dit onderzoek verscheen een proeßchrift van de heer

J. Vreeken,,Trombelastografie".
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32. oNor'nzoEK TNZAKE 
''ET 

rN vrrRo AANToNEN vAN ovERGEvoELrGfrErDs-
REACTIES DOOR NEFELOMETRISCH SERUMONDERZOEK

Ten behoeve van bovengenoemd onderzoek werd aan Prof. Dr. J. Mulder
van 15 maart 1956 tot 15 maart 1957 een subsidie verleend.

De heer R. H. Cormane, die het onderzoek ten uitvoer bracht, heeft
bericht dat de bevindingen zullen worden samengevat in een pubrikatie;
hiernaar moge kortheidshalve worden verwezen.

33. ONonnzoEK TNZAKE DE LATERE LTcHAMELTJKE EN socrALE cEvoLGEN
VAN TANGVERLOSSINGEN

Onder leiding van Prof. Dr. W. P. Plate verrichtte de arts A. IJzerman
dit onderzoek, waaryoor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. van I mei 1956
tot I mei 1957 subsidie verleende. Het eindverslag over dit onderzoek zal
in de vorm van een dissertatie verschijnen.

34. OwoenzoEK TNZAKE psr¿cgosoM,c'TrscHE AspEcrEN vA'N DE PRTMATRE
CHRONISCHE RHEUMATOIDE ARTHRITIS

Dit onderzoek onder leiding van Prof. D".J.J. G. Prick wordt gezamen-
lijk gesubsidieerd door de Stichting Rheumatiekfonds Dr. Jan van Breemen,
het Praeventiefonds en de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Het is I mei
1956 aangevan€Ten; voor het trveede jaar, tot I mei 1958 werd wederom
subsidie verleend. De duur van het gehele onderzoek wordt op 3 jaar ge-
raamd.

Van Prof. Prick werd het volgende verslag over de werkzaamheden en
bevindingen ontvangen.

In het begin van dit jaar is gebleken, dat het vereiste aantal van 100
rheumatoîde arthritispatiënten niet vóór de streefdatum onderzocht zou
z\n.

Hierdoor zijn er enige wüzigingen gekomen in het werkschema. Gegevens
van de eerste 50 patiënten werden door de statisticus bewerkt, waaruit
enige nuttige aanwijzingen resulteerden voor de probleemstelling en
methodiek.

In een overzicht van de psychosomatische literatuur werd enerzljds een
zeer grote divergentie van opinies geconstateerd, terwijl aan de andere
kant opgemerkt werd, dat een groot deel var, zogenaamde eensluidende
conclusies niet gebaseerd bleek op verantwoorde objectieve gronden, Als
een van de belangrijkste taken wordt momenteel gezien het tekort aan
leitenmateriaal aan te vullen, het opstellen en toetsen van polyfactisch ge-
steunde hypothesen, daar deze niet in de literatuur te vinden zijn.
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Verder werd een ontwerP gemaakt en

de publikatie van het onderzoek.
100 patiënten zljn onderzocht, maar

aantal is noodzakelijk.

taakverdeling opgezet voor

kleine vergroting van heteen

35. ONO¿NZOEK INZAKE NEUROCHEMISCHE ASPECTEN !'AN DEMYELINISATIE-

TOESTANDEN MET ALS CENTRAAL PROBLEEM MULTIPLE SCLEROSE

Met dit onderzoek onder leiding van Dr. G. W. F. Edgar is I september

1956 een aanvang gemaakt. Ter continueri Dr' Edgar

opnieuw ,roo, .à jaar subsidie aan. De tie T'N'O'
heeft deze aanvrage ingewilligd en tot 1 derom een

bedrag beschikbaar gesteld.
Aan het verslag der werkzaamheden in 1957 wordt het volgende ont-

leend:
Op de voorgrond stond de vraag in hoeverre histologische veranderingen

bij multiple sclerose eventueel worden voorafgegaan door chemische ver-

änderingen.
I{et onderzoek naar deze vraagstelling werd beperkt tot het beschrijven

der hoeveelheid glycosfingosiden in aangetaste en niet-aangetaste delen

van hersenen van lijders aan multiple sclerose. Op plaatsen waar het histo-

logisch beeld normaal was, kon ook geen kwantitatieve vermindering van

glycosfingosiden worden waargenomen.- Het onderzoek der fosfosfingosiden werd vertraagd door moeilijkheden,
welke gerezen zijn bij het bepalen van choline-houdende fosfolipoiden.

Een modificatie van bestaande methoden werd uitgewerkt door Dr. Smits,

maar op dit moment zijn n over de resul-

taten vãn de toepassing van materiaal' Wel

kon worden vastgesteld dat het onderzoek

van fosfosfingosiden tijdens ijn, niet direct
betrekkiírg hebben op het mergschede'lipoid: sfingomyeline'

Van diagnostische betekenis moet worden geacht dat een geringe toe-

name van het hexosaminegehalte een karakteristieke eigenschap van de

witte stof bij deze familiaire
toe onder deze groep geran
ziekte van Niemann-Pieck, z

noses) kwam sectiemateriaal voor chemisch onderzoek ter beschikking'
Nieuwe mogelijkheden voor het onderzoek van familiaire demyelini-

satietoestanden en lipidosen werden geopend door een studiereis van
Dr. Smits naar Zweden waarbij contact werd gelegd met chemici, die

reeds jaren werkzaam zijn op het gebied der neurochemie.
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b.

36. ONo¡nzoEK TNZAKE BLoEDVoLUMEBEpALTNG

Per I september 1957 eindigde de subsidietermijn van het eerste jaar
van dit onderzoek. Naar aanleiding van een desbetreffende aanvrage van
Prof. Dr. W. F. Suermondt heeft het bestuur besloten ter voortzetting en
afronding van dit onderzoek wederom voor een jaar subsidie te verlenen.

IIet van Prof. Suermondt ontvangen verslag over de werkzaamheden
en bevindingen luidt als volgt:

Met Cr51 werd een methode uitgewerkt, geschikt voor routinebepaling
van het bloedvolumen. De nauwkeurigheid van de bepaling ligt onder de
5o/o grens berekend op het totale bloedvolumen. De benodigde dosis Cr51
is plm. 25 pC voor volwassenen. De totale bestralingsdosis wordt hiervoor
berekend op plm. 0,01 röntgen.

De indicaties voor een bloedvolumenbepaling in de chirurgische kliniek
worden voorlopig als volgt gesteld:

acuut bloedverlies

verbranding van meer dan tío/o van de lichaamsoppervlakte bij vol-

¿. bloedvolumen-controle durante en post operatione in verband met
bloedverlies en vochtbalans

d. analyse voor circulatoire stoornissen van hart en bloedvaten.

37. ONo¡nzoEK TNZAKE sAMENHANG ZTEKTEN BovENSTE EN oNDERSTE,

LUCHT\i!IEGEN

Met dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. E. Huizinga werd 1 sep-
tember 1956 een aanvang gemaakt. Prof. Huizinga diende een aanvrage
in ter voortzetting gedurende een jaar van dit onderzoek in het bijzonder
betreffende otitis media chronica in verband met rhinitis vasomotoria en
andere allergische aandoeningen, welke aanvrage het bestuur heeft in-
gewilligd. IIet onderzoek zal I september 1958 worden afgesloten.

Prof. Huizinga geeft hieronder een overzicht van de werkzaamheden
en bevindingen:

De aanvankelijke opzet van het onderzoek was om alle patiënten met
een afiarijkend neusslijmvlies, die de polikliniek bezochten, aan een uit-
gebreid onderzoek te onderwerpen, zowel rinologisch als ook op deAfdeling
Longziekten (Prof. Dr. N. G. M. Orie). In het geheel werden op deze wijze
de gegevens verzameld van 354 patiënten.

Tijdens dit onderzoek verscheen echter te Leiden van de heer Fransen
een proeßchrift over de sinusitis maxillaris chronica in verband met de
neusallergie. Iloewel in dit werk een groot aantal onderzoekingen zün
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de rhinitis vasomotoria.
bij alle patiënten met een

een allergologisch, bacterio-
t. Tevens worden zij oP de

meer algemene symptomen

van allergie zijn.
De op"deze manier verkregen gegevens zullen te zi-lner tijd statistisch

worden bewerkt.

38. FuNcr¡oNEEL PANoREASoNDERZoEK

voor dit onderzoek werd ingaande I oktober 1956 aan Dr. W. J. Bruins

slot te Rotterdam subsidie verleend voor de tijd van een jaar. Naar aan-

leiding van een desbetreffend verzoek van Dr. Bruins Slot heeft het bestuur

beslotãn ter voortzetting en afronding van dit onderzoek wederom een

subsidie te verlenen voor personele kosten.

omtrent de werkzaamheden is van Dr. Bruins slot het volgende jaar-

buffer
Voo lie te emulgeren'

Er we ud met geëmul-

geerde iet geëmulgeerde

koper dan jodometrisch bepaald kan worden'
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Verder werd een aantal duodenaalsondages verricht met een sonde met
twee lumina. Hierdoor is het mogelijk kwantitatief duodenum-inhoud vrij
van maagsap te verzamelen. Dit gebeurde voor en na injectie van secretine.
Ifet zo verkregen sap werd nuchter en gedurende 80 minuten na de secre-
tine-injectie in fracties resp. van l0-10-20-20-20 minuten verzameld.
FIet volumen werd gemeten. De concentraties van bilirubine, bicarbonaat,
diastase, lipase, trypsine en alkalische fosfatase werden hierin nagegaan.
Het totale gehalte aan deze stoffen kon worden berekend. De uit de litera-
tuur bekende uitscheidingspatronen na secretine-injectie werden terug-
gevonden.

IIet onderzoek lijkt vooral van belang voor de differentiatie van stea-
torroe door pancreaslijden ten opzichte van steatorroe door andere oorzaak.

39. ONoenzoEK TNzAKE HET vAsrsrELLEN vAN EEN EvENTUEEL pARALLEL-

LISME VAN HET VOORKOMEN VAN EEN ONTSTEKINGSREACTIE IN HET OOG

EN EEN INFECTIE

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag werd aan Dr. P. G. Binkhorst.
directeur van het Nederlandsch Sanatorium voor Ooglijders ,,Beerschoten",
ten behoeve van bovengenoemd onderzoek voor de tijd van een jaar, in-
gaande 15 oktober 1956, een subsidie verleend. De resultaten worden
verwerkt.

40. ONopnzoEK TNZAKE ¡rET v¡sTSTELLEN vAN AARD EN ooRzA¡'K v¡'N
GEDRAGSAFWIJKINGEN BIJ KINDERE,N, DIE LEIDEN TOT OPNEMING IN IIET
KLEurEnp¡evERBLIJF ,TMARGRTET" EN DE, TNVLoED vAN rrBT vERBLTJF

rN ,TMARGRTETt' IlrERop

Gedurende het aþlopen jaar werd dit onderzoek, dat onder leiding
van Prof. Dr. G. M- H. Veeneklaas ten uitvoer wordt gebracht, voortgezet.
De subsidietermijn loopt van I september 1956 tot 30 september 1958.

IIet van Prof. Veeneklaas ontvangen jaarverslag wordt als volgt samen-
gevat:

Van I januari 1957 tot eind maart van dit jaar maakte het onderzoek-
team de pilot-study af, die in november 1956 aangevangen was.

De belangrijlste ionclusies uit deze pilot-study was dat nog verschillende
fouten en omissies in de anàmnese en in de onderzoektechniek konden
worden aangetoond. Naast de pilot-study gingen in deze periode de verdere
voorbereidingswerkzaamheden gewoon door. In april 1957 startte het
definitieve onderzoek. Tot I december 1957 waren 32 kinderen volledig
onderzocht. Tegelijk met het onderzoek werd een aanvang gemaakt met
het uitwerken van de resultaten en werd tevens begonnen om de meest
geschikte evaluatie techniek te vinden.
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41, Mass¡,-oNDERzoEK NAAR KLEURzINsTooRNIssEN

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag werd Dr. R. A. Crone te Am-
sterdam ten behoeve van bovengenoemd onderzoek eind 1956 een subsidie
à fonds perdu verstrekt.

Over de bereikte resultaten geeft Dr. Crone het volgende overzicht:
Met pseudo-isochromatische plaatjes en een anomaloscoop werden 6000

kinderen onderzocht. Van de kinderen met stoornissen in het rood-groen
onderscheidingsvermogen werd het merendeel uitgenodigd met hun moeder
voor een nader onderzoek op de Oogheelkundige Kliniek te komen. Aan
dit verzoek voldeed meer dan 80o/o.

Gegevens werden verzameld om tot een schatting van de graad der
kleurenzwakte te komen. Voor de praktijk bruikbare onderzoekmethoden
werden vergeleken met de resultaten van onderzoek met spectrale appara-
tuur. Dit deel van het onderzoek is bijna voltooid. Het beoogt keurings-
maatstaven te vinden die aan de eisen van bepaalde beroepen beantwoorden.

Bij de moeders werd met de flikkerfotometer de spectrale gevoeligheid
bepaald. De resultaten van Schmidt en De Vries konden in grove trekken
worden bevestigd. Ileterozygotie is bij de protostoornissen metveelgrotere,
hoewel nog niet absolute, zekerheid vast te stellen dan bij de deutero-
groep. Het onderzoek naar de herkenbaarheid van compound-helerozy-
goten is nog in gang.

FIet onderzoek naar stoornissen in het blauw-groen onderscheidingsver-
mogen is weinig gevorderd en heeft nog niet tot positieve resultaten geleid.

42. OrvopnzoEK TNZAKE LEvERp-cT¡IoLocTE

Met dit onderzoek onder leiding van Dr. L. Schalm is I maart 1957

een aanvang gemaakt.
Omtrent de werkzaamheden deelt Dr. Schalm mede dat een vergelijkend

onderzoek wordt ingesteld naar het verband tussen een drietal veel gebruikte
bilirubinebepalingen en een onderzoek wordt verricht naar de eventuele
diagnostische waarde van de bepaling volgens Legge (urobiline en sterco-
biline) in urine.

43. Owo¡nzo¿K TNZAKE DE vERspRETDING vAN srApgrI,ococcr rN KRAAM-

INRICHTINGEN BIJ MOEDERS, ZUIGELINGEN EN PERSONEEL EN HET ZOE-

KEN VAN METHODEN OM DE VROEGTTJDTGE STAPHYLOCOCCUSBESMETTTNG

VAN DE ZUIGELING TEGEN TE GAAN EN DE INFECTIES \/AN DE MOEDERS

TE VERMIJDEN

Ten behoeve van bovengenoemd onderzoek is aan Prof. Dr. A. Ch.
Ruys voor de tijd van l/¿jaar een subsidie toegèkend. De subsidietermljn
is I januari 1957 ingegaan.
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De heer J. Borst, arts, die het onderzoek uitvoert, rapporteert als volgt
over het onderzoek:

Het doel van dit onderzoek is na te gaan door welke maatregelen de
vroegtijdige besmetting van de zuigeling kan worden tegengegaan en hoe
infecties bij de moeders voorkomen kunnen worden, uitgaande van het
door bacteriofaagtypering verkregen inzicht in de verspreiding van stafylo-
kokken in een kraaminrichting bij moeders, zuigelingen en personeel.

Met toestemming van de geneesheer-directeur (destijds Dr. G.J. Klooster-
man, sinds half november Mej. W. Huitema) wordt het materiaal ver-
kregen uit de Kweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam.

Het basisonderzoek bestaat uit isolatie en bacteriofaagtypering van de
pathogene stafyiokokken, verkregen door regelmatig herhaald uitstrijken
van de nares anteriores van de ongeveer 70 stafleden. IIet criterium voor
pathogeniteit is de positieve uitslag van de coagulasereactie. Slechts in
gemiddeld 45o/o van de uitstrijkjes konden pathogene stafylokokken ge-
isoleerd worden bij directe beënting van de vaste voedingsbodem. De
stammen van 35 permanente stafylokokkendragers bleken tot 25 duidelijk
verschillende typen te behoren. Bljna t/o van deze typen komt maar bij één
persoon voor terwijl slechts 3 typen in meer dan 2 neuzen gevonden werden.
Het is opvallend hoe constant het voorkomen van een aantal verschillende
individuele typen bij de stafleden van deze kraamkliniek is. Bovendien
is ruim de helft van de stammen volkomen gevoelig voor penicilline.

Daarnaast wordt onderzocht welke stafylokokkentypen voorkomen in de
neuzen van een aantal van de aanstaande moeders bij opneming in de
kliniek, en in de neuzen van dezelfde moeders en van hun zuigelingen bij
het verlaten van de kliniek op de 10e dag. Minder dan ll3 van de moeders
biijkt bij binnenkomst een pathogene stam te dragen; bij vertrek kon bij
ruim l/3 een pathogene stafylokok uit de neus geïsoieerd worden. Van de
zuigelingen gaat ongeveer 213 met een pathogene stam in de neus naar
huis. De verscheidenheid van de typen is zo groot dat voorlopig slechts
duidelijk is geworden dat de zuigeling meestal niet het type in de neus
krijgt dat de moeder bij aankomst in de kliniek droeg.

Tenslotte werd reeds materiaal, afkomstig van ruim 25 moeders in ver-
band met borstontstekingen, en van ruim 20 personen met door stafylo-
kokken veroorzaakte huidinfecties, onderzocht. De uitkomsten hiervan zijn
zo wisselend dat bij deze omvang van het materiaal nog geen verantwoorde
conclusies getrokken kunnen worden. De voorlopige indruk is echter, dat
een uit moedermelk gekweekt type stafylokok nogal vaak ook in de neus
van de zuigeling gevonden wordt.

In totaal werden ruim 1000 stafylokokkenstammen geïsoleerd waarvaÍr
ruim de helft voor bacteriofaagtypering in aanmerking kr,r'am en waarblj
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640 tl.peringen zijn verricht. Dit werk kon slechts verricht worden doordat
Prof. Ruys zovaak dit nodigwas. de tiid van een leerling-analiste hiervoor
ter beschikking stelde.

Alle onderzoekingen worden nog voortgezet.

,14. OxonnzoBrc TNZAKE DE cRrrERrA ENER socrAAL-GENEESKUNDIGE

PLAATSBESCHRTJVTNG DOOR GEZTNSONDERZOEK

In 1954 werd door de Wereldgezondheidsorganisatie het initiatief ge-

nomen tot een werkprogramma ter bestudering van de verschillende as-

pecten der gezondheidszorg, zoals deze in verschillende delen van de

wereld tot stand is gekomen. Het werd wenselijk geacht een nader inzicht
te verkrijgen over de wijze waarop in verschillende landen de gezondheids-
zorg zích ontwikkelcl heeft en over de doelmatigheid van de bestudeerde
organisaties,

Iliertoe werd allereerst een verzoek gericht tot drie Europese landen.
n.l. Engeland, Zweden en Nederland, om een beschrijving te geven van
de historische ontwikkeling en huidige stand van de gezondheidszorg in
cle respectievelijke landen; het onderzoek hiernaar zou worden verricht
onder de leiding van een geneeskundige, op het terrein van de volksgezond-
heid werkzaam en in een gebied nader door het desbetreffende Iand aan
te wijzen.

In Nederland is daarop een rapport uitgebracht door Dr. J. W. Eerkens,
directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Zutphen. Dit
rapport heeft geleid tot de onderhavige studie, wederom oP verzoek van
de Wereldgezondheidsorganisatie, met het oogmerk om na te gaan in welke
mate, op welke wijze en onder welke omstandigheden door de Zutphense
bevolking gebruik gemaakt wordt van de beschikbare gezondheidsvoor-
zieningen.

De methode om de gegevens voor deze vraagstelling te verkrijgen is

gezocht in het ondervragen van de bevolking zelf. Hiertoe heeft de Wereld-
gezondheidsorganisatie aanwijzingen verstrekt in de vorm van een voorlopig
enquêteformulier om op deze wijze de onderzoekingen in de verschillende
landen op gemeenschappelijke basis te kunnen doen plaatsvinden.

Ten behoeve van deze Nederlandse studie, die onder leiding van Pro-
fessor Dr. P. Muntendam door Mejuffrouw C. A. A. Bramlage, arts, wordt
uitgevoerd, is sedert I januari 1957 subsidie verleend door de Gezondheids-
organisatie T.N.O. Tevens verleende de Gemeente Zutphen een subsidie
voor de statistische bewerking van het onderzoek.

In verband met het internationale facet van dit onderzoek heeft de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. de geldmiddelen extra ter beschikking
gekrcgen uit het bii de Centrale Organisatie T.N.O. beschikbare ge-
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blokkeerde krediet voor internationaal speurwerk in coöperatief verband.
De eerste vier maanden van 1957 zijn besteed aan het uitwerken van het

voorlopige werkprogramma dat de wereldgezondheidsorganisatie indertijd
voor dit onderzoek opstelde. Allereerst werd contact opgenomen met de
Afdeling Bewerking waarnemingsuitkomsten T.N.o. Talrijke besprekingen
bleken noodzakelijk te zijn om te komen tot een duidelijke foimulering
van de vraagstellingen en het opstellen van een ponsdocument. Tevens
werden aanwijzingen gegeven voor het verkrijgen van een verantwoorde
steekproef van de te enquêteren bevolking. Hierbij dient te w.orden opge-
merkt, dat in dit onderzoek onder een gezin verstaan wordt een groep
mensen, bestaande uit ten minste 2 personen, die gezamenlijk cle maaltijd
gebruiken en in hetzelfde huis wonen. In verband met het feit, dat deze
steekproef representatief moest zijn voor de gehele bevolking van Zutphen,
diende het aantal te enquêteren gezinnen op minimaal 500 gesteld te worden.
Omdat de medewerking van de bevolking van te voren moeilijk te peilen
w'as, zijn door middel van een systematische steekproef de namen en adressen
van 700 gezinnen uit het bevolkingsregister gelicht.

In deze studie zijn tevens onderzoekingen naar de voeding en huisvesting
vervat. ÉIiervoor is contact gezocht met deskundise instanties, n.l. het
voorlichtingsbureau voor de voeding, rlet centraal Instituut voor Voe-
dingsonderzoek l'.N.O. en de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. Deze
besprekingen hebben ertoe geleid, dat men medewerking heeft willen ver-
lenen bij het onderzoek naar voeding en huisvesting door het beschikbaar
stellen van een diëtiste, respectievelijk woningenquêteur. ook de statistische
bewerking van deze beide delen van het onderzoek zal rnet behulp van
genoemde instanties uitgevoerd worden.

llet onderzoek werd nu gesplitst in drie delen, n.l. een geneeskundige
enquête, een dieetenquête en een woningenquête. Nadat de respectievelijke
formulieren gereed gekomen waren en de wijkverpleegster, Mejuffrouw.
W. Buchel, aangesteld was voor de geneeskundige enquête, kon einde april
een aanvang gemaakt worden met de huisbezoeken. De bevolking was
reeds eerder op de hoogte gesteld van de doelstellingen van het onderzoek
door middel van een aantal berichten in het plaatselijke dagblad. Tevens
werd een brief met nadere uiteenzetting aan de te enquêteren gezinnen
verzonden. Ook werd van te voren contact opgenomen met velerlei plaatse-
lijke instanties en personen, werkzaarn op het gebied van de volksgezond-
heid, zoals onder meer de Kruisverenigingen en alle huisartsen en specialisten.

De geneeskundige enquête omvat een aantal van 550 gezinnen. Zlj zijn
voor de eerste maal bezocht in de periode van23 april tot I augustus 1957.
Hierbij werden gegevens geregistreerd betreffende geboortejaar, geslacht,
burgerlijke staat, kerkgenootschap, school- en vakopleiding, beroep, ziekte-
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ve{zekering en een korte anamnese speciaal gericht op bestaande chronische

cht door Mejuffrouw A. Schoustra, diëtiste'
ht in de maanden mei, juni en juli en de

maanden september, oktober en november

van 1957.
De ondervra g ats en informatie werd ingewonnen

over dq voeding eek, voorafgaande aan haar bezoek'

Op I decembei gemaakt worden rnet het uitwerken

van
D g niet plaatsgehad. Om een spreiding van

het de verschillende enquêteurs te verkrijgen is

met opzet hiervoor een latere begindatum gekozen. vermoedelijk zal òit
deel van het onderzoek in de eerste helft van het tweede onderzoekjaar

reden bleken te bestaan uit één Persoon'
Voorts kan nog g Dt'

C. K. Chu, ,,chiefl het

Hoofdkwartier van de

coördinator is van nde

landen uitgevoerd worden in het kader van genoemd werkprogrammâ van

teel een soortgelijke. studie aldaar verricht.
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45' oNonnzoEK TNZAKE DE *ATER-, zour- EN ELEKTR.L'TENHUISH.'DTN.,
DE CIR'CULATIE, HET DIURESETYPE EN DE BEHANDELING vAN PRE-EOLAMP-
SIE EN ECLAMPSIE

IIet bestuur heeft besloten a^n de heer R. Gevers, vrouwenarts, ten
behoeve van dit onderzoek een subsidiebedrag beschikbaar te stelen voor
de tijd van een jaar' Met het onderzoek is 1 apri"r 1957 een u..rrru.rg g.*ruk,.

en twee ge_
de lichaams-

t als diureti_
cum werd onderzocht.

vergeleken met de niet-zwangere is bij de gezonde zwa..ger.' de water-
diurese duidelijk vertraagd. Bij pre-eclampsie is deze vertraging nog veel
groter.

De zoutsolutiediurese heeft dezelfde kenmerken als bij de niet-zwangere.
vertraagd, maar dit kon met behulp
orden. De ritmische diurese is niet
maar bij pre-eclampsie kan een om_

Hydratie-therapie geeft krinische verbe tering waarbij de oedemen steeds
verdwijnen, de urineproduktie toeneemt en het bloedvolume afneemt of
weinig verandert, de uitscheiding van K, Na en cr neemt er echter niet
door toe. De uitscheiding van Na en cr nam wel toe in twee gevalen voor
het kind stierf. Al te ruime hydratie is zinloos.

De therapeutische waarde van ammonium_nitraat is uiterst gering.
Er zijn, wat het besproken vraagstuk betreft, geen principiëre ierschilen

tussen gezonde zwangeren en zwangeren met p.._a.iu*pri."

46. C¡¡nolireEpALrNGEN rN vERBAND MET EEN oNDERzoEK TNZAKE
CHROMAATALLERGIE,

De heer J. P. Nater, assistent van Dr. E. H. Hermans, verzocht een
subsidie ten einde een aantal chroombepalingen te laten doen in het Ana-
lytisch Instituut T.N.o. in verband met eãn onderzoek betreffende de
ylaag of een bepaalde allergie terug te voeren zow zrjn op chroom. De
Gezondheidsorganisatie T.N.o. heeft de heer Nater t.tt..roaigae subsidie
verleend.

samenvattend deelt de heer Nater het vorgende over het onderzoek mede:In vele gevallen van acute en chronisch-e eczernen wordt door middel
van lapjes een chromaatallergie vastgesterd. soms is de wijze van sensibili-
satie duidelijk (b.v. cementverwerking, fotografie, grafiscËe industrie, ver_
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Cr 6* te maken.
De aanwezigheid van sPoren chroom in verschillende in Nederland ge-

bruikte *a.miádelett werd hiermede dus aangetoond'

4T.owoTezoEKINZAKEDENEURoLoGISCHEENPSYCHIATRISoHEGEvoL.
GEN \/AN SCHEDELTRAUMA'T.A

Uitgaande van de circa 300 hun bekende

bij kinderen, welke plaats vonden in de

orrderroeker. zich voor een katamnestisch

worden personen' die ten tijde van het on

Dit onderzoek zal moeten omvatten:

a. eerr anamnese, welke uit twee delen zal moeten

sociaal-psychiatrisch en een medisch deel;

å. een neurologisch onderzoek, inclusief algemeen

röntgenonderzoek, elektro-encefalogram' etc ;

bestaan, namelijk een

somatisch onderzoek,

6. een kinderpsychiatrisch-psychologisch onderzoek, dat een oordeel moet

kunnen geven over "rrtouiit.tir,[ 
van intelligentie, karakter, vorming

,ran afwårmechanismen, psycho-somatische draagkracht, e'd-

Verwacht mag worden, aldus de onderzoekers, dat het na-onderzoek

gedaan zal kunnen worden bij circa 200 gevallen'
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Ten behoeve van dit onderzoek is subsidie verleend aan prof. Dr. T.
Hart de . C. H. Hart de
centrale dit on voor wat
van het nauw of. Dr. JFortuyn Mer he oktobet
vane gemaakt. Een aantal voorbereidende werkzaamheden werd verricht.

48. oNonnzoEK TNZAKE HET vooRKoMEN vAN ERFELTJKE sroFwrssElrN.s-
ANOMALIEËN E,N \/AN HETEROZYGOTE DRAGERS VAN DEZE ANOMALIEËN
BIJ EEN NADER TE BEPALEN GRoEp vAN on Neor,nr,aNDsE BEVoLKTNG

Aan Prof. Dr. J' H. P. Jonxis is ten behoeve van bovengenoemd. onder-
zoek met ingang van I oktober 1957 een subsidie verleend ,roor de tijd van
een jaar.

IIet onderzoek he
dragers, eventuee atr
anomalieën, waar dat
dragers met behu het
te sporen.

49. oNo¡nzoEK TN,AKE DE DIURETIS.HE wERr(rNG vAN HE'ARINE BIJ HET
NEFROTISCH SYNDROOM EN ANDER.E ZIEKTEN MET OEDEMEN

vragen: Bij welke intern-
h en wat is de grootte van
Is de stelling, dat heparine
ierschors houdbaar ? Waar

grijpt heparine aarr, indien de vorige vraag ontkennend beantwoord zou
moeten worden ?

fret bestuur heeft Prof. Dr. c. L. H. Majoor voor de tijd van een jaar
subsidie verleend. Met het onderzoek is l5 augustus 1957 een aanvang
gemaakt.

50. oNpnnzo'K TNZAKE *'ET ME.HANTSME vAN ALLERGT'.HE oNTsrEKrNcEN

Aan Prol. Dr. 1-h- G. van Rijssel werd een subsidie verleend voor de
tijd van eenjaar ten behoeve van een in het pathologisch laboratorium der
Rijlisuniversitiet te Leiden in voorbereiding verkerend onderzoek over her
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is nog in het stadium van de technische voorbereidingen. Geziei de korte
tijd dat het onderzoek aan de gang is, zTjn er geen bijzonderheden te ver-
melden.

51. ONoa,nzoEK TNzAKE EN MAAGONTLEDIGING

Voor een destijds met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
onder leiding van Prof. Dr. A. G. Brom verricht onderzoek inzake bewe-
gingen en ontledigingsmechanisme van slokdarm en maag bij proefdier
en mens onder normale en pathologische omstandigheden werd een Philips
beeldversterker aangeschaft. Het onderzoek is inmiddels voltooid'

Naar aanleiding van een desbetreffend verzoek is de Philips beeldver-
sterker, welke eigendom is van de Gezondheidsorganisatie T'N.O., voor
de duur van 2 jaar ter beschikking gesteld aan Prof. Dr. U' G. Bijlsma
ten behoeve van een onderzoek ínzake maagmotiliteit en maagontlediging.
Aan de beschikbaarstelling is als enige voorwaarde verbonden het eens

per jaar rapport uitbrengen over de voortgang en de resultaten van
het onderzoek.

OPMERKING

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

De in 1957 verschenen publikaties oÍrtrent onderzoekingen, welke door
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zelve zijn aangevat of waarvoor zij
subsidie heeft verleend, rvorden in bijlage 4 van dit verslag vermeld.

AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

A. fxcr,w¡¡.lrcoE AANvRAGEN vooR NIEUwE oNDERZoEKINcEN rN 1958.

l. Onderzoek in4ke allergie uan het hoornalies met als centraal þrobleem het uer-

band tussen exþerimentele cornea-allergie en enkele klinisch bekende h2þerergische

toestanden

De heer A. C. Breebaart diende ten behoeve van bovengenoemd onder-
zoek een aanvrage in. De Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloot aan
Prof. Dr, A. Hagedoorn een subsidie te verlenen voor de tijd van 9 maan-
den ten behoeve van dit onderzoek door de heer Breebaart, med. cand.
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f{et onderzoek beoogt na te gaan welke precieze punten van overeenkomst
en verschil er morfologisch zijn tussen keratitis luetica en ringabsces ener-
zijds en anderzijds keratitis anaphylactia; of hieruit consequenties voort-
vloeien voor de pathogenese van keratitis luetica en ringabsces; welke rol
de extra-vasculaire bindweeßelcellen in de hyperergische ontsteking spelen.

De subsidietermijn is 1 januari 1958 ingegaan.

2. Onderzoek inzake d¿ Vitamine Brr-sþiegel in het bloed

IIet onderzoek beoogt na te gaan of met behulp van een orale behande-
ling bij patiënten met pernicieuze anemie een voldoende Vitamine Brr-
spiegel in het bloed kan worden gehandhaafd. Hierbij zal gebruik gemaakt
worden van een micro-biologische methode. De Gezondheidsorganisatie
T.N.O. besloot voor het eerste halfiaar subsidie voor dit onderzoek aan
Prof. Dr, G. A. Lindeboom te verlenen, die hiertoe een aanvrage had in-
gediend. Van het totale bedrag zal de helft door de Voedingsorganisatie
T.N.O. worden gedragen. Overeengekomen is, dat de voor het onderzoek
benodigde bepalingen voorlopig gedurende een half jaar in samenwerking
met Prof. Lindeboom zullen worden verricht in het Centraal Instituut
voor Voedingsonderzoek T.N.O., dat hierin reeds ervaring heeft. Afhan-
kelijk van de gang van zaken zal daarna de wenselijkheid van uitbreiding
van het onderzoek worden bezien. De subsidie gaat I januari 1958 in.

3. Onderzoek inaake recidief aan tuberculose aoorkomende uerking aan I.N.H.
Besloten werd de aanvrage van Dr. W. A. Griep voor bovengenoemd

onderzoek in te willigen en voor de tljd van een jaar een subsidie toe te
kennen op de bekende voorwaarden, alsmede dat de kwafiaal- en jaar-
verslagen ter beoordeling zullen worden voorgelegd aan de Adviescommissie
T.N.O. voor het B.C.G.-vaccinatievraagstuk en zo nodig ook aan de
Adviescommissie T.N.O. inzake klinisch geneesmiddelenonderzoek. Er zal
nauw contact worden gehouden met de Afdeling Bewerking Waarnemings-
uitkomsten T.N.O.

IIet onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag of I.N.H. in
staat is recidief van longtuberculose te voorkomen.

+. Weteruchaþþelijk ondør¿oek naar d¿ doelmatigheid uan kunstmatige ademhaling.
toegeþast bij uerlamde þatiënten, in het bijpnder bi.j lijders aan þoliomyelitis

Naar aanleiding van een desbetreffende aanvrage van Prof. Dr, R.
Brinkman, Dr. C. R. Ritsema van Eck en Dr. H. Heemstra besloot de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. ten behoeve van dit onderzoek een sub-
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sidie te verlenen voorlopig voor de tijd van een jaar. De duur werd geraamd
op drie jaar.

Het bestuur van het Prinses Beatrix Poliofonds heeft zich, naar aanleiding
van het voorstel van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in'deze gezamen-
lijk subsidie te verlenen, bereid verklaard de helft van het voor een jaar
verleende subsidie voor rekening van dit fonds te nemen.

Tegen het einde van 1957 is van Dr. Ritsema van Eck bericht ontvangen.
dat de fysioloog, die aanvankelijk voor het onderzoek beschikbaar was, dit
thans niet meer is doordat de behandeling van de aanvrage zo veel tijd
gevergd heeft en dat het tot nu toe niet gelukt is een andere fysioloog hier-
voor aan te trekken. In verband hiermede werd het subsidie weer ter be-

schikking gesteld van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met verzoek
hierop terug te mogen komen, zo zidn te zijner tijd nog een geschikt iemand
zou voordoen voor dit onderzoek. De Gezondheidsorganisatie T.N.O. en
het Prinses Beatrix Poliofonds hebben besloten het voor dit onderzoek
uitgetrokken subsidie voorlopig beschikbaar te houden in afwachting van
de mogelijkheid dat een fysioloog gevonden wordt om dit onderzoek te

verrichten.

B. IN seuaNpBr-rNc zTJNDE AANVRAcEN

Een aantal aanvragen voo¡ subsidie was aan het einde van het verslag-
jaar nog in behandeling bij het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. Het betreft hier de volgende onderzoekingen:

l. Na-onderzoek aan geoþereerde bronchiëctasie-þatiènten.

Dr. J. Swierenga diende een aanvrage voor subsidie in ten behoeve vân

*ij;:lïr*k. 
Ilieromtrent worden nog enige nadere inlichtingen inge-

2. Onderzoek betrffinde aldosteronbeþalingen bij hartþatiënten

Een aanvrage ten behoeve van bovengenoemd onderzoek werd ont-
vangen van Dr. W. J. Bruins SIot.

In principe is de Gezondheidsorganisatie T.N.O. wel geporteerd voor
dit onderzoek, doch het is nog niet zeker of het mogelijk is, dat het onder-
zoek in de praktljk kan worden uitgevoerd.

C. A¡cewezsx AANVRAGEN

In het verslagiaar kon wederom een aantal subsidie-aanvragen, totaal 9,
niet worden ingewilligd, enerzijds omdat subsidiëring niet op de weg van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. lag of omdat de doelstellingen niet
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voldoende perspectieven boden om aanvatting te rechtvaardigen, ander-
zijds omdat verwezen kon worden naar andere instellingen, waar het des-
betreffende onderzoek in het bijzonder thuishoort.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

SeM¡NwanrrNG MET oB VororNcsoRGANrsATrE T.N,O.

De nauwe samenwerking tussen de Voedings- en Gezondheidsorganisatie
T.N.O. ten aanzien van projecten met bijzondere voedings- en gezondheids-
aspecten is in het verslagjaar voortgezet. Zoals bekend, dragen de beide
organisaties tezarîer: de kosten van deze projecten, welke door de Werk-
groep Onderzoek Voedingstoestand van de Nederlandse Bevolking van het
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. worden uitgevoerd.
De werkgroep stond in 1957 onder leiding van Dr. R. Luyken.

Ook in verslagjaar is voor verschillende door derden verrichte onder-
zoekingen met voedings- en gezondheidsfacetten gezamenlijk door de
Gezondheids- en Voedingsorganisatie T.N.O. subsidie verleend of werd de
verleende subsidie verlengd.

Werkzaamheden uerricht door het Centraal lrctituut aoor Voedingsonderzoek f.N.O.
in samenwerking met de Ge4ndheidsorganisatie T.N.O.
Onderzoek naar de voedingstoestand van de Nederlandse bevolkirrg.
¿. Kleuteronderzoek

Ten behoeve van het onderzoek naar de voedingstoestand van kleuters,
dat te Almelo door de kinderarts J. F. G. Bethe geschiedt, werden de in
vorige jaren verzamelde gegevens gereed gemaakt voor de statistische be-
werking.
å. Schoolkinderen-onderzoek

Het verzamelen van breedte- en omtrekmaten en cijfers over de dikte
wan de onderhuidse vetlaag bij schoolkinderen door de schoolarts W.
Hordijk te Waalwijk kwam vrijwel gereed. De statistische bewerking moet
nog geschieden.

c. Somatometrische gegevens van Nederlanders
IIet verzamelen van somatometrische gegevens bij cursisten van het

Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders te Overveen werd
voortgezet. Gegevens over de dikte van de onderhuidse vetlaag werden
eveneens verzameld bij l5-2O-jarige Nederlanders in verschillende Marine-
opkomstcentra en enkele onderwijsinstellingen.
d. Verband tussen voeding en tandcariës

De gegevens. die vorig jaar bij het onderzoek naar het voorkomen van

l0l



tandcariës bij schoolkinderen te Amsterdam werden verkregen, werden

statistisch bewerkt, waardoor het onderzoek voorlopig werd afgesloten.

Er werd een correlatie gevonden tussen de aanwezigheid van caries en

hadden gebruikt was er geen verschil in cariësfrequentie tussen de groepen

met veel en weinig witbrood.

Voedingsenquêtes

In verband met een internationaal onderzoek naar de betekenis van de

medische voorziening van de bevolking in verschillende landen werd op

verzoek van Prof. Dr. P. Muntendam een voedingsenquête bij een represen-

tatieve bevolkingsgroep in een middelgrote gemeente (Zutphen) verricht.
Deze enquête maakt deel uit van het onderzoek onder leiding van Prof'

Dr. P. Muntendam, vermeld op pag' 92 van dit verslag.

Loþendc onder4ekingen bij andzren met subsidie aan de Voedingsorganisatie T.N.O.
en de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
ø. Voedingsonderzoek van schoolkinderen ten plattelande

Een publikatie over het derde en laatste deel van dit onderzoek, te weten

het onáerzoek naar de voedingstoestand van plattelandsschoolkinderen in
het district Oss, is verschenen in het tijdschrift,,Voeding" van 15 maart
1957 *).

De Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne be-

richtte, dat het in de bedoeling ligt van bovengenoemd onderzoek en van
de soortgelijke onderzoekingen in IJsselmonde en Sleen een kritische samen-

vatting te doen bewerken. Flieraan zijn evenwel voor de Voedings- en

Gezondheidsorganisatie T.N.O. geen kosten meer verbonden.

å. Voedingsonderzoek gedurende de bezettingstijd
De wiskundig-statistische bewerking van de gegevens, die betreffende

een onderzoek in 1941/1945 naar de voeding en de gebitstoestand in rond

r) WINTERNITZ, P., Voeding eD voediDgstoestand vaD het schoolkiod in het schoolartsendistrict
Qss. Vocdirg 18 (1957) 3' p. 184/295'
Publikatie van de Nederlædse Bord voor Moederschapszorg en Kinderhygiéne,
's-Gravenhage,
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470 stedelijke en plattelandsgezinnen ter beschikking waren gekomen, is
in 1957 afgesloten. Deze bewerking heeft met verschillende moeilijkheden
te kampen gehad, o.a. als gevolg van het feit, dat het grondmateriaal door
de oorlogsomstandigheden dikwijls lang niet ideaal was.

In de bewerking is zo goed mogelijk onderscheiden naar jaar van onder-
zoek, geslacht, leeftijd en beroep, uiteraard voor het melkgebit en het
blijvend gebit afzonderlijk. De doorbraak der elementen, de gebitstoestand
en de invloed van de voeding op deze beide waren de onderwerpen, waarop
het onderzoek zich richtte.

Vrij duidelijk is naar voren gekomen een vermindering van cariës bij
het melkgebit en eveneens 

- 
althans bij mannen 

- 
een vroegere door-

braak bij een voeding met een z.g. dierlijk aspect. Overigens zijn geen
spectaculaire feiten naar voren gekomen en beperken zich de resultaten
tot een bevestiging van wat aan tandheelkundigen reeds uit ervaring be-
kend is, of onder de omstandigheden, die de bezetting medebracht, kon
worden verwacht. Een en ander zal aan het eindverslag, dat in de loop
van 1958 beschikbaar zal komen, sterk het karakter verlenen van een
documentatie, die in verscheidene gevallen een statistische achtergrond
voor tandheelkundige gemeenplaatsen verschaft.

¿. Onderzoek inzake de Vitamine Brr-spiegel in het bloed
Zoals reeds elders in dit verslag is vermeld, heeft de Gezondheidsorganisa-

tie T.N.O. met ingang van I januari 1958 aan Prof. Dr. G. A. Lindeboom
ten behoeve van bovengenoemd onderzoek een subsidie verleend. De helft
van het totale bedrag zal door de Voedingsorganisatie T.N.O. worden
gedragen, Ifet Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T,N.O. zal
voorlopig voor de tijd van een half jaar cle voor het onderzoek nodige
bepalingen verichten, daar dit instituut hierin reeds ervaring heeft. Voor
een nadere toelichting omtrent de opzet van het onderzoek moge worden
verwezen rraal pag,99 van dit verslag.

Ser¡BNwBnr¡NG MET ¡rer KurvsrsroFFENrNsrrruur T.N,O.
Ifet omwerken van het voorlopige rapport ,,Vooronderzoek inzake toe-

passingsmogelijkheden voor kunststoffen op medisch gebied" tot een de-
finitief rapport is nog niet beëindigd.
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MEDEDELINGENMETBETREKKINGToTINSTELLINGEN,RESSoRTERE'NDEoNDER
GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

RADIOBIOLOGISCHE ACTIVITEITEN

R¿orosroLoorscH
Algemeen

INsrrruur T.N.O.

Dr. J. Wester, voorzitter van de

nodiging als lid tot het bestuur van
toe te treden.

FIet bestuur kwam in de verslagperiode tweemaal in vergadering bijeen,

waarvan éénmaal onder het waarnemend voorzitterschàP varr Prof. Dr.
K. C. Winkler, en was eind 1957 als volgt samengesteld:
Prof. Dr. A. Polman, aoorlitter'
Prof. Dr. A. H. W. Aten Jr..
K. Breur,
Prof. Dr. P. Muntendam.
Prof. Dr. A. Querido,
Prof. Dr. C. L. Rtimke.

Gezondheidsraad. aanvaardde de uit-
het Radiobiologisch Instituut T.N.O.

Prof. Dr. R. H. de Waard.
Prof. Dr. J. J. Went,
Dr. J. Wester,
Prof. Dr. I(. C. Winkler,
Prof. Dr. B. G. Ziedses des Plantes,
A. E. Winkel. secretaris.

'rijdelij
Het ijheid in de gebouwen van het

Medisc de Rijksverdedigingsorganisatie
T.N.O. Met de bouw van een apart instítuut zaI waarschTjnlijk in sep-

tember 1958 worden aangevangen. Dit zal in de nabijheid van het Medisch
Biologisch Laboratorium worden gevestigd. In oktober 1957 werd een

begin gemaakt met de bouw van de dierstallen. welke medio 1958 zullen

worden opgeleverd.

Contactøn

Met tal van academici in T'N.O. en universitair verband werden be-

sprekingen gevoerd betreffende de werkzaamheden. Ook werd contact
onderhouden met de Commissie van de Koninklijke Akademie van lly'eten-

schappen betreffende de gevaren van atoomexplosies. De directeur werd
benoemd tot lid van deze Commissie. Met de directie en de Health Physics

groep van het Reactor Centrum Nederland werd contact onderhouden'
Betreffende samenwerking op radiobiologisch gebied met België werden

besprekingen gevoerd.
De directeur nam deel aan besprekingen in de commissie Fock voor de

voorbereiding van het researchcentrum van Euratoom. Tevens maakte hij
{eel uit van de Nederlandse delegatie, die te Parijs aan de eerste bespreking

over de verwezenlljking van dit centrum deelnam.
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De directeur werd verzocht deel uit te maken van de Nederlandse
delegatie naar de werkgroep volksgezondheid van het steering com-
mittee for Nuclear Energy van de o.E.E.c. Als zodanig woonde"hij een
vergadering te Parijs bij.

Dr. L. E. Farr, directeur van de Medische Divisie van Brookhaven
National Laboratory bezocht het laboratorium. Gegevens werden uit-
gewisseld over de radiobiologische werkzaamheden v'n de betreffende
laboratoria.

trtuut T.N.O.,
in Engeland,

an de World
te bestuderen.

Werkzaamhed¿n

omtrent de verrichte werkzaamheden en de bevindingen in het afge-
lopen jaar deelt Prof. Dr. J. A. Cohen het volgende mede:

Een aantal van de in dit jaar uitgevoerde onderzoekingen geschiedde
in nauwe samenwerking met het Medisch Biologisch Laboiatorium.

l. onderzoekingen naar de stofwisseling en de biorogische effecten van
strontium isotopen

Er werd een onderzoek ingesteld naar de biologische mechanismen van
discriminatie tussen calcium en strontium. Met name de discriminatie die
tÜdens de excretie plaats vindt kan aanknopingspunten opleveren voor
de ontwikkeling van meer doeltreffende methodis ter verriindering van
de strontiumretentie.

uit voorlopige proeven bli ratten bleek dat de voortgezette toediening
van calcium onder bepaalde omstandigheden de reteniie van strontium
kan verminderen.

Verder bleek, dat verschillen in dialyseerbaarheid van calcium en
strontium in het serum slechts ten dele de discriminatie ten gunste van de
strontiumexcretie kunnen verklaren.

Begonnen werd met een studie van de chronische effecten van eoSr

intoxicatie bij ongeveer 300 muizen. Deze proef zar ca.2 jaar duren en
moet worden opgevat als een voorstudie. Fret hanteren van dergelijke
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d

bij de bepaling cYten'
"B.p.littgen .r, mede onder-

zoekingen-naar zijn aan de

gang.

3. Bestudering van stralingseffecten op de celkern
De werkzaamheden hebben zidn bepaald tot het bestuderen en uit-

werken van diverse methodes ter isolatie, zuivering en kwantitatieve be-

paling van nucleoproteinen uit verschillende organen en organismen' Deze

ã*rruit"n onder meer een methode voor de isolatie van leverkernen ter

aßcheiding van DNA uit lever en thymus. Het bleek mogelijk om uit deze

organen DNA in behoorlijk zuivere toestand te verkrijgen
Ñaast het preparatieve gedeelte van het onderzoek werd een begin ge-

maakt met een aantal analytische werkzaamheden.
Daartoe werden e.r, .ani.l hydrolyse-technieken beproefd, alsmede de

pyrimidines af-
cheiding van de
dan de PaPier-

chromatografie.
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4. voorbereidingen tot het verkrijgen van infectievrije proefdieren voor
langdurige proeven.

Diverse onderzoekingen naar het voorkomen van infecties bij de thans
gebruikte proefdieren vonden plaats.

Er is een onderzoek gaande naar het voorkomen van Leptospira ictero-
haemorrhagica bij de laboratorium-ratten.

veel aandacht werd besteed aan de chronische longziekte die bij ratten
endemisch is en waarbü PPLO (pleuro-pneumonia-like organism) een
essentiële rol schijnt te spelen. Methodes om dit organisme aan te tonen
worden voor routineonderzoek geschikt gemaakt.

5. Bestudering van stralingseffecten bij bacteriën
Als voorbereiding van dit onderzoek werd een continu-cultuur appataat

vervaardigd, waarmee vele bepalingen werden verricht.
Daarnaast is een begin gemaakt met de bepaling van de dosis-mortali-

teitsrelatie van E.coli onder invloed van röntgenstraling. Hierbij werden
de bacteriën van tevoren op agarplaten uitgezaaid.

6. Onderzoek naar de biologische therapie bij bestraalde apen
In het verslagjaar werd een eerste serie rhesus-apen aangekocht die bij

aankomst in ernstige mate aan verschillende infectieziekten bleken te
lijden, ale
lende k ng
werden reg
toestand verkeren, dat verantwoorde bestralingsproeven mogelijk zijn.

7. Bepalingen van eoSr in biologisch materiaal
Voor de meting vaÍr zeer geringe hoeveelheden radio-actief strontium

werd een telbuis met bijbehorende elektronische apparatuur geconstrueerd.
Deze telbuis heeft een hoge eficiëntie en een laag nuleffect.

fn monsters van diverse biologische materialen werd het e0Sr-gehalte

bepaald, onder meer werden melkpoeder, gras, botten van koeien en
mensen en menselijke urine onderzocht. Van een aantal boerderijen met
verschillende bodemgesteldheid werden grondmonsters onderzocht. Dit
onderzoek zal enige tijd worden voortgezet met de bedoeling een indruk
te krijgen van de samenhang tussen grondsoort, ligging etc. en het s0Sr-

gehalte van de geproduceerde melk.
Een en ander geschiedt in overleg met Professor Dr. A. C. Schuffelen

van de Landbouwhogeschool te Wageningen en Drs. P. Bruin van het
Instituut voor Bodemwuchtbaarheid T.N.O. te Groningen. De boerderijen
werden gekozen in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
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te 's-Gravenhage. De resultaten werden uitgewisseld in het kader van de

deelname .tr, 1..t internationaal programma van de wetenschappelijke

stralingscommissie der Verenigde Naties.
In rlrband hiermede worden ook monsters uit andere landen geanaly-

seerd. IIet analytische werk vindt plaats in nauwe samenwerking met het

Medisch-Biologisch Laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie
T.N.O.

8. Dosimetrie
verschillende bestralingsopstellingen, onder andere één voor het be-

stralen van apen, werden uitgewerkt. In samenwerking met de afdeling

Endocrinologie en Stofwisselingsziekten van het Academisch Ziekenhuis te

Leiden werd- onderzocht, hoe groot de totale geabsorbeerde stralingsdosis

is bij patiënten die met Jtst werden behandeld'
né" ¡rrirt. schatting van deze dosis is van belang om te kunnen beoor-

delen in welke mate de kans op het ontstaan van leukemie bij dergelijke

personen toeneemt.

9. Onderzoek naar kunstmatige activiteit in lucht en neerslag

Bij het onderzoek van Dr. J. Blok van het Medisch-Biologisch Labora-

torium, dat vanwege de Gezondheidsorganisatie T.N'O' gesteund wordt,
kwam een aanzienlijke verhoging van de radioactiviteit van de atmosfeer

in Nederland ten gevolge van het reactorongeval te Windscale in oktober

tot uiting. De analyse van de filters werd door Dr. Blok in Engeland, in

,u*.rr*ãki.rg met de aldaar geinteresseerde autoriteiten te Harwell uit-
gevoerd.

Het bleek dat de verhoging van de p'¿sdtitt¡t voornamelijk aan jodium-

l3l, die van de a-activiteit aan polonium-2l9 te wijten was'

Wsxronosp Dn. F. H. SosEr-s TNZAKE GENETTSoHE oNDERZoEKTNGEN

Dr. F. H. Sobels, die deze onderzoekingen verricht onder leiding van

Prof. Dr. c. L. Rümke te lJtrecht, brengt over de voortgang hiervan als

volgt verslag uit:
Het onderzoek was, evenals in het voorgaandejaar, in hoofdzaak erop

gericht om meer inzicht te verkrijgen in de chemische processen, die een

iol spelen bij het opwekken van mutaties en chromosoomafwijkingen door

Rönigenbestialing in Drosophila. Aan de mogelijke vorming van peroxyden

werd hierbij speciale aandacht geschonken. Hiertoe werd het effect van

nabehandeling met blauwzuurgas bij bestraling van hoge intensiteit ver-

geleken met dat bij bestraling van lage intensiteit. Behandeling met blauw-
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efrequentie in de nabehandelde groep veroorzaakt
effect van cyanide op letale factoren. die een gevolg
ombreuken.

Andere experimenten hebben ten doel na te gaan, of het versterkend
effect va dihydroxy-
dimethyl is van ver-
andering erscheidene
oriënterende ploeven verricht.

voorts maken resultaten verkregen na injectie van bestraalde formaline-
oplossingen het niet aannemelijk, dat het versterkend effect van formaline
op de werking van bestraling een gevolg is van door de bestraling gevormde
formalineradicalen.

Ook kon worden vastgesteld, dat voorbehandeling met blauwzuurgas
de mutagene werking van Röntsenstralen in gelijke mate versterkt als
injectie met kaliumcyanide.

Experimenten met geïnjecteerd disuccinoyl-monoperoxyde toonden aan,
dat deze stof, waarvoor in micro-organismen sterke radiomimetische effecten
werden gevonden, geen mutaties in Drosophila induceert.

Voorlopige resultaten werden verkregen van een serie proeven, waarbij
de locus-specifieke verschillen werden vergeleken voor het vermogen tot
mutatie-inductie van mosterdgas en Röntgenbestraling.
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AFDELING GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Bestuun
IIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O' heeft de heer H' J'

Dijkhuis, arts, met ingang van I januari 1957 tot lid van het bestuur van

a. Ata.tng Gezondheidstechniek T.N.O. benoemd, ter voorziening in de

vacature ont.tuut, door het aftreden van Prof' Dr. R. Remmelts'
De heren Ir. H. M. Buskens en Dr. N. A. Roozendaal, die op 3l december

aan de beurt van aftreden waren, werden door het bestuur van de Gezond-

heidsorganisatie T.N.O. herbenoemd.
Het bestuur van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O., dat in 1957

d¡iemaal vergaderde, te weten in april, oktober en december, was aan het

einde van het verslagjaar als volgt samengesteld:

Prof. W. F. J. M. Krw! uoorlitter,
Dr. C. Banning,
Ir. H. M. Buskens,
H. J. Dijkhuis, arts,

Prof. Ir. D. Dresden,
Directeur: Ir. D. van Zuilen.

Dr. N. A. Roozendaal,
Mr. P. H. Valentgoed,
Prof. Ir. B. II. Zweers,
Mei. A. E. Winkel. secretaris.

Í,i. ¿' rre'\,\^.-1"r-o,J 5øt^,

Met ingang van l januari 1958 is de naam van de Afdeling Gezondheids-

techniek Í.N.o. veranderd in ,,Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O."
De naam Afdeling werd destijds aangenomen, daar de mogelijkheid ver-

ondersteld werd, dat het arbeidsveld meer zou omvatten dan de wetkzaam'
heden van de staf van medewerkers, bijvoorbeeld het verlenen van sub-

sidies voor andere onderzoekingen op dit gebied. De ondervinding heeft

tot dusver geleerd, dal aan dergelijke andere werkzaamheden geen behoefte

bestaat. Dã interne organisatie en werkwijze zijn geheel gelijk geworden

aan die van de instituten zoals de andere bijzondere Organisaties T.N.O'
deze kennen.

Reep v¡N Br¡staxo
De jaarvergadering van de Raad van Bijstand van de Afdeling Gezond-

heidstechniek T.N.O. vond in maart plaats en bestond uit een ochtend-

Gezondheidstechniek T.N.O. werd uitgebracht, alsmede een voordracht
werd gehouden over meetmethoden en organisatie van het onderzoek naar

de verontreiniging van de buitenlucht.
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PBnsoN¡Br

57 personen (52) in dienst bij de Afdeling Gezondheidstechniek r.N.o.

Bo¡rurzrNc

De plannen voor de definitieve huisvesting van de Afdeling Gezondheids-
techniek in het T.N.o.-complex Zuidpolder te Delft werden verder uit-
gewerkt. Eind 1957 werd een aarrvàrrg gemaakt met de bouw van het
eerste deel van dit complex.

CoN:racrBN

Van de contacten met instellingen buiten 1-.N.O.-verband zij medege-
deeld, dat de directeur voor T.N.O. deelneemt aan de besprekingen van
de contactgroep Toegepaste Research woningbouw van het Ministerie
van volkshuisvesting en Bouwnijverheid en voorts werd uitgenodigd
om als deskundige deel te nemen aan besprekingen van de desbetreffenãe
commissie voor de herziening van het Mijnreglement, voor wat betreft
het vraagstuk van arbeid bij hoge temperatuur. De heer van Zuilen trad
bovendien toe tot de redactiestaf van het Duitse tijdschrift ,,Der Gesund-
heitsingenieur".

Evenals in voorafgaande jaren werden op de verschillende secties der
Afdeling Gezondheidstechniek vele bezoekers uit het binnen- en buiten-
land ontvangen, wier belangstelling naar bepaalde onderzoekingen uit-
ging. van deze zlj genoemd het zuiveren van huishoudelijk en industrieer
afvalwater volgens door de Afdeling Gezondheidstechniek ontwikkelde
principes, standaardisatie van methodes voor het meten van luchtver-
ontreinigingen, verschillende vraagstukken op het terrein der industriële
hygiëne, luchttransport door ramen, akoestische problemen, etc.

Tenslotte zij vermeld, dat door enkele medewerkers werd deelgenomen
aan in het buitenland gehouden congressen e.d., voor enkele waarvan ook
een bijdrage van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. werd ge-
leverd, en gereleveerd, dat door onderzoekers van de Sectie Water, Bodèm
en Lucht vele besprekingen in het buitenland, met name in West-Duits-
land, werden gevoerd over de toepassing van de rotor voor de zuivering
van water en in verband daarmede enkele (proef)instaltaties werden
bezichtigd.
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Spnunwnnr<

Hlgiëne oan wúter, bod¿m en luchl

Ten aanzíen van de produktie van drinkwater hadden onder meer de

aandacht de chemische veranderingen, die zich tijdens het infiltratie-

duinpoeltje en de thans geschapen vijvers en poelen'

HËt drinkwateronderzoek richtte zich ook op het Leidse infiltratiegebied
en dat van het Provinciale waterleidingbedrijf Noord-Holland, waar

nieuwe waarnemingsputten voor het onderzoek der Afdeling Gezondheids-

daarbij aßpelen.
Aariverschillende instanties werden adviezen gegeven over de bestrij-

ding van algen en waterplanten in watervoorzieningsinstallaties en water-

lopen.-Aa.l 
h.t Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening werden inlichtingen

en literatuur verstrekt naar aanleiding van een sterke algengroei in de

leverd.
IIet bestuur van de Mr. van den Berghstichting te Noordwijk besloot

tot het doen d

wordt volgen n

de gemeente n

behoeve van n
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installatie voor een kamp van 1600 zieien bij Capelle aan de IJssel
gereed.

Met de Staatsmijnen in Limburg vonden besprekingen plaats over de
zuivering van fenolhoudend water afkomstig van de cokesfabrieken.

Door de Firma Passavant werd voor Amsterdam-West een ,,kleine
tank"-proefinstallatie ter beschikking gesteld, die in het najaat in bedrijf
werd genomen en waaryan de resultaten door de Afdeling Gezondheids-
techniek zullen worden bestudeerd.

Bij de proefinstallatie te Voorschoten werd in het verslagjaar tevens
veel aandacht gewijd aan de meest doelmatige afvoer en gebruik van het
in de ringsloot geproduceerde slib.

Betreffende de in het laboratorium opgestelde en door bovengenoemde
firma dit jaar met alle toebehoren in eigendom afgestane proeftank zij
medegedeeld, dat vooral aandacht werd besteed aan het borstel-t1çe, dat
thans door haar in serie wordt gefabriceerd. Ter gelegenheid van het
25-jaÁgjubileum van T.N.O. werd bovendien een plexiglas-tank voor het
geven van demonstraties van borstelaeratie ten geschenke ontvangen.

Gereed kwamen het rapport ,,Gebruik van afvalwater voor grasland"
en een verslag van het onderzoek naar de mogelijke zuivering van het afval-
water van een bitumen industrie. Dit laatste bleek bij voldoende zuurstof-
toevoer volgens het eenvoudige systeem vrijwel volledig te kunnen worden
gezuiverd.

Deelgenomen werd aan de werkzaamheden van een door de Gezondheids-
raad ingestelde commissie ter bestudering van eventueel in de Begrafenis-
wet aan te brengen wijzigingen.

De metingen van de verontreiniging van de buitenlucht rondorn Bever-
wijk en Rotterdam werden het gehele jaar voortgezet. In de omgeving
van Beverwijk heeft het semi-automatische appar:aat gedurende het zomer-
tralfjaar uitgestaan en goed gefunctioneerd. In mei en november werden
daar, telkenmale gedurende één dag, absolute metingen verricht. In het
Iaatste kwartaal var: dit jaar werd het aantal meetpunten verminderd.

Rondom Rotterdam werden ook op grotere hoogten (tot 66 m boven
N.A.P.) metingen gedaan en in augustus een aantal absolute metingen
verricht,

Over de resultaten der verschillende metingen, zomede over die in het
centrum van het land, werden werkrapporten opgesteld.

Over bepaalde hinderkwesties werden adviezen uitgebracht, Op verzoek
van het Centraal Technisch Instituut T.N,O. werden aan een aldaar ont-
wikkelde stofvanger metingen gedaan, FIet onderzoek over de spectro-
fotometrische sulfaatbepaling kwam gereed. De methode voor het bemon-
steren van lucht op fluoor bleek nog nader onderzoek te verlangen.
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Industriele futgiene

In het verslagjaar vonden in verschillende soorten bedrijven vele onder-
zoekingen plaats naar de verspreiding van loodhoudend stof, waarvan
enkele in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde.

In een bepaald bedrij! waar de bedrijfsarts duidelijke aanwijzingen van
de inwerking van lood op de arbeiders had gevonden, zonder dat de oorzaak
van de loodverspreiding duidelijk was, werd na een aantal metingen een
advies verstrekt. De verspreiding van lood bleek bij een hercontrole be-
langrijk te zljn verminderd.

Terwijl in een drukkerij de loodgehalten duidelijk beneden het maximaal
tc¡elaatbare geachte gehalte bleken te liggen, werden in een pigment-
fabriek hoge loodgehalten gevonden. In dit bedrijf werd daarom in overleg
met de Arbeidsinspectie en in samenwerking met het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde tot een gecombineerd medisch en hygiënisch-
technisch onderzoek besloten.

Onderzoekingen in enkele gieterijen toonden aan, dat de stofgehalten
in deze bedrijven in het algemeen vrij hoog zijn. Een onderzoek werd in-
gesteld naar de werking van de zgn. hydroblast-installatie. Voorts vònd
een onderzoek plaats naar de geschiktheid uit hygienisch oogpunt van een
vervangingsmiddel voor zand bij het stralen.

In enkele bedrijven waar bepaalde kunststoffen worden verwerkt, werd
de verspreiding van styreen rragegaarr, welke evenwel overal beneden de
toelaatbare waarden bleek te liggen.

Van de laboratoriumwerkzaamheden zij vermeld het onderzoek van
analysemethoden voor onder meer oliedamp, aromatische koolwaterstoffen,
styreen, chroom. lood, titaan, enz.

Een draagbare luchtsnelheidsmeter voor metingen in bedrijven kwam
gereed. De hoogfrequentietitrator die soms minder betrouwbare uitkomsten
gaf, werd aan een nader onderzoek onderworpen.

Regelmatig werd deelgenomen aan besprekingen in het verband van de
Commissie Schadelijke Verfmaterialen en die van de Silikosecommissie van
de Arbeidsinspectie.

De werkzaamheden met betrekking tot het vraagstuk van de invloed
van lawaai op de arbeidsprestaties bleven in het verslagjaar beperkt tot
het verrichten van literatuurstudie en het maken van een opzet voor een
in te stellen onderzoek naar de invloed var' Iawaai op groepsverhoudingen.

Tenslotte zij gememoreerd, dat ten behoeve van een in het voorjaar
te Leiden gehouden conferentie onder de titel ,,Fitting the job to the worker"
een overzicht werd samengesteld over lawaaimetingen en lawaaibestrijding
in de industrie van ons land.
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Een literatuurstudie vond plaats ten behoeve van het gebruik van de
grootheid: effectieve temperatuur. Een concept-rapport weid opgesteld.

Ten behoeve van het verrichten van strarin.çmetìngen werd de"strarings-
meter,van Kipp aan een_ zeer nauwkeurig orrã.rro.Ë orrd.r*orpen Vast_
gesteld kon worden in hoeverre met dèze meter betrou*bu.Ë geg.vens
kunnen worden verkregen.

Nadat bij het onderzoek in steenovens een klimaat was onderzocht,
waarbij
onderzo
richting
zo ja in
ten opzichte van elkaar meettechnisch te benaderen.

Bouwhltgiène

over de verschillende werkzaamheden zij het volgende medegedeeld:
Alge mene woninghygi ëne

^ 
De samenwerking met verschillende werkgroepen van de studiecommissie

Grondslagen woningwaardering resulteerdã in het opstellen van een waar-
deringssysteem voor woonelementen en woonconditiès.

Afgestemd op dit waarderingssysteem kwam een rapport Woningonder_
zoek tot stand, dat een opnameformulier voor het *årrirrgorrderrJ"k, ..,
toelichting, een instructie en richtlijnen voor de coderingãer verzamelde
gegevens omvat. Voor de instructie werd tevens een hoofdstuk betreffende
dagverlichting en bezonning opgesteld. In het kader van de waarderings-
werkzaamheden vond in enkele gemeenten een onderzoek naar de bezon-
ningstoestand in stedebouwkundige projecten plaats, dat als uitgangspunt
zal dienen voor de op te stellen bezonningsnormen.

{e-t in 1956 gedane voorstel om de elementen en condities, welke be_
trekking hebben op de stedebouwkundige totaliteit, af te splitsen van de
gegevens, die van de woning zelve uit worden gewaardeerd, leidde tot de
instelling van een studiecommissie Grondslagen stedebouwfundige waar-
dering, waarva., de Afdeling Gezondheidstechniek r.N.o. het seãretariaat
zal behartigen.

op verzoek van de Directeur-Generaal van de Voll.rsgezondheid werd
een methode van woningonderzoek ontwikkeld om de invloed van woon-
condities op de gezondheid te kunnen nagaan, voorts werd medewerking
verleend aan een onderzoek over het eventuele verband. tussen houtrot
en zwammen in woningen en bepaalde ziekteverschijnselen.

In het verband van de Werkgroep Sociale Woningaspecten van het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde t ond studie plaats
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over het mogelÜke verband tussen gezinstyPe en woningtype- In deze groep
werd tevens het vraagstuk der studentenhuisvesting in studie genomen.

In het kader van de werkzaamheden van de Studiegroep Sociologische
Grondslagen van de Woning werd gezocht naar een sociologische en sociaal-
psychologische aanvulling van de eisen, die door de Studiecommissie Func-
tionele Grondslagen van de Woning op technisch-hygiënisch gebied worden
gesteld.

Tenslotte zij vermeld, dat zitting werd genomen in de Adviescommissie
voor de Unificatie en de Toepassing van Gemeentelijke Bouwverordeningen
voor wat betreft de behartiging van de technisch-hygiënische belangen, en

dat eveneens op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
deelgenomen werd aan de werkzaamheden van een Commissie Sporthallen.

Warmte-isolatie, verwarming en ventilatie
flet onderzoek op het gebied van de klimaatregeling vond plaats in

samenwerking met de Sectie Binnenklimaat van de Afdeling Gezondheids-
techniek met de Afdeling Warmte-Techniek van het Centraal Technisch
Instituut T.N.O.

IIet was hierdoor mogelijk de werkprogramma's op elkaar al'te stemmen,
een mafmaal effect daarvan te bereiken en het dupliceren van onder-
zoekingen te voorkomen.

De verschillen, welke kunnen optreden tussen de bij genoemde Instituten
gangbare ijkmethodes voor warmtestroommeters, werden nagegaan.

De ontwikkeling van de sonde van Prof. Dr. E. F. M. van der Held
werd voortgezet. Met dit meetinstrument vond een in opdracht aartvaard
praktijkonderzoek in enkele vochtige woningen plaas. Op fraaie wijze
konden de verschillen worden aangetoond tussen de ¡-waarden, welke op
de klassieke wijze worden gemeten met warmtestroommeters annex tem-
peratuurverschillen tussen de muuroppervlakken aan beide zijden, en de

¡-waarden, welke als integraal van het in de muur heersende À-verloop
worden gemeten. Thans wordt getracht na te gaan ofdit apparaat gebruikt
kan worden voor het bepalen van de hoeveelheid vocht, welke tussen

buitenlucht en wanden wordt uitgewisseld.
Om een indruk te verkrijgen van de ventilatie, die een gevolg is van de

door de wind veroorzaakte drukverschillen, werd een elektrisch analogon
ontwikkeld. Het bleek hiermede mogelijk te zijn verschijnselen te bestuderen.
welke op andere wijze slechts door middel var, zeer uitgebreid rekenwerk
of in het geheel niet, te benaderen zijn. Reeds werd een aanvar'g gemaakt
met het verrichten van enkele onderzoekingen door middel van dit analogon'

Wat betreft de rekentechnische aclrtergÏond van ventilatiemetingen met
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behulp van katarometers, kon dit jaar doo¡ verschillende omstandigheden

:"""".ï:i':#,i;i.:::îå*;::.iå1iîLäå1;*,?å;
worden besteed.

Ernstige vertraging werd ditjaar ondervonden bij het verdere onderzoek
naar de principes van het binnenklimaat, aangezien alle gedurende l/2
jaar gedane pogingen om voor dit noodzakelijke werk een academicus aan
te trekken zonder resultaat bleven. Hierdoor kon op genoemd gebied niet
veel meer worden gedaan dan voortzetting van het uitwerken der klimaat-
onderzoekingen in de Proefwoningen te Rotterdam, alsmede het statistisch
verder analyseren van de resultaten der raammetingen in genoemde wo.
nlngen.

De in 1956 aan de orde gestelde thermische verbetering van ramen,
deuren en kozijnen heeft geleid tot het instellen door het Centrum voor
Houtresearch van een werkgroep, die genoemd onderwerp in studie heeft
genomen, aan welke studie door de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.
wordt medegewerkt.

Voorbereidingen werden getroffen voor een onderzoek naar woning-
verwarming, waarbij de opvattingen van de bewoners over, en hun tewe-
denheid met de hun ter beschikking staande verwarming zullen worden
nagegaan.

In het verband van de Contactgroep Toegepaste Research Woningbouw
werd medewerking verleend aan de opstelling van een progranrma voor het
onderzoek van vocht- en warmte-isolatie in platte, steenachtige daken.

Geluidisolatie en geluidhinder
Met de vervolmaking van de automatische analysator voor het regi-

streren en analyseren van niet-ionstante geluidniveaus werden goede vor-
deringen gemaakt, Teneinde de normen voor geluidisolatie in woningen
beter te kunnen funderen, werden in de loop van het verslagjaar vele radio-
programma's geanalyseerd,

Er werd regelmatig verder gewerkt aan de opstelling van een samenvat-
tend rapport over geluidwering in trappenhuizen. Hiervoor werden enkele
aanvullende metingen in Zuidwijk I te Rotterdam verricht.

In het verband van de hierboven genoemde Contactgroep Toegepastc
Woning Research zullen in samenwerking met de Woningdienst van de
gemeente Amsterdam in een honderdtal woningen zg. zwevende vloeren
(veerkrachtig materiaal tussen dekvloer en draagvloer) aangebracht worden,
met het doel de geluidisolatie van deze vloeren zowel objectief (door me-
tingen) als subjectief (door een enquête) te vergelijken met de geluidisolatie
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van op traditionele wijze afgewerkte vloeren. Als voorbereiding hiertoe
werden in twee woningen proefvloeren van dit type aangebracht, die ge-
test werden op hun geluidisolatie en hun sterkte. Dit leverde gunstige resul-
taten op.

Literatuuronderzoek vond plaats naar aanleiding van bepaalde bij het
laboratoriumonderzoek van ruis in plastic waterleidingen gevonden ver-
schijnselen.

Fundamenteel onderzoekwerd verricht over enkele geluidisolatieproblemen.
onder meer met betrekking tot de zogenaamde flankerende transmissie.
Over het meten van de flankerende transmissie in bestaande gebouwen
werd een artikel voor ,,Acustica" voorbereid.

Van de in het kader van bepaalde commissies e.d. verrichte werkzaam-
heden mogen vermeld worden die in verband met de noodzakelijke her- .

ziening van Normblad V 1070 (Geluidwering in woningen) en die ten
behoeve van de internationale normalisatie van contactgeluidmetingen.

Gedurende het verslagjaar werd verder gewerkt aan de samenstelling
van een rapport over de samenhang van de sociaal-psychologische ge-
gevens, welke de indertijd gehouden geluidhinder-enquête heeft opgeleverd,
met de in etagewoningen ondervonden geluidhinder. Dit rapport kwam
aan het eind van het verslagjaar nagenoeg gereed.

Dagverlichting en bezonning
In de loop van het verslagjaar moesten bepaalde materiaalmoeilijkheden

bij het in fabrikage brengen van een nieuwe serie bezonningslinealen
worden ovenvonnen. Voor het propageren van het gebruik van dit meet-
instrument kwam een regeling tot stand met het Bouwcentrum. De mogelijk-
heden van de bezonningslineaal werden uitgebreid. Het is nu ook op zeer
eenvoudige wijze mogelijk de tot een ruimte toetredende zon-uren te
onderscheiden naar hun warmte-effect.

Teneinde ook in het buitenland belangstelling voor de bezonningslineaal
te wekken werd een uitvoerig artikel voor ,,Der Gesundheitsingenieur"
opgesteld.

In het verband van de Studiecommissie Grondslagen Woningwaardering
werd een onderzoek ingesteld naar een norm en een puntenwaarderings-
systeem voor de bezonning. Een door de Afdeling Gezondheidstechniek
T.N.O. aanbevolen norm voor de bezonning van kleuterscholen is nu ge-
steld in het nieuwe Bouwbesluit Kleuterscholen.

Gewerkt werd aan een installatie voor continue metingen van de dag-
verlichting in een model.
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Bouw en inrichting van scholen
Verdere medewerking werd verleend aan de werkzaamheden van de

Studiecommissie voor de Bouw van Kleuterscholen, waarvarr het secretariaat
bij de Afdeling Gezondheidstechniek berust. Het door de Commissie uit
te brengen rapport kwam in concept gereed. Van het indertijd door de
Studiecommissie voor Scholenbouw, waalan eveneens het secretariaat
door de Afdeling Gezondheidstechniek wordt gevoerd, uitgebracht rapporr
,,De nieuwe school voor het Lager Onderwijs" verscheen een tweede druk.

De directeur heeft zitting in de Studieraad van het door het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingestelde Informatiecentrum
voor Scholenbouw. Deelgenomen werd aan de werkzaamheden van de
verschillende adviescommissies van dit Centrum. Mede door deze samen-
werking worden op bevredigende wijze de resultaten van de arbeid van
beide hogergenoemde Studiecommissies tot ontwikkeling gebracht, het-
geen eveneens het geval is bij de door het Ministerie van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen opgestelde nieuwe Bouwbesluiten voor kleuter-
scholen en lagere scholen.

Voonon,tcrrrp¡¡

Door verschillende medewerkers van de Afdeling Gezondheidstechniek
T.N.O. werden wederom bij tal van gelegenheden in het binnen- zowel
als in het buitenland voordrachten over bepaalde gezondheidstechnische
problemen gehouden, zoals de kunstmatige produktie van grondwater,
het vraagstuk der vochtige woningen, de sociale achtergronden der woning-
verwarming, akoestische en klimatologische vraagstukken, industriële
luchtverontreiniging, scholenbouw en volkshuisvesting, enz.

DocunrnurerrB

Voor verschillende Secties van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.
werden wederom vele literatuurgegevens gecodeerd en op fiches gebracht.

Ten behoeve van de op basis van samenwerking met de Arbeidsinspectie,
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en het Gezond-
heidscentrum van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken tot stand ge-
komen bedrijfsgeneeskundige literatuurdocumentatie werden in totaal 855
Iiteratuurgegevens verwerkt. Van 781 werd een uittreksel opgenomen,
terwijl van 277 de volledige auteurssamenvattingen verschenen.

Er zijn thans 13 abonnementen op ,,titelfiches" en 5 abonnementen op
,,titelbladen" (beide met een korte samenvatting) geplaatst, terwijl 12

abonnees voor de,rauteurssamenvattingen" werden geboekt.

r19



120



MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

ALGEMEEN

Het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling't-.N.O. was op 3l deccrn-
ber 1957 als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, aoorlitter,
Prof. Dr, H. C. Burger, onderuoorTitter. 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, mej. A. E. Winkel, secretaris.

FIet bestuur heeft in 1957 driemaal vergaderd.
Aan de beurt van aftreden op I januari 1958 waren Prof. Dr. J. Droog-

leever Fortuyn, Prof. Dr. H. A. Snellen, Prof. Dr. A.J. H. Vendrik en Prof.
Dr. fr. C.J. D. M. Verhagen, die allen zijn herbenoemd. zodat de samen-
stelling van het bestuur geen wijziging heeft ondergaan.

WERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN
Met vreugde kan worden medegedeeld, dat aan het einde van het ver-

slagjaar een aanvang is gemaakt met de bouw van het nieuwe laboratorium
voor het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.

'W¿nxcnor,p vooR ELEKTRo-ENoEFALocRATTE

In april van het afgelopen jaar is het lid Prof. Dr. G. G. J. Rademaker
overleden, wat een verlies voor de werkgroep betekent.

In het vierde kwartaal werd Dr. H. E. Henkes benoemd tot lid van de
werkgroep, terwijl Prof. Dr. J. Droo€(leever Fortuyn bedankte voor het
lidmaatschap.

De werþrocp is in de verslagperiode eenma^al bijeengeweest.

Subgroeþ,rFrequentie-anaþse aan hßt 8.8.G.".
De heer A. M. Hamoen is benoemd tot lid.
De subgroep is in de verslagperiode viermaal bijeengeweest. Op dezc

bijeenkomsten zijn de volgende voordrachten gehouden:
(t. ,rGesommeerde en gemoduleerde trillingen bij de frequentie-analysc

van het E.E.G.:' door Ir. J. Kuiper.
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b. ,,De frequentie-analyse-apparatuur, in aanbouw bij het Centraal Mili-
tair Hospitaal te lJtrecht" door Dr. A.J. R. Simons.

e. ,,Alphafrequentie en schrijßnelheid" door de heer N. van Hinte en
I..J.J. Denier van der Gon.

d. ,,Elektro-encefalografie voor en tijdens de geboorte" door Prof. Dr.
G. P. M. Florsten.

e. ,,Haarden van alpharitme en de uitbreiding hiervan over de hersen-
schors" door Dr. W. Storm van Leeuwen, mede namens Ir. J. Kuiper.

"f. ,rEnige beschouwingen over de reis naar Oslo" door Dr. W. Storm van
Leeuwen en Dr. L. H. van der Tweel.

Het bezoek aan Oslo had tot doel gecombineerde onderzoekingen te
verrichten met behulp van de diepte-elektrodentechniek van Dr. Sem

Jacobsen, de lichtflitsapparatulir ontwikkeld door Dr. van der Tweel en
de E. E. G.-spectrograaf en de E.E.G.-magnetofoon, beide ontwikkeld in
het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. en in gebruik bij de onderzoekingen
van Dr. Storm van Leeuwen. Vermeld mag worden, dat het bezoek zeer
bevredigende resultaten heeft afgeworpen en dat de apparatuur en de werk-
wijze een gunstige indruk hebben gemaakt.

IN rrcr KADER vAN DE Wpnrcnopp voon Er,a,rrRo-ENcEFALoGRAFTE rN

GANG ZTJNDE oNDERZoEKTNGEN BrJ ANDEREN MET suBsIDrE vAN DE Meprscrr-
Fvsrscn¡ Aro¡rrNc T.N.O.

l. Onderzoeh betrffindz het lokaliseren uan þrimaire eþileþtische haarden

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. J. Droogleever
Fortuyn te Groningen.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I januari 1959, zonder
dat hieraan nieuwe financiële consequenties zijn verbonden.

Prof. Droogleever Fortuyn heeft medegedeeld, dat in de laatste maanden
van het verslagjaar gebouwd werd aan de aansluiting van de 4-kanaals
kathodestraalbuis aan de twee 2-kanaalsbuizen. Verwacht wordt, dat deze
unit binnenkort gereed is, zodat aangevangen kan worden met het eigen-
lijke onderzoek.

Er is verder doorgegaan met de myografie van verschillende normale
spieren en er werden onderzoekingen met de oscillograaf aan patiënten
verricht om klinisch-diagnostische redenen.

De'proeven bij katten met chronisch geïnplanteerde elektroden in sub-
corticale structuren van de hersenen werden voortgezet.
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2. onderpek inzake frequentie-anaþse bii þrouocatie met .flitsþrikkering en mer
a ko es tis c he þrikhe ling

De subsidieverlening voor dit onderzoek, dat wordt verricht onder lei-
is aangevangen
januari 1959 is

over het onderzoek in het afgelopenjaar kan het volgende worden mede-
gedeeld:

à. Provocatie met flitsprikkeling

Het blijkt echter, dat het flitsen soms nog vele
ontstaan, die met het oog op diagnostische mog
zijn onderzocht. Bij het onderzoek hiernaardoen

I. Het waarderen van het elektro-encefalogram.
II. Het bepalen van de juiste afleidingsplaats op het hoofd.

III. Het bepalen van de juiste, voor alle proeven uniforme ritmiek.

ep
,?.
zrJ

op normale proefpersonen.
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b. Provocatie met akoestische prikkeling

In het verslagjaar werden van patiënten met temporale epilepsie de

frequentie-analyses van elektro-encefalogrammen, opgenomen vóór, tijdens

en ia akoestische prikkeling, uitgemeten, de significantie ervan berekend

en in grafiek gebracht. Ter vergelijking werden van een aantal normale

proefp;rsqnen de elektro-encefalogrammen op dezelfde wijze bewerkt'
Voãrts werd een aantal patiënten met temporale epilepsie onderzocht.

waarbij tijdens het afleiclen van de elektro-encefalogrammen de Bourdon-

Wiersma-test was afgenomen.

3. Onderzoehingen betrefende de þathoþsioLogie uan de temþorale eþi.leþsie, belrd-

fende de elektromltografe en betrefende de elektro-coagulatie in de hersenen

Aan Dr. O. Magnus te \{assenaar is voor de eerste twee onderzoekingen

voor het jaar 1958 een aanvullend subsidie verleend voor personeelskosten

en voor materiaalkosten, terwijl voor het onderzoek naar de elektro-coagu-

latie in de hersenen met ingang van I januari 1958 een nieuw subsidie is

verleend. Met het laatstgenoemde onderzoek wordt beoogd na te gaan,

welke de beste methode is om zowel blj proefdieren als bij de mens constante

circumscripte lesies in de hersenen te maken met behulp van elektrische

stroom.

a. onderzoek betreffende cle pathofysiologie van de temporale epilepsie

Nadat de fysioloog aan de afdeling verbonden was, is het onderzoek

over de functionele lokalisatie in het gebied van de Nucleus amygdalae en

omliggende structuren hervat. Allereerst werd een aanvang gemaakt rnet

...t ãttd"t"o.k naar de functie van het claustrum en naar een eventuele

functionele lokalisatie in dit gebied. Dit onderzoek duurt voort. Voorts is

een eerste begin gemaakt met een soortgelük onderzoek van de entorhinale
schors.

In verband met de noodzaak om zowel voor dit onderzoek als voor andere

fysiologische en klinische doeleinden te beschikken over een betrouwbare
methoãe voor elektro-coagulatie in de hersenen, is in samenwerking met

de staf van het Laboratorium voor Medische Physica te Amsterdam een

aanvang gemaakt met een onderzoek over de elektro-coagulatie. Ook dit
onderro.k, waarvoor ook van andere zijde belangstelling bestaat, duurt
voort.

b. Onderzoek betrcffende de elektromyografie

Ook dit onderzoek r,r,erd de laatste tijd gelntensiveerd. Door het Medisch-
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Fysisch Instituut T.N.o. werd een verbeterde apparatuur ontwikkeld, die
thans gebouwd wordt.

1. sþecrtograluch onder¿oek uan her elektro-ence¡farogram bii normale þroe.¡fþer.ronen
en bij lijders aan eþileþsie

FIet onderzoek wordt nu verricht onder leiding van Dr. w. storm van
Leeuwen te Leiden.

De aanstelling van de assistent is met twee maanden verlengd tot I ok-
tober 1957.

voor het jaar 1958 is een aanvullend subsidie verreend voor personeels-
kosten en materiaalkosten.

over de werkzaamheden in het afgelopen jaar kan het volgende worden
medegedeeld:

FIet onderzoek naar oorsprong en spreiding van het alpharitme is voort-
gezet met medewerking van het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.

ÉIet onderzoek naar de elektrische activiteit van de hersenen van katten
met behulp van micro-elektroden door Dr. Mechelse is voortgezet.

Een onderzoek is begonnen naar de elektrische activiteit .,ru.r d. hersenen
van honden met medewerking van Drs. M. van der Vliet.

Een onderzoek is verricht 
'.aar 

de eiektrische activiteit in de hersenen
van mensen met behulp van diepte-elektroden. flet onderzoeÈ werd ver-
richt te oslo met medewerking van Dr. sem Jacobsen. De analyses ziin
op een band vastgelegd en worden thans geanalyseerd met medewerking
van het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.

fische gegevens
beëindigd. De
door Dr. P. F.

zetting worden
gegeven:

p€rsonen, die intensief en passief zijn. voorts kon een groep personen onder-
scheiden worden met ongunstige reacties op frustratie ãn- ongunstige re-
acties op gevoelens van onzekerheid,

Het elektro-encefalografische onderzoek werci door Dr, p. F. lverre ver-
richt met een B-kanalige elektro-enceralograar tijdens zo vo[edig mogeliike
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rust en tijdens het uitvoeren van eenvoudige opgaven zoals rekenen, woord-
associatie etc. De afleidingen zijn vastgelegd met behulp van een 8-kanalige
tape-recorder: de E.E.G.-magnetograaf (vervaardigd in het Medisch-
Fysisch Instituut T.N.O.). Daardoor kon analyse plaats vinden van alle
kanalen met behulp van de E.E.G.-spectrograaf (eveneens vervaardigd in
het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.) en met een integrerend frequentie-
analyse-apparaat volgens W. Grey Walter. Met dit laatste apparaat werden
voor iedere proeþersoon bepaald de mate van overeenkomst van verschil-
lende gebieden en de mate van gelijkheid in de tijd van ieder gebied aÊ

zonderlijk. Voorts werden nog bepaald de alpha-index, de gemiddelde alpha-
frequentie en de gemiddelde amplitude. Bovendien werd van alle proef-
personen een histogram geconstrueerd van de tijdsduur der golven. Met
behulp van de E.E.G.-spectrograaf werd bepaald of de curve monoritmisch
dan wel polyritmisch was en of zich frequentiefluctuaties voordeden. De
gegevens zijn bijeengezet in diagrammen, waarin de proeþersonen geplaatst
zljn naar aantal en duur der E.E.G.-golven. In deze diagrammen zijn
bovendien de andere gegevens geplaatst. Ondanks het kleine aantal proef-
personen konden enkele conclusies getrokken worden. Proeþersonen, die
psychologisch gekenmerkt zijn door ongunstige reacties op frustratie, heb-
ben relatief weinig hoogfrequente golven en veel laagfrequente golven,
terwijl proefpersonen met ongunstige reacties op gevoelens van onzekerheid
meer hoogfrequente golven hebben. Monoritmische alpharitmen met een

hoge alpha-index worden gezien bij extensieve en actieve personen, die
zelfverzekerd zijn. Polyritmische curven worden meer gezien bij extensieve
en passieve personen. Bij twee proeþersonen werd toename van thêta-
activiteit waargenomen tijdens het uitvoeren van opgaven, welke door hen
onaangenaam gevonden werden.

Van belang is nog de bevinding, dat niet één enkel aspect van het psy-
chologische onderzoek correleert met één enkel aspect van het E.E.G.-
onderzoek, maar dat de correlaties groepen van aspecten betreffen, Op
grond daarvan is het bij een onderzoek als boven beschreven niet mogelijk
slechts één aspect na te gaan, maar is het noodzakelijk een zo uitvoerig
mogelijk onderzoek te verrichten, zowel psychologisch als elektro-encefalo-
grafisch.

5. Onder¿oek betrefende de frequentie-anaþse uan het thêtaritme ten behoeue uan

het þsltchiatrisch¿ onderzoek

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. L. van der
Ilorst te Amsterdam. De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot
I januari 1959 zonder dat hieraan financiële consequenties zijn verbonden.
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FJet onderzoek naar de mogerijke samenhang tussen frequentie van hetalpharitme e,n een psychomotãrisch tempo (scúrijftempo bepaald ,r"lg..r,
steinwachs) heeft aanleiding gegeven toi de'vorgãnde èoncru'sies:
Ten eerste: Bij personen met een ongestoorde schrijfmotoriet ut¡t, ...,hoge correlatie te bestaan_ tussen het sc"hrijftempo .n á. frequentie iu., hetalpharitme, mits het 

_elektro-encefalograt eveneens ars oìgestoord kanworden aangemerkt. De reratie tussen alpharitme en schrijßietheiá tomtin het algemeen veeÌ minder duiderijk .ráu. .,ro..o, indien de onderzochte
personen niet geselecteerd werden.
Ten tweede: Er werd een- samenhang gevonden tussen de afwijkingen vande boven aangegeven. relatie en bepaarde karakterorogir.he ïerrir.rk.rr.De gevonden correlatie tussen deze karakterorogir.he Ë..r-.rL.r, .r, rr.tcriterium, dat ontleend werd aan schrijßnerheid en alpharitme, is echter
vooralsnog te gering om klinisch .,r.., .r..1 betekenis te zin.

6. onderzoeh ouer de elektrische actiuitei¿ en de þrikkelbaarheid uan het, ruggemerg
na doorsnijding

leiding van prof. Dr. J. ten
het oorspronkelijke plan na

î,3; j: il1î:,'J,':x'H. jl Jå_

In hetafgelopenjaar werden bij katten, konijnen en honden tijdens narco-
sen met Nembutal, urethaan of ether de reflexactiviteit en de späntane erek-
trische activiteit van het lumbare- ruggemerg vóór en nà doorsnijding vanhet thoracale merg bestudeerd. Het ¡le.L, ¿Irt de contractier rruri d.'krri.-
peesreflex en de gekruiste reflex na doorsnijding in hoogte afnamen, doch
nimmer geheel verdwenen. De amplitudo .ruri d. elektrische activiteit v;n het
rugg^emerg beneden de doorsnij dingsplaats veranderde nie i noemenswaard,
doch de frequentie nam toe. ve;de;;erd geconstateerd, d.at na de doorsnij-
ding de am¡litudo van de kniepeesreflex eerst veranderde, wanneer de broed-druk lager dan 40 mm Hg wèrd. Er trad dan eerst een verhoging van de
amplitudo, gevolgd door een verdwijnen van de kniepeesrefle; 

";
7. Ond¿r<oek naar het þatroon aan de elektrische actiuiteit uan de þremøtuur en

de à terme geborenen

Voor het jaar 1958
ten behoeve van dit
personeelskosten.

is aan Prof. Dr. G. P. M. Horsten te Amsterdam
onderzoek een aanvullend subsidie verleend voor
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Gedurende het verslagjaar i957 werden ongeveer 1600 elektro-encefalo-

grammen vervaardigd, verdeeld als volgt:

+ ll00 van normale pasgeborenen en bij controles op latere leeliijd'

126 bÜ forciPale extracties'
76 bij sectio caesareae'

180 van Prematuren'
114 bij abnormale liggingen'

Door enkele defecten, die zich aan de aPParatuur voordeden' is het

de cerebrale elektrische
de geboorte. Zowel de

beproefd. Het bleek,

ï ä'j'Ï"'ii:"1":ä*i::
rt:. te vergelijken' Hier-

ellj te volgen, doch ook

deinvloeclvanhetgeboortetraumaopdeelektrischeactiviteitx\ategaàf]¡'

8. Ond¿rzo¿k inpke LichtprikkeLing uoor encefalograJte, þuþiUografe en retinogta"fie

en ondtrzoe k inzake d.e f ikker -fusie- frequentie b eþ aLing

Aan I)r. L. H. van der 1'weel te Amsterdam is indertijd ten behoeve van

dit onderzoek subsidie verleend voor de ontwikkeling van een lichtflits-
)est voldoen'

P

n het corpus geniculatum de responsie

n. AIs belangrijkste gegevens kwamen

ft O,5o/o modulatie terug te vinden en

'sterke afsnijding van lage frequenties

ùten van Osio al volledig geanalyseerd

,sychiatrische patiënten anders is dan

rch wel als algemene indruk gesteld

:reenkomen' Tot 5o/o modulatiediepte
ekozen afleidingen bij gelijktijdige

registratievagefiIterddoordekleìneanalysator.
De kromme, odulatiediepte weergeeft' toont een

duidelijke m ij frequenties van 8-15' met een zeer

steilvervalnaar5]fllzeneenwat*i"¿"'steilnaar60IJz'Bijzeerlage
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9. onderzoek inlake de objectieue flikker-fu:ie-frequentie met behurþ uan het elek-
troretinogram

l)e aanvraag van I)r. H. E. Henkes te Rotterdam voor een aanvullend.
subsidie voor 1958 is nog in behandeling.

prikkellicht en de flikker'-fusie-frequentie) van het f'otopische. het kegeltjes-
systeem van de retina.

de classificatie van alle blinden en slechtzienden, werd het ERG in een zo
groot mogelijk aantal gevallen van retinale of extra-r.etinale blindheid
geregistreerd. [ret nagenoeg vergeten ziektebeeld van de amaurosis con-
genita Leber werd duidelijk afgegrensd, waarbij als nieuw obligaat symp-
toom het afivezige of nagenoeg afwezige ERG werd vastgesteld.

10. Onder<oek aan het elektro-encefalogram t)an normale þersonen

De pogingen om een systematisch onderzoek varr het elektro-encefalo-
gram van normale personen te entameren moeten tot nu toe als mislukt
worden beschouwd. De reden hiervan is, dat er geen bereikbare geschikte
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groepen van pfoefpersonen te vinden waren in de buurt van de centra,

waa; elektro-encefalografisch onderzoek kan worden verricht'
llet systematische onderzoek van normale personen za\ daatorn voc¡r-

lopig van het programrna worden afgevoerd. Doet zich echter een kans

,rooi ..n ondeìzoek in te stellen, eventueel op beperktere schaal (b.v.

alleen schoolkinderen), dan zaldeze kans niet ongebruikt gelaten worden.

WERKGROEP,,STANDAARDISATIE VAN DE ¡-ONOCARDIOGRAFIE,,

In het afgelopen jaar hebben de heren Dr' J. Nieveen enJ. H' Pannekoek

bedankt als lid en Prof. Dr. Ir. C. W. I{osten als adviseur van de werk-
groep. In de plaats van Dr. tot lid Dr. J' W' Gerritsen'
- Dã werkgroep is eenma bespreking van de reeds

bereikte resultaten van het aarde van een 60-tal frlters

voor de klinische toepassing van de fonocardiografie. Besloten werd een

beperkt aantal buitenlandse cardiologen uit te nodigen aan dit onderzoek

deel te nemen.
Voor de beoordeling door de Nederlandse cardiologen van de fonocardio-

grammen opgenomen via de 60 filters is wederom een aantal bijeenkom-
sten gehouden. De beoordeling door de buitenlanders geschiedt uiteraard
schriftelük.

Voor de werkzaamheden, welke ten behoeve van dit onderzoek in het

Medisch-Fysisch Instituut !l.N.O. worden verricht, wordt verwezeî r]^aa'.

hetgeen hierover elders in het verslag wordt medegedeeld.

COMMISSIE VAN OVERLEG BETREFFENDE I{ET ONDERZOEK NAAR DE FREqUENTIE

VAN SLECHTHORENDHEID DIJ SCHOOLKINDEREN

In het jaarverslag ntwerP van het

eindrapport over het lechthorendheid
bij schãokinderen", H. C. Huizing
en Prof. Dr. E. Huiz besProken was'

Tevens werd in het kort mededeling gedaan over de resultaten van dit
onderzoek, dat was verricht in de provincie Groningen en ornstreken'

Nu kan worden medegedeeld, dat het eindrapport zijn definitieve vorm
heeft verkregen en aan een groot aantal instanties en instellingen is toe-

gezonden.
De commissie van overleg is nog een keer bijeengekomen o¡n aan de

hand van het eindrapport te bespreken of het nog wenselijk zou zijn een

onderzoek in te stellen voor het gehele land. Deze bespreking leidde tot
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de conclusie, dat een bruikbare methodiek was ontwikkeld voor massa-

ontbonden.

DOOR DE MEDISCH-FYSISCHE AFDEI.,ING T.N.O. ZELVE AAN-
GEVATTE ONDERZOEKINGEN

l. Mnorscrr-FysrscH rNsrrruur T.N.O.
De directeur, Ir. D. H. Bekkering heeft het volgende medegedeeld:
1957 is voor het Medisch-Fysis aar ge-

weest. Nieuwe onderwerpen zijn fie, het
onderzoek naar de oorsprong en en het
verzorgen van apparatuur voor buitenstaanders. rlet onderzoek naar de
beengeleiding en het onderzoek van het elektro-encefalogram van nor-
malen werden van het programma afgevoerd.

Aan het einde van hetjaar is te lJtrecht begonnen met de bouw van het
nieuwe laboratorium voor het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. Een
directiekeet werd gebouwd in de vorm van een laboratoriumkamer op ware
grootte, waarin leidingen (dummy) aangebracht werden. Zodoende konden
louten in het ontwerp worden gecorrigeerd. De bouwwereld en instelringen.
die nieuw te bouwen laboratoria voorbereiden. tonen veel berangsteriing
voor dit proefhuisje.

Elektrokymografie

De elektrokymografie is in het klinische stadium gekomen en begint
steeds meer waardering te vinden als hulpmiddel bij de diagnostiek van
hartafivijkingen.

Cardiotachometrie

De in het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. ontwikkelde en gebouwde
cardiotachometers worden bij het Nederlands Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde gebruikt om bij personen, die arbeid verrichten, de pols-
frequentie te registreren.

De apparaten voldoen zowel in laboratoria als in fabrieken en in het
vrije veld.
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Elektrologie

Frequentie-analyse van het E.E.G.

De continue simultaanfrequentie-analyse van het E.E.G. werd het geheie
jaar door bedreven in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. De methodiek
werd niet alleen klinisch toegepast, doch tevens bij een onderzoek over de

wijze van verspreiding van het alpharitrne over de schedel.

Ook dit jaar bestond er weer in het buitenland belangstelling voor deze

wijze van frequentie-analyse, wat culmineerde in een bezoek, dat Dr.
W. Storm van Leeuwen en de heer A. Kamp, wetkzaarn bij het instituut,
onder medeneming van de frequentie-analyse-apparatuur brachten aan

Dr. W. SemJacobsen te Oslo. Daar werd de methode van het opnemen van
diepte-elektrogrammen gecombineerd met de polyfrequentie-analyse. Aan
de uitwerking van de waarnemingen wordt thans gewerkt. Gehoopt wordt
overeenkomst te vinden in dieper gelegen hersendelen' IIet vervoer naar
en van Oslo werd kosteloos verzorgd door de ,,MATS" (U.S'A. Airforce).

Over de apparatuur kan worden medegedeeld dat vorderingen worden
gemaakt met het directschrijvend systeem van de E.E.G.-spectroscoop.
Hiermede wordt het mogelijk gemaakt de analyseresultaten (20-kanaals)
met twee penschrijvers te registreren. Ook werd een akoestische inciicator
voor het analyseresultaat gebouwd. Dit apparaat is nuttig gebleken voor
een eerste oriëntering door de onderzoeker.

Impulssortering voor elektromyoglammen.

Dit onderzoek verkeert nog in het beginstadium. Het is gelukt eerL

bandrecorder zodanig te rnodificeren, dat de impulsweer€tave, noodzake-
lijk voor impulswerk, praktisch onveranderd is.

Akoestiek

Daar er twee onderzoekingen met akoestische inslag ter hand zijn ge-

nomen, volgt een van de medewerkers de colleges akoestiek aan de 'fech-
nische Hogeschool te Delft. Tevens werd aandacht besteed aan de filter-
theorie, de Laplace-transformatie, Fourier-analyses enz.

Fonocardiografie
Regelmatig vinden beoordelingsbijeenkomsten plaats om fonocardio-

grammen, opgenomen via 60 filters, te beoordelen op hun klinische waarde.
Ook een aantal buitenlandse cardiologen werkt mee aan de beoordeling.

Opnieuw werd een aantal hartgeluiden op de magnetische band vast-
gelegd. Voortgewerkt wordt aan de verbetering van de apparatuur.
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Astma-onderzoek

Bü dit onderzoek wordt getra.cht via een globale frequentie-analyse van
het astmatisch piepen een inzicht te krijgen in de plaats en de ontstaans-
wijze van het astmageluid. Bij de analysetechniek wordt tegenslag onder-
vonden door moeilijkheden van apparatuur-technische aard.

Verder is een begin gemaakt om van een los geprepareerde trachea bij
geforceerde luchtdoorstroming en verschillende uitwendige drukken de be-
rveging stroboscopisch waar te nemen.

Cltbernetiek

FIet systeem zenuw-skeletspier-zenuw werd op zijn regel-theoretische
rvaarde getoetst.

Een studie werd gemaakt van het gebeuren aan de eindplaat, in het bij-
zonder wat betreft de hierin optredende ,,spontane potentialen',. Ook de
natuurlijke tremor werd bestudeerd.

Regelsystemen van de bloedsomloop
De aandacht werd geconcentreerd op de fysische eigenschappen van de

bloedvatwand. Bij de ontwikkeling van de simulator werd vooruitgang
geboekt.

In de loop van het jaar werd een aantal lineaire, logaritmische en anti-
logaritmische versterkers vervaardigd. Ook kwam voedingsapparatuuï ge-
reed. Het geheel werd ingericht voor rekmontage.

Aþþaratuur ooor het instituut

Verschillende apparaten voor eigen gebruik werden vervaardigd,
controleerd, gerepareerd en gemodificeerd. Verder gewerkt werd aan
trapeziumgenerator en een zwevingsgenerator.

Aþþaratuur aoor and¿ren

Steeds meer worden apparaten voor anderen gebouwd. die in het
disch-Fysisch Instituut T.N.O. ontwikkeld werden.

Verschilversterkers

Twee verschilversterkers met een rejectiefactor >100.000 werden ge-
bouwd.

Apparatuur voor polsgolfonderzoek

Voor het polsgolfonderzoek werd registratie-apparatuur vervaardigd.

een

Me-
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De mogelijkheid om het uitmeten van de waarnemingen en het berekenen

van de standaarddeviatie en dergelijke te automatiseren werd overwogen.

Dit is echter geen eenvoudig probleem-

Elektromyo grafi e-aPParatuur

Een begin werd gemaakt met de bouw van een elektromyograaf voor

het Centraal Militair Hospitaal te lJtrecht.

Hulp aan anderen

Adviezen werden o.m. gegeven over het voorkomen van het prikkel-
artefact, het registreren van hartgeluiden en het in bedrijfbrengen van een

indicator voor polsfrequentie. Verder werd nagegaan, welke laksoorten

geschikt zijn om diepte-elektroden te isoleren.

2. Reoror.ocrscHE wERKZAAMHEDEN

a. Commßsie aan Bijstand inpke Radiologt'e

Deze commissie heeft indertijd haar medewerking verleend bij de tot-

standkoming van een ontwerp voor het ,,Veiligheidsbesluit ioniserende

stralen". Zãah bekend mag worden verondersteld, is in het staatsblad

No. ll6 (1957) het Veiligheidsbesluit ioniserende stralen, gebaseerd op de

Veiligheiàswet 1934, afgekondigd; dit besluit treedt met ingang van 1

februari 1958 in werking.

b. Curatorium ingke Radiologie

flet curatorium is in het afgelopen jaar eenmaal bijeengeweest, onder

meer ter bespreking van de kwartaalverslagen van de Radiologische Werk-

groep T.N.O.

c. Radiologische Werkgroeþ T.N.O.

Bij het uitvoeringsbesluit van 19 december 1957, No' 5117 A, van de

Staatssecretaris van Sociale Zaken betreffende het,,Veiligheidsbesluit
ioniserende stralen" is de Gezondheidsorganisatie T.N,O. erkend als in-
stelling, ingevolge artikel 20, eerste lid, van het Veiligheidsbesluit bevoegd

tot heiopmaken-en afgeven van een bewijs ten teken, dat aan de bepalingen
van dit besluit is voldaan.

Bij het uitvoeringsbesluit van 19 december 1957, No.5117 B, is o'm'
bepaald, dat voor de toepassing van het veiligheidsbesluit zijn aangewezen

inrìchtingen tot het verplegen van zieken met een capaciteit van 250

bedden of meer.
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De Gezondheidsorganisatie T.N.o. heeft de bovenvermelde bevoegdheid
tot het afgeven van een geldig bewijs gedelegeerd aan de RadiorJgische
Werkgroep T.N.O., die hiermede ..., ,ritbr.iding krijgt van ]'aar taak.

Zoals bekend is, onderhoudt de werkgro.p ,..á, seä"ert het begin van
1956 twee controlediensten, werke werkãn op vrijwillige basis. rtät ,¡r'
a- De dienst voor controle op de radiorogische veiligheid door middel van

filmstrookjes.

á. De dienst voor de periodieke controle van röntgentoestellen.
Ten einde voor de nieuwe taak berekend te zijn, zar de werkgroep onder

meer met een chemicus worden uitgebreid en is een arts van ãe êe"orrd-
heidsorganisatie T.N.O. daaraan toegevoegd.

over de werkzaamheden in het afgelopen jaar kan het vorgende worden
mede¡çedeeld:

Luminescentiedosimetrie
Een luminescentiedosismeter werd afgelevercl aan het rnstituut voor

Medische Radiologie der Rijksuniversiteit te rJtrecht, waar deze goed
blijkt te voldoen. Een tweede, voor eigen gebruik gebouwd .*.rrrpiuur,
werd voorzien van een inrichting, waarmee beharve te doseringssnålheid
ook de totale dosis kan worden gemeten.

Dosimetrie met films
De vervanging van het gebrekkige oude röntgentoestel door een modern

apparaat maakte het mogelijk een onderzoek af te sluiten over het meten
van doses met behulp van filmstrookjes. Een artikel over dit onderzoek
ligt gereed voor publikatie.
Filmstrookjesdienst voor radiologische veiligheid

Het aantal deelnemers aan deze dienst is veel sneller gestegen dan werd
verwacht. Op I december bedroeg lnet 757.

I)ienst voor periodieke controle van röntgentoestellen
Het aantal deelnemers aan deze dienst nam toe tot 76.

Opdrachten van anderen
In de verslagperiode werden 28 betaalde opdrachten uitgevoerd, namelijk:
a. metingen aan röntgentoestellen 2Z
b. adviezen inzake afscherming van ioniserende straling 3

c. metingen aan hoogtezonnen
d. bestraling van biologische objecten
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Van de opdrachten sub ¿ had er één betrekking op een industriële toe-

passing van röntgenstralen en één op een schoenfluoroscoop'

Contacten naar buiten

Erwerddeelgenomenaandewerkzaa¡rrhedenValÌdeCommissievoor
ultraviolette stralen van de Gezondheidsraad. die geleid hebben tot een

voorstel inzake de keuring van hoogtezonnen'

Op 1 kader van de een

voordra iliging tegen

Op 9 aan de Aeros eerd

door Erlangen.
Vo aan het werk van de Subcommissie Stralings-

veiligiel02(Kernenergie)vandeHoofdcommissie
voor Normalisatie in Nederland.

3. WEnxcnoEP cEDETAcHEERD BrJ PRoF' DR' H' c' BURGER TE urREcHT

Zoals bekend is, zal deze werkgroep in het l\4edisch-Fysisch Instituut

T.N.O. worden ondergebracht zodra het nieuwe gebouw voor dit,instituut
gereedgekomen is. In 

-afwachting 
daarvan is de werkgroep te werk gestelcl

Ë¡ a. !"r,rnridieerde onderzoekingen. welke worden verricht onder leiding

van Prof. Dr. H. C. Burger.
Voordewerkzaamhedeninhetafgelopenjaarwordtverwezennaar

hetgeen hieronder bi-i de onderzoekingen van Prof. Burger is vermeld.

IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN-MET SUB-

SIDIE VAN 
_DE 

MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

L Fvsror-ocra

l. Onder4oekingen met de tuee cardiotachometers, u,¡elke door het Nederlands lrutituut

aoor Praeaentieue Geneeskunde te Leiden in bruikleen ¿ijn ontaangen'

Deze onderzoekingen worden verricht onder leiding van Dr. F. H. Bonjer

te Leiden.
In de herßt van het verslagjaar vond een bespreking plaats tussen de

Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. en het Nederlands Instituut voor

Praeventieve Geneeskunde over de in 1958 te volgen ontwikkeling van de

industriële toepassing der cardiotachometrie. Het radiografisch overbren-

gen van het sþnaaller vermijding van de nogal eens storende kabelver-

binding zal hierbij op de voorgrond staan'
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In het jaar 1957 werd de cardiotachometrie met een der beide apparaten
ongewijzigd voortgezet voor hart- en longfunctieproeven op de fietsergo-
meter. In het laboratorium werd tevens een aantal proeven gedaan op de
tredmolen, waarbij deze methode van polstellen zijn waarde bewees.

Buiten het laboratorium werd een aantal onderzoekingen gedaan onder
zeer verschillende omstandigheden. In de open lucht werden straatmakers
en grondw in werden metingen
verricht in dra steenfabriek en bij
puntlassers Bü en werd soms ook
het tweede apparaat, dat door verbetering van een vroeger prototype
werd verkregen, gebruikt. Dit instrument heeft echter nier geheel dezelfde
gcede eigenschappen a,ls het eerder genoemde.

II. INTBnN¡ eENEEsKuNDrl

1. Onder4ek betrffinde de slaguolumemeting uan het hart

Dit onderzoek, dat is verricht onder leiding van Prof. Dr. H. C. Burger
te Utrecht, is per I januari 1958 beëindigd. De resultaten zullen worden
verwerkt in het proeßchrift van de heer Y. van der Feer en in een in voor-
bereiding zijnde publikatie over de invloed van de wijze van ademinhouden
op het ballistocardiogram.

Over de werkzaamheden in het afgelopen jaar is het volgende mede-
ge deeld:

Met behulp van een reeds eerder geconstrueerde ultralaagfrequente
ballistocardiograaf is het mogelijk gelijktijdig de verplaatsing, snelheid en
versnelling van het bed tezamen met een elektrocardiogram te registreren
met gestandaardiseerde en absoluut geijkte gevoeligheden. Daar het nood-
zakelijk is, dat de patiënt tijdens het opnemen van zo'n ballistocardiogram
(bcg) zijn adem inhoudt en bovendien de wijze, waarop de adem ingehou-
den wordt van invloed is op het bcg, is die invloed nader bestudeerd. De
wijze van ademinhouden kan beschreven worden met het volume en de
druk van de lucht in de longen. Bij constant volume blijkt er een lineaire
correlatie aanwezig te zijn tussen een aantal van de grootheden die het
bcg karakteriseren enerzijds en de alveolaire druk anderzijds. Bij l0 proef-
personen zijn de regressievergelijkingen van deze grootheden tegen de
alveolaire druk bepaald. De regressiecoëfficiënten blijken zo sterk uiteen
te lopen, dat niet met een gemiddelde waarde kan worden volstaan. Van-.
wege de grootte van de regressiecoëfficiënten is het gewenst de alveolaire
druk constant te houden, indien men de invloed van andere grootheden
(dan de alveolaire druk) op cle karakteriserende grootheden wil bepalen-
Het verdient aanbeveling in verband hiermede cle alveolaire druk gelijk

137



aan de buitenlucht te kiezen (hetgeen bereikt wordt door de patiënt of
proefpersoon met open glottis de adem te laten inhouden) en om andere

redenen de bepaling te verrichten na een norrnale uitademing'

2. Onderzoek inzake de fltsische grondslagen uan þercussrc

Voor het jaar 1958 is aan Prof. Dr' H' C' Burger te Utrecht een aan-

vullend subsidie verleend voor materiaalkosten.
In 1957 is de magnetische bandapparatuur voor het analyseren van

percussiegeluiden gereedgekomen.
Bij de uitvoering van een analyse moet het te analyseren signaal, in

elektrische vorm, herhaald aan de eigenlijke analysator worden aangeboden.
Deze herhaling dient periodiek met grote periode te geschieden. Hiertoe
wordt het stukje magnetische band, waarop het percussiesignaal is op-

genomen, om een gedeelte van de omtrek van een draaischijf gelegd' In
deze schijf is aan de omtrek een aßpeelkopje aangebracht, dat bij draaiing
der schijf ten opzichte van de stilstaande band deze bij iedere omwenteling
een keer aftast. Het uitgangssignaal van dit kop.je is na filtering en verster-
king gelijk van vorm aan het oorspronkelijk opgenomen signaal. Een ver-
eiste voor het verkrijgen van reproduceerbare resultaten is, dat het toeren-

tal van de schijf voldoende constant moet zijn, dit in verband met de selec-

tiviteit van de eigenlijke analysator. Deze eis blijkt niet zo gemakkelijk
realiseerbaar te zljn, maar dank zij de toepassing van een speciale aandrijf-
motor is het ten slotte toch gelukt.

De overeenkomst tussen analyses uitgevoerd met de oude, optische ap-

paratuur en de nieuwe is zeer goed te noemen. Vergelijking van op beide

manieren verkregen praktische resultaten met de theoretisch bepaalde
resultaten geven reden tot volle tevredenheid.

Analyses van percussiegeluiden van hart en long, welke zijn opgenomen
bij normale personen, geven zowel verschillen in geluidsamplitude als in
spectrale samenstelling te zien, dit in tegenstelling met een vroegere be-

wering. Deze metingen worden nog voortgezet.
Analysemethoden, welke meer informatie zouden verstrekken dan de

Fourier-integraal, worden bestudeerd.
Metingen van de uitwijking van de thorax ten gevolge van de percussie

zijn uitgevoercl met een capacitieve verplaatsingsmeter. De invloed van de

ademhaling op de meting kan door mechanische filtering worden vermin-
derd. De trillingen, welke het percussiegeluid veroorzaken, zlin wel aan te

tonen, echter slechts na wegfiltering van de zogenaamde oppervlaktetril-
Iingen, die een factor 25 groter zijn dan de eerste. Als gevolg van deze

ûltering treedt er echter fasedistorsie op, hetwelk verhindert het percussie-
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geluidspatroon in de thoraxtrillingen te herkennen. Getracht zal worden
een filter zonder fasedistorsie te verkrijgen. De metingen zijn voorlopig
gestaakt.

3. Onderzoek inpke de þolsgolf

Aan Prof. Dr. H. C. Burger te Lltrecht is ten behoeve van dit onderzoek
voor het jaar 1958 een aanvullencl subsidie verleend voor materiaal-
kosten.

Bij de onderzoekingen over de polsgolf bleek de reproduceerbaarheid
der meetresultaten aanzienlijk verbeterd te kunnen worden door de pols-
golßnelheid uitsluitend in nuchtere toestand te meten en de proeþersonen
niet de adem te laten inhouden. Het inhouden van de adem bleek veran-
deringen van 30o/o in de gemeten polsgolfsnelheden te kunnen geven.

Er bestaat de mogelijkheid, dat enkele der resterende oorzaken van de
toch nog te grote spreiding bij het gebruik van een drukopnemer volgens
Philips minder hinderlijk zullen zijn. Alvorens deze drukopnemer op proef-
personen toe te passen werd besloten in aansluiting aan het werk van
Ir. Sybesma op een model te onderzoeken in hoeverre de door deze dif-
ferentiaaltransformator geleverde polscurve bloeddrukveranderingen weer-
geeft. Als inleiding van dit onderzoek werd de richtkracht van een stuk
rubberbuiswand als functie van de inwendige druk bepaald en werd ge-
tracht voor harmonische golven met frequenties van l, 2 en 4 Hertz de
faseverschuivingen te meten, die het aanbrengen van een dik peesblad of
een laag vlees tussen drukopnemer en buiswand aan de curven geeft.

Om een inzicht te verkrijgen in de afhankelijkheid van de polsgolf-
snelheid en demping van de constanten van wand en vloeistof werden
uitgaande van de bewegingsvergelijkingen voor een oneindig lange, visco-
elastische buis gevuld met een viskeuze vloeistof de frequentievergelijkingen
opgesteld door oplossing van het betreffende randwaardeprobleem. Na
herleiding van de rechterleden op nul blijken de linkerleden te bestaan uit
determinanten met 5 à 2+ rijen en kolommen, wier elementen Bessel-
functies zijnvan drie verschillende complexe argumenten. Deze argumenten
zijn functies van de twee onbekenden der golven: fasesnelheid en dempings-
constante. Voor enkele eenvoudige gevallen (buis met dunne wand, ideale
vloeistof of vloeistof met zeer hoge viscositeit, longitudinale golven, torsie-
golven) gelukte het fasesnelheid en demping uit deze frequentievergelijkin-
gen op te lossen. Voor dikwandige buizen en speciaal voor het belangrijke
geval var, de flexiegolven kan oplossing echter alleen numeriek
geschieden.

In een voorlopig verslag werden de resultaten vastgelegd.
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+. Onderzoek naar eeît. aulomatisch geregeld beademingsaþþaraal

Dit onderzoek rvorclt verricht onder leiding van Prof. Dr. H. C. Burger
te Utrecht. Voor het jaar 1958 is een aanvullend subsidie verleend voor
materiaalkoste n.

Het doel van dit onderzoek is een beademingsapparatuur te ontwikkelen,
welke zich automatisch aanpast aan de wisselende behoeften van de patient.
Er heeft enig literatuuronderzoek plaats gevonden en er is in de tweede

helft van het versla,gjaar een aanvang gemaakt met het experimentele

werk.
Ten einde het beademen van patiënten te kunnen bestuderen is bepçonnen

met het onderzoek naar en de constructie van een daartoe geschikte pneumo-
tachograaf.

5. OnderZoek omtr¿nt d¿ hemodltnamisch¿ geaolgen. uan een stenose in. een hloedaat

d 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 1959. zoncler dat hieraan nieuwe financiële consequenties zijn
verbonden.

Met het in het begin van het verslagjaar gereedgekomen apParaat voor
de bepaling van frequentiekarakteristieken zijn metingen verricht aan

drukopnemers en combinaties van drukopnemers met catheters. IIet was

niet mogelijk ondubbelzinnige karakteristieken te verkrijgen. Als oorzaak

hierwoor werd gevonden het vullen van het gehele systeem. Het bleek

namelijk niet mogelijk te zijn de lucht voor 100o/o uit het systeem te ver-
clrijven. Dit effect was afhankelijk van de vorm van de kamer van de druk-
opnemer. Op één van de drukopnemers is een nieuwe kamer geconstrueerd,

die makkelijk is te vullen. ook de andere onclerdelen. zoals koppelstukken
en kranenstukken, moeten veranderd worden.

6. Onderzoøk naar de klini'sch.e bruikbaarheid uan de imþedantieþIethysnogrofie

flet onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr' H. A' Snellen
te Leiden.

IIet onderzoek is per I december 1957 afgesloten in verband met het
vertrek van de wetenschappelijke medewerker. I{et ligt in de bedoeling
het onderzoek naderhand weer voort te zetten.

In het afgelopen jaar zîjn met de impedantieplethysmograaf curven op-

genomen bij normale proefpersonen en bij patiënten met vaatstoornissen.

Voorts zljn er cur\¡en gemaakt met de reograaf van F. Schulfried. Door
deze reograaf aan te sluiten op een afzonderlijke carcliograaf is de verster-
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king ruim voldoende. Het lijkt. dat een dubberschrijvende prethysmograar'

'an dit type wel g'eschikt zal blijken voor onderzo.k uur,iaatsåornisser,,.

1

te
pr

8. Onder<oek in¿ake het¡fotncarrliograrn irt sarnenhatg rnet de þolscurue
Prof' Dr' H. ¿\' snellen te Leidcn heeft medegedeercr, dat cle resulraten

van dit beëincligde onderzoek zullen worden veiwerkt in het proefschrift
van de heer H. Flartman en in enige publikaties. I)eze zlja nqg niet ont_
vangen.

10. Onder<tek betrffinde de continue rnetiug uan de blo¿tldruk
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compressibiliteit van de manchetjes te verbeteren werd ecn onderzoek

u.r.icht met een, de manchet omhullend medium, dat statisch wel, maar

dynamisch weinig met de drukwisselingen meegeeft. verbetering werd

båreikt. Dit onderzoek is nog niet beëindigd. Metingen aan een groot aantal

personen in de kliniek met vingerhuizen verricht gaven tot resultaat, dat
'met 

twee maten pelottes geen gemiddelde amplitude van 30 mm IIg te

bereiken valt.
Daar de gemeten druk niet in absolute waarde gelijk is aan de- arterie-

druk, werd 
-ee.r 

o.rder"oek verricht naar het verband tussen deze drukken.

voor het perspex vingerhuis in de gebruikte uitvoering bleek, dat met een

uuriuuurdÊare fout geen universele, in de tijd stationair blijvende ijklijn
is aan te geven.

Il. Ond¿rzoek in4ke þerifere circulatie

Dit onderzoek wordt verricht door een team bestaande uit Prof. Dr.

A.J. H. Vendrik te Nijmegen, Prol-. Dr. E. J' Ariëns te Nijmegen, Dr'

J. B. Stolte te Tilburg, Prof. Dr. J. Mali te Nijmegen'
Met het onderzoek, dat I september 1957 is aangevangen, wordt beoogd

antwoord te krijgen op de volgende vragen:

¿. IIoe is het gedrag van spier- en huiddoorbloeding bij verschillende

fysiologische ãmstandigheden, onder invloed van diverse farmaca en bij
bepaalde pathologische condities?

b. Wat is het aandeel van de arterio-veneuze anastomosen in deze door-

bloeding ?

Er zal geffacht worden een goede interpretatie te geven van de resultaten

van diveise meetmethoden, die momenteel door verschillende onderzoe-

kers worden toegePast.
Voor dit onderzoek werd subsidie verleend voor personeelskosten, ma-

teriaalkosten en reiskosten.
over de reeds verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar heeft

Prof. Vendrik het volgende medegedeeld:
De vergelijkittg ,tut de stroomsterktemetihg van het bloed volgens de

methode van whitney met metingen gedaan met een volumeplethysmo-
graaf (zowel uit eigen metingen als uit de literatuur) gaven een bevredi-

gende overeenstemming te zien.
De met kwik gevulde rubberbuisjes, welke voor het toepassen in de

kliniek van de methode van Whitney werden vervaardigd, voldeden niet

door de na enige weken optredende, realtief grote en sterk veranderlijke

weerstanden. Deze weerstanden zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan
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veranderingen in de overgangsweerstand tussen het kwik en de roestvrij
stalen aansluitpennen.

De mogelijkheden van een stroomsterktemeting met behurp van een
druppelteller werden onderzocht. Het blijkt, dat voor het .,rol...ne van de
druppel de afhankelijkheid van de stroomsterkte niet verwaarloosd zal
mogen worclen.

12- onderloek in<ake de antwikkeling uan ¡þsische aþþaratuur ter aerbetering uarL
het onderzoek uan de longfunctie

sedert Prof. D¡. w. Bronkhorst te urtecht het hoogleraarsambt heeft
neergelegd, is de leiding van dit onderzoek overgegaan op o.. lI. Deenstra.

over het tot nu toe verrichte onderzoek is'-eãn uitvoerig verslag ver-
schenen, waaraaî het volgende is ontleend:

Bij de afsluiting van dit verslag op 3r maart 1957 is er een voor de kliniek
onder bepaalde voorzorgen bruikbare methode aanwezig om de mecha-
nische grootheden van de ademhaling te bepalen door g"ebruik te maken
van gelijktijdige registratie van het ademvorume en de oesophagusdruk.
Er is reeds enige ervaring opgedaan met de bediening ,r..r a. upiuratuur
en de uitwerking van de resultaten . Deze ervaring is doorgegevèå u.., ¿.
medewerkers van de Geneeskundige universiteiiskliniek Ãfäering Long-
ziekten te lJtrecht, die de methode zullen gaan toepassen.

_ Van een aantal personen is de ,,compliãnce', lrån de longen bepaald.
De resultaten zrjn, wat grootte-orde betieft, in ove¡eenste*rilrrg met die
van andere onderzoekers. Er is reproduceerbaarheid, -its bepaà'lde voor-
zorgen zijn genomen.

Daar het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.o. is geinteres-
seerd in de resultaten, welke met de ontwikkelde apparatuur in ã. klirriek
zullen worden bereikt, is ermede ingestemd, dat áeze apparatuur voors-
hands voor verdere onderzoekingen ter beschikking worài gesteld.

13. onder4ek naar het aerband russen uibraties aa, de hals en geruisen uan het hart
Aan Dr. A. P. M. verheugt te Amsterdam is voor dit onderzoek subsidie

verleend voor personeelskosten.
Met het onderzoek wordt beoogd na te gaan op welke wijze de trilinpç,

die door een exact vastgestelde hartafwijking wordt opjewekt, wordt
voortgeleid naar de hals, ten einde op deze *íj"e vast te^ itellen wat de
waarde is van op eenvoudige wijze waargenomen trillingen aan de hals
voor de diagnostiek van hartziekten.

In afi¡¡achting van de ontvangst van het vierkanalige registratie-apparaat,
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clat door het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is besteld, zou de wetenschap-

pelijke mederverker zich alvast in de literatuur inwerken'

lII. Ol'o-t¡¡tINo-LARYNGoLoGTE

l. onderzoek ter uerruinting uan de welenschaþþetijke basis uan het onderuijs aart

hardhorentie ¿n doue kinderen mct hooraþþataten

2. Onderzoeh betrefende de sþraakgebrøkkigheid bij kinderen

Dr. L. Kaiser te Amsterdam heeft rnedegedeeld, dat de publikatie'

r,r.aarin de uitkomsten van het onderzoek zijn vermelcl. binnenkort za\

verschijnen.

3. Onder4eh irL4ke de aerstaanbaarheid r-'an gdilterde sþraak

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. E. Huizinga

en Prof. Dr. H. C. Huizing. De termijn van de subsidieverlening is verlengd
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tot I januari 1959 zonder dat hieraan nieuwe financiële consequenties
zijn verbonden.

Gedurende het afgelopen jaar werd voortgegaan met een onderzoek be-
treffende de functie, die de drie verschillende frequentiegebieden waarin
men de toonschaal kan verdelen, hebben in verband met de verstaanbaar-
heid van spraak. Speciaal werd aandacht besteed aan de baszone en de

Voorts werd nagegaan, wat de invloed is van een gestoorde intensiteits-
verhouding tussen het bas- en middengebied. Hiertoe werden de beide
spraakbanden met onderling verschillende intensiteiten zowel monauraal
als dichotisch aangeboden.

uit deze experimenten bleek duidelijk, dat bij een ongunstige intensiteits-
verhouding, waarbij de componenten uit de baszone een grotere intensiteit
hebben dan de componenten uit de middenzone, de laatstgenoemde ge-
maskeerd worden door de eerstgenoemde met als gevolg een bemoeilijkte
discriminatie.

4. Onderzoeh inzake de oesoþhagussþraak

Dr. Jw. van den Berg te Groningen heeft medegedeeld, dat het onderzoek
is afgerond. De resultaten zijn beschreven in een tweetal artikelen en zullen
voorts worden vastgelegd in het proefschrift van de heer p. H. Damsté.

Gedurende het jaar 1957 werd in het bijzonder aandacht besteed aan
de
te

30
zLj

met de vingers een lichte druk wordt uitgeoefend in het gebied van de
pseudoglottis. Bij normale proefpersonen leveren dergelijke hoge drukken
geen probleem op, daar deze kunnen persen met een gesloten glottis; de
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trachea van-bij het onderzoek betrokken patiënten was echter voortdurend
open als gevolg van het tracheostoma.

Daar in de literatuur proeven met overeenkomstige patiënten beschreven

waren, die tot de conclusie leidden, dat de longen van deze patiënten zeer

ernstige afwijkingen vertoonden al dan niet als gevolg van de nieuwe
wijze van spreken, werd onderzocht of de genoemde hoge drukken hieraan
toegeschreven konden worden. Dit bleek niet het geval te zijn: de longen
waren vrijwel normaal. De hoge drukken bleken te ontstaan, doordat
tijdens het luide spreken een functionele stenose van de trachea optrad.
De trachea werd over enige aßtand vernauwd als gevolg van de hoge druk-
ken in het omringende longweefsel, wat sterk bevorderd werd door het ge-

vuld zijn van de oesophagus. Deze conclusie kon op verschillende wi.jzen,
onafhankelijk van elkaar, bevestigd worden. Wordt dit mechanisme niet
in rekening gebracht, dan kan men onder bepaalde omstandigheden tot
de onjuiste conclusie komen, dat de longen van de patiënten sterk afivijken
van normale longen.

Gesubsidieerde had gelegenheid zich op de hoogte te stellen van de

ervaringen inzake de oesophagusspraak in de Verenigde Staten. In een
aantal steden hield hij voordrachten over de resultaten van het Groningse
onderzoek, waarvoor veel belangstelling bestond en hij nam, als lid van
de Facuiteit, deel aan de 3e Postgraduate Course in Esophageal Speech te
Miami, Florida.

Het klinisch-fonetisch onderzoek van de beschikbare patiënten werd
voortgezet, waarbij ook aandacht werd besteed aan het ontwerpen van
geschikte prothesen bij patiënten met fistels.

5. Onderzoek in<ake de oorzaken aan neusachtigheid aan de stem

Aan Prof. Dr. E. Huizinga te Groningen is ten behoeve van dit onder-
zoek voor het jaar 1958 een aanvullend subsidie verleend voor personeels-
kosten, materiaalkosten en reiskosten van patiënten.

Ten einde materiaal te verzarnelen, waarmee nasale en niet-nasale stem-
men vergeleken kunnen worden, is er in het afgelopen jaar naar gestreefd
met behulp van de Sonagraph klankanalyses te maken van velerlei ver-
schillend getimbreerde stemmen. Daartoe werd een serie lettergrepen op-
gesteld met de 12 meest gebruikte Nederlandse klinkers. Deze serie werd
als standaardprogramma voor de opnamen gebruikt. T'evens werd van
iedere proeþersoon een gesproken tekst op de geluidsband vastgelegd.

Naast een controlegroep met normale stemmen en enkele kleinere groepen
met afwijkend of bijzonder timbre, bestonden de voornaamste twee
groepen uit proefpersonen met hese en nasale stemmen. Op deze laatste
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groep lag uit de aard der zaak de nadruk; door medewerking van de Af_
deling Mondheelkunde van het Academisch Ziekenhuis konãen van tal-
rijke patiënten met gehemelte-defecten in verschillende stadia van behan-
deling klankopnamen en klankanalyses gemaakt worden.

6. Onder4ek naar het akoestisch s)steem ,,tele;foon - oorstukje - oor,,

Dit onderzoek wordt verricht door het vibratieteam, bestaande uit
Prof. Dr. G. C. E. Burger, Mgr.J. C. van Overbeek, Ir. V. M. A. peutz
en Prof. Dr. A. J. H. Vendrik en is âangevangen I februari 1957.

Prof. vendrik heeft over de werkzaamheden in het afgelopen jaar het
volgende medegedeeld:

Het is bekend, dat hoortoestel gemeten op het
kunstoor beduidend aan het menselijk ooi 1ri.
o.a. Jonkhoff, disser doel van dit onderzoek is
deze discrepantie kwantitatief te begrijpen uit de akoestische eigenschappen
van het systeem telefoon . oorstukje - oor. van dit systeem is een theore-
tische beschrijving gegeven met behulp van analogiebeschouwingen van
mechanische, akoestische en elektrische systemen. De grootheden, die in
deze beschrijving voorkomen, moeten gemeten worden. Gedeeltelük is dat
reeds geschieð.; deze metingen worden in 1958 voortgezet. De bedoeling
is om daarna de theoretische formule van de overdrachtsfunctie van dii
systeem numeriek uit te werken en de gevonden uitkomst experimenteel
te toetsen.

lV. R.aoror,oorr

l. Medisch-radiologische onderloekingen

Aan het natuurkundig laboratorium van het Rotterdamsch Radio-
Therapeutisch Instituut is voor de periode van I juni lg54-l juni 1959
subsidie verleend, bestemd voor speurwerk op radiologisch gebied.

De heer A. Somerwil, fysicus, heeft het volgende medegedeeld:
In 1957 kwam de nieuwe parallelle-platen-standaarddosimeter, die met

financiële steun van T.N.o. in de instrumentmakerij van het Rotterdamsch
Radio-Therapeutisch Instituut gebouwd werd, gereed. Belangri.jke onder-
delen hiervan, zoals het van wolframalliage vervaardigde diafragma, dat
de intredende bundel begrenst en de compensatiecondensator, werden ver-
geleken met overeenkomstige onderdelen, die voor een internationale ver-
gelijking door het National Bureau of Standards te Washington aan de
verschillende nationale standaardiseringslaboratoria zljn gezonden. De
overeenstemming van zowel de werkzame diameter van het diafragma als
de gebruikte condensator was tot op I promille.
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Door bemiddeling van het Natuurkundig Laboratorium der N.V.
Philips was het mogelijk de nieuwe standaard indirect te vergelijken met
de Engelse en Duitse, waartoe het genoemde laboratorium zijn grote

Küstner Eichstandsgeärt ter vergelijking naat de genoemde nationale
standaards zond. De na terugkeer van het instrument gevonden ijkings-
constanten liggen tussen de in beide buurlanden gevondene in.

Over een en ander werd een voordracht gehouden voor de Nederlandse
Vereniging voor Electrologie en Radiologie, terwijl daar eveneens werd
medegedeeld hoe de met de nieuwe standaard gerealiseerde röntgen zich

verhield tot die van de oude. Publikatie hiervan is in voorbereiding'
Met behulp van de destijds met steun van T.N.O. aangeschafte Bomke-

dosimeter werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de prestaties van
een in Nederland steeds meer gebruikt röntgentoestel-

INGEWILLIGDE AANVRAGEN VAN SUBSIDIE VOOR NIEUWE
ONDERZOEKINGEN.

l. Onderzoek naar de mechanische eigerrchaþþen aan dz long ter uerbetering uan hel

londunctie-onderpek

Aan Dr. II. Deenstra te Utrecht is ten behoeve van dit onderzoek voor
de termijn van een jaar subsidie verleend voor personele kosten. In de

verslagperiode was het nog niet gelukt een fysicus aan te trekken.
flet onderzoek naar de mechanische eigenschappen van de long zal

onder meer bevatten:

a. de plethysmografie van het gehele menselijke lichaam,

å. de bepaling van de weerstand van de luchtwegen met behulp van ver-
schillende gassen,

¿. de theoretische bestudering van de mechanica van de ongelijkmatige
ventilatie, eventueel gevolgd door modelproeven.

2. Ond¿rzoek inzake d¿ elektrokymografie

Er is in principe mede ingestemd, dat aan Prof. Dr. H. A. Snellen te

Leiden voor dit onderzoek voor de termijn van een jaar subsidie wordt
verleend voor personeelskosten.

Het is de bedoeling, dat met de elektrokymografische apparatuur, welke
is gebouwd door het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O., opnieuw onderzoek
wordt verricht. Het onderzoek zal voornamelijk gericht zijn op een ver-
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

Ar-cBtuBBr.¡

In het verslagjaar kwam
bedrijf T.N.O. tweemaal in
combineerde vergadering va
werd belegd. Alle vergaderin
voorzitter Prof. Dr. H. W. Julius.

Op 31 december 1957 was het bestuur als volgt samengesteld:

Dr. J. Spaander,
Drs. H. J. Thomasson.

A';f;rJ-W{-':-æc.

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter.

Prof. Dr. H. W. Julius.
Dr. O. Mühlbock.

De Commissie van Bijstand bestond uit:
Prof. Dr. A. Polman, aoorlitter'

Prof. Dr. J. A. Cohen.
Dr. F. Dekking,
Dr. M. van Eekelen,
Dr. H. S. Frenkel.

IIet secretariaaT var^ het bestuur en de Commissie van Bijstand berustte

bij de secretaris van de Gezondheidsorganisatie T'N.O', mejuffrouw

A. E. Winkel.
De leiding van het centraal Proefdierenbedrijf was wederom in handen

van Prof. Dr. W. K. Hirschfeld.
speciale aandacht vereisten in het afgelopen jaar de ,,aanloopmoeilijk-

hedèn" waarmede de Afdeling Vermeerdering, die zoals bekend, eerst

rnedio 1956 gereed kwam, te karnpen heeft gehad. De noodzakelijk hoge

exploitatiekosten rnaken het des te meer noodzakelijk maatregelen te be-

ramen om het rendement van het bedrijf op te voeren.
Op 16 oktober 1957 vond de officiële opening van de Afdeling Vermeer-

dering plaats, waarbij een groot aantal aanwezigen van hun belangstelling
blijk gaf.

Hei grote verloop onder de dierenverzorgers en het geringe aanbod van

goede trachten in deze branche vormt een der grote moeilijkheden,
waarmede gekampt wordt. Maatregelen worden beraamd om oP dit punt
enige verbetering te verkrijgen.

Zo *erð onder voorzitterschap van de leider van het Centraal Proef-

dierenbedrijf T.N.o., Prof. Dr. w. K. Hirschfeld, een oriënterende be-

spreking belegd om te komen tot een speciale cursus voor dierenverzorgers.

Ãan deze bespreking namen onder meer deel Dr' E' F' Jacobi, directeur
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Dr. J. L. L. F. Hartkamp,
Prof. Dr. M. J. Sirks,
Prof. Dr. J. D. Verlinde.



van Artis, Drs. H. van Genderen namens
gezondheid, Prof. Dr. C. D. de Langen,
Iaborantencursus, en Prof. A. van der Scha
Faculteit te Utrecht.

In de verslagperiode werd ook de nodige aandacht gewijd aan een juiste
voorlichting van de afnemers, ten einde eventuele misverstanden ten aan-
zien van de mogelijkheden van de Afdeling vermeerdering te vermijden.
--In de loop van hetjaar vond contact plaats met de interiationare proef-

dierencommissie van de UNESCO.

W¡nrzeeurrBoBN

Afdeling Vermeer dering

In verband met de grote vraag naar muizen werd e
voor deze fokkerij ingericht. Dit medegerekend is de b
tallig (5000 fokvrouwtjes). De grotere aantallen maakten

de caviae steeg in de zomermaanden in redelljke
volwassen dieren is echter te hoog. Een infectie
berculosis werd vastgesteld, waartegen maat-

De produktie per vrouwtje is sterk wisselend en gemiddeld te laag. Door
selectie wordt getracht hierin verbetering te brengen.

Bij de konijnen verliep het fokseizoen gunstig, vooral wat betreft de
sterfte onder de jonge dieren. Dít jaat werden ook Fr-bastaarden tussen
de stammen gefokt. Er wordt thans een proef genomen met fokken in de
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wintermaanden, Wat aflevering betreft is de vraag nog groter dan het

aanbod, behalve misschien bij de T-stam (kleine albino)'
Coccidiose nam geen ernstige vormen aaî en wormbesmetting bleek

dit jaar te verwaarlozen. Er werd geënt tegen myxomatose'

B-ij de fretten verliep het fokseizoeî zeer bevredigend. Gefokte dieren

kunnen alle worden afgeleverd.

Afdeling Selecti.e

Behalve de reeds genoemde selectie op produktiviteit bij muizen en

caviae, worden hier nog een aantal inteeltstammen van muizen en ratten

aangehouden, waarbü in sommige gevallen op bepaalde kenmerken wordt
geseiecteerd (langzarne, respectievelijk snelle gewichtstoename; polydactylie.

flexed tail en enkele andere afwijkingen)-
Het vergelijkend bloedonderzoek bij muizen werd voortgezet'
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Bijlage I

OVERZICHT VAN TAAK EN WERKGEBIEDEN VAN DE
GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd op grond van de Wet van
30 oktober 1930 tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek (Staatsblad 416) bii Koninklijk besluit van 4 juni 1949, No. ll.
in het leven geroepen.

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

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. bestaat uit een ge-
delegeerde van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
een gedelegeerde van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, voorts uit zeven leden, die geacht worden in natuurwetenschap-
pelijk opzicht deskundig te zijn op het gebied van de volksgezondheid,
en zeven leden, die in ander opzicht deskundig worden geacht op dat ge-
bied. 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, waarir' de plaats
van voorzitter en ondervoorzitter wordt ingenomen rloor de voorzitter en
ondervoorzitter van het bestuur.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. ontvangt haar geldmiddelen in de
vorm van een subsidie van de Centrale Organisa,tie T.N.O., voorts door
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het aanvaarden van andere subsidies, het vorderen van vergoedingen
wegens voor bÜzondere personen of lichamen gedane onderzoekingen of
aan hen uitgebrachte adviezen, het opnemen van gelden, het aannemen
van schenkingen en het aanvaarden van erßtellingen en legaten.

De werkzaamheid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft tot nu
toe zes facetten vertoond, die als volgt zijn aan te duiden:

¿. medische vraagstukken, welke zij zeive aarrval en uitvoert (zgn. eigen
onderzoekingen) ;

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

c. vraagstukken op het gebied van de gezondheidstechniek, welke zijn
ondergebracht in de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. met eigen

bestuur en Raad van Bijstand;
d. vraagstukken op het gebied van de medische fysica, waarvoor ook een

afdeling is ingesteld met eigen bestuur;

¿. het vraagstuk van proefdieren met te garanderen zuivere aßtamming,
waarvoor is ingesteld het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. met
eigen bestuur en Commissie van Bijstand;

-f. vraagstukken op het gebied der radiobiologie, waarvoor een instituut
met eigen bestuur is ingesteld.

Voor de onderzoekingen, die vallen onder rubriek ø., wordt de werk-
wijze 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, waaraar' de onderzoeker(s) ver-
antwoording schuldig is (zijn), zij maken het werkprogramma en de be-
groting op en beoordelen het werk. Zrj hebben, wanneer eenmaal het
bestuur met het werkprogramma en de begroting heeft ingestemd, een
grote mate van zelßtandigheid. 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 1958.

In verband met zijn ziekte, kan Prof. Dr. R. Remmelts niet meer deel-
nemen aan de werkzaamheden der verschillende adviescommissies, waar-
van hij tot nu toe deel uitmaakte.

AovrescolrurssrE T.N.o. TNZAKE KRopoNDERzoEK /'
- Prof. Dr. A. Polman, 'uoorlitter, Prof. Dr. A. euerido (Leiden),

Dr.J.J. Brutel de la Rivière. Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. J. II. de Haas. Prof. Dr. J. J. Th. Vos.

- Prof. W. F.J. M. Krul. _, A. E. Winkel, secretaris.
Dr. H. F. r\finkema. 

f, 71 .'.,
Medewerkers:
Dr. F. Pasma, leider aan het onderpek, Prof. Dr. M. J. Langeveld, ps2chologisch
aduiseur, M.j. J. C. Kroes, þsltchologe.

AnvrBscol¡lrrssrE T.N.o. TNZAKE oNDERzoEK NAé,R FAcroREN, DrE DE pERr-
NATALE STERFTE eniNvr,opoe¡¡

Prof. Dr. A. Polman, uoorlitter,
Prof. Dr. B. S. ten Berge,
Prof. Dr. S. van Creveld,
C. B. F. Daamen,
Th. J. D. Erlee,
Prof. Dr. J. H. de Haas.

Medewerkster:
Mevr. J. H. de Haas-Posthuma, kinderarß, leidster aan het ondcrloek. V
AovrescovMrssrE T.N.o. TNZAKE ¡rET B.c.c.-VAcoTNATTEvRAAGSTUK :

Prof. Dr. G. J. Kloosterman,
Prof. Dr. W. P. Plate.
S. Spijer.

, Dr. M. Straub,
A. E. Winkel, secretaris.

Prof. Dr. A. Polman, aoorlitter,
Dr. D. Bergsma,
Dr. B. J. \{. Beunders,
Prof. Dr. W. K. Dicke.
Dr. J. D. Edens,
Prof. Dr. R. Gispen,
Prof. Dr. J. H. de Haas

Mej. Dr. H. C Hailo,
Dr. M. R. Heynsius van den Berg,
Dr. C. R. B. F. vanJoost,
Dr. J. Meijer,
Prof. Dr. K. C. Winkler
A. E. Winkel, seretaris.
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Medewerkers i ,

Dr. W. A, Griep. aduiseur. M. A. Bleike r. arts. leider uan hel onder<oeklJ

AovrnsconurssrE T.N.o. TNZAKE AsrMA-oNDERzoEr(

A¡vrrscotr¡ursslE T.N,o. TNZAKE oNDERzoEK NAAR DE EPTDEMToLoGTE vAN

DE POLIOMYELITIS V

Prof. Dr. A. Polman, aoor¿itter,

Dr. H. S. Frenkel.
Prof. Dr. J. J. van Loghem.
Dr. M. F. Polak,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys.
-f..cS,. \\+\^^--
Medewerkerì
A. S. Kalwij, arß, I,eider uan het onderzoek.

Anv¡Bscon¡urssrE T.N.o, TNZAKE

ENCEPHALITIS POSTVACCINALIS

Prof. Dr. A. Polman, uoorlitter.
Dr. B. J. W. Beunders. -

Dr. R. van Dam.
Dr. F. Dekking,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,
':lH*Pel¡k

Dr. A. Verjaal,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr.-lfD{fo'ûre.
Dr. J. Wester,
A. E, Winke| secretaris.

ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN 
,

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,

Medewerker:
W. Nanning, arts, leider aan het ond¿rzoek'

V
A¡v¡BscouurssrE T.N.o. INzAKE ¡rET ToxoPLAsMosIsvRAAGsruK

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter. Prof. Dr. P. H. van Thiel,
Brl+l-¡*+ab Prof. Dr.J. D. Verlinde,
Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman, A. E. Winkel, secretaris.

Dr. J. Spaander (þlu. Dr.J. H. Bekker),
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AovrnscovurssrE T.N.o. TNZAKE VTRUSoNDERZoEKTNGEN

Prof. Dr. A. Polman, uoorlitter,
Dr. F. Dekking,
Prof. Dr. J. E. Dinger,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,

Prof. Dr. J. Mulder,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. J. van der Veen,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
A. E. Winkel, secretaris.

oNDERzoEK op HET GEBIED vnN canrË,s-. 'V/

Prof. Dr. J. Gosling's,
Dr. P. van der Meer,
Dr.J.J. Siemelink,
A. E. Winkel , secretaris,.

Prof. Dr. K. C. Winkler.
f+ef^Ðr'ff€6n-
A. E. Winkel, secretaris.

kers:

K, C. WinkIer, aduiseur.
O. Backer Dirks, landarts. leid¿r aan het onder<oek.

Aov¡nscol¡¡¡rssrp T.N.o. TNZAKE REUMAVRAAGs.Tuxx¡N i,/

INZAKE

Prof. Dr..A. Polman, aoorlitter,
E. Bingen, arfs,
Dt.J.J. de Blécourt,
Dr. G. van Dam,

Prof. Dr. A. Polman, uoorlitter,
Dr. G. Cremer,
Prof. Dr. N. G. M. Orie.
P. J. van der Werfl arls.

Medewerker:

Medewerker:
R. de Graafl reumatoloog, leider uan hetJrequentie-onderloek.

Aovr¡scoun¡rssrr, rìN.q. TNZAKE soHTMMELzTEKTEN \l

Centraalbureau voor Schimmelcultùres.
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t/-A.ovrsscol{NrrssrE T.N.o. INZAKE cERoNToLoGrscHE

Prof. Dr. A. Polman, aoorlitter,* Prof. R. IJornsTra,y'
Prof. Dr. R. A. M. Bergman, Prof. Dr. L. van der Elorst, r'
Dr. M. van Eekelen, B. Wartena, arts,../

Aovrr,scouurssrn T.N.o. TNZAKE EXPERIMENTE"" cr¡t*unorn V

Prof. Dr. A. Polman, aoor¿itter,

Dr. J. R. Blickman,
Prof. Dr. I. Boerema,
Prof. Dr. R. Brinkman,

Prof. Dr. L. D. Eerland,'
Prof. Dr. G. H. B. Teunissen,
A. E. Winkel, secretaris.

Dr. C. A. van llees,
Prof. Dr. F. L.J.Jordan,
@
Dr. N. A. Roo2endaal,
Prof. Dr. A. J. Steenhauer,
Prof. Dr. E. H. VogelerrzàÍrg,
A. E. Winkel, secretaris.

A¡vrBscoul¡ISSTE T.N.o. vooR KLINI'.H GENEE'MIDDELEN.NDERt.t* J

Prof. Dr. A. Polman, uoorzitter,

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, adaiseur,

Dr. F. A. Nelemans, leid¿r aan het onderzoek-

subcommissie Tranquilizers van de Adviescommissie T.N.o. voor Klinisch
Geneesmiddelenonderzoek \, Õ^o, 9" tU*-\^.,
W Prof.Dr.J.J.G'Prick,
Prof. Dr. Joh. Booy, . Prof. Dr. W. C. Sillevis Smitt,yvossrìlËs
Prof. Dr. U. G. Bijlsma, , Jhr. Dr. W. J- Quarles van lJfford,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom. . C. lI. van F.hljn, þqtchiater,
Dr. S. Lups. A. E. Winke! secretaris-

Medewerker:
Dr. F. A. Nelemans, leider ztan het klinisch geneesmiddelenonderzoek.
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ApvrBscorru¡ssrE T.N.o. TER vooRLrcHTrNG oMTRENT DE vRAAGSTUKT(EN
SAMENrIANeEND MET EEN oNDERzoEK NAAR DE DoolTRErreNorrr,ro¡lnn
CURATIEVE GENEESKUNDE EN GENEESKUNDIGE \/OORZORG

Prof. Dr. A. Polman, uoor¿itter,
Dr.J.J. Brutel de la Rivière,
Prof. Dr. G. C. E. Burger,
Dr. F. A. van Dop,
Prof. Dr. Sj. Groenman,
Prof. R. f{ornstra,

P. B. A. MeIíef, arts,
Prof. Dr. A. Querido (Amsterdam),
Dr. W. E. Steur,
Dr. F. Wibaut,
A. E, Winkel, secretaris.

Medewerker:
Y. van der Wielen, arts, leider uan het onder<oek.

OnrËxrBnrNcscoMMrssrE T.N.o. oMTRENT socrAAL-GENEESKUNDTGe ennonnsy'
CLASSIFICATIE

E. H. Scheijde,arts (leider u.h.onder<oek.)

Dr. J. G. Stridiron,
R. van der Torn.
L. van der Vegt,
A. E. Winkel. secretaris.

Prof. R. ÉIornstra,
Dr. M. G. Neurdenburg,
Dr. P. W. L. Fenris.
A. E. Winkel , secretaris.

ONDERZOEKINGEN OP 
'U' "UU''O 

.,o'J/

Dr. G. A. Overbeek.
Drs. H. J. Thomasson,
Prof. Dr. H.J. G. Wijers,
Dr. R. J. van Zonneveld,
A. E. WinkeL, secretaris.

s ùqel¡u.¡.>qÁ. lo-.'Ñ
Aovrr,scour¿rssrE T.N.o. TNZAKE HET 

'RAAGSTUK 
vAN nncrùnfù¡ v¡.N \

MEDISCHE GEGEVENS

Prof. Dr. 4.. Polman, uoorlitter,
Dr. E. F. Drion,
Th. J. D. Erlee,

J. Fokkema, ørfs,
Dr. J. Leutscher,
Dr. M. G. Neurdenburg,

Prof. Dr. A. Polman, uoor¿itter,
Drs. T. van den Brink,
Dr. E. F. Drion,
Prof. Dr. Sj. Groenman,
Mevr. J. H. de Haas-Posthuma, arls,

A¡vr¡'scorrurssrE T.N,o. TNZAKE
ATHEROSCLEROSE

Prof. Dr. A. Polman, aoorlitter,
Prof. Dr. C.J. F. Böttcher,
Prof. Dr. R. Brinkman.
Dr. M. van Eekelen,
Fr€€æroeni -
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AovrpscouulssrE T.N.o. TNZAKE

STOFFEN OP MEDISCH GEBIED

Prof. Dr. A. Polman, uoorzitter,

O. IJ. van Bochove,
Dr. G. van Dam, orthoþaed.

TOEPASSTNGSMOGELIJKHEDEN VOOR KUNST-

S. Pieterse,
Dr. P. Platzek,
A. E. Winkel . serrelaris.

AOVTBSCOTTIUTSSIE T.N.O. TER vOORLICHTINe INZAKE HET VRAAGSTUK VAN DE

STRUCTUUR, ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE KINDERVOET V

Prof. Dr. A' Polman, uoorlitter,! Dr' H' J' Groenendijk' ø

lc'" H. Beekhuis, kinderarts, J P. J. J. Heesters, 7

Prof. Dr. G. C. E. Burger, aoorzitter-

J. de Groot, ørls,

Prof. W. F. J. N{. Krul,
Prof. Dr. P. Muntendam.

De voorzitter van de Gezondheidsorganisalie T'N.O. heefi toegang tot

de vergadering-en van deze commrssre.

Onder deze cornmissie ressorteren de volgende stuurg'^roepen:

Mr. P. H. Valentgoed,
Ir. D. v. Zuilen, technisch secretaris.

A. E. Winkel. secretaris.

a. Stuurgroeþ Arbeid bij extreme temþero'turen r
Sr.^r-* \o .\
$'ç.r.s \"'\

<'L Ji

ìi.vG. *,-

J. de Groot, uoor<itter,

F. Bezemer,
Dr. F. H. Bonjer.
Dr. B. van Dijk,
Ir. F. Groeneveld.

b. Stuurgroeþ Toxicologie

F. Bezemer, voorzitter,
Dr. R. Frant,
Ir. F. Groeneveld,
Ir. H. 't Hart,
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A. Th. Groot Wesseldijk,
Ir. E. van Gunst,
K. R. Koopmans,
Ir. W. v. d. Velden.

Drs. F. Flartogensis.
Dr. K. E. Malten,
Dr. Ir. H. A.J. Pieters,
R. L. Zielhuis.



c. Stuurgroeþ ldustrìële Stolproblemen v

d. Stuurgroeþ Ergonomie 'v

Prof. Dr. G. C. E. Burger, uoor¿itter, W. B. Gerritsen,
Dr. F. H. Bonjer, 'i Dr. Ir. J. R. de Jong,
Dr. B. van Dijk, \ Prof. Dr. J. I{oekebakker,
Dr. G. J. Fortuin, Ir. Yap Kie Han.

e. Stuurgroeþ Ongeaallenþreuentie'

Dr. W. Winsemius, uoorlitter, C. H.J. Küthe,
Dr. J. T. Buma, Ir. E. Spaan,

' Dr. F. H. Glastra van Loon, J. Sunier.
Ir. II. 't llart,

f. Werkeroeþ Documentatie en Publikatie Jrlt-¡i¡t_È -

i< Ir. D. van Zw:len, uoorlitter, Drs. F. F{artogensis,
H. J. Dijkhuis, arts, Dr. J. Jongh,
Dr. G. J. Fortuin, Dr. A. H.J. 

". 
d. Kamp,

Ir. F. Groeneveld, K. R. Koopmans,
fI. de Groot, R. L. Zielhuis.

r A-orrrnscolrMlsslE T.N.o. INZAKE vRAAGsrurc<EN op HET GEBTED DER HoR-

Prof. Dr. A. Polman, uoorTitter, Prof. Dr. W. P. Plate,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, Prof. Dr. A. Querido,
Dr. A. Groen, Prof. Dr. L. A. M. Stolte,
Mej. Dr. L. G. Huis in't Veld, Prof. Dr. M. Tausk,
Dr. A. A. II. Kassenaar, A. E. Winkel, secretaris.

l6t
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Bijlage 2ó

RAAD VAN BIJSTAND EN WERKGROEPEN VAN DE AFDELING
GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Reeo vex BTJSTAND:

Prof. W. F. J. M. KruI, uoorlitter, C. H.J. Kttthe, arts,
F. Bezemer, arß, onderuoorTitter, D¡. L. H. Louwe Kooymans,
Dr. F. H. Bonjer, Dr. W. P. M. Matla,
Drs. H. J. Boorsma, Prof. Dr. Ir. J. P. lllIazwre,
Prof. Dr. G. C. E. Burger, Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Ir. P. P. Bijlaard Wzn., Dr. Ir. N. D. R. Schaaßma,

), Ing. P. W. Deerns, Ir. A. O. Schuil,
Ir. A. J. J. Dorrenboom, Dr. P. Spaander,
Dr. B. van Dijk, Ir. J. W. Tesch,
Ir. F. Groeneveid, Drs. H. W. J. M. Trines,
Ir. G. P. de Haas, Dr. H. IJmrath,
Ir. fI. 't Flart, Ir. W. Valderpoort,
Prof. Ir. A. de Fleer, Ir. R. Vermeulen,
Mevr. Dr. N. L. Isebree Moens, Ir. W. A. G. Weststrate,
I..J.J. I{opmans, Ir. F. C. j. M. Wirtz Czn.,
W. A. H. W. M. Janssen, A. E. Winkel, secretøris,

Dr. D. L. Kedde, F. C. van Heck,;fungerend secretaris.

Prof. Dr. J. Koekebakker,
K. R. Koopmans) arts,
Ir. A. C. J. Koot,
Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten,

Ñti-rtv1,ÉTry{
Voort-s bestonilen de volgende werkgroepen:
Werkgroep berekening verwarming en ventilatie,
Werkgroep vliegashinder uit fabrieksschoorstenen,
Werkgroep bewaring en afvoer van huisvuil in de hoogbouw,
Werkgroep binnenverlichting T.N.O.,
Werkgroep trillinghinder T.N.O.
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Bijlage 2c

COMMISSIES, CURATORIUM, WERKGROEPEN EN SUBGROEP
RESSORTERENDE ONDER DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING

T.N.O.

Samenstelling op I januari 1958.

Cuxeronrulr TNzAKE R-A,DroLoGrE

Prof. Dr. A. Polman, uoor¿itter, Prof. Dr. J. J. Went,
Prof. Dr. R. H. de Waard, onderuoorl., A. E. Winkel, secretark.
A. Somerwil¿

Couurssr¡ vAN BTJsTAND TNZAKE RADToLoGTE

Prof. Dr. A. Polman, aoor¿itter, prof. Dr. S. Keijser,
Prof. Dr. R. H. de \{aard, onderuoor4 H. Lokkerbol,

-.ffiF. Bezerner, arts,
K. Breur, arls,

Dr. Ir. W. J. Oosterkamp,
É:ffilrotúrirrgh,
A. E. Winkel, secretaris.

Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
Dr. O. Magnus,
Dr. W. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel.
A. E. Winkel, secretaris.

HET E.E.G.''

Dr. W, Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel,
Prof. Dr. H. de Vries,
Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris.

Prof. R. L. J. van Ruyven
Prof. Dr. H. A. Snellen,
Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,
Dr. Ir. H. Mol, aduiseur.

Prof. Dr. J. v. Ebbenhorst Tengbergen, \ç.À.S*o.-!.6q,l.^t
Wnnrcnorp vooR ELEKTRo-ENoEFALoGRAFTE

Prof. Dr. A. Polman, aoorlitter,
Ir. D. H. Bekkering,
Prof. Dr. J. ten Cate,
Dr. H. E. flenkes,
Dr. W. J. M. HootsmanS,
Prof. Dr. L. van der lIorst,

Suscnoep'FREquENTTE-ANALvsE vAN
Prof. Dr, L. v. d. Horst, uoorli,tter,
Prof. Dr. If. C. Burger,
A. M. Flamoen,
Dr. H. den Hartog,

Prof. Dr. A. Polman, aooryitter,
Prof. Dr. H. C. Burger,
Dr. A. D. Erkelens,
Dr. J. W. Gerritsen,
J. B. Kleyn,

Prof. Dr. G. P. M. IIorsten,

WBnxcno¡p,TSTANDAARDISATIE vAN DE FoNocARDroGRAFrEt'

l-\. \\¿.s\ \^c'-l6's-\Á-
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CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN
Bijlage 3

onderstaand volgt een overzicht van de besturen en commissies, waarin
de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. reeds vóór 1957
zitting had (op blz. 10 en 1l van hetverslag over 1957 staan vermeld
de instellingen, waarmede sedert begin l957"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 Gezond-
heidsraad,
de Commissie inzake B.C.G.-vaccinatie van de Gezondheidsraad,
de commissie inzake het keuren var' apparaten voor ultra-violette stralen
van de Gezondheidsraad,
de commissie uit de Gezondheidsraad inzake voorraadvorming van gamma-
globuline,
de door de Gezondheidsraad ingestelde commissie inzake problemen der
cariëspreventie met fluoriden en
de commissie van de Gezondheidsraad lnzake gezondheidsaspecten bij de
ontwikkeling van de vreedzame toepassing van de atoomenergie.

Lid van de wetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde.

Voorzitter van de commissie van Bijstand voor de afdeling Gezondheids-
zorg var' het Nederlands Instituut voor praeventieve Geneeskunde.

Lid van de redactie van het Tljdschrift 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 Konink-
lijke Nederlandse centrale vereniging rot bestrijding der tubercurose.

voorzitter van de commissie van advies inzake het vraagstuk van de be-
voegdheid tot het aanwenden van Röntgenstralen en het gebruik van
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radio-actieve stoffen, ingesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van

Volksgezondheid.

Lid van de Intra-Departementale Contactcommissie inzake kernenergie.

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 droog-

komende Zuíderzeepolders, ingesteld door de Minister van Sociale Zaken

en Volksgezondheid.

Lid van de Medische Adviesraad van het Prinses Beatrix Poliofonds.

Stichting Nationaal Fonds voor de Bestrijding van de Kinderverlamming. .

Voo-rzitt 
-

Lid e\ plaztr\zcg¡esgend:-{ioÛrzitter-r''arr-dr-Voeeli-ngYraad'

Lid van het bestuur van de Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding.
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Bijlage 4

PUBLIKATIES

Doon oB GEzoNDHEIDsoRGANIsATTE T.N,o. zELvE AANGEVATTE oNDER-

ZOEKINGEN

l*. Kroþonder4ek

FaessrN, F. vaw, Hypothyreoidie en aangeboren misvormingen.
Pro efs c hrift Rij ksuniversiteit U trecht I 95 7.

2* . B.C.G.-uaccinatieuraagstuk

Gnrer, W. 4., Kan een tuberculinereactie schadelijk voor de gezondheid
zijn? :

Ned. T. u. Geneesk. f01 (1957) 2, p. 1241127.

Gerce, W. A. and M. A. Br-rrrrn, The injection technique of the Mantoux
Test.

Acta Tuberculosea Scandinauica 34 (1957) Fasc. i-2.
Gnree, W. A. and M. A. BlBrrnn, Notes on the Tuberculin Test.

Tubercle, Lond., 38 (1957) p. 2591267.

Gnree, W. A. en M. A. Bluren, De reactie van Mantoux.
Ned. T. a. Geneesk. f01 (1957) 52, p. 245212471.

3*. Astma-onderzoek

Boov-Noono, H., N. G. M. Onre, and H. J. rrN Care, The influence of
various drugs on the vital capacity of asthmatics.

International Archiues of Allergy and Applòed
Immunologjt 10 (1957) p.3211341.

GnoeN, J., N. G. M. Onrn, J. H. P. Jorv:<rs, G. J. HuËr, J. E. Cun. Scnoox,

J. BastraeNs en F. DosI-BMeN, Enkele beschouwingen over de
tegenwoordige stand van het astmavraagstuk.

Ned. T. u. Geneesk. fOf (1957) 2, p. ll4ll24.
DonlnuaN, F. en L. Ko¡r¡xrrnrn, Sociaal-geneeskundige studies over

asthma bronchiale.
Uitg. Kon. v. Gorcum & Comp. N.V. Assen, 1957.

r De nmmering komt overeen met de numering væ de onderzoekingen ia het jæwcnlag
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4*. Poliomltelitis

Locunlr, J. J. vaN, Betrekking tussen poliomyelitisvirus en gemeenschap.

Ned. T. u. Geneesk.101 (1957) 6, p.2751276.

Locunnr, J. J. vaN, Seasonal epidemicity and focus formation in polio-
myelitis anterior acuta.

Documenta de Medicina Geograþhica et Troþica 9 (1957) p. 125/136.

t Boncne¡s-Delveux, J. M., J. G. A. Bonorreus, B. Floruaw, A. Knrt,
A. rN 'r VeLo en J. D. Vrnlrxor, De besmettingskans met polio-
myelitisvirus in gezin en school.

Ned. T. u. Geneesk.lOf (1957) 29, p. 135411356.

VeRrrNon, J. D., Principles of virological and serological diagnoses of
poliomyelitis.

Excerþta Medica. Section of Neurology and Psychiatry, Section of
Pediatrics. July 1957.

VrurNDn, J. D., Immunity and immunization against poliomyelitis.
Excerþta Medica. Section of Neurology and Psychiatry, Section of
Pediatrics. July 1957.

VrnlrNoe, J. D., Vorderingen in de strijd tegen de polio.
Elseaier's Weekblad, 3 aug. 1957.

¿ Vrnr,rNor, J. D., B. HorveN and J. B. Wrlr¡,norwr, A naturaily occurring
highly attenuated strain of type I poliomyelitis virus.

Antonie aan Leeuuenhoek 23, 1957, p. 364/368.

5*. Enceþhalitis þostaaccinalis

Fnrxxrl, H. S., Het kweken van vaccinia-virus in geëxplanteerd epitheel-
weeßel, afkomstig uit de diepe lagen van rundertongslijmvlies.

Ned. T. a. Geneesk. f01 (1957) p.241312416.

6*. Virusonderloekingen

fl¡nnlreNx-Enler, M. P. M. en H. L. lVor-nr, Inhibition of Mumps virus
reproduction by Congored and Suramin.
Arch. Int. Pharmarod2namie et Thëraþiø 1f0 (1957) fasc. II-III,!p. 340.

+) De numering komt overeeD net de numering van de ondeøoetingen in het jaarverslag,
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7 *. Toxoþlasrhosis

ìf, MAKsrENrEKs, O. and J. D. Vnnr-rNoe, Toxoplasmosis in the Netherlands.
Clinical interpretation of parasitological and serological examinat-
ions and epidemiological relationships between toxoplasmosis in man
and in animals.

Documenta d¿ Medicina Geografca et Troþica 9 (1957) p. 213122a.

Sonsrs¡ncrN, A. A. veN, IIet beloop van een laboratoriuminfectie met
Toxoplasma gondii.

Ned. T. u. Geneesk. fOf (1957) 36, p. 1649/1651.

8*. Carièsonderzoek

g B¡,crnn Drms, O., G. W. KweNr en C. B. KleessnN, A reproducible
method for caries evaluation.

T. a. Tandh¿elk. 64 (1957) 2, p. 77 185.

+ Becxr,n DIms, O., Cariësprofylaxe gezien van de bacteriologische zijde.
Belg. Tijdschr. Stom. 53 (1956) 2, p. 197 1218.

Mulont, G. J., Microbepaling van fluoride, mede in verband met het
fluorideren van drinkwater.

Proefschr. Rijksuniversiteit Utrecht I 957.

9*. Onderzoek in<ake de doeltrefendheid uan de curatieue geneeskunde en de genees-

kundige t)oorzorg

Onderzoek inzake bepaalde problematiek in de huisartsenpraktijk.

JeNseN-Erranann, E. M., Bijdrage tot de kennis van het aandeel van de
huisarts in de geneeskundige verzorging van de Amsterdamse be-
volking, p. 18.

Proefschrift Gem. IJniversiteit Amsterdarn 7957 .

l0+ - Exþerimentele chirurgiø

Eenleno, L. D., Transventricular or transpulmonary valvulotomy in
stenosis of the pulmonary valve ?

Koninkl. Ned. Akademie aan Wetenschaþþen, Amsterdam.
Proceedings, Series C, 60 (1957) 2.

a¡ De nummering komt overeen met cle numnering van dc onderzoekingen in het jaawenlag.
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Ernr-aNo, L. D., R. BntNruen, C. R. RrrsnMA vAN Ecr, J. N. Hon¡eN
vAN DER Flsron and J. C. Donles, Extracorporeal circulation as an
aid in direct vision intracardiac surgery. IA.

Koninkl. Ned. Akademie uan Wetenschaþþen, Amsterdam.
Proceedings, Series C, 60 (1957) 5.

Vr,nueulrN-Cnexcu, D. M. E. andJ. Serenor¡r, A temperature controlled
cabinet operating table for safe hypothermia.

Brit. J. Anaesthesia XXIX (1957) p. 400.

Boennre, I., J. A. Knor-r-, N. G. MEvNE etrz., Interventions sous hyper-
pression atmosphérique. Un principe auxiliaire dans Ie développe-
ment de la chirurgie intracardique.

Minerua Cardiol. Euroþ. Y (1957) no. 3.

MrvNn, N. G., Een experimenteel onderzoek over de endotheelgroei bij
nylon vaatprothesen.

Proefschrift Gem. Universiteit Arñsterdam I 95 7.

Dr¡rnurzex, R., Experimentele niertuberculose.
Proefschrift Gem. IJniversiteit Amsterdam I 95 7.

Bonnelre, I. and J. R. BlrcrnreN, Reduced circulation of thoracic blood
as an aid to angiocardiography.

Camara Radiologica,'June 1957. Department of Clinical Pharma-
cology, Dagra Ltd., Diemen, Amsterdam, Antwerp, London,
Madrid. p. 3/16.

ll*. Gerontologie

I Mürrreocr, O., Ontaarde groei en veroudering.
Ned. T. u. Geneesk. fOf (1957) 30, p. 1383/1385.

TuuNc, P. J., Vergelijkend ouderdomsonderzoek aan muize-ovaria.
6e Jaarboek uan kankeronderzoek en kankerbestrijding in Nederland.
1956, p. 44149.

I Trruxc, P. J., The relation between Amyloid and Ageing in Comparative
Pathology.

Gerontologia. þitschrift für exþerimentell-biologischz und -medizinische

Alternsforschung, Basel. I (1957) 4, p. 234.

, TuuNc, P. J., Senile Amyloidosis in Mice.
Gerontologia. þißchrift fi)r exþerimentell-biologische und -medi,zinische

Alterrsforschung, Basel. I (1957) 5, p.2591279.

*) De numering koml overeen met de numering van de ondezoekiogen in het jaanerslag.
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BnoNrs, 
-ÉI. J. en R. J. vaN ZoNNevrr,o, Een onderzoek naar bestand, ver_

pleegduur en diagnose van de in 1g24,1939 en 1954 in een aantal
ziekenhuizen opgenomen bejaarden.

Het /iekenhuiswe4n Z0 (1957) I0, p. 30513t4.
ZoN*rvølo, R. J. vaN, Socio-medical surveys. The neect for cross-nationar

surveys of old age.
Reþort of a coryference at coþenhagen of the sociar Research committee,
Euroþean Section, of the International Association of Gerontolog2.

"""*tt¿#;.r. 
en R. J. vaN ZoNNnvrrn, The impact of the aged on hospital

Final Programme olf the IVth Intern. Gerontologicar congress, Merano.
ZoNNnvnr-o, R. J. veN.en J. Gnor,N, A comprehensive study of the aged

by general practitioners.
Final Programme of the IVth Intern. Gerontorogicar congress, Merano.

ZoNNnvalo, R. J. vaN, Medische en sociale aspecten van de huisvesting
van bejaarden en

Same¿rvatting van het congres inzake het bejaardenvraagstuk.
Het bejaardenuraagstuk, samengesterd door Dr. M. G. NeurdJnburg,
T. S. G. Reeks II, Kon. v. Gorcum & Comp. N.V. Assen, 1957.

ZoNNrver,o, R. J. veN, Ouder worden en bezig blijven. Inleiding op de
studiedag inzake de bezigheidsrherapie rroãr bðjaarden.

Wrslag uan de studiedag inTake de beaigheidstherapie uoor bejaarden. Uitg.
Commissie Overleg Bezigheidstherapie.

ZoNNnvnlo, R. J. vaN, Een lO-tal artikelen ove¡ bejaardenproblemen.
Staatsþensioen 1957 no,s t t/m 10.

l2*. Schimmzlziekten bij de mens

Vnrns, G. A. or en H. E. KrBrm¡-N¡rnop.
Nov. Spec.

M2coþathologica et Mltcologica Aþþlicata

Sporotrichum cerebriforme

8 (1957) 2, p. t541160.

13*. Klinisch geneesmiddelenonderToek

NuruANs, F. A., Mededelingen Adviescommissie T.N.O. voor klinisch
geneesmiddelenonderzoek.
Choledyl, Ecolid, Mercuron, primodian-depot, puroverine_retard,
Rowachol en Rowatin.

Ned. T. a. Geneesk. tOt (1957) 3, p. 164.

+) De numering komt overeen met de numme¡ing van de onderzoekingen in het jaarvemlag.
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Basolest, Movirène, Rastinon'
Ned. T. u. Geneesk.l0l (1957) 5, p' 245'

Pharmaceutisch Weekblad 92 (1957) 98'

Doriden.
l¡fed- T. u. Geneesk. 101 (1957) 15, p' 690'

Imferon.
Ned. T. u. Geneesk' fOf (1957) 25 p' llBT'

Bicarnesine, NYstatine, RauwoPur'
Ned. T- u. Geneesk' 101 (1957) 33, p' 1558'

Geneesk. Gids 35 (1957) 3'

Atarax, EPidosin, Sulfanoline'
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Bijlage 5

DOOR HET CENTRAAL IÌ\STITUUT VOOR VOEDINGSONDER-
ZOEK VAN DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O. VERRICHTE
\,VERKZAAMHEDEN, DIE OOK VOOR MEDICI VAN BELANG
ZIJN.

l. ONrnnzoEK op MIcRo-oRGANISMEN vAN HycrË,NrscgE BETEKENIS

De methode voor het aantonen van een faecale besmetting van voedings-
middelen werd verder aangevuld en verbeterd. Door toevoegen van lo/o
d-mannitol aan de vaste voedingsbodem kristalviolet/gal/neutraalrood/
lactose/agar voor het tellen van coli-achtige bacteriën, werd het mogelijk
ook de pathogene Enterobacteriaceae van het type Salmonella en Shigella,
benevens de Paracolobacteríaceae in dezelfde telling te betrekken. Voor
het snel identificeren van de door middel van deze voedingsbodem uit
voedingsmiddelen geïsoleerde bacteriestammen werd een methodiek uit-
g^ewerkt.

De telling van faecale streptokokken in de agar volgens Packer werd
geperfectioneerd door het gebruik van agarstrips en het bebroeden in een
nauwkeurig op 39,50 C ingesteld waterbad.

Het is gebleken dat de selectiviteit van de methode hierdoor aanzienlijk
is verbeterd.

Ook de methode voor het aantonen van Salmonellae in voedingsmiddelen
werd verbeterd. Voor het ophopen worden nu de media volgens Muller-
Kaufmann, Muller en Osborne en Stokes gebruikt.

Met de beschreven methodes werden grote aantallen monsters in op-
dracht onderzocht. Behalve een aantal incidentele onderzoekingen werden
regelmatig monsters margarine en consumptie-ijs onderzocht o.a. op
bacteriën van faecale oorsprong. IIet onderzoek van monsters consumptie-
ijs had tot doel de doelmatigheid van de methodes genoemd in het Con-
sumptie-ijsbesluit der \{arenwet te verifiëren.

Er werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar het vóórkomen
van Lactobacillus bifidus in de feces van gezonde, volwassen personen.
Aangezien dit organisme bij veel personen in de darmflora domineert,
wordt onderzocht of het misschien als aanwijzing van een laecale besmet-
ting van voedingsmiddelen kan worden gebruikt.

Op verzoek van enkele pediatrische klinieken werd incidenteel bacterio-
logisch onderzoek van kindervoedingen, vrouwenmelkpoeder e.d. verricht.
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2. B¡crnprol-oclscH oNDERzoEK vAN I¡RoUwENMELK

In verband met dit onderzoek verscheen de volgende publikatie:
Mossel, D. A. A. en H. A. Weijers: Uitkomsten verkregen bij bacterio-
logisch onderzoek van vrouwenmelk van diverse herkomst en de betekenis

daarvan voor de pediatrische praktijk. Maandschr. Kindergeneesk. 25

(1s57) 37-63.
Voor een groot aantal monsters vrouwenmelk werd de bacteriologische

status opgenomen waarbij bleek, dat soms zeer hoge kiemgetallen en coli-
titers voorkwamen. Geconcludeerd wordt, dat rauwe vrouwenmelk met
een kiemgetal boven 105/ml niet voor toepassing in aanmerking komt,
melk met lagere kiemgetallen moet voor gebruik gepasteuriseerd worden.

3. Exp¡nrurNTEEL voEDrNGsoNDERzoEK MET PRoEFDIEREN

3.1. Voedingswaarde aan eiwitten

Van een groot aantal eiwitbevattende voedingsmiddelen werd met ratten
de voedingswaarde bepaald volgens de vereenvoudigde methode van
Miller en Bender. Aanvankelijk werden op deze wijze steeds lagere waarden
gevonden dan in de literatuur zijn vermeld. Dit bleek veroorzaakt te worden
doordat de door Milier en Bender opgegeven factor, waarmee het stikstof-
gehalte van de carcassen der proefdieren uit het vochtgehalte wordt be-

rekend, te laag is voor de ratten van de laboratoriumstam in het Instituut.
Daarom werd voor de gebruikte ratten de omrekeningsfactor bepaald met
behulp van stikstof- en vochtanalyses. Hierbij bleek dat stikstofbepalingen
moeten worden uitgevoerd in de verse carcassen, en niet na droging bij
l05o C zoals door sommige onderzoekers gebeurde, omclat door droging
bij deze temperatuur stikstof verloren ç¡aat.

3.2. Voeding met eiuitarme en aminoluur-deficiënte diëten

IIoeweI bij ratten na voedering met een eiwitarm rantsoen een daling
van het serumeiwitgehalte kon worden vastgesteld, bleef de albumine/
globuline-verhouding onveranderd. Wanneer echter een onvolwaardig
eiwit gevoerd werd, daalde het albuminegehalte terwijl het globuline-
gehalte toenam. Deze verandering van de albumineiglobuline-verhouding
kon worden voorkomen door het deficiente eiwit aan te vullen met het

limiterende aminozuur. Als onvolwaardige eiwitten werden gebruikt tarwe-
gluten (lysine-deficiënt) en een mais-gelatine-mengsel (tryptofaan-deficiënt).
Het herstel van de normale albumine/globuline-verhouding, nadat het
deficiënte eiwit door een volwaardig eiwit is vervanpJen, schijnt beÏnvloed
te worden door cle aard van het limiterende aminozuur.
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Begonnen werd ook met het bepalen van andere bestanddelen van het
bloed van dieren die een onvoldoende eiwitvoeding kregen, zoals rest-
stikstof- en ureumgehalte en activiteit van choline-esterÃe, hp]use en amylase.

3.3. Inuloed uan infectieaiekten oþ de uoedingstoestand

Bij bewoners van de tropen worden vaak afwijkingen in het bloedeiwit-
spectrum en in het vetgehalte van de lever gevonden, waarvoor verschil-
lende oorzaken worden aangegeven, één daarvan is het voorkomen van
infectieziekten. om dit nader te onderzoeken werden de eiwitcomponenten
van het bloedserum onderzocht bij ratten en muizen die in het instituut

3.4. Blaasstenen

en met verschillende hoeveelheden calcium en fosfor, waren echter na meer
dan zes maanden nog geen stenen zichtbaar. op een meer volledig rant-
soen konden reeds binnen zes weken blaasstenen worden *urrg"-no*.r,
wanneer een overmaat aan calcium werd toegediend en tegelijk een tekort
aan fosfor en vitamine-A werd teweeggebracht.

3.5. Atherosclerose

Door het steeds toenemende bewijsmateriaar voor de opvatting d.at ver-
schillende hart- en vaatziekten bij de mens worden beinvloed-door het

en de aard
snelle en ee
dieet door

nderzoekers
gehalte van het bloedserum hierbij als een zeer waardevol hulpmiddel.
In oriënterende proeven met ratten en kuikens werd nagegari onde,
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welke omstandigheden verschillende vetten een invloed uitoefenen op de

cholesterolspiegel van het bloed.

tten, kuikens en babybiggen bepalinger-r uit-
de, de acute toxiciteit of de groeiremmende

van verschillende voedingsmiddelen'

4. Exp¡nTnBNTEEL VoEDINGSoNDERZoEK BrJ DE MENS

verwacht.

4.2. EssenLiële h1þerLiþemie

a
e

åtr. Or.600/o linolzuur bevat. De resultaten zijn nog niet geheel duidelijk;

de onderzoekingen worden voortgezet.

4. 3. Chemisch-anaþtische onderpekingen

I{et onderzoek fu'isseling van vetzuren bij

eczeempatiënten zich in de verslagperiode

vooral tot het u analysemethodes' Gewerkt

werd aan de gaschromatografische scheiding van de methylesters der ho-

gere vetzuren, de serni-microbepaling van de meervoudig onverzadigde

ietzuren in bloed en aan het uitwerken van €iegevens verkregen bij de be-

paling van vluchtige vetzuren in faeces.
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4.4. Voeding tan kinderen met lactose-urije melk

Naar aanleiding van de bij ratten gevonden ongunstige werking van veel
lactose in het dieet werd een begin gemaakt met een onderzoei naar de
invloed van lactose-vrije melk vergeleken met gewone melk op kinderen
in een koloniehuis.

5. VoEorNcsoNDERzoEK vooR TRoprscHE GEBTEDEN

Behalve de hier genoemde onderzoekingen wordt verwezen naar de
onder 3.2. en 3.3. vermelde dierproeven over de invroed van onvordoende
eiwitvoeding en infectie op de voedingstoestand.

5.1. Voedingsonderqoek oþ de Nederlandse Antillen
FIet onderzoek op de Bovenwindse Eilanden, dat op verzoek van de

Minister van welvaartszorg van de Nederlandse Antilren was uitgevoerd,
werd met een rapport afgesloten.

De voeding bleek wel enige tekorten te vertonen, doch ernstige defi-
ciënties waren er niet. Belangrijk was de waarneming dat de serumãiwitten

hoogd .¡-globulinegehalte worden genoemd kwamen echter niet voor.

5.2. Onder4ek ten behoeue uan Nieuw Guinea

Aan enkele onderzoekers, die op Nieuw Guinea werkzaarn zijn, werd
hulp verleend door het verrichten van analyses. Monsters broedserum
werden onderzocht op eiwitgehalte en eiwitfracties; in andere monsters
werd het gehalte aan cholesterol en de activiteit van choline-esterase be-
paald. In een aantal monsters moedermelk werden het calcium-, vet-,
eiwit-, vitamine A- en thiaminegehalte bepaald. Het calciumgeharte van
de moedermelk uit Nieuw Guinea was lager dan dat van de monsters uit
Nederland. Het cho bloedserum was het laagst bij
de Papoea's die op n, hoger bij papoea's die sinds
kort in de industrie bij de Menadonezen die reeds
langere tijd in de industrie werken en die in het algemeen een betere voe-
ding krijgen. De choline-esterase-activiteit van het bloedserum, die een
maat is voor de eiwitvoorziening, Ieek bij bewoners van een streek met
slechte voeding aanmerkelijk lager te zijn dan van die uit streken met
betere voeding.
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