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Dit is een verslag van het werk dat door de
Gezondheidsorganisatie TNO in het jaar 1977 is verricht. De
Gezondheidsorganisatie TNO is een instelling, die als taak heeft
onderzoek te verrichten ten behoeve van de gezondheid. Het
gaat niet alleen om het genezen van zieken, maar om het gehele
welbevinden; hoe richten we ons leven en ons leefmilieu zo in
dat we gezond blijven en ons plezierig voelen.
De gemeenschap - TNO is een door de overheid
geruggesteunde instelling meteen aantal eigen bevoegdheden
- had voor dit soort onderzoek in 1977 56,4 miljoen over. De
Gezondheidsorganisatie TNO verwierf ook geld uit opdrachten
van derden - bedrijfsleven. EEG. internationale
onderzoekinstellingen - en uit bijdragen van stichtingen,
verenigingen en fondsen met een ideëel doel. Er kwam in totaal
85.7 miljoen binnen, het onderzoek kostte 85 miljoen. Er was dus
over 1977 geen tekort. Wel dreigt voor de toekomst een
structureel tekort. In het hoofdstuk over het besturen wordt
nader ingegaan op het zorgwekkende karakter hiervan
Het onderzoekwerk geschiedt in instituten en werkgroepen. Het
werk van de ongeveer 1 000 onderzoekers en medewerkers richt
zich op een aantal knelpunten in de volksgezondheid. De
indeling m hoofdstukken en onderdelen daarvan geeft aan
welke dat zijn Duidelijkheidshalve is bij de onderzoekinstituten
een beknopte aanduiding van de inhoud van het werk gegeven.
Getracht is de wetenschappelijke inhoud van dit verslag zonder
de stof geweld aan te doen ook voor niet-ingewijden
toegankelijk te maken. Ieder die op de hoogte wil zijn van het
werk van de Gezondheidsorganisatie TNO én van de
mogelijkheden ervan, kan zich in korte tijd een beeld vormen.
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Instituten
Sociaal gezondheidskundig onderzoek

Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO

Het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO
in Leiden verricht onderzoek waarvan de resultaten moeten
kunnen leiden tot maatregelen en beslissingen die de
gezondheid en het welbevinden van mensen direct of indirect
bevorderen. De gezondheid en het welbevinden van de mens
worden niet alleen bepaald door individuele factoren, ze zijn
evenzeer afhankelijk van de omgeving waarin hij leeft en de
organisaties waarin hij is opgenomen. Bovendien spelen op de
achtergrond algemeen-maatschappelijke ontwikkelingen een
belangrijke rol. De bestudering van de problematiek van de
mens in zijn leefmilieu dient dan ook bij voorkeur vanuit
verschillende gezichtspunten te gebeuren. In het NIPG werken
145 onderzoekers en andere werknemers; de onderzoekvelden
zijn: Jeugd; Mens en arbeid; Mens en milieu en
Gezondheidszorgvoorzieningen.

Psychomotorische ontwikkeling van jonge kinderen
Onder psychomotorische ontwikkeling wordt verstaan de
ontwikkeling van alle functies van het kind die kunnen worden
geobserveerd aan het gedrag. De op de voorgrond tredende
gedragsveranderingen bij de zuigeling spelen zich af op het
terrein van de ontwikkeling van het bewegingsapparaat, van de
handvaardigheid en van de zintuigfuncties
Het is van groot belang dat eventuele stoornissen in deze
psychomotorische ontwikkeling zo vroeg mogelijk worden
ontdekt. De kansen voor een herstel van de functies worden
beter naarmate eerder met behandeling wordt begonnen.
Ongeveer 90 procent van de Nederlandse zuigelingen wordt
regelmatig onderzocht in een consultatiebureau. Omdat in zulke
bureaus aandacht kan worden besteed aan de gang van de
ontwikkeling, bieden ze uitstekende kansen voor vroegtijdige
opsporing van ontwikkelingsstoornissen.
Op drie consultatiebureaus in de stad Utrecht is de ontwikkeling
van ruim 500 kinderen gevolgd Vanaf de leeftijd van ongeveer 4
weken tot 5 à 6 jaar werden de kinderen periodiek
gecontroleerd. Bij drie procent van de kinderen werd in de
zuigelingenperiode een ontwikkelingsafwijking gevonden.
Het onderzoek verkeert thans in de laatste fase. Een
na-onderzoek. verricht door een team bestaande uit een
jeugdarts, een psycholoog, een kinderneuroloog en een
logopediste moet uitwijzen, in hoeverre alle
ontwikkelingsstoornissen bij de nu zes jaar oude kinderen zijn
onderkend en of herkenning op een vroeger tijdstip mogelijk
zou zijn geweest. De ouders, van wie een aantal inmiddels is
verhuisd, komen daartoe met hun kinderen naar een centraal
gelegen, gemakkelijk bereikbaar punt in de stad Utrecht.

Stofwisselingsstoornissen van pasgeborenen
Het vroegtijdig onderkennen van stoornissen in de gezondheid
door middel van 'screening' (bevolkingsonderzoek) en zo nodig
een daaropvolgend nader diagnostisch onderzoek, is een
belangrijke methode van gezondheidszorg geworden. Een
voorbeeld hiervan, waarnaar in de gezondheidszorg voor
volwassenen met enige jaloezie wordt gekeken, is de 'screening'
van pasgeborenen op fenylketonurie - PKU. het voorkomen van
bepaalde stoffen in de urine die wijzen op
Stofwisselingsstoornissen. In ons land werd dit onderzoek in

september 1974 landelijk ingevoerd onder supervisie van de
Landelijke Begeleidingscommissie PKU. Het NIPG neemt deel
aan de rapportage van de screeningsprocedure en van de
resultaten. Het verslag over de eerste jaren is in 1978 te
verwachten. Bovendien verzorgde het NIPG een
voorlichtingsbrochure voor de ouders van kinderen met PKU.
Om de pasgeborenen op PKU te kunnen onderzoeken, wordt
van hen door een hielprik enig bloed afgenomen. Datzelfde
bloed kan worden gebruikt voor een screeningsonderzoek op de
aanwezigheid van een aangeboren schildklierstoornis. In
samenwerking met een aantal instanties en met subsidie van
het Praeventiefonds werden aan het eind van het verslagjaar de
laatste voorbereidingen getroffen om in een proefgebied een
methode van screening te introduceren.
Terwijl PKU in Nederland voorkomt bij 1 op 16000
pasgeborenen, is de frequentie voor aangeboren
schildklierstoornissen 1 op 6 000. Bij beide zijn vroege
opsporing en vroege behandeling belangrijk voor het bereiken
van een ongestoorde ontwikkeling van het betrokken kind.
Hetzelfde geldt trouwens voor een derde aangeboren
stofwisselingsstoornis, de galactosemie. De frequentie waarin
deze aandoening voorkomt, is vermoedelijk nog lager dan die
van PKU. Om hierover zekerheid te verkrijgen zal in 1978 op
voorstel van de Gezondheidsraad door de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde een onderzoek worden
ingesteld. Het NIPG is betrokken bij de uitvoering.

Vroegtijdige herkenning van leerstoornissen
Leerstoornissen bij kinderen worden doorgaans pas in de derde
of vierde klas van het gewoon lager onderwijs gesignaleerd.
Vaak is het dan te laat om nog iets aan deze stoornissen of hun
schadelijke gevolgen te kunnen doen. Een vroege opsporing
van (potentiële) leerstoornissen zou - bij een goede
behandeling - betere perspectieven bieden. Deze opsporing zou
moeten geschieden in de eerste of tweede klas van de lagere
school of op de kleuterschool.
In het project 'vroegtijdige herkenning van leerstoornissen'
wordt gewerkt aan een gefaseerde procedure. De eerste fase is
die van de 'screening' of voorselectie. Men gebruikt hierbij
psychologische tests, in dit geval de Nijmeegse
Schoolbekwaamheidstest (NST) of de Frankfurter
Schoolrijpheidstest (FST). die door de eigen leerkracht per klas
kunnen worden afgenomen. Op grond van de uitslag van de
groepstest worden de kinderen met een kans op leerstoornissen
geselecteerd om in de tweede fase individueel te worden
onderzocht door een speciale testassistent. Mocht daarna nog
twijfel bestaan over de aanwezigheid of de aard van een
leerstoornis, dan kan een nader psychologisch onderzoek
uitsluitsel geven.
Het project concentreerde zich op de ontwikkeling van een
testinstrument voor de tweede fase van de opsporing. Het
resultaat is de Leidse Diagnostische Test (LDT). die bestaat uit
acht subtests of deeltaken. Daarmee worden het
intelligentieniveau en het niveau van enige afzonderlijke
'kenverrichtingen' gemeten. Ter oplossing van de analyse-,
interpretatie- en rapportageproblemen met deze test is een
hulpinstrument ontwikkeld, het 'LDT-stroomdiagram' dat
bestaat uit een aantal regels voor de omzetting van de
testscores in rapportuitspraken. Met behulp hiervan kan het
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psychologisch rapport in een half uur door een typiste worden
opgesteld - het gebruik van het stroomdiagram vergt geen
speciale vakkennis.
Het is gebleken dat NST- en FST-onderzoek per jaar ten minste
18 000 à 20 000 kinderen met een verhoogde kans op
leerstoornissen aanwijzen, 10% per geboortejaar Deze kinderen
zullen individueel moeten worden onderzocht. De aantallen
zullen noodzaken tot een werkwijze waarbij de kosten beperkt
blijven. Een schooladviesdienst in het noorden des lands is er
reeds in geslaagd de onderzoekresultaten van de eerste fase, de
'screening', via de computer te laten verwerken.
Na slechts enkele dagen krijgen de leerkrachten een rapport
over de kinderen die zijn gescreend. Ook voor de LDT, de tweede
fase, is computerverwerking mogelijk gebleken.
Wil men in Nederland een werkbaar systeem opbouwen om
vroegtijdig leerstoornissen te onderkennen, dan zal het gebruik
van computers noodzakelijk zijn. Vooreen schooladviesdienst,
die het vroegtijdige opsporingsonderzoek moet verrichten, ligt
een scenario vrijwel gereed. Na de automatische verwerking van
de resultaten van de 'screening' van een groot aantal leerlingen
volgen adviezen om de geselecteerde kinderen individueel te
onderzoeken. Voor dat onderzoek gebruikt men de LDT. De
scores hiervan en de personalia van het onderzochte kind
worden ingetikt op de gehuurde computerterminal van de
schooladviesdienst om te worden verwerkt in een centrale
computer. Het volledige LDT-rapport wordt binnen enkele
minuten afgedrukt op de terminal van de schooladviesdienst;
het kan de volgende dag in de bus van de betreffende leerkracht
vallen, die meteen aan de slag kan om het leerbedreigde kind
die extra hulp te geven die het nodig heeft bij het lezen, rekenen
of schrijven.

Het gehoor van jongeren
Gegevens uit de literatuur en ook incidentele mededelingen van
bedrijfsartsen hebben het vermoeden doen rijzen dat de
gemiddelde gehoorscherpte van jongeren minder goed is dan
hun leeftijd zou doen verwachten. Dit zou kunnen samenhangen
met de toenemende geluidbelasting waaraan de gemiddelde
adolescent wordt blootgesteld, zoals bijvoorbeeld het luisteren
naar moderne muziek. Om antwoorden op de vragen en
vermoedens te krijgen, werd een onderzoek verricht naar de
gehoorscherpte en de geluidbelasting van een representatieve
groep jongeren.
Voor een goed en reproduceerbaar gehooronderzoek moeten
hoge eisen worden gesteld aan de onderzoekruimte en het
audiologisch instrumentarium. Dank zij de medewerking van de
leiding en de mannelijke leerlingen van scholen in de omgeving
van het NIPG kon het onderzoek worden gehouden in het NIPG
zelf. Nadat door medewerkers van de projectgroep audiologie
met behulp van dia's en film uitgelegd was wat de bedoeling
was van het onderzoek, verklaarden 201 scholieren van circa 17
jaar oud mee te willen doen.
Het gehooronderzoek werd uitgevoerd in de geluidarme kamer
van het NIPG en duurde per persoon ruim één uur.
Van de 201 onderzochten werden 26 leerlingen, 13% dus, in
verband meteen gevonden afwijking uitgenodigd vooreen
herhalingsonderzoek. In enkele gevallen volgde hierop een
verwijzing naar de huisarts of specialist. Alle leerlingen die
meewerkten, kregen een brief met het resultaat van hun

persoonlijk onderzoek.
De eerste voorzichtige conclusie uit het onderzoek is dat de
gehoorscherptevermindering, zoals gesignaleerd in sommige
publikaties, voorde onderzochte groep zeventienjarigen niet
kan worden bevestigd. Uit de door het NIPG bewerkte
uitkomsten van een, door de medische dienst van de
Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingsschool van de
Koninklijke Luchtmacht te Nijmegen verricht audiometrisch
onderzoek blijkt evenwel dat bijna 10% van de daar onderzochte
dienstplichtigen een gehoorscherptevermindering heeft ten
gevolge van expositie aan schadelijk lawaai. Dit zou erop wijzen
dat een vervolgonderzoek bij personen van 18 jaar en ouder
nodig is om een beter inzicht te krijgen in de geluidbelasting
waaraan groepen jongeren blootstaan en in de gevolgen van die
geluidbelasting.

Ziekteverzuim
In 1977 zijn vier ziekteverzuimprojecten afgesloten. Eén project
loopt nog. Het zal in 1978 afgerond worden. Daarnaast is er dit
jaar begonnen met twee nieuwe onderzoeken.
Twee van de vier afgesloten projecten werden uitgevoerd met
subsidie van de Sociale Verzekeringsraad (SVR). Het eerste was
een onderzoek naar de invloed van enige aspecten van de
organisatie van de gezondheidszorg op de lengte van de
ziekteduur. Ruim achthonderdvijftig ziektegevallen van meer
dan zes weken werden ervoor gevolgd. Een belangrijke globale
conclusie was, dat twintig procent van de lange ziekteduren
toegeschreven moet worden aan wachttijden voor behandeling
door specialisten en in ziekenhuizen. Ook de niet altijd even
goede communicatie tussen de betreffende medici, zowel m de
curatieve als in de controlerende sector levert tijdverliezen op.
De genoemde twintig procent komt overeen met ongeveer
twaalf procent van het totale Nederlandse ziekteverzuim.
Het tweede SVR-onderzoek had ook betrekking op de duur van
verzuim-gevallen In negenendertig bedrijven werd de invloed
nagegaan van de personeelsvoorzieningen, het
personeelsbeleid en de bedrijfsomstandigheden op deze
verzuimduur. In tegenstelling tot bij eerder onderzoek werd
hierbij gevonden dat niet alleen een adequaat personeelsbeleid,
maar ook stabiele werkgroeprelaties, binding aan het werk en
dergelijke, samenhangen met de lengte van de ziekteduur -
zowel van de korte als van de lange verzuimgevallen.
Het project 'Ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers' dat
volgend jaar wordt afgesloten, heeft geresulteerd m een aantal
interim rapporten aan de subsidiërende instantie - de SVR. De
rol van de vrouw thuis en op het werk alsmede enige
persoonskenmerken staan centraal in dit onderzoek.
Gerapporteerd is reeds over de ontwikkelingen m het verzuim
van vrouwen gedurende de laatste tien jaar en over de
verschillen in verzuim van vrouwen in achtereenvolgens de
produktiesector, de administratiesector en het
grootwinkelbedrijf
Specifieke onderzoekkennis werd toegepast bij de begeleiding
dooreen NIPG-medewerkervan een Verzuimcommissie van een
groot Twents metaalbedrijf die bestond uit vertegenwoordigers
van de leiding van het bedrijf en van de ondernemingsraad.
Nadat er in 1975 een onderzoek was ingesteld naar de
verzuimbeïnvloedende bednjfsfactoren, werden door de
Verzuimcommissie - in overleg met de begeleider -
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verzuimbeperkende maatregelen ontworpen en werd de
uitvoering ervan bevorderd. Een evaluatie van dit leerzame
actieproces omvatte onder andere de veranderingskundige
aspecten.
Toepassing van onderzoekkennis vindt men ook in een
voorlichtend boek over verzuimfactoren, registratie, onderzoek
en mogelijke maatregelen uitgegeven door Slentert Kroese. Het
heet 'Ziekteverzuim en het bedrijf'; de inhoud is gebaseerd op
de ervaringen opgedaan in het Aktieprogramma Ziekteverzuim
dat het NIPG in de jaren 1972-1975 uitvoerde in opdracht van de
Commissie Opvoering Produktiviteit van de SER. Het is bedoeld
voor leiding, staf, administratie en OR-leden van bedrijven en
instellingen.
In 1977 is begonnen met twee nieuwe onderzoekprojecten. Het
eerste is een literatuuronderzoek naar de publikaties over
ziekteverzuim in ons land en daarbuiten in de laatste vijftien
jaar. Door middel van deze studie kunnen specifieke, op
bepaalde factoren en sub-populaties - of een van de twee -
gerichte eerdere onderzoekingen, met elkaar in verband worden
gebracht Mogelijkerwijs zal deze studie nieuwe richtlijnen voor
verder onderzoek opleveren. Het tweede nieuwe onderzoek
omvat een statistische analyse van persoons- en
verzuimgegevens van ongeveer 30 000 werknemers uiteen
kleine 100 bedrijven. Deze gegevens zijn verzameld tijdens de
uitvoering van het eerder genoemde Aktieprogramma
Ziekteverzuim.

Leven zonder werk
Verreweg de meeste arbeidsongeschikten zijn zeer ongelukkig
met hun situatie en zouden liever vandaag dan morgen weer
aan het werk gaan. De grote meerderheid van de langdurig
zieken en gehandicapten voelt zich uitgerangeerd,
buitengesloten en nutteloos. Verveling is een belangrijk
probleem en de meeste arbeidsongeschikten hebben er weinig
hoop op dat ze ooit weer aan de slag zullen komen.
Dit zijn enkele belangrijke conclusies die tot dusverre uit het
onderzoek naar 'Leven zonder werk' kunnen worden getrokken.
Het onderzoek is gedaan bij verschillende groepen
arbeidsongeschikten, gehuwde Nederlandse mannen tussen de
vijfentwintig en vijfenvijftig jaar die een uitkering krijgen
krachtens de Ziektewet of de WAO en die ressorteren onder het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid en het GAK Ze zijn allen
ondervraagd nadat ze vier, tien of zestien maanden niet hadden
gewerkt. Het gaat hierbij om respectievelijk 777,512 en 398
mensen, waarvan er 77 drie keer achter elkaar zijn geïnterviewd.
Gebleken is dat vrijwel alle ondervraagden last hebben van de
aandoening die hen buiten het arbeidsproces houdt en dat ook
bijna iedereen - 85% - pijn heeft. Vermoeidheid en last met
lopen komen ook veel voor, problemen met zelfverzorging wat
minder. Voor de meeste ondervraagden trad in de loop der
maanden een verandering in het ziektebeeld op, meestal in
ongunstige zin
Veel arbeidsongeschikten blijken moeite te hebben met het
besteden van hun vrije tijd. Slechts zeven tot tien procent van de
ondervraagden verveelt zich nooit Ook is naar voren gekomen,
dat men zich vaker gaat vervelen naarmate de
arbeidsongeschiktheid langer duurt. Van de ondervraagden
deed zestig procent vroeger geschoolde handarbeid, achttien
procent deed ongeschoold werk en tweeëntwintig procent

hoofdarbeid. De meeste ondervraagden waren wel tevreden met
het werk dat ze deden. Omstreeks een kwart miste zijn werk
echter nauwelijks. De mensen uit de hogere beroepsniveaus
hebben vaker zelfstandig en afwisselend werk en missen dat ook
vaker.
Opvallend was dat jongeren het arbeidsloos bestaan in het
algemeen als minder ellendig ervaren dan ouderen. Jonge
arbeidsongeschikten vinden hun situatie vaak overwegend
prettig. Ze hebben ook dikwijls in minder sterke mate het gevoel
dat ze uitgerangeerd zijn en vinden het leven minder moeilijk en
somber dan hun oudere lotgenoten.
De arbeidsongeschikte voelt zich m zijn omgeving, de buurt
waarin hij woont en de mensen met wie hij regelmatig contact
heeft, redelijk prettig. Na verloop van tijd worden langdurig
arbeidsongeschikten echter in dit opzicht ook wat minder
enthousiast. Dit komt waarschijnlijk mede door het feit dat het
aantal contacten, vooral met vrienden en collega's, steeds
geringer wordt. Eenzaam worden is niet leuk en dat wordt de
omgeving kennelijk mm of meer verweten. Ongeveer de helft
van de langdurig arbeidsongeschikten merkt wel eens dat de
mensen anders tegen hen doen dan vroeger, dat men hen
profiteurs vindt en meent dat ze eigenlijk best zouden kunnen
werken.
Alles bij elkaar genomen, kan worden gesteld dat zo ongeveer
twaalf procent van alle ondervraagde arbeidsongeschikten hun
bestaan voornamelijk positief waardeert. Gebleken is daarbij dat
men naarmate men langer arbeidsongeschikt blijft, zijn situatie
iets meer in positieve richting gaat waarderen. Dit komt
waarschijnlijk minder doordat het echt 'plezieriger' wordt, dan
doordat men wel moet: als de situatie nu eenmaal zo is, kun je
het maar beter leuk vinden.
In de loop van 1978 zal het laatste rapport over dit onderzoek
verschijnen. Hoofdbestanddeel daarvan zal de vraag zijn
waardoor het al dan niet vervelende van de hele situatie wordt
bepaald: door de aandoening, de tijdsbesteding, het gezin, de
omgeving, de houding ten opzichte van het werk dat men deed
of ten opzichte van werken in het algemeen.

Agressie
Agressief gedrag van de mens staat sterk onder invloed van de
situatie waarin hij zich bevindt. Dit kan men dagelijks
waarnemen: we zien bijvoorbeeld hoe voetballers zich op het
sportveld te buiten gaan aan gewelddadige handelingen, doch
zich in hun gezinssituatie gedragen als brave huisvaders.
Oorlogsmisdadigers leiden vaak voor en na hun daden een
vreedzaam bestaan. Als agressief bekend staande individuen
uiten hun agressie ook vaak slechts in een beperkt aantal
situaties.
In de afgelopen jaren heeft het NIPG een aantal onderzoeken op
dit gebied verricht. Hierbij werd gebruik gemaakt van de
methode van experimenteel sociaal-psychologisch onderzoek.
Dat houdt in dat agressief gedrag van mensen wordt
onderzocht m een laboratoriumsituatie. De factoren die van
invloed worden geacht op het gedrag kunnen daarbij
systematisch worden gevarieerd.
De hypothese van het onderzoek was dat omgevingsprikkels die
in het menselijk organisme een fysiologisch te meten
opwindingstoestand teweeg brengen, ook de kans op agressief
gedrag vergroten. Hierbij zou dan geen s p rake'be hoe ven te zijn
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van gerichte irritatie of woede. Een diffuse opwindingstoestand
- ook wel activatie genoemd - zou voldoende moeten zijn.
De vraagstelling kwam voort uit een eerder onderzoek naar
agressieverhogende effecten bij kinderen door het kijken naar
gewelddadige televisiefilms. Hierbij was het niet duidelijk of de
gevonden agressieverhogende effecten moesten worden
toegeschreven aan de gewelddadige inhoud van de film -
imitatie- of leereffect - óf aan de spanning en opwinding die
door de film bij de kinderen was teweeggebracht.
Niet alleen theoretisch maar ook maatschappelijk is de vraag
belangrijk Immers, de pleidooien voor vermindering van het
aanbod van gewelddadige films op de televisie verliezen
wetenschappelijke steun, indien zou worden aangetoond dat
niet zozeer de gewelddadige inhoud van een film
verantwoordelijk is voor de agressieverhoging maar veeleer de
opwinding die door de film wordt veroorzaakt. Deze opwinding
zal zeker deels worden beïnvloed door het gewelddadige
karakter van een film, maar kan dan uiteraard ook op vele andere
manieren tot stand komen. Een pleidooi voor afschaffing of
vermindering van het aanbod opwindende films zou in dat geval
slechts door weinigen worden gehouden.
In twee experimenten, elk uitgevoerd met zestig proefpersonen
(studenten van 18-25 jaar), werd het effect van twee
verschillende activatieverhogende middelen onderzocht, waarbij
het opwindingseffect en het imitatie-effect gescheiden werden.
BIJ het eerste experiment werd gebruik gemaakt van een
activatieverhogende geluidsprikkel en bij het tweede van een
stimulerend middel. Uiteraard moest gecontroleerd worden of
deze middelen inderdaad een activatieverhogend effect hadden.
Het bleek dat zowel de geluidsstimulus als het stimulerend
middel veranderingen teweeg brachten. Fysiologische metingen
in de richting van activatieverhoging - versnelling van de
hartslag en de ademhaling, regelmatiger worden van de
hartslag, daling van de huidtemperatuur - toonden dat aan.
Uit beide experimenten bleek, dat onder conditie van
activatieverhoging een hoger niveau van agressie werd
vertoond Deze resultaten leiden tot de conclusie dat het
agressieverhogend effect van omgevingsstimuli in veel gevallen
op zijn minst gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de
activatieverhogende werking van de stimuli Voor de
praktijksituatie betekent dit, dat algemene uitspraken over de
agressieverhogende werking van omgevingsstimuli, zoals
bijvoorbeeld gewelddadige films moeten worden herzien.

Gezondheidszorgvoorzieningen
In het werkveld 'Gezondheidszorgvoorzieningen' wordt
onderzoek gedaan naar de structuur en het functioneren van de
gezondheidszorg. Het doel is kennis te verwerven, die kan
bijdragen tot noodzakelijke veranderingen. Deze veranderingen
zullen moeten worden getoetst aan de belangen van patiënten,
de werkers in de gezondheidszorg en de gemeenschap.
Tot hoofdonderwerp is gekozen: 'Regionalisatie van de
gezondheidszorg'. Door regionalisatie wil de overheid komen tot
een overzichtelijk en samenhangend stelsel van
gezondheidszorgvoorziemngen in omschreven gebieden met
ongeveer een half miljoen inwoners Het aantal inwoners van
een regio bepaalt voor een belangrijk deel welke functies van de
gezondheidszorg m zo'n regio kunnen worden uitgeoefend.

gelet op de kwaliteit van de zorg en de behoefte aan deze zorg
bij de bevolking.
Functies die een groter aantal inwoners vereisen dan m de
betreffende regio aanwezig is - supraregionale functies, zoals
voor de behandeling van kanker en de hartchirurgie - zullen
nationaal moeten worden geregeld Men moet komen tot een
gelijkmatige spreiding van deze functies, waarvoor intensief
overleg tussen verschillende regio's nodig is.
De functies die binnen een regio kunnen worden vervuld, zullen
pas bij een bepaalde concentratie, die noodzakelijk is om de
kwaliteit te kunnen waarborgen, op verschillende plaatsen m
een regio gesitueerd kunnen worden. Daarbij moeten de
onderlinge relaties tussen de verschillende functies in de
gezondheidszorg m het oog worden gehouden.
Naast factoren die voor een zekere concentratie van functies
pleiten, moet rekening gehouden worden met factoren, die in de
andere richting kunnen werken. De bereikbaarheid en de
overzichtelijkheid voorde bevolking zullen belangrijke
argumenten zijn voor een zekere spreiding van functies. Terwijl
de technische ontwikkeling met de soms zeer dure apparatuur
noodzaakt tot concentratie, zullen humanisermgstendensen, die
voor de patiënt en voor de werker in de gezondheidszorg - en
daarmede voor de geneeskunde - essentieel zijn, argumenten
opleveren voor kleinere eenheden.
Behalve verbetering van de kwaliteit, is beheersbaarheid voor de
overheid een argument voor regionalisatie. Het percentage van
het bruto nationaal produkt, dat aan de gezondheidszorg wordt
besteed, kan met voortdurend stijgen zonder andere essentiële
voorzieningen in gevaar te brengen. Een verantwoorde afweging
kan alleen effectieve resultaten opleveren, indien de
gezondheidszorg bestuurbaar is. Natuurlijk dreigen hier
gevaren: te gedetailleerde besturing leidt snel tot bureaucratie,
die de souplesse en mspeelbaarheid van het systeem niet ten
goede zal komen. Dat hier ook de planning van veranderingen
en nieuwe activiteiten mee te maken heeft, ligt voor de hand.
Indien men zich een oordeel wil vormen over de vraag of
veranderingen noodzakelijk zijn, moet men eerst weten hoe de
stand van zaken thans is Bij regionalisatie is immers de huidige
situatie het uitgangspunt. Daarom begint ieder onderzoek in dit
werkveld met een inventarisatie van de voorzieningen voor de
gezondheidszorg m het betreffende gebied In 1976 werd
begonnen met een inventarisatie van de gezondheidszorg in de
regio Kennemerland. In 1977 verscheen een rapport,
'Regionalisatie en gezondheidszorg, een oriëntatie in de regio
Kennemerland'. Behalve een inventarisatie behandelt dit rapport
een deelaspect van de regionalisatie, namelijk de functionele
grensafbakening. Dit rapport wordt nu onder andere bestudeerd
in een groot aantal commissies, ingesteld door het ROGK
(Regionaal Overleg Gezondheidszorg Kennemerland) Zij zullen
nagaan welke veranderingen naar hun mening gewenst zijn.
Mede op grond van het rapport besloot de gemeenteraad van
Haarlemmermeer m zijn gebied meer directe aandacht te geven
aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de regio
Kennemerland. Inmiddels bleek een tweede druk van het
rapport noodzakelijk.
Bij regionalisatie van de gezondheidszorg gaat het om
algemeen geldende principes, ledere regio kent daarnaast en
vaak daardoorheen specifieke, aan de regio gebonden

12



Milieufactoren en technisch-fysische wetenschappen

problemen. Voor een goed begrip van wat met regionalisatie
kan worden bereikt, zal het daarom noodzakelijk zijn
verscheidene regio's te bestuderen. In 1977 werd begonnen met
een inventarisatie van de gezondheidszorgvoorzieningen in
Twente. Daarbij zal speciale aandacht worden gegeven aan de
verhouding tussen het eerste en het tweede echelon, met name
de relatie tussen huisarts en specialist
Een ander deelaspect van regionalisatie is de vraag wat de
plaats en de functie van kleine ziekenhuizen zal zijn bij
regionalisatie van de gezondheidszorg. Om tot een antwoord op
deze vraag te komen, waarin de verscheidene belangen goed
kunnen worden afgewogen, zullen verschillende kleine
ziekenhuizen worden bestudeerd. Daarbij zal aandacht worden
geschonken aan een drietal aspecten, namelijk het functioneren
als ziekenhuis, de betekenis van het kleine ziekenhuis in de
lokale gemeenschap in het geheel van gezondheidszorg- en
welzijnsvoorzieningen en de betekenisvan de betrokken regio
voor het kleine ziekenhuis en omgekeerd. In 1977 werd
begonnen met het bestuderen van kleine ziekenhuizen door een
onderzoek van het Dmkelziekenhuis te Losser.
Planning is bij regionale ontwikkeling van de gezondheidszorg
belangrijk. Centraal staat de vraag welke informatie nodig is om
regionaal te kunnen plannen. Planningsaspecten kunnen het
best worden bestudeerd in 'jonge' gebieden, waarin van
planning sprake is of was. Ook hierbij zal een inventarisatie van
de huidige situatie de basis zijn van waaruit het onderzoek zich
verder zal moeten ontwikkelen. Daarom begon in 1977 een
onderzoek in de Flevopolder en de NO-polder. In verband met
een functionele binding tussen de gezondheidszorg in de
NO-polder en de 'kop' van Overijssel, wordt dit gebied in het
onderzoek betrokken.
Zoals hierboven is uiteengezet, kan worden verwacht dat door
regionalisatie stuurmechanismen kunnen worden ontwikkeld,
die het onder meer mogelijk moeten maken de totale kosten van
de gezondheidszorg binnen een redelijk kader te houden of te
brengen. In dit verband is het van belang onderzoekingen te
verrichten die inhoud kunnen geven aan zich ontwikkelende
begrippen als regionaal budget en transregionaal verkeer. Voor
een dergelijk onderzoek zijn in het NIPG in de laatste maanden
van 1977 voorbereidingen getroffen.

Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO

In het Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek
TNO wordt onderzoek verricht naar de invloed die milieufactoren
hebben op de gezondheid en naar technische oplossingen die
een gezond milieu bevorderen. De technologische vooruitgang
heeft onze samenleving aanzienlijk gewijzigd. Van de vele
veranderingen zijn er enkele die naast goede ook minder
plezierige gevolgen hebben. De luchtverontreiniging is een
bekend voorbeeld, maar ook de geluidhinder en de
waterverontreiniging gaan aan niemand ongemerkt voorbij.
De taak van het IG ligt zowel binnen als buitenshuis. Het werk is
erop gericht de fysieke voorwaarden voor de mens aan te geven
waarbinnen deze zich naar zijn mogelijkheden kan ontplooien.
Het onderzoekprogramma omvat de gebieden water, bodem,
buitenlucht, binnenklimaat, binnenlucht. geluid, licht en
woninghygiëne.
Grote aandacht wordt besteed aan de integratie van genoemde
elementen. De organisatie van het Instituut, dat 176 werknemers
telt. is zodanig dat bij een nieuw project direct vanuit een
geïntegreerde aanpak kan worden gewerkt.

Luchtmonstername en biologische monstername
Tijdens werkzaamheden in een verontreinigend milieu kunnen
potentieel giftige bestanddelen via de luchtwegen uit de
ingeademde lucht worden opgenomen. Wil men komen tot een
schatting van de door het menselijk organisme opgenomen
hoeveelheden dan is monstername in de ruimte en analyse van
de lucht noodzakelijk.
Verblijven in een omgeving met schadelijke verontreinigingen
kan evenwel mogelijk zijn zolang de eventuele effecten van de
opgenomen hoeveelheden acceptabel zijn. Zulks kan het geval
zijn wanneer de blootstelling of de opgenomen hoeveelheden
een bepaalde grens niet overschrijden Een dergelijke grens kan
in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig zijn.
Redenen hiervoor zijn:
- in medisch opzicht het beschikbaar komen van betere
diagnosetechnieken of het vinden van effecten, die nog niet
bekend waren:
- in maatschappelijk opzicht de verandering van de inhoud van
het begrip acceptabel:
- in hygiënisch opzicht de verbetering van de schatting van de
opgenomen hoeveelheid tijdens expositie.
Het effect van toxische (giftige) componenten op de mens kan
worden beschreven in dosis-effect en dosis-responsrelaties.
Het is duidelijk, dat een zo juist mogelijke schatting van de
opgenomen hoeveelheid van groot belang is voor het
vaststellen van zulke relaties. Ten eerste voor het opstellen van
toelaatbare niveaus en tijdsduren van blootstelling, ten tweede
om - indien deze zijn vastgesteld - ervoor te kunnen waken dat
de overeengekomen grenzen niet worden overschreden.
Voor de schatting van de opgenomen hoeveelheid worden twee
verschillende technieken toegepast, de luchtmonstername en
de biologische monstername. Bij de luchtmonstername kan de
door een werknemer opgenomen hoeveelheid worden geschat
aan de hand van bepalingen van de concentratie van de
verontreiniging in de omgevingslucht
De gemeten concentraties zijn echter afhankelijk van plaats en
tijdstip van monstername. Bij de beantwoording van de vraag of
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de gemeten concentraties representatief kunnen worden geacht
voor de blootstelling spelen monsterfrequentie en monstertijd
een rol.
Soms is het nodig in de directe omgeving van mond en neus
van de geëxponeerde persoon te monsteren. In de
verslagperiode werd aan de vervolmaking van laatstgenoemde
techniek gewerkt.
Luchtmonstername kan, hoe ook verricht, niet meer dan een
schatting opleveren van de opgenomen hoeveelheid
verontreiniging.
Deze is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid
ingeademde lucht en de mate waarin de verontreinigingen door
het lichaam worden opgenomen. Verdiscontering van dergelijke
variabelen brengt echter onnauwkeurigheden met zich mee,
want men hanteert gemiddelden, terwijl er grote individuele
verschillen bestaan. Dit soort moeilijkheden wordt bij
biologische monsterneming omzeild, omdat daarbij de
geëxponeerde zelf als monsternemer fungeert. Door het
aantonen van de verontreiniging of metabolieten daarvan in het
bloed of - bij voorkeur - in excreten, zoals zweet, urine en
uitademingslucht, kan de totaal opgenomen hoeveelheid
verontreiniging worden bepaald.
Een bezwaar van deze methode is dat de bevindingen geen
directe afspiegeling van de belasting met de vreemde stof zijn,
omdat de mens allerlei regelsystemen heeft, die uit anderen
hoofde trachten de samenstelling van het bloed constant te
houden. Daarnaast is het kwantitatieve uitscheidingspatroon
voor een bepaalde stof sterk per individu verschillend en
verandert het met de tijd. De bepaling van de verbanden tussen
de resultaten van biologische monstername en de opgenomen
hoeveelheden is daarom toch niet zo simpel als het op het
eerste gezicht lijkt. In samenwerking met het
Coronellaboratorium van de Universiteit van Amsterdam werd
dit jaar vooral aandacht besteed aan het toetsen in de praktijk
van verbanden die onder experimentele condities waren
gevonden.
Het ging in dit geval met name om de correlatie tussen de
resultaten van biologische monstername en de opgenomen
hoeveelheid gechloreerde organische oplosmiddelen.

Motorvoertuigen en luchtverontreiniging
Een doelmatig verkeersbeleid moet zijn gebaseerd op goed
gefundeerde gegevens over verkeersveiligheid.
parkeergelegenheid, geluidoverlast, luchtverontreiniging en de
gevolgen van nog aan te leggen wegen voor natuur en
landschap Omdat we te maken hebben met problemen van
uiteenlopende aard, zal slechts een benadering vanuit
verschillende vakgebieden een redelijke kans van slagen
hebben.
De taak van het Instituut voor Milieuhygiëne en
Gezondheidstechniek TNO bestaat onder andere uit het
verzamelen van meetgegevens over luchtverontreiniging,
afkomstig van het gemotoriseerde wegverkeer. Bovendien
worden adviezen gegeven, gebaseerd op uitkomsten van
onderzoek. Mede op grond hiervan kunnen planologische
beslissingen op het gebied van de verkeers- en
vervoersproblematiek worden genomen.
Nationaal gezien is de auto een belangrijke bron van
luchtverontreiniging. Meer dan vijftig procent van de totale

gewichtshoeveelheid verontreinigingen door emissies moet
worden toegeschreven aan motorvoertuigen.
Om de luchtverontreiniging door het verkeer doelmatig te
kunnen bestrijden, zal men de verontreinigingsniveaus en de
betekenis daarvan voor de volksgezondheid in de verschillende
gebieden van ons land moeten kennen. Daartoe worden
systematische metingen op lange termijn en van voldoende
frequentie uitgevoerd op diverse representatieve plaatsen. De
technieken worden, waar nodig, verder ontwikkeld om een zo
groot mogelijke meetnauwkeurigheid te krijgen.
Naast inzicht in het niveau van de verontreinigingen, bieden de
metingen de mogelijkheid om de onderlinge verhoudingen van
de verschillende componenten te bepalen. Deze zijn voor de
diverse rijpatronen verschillend. Zo blijken bij stagnerend
rijverkeer de concentraties aan koolmonoxyde en
koolwaterstoffen in het uitlaatgas vrij aanzienlijk te zijn en het
gehalte aan loodverbindingen en stikstofoxyden'laag. Bij vlot
doorgaand verkeer is het omgekeerde het geval Overigens moet
men waken voor de misvatting als zou een betere doorstroming
ertoe bijdragen de totale verontreiniging door uitlaatgassen te
verminderen
Kent men de onderlinge verhouding van de verschillende
componenten van verkeersverontremiging, dan kan men met
deze 'fingerprint' het aandeel van de luchtverontreiniging door
het verkeer van het aandeel met een andere herkomst scheiden.
Een aldus uitgevoerde analyse van meetresultaten op
verscheidene meetpunten leverde op dat bronnen en hun
aandeel in het luchtverontremigingsniveau - zoals bijvoorbeeld
petrochemische industrie, autoverkeer, bromfietsen,
aardgaslekken - konden worden aangegeven. Bovendien kon de
invloed van een snelheidsbeperking op een rijksweg duidelijk
worden vastgesteld.
Gedurende de laatste jaren is er een verschuiving opgetreden in
de opzet van de metingen Werden vroeger vrijwel uitsluitend
'inventarisatie-metingen' uitgevoerd, de nadruk komt thans te
liggen op het doorrekenen, het met behulp van metingen
controleren en zo nodig bijstellen van verspreidingsmodellen.

Woninghygiëne
In het kader van een schoolonderzoek m Amsterdam naar het
verband tussen het voorkomen van luchtwegklachten bij
kinderen en luchtverontreiniging werd eind 1976 m opdracht van
het Instituut voor Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit
te Rotterdam begonnen met een aanvullend woningonderzoek
Het doel was te onderzoeken of ook de kwaliteit van de woning
van invloed kon zijn op het vóórkomen van ademhalingsklachten
en zo ja, of er ook kwaliteitsverschillen zijn aan te tonen tussen
de woningen m Amsterdam-Noord en de rest van Amsterdam
Naar aanleiding van de resultaten uit voorgaand onderzoek
werd besloten tot een woningonderzoek gericht op het
verkrijgen van objectieve gegevens over de mate van
vochtigheid en de kans op voorkomen van huisstofallergeen. Dit
geschiedde in de ouderlijke woningen van een deel van de
kinderen.
In totaal werden 196 woningen bezocht. Aan de hand van een
checklist werden de relevante bouwkundige gegevens van de
woning en de mate van voorkomen van vochtverschijnselen
genoteerd Later zijn deze gegevens omgewerkt tot de
'vochtwaarde' van de woning, een indicatie voor de mate van
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vochtigheid. Per woning werden bovendien 6 vochtmetingen
verricht aan deuren en plinten in de woonkamer en in de
slaapkamer van het geselecteerde, onderzochte kind.
De populatie bestond uit 174 kinderen uit Amsterdam en 22
kinderen uit Vlaardmgen, in paren bij elkaar passend gemaakt
op (CARA-)anamnese. longfunctiewaarde en
sociaal-economische kenmerken.
De kinderen met luchtwegklachten woonden ruim twee keer zo
vaak in vochtige woningen als de kinderen zonder klachten. Bij
de populatie in Noord werden 3,5 keer vaker vochtige woningen
aangetroffen dan in de restvan Amsterdam. Bovendien werd
aangetoond dat naast de invloed van de woningkwaliteit ook de
wijze van bewoning een grote rol speelt. Zo werden bij 80% van
de kinderen mét luchtwegklachten een of meer huisdieren
aangetroffen, dit is ongeveer 1,5 keer meer dan bij kinderen
zonder klachtenl Welke betekenis er aan deze resultaten moet
worden gegeven zal uit verdere analyse van het totale materiaal
van het schoolonderzoek moeten blijken.

Natuurlijke ventilatie van woningen
Sinds enkele jaren wordt onderzoek verricht naar de natuurlijke
ventilatie in woningen. Het is voor het verstandig regelen van
het binnenklimaat nodig de grootte en richting van de
afzonderlijke luchttransporten te kunnen bepalen uit de
natuurlijke krachten die de stroming beheersen. Dit jaar werd
een onderzoek afgesloten aan één woning waarbij gedurende
een lange periode alle parameters zijn gemeten, die dit proces
beheersen.
In algemene zin bleek dat in deze woning de grootte van de
afzonderlijke luchthoeveelheden is te verklaren en te
voorspellen. Wel dient men daarbij de invloed van alle
afzonderlijke factoren goed mee te wegen; het bewonersgedrag
is daarbij de meest onberekenbare factor.
Uit het onderzoek werd duidelijk dat het aantal luchtwisselingen
per uur van een woning niet mag worden benaderd door een
evenredig verloop met de windsnelheid aan te nemen. Het bleek
namelijk dat de ventilatie bij dezelfde windsnelheid sterk
afhankelijk was van de omliggende bebouwing en van de
windrichting. Het ventileren door actief gedrag van de bewoners
geschiedde in hoofdzaak aan de leizijde van de woning Daar
werden de ventilatie-openmgen geopend. Ook bleek bij deze
woning dat bij buitentemperaturen boven de 16°C méér werd
geventileerd om een ongewenste temperatuurstijging binnen
'weg te koelen'.
De natuurlijke ventilatie is extra in de belangstelling gekomen.
Deze ventilatie is immers mede een bepalende factor bij de
noodzakelijke energiebesparing bij de klimatisering van
gebouwen en woningen. In de woning is daarom - m
samenwerking met het Centraal Technisch Instituut TNO - ook
het energieverbruik gemeten, evenals de werking van het
verwarmingssysteem.
De uitkomsten geven inzicht in het aandeel dat de natuurlijke
ventilatie heeft in het huishoudelijk energieverbruik. Voor
andere woningen dan de gemetene zal de samenhang anders
zijn: omgeving, ligging, uitvoering en bewoners zijn variabelen.
Het onderzoek wordt voortgezet met steun van de Europese
Commissie en in samenwerking met instituten in België en
Engeland.
Het verrichte onderzoek heeft een aantal hanteerbare methoden

opgeleverd die kunnen worden toegepast bij het ontwerpen van
voorzieningen van bacterievrije ruimten voor ziekenhuizen en
ten behoeve van brandpreventie. Voor een doelmatig
energiebeheer kan nu reeds worden aangegeven van welke
middelen men woningen en gebouwen moet voorzien en hoe
men bewoners moet instrueren om met deze hulpmiddelen om
te gaan. In samenwerking met de Technisch Physische Dienst
TNO-TH en het Verfinstituut TNO werd nagegaan in welke mate
en waar stralingsselectieve lagen het verlies van energie kunnen
beperken. Indien deze lagen worden toegepast op glas en
achter radiatoren, wordt op een zodanige manier bespaard, dat
de methoden economisch verantwoord zijn.
Er is een onderzoek opgezet naar het dynamisch gedrag van
kamerthermostaten. De gegevens zijn nodig om na te kunnen
gaan welke combinatie van soort gebouw, installatie en regeling
de minste energie vraagt met behoud van het gewenste klimaat.
De Interdepartementale Stuurgroep 'Energie en Gebouwen'
(SEG) verleende opdrachten voor onderzoek naar de
energiebesparing die wordt verkregen indien
thermostaatkranen worden toegepast en verstandig gebruik
wordt gemaakt van gordijnen. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in nauw overleg met andere TNO-onderdelen via de
TNO-coördinatiegroep SEG. Ook dit jaar werd door het IG
deelgenomen aan het werk van bovengenoemde Stuurgroep.

Ventilatie van ziekenhuizen
De algemene aanbeveling van en de toelichting op de
toepassing van klimaatinstallaties ter vermindering van het
gevaar van kruisinfectie via de lucht, werd in het verslagjaar
gepubliceerd. Deze bevat het werk van de Commissie
Kruisinfectie. Daarin werd, onder leiding van Dr J. Wester, door
de Afdeling Geluid, Licht, Binnenklimaat van het IG meegewerkt.
De aanbeveling is opgenomen in de standaardprogrammering
van de Academische Ziekenhuizen.
Over het binnenklimaat van ziekenhuizen werden op de
TWL*-TNO-lezingendag diverse resultaten van onderzoekingen
vermeld waaronder.
- een meetmethode voor het bepalen van
verontremigingsconcentraties in de toevoerlucht afkomstig van
de afvoergassen van een gebouw. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een model m de windtunnel,
- de overeenkomst tussen de praktijk en de vooraf in de
windtunnel en het analogon gevonden drukverdeling en
luchttransporten in en om een ziekenhuis;
- de berekeningswijze van de aantallen kiemen die aanwezig
zijn in een operatie-afdeling, geventileerd volgens het
overstroomprincipe en een beschouwing over de waardering
van die aantallen;
- een beschouwingswijze voor het bepalen van de invloed van
de bedrijfsvoering en de systeemkeuze op het energieverbruik
en het gecreëerde klimaat.
Om de verkregen resultaten ook internationaal bekendheid te
geven zullen de boekjes met de voordrachten, gehouden tijdens
de TWL-TNO-dag van 1976 en 1977 in de Engelse taal worden
uitgebracht.

*TWL = Nederlandse Technische Vereniging voor Verwarming en
Luchtbehandeling
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Het meten van belasting door lawaai tijdens de slaap

De juiste venstergrootte
Bij het kiezen van de venstergrootte dient de ontwerper zich
rekenschap te geven van de consequenties voor het
binnenklimaat en de visuele behoeften als dag- en
zonlichttoetreding, uitzicht en contact met de buitenwereld.
Vooral gedurende de laatste tientallen jaren zijn dikwijls veel
grotere vensters toegepast dan nodig is volgens voorschriften of
visuele vereisten.
Als illustratie dienen twee willekeurig gekozen flatwoningen uit
de sociale woningbouw, die als object zijn gebruikt in een
interdisciplinaire case-study.

woning

A

B

aanwezig

glasoppervlak m

36.4

19,4

minimum vereist

glasoppervlak m

volgens MBV

13.9

7,2

Uit de tabel blijkt dat beide woningen een ruim twee en een half
maal groter glasoppervlak hebben dan vereist is uit het oogpunt
van daglichttoetreding.
Het is duidelijk dat bij dergelijke afmetingen een zodanig groot
belang is toegekend aan de visuele aspecten, dat zonder extra
(vaak kostbare) maatregelen het binnenklimaat in de
verdrukking komt. Bij enkel glas zijn 's winters een groot
warmteverlies, een onaangename zone nabij het venster en
's zomers een overmatige zonnewarmte-instraling de prijzen,
die de bewoners voor het ruime uitzicht betalen. Een
zorgvuldiger vensterontwerp is dan ook noodzakelijk.
Om inzicht te krijgen in de betekenis van de diverse aspecten
van het venster voor de mens is in samenwerking met de
Nationale Woningraad een opzet gemaakt voor een onderzoek
naar de beleving van binnen-buiten verbindingen - waaronder
vensters - in woningen. Ander lopend onderzoek richt zich op
de ontwikkeling van hulpmiddelen voor ontwerpers ter bepaling
van daglichttoetreding, bezonning en warmte-instraling.

Invloed van lawaai op fysiologische functies
Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken, lawaai brengt ook
geluidhinder teweeg. Tenslotte kan lawaai nog een andere vorm
van belasting veroorzaken waardoor een aantal fysiologische
functies van de mens duidelijk kan worden gestoord.
In een experimenteel onderzoek is aangetoond dat een twee uur
lang durende expositie aan geluid statistisch significante
veranderingen veroorzaakt in een aantal parameters van
bloedcirculatie en ademhaling. De veranderingen wijzen op een
belastende invloed van lawaai op het vegetatieve zenuwstelsel
van de mens.
Er werden twee groepen onderzocht: een groep jongeren in de
leeftijd van 18 tot 25 jaar en een groep ouderen waarvan de
leeftijden tussen 45 en 55 jaar lagen. Opvallend was dat de
veranderingen in bloedcirculatie en ademhaling bij beide
groepen in vrijwel gelijke mate optraden.
Bij het onderzoek kwam ook tevoorschijn dat fluctuerend geluid
grotere effecten tot gevolg heeft dan constant geluid, zelfs
indien het constante geluid enigszins sterker is dan het
fluctuerende. Verkeerslawaai met een equivalent geluidniveau

-s l

k -.^

van 73 dB(A) veroorzaakt ongeveer even grote reacties als
constant geluid van 90 dB(A). Constant geluid van 75 dB(A)
veroorzaakt geen veranderingen in de parameters van
bloedcirculatie en ademhaling.

Invloed van lawaai op slaap
Het vaststellen van grenswaarden voor de toelaatbare
geluidbelasting 's nachts gebeurde tot nu toe op grond van
gegevens uit subjectieve belevingsonderzoeken.
Ter verdere onderbouwing bestaat daarnaast ook behoefte aan
gegevens uit onderzoek naar fysiologische effecten van lawaai
tijdens de slaap. Daarbij moet met name worden gekeken naar
mogelijke veranderingen in het slaap-elektro-encefalogram -
slaap EEG - en de betekenis daarvan voor slaapkwaliteit en
welbevinden overdag. Om gegevens te verwerven werd een
gericht onderzoek opgezet.
In een speciaal ontworpen kamer sliepen zes proefpersonen bij
nagebootst wegverkeerslawaai en zónder verstoring elk
gedurende in totaal drieëndertig opeenvolgende nachten. Meer
inzicht in de gewenning aan lawaai tijdens de slaap was een
belangrijk uitgangspunt. De gegevens uit het slaap-EEG, de
reactietijdtest 's morgens en subjectieve beleving zijn thans in
bewerking.
Met een dergelijk onderzoek is aan het eind van het verslagjaar
begonnen bij mensen die aan een drukke verkeersweg wonen.
Het onderzoek gebeurt in het kader van een
onderzoekprogramma van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen en vindt plaats in vier landen. Naast de
hierboven genoemde aspecten worden ook hartslag,
ademhaling en lichaamsbewegingen geregistreerd. Verschil in
lawaaibelasting wordt bewerkstelligd door extra geluidisolatie
aan te brengen of weg te halen.
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Projectgroep Geluidhinder TNO
In de Projectgroep Geluidhinder TNO werken de Technisch
Physische Dienst TNO-TH, het Instituut voor Zintuigfysiologie
TNO en het Instituut voor Milieuhygiëne en
GezondheidstechniekTNO gezamenlijk aan opdrachten van de
Rijksoverheid. De opdrachten vormen onderdelen van een
aantal onderzoekprogramma's, die zijn opgesteld door de
Interdepartementale Commissie Geluidhinder (ICG). De
werkzaamheden van het IG liggen op twee gebieden: de
beleving door de mens van bepaalde akoestische situaties en de
bouwakoestiek. Het onderzoek naar de beleving van
geluidwerende voorzieningen aan woningen tegen lawaai van
wegverkeer in de locatie Dordrecht kon nagenoeg worden
afgerond.
Het belangrijkste resultaat is dat door het monteren van dikker
glas en het dichten van de kieren het percentage gehinderden
beduidend kleiner wordt.
Voor het parallelonderzoek naar de beleving van geluidwerende
voorzieningen tegen lawaai van vliegtuigen werd het veldwerk
uitgevoerd. Ook werd veldwerk voorbereid en uitgevoerd voor de
onderzoekingen naar de dosis-effectrelatie voor
railverkeerslawaai en naar de omvang van het totale probleem
van de geluidhinder in Nederland.
Op het terrein van de bouwakoestiek werd het onderzoek naar
de ontwikkeling van een methode om de geluidisolatie tussen
woningen te controleren, afgesloten. De voorgestelde
methodiek zal op kleine schaal in de praktijk worden getoetst.
Vooreen laboratoriumonderzoek naarde mogelijkheden om de
geluidisolatie van houten vloeren te verbeteren, werden
voorbereidende werkzaamheden verricht. In het kader van de
woningverbetering is het gewenst zo snel mogelijk concrete
resultaten naar de bouwplaatsen te brengen.

Bodembescherming en bodemgebruik
Wat zich onder het aardoppervlak bevindt, ziet de mens niet.
Daarom is het niet verwonderlijk dat hij de bodem, de
ondergrond en het grondwater nauwelijks ervaart als een deel
van zijn milieu. Dit is gevaarlijk omdat de mens daardoor de
milieufactoren die hij niet kent of niet nodig meent te hebben,
veronachtzaamt. Onbewust rekent hij misschien met een
oneindigheid' van de natuur waarin ook het misbruik van het
begrip 'natuurlijke zelfreiniging' past. Gelukkig worden deze
problemen steeds beter onderkend; het aantal aspecten van
bodembescherming en bodemgebruik is, evenals de diversiteit
in soorten bodems, groot. Van het onderzoek bij het IG-TNO op
dat gebied kan worden genoemd:

De relatie tussen gladheidsbestrijding en milieubeheer:
het meeste wegenzout komt in de bodem naast de weg terecht.
Het is daar vóór het groeiseizoen uit de wortelzone gespoeld
door het van het wegdek afvloeiende regenwater. Op grotere
afstand van de weg is de zoutbelasting veel geringer, maar de
uitspoeling duurt zeker een jaar. Vanwege deze variabiliteit in
uitspoeling wordt het grondwater onder de weg min of meer
continu met zout belast. Ook de belasting van de bermsloot
heeft daardoor een continu karakter. De belasting ervan kan niet
worden gerelateerd aan strooibeurten.

Medisch-Fysisch Instituut TNO

Het Medisch-Fysisch Instituut TNO verricht onderzoek op het
gebied van de toepassing van de fysica en de technologie in de
geneeskunde. Het oogmerk daarvan is bijdragen te leveren aan
de bestrijding van ziekten en aan het bevorderen van de
volksgezondheid. In het MFI wordt wetenschappelijk
basisonderzoek verricht en worden, grotendeels in
samenwerking met andere instellingen - in het bijzonder
universitaire en niet-umversitaire ziekenhuizen - projecten
uitgevoerd.
In de loop van 1977 werden de eerste stappen gezet voor een
reorganisatie. In de toekomst zal een belangrijk onderdeel van
het werk de registratie en de analyse van biomedische signalen
worden. Analyse moet hier ruim worden gezien; zij omvat zowel
de signaalanalyse als onderzoek naar het mechanisme dat de
signalen verwekt.
De reorganisatie van het MFI houdt onder meer in dat de
werkzaamheden zullen worden verricht in drie afdelingen: een
technologische, een fysische en een medisch-biologische. In
het verslagjaar werden de onderzoekprogramma's, gericht op de
fysica van hart en bloedvaten, het hersenonderzoek, de
longmechanica, de fysiologische signaalverwerking en het
vergelijkend onderzoek van medische apparatuur, niet
essentieel gewijzigd. Wel konden al sommige werkzaamheden
worden beëindigd en kon een aantal, met name die van de
werkgroep motoriek en revalidatie, worden overgeplaatst naar
elders.
Ondanks de problemen die de reorganisatie en de
personeelsinkrimping met zich meebrachten, werden
opvallende onderzoekresultaten geboekt en werd ook veel
organisatorisch werk verricht. Van het laatste dient vooral de
hulp te worden vermeld, die werd verleend aan het 'International
Congress EEG and Clinical Neurophysiology', gehouden in
september te Amsterdam Enkele van de onderwerpen waaraan
m 1977 gewerkt werd, zullen in het hiervolgende vermeld
worden.

Experimenteel epilepsiemodel
Bij de diagnose en beoordeling van epilepsie zijn gegevens uit
het elektro-encefalogram (EEG) van aanzienlijke betekenis. De
waarneming en beoordeling van epileptiforme afwijkingen
(irntatieve verschijnselen) m het EEG kunnen belangrijke
subjectieve aspecten hebben Voor het ontstaan en het verloop
van epileptische aanvallen zijn de mate en de snelheid waarmee
irritatieve verschijnselen zich in de hersenen verspreiden van
essentiële betekenis. Om te onderzoeken hoe een epileptogeen
gebied en de rest van de hersenen op elkaar kunnen inwerken,
werd gebruik gemaakt van een experimenteel model van een
zich zeer langzaam ontwikkelende epileptische haard (focus).
Volgens dit 'Kindling' model wordt eenmaal per dag een
elektrische hersenstimulatie (100 ^A. 60 Hz) van één seconde
toegediend. Het gestimuleerde gebied is de pyramidale cellaag
van de preperiforme hersenschors in honden.
Bij de eerste hond werd door dagelijkse stimulatie een relatief
stabiele toestand bereikt, waarin regelmatig aanvallen werden
geproduceerd. Opvallend was, dat slechts in veertig procent van
de stimulaties een aanval volgde. Tevens bleek dat. nadat
vierendertig stimulaties nodig waren in de rechter hersenhelft
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Het observeren van het gedrag van de hond in relatie tot het
EEG-Kindl/ng experiment.



om een eerste aanval op te wekken, slechts vijf stimulaties in de
linker hersenhelft voor hetzelfde effect nodig waren. De
conclusie kan worden getrokken dat 'Kindling' stimulatie in het
ene hersengebied de drempel voor deze stimulatie in een ander
gebied verlaagt. De ontwikkeling van de elektrische activiteit
van de temporale gebieden en andere hersenstructuren werd
kwantitatief geanalyseerd vanuit drie aspecten:
1. Analyse van de optredende EEG-activiteit door middel van de
methode van detectie van niet-stationariteiten in het EEG. In de
loop van de tijd bleef de topografische verdeling van de
epileptiforme verschijnselen niet onveranderlijk.
2. De veranderingen van de zenuwcelpopulatie van de
preperiforme hersenschors werden geanalyseerd door middel
van gemiddelde 'evoked potentials' (elektrische spanningen
ontstaan als antwoord op een prikkel). In deze 'evoked
potentials'werden significante veranderingen vastgesteld in de
periode na de 'Kindling' behandeling. Dit duidt op langdurige
veranderingen in de pyramidale cel laag van de preperiforme
hersenschors.
3. Om de aanvallen te analyseren, werd de fasevertraging tussen
het EEG van een tweetal hersengebieden - preperiforme
hersenschors en amygdala - gedurende de aanval
geanalyseerd. De vertraging werd tijdens de aanval aanzienlijk
vergroot. Voorts werd speciaal aandacht besteed aan de
analyses van het onderzoek. Resultaten werden geboekt aan de
hand van een mathematisch model van de 'evoked potentials',
afgeleid van de zenuwcel-populatie van de preperiforme
hersenschors. Dit model, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld
door Freeman (Berklay, USA), heeft ook de mogelijkheid
gegeven om de 'evoked potentials' te kwantificeren; bovendien
is het geschikt om de parameters, die eruit voortkomen, te
interpreteren in termen van activiteit van de verschillende
neuronenpopulaties, die aan de 'evoked potentials' ten
grondslag liggen. Voorlopige resultaten laten zien dat er
veranderingen bestaan in 'evoked potentials' tijdens het
'Kindling' proces.

Op het gebied van de analyse van de vaste vertragingen tijdens
EEG's, afgeleid vanuit verschillende hersengebieden vóór en
tijdens epileptische aanvallen, werd samenwerkend met de
Vakgroep Bio-lnformatica van de TH-Twente vooruitgang
geboekt. Er werd een begin gemaakt met de toepassing van
tijdvertragingsschattingsmethoden gebaseerd op de gewogen
correlatiefunctie.

EEG-bewaking bij open-hartoperaties
Het continu controleren van het elektro-encefalogram (EEG) en
andere fysiologische patiëntgegevens bij open-hartoperaties
biedt de mogelijkheid aan anesthesisten en hartchirurgen te
beoordelen hoe gedurende de operatieve ingreep de
hersenfunctie en de algemene toestand van de patiënt verlopen.
Om dit in de praktijk te kunnen doen is een computersysteem
operationeel gemaakt voor automatische registratie en
verwerking van het EEG, de bloeddruk, temperatuur en nog
enkele belangrijke gegevens. Bovendien verzorgt de computer
de 'on-line' invoer en opslag van significante gebeurtenissen
zoals het tijdstip en de hoeveelheid van toegediende farmaca,
het aansluiten van de hartlongmachine en het koelen en
opwarmen van de patiënt. De invloed van deze gebeurtenissen

op het EEG en de onderlinge relaties van de gegevens zijn er
nauwkeurig mee te bepalen.
De EEG-activiteit wordt door het meten van golfduren
uitgedrukt in een histogram. Door kwalitatieve klinische
evaluatie is een bestand van histogrammen, gemeten
gedurende verschillende operatiefasen, opgebouwd. Daarin
komen patronen voor, die specifiek optreden bij bijvoorbeeld het
koelen en opwarmen van de patiënt of bij de toediening van
bepaalde farmaca. Op grond van deze bevindingen worden nu
normaalwaarden van de EEG-informatie bepaald, die
gerelateerd zijn aan andere geregistreerde patiëntgegevens.
Tijdens de operatie wordt vooral door het gebruik van de
elektro-chirurgische apparatuur veel elektromagnetische
storing veroorzaakt. Deze belemmert een goede registratie van
het EEG. Voor een zo storingsvrij mogelijke registratie zijn een
isolatieversterker, een diathermiefilteren een impedantiemeter
voor vier kanalen ontwikkeld, gebouwd en getest.
Op basis van een microprocessor wordt thans een klein
compact systeem voor de EEG bewaking van één patiënt
ontwikkeld. Gerealiseerd zijn reeds een
signaalvoorbewerkingsapparaat, de on-line invoer van
gegevens, de opslag van de gegevens in een massageheugen
en de presentatie van de gegevens op een beeldbuis.

Computeranalyse van langdurige elektrocardiogrammen
Bij onderzoek naar de betekenis van aritmieën - niet normale
ritme-afwijkingen - van het hart is het veelal gewenst
langdurige registraties van elektrocardiogrammen (ECG's) op
magneetband te maken en deze achteraf, liefst versneld, te
analyseren. De analyse kan een overzicht in maat en getal van
de opgetreden aritmieën opleveren. Het is mogelijk deze in
verband te brengen met relevante gebeurtenissen of
hypotheses, zoals het toedienen van een medicament of
verwachtingen over het optreden van aritmieën vanuit
elektrofysiologisch onderzoek.
Een drietal vragen staat centraal:
1. wat is het spontane verloop van aritmieën in de eerste dagen
na een hartinfarct, bestaat er verband met waarnemingen die bij
dierexperimenten zijn gedaan?
2. wat is, eveneens bij infarctpatiënten, het anti-aritmisch effect
van de stof lidocaine, gedifferentieerd naartoedieningswijze -
infuus, intraveneuze injectie of combinatie - en hoe is de relatie
met de gemeten bloedspiegels?
3. wat is de voorspellende waarde van aritmieën bij ambulante
patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt; er kunnen
bandopnamen met behulpvan een portable recorder worden
gemaakt?
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling
Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht. De
vraagstelling die onder 2 is genoemd, wordt samen met de
afdeling Klinische Farmacologie van de Rijksuniversiteit te
Groningen onderzocht.
Er is een tijd- en een gebeurtenis-codegenerator vervaardigd op
basis van een microprocessor. Deze maakt het mogelijk naast
de elektrocardiogrammen een code te registreren Dat is van
belang voor de documentatie van het uitgebreide databestand
en onmisbaar voor het bijhouden van de tijdstippen waarop
medicamenten worden toegediend. Het apparaat is, gekoppeld
aan een instrumentatierecorder, continu in gebruik in de
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afdeling Hartbewaking van het St. Antonius Ziekenhuis. Om het
nodige patiëntenmateriaal te verkrijgen, zal tot eind 1978
worden geregistreerd.
Naast de tijd- en gebeurtenis-codegenerator is een
computersysteem ontwikkeld voor de versnelde analyse van de
verkregen bandopnamen. Na de verwerking van de gegevens
van een tiental patiënten blijkt de signaalanalyse voldoende
betrouwbaar. Wel is duidelijk geworden dat storingen van
allerlei aard in de opnamen bij ambulante patiënten problemen
opleveren. Andere centra die - op welke wijze dan ook -
ambulante ECG's (zgn. Holter opnamen) analyseren, hebben
dezelfde problemen ervaren.
De aandacht wordt in het komende jaar voornamelijk gericht op
het ontwikkelen van mathematische modellen ter beschrijving
van de te verwachten antmieën en de toetsing daarvan door
middel van de nog te bepalen grootheden uit het verkregen
patiëntenmateriaal.

Onbloedige bloeddrukmeter
Op basis van een methode van Penaz uit Tsjechoslowakije is in
samenwerking met een medewerker van het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO een
bloeddrukmeter ontwikkeld. De bloeddrukmeter is
samengesteld uit een vingeropnemer, die bestaat uit een
opblaasbare manchet en een fotoplethysmograaf en een
pompeenheid. opgebouwd uit een pomp en een elektrisch
bestuurbare klep. Het door de plethysmograaf afgegeven
signaal bestuurt de klep, waardoor de druk in de manchet de
bloeddruk in de vinger slag op slag kan volgen.
Op deze wijze kan de bloeddruk onbloedig continu worden
gemeten. Een prototype van de meter zal weldra gereedkomen.
Hij zal worden geëvalueerd in samenwerking met de afdeling
Cardiologie van de Rijksuniversiteit Leiden. De eerste resultaten
- verkregen met behulp van een laboratoriumopstelling - bij
tien gezonde proefpersonen toonde aan, dat de Pefiaz
bloeddrukmeter aan de vinger gemiddeld dezelfde waarde gaf
voor systolische en diastolische bloeddruk, als de conventionele
Riva Rocci Korotkov methode om de bovenarm. De gemiddelde
meetfout bedroeg 11 mmHg.

Onbloedige bepaling van ventilatie-perfusie verdelingen in de
long
De uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas via de long is van
primair levensbelang. Reeds kleine storingen in de
gasuitwisseling hebben een sterk negatieve invloed op het
gevoel van welzijn. Deze storingen zijn voor een groot gedeelte
het gevolg van onregelmatige ventilatie-perfusie verdelingen in
de long. De onbloedige bepaling van deze verdelingen en de
kwantificatie van het effect op de gasuitwisseling hebben de
belangstelling van velen uit een groot aantal
onderzoekgebieden zoals diagnostiek, inspanningsfysiologie en
evaluatie van farmaca.
Enkele jaren geleden werd door ons beschreven hoe uit
sinusvormige verandering van de halothaanconcentratie in de
inademingslucht de longdoorbloeding kan worden afgeleid. Bij
deze methode werd verondersteld dat bij de onderzochte
persoon een homogene verdeling van de ventilatie en peffusie
in de uitwisselende gebieden van de long bestond. Bij •
vergelijking van deze methode met de directe zuurstofmethode

volgens Fick en thermodilutie bleken de drie methoden
gelijkwaardig te zijn in nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid.
De nieuwe methode is een uitbouw van de eerder ontwikkelde.
Naast halothaan worden nu echter ook helium, acethyleen,
cyclopropaan en ether in geringe hoeveelheden toegevoegd;
daarbij wordt de concentratie stapvormig veranderd. De afvoer
van de aangeboden gassen hangt af van de ventilatie-perfusie
verdelingen in de long en de oplosbaarheid van het gas in
bloed.
Door gebruik te maken van de bovengenoemde gassen, die
sterk variëren in hun oplosbaarheid, kan door meting van het
uitwisselingsproces in de ademhalingslucht de
transportsituatie in de long worden gereconstrueerd. De totale
meetprocedure beslaat ongeveer drie minuten. De onderzochte
persoon wordt slechts gevraagd via een mondstuk regelmatig te
ademen.
Gedurende het verslagjaar is een aantal onderzoeken verricht in
samenwerking met de afdeling longziekten van het Academisch
Ziekenhuis te Utrecht aan gezonde proefpersonen en aan
patiënten met obstructieve longziekten. Bij gezonde
proefpersonen werd de invloed van de lichaamshouding op de
ventilatie-perfusie verhoudingen onderzocht. Hierbij is gebleken
dat in zittende en liggende houding en tevens in kopstand de
ventilatie wordt verdeeld over een niet uitwisselend gebied
(dode ruimte) en een homogeen uitwisselend gebied (één
ventilatie-perfusie verhouding) Het doderuimtevolume is sterk
afhankelijk van de houding en de verhouding van de totale
ventilatie en de perfusie
Bij de patiënten bleken twee hoofdgroepen aanwezig te zijn:
1. Een groep vertoonde een homogene ventilatie-perfusie
verdeling in de uitwisselende longgebieden doch een sterk
vergrote dode ruimte.
2. De andere groep vertoonde naast doderuimteventilatie ook
een inhomogene ventilatie-perfusie verdeling in de
uitwisselende gebieden Dit uitte zich in ventilatie van gebieden
welke goed geventileerd doch slecht doorbloed zijn. naast
gebieden welke slecht geventileerd doch goed doorbloed zijn.
Over het algemeen was de totaal gevonden perfusie
fysiologisch aanvaardbaar.

Zitaanpassingen
Acht centra, waaronder één in België, hebben de beschikking
gekregen over de door het MFI ontwikkelde afdrukapparatuur
ter vervaardiging van individueel aangepaste zitelementen. De
zitelementen worden met succes toegepast bij patiënten met
zitproblemen door bijvoorbeeld gebrek aan stabiliteit ten
gevolge van toenemende deformiteiten, zoals bij lijders aan
spierdystrofie, ernstige spastici en spina bifida (open rug)
patiënten. Door een goede zithouding kunnen vermoedelijk
progressieve deformiteiten worden voorkomen en de
ademhalingsfunctie verbeterd.
De zitelementen worden ook met succes toegepast om
terugkerend doorzitten te voorkomen. Door de ontwikkeling van
een piekdrukindicator in de vorm van een drukmatje is het
mogelijk gebleken een indicatie te verkrijgen over de
optredende piekdruk tussen het zitvlak en het zitelement. Met
behulp van deze indicator is het mogelijk de goede
drukverdeling te vinden. Door deze verdeling kunnen
piekdrukken. die een belemmering van de bloeddoorstroming in
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Het meten van de ventilatie-perfusie verhouding in de long bij
een proefpersoon in de kopstand.



het weefsel kunnen veroorzaken, zoveel mogelijk worden
voorkomen. De vervaardiging van de afdrukapparatuur wordt
verder door het Kunststoffen- en Rubberinstituut TNO ter hand
genomen. Een definitieve regeling voor de verkoop of huur van
de apparatuur is in voorbereiding.
Bij het onderzoek naar de juiste lichaamshouding en de
ontwikkeling van een individueel aangepast zitelement, kan het
van belang zijn een tijdelijke fixatie van een bepaalde zithouding
te verkrijgen. Hiertoe wordt in samenwerking met het Centrum
voor Revalidatie-Techniek te Hoensbroek een zitelement
vervaardigd van een nieuw soort plastic folie. Het element
waarvan de produktie ook op de vacuümvormfixatie is
gebaseerd, kan veelvuldig als een tijdelijke voorziening in
bijvoorbeeld een rolstoel worden gebruikt. Twee dergelijke
zittingen zijn ter evaluatie aan twee revalidatiecentra gegeven.

Medische instrumenten en installaties
Het vergelijkend onderzoek aan medische apparatuur,
verkrijgbaar op de Nederlandse markt, heeft dit verslagjaar
geresulteerd in het verschijnen van een drietal rapporten over
respectievelijk onbloedige bloeddrukmeters, uitwendige
pacemakers en elektro-encefalografen. Om de ziekenhuizen in
staat te stellen bij de aankoop van apparatuur een juiste keuze
te maken uit het ruime aanbod, wordt uitvoerig ingegaan op de
toepassingsmogelijkheden, de technische eigenschappen, de
ergonomische kwaliteiten en de veiligheid van de betreffende
instrumenten.
Het Nationaal Ziekenhuis Instituut, dat de onderzoeken
financieel ondersteunt, zendt de rapporten naar alle
ziekenhuizen. Bovendien wordt een uitgebreide samenvatting in
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gepubliceerd. Uit
een enquête door het Nationaal Ziekenhuis Instituut bij de
ziekenhuizen is komen vast te staan dat. in het geval van
defibrillatoren, zestig procent van de ziekenhuizen die
respondeerden, gebruik gemaakt had van het rapport 'MPI test:
Defibrillatoren'. Bovendien bleek dat de ziekenhuizen die het
rapport raadpleegden, defibrillatoren aanschaften die ongeveer
twintig procent goedkoper waren dan die aangeschaft waren
door de overige ziekenhuizen.
Niet alleen in Nederland is behoefte aan dit soort onderzoek,
ook in de Europese Gemeenschappen is een levendige
belangstelling aanwezig. Dit heeft aanleiding gegeven tot een
eerste contact tussen EG-landen in de vorm van een Workshop.
Besloten is tot een harmonisering van testprotocols. Getracht
zal worden een voor alle EG-landen acceptabele vorm van
publikatie te vinden van de MFI-tests en eventueel andere
publikaties
De samenwerking met de KEMA op het gebied van
veiligheidsmetingen in het ziekenhuis verloopt naar wens Er is
een afbakening in werkterreinen opgezet en getoetst. De
activiteiten van de KEMA zullen zich hoofdzakelijk beperken tot
het verrichten van metingen aan elektrische installaties in het
ziekenhuis, speciaal in relatie tot de norm NEN 3134
'Veiligheidseisen voor elektrische installaties in medisch
gebruikte ruimten' Het MFI zal zich beperken tot het adviseren
van de ziekenhuizen en het doen van daartoe benodigde
metingen. Deze MFI-activiteit omvat niet alleen elektrische
installaties, maar strekt zich uit over een groot deel van de
medische instrumentatie. In 1977 werden zesenveertig adviezen

op instrumenteel gebied en zesendertig adviezen op het gebied
van elektrische veiligheid gegeven.
De adviezen blijken zich in omvang te kunnen uitstrekken van
een telefoongesprek tot een procedure die enkele manweken
vergt
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Biomedische wetenschappen

Qaubius Instituut TNO

Het Gaubius Instituut TNO te Leiden houdt zich bezig met
onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. Naar de
oorzaken waarom steeds meer mensen sterven aan een
hartinfarct wordt door vele onderzoekers op de wereld druk
gezocht. Hoewel er nog weinig over het ontstaan van deze ziekte
bekend is lijkt het duidelijk dat verscheidene factoren een rol
spelen.
Algemeen wordt aangenomen dat slechte gewoonten op het
gebied van eten en roken belangrijke risicofactoren zijn. Er
komen steeds duidelijker aanwijzingen dat stress of emotionele
spanningen ook een rol van betekenis spelen. Deze twee
begrippen zijn echter nog moeilijk grijpbaar en daardoor voor
onderzoek slecht toegankelijk.
Waar in de gezondheidszorg steeds meer de nadruk op
preventie wordt gelegd, is het van groot belang bedreigingen
van de gezondheid op te sporen, daarna in te perken of zo
mogelijk zelfs uitte schakelen. Daar dit kan noodzaken tot
ingrijpende veranderingen in het levenspatroon is het vooreen
rationele preventie van het allergrootste belang inzicht te
krijgen in de oorzaak van de ziekte die wordt gekenmerkt door
vernauwing en soms zelfs afsluiting van de slagaderen door
verdikking van de vaatwand of door bloedstolsels. Deze
aandoeningen worden aangeduid met de naam artériosclérose
en trombose en kunnen ertoe leiden dat de bloedstroom
dusdanig wordt belemmerd dat organen onvoldoende bloed
ontvangen om goed te functioneren. Vooral de aantasting van
de kransslagaderen van het hart is berucht omdat bij
onvoldoende bloedtoevoer een hartinfarct kan ontstaan.
Het doel van de studies in het Gaubius Instituut is in
samenwerking met anderen te komen tot een zodanige kennis
van het gebied dat op de duur de ziekte kan worden voorkomen
en misschien ook genezen. Hoe belangrijk dit is mag blijken uit
het feit dat de sterfte aan ziekten van hart- en bloedvaten in 1976
groter is geweest dan ooit tevoren In Nederland is het veruit de
belangrijkste doodsoorzaak - zie afbeelding pagina 26.
Extra verontrusting wekt het feit dat de toename vooral wordt
gezien in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar, zij het dat ook een
forse stijging voorkomt in de groep van 65-74 jaar. Ook komt een
belangrijk percentage van invaliditeit voor rekening van
hart- en vaatziekten.
Het afgelopen jaar is in de media veel aandacht aan dit
ziektebeeld gegeven. Gezien de enorme omvang van het
probleem is de vraag gewettigd of er wel voldoende middelen
beschikbaar worden gesteld om het probleem aan te pakken.

Vaatvernauwingen
Er zijn twee groepen van oorzaken voor het ontstaan van
vaatvernauwing.
a. Oorzaken die in de allereerste plaats in de slagaderwand zelf
zijn te vinden. Hieronder moeten onder andere worden gerekend
beschadigingen van de cellen die de vaatwand aan de binnenzij
bedekken, een onvoldoend vernieuwingsvermogen van de wand
en overmatige groei van bepaalde soorten cellen in de wand.
b. Oorzaken die het gevolg zijn van veranderingen in de
samenstelling van het bloed dat door de slagader stroomt, een
hoog cholesterolgehalte, een te sterke stollingsneiging, enz. In
de praktijk spelen de verschillende oorzaken samen.

Het werk in het Gaubius Instituut TNO is onderverdeeld in:
a. de bestudering van de biologie van de vaatwand;
b. de bestudering van de componenten van het bloed, die voor
de biologie van de vaatwand belangrijk zijn, hun regelsysteem
en hun inwerking op de vaatwand en de invloed van de
vaatwand op hen. In wezen valt dit in twee delen uiteen:
1. Onderzoek naar de rol van een belangrijk bestanddeel dat
ontstaat bij de bloedstolling, fibrine: het onderzoek van de
'fibrinehuishouding'.
2. Onderzoek naar de vetbestanddelen in het bloed: de
lipidenhuishouding.

Vele andere belangrijke factoren, waaronder het
samenklonteren van bloedplaatjes aan de vaatwand en de
verhoging van de bloeddruk, worden elders in Nederland reeds
bestudeerd. Het programma van het Gaubius Instituut is zo
gekozen dat enkele essentiële onderwerpen voor een beter
begrip van hart- en vaatziekten worden bestudeerd waarbij
tevens verwacht kan worden dat resultaten van onderzoek op
deze gebieden vooreen aantal andere volksziekten (waaronder
suikerziekte) van belang zijn.

Het vaatstelstel als biologisch orgaan
Een bloedvat is een levend, uit lagen opgebouwd orgaan. Er is
een binnenlaag van bedekkende cellen, een middenlaag van
gladde spiercellen en een buitenlaag bestaande uit
bind weef sel; bovendien zijn er in de wand elastische vezels.
Transport van zuurstofrijk bloed vanaf het hart naar de weefsels
van het lichaam geschiedt via vaten die slagaderen worden
genoemd. Beschadiging van de cellen van de binnenste laag
van slagaderen door bijvoorbeeld mechanische oorzaken -
bloeddruk - bepaalde stoffen in het bloed of
stofwisselingsstoornis in de bloedvaten zelf wordt gevolgd door
een herstelproces. Dergelijke herstelprocessen zijn kenmerkend
voor het levend organisme maar kunnen door verschillende
oorzaken worden verstoord. Het is nu vooral uit dierproeven,
maar ook uit waarnemingen uit menselijk materiaal duidelijk
geworden dat de cellen uit diepere lagen van de vaatwand
(gladde spiercellen) betrokken zijn bij de herstelprocessen en in
geval van stoornissen zich aanzienlijk kunnen vermeerderen
waardoor vaatverdikkingen ontstaan. Hierbij kunnen zich
'lipiden' - vetachtige stoffen - en 'fibrine' - eiwit dat het netwerk
van een stolsel vormt - in de vaatwand ophopen. Bij de levende
mens zijn deze processen bijzonder moeilijk te bestuderen
waardoor het nodig is een modelsysteem te introduceren. In dit
model kan een herstelproces na een experimentele
beschadiging worden waargenomen en onderzocht. Een groot
aantal levensverrichtingen van de cellen, evenals diverse »
systemen in het bloed, zijn op het herstelproces van invloed. Om
deze te begrijpen en beheersen is in het Gaubius Instituut een
groot aantal factoren bij het gekozen proefdier - de rat -
bestudeerd en een aantal nieuwe methodieken ontwikkeld.
Immunohistochemische technieken voor de lokalisatie van
fibrine, vet-eiwitcomplexen (lipoprotéine) en van een
vetsplitsend enzym in de vaatwand werden ontwikkeld. In het
kader van de studie over de vaatwand werd een inventarisatie
van fibrinolyseremmende en -bevorderende stoffen in de
menselijke vaatwand afgerond. De ontwikkelde technieken en
inzichten hebben ook hun nut bewezen bij het
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De sterfte-oorzaken ongevallen, nieuwvormingen en ziekten van
bloedsomlooporganen naar leeftijd in het jaar 1975 - bij de
laatste is ook 1974 vermeld.
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bestuderen van andere ziektebeelden waaronder
huidafwijkingen ten gevolge van bloedvatstoornissen en
trombotische processen. Door een tekort aan financiële
middelen onderging dit deel van het programma sterke
stagnatie en zijn de in het werkplan opgenomen
onderzoekingen niet of met te weinig mankracht uitgevoerd.

Fibrinehuishouding
Fibrine maakt deel uit van bloedstolsels en is essentieel voor het
herstel van beschadigd weefsel. Fibrine kan nadat het gevormd
is, weer worden opgelost door een eiwitsplitsend enzym
genaamd piasmine. Dit proces draagt de naam fibrinolyse. Het
piasmine bevindt zich in een niet-actieve vorm in het bloed en
wordt eerst actief wanneer activerende stoffen daarop inwerken.
Hoewel het mechanisme van de plasminevorming nog lang niet
is opgehelderd, is wel duidelijk geworden dat de activerende
stoffen voorkomen zowel in bloed als in de vaatwand.
Daarenboven beschikt het lichaam over een systeem van
remmers om de plasminevorming en de piasmine-activiteit waar
nodig in te tomen Om het mechanisme van de
plasminevorming en -werking op te helderen, zijn in het
Gaubius Instituut enige componenten van het systeem
geïsoleerd zoals een plasmmeremmer, alsmede piasmine zelf in
de inactieve en actieve vorm.
Onlangs is de isolatie van een plasminevormende stof uit
menselijk weefsel gelukt. In het Instituut zijn bovendien
methoden ontwikkeld om in bloed het gehalte aan
plasminevormende stoffen te bepalen. Daarbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen stoffen afkomstig uit de vaatwand en
stoffen die reeds in het bloed aanwezig zijn. Ook de totale
plasmmeremming kan thans worden gemeten. In
samenwerking met ziekenhuizen binnen en buiten Nederland
wordt met behulpvan deze methoden nagegaan in hoeverre
stoornissen in hetfibrinolysesysteem in verband staan met
vaatziekten zoals artériosclérose, trombose en vaatontstekingen.
Omgekeerd worden aandoeningen met abnormale
fibrinevorming zoals reuma, en met afwijkende fibrinolyse zoals
leukemie, bij het onderzoek betrokken.
Door piasmine kan fibrine worden afgebroken tot Produkten,
waarvan de structuur sterk afhangt van het soort fibrine en de
mate van afbraak. Het karakteriseren van deze produkten is
opgenomen in het programma van het Instituut als benadering
van het probleem der fibrinehuishouding vanuit een andere
invalshoek. Onderzoek heeft aangetoond, dat calcium-ionen in
fysiologische concentratie de afbraak beperken. Dit
vereenvoudigt de verdere aanpak van dit onderzoek aanzienlijk.

Lipidenhuishouding
Een te hoge concentratie aan vetbestanddelen in het bloed -
zoals bij de zogenaamde hypercholesterolemie - is naar
algemeen wordt aangenomen een belangrijke risicofactor voor
het ontstaan van athérosclérose. De vetbestanddelen -
cholesterol, triglyceriden en fosfolipiden - komen niet vrij in het
bloed voor. Ze zijn gebonden aan eiwitten; de verbindingen
worden lipoproteïnen genoemd. Ze worden naar hun soortelijk
gewicht onderscheiden in HDL- high density lipoprotein; LDL-
low density lipoprotein - en VLDL - very low density lipoprotein.
De verbanden tussen deze lipoproteïnen en de wijze waarop
hun concentratie in het bloed wordt geregeld.

zijn belangrijke delen van het lipidenonderzoek bij het Gaubius
Instituut TNO.
Algemeen wordt verondersteld dat vooral het LD L, vanwege zijn
hoog gehalte aan cholestérol, athérosclérose kan veroorzaken of
verergeren. Het HDL daarentegen zou, hoewel het ook
cholesterol bevat, juist een 'anti-risicofactor' zijn. Het zou
wellicht in staat zijn cholesterol uit de vaatwand te verwijderen
en voor afvoer uit het lichaam naar de lever te transporteren.
In samenwerking met het 'Consultatiebureauproject
Risicofactoren Hartziekten'zijn HDL-concentraties gemeten bij
een duizendtal personen uit de Leidse bevolking. Daarbij kwam
vast te staan dat de HDL-concentraties lager zijn bij mannen
dan bij vrouwen. Ze zijn ook lager bij rokers dan bij niet-rokers
en óók weer lager bij vrouwen die orale anticonceptiva
gebruiken dan bij vrouwen die deze niet gebruiken. Opmerkelijk
is dat van elk dezer kenmerken - mannelijke sexe, roken,
pilgebruik - reeds bekend is dat zij op zichzelf het risico op hart-
en vaatziekten verhogen. De vraag doet zich nu voor of het feit
dat verlaagd HDL vaak samen gaat met hoger risico wellicht
moet worden toegeschreven aan de samenhang met reeds
bekende factoren. Van het antwoord op deze vraag hangt ook af
of hetzin heeft naar middelen te zoeken om het HDL te
verhogen.
Van het LDL is bekend dat het grotendeels ontstaat uit het
VLDL. Over de wijze waarop de produktie van VLDL in het
lichaam wordt geregeld is nog veel onduidelijk. Het type
voeding dat men tot zich neemt is ongetwijfeld van belang,
alsmede insulineconcentraties die ten gevolge van verschillende
typen maaltijden in het bloed gevonden worden. Daarnaast zijn
er aanwijzingen dat ook het hormoon glucagon, dat in het
algemeen een aan insuline tegengestelde werking heeft, een rol
speelt. Omdat het tot dusverre in Nederland niet mogelijk was
glucagonconcentraties in de uiterst lage concentraties die m
het bloed voorkomen, routinematig te meten, werd een
bepalingsmethode voor dit hormoon ontwikkeld. Hiermee zal
het mogelijk worden om de invloed van dit hormoon, eventuele
ontsporingen in de secretie ervan en de gevolgen daarvan voor
het vetmetabolisme te bestuderen
Voorlopige resultaten wettigen de verwachting dat belangrijke
gegevens voor de volksgezondheid kunnen worden verkregen.
Dankzij het verkrijgen van extra steun kan dit onderzoek met
extra inzet worden voortgezet.
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Medisch Biologisch Laboratorium TNO

Op 1 april 1977 is het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
officieel door de Rijksverdedigingsorganisatie TNO
overgedragen aan de Gezondheidsorganisatie TNO. Hiermee
werd uitvoering gegeven aan het advies dat een door de
Minister voor Wetenschapsbeleid ingestelde commissie onder
leiding van Prof Dr. P. J. Gaillard medio 1975 had uitgebracht.
Vooruitlopend op de overdracht werd reeds begonnen met
bijsturing van het werkprogramma in de richting van onderzoek
in het kader van de toxicologie.

Stoffen die erfelijke veranderingen veroorzaken
Het onderzoek van stoffen, die het erfelijk materiaal veranderen,
is een snel groeiende loot van de toxicologie. De grote
belangstelling voor dit 'mutageniteitsonderzoek' wordt niet in
de eerste plaats ingegeven door de vrees voor de toenemende
erfelijke belasting van de mensheid als gevolg van de vele
chemicaliën in ons milieu, maar vooral door het onmiskenbare
verband tussen erfelijke veranderingen en kanker Het grote
aantal chemische stoffen waaraan de mens wordt blootgesteld,
vereist het beschikbaar hebben van een aantal weinig tijd en
geld vergende procedures om snel tot een voorlopige
waardebepaling te kunnen komen van de gevaren die een stof
met zich meebrengt. Daartoe werd gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van testsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt
van bacteriën en zoogdiercellen De tests werden ook toegepast
ten behoeve van derden.
Een complicerende factor is dat altijd rekening dient te worden
gehouden met de chemische omzettingen die stoffen in het
lichaam ondergaan. Dit verschijnsel kon gedeeltelijkin de
testprocedures worden ingebouwd. Toch is het vooralsnog
moeilijk op basis van de resultaten van dergelijke, betrekkelijk
eenvoudige toetsen tot een verantwoorde afweging van de
gevaren van een stof te komen. Op nationaal en internationaal
niveau wordt intensief overlegd hoe deze en andere problemen
overwonnen kunnen worden en hoe een standaardisatie van
methoden kan worden bereikt. Het MBL levert hierin een
belangrijke bijdrage.
De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat
processen in de cel die zijn betrokken bij herstel van
beschadigingen van het erfelijk materiaal (DNA), een
belangrijke rol spelen bij het ontstaan van mutaties en
vermoedelijk - als gevolg daarvan - ook bij het ontstaan van
kanker Om meer inzicht te verwerven in de wijze waarop
DNA-herstelprocessen in de cel reageren op verschillende
typen van DNA-beschadiging, werd onderzoek verricht naar de
relatie tussen celdood. inductie van mutaties en het optreden
van DNA-herstel bij bestraling van cellen met kortgolvig of
langgolvig ultraviolet licht. Opvallend was dat de cellen
bestraling met langgolvig ultraviolet licht goed overleven, maar
daarbij naar verhouding veel mutaties oplopen.
In samenwerking met de Erasmus Universiteit te Rotterdam en
de University of Sussex werd een aantal cellijnen van patiënten,
die lijden aan de erfelijke ziekte Xeroderma pigmentosum,
onderzocht op hun vermogen beschadigd DNA te herstellen. Dit
leidde tot de herkenning van een zevende erfelijke categorie van
deze huidziekte
Een gelukkige doorbraak werd verkregen bij de pogingen de

erfelijke eigenschappen die betrekking hebben op DNA-herstel
in de menselijke cel op de chromosomen te lokaliseren: van
dertien chromosomen is nu bekend dat zij deze informatie niet
bevatten.
Het onderzoek naar het mechanisme van het herstel van
DNA-beschadigingen in zoogdiercellen is de laatste jaren sterk
gestimuleerd door een enzymatische methode die is ontwikkeld
in het MBL. Daarmee kunnen namelijk beschadigingen die door
ultraviolet licht worden aangebracht worden bepaald. Het is
thans ook mogelijk op een dergelijke wijze bepaalde
DNA-beschadigingen die het gevolg zijn van gammastraling -
nucleotideschade - te meten. Gevonden werd dat bij
gammastraling de bekende beschermende stof cysteamine wel
voorkomt dat breuken in het DNA ontstaan, maar dat deze geen
invloed heeftop de hoeveelheid nucleotideschade.

Neurotoxicologie en gedragstoxicologie
Het MBL onderzoekt of het aanbeveling verdient de schadelijke
werking van stoffen op het zenuwstelsel in eerste instantie te
onderzoeken met zenuwcellen en spiercellen in kweek in plaats
van met dieren. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een
aantal stoffen met bekende neurotoxische werking. Van
methylkwik, anorganisch kwik en loodacetaat zijn effecten in
culturen van cellen geregistreerd; deze zullen nader worden
onderzocht.
Een onderzoek naar de invloed van toxische stoffen op het
gedrag is in een aanloopfase. Eerst zullen de toxische effecten
van industriële oplosmiddelen, zoals n-hexaan, op het gedrag
van proefdieren worden bestudeerd. Bij de opzet zijn de
onderzoekers ervan uitgegaan dat vrijwel elk toxisch effect tot
gevolg heeft dat een proefdier zich 'niet lekker' voelt. Dit zal
onvermijdelijk tot uiting komen in een gestoorde taakuitvoering.
Een belangrijk facet is daarbij de mate waarin een stoornis
wordt opgeheven als de blootstelling aan de toxische stof wordt
beëindigd. Deze benaderingswijze is a-specifiek en gevoelig,
maar vergt kostbare apparatuur. Er is goede vordering gemaakt
met de constructie van de benodigde technische voorzieningen.
Het MBL hoopt medio 1978 met het onderzoek te kunnen
beginnen.

Bescherming tegen organofosfaatvergiftigingen
Het onderzoek naar een mogelijke therapie van
organofosfaatvergiftigingen met myotonica - stoffen die de
spiercontractie verlengen en versterken - richt zich in dit
stadium op het werkingsmechanisme van deze stoffen in
spieren die met soman zijn vergiftigd. Bij deze werking is een
transversaal tubulair systeem van de spier - het zogenaamde
T-systeem - betrokken. Dit werd nader onderzocht met
spier-zenuwpreparaten van drie, zes en twaalf weken oude
ratten. Het is bekend dat het T-systeem juist in de aangegeven
periode tot ontwikkeling komt.
Het bleek dat het contractie-verlengende effect van myotonica
nauw samenhangt met de ontwikkeling van het T-systeem. Het
verband geldt slechts voor niet met soman vergiftigde
spierzenuwpreparaten; in wél behandelde preparaten spelen
ook processen rond de motorische eindplaat een rol. De
laatstgenoemde processen zullen m de komende tijd in detail
worden onderzocht.
Er werd grote vooruitgang geboekt in het onderzoek van
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bepaalde stoffen - oximen - die mogelijk kunnen worden
gebruikt bij de behandeling van vergiftigingen met
organofosfaten. met name bij vergiftigingen metsoman. De
behandeling van somanvergiftiging is moeilijk, omdat de
traditionele oximen reeds kort na de vergiftiging geen effect
meer sorteren. Dit is een gevolg van het feit dat het door soman
geremde enzym acetylcholinesterase snel een
'verouderingsreactie' ondergaat, waarna het niet meer door de
klassieke oximen is te activeren. De nieuwe oximen HS-6 en HI-6
bieden mogelijkheden, maar hebben geen effect als ze na
langere tijd worden toegediend. Van buitenlandse laboratoria
vernamen wij dat HS-6 een duidelijk herstel van de
prikkeloverdracht van de zenuw naar de spier geeft als het zestig
minuten na de vergiftiging aan proefdieren wordt toegediend
Deze informatie heeft geleid tot nadere onderzoekingen;
enerzijds omdat dit late functionele herstel van de
prikkeloverdracht in strijd is met bestaande theorieën,
anderzijds vanwege het grote praktische belang van deze
waarneming voor de oxim-therapie.
Proeven met genarcotiseerde, geatropmiseerde ratten toonden
aan dat dieren die soman hadden gekregen, na 24 uur in
uitstekende conditie verkeerden als zij binnen 60 minuten na de
somantoediening met HI-6 werden behandeld. Na de
vergiftiging moesten de dieren aanvankelijk kunstmatig worden
beademd, maar reeds enkele minuten na de injectie van HI-6
kon de beademing worden beëindigd. Het oxim HS-6 bleek
minder effectief.
Voor deze resultaten is een aantal verklaringen denkbaar. De
meest waarschijnlijke hypothese is dat het door soman
geremde enzym acetylcholinesterase in intact weefsel
langzamer 'veroudert' dan werd verondersteld en dat na 60
minuten nog een geringe hoeveelheid niet 'verouderd' enzym
aanwezig is Na reactivering door HI-6 doet deze het dier
overleven
Er bestaat niet alleen behoefte aan een effectieve therapie voor
de vergiftiging met organofosfaten, maar ook aan een bruikbare
profylactische medicatie, d w.z. dat kan worden toegediend vóór
een eventuele vergiftiging en waarmee de periode tussen een
vergiftiging en de therapeutische maatregelen kan worden
overbrugd. De bekende therapeutisch werkzame oximen zijn
hiervoor niet geschikt omdat ze te snel weer door het lichaam
worden uitgescheiden. Daarom wordt sinds enkele jaren in
samenwerking met het Chemisch Laboratorium TNO getracht
oximen te verkrijgen die goede therapeutische eigenschappen
paren aan een niet te snelle uitscheiding. Tot nu toe is het
onderzoek niet met succes bekroond. Wel werd het inzicht in
het gedrag van het oxim P2S verdiept. Kennis van de reacties die
deze stof ondergaat, kan van betekenis zijn bij pogingen oximen
geschikt te maken voor orale toediening en voor penetratie in
het centrale zenuwstelsel

Effecten van luchtverontreinigingen
Luchtverontretnigende stoffen, zoals zwaveldioxyde,
stikstofoxyde en ozon, kunnen de weerstand tegen infecties via
de luchtwegen verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld de sterfte bij
muizen na infectie met Klebsiella pneumoniaebacteriën of met
Streptokokken verhoogd door de muizen vóór of na de infectie
bloot te stellen aan ozon. De vraag rees of de veel reactievere
Produkten die ontstaan in verontreinigde lucht van

dichtbevolkte gebieden bij veel lagere ozonconcentraties
eenzelfde effect teweeg'brengen - behalve ozon komen daarin
ook onverzadigde koolwaterstoffen voor. In afwachting van de
toekenning van gelden voor dit onderzoek door het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zijn oriënterende
proeven uitgevoerd. Muizen werden blootgesteld aan lucht
waaraan ozon en cyclohexeen waren toegevoegd en vervolgens
kunstmatig via de luchtwegen geïnfecteerd met Staphylococcus
aureusbacteriën. De snelheid waarmee de bacteriën door de
longen werden verwijderd is een maatstaf voorde
infectieweerstand. Deze snelheid van verwijdering bleek bij de
betrokken muizen geringer dan bij muizen die waren
blootgesteld aan schone lucht waaraan alleen ozon of
cyclohexeen was toegevoegd. Bij de proeven werden
concentraties ozon en onverzadigde koolwaterstof gebruikt die
in onze omgeving regelmatig voorkomen
Er bestaat grote behoefte aan methoden waarmee op objectieve
wijze hinder kan worden gemeten die wordt veroorzaakt door
shjmvliesprikkelende stoffen in de omgevingslucht. Bij
vrijwilligers wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen de
concentratie van dergelijke stoffen en de frequentie van
oogknipperen. Acroleine bleek bij een concentratie die gelijk is
aan de MAC-waarde - maximum aanvaardbare concentratie -
nog juist géén toename van de frequentie van de ooglidslag te
veroorzaken. Voor crotonaldehyde, evenals acroleme een
component van verbrandingsgassen, is dit anders; hierbij
begint de frequentie van het oogknipperen al toe te nemen bij
een concentratie die ongeveer een kwart van de MAC-waarde
bedraagt.

Weerstand tegen infecties
Het is niet gebruikelijk bij de beoordeling van de toxiciteit van
stoffen de invloed van deze stoffen op de immunologische
afweer te betrekken. Als gevolg hiervan kunnen risico's voor de
gezondheid worden onderschat. In samenwerking met het
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO begon het MBL
met een onderzoek naar de gevoeligheid van het
immunologisch afweersysteem voor stoffen die worden
ingeademd Als modelstof is voorlopig het
di-n-octyl-tin-dichloride gekozen. Hiervan is bij ratten een
schadelijke werking aangetoond op de thymus, een orgaan dat
voor de immunologische afweer zeer belangrijk is. Gehoopt
wordt dat dit onderzoek zal leiden tot een gevoelige methode
om de invloed van stoffen op de immuunstatus vast te stellen.
De traditionele vaccins tegen bacterie-infecties worden bereid
uit hele cellen. Ze zijn niet altijd optimaal werkzaam en
veroorzaken soms ongewenste nevenreacties. In de laatste jaren
wordt veel geëxperimenteerd m et fracties van bacteriecellen.
Voor het onderhavige onderzoek werd de kmkhoestbacterie
gekozen, waarvan vaccins van hele cellen gewoonlijk toxische
componenten bevatten. Uit deze bacterie werd een
ribosomenfractie geïsoleerd. Deze bleek bij inspuiting in de
buikholte van muizen niet toxisch en gaf de dieren een goede
bescherming. Bij zeer lage doses vaccin overleefden de dieren
een inspuiting met levende kinkhoestbacteriën.
Ziekelijke weefselveranderingen, die zich na herhaalde
toediening van antigeen via de luchtwegen in de longen van de
muis voordoen, kunnen model staan voor de (beroeps)ziekten
van de mens die bekend staan onder de verzamelnaam
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Bij proefpersonen wordt onderzocht of de frequentie van
oogknipperen een goede maat is voor de hinder die wordt
veroorzaakt door stoffen die de slijmvliezen prikkelen. Met
behulp van een stofbril worden alleen de ogen aan de
prikkelende stof blootgesteld.



'allergische alveolitis'. Bij muizen die via de longen tegen
tetanus worden geïmmuniseerd, ontstaan na een secundaire
antigeentoediening celinfiltraten rond bloedvaatjes en
bronchusvertakkingen. Dit zijn kenmerkende
overgevoeligheidsreacties van het vertraagde en halfvertraagde
type. Voor het eerstgenoemde type is het noodzakelijk dat bij de
primaire immunisatie het antigeen in de longen wordt
toegediend. Na een secundaire antigeendosis in de longen
volgen er massale weef sel reacties, zelfs indien de dosis pas na
een jaar wordt toegediend.
Een intrigerende vraag is op welke manier de herinnering aan de
primaire antigeentoediening zo lang in de longen wordt
vastgelegd Proeven waarbij de borstkas werd bestraald, hebben
uitgewezen dat het 'lokale geheugen' zeer stralingsresistent is.
Ze geven echter geen uitsluitsel over het wezenlijke karakter
ervan. Er zijn aanwijzingen dat er thymusafhankelijke
'memorycellen' bij dit 'geheugen' zijn betrokken. De
veronderstelling dat dit type cellen bij het tot stand komen van
de overgevoeligheidsreacties in de longen een rol speelt, wordt
gesteund door de waarneming dat de weefselreacties bij
thymusloze muizen geheel uitblijven.
Thymus-afhankelijke cellen vervullen ook nog andere functies m
het immuunsysteem. Deze hebben niet alleen betrekking op de
weerstand tegen vele bacterie- en virusinfecties, maar ook op de
regulering van de immunologische afweer. Naast cellen met een
stimulerende functie komen cellen voor die een duidelijk
remmende invloed hebben. Het effect van een giftige stof op het
immuunapparaat kan mede worden bepaald door het geheel of
gedeeltelijk uitvallen van laatstgenoemde celtypen. Getracht
wordt meer te weten te komen over dit gecompliceerde systeem
door gebruik te maken van celkweken.

Zenuwstelsel, leren en geheugen
Tot voor kort werd het inzicht in de processen die zich aan de
prikkeloverdrachtplaats van zenuw naar spier afspelen,
grotendeels langs indirecte weg verkregen. Dankzij technische
ontwikkelingen in het MBL konden in 1977 een aantal directe
metingen worden gedaan. De blaasjes die in de zenuwuiteinden
aan de prikkeloverdrachtplaats van zenuw naar spier met de
elektronenmicroscoop zijn waar te nemen, bleken de
prikkeloverdrachtstof acetylcholme te bevatten. Bovendien bleek
circa tweederde van het acetylcholine in de zenuwuiteinden zich
in deze blaasjes te bevinden en bleek elk blaasje ongeveer 11000
moleculen acetylcholine te bevatten. Deze waarnemingen zijn
onder andere van betekenis voor het onderzoek van 'Myastema
gravis', een ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige
spierslapte. Het acetylcholmegehalte van de zenuwuiteinden
van de dwarsgestreepte spieren van deze patiënten is verhoogd.
Er zijn aanwijzingen dat de regelprocessen die de voorraad
acetylcholine daar bepalen, gestoord zijn.
Een stof die leergedrag kan beïnvloeden is piracetam, enkele
jaren terug nogal nadrukkelijk in het nieuws. Met een nieuwe
stof, van piracetam afgeleid, kon bij een drie- tot vijfmaal zo lage
dosis als van piracetam eenzelfde stimulering van het
leergedrag worden verkregen. Het overige gedrag werd daarbij
in geen enkel opzicht beïnvloed. Dit werd onder andere
onderzocht met nieuw ontwikkelde apparatuur, waarmee
automatisch een aantal parameters van het spontane gedrag
van een rat kan worden geregistreerd.

In het kader van het onderzoek naar de invloed van veroudering
op de functie van het centrale zenuwstelsel werden vooral het
leervermogen en de geheugenfunctie bij de ouder wordende rat
onderzocht. De al eerder gevonden leerdefecten bij oude ratten
bleken zich geleidelijk te ontwikkelen vanaf de twaalfde maand.
Ze bleken niet te kunnen worden toegeschreven aan een
vermindering van de gevoeligheid voor de pijnlijke
stroomprikkel die bij het trainen wordt aangewend, of aan een
eventueel hieruit voortvloeiende geringere motivatie bij het
leren

Behandeling van gewonden
Bij ernstig bloedverlies kunnen gewonden in een zogenaamde
transfusieresistente shock geraken, een shocktoestand waarbij
bloedtransfusie niet meer baat Bij ratten die door bloedverlies
in een transfusieresistente shock zijn gebracht, blijkt een sterke
stijging van het kaliumgehalte van het bloed een van de
belangrijke doodsoorzaken te zijn
Het is nu gebleken dat in eerste instantie de lever kalium afstaat.
Later herstelt het kaliumgehalte van de lever zich enigszins en
treedt een sterk verlies van kalium uit de spieren op. Worden
ratten door afsluiting van de bloedtoevoer naar het
maagdarmkanaal in transfusieresistente shock gebracht, dan
treedt, na een aanvankelijke verhoging van het
bloedsuikergehalte, een sterke daling hiervan op. De stijging
wordt veroorzaakt door een stof die uit de beschadigde darm
vrijkomt en die het bijniermerg aanzet tot het uitstorten van
adrenaline; de daling is vermoedelijk een gevolg van een
stoornis van de synthese van nieuw glucose. Daarnaast komt
vermoedelijk uit de bijnieren een stof vrij die de
maagontlediging remt
Doorsnijding van een zenuw die prikkels naar een spiervezel
voert, leidt onder andere tot afname van de diameter en verlies
van dwarsstreping van de spiervezel. Deze en andere proeven
duiden erop dat er van de zenuw een trofische (voedende)
invloed op de spier uitgaat. Dit verschijnsel wordt onderzocht
door de trofische effecten te bestuderen die verschillende typen
gekweekte zenuwcellen uitoefenen op spiercellen die m
dezelfde cultuur aanwezig zijn. Een nauw contact tussen
zenuwuitloper en spiercel, zonder dat prikkeloverdracht
optreedt, schijnt al voldoende te kunnen zijn voor een trofische
beïnvloeding. Er zijn echter ook combinaties waarbij wél
prikkeloverdracht optreedt, maar slechts een zeer geringe
trofische werking is waar te nemen.
De resultaten die tot dusver zijn verkregen doen vermoeden dat
uiteinden van bepaalde zenuwcellen een neurotrofische stof
afscheiden. Extracten van zenuwweefsel bleken een of meer
stoffen te bevatten die een analoge trofische werking op een
spiervezel uitoefenen als de nabijheid van zenuwuiteinden. Het
onderzoek wordt voortgezet.

Decompressieziekte
Als een duiker aan de oppervlakte komt, is het niet mogelijk te
voorspellen of hij in de komende uren verschijnselen zal gaan
vertonen van de zo gevreesde 'decompressieziekte', een
aandoening die ontstaat door de wijziging van de
omgevingsdruk. Voor een goede behandeling is het nodig de
ziekte zo vroeg mogelijk te herkennen. Uit experimenten met
ratten, die daartoe in een druktank aan een verhoogde luchtdruk
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Automatische registratie van het gedrag van proefdieren in het
'open veld'. Een TV-camera registreert de plaats van een rat in
een vierkante bak. Een computer geeft na verwerking van de
signalen grafieken van de afgelegde weg per tijdseenheid, de
frequentie-distributie van loopsnelheden en een aantal andere
kwantitatieve gegevens. De X-Y schrijver tekent het
looppatroon. De onderstaande vierkantjes tonen de
looppatronen gedurende W minuten van 2 groepen van 7 ratten
die respectievelijk O (links) en 2 mg/kg metamfetamine (rechts)
toegediend hebben gekregen.
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werden blootgesteld, is vroeger reeds gebleken dat na
decompressie vrijwel altijd indikking van het bloed optreedt
alvorens zich verschijnselen van decompressieziekte voordoen.
Ook indien zich later geen ziekteverschijnselen voordeden, werd
bloedindikking geconstateerd, hetgeen wijst op een belangrijk
verlies van bloedplasma - wat op zich reeds een voldoende
indicatie is om tot behandeling over te gaan.

Microgolfstraling
Het onderzoek naar effecten van microgolven met zeer lage
vermogensdichtheid op de functie van het centrale zenuwstelsel
van ratten, dient een bijdrage te leveren voor het kunnen
vaststellen van veiligheidsnormen Voorlopige resultaten
suggereren dat continue bestraling met 5 mW/cm2 gedurende
tien dagen tot gevolg heeft dat het elektroencephalogram - EEG
- van de dieren twee uur na het beëindigen van de bestraling -
nog steeds - verschilt van dat van onbestraalde dieren. Het
onderzoek vordert, onder andere als gevolg van de wiskundige
problemen rond de analyse van het EEG, niet zo snel als
gewenst. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het
Laboratorium Elektronische Ontwikkelingen voorde
Krijgsmacht TNO.

Radiobiologisch Instituut TNO

Inleiding
In het Radiobiologisch Instituut TNO wordt onderzoek verricht
ten behoeve van bescherming tegen ioniserende straling, over
de wijze waarop straling kanker kan opwekken en over de
toepassing van verschillende soorten straling bij de
behandeling van kanker. Al deze soorten van wetenschappelijk
onderzoek hebben veel met elkaar gemeen: ioniserende straling
veroorzaakt bepaalde veranderingen in levende cellen waardoor
deze soms 'ontaarden' tot kankercellen. Het belangrijkste risico
van kleine hoeveelheden straling - die vrij kunnen komen bij het
gebruik van de radioactieve isotopen en van röntgenstraling - is
een toename van de kans op het ontstaan van kanker. De laatste
jaren wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de
risico's van straling m combinatie met kankerverwekkende
chemische stoffen, die in geïndustrialiseerde landen m het
milieu terecht kunnen komen.
Kankercellen kunnen door hoge doses straling worden gedood,
vandaar dat röntgen-, gamma- en tegenwoordig ook
neutronenstraling worden gebruikt voor de radiotherapie van
kanker. Ook wordt bij de toepassing van straling bij de
behandeling van kanker onderzoek gedaan naar de mogelijkheid
om de behandelingsresultaten te verbeteren door combinatie
met chemische stoffen, de zogenaamde chemotherapeutica die
een steeds belangrijker plaats m de therapie van kanker gaan
innemen. Voor het verkrijgen van inzicht in de beide soorten
combinatie-effecten zijn gegevens nodig over de werkingswijze
van straling en van de verschillende chemische stoffen. Het
onderzoek in het RBI is daarom zowel gericht op diverse
toepassingsgebieden als op het verkrijgen van biologische
gegevens die aan de gevolgen van bestraling ten grondslag

Ter illustratie kan het onderzoek over het bloedvormende
systeem worden genoemd. Dit systeem is bijzonder gevoelig
voor de schadelijke effecten van straling. Na een hoge dosis
totale lichaamsbestraling zoals die bij stralingsongevallen kan
voorkomen, wordt het zodanig beschadigd dat de produktie van
bloedcellen ophoudt De ziekte die dan ontstaat is
levensbedreigend en kan worden bestreden met
beenmergtransplantatie. Het bloedvormende systeem is het
gevoeligst gebleken voor het ontstaan van bloedkanker
(leukemie) na blootstelling aan kleinere doses straling.
Vanaf de oprichting zijn in het RBI het bloedvormende systeem,
beenmergtransplantatie en leukemie onderzocht. Het onderzoek
over beenmergtransplantatie is een lange-termijnprogramma.
Met financiële steun van EURATOM en van het J. A. Cohen
Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming worden
onderzoekprogramma's bij knaagdieren, honden en apen
uitgevoerd. Deze zijn gericht op verdere verbetering van de
toepassingsmogelijkheden van beenmergtransplantatie en van
de klinische resultaten. Ten aanzien van de klinische
beenmergtransplantatie is er een voortdurende nauwe
samenwerking met de afdeling Kindergeneeskunde van het
Leids Universitair Medisch Centrum.
Sinds 1975 ontvangt het RBI samen met de afdelingen
Celbiologie en Radiobiologie van de Erasmus Universiteit
Rotterdam een omvangrijke subsidie van FUNGO voor een
zogenaamd zwaartepuntprogramma over 'groei en differentiatie
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Onderzoek naar de risico 's van lage doses straling - zoals bij
bevolkingsonderzoek op borstkanker kan voorkomen.



van hemopoëtische cellen'. Het heeft een looptijd van vijfjaar.
Het omvat de identificatie van de verschillende stadia van
ontwikkeling van de belangrijkste twee soorten witte
bloedcellen: de granulocyten en de lymfocyten en van de rode
bloedcellen, alsmede de isolatie en karakterisering van de
factoren - hormonen - die deze ontwikkeling reguleren. Aan dit
programma sluit nauw aan een groot onderzoek over het
ontstaan van bloedkanker en over de wijze waarop bloed kanker
zich ontwikkelt nadat de eerste kankercellen zijn gevormd.
Hiervoor worden verschillende leukemieën bij knaagdieren
gebruikt, die zijn geselecteerd op een zo groot mogelijke
overeenkomst met leukemie bij de mens. Deze experimentele
leukemieën worden tevens gebruikt voor de bestudering
van de werkingswijze van nieuwe geneesmiddelen
tegen leukemie en voor de ontwikkeling van nieuwe
combinaties van therapieën. Dit leukemie-onderzoek wordt in
belangrijke mate gesubsidieerd door het Koningin
Wilhelminafonds (KWF).
In 1977 kreeg het experimentele leukemie-onderzoek reeds
aansluiting bij de kliniek, doordat de ontwikkelde
tumormodellen konden worden benut voor het beantwoorden
van specifieke vraagstellingen uit de klinische
leukemiebehandeling.
Het KWF steunt ook met belangrijke bijdragen experimenteel
onderzoek m het RBI over de chemotherapeutische behandeling
van diverse soorten tumoren In dit onderzoek werkt het RBI
samen met het National Cancer Institute - USA - vanwaar ook
financiële steun wordt ontvangen.
Ook op het gebied van de inductie van tumoren door straling
wordt veel onderzoek verricht. Drie jaar geleden werd een
uitgebreid programma opgezet in samenwerking met het
National Cancer Institute over de mate waarin röntgenstraling
en diverse soorten neutronenstraling borstkanker veroorzaken
bij ratten en over de invloed op deze kankerinductie van
vrouwelijke geslachtshormonen. In de loop van 1978 zal dat
onderzoek worden afgesloten. Met gebruikmaking van de
verkregen resultaten zal daarna de invloed van een aantal
opeenvolgende kleine doses straling op het ontstaan van
borstkanker worden bestudeerd. Dit nieuwe onderzoek wordt
gesteund door het KWF en een ander deel door het
Praeventiefonds. De resultaten zullen worden gebruikt voor de
beoordeling van de risico's van lage doses straling zoals die
worden gebruikt bij de mammografie als hulpmiddel bij de
massascreening op borstkanker bij vrouwen.
Al deze werkzaamheden bieden vele aanknopingspunten voor
de inbreng van het RBI m de activiteiten van het Integraal
Kankercentrum Rotterdam - IKR - waarin de
Gezondheidsorganisatie TNO participant is. De Stichting IKR
werd op 22 juni 1977 m Rotterdam opgericht. De directeur van
het RBI werd benoemd als een van de vier leden van het
directorium. Behalve aan de wetenschappelijke activiteiten,
leverden stafleden en technisch personeel van het RBI
belangrijke bijdragen aan de activiteiten van het IKR op het
gebied van voorlichting, communicatie en onderwijs.

Tumormodellen

Inleiding
Het onderzoek naar nieuwe geneesmethoden of verbetering van

bestaande behandelingen van kanker geschiedt bijna overal met
tumoren die bij laboratoriumproefdieren transplanteerbaarzijn.
Daarmee wordt geprobeerd om bepaalde vraagstellingen uit de
kliniek op te lossen. Zo'n tumor bij een proefdier fungeert als
een modelsysteem, maar is uiteraard niet direct vergelijkbaar
met de situatie bij de patiënt Tot voor kort waren die
modelsystemen nauwelijks representatief voorde klinische
situatie. Men gebruikte snel groeiende gemakkelijk hanteerbare
tumoren en bekommerde zich niet over de origine van deze
kankers, noch over verschillen in eigenschappen met die van
menselijke tumoren. Men is nu bezig met verfijning van deze
systemen omdat bijvoorbeeld is gebleken dat langzaam
groei'ende tumoren anders op therapie reageren dan snel
groeiende en dat er verschillen zijn tussen carcinomen en
sarcomen. Zulke verschillen zijn in de kliniek al langer bekend en
men kan dus ook zeggen dat de experimentele systemen meer
in overeenstemming met de kliniek worden gebracht. In het RBI
worden al sinds enkele jaren zulke systemen ontwikkeld en wel
voornamelijk voor darmtumoren, leukemieën, borstkanker en
hersentumoren.

Darmkanker
Voor darm kanker is een grote mate van overeenstemming
gevonden in de gevoeligheid voor chemotherapeutische stoffen '
tussen bepaalde muizetumoren en menselijke tumoren. Deze
overeenstemming is het duidelijkst wanneer de reactie van een
aantal verschillende diertumoren wordt vergeleken met de
reactie van een groep tumoren bij patiënten Na de waarneming
van goede overeenstemming in gevoeligheid voor individuele
chemotherapeutische stoffen wordt thans nagegaan of een
dergelijke overeenstemming ook bestaat voor gehele
behandelingsschema's met combinaties van twee of meer
geneesmiddelen. Hiertoe wordt een aantal bij de mens
onderzochte behandelingss'chema's bij de muis getoetst. Als dit
onderzoek positief uitvalt, kunnen de laboratoriumgegevens met
meer vertrouwen worden toegepast bij het kiezen van wegen tot
verbetering van de klinische behandeling van patiënten met
darmkanker.

Borstkanker
Een dergelijke voorspellende waarde van resultaten met
tumoren bij proefdieren wordt ook onderzocht voor de
zogenaamde adjuvant-chemotherapie bij borstkanker Uiteraard
is hiervoor een experimentele tumor nodig waarbij uitzaaiingen
door het lichaam optreden, zoals ook bij de menselijke tumor
wordt waargenomen Met een tumor die aan deze eisen voldoet
is thans vastgesteld dat adjuvant-chemotherapie ter
behandeling van achtergebleven tumoruitzaaiingen na
bestraling van de primaire tumor slechter wordt verdragen.
Daardoor is deze therapie dan minder effectief dan na
chirurgische behandeling van de primaire tumor. Aanvullend
onderzoek naar factoren die hierbij een rol spelen - zoals het
beste tijdsinterval tussen radiotherapie van de primaire tumor
en de adjuvant-chemotherapie - zal hopelijk inzicht geven in de
mechanismen die hierbij een rol spelen.

Leukemie
Voor de acute myeloïde leukemie is een experimentele vorm
ontwikkeld bij de rat. die zeer veel eigenschappen gemeen heeft
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met leukemie bij de mens. De kankercellen verdringen net als bij
patiënten de normale bloedvormende cellen van het beenmerg,
waardoor tenslotte niet de kankercellen, maar bloedingen en
infecties een einde aan het leven maken. Met deze ratteleukemie
is een groot aantal metingen verricht van de groeisnelheid
en de distributie van de kankercellen in de opeenvolgende fasen
van de ziekte en deze zijn vergeleken met de situatie bij de
mens.
Thans worden diverse behandelingsschema's op hun merites in
dit systeem vergeleken en ook wordt nagegaan of door andere
combinaties van geneesmiddelen en variaties in de tussenpozen
tussen de toediening van de verschillende middelen betere
resultaten kunnen worden verkregen. Een aantal problemen dat
bij patiënten moeilijk kan worden opgelost, is in het rattemodel
in studie genomen. Eén daarvan is de bepaling van de waarde
van transplantatie van gezond bloedvormend weefsel bij de
behandeling van leukemie.

Hersentumoren
Uit klinisch onderzoek is komen vast te staan dat
hersentumoren in het algemeen niet uitzaaien naar plaatsen
elders in het lichaam. De oorzaak van dit verschijnsel kan de
zogenaamde bloedhersenbarrière zijn of een specifieke
eigenschap van hersentumoren. In een rattemodel van
chemisch geïnduceerde hersentumoren blijkt dat, indien de
hersentumor onderhuids wordt getransplanteerd, wel
uitzaaiingen naar andere organen optreden. Blijkbaar wordt de
geringe kans op uitzaaiing van hersentumoren meer bepaald
door de locatie dan door de eigenschappen van het
kankerweefsel. Verder onderzoek vindt plaats teneinde een
realistisch en hanteerbaar model te verkrijgen van
transplanteerbare tumoren die in de hersenen zijn gelokaliseerd.

Celkweeksystemen
Om een beter inzicht te krijgen in de variatie tussen
verschillende typen tumoren betreffende hun gevoeligheid voor
straling en chemotherapie, is het noodzakelijk om reacties van
een tumor als geheel en van de cellen waaruit deze is
opgebouwd, van elkaar te onderscheiden. Dit is mogelijk indien
de samenstellende cellen van een experimentele tumor buiten
het lichaam kunnen worden gekweekt. Een aantal primaire
tumoren van ratten werd voor dit onderzoek geschikt gemaakt
door herhaalde selectie van tumorcellijnen. Van enkele
sarcomen en enkele carcmomen is de stralingsgevoeligheid in
dieren en in weefselkweek vergeleken. Bovendien worden ze
gebruikt voor onderzoek naar het effect van combinatie van
behandelingen met straling en chemotherapeutica.

Uitzaaiing van tumoren

Inleiding
Lang niet altijd is kanker te genezen door succesvolle
vernietiging van het gezwel. Dikwijls blijkt dat voordat de
primaire tumor met succes werd behandeld er reeds
uitzaaiingen - metastasen - naar andere plaatsen zijn. Er is
betrekkelijk weinig bekend over het ontstaan van metastasen en
hoe metastasering kan worden tegengegaan. Tot dusverre was
het onderzoek geconcentreerd op de behandeling van de
primaire tumor. De belangrijkste vorderingen die daarin zijn

gemaakt, zijn een aansporing om nu de aandacht meer te gaan
richten op de uitzaaiingen.

Chemotherapeutica - afweer -
In een kunstmatige proefopstelling bij muizen waarin
uitzaaiingen in de longen ontstaan na intraveneuze inspuiting
van tumorcellen, is gebleken dat behandeling van de muis met
cytostatica - geneesmiddelen die de groei remmen - en in het
bijzonder cyclophosphamide, uitzaaiing in de longen bevordert.
Dit effect berust waarschijnlijk op verminderde aspecifieke
afweer van de gastheer. Waar en hoe de afweer plaats vindt is
niet bekend. Evenmin is bekend of dit proces ook bij de
spontane metastasering van tumoren optreedt. Daarom wordt
thans het onderzoek ook uitgevoerd bij spontaan
metastaserende tumoren. Dat is in het bijzonder van betekenis
omdat in de kliniek cyclophosphamide wordt toegepast in
adjuvant-chemotherapie combinaties.

Anti-stollingsonderzoek
Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat bepaalde
stollingsfactoren een rol spelen bij het innestelen van door de
bloedbaan circulerende tumorcellen die afkomstig zijn van een
primair gezwel. Een onderzoek met verschillende tumoren in
ratten en muizen heeft aangetoond dat na intraveneuze injectie
van tumorcellen in een met anti-stolling behandeld proefdier,
het aantal tumorkolomes in de long drastisch wordt verlaagd.
Daarbij neemt echter in sommige gevallen het aantal
tumorkolonies elders in het lichaam toe. Experimenten waarbij
de uitzaaiende cellen van een in het dier aanwezige primaire
tumor werden geanalyseerd, leverden op dat het aantal
longmetastasen wel verminderd kan worden indien het dier
anti-stollingstherapie krijgt in de vorm van coumarine-derivaten.
Met andere anti-stollingsmiddelen werd deze verlaging echter
niet gezien. Aangezien het werkingsmechanisme van
coumarine-derivaten zijn oorsprong vindt in een tekort aan
vitamine K, werden experimenten verricht waarbij kunstmatig
een dergelijk tekort werd opgewekt en wel zodanig dat het
stollingsmechanisme intact bleef Ook in dat geval bleek dat het
aantal longmetastasen beduidend daalde; het onderzoek wordt
voortgezet.

Natuurlijke afweer tegen kanker

Inleiding
Kankercellen hebben veranderingen ondergaan in vergelijking
met normale cellen Een van die veranderingen is dat ze niet
langer reageren op de controlesystemen die de groei van
normale cellen reguleren. Een andere verandering kan zijn een
verschillende samenstelling van het celoppervlak. Daardoor
wekken de kankercellen een afweer of immunologische reactie
op, analoog aan de afweerreactie van het lichaam tegen
infecties Er zijn tal van aanwijzingen dat zulke afweerreacties
voorkomen, zowel bij kankers die met chemische stoffen bij
proefdieren zijn verwekt, als bij kankers verwekt met kankervirus.
Niettemin is de betekenis ervan voor de bestrijding van kanker
nog niet duidelijk. Tumorimmunologie vormt momenteel een
essentieel onderdeel van de tumorbiologie en immunologisch
onderzoek is ondeelbaar verbonden met ieder modern
kankeronderzoek.
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Vaccinatie tegen borstkanker bij muizen
Melkklierkanker bij de muis wordt veroorzaakt door het
mammatumorvirus - MTV. Een aantal eiwitten van dit virus
wordt afgezet op de celwand van de kankercellen. Er is in een
tumordragende muis wel degelijk een immunologische
afweerreactie tegen MTV-eiwitten aanwezig, maar de
mammatumor groeit continu door. De afweerreactie is kennelijk
niet voldoende om de tumorcellen te doden Getracht wordt nu
door middel van vaccinatie reeds vóór de tumorgroei de
afweerreactie zodanig te versterken dat iedere kankercel die
ontstaat door het immuunsysteem wordt gedood. Aangezien
het MTV kankerverwekkende eigenschappen bezit, kan men
hiervoor geen intact virus gebruiken. Daarom worden de muizen
met gezuiverde virus-eiwitten gevaccineerd.
In sommige gevallen werd door de vaccinatie inderdaad een
bescherming tegen tumorgroei opgewekt. In andere werd juist
een tumorgroeibevorderend effect gezien: de tumoren
ontwikkelden zich sneller in de gevaccineerde dan in de
onbehandelde dieren. Het laatste geschiedde vooral indien een
relatief grote dosis entstof werd gebruikt.
Er wordt bij dit onderzoek met verschillende muizestammen
gewerkt: stammen die op jonge leeftijd veel virus produceren en
vroeg tumoren krijgen en stammen die pas op latere leeftijd
virus produceren en veel later tumoren ontwikkelen. Vreemd
genoeg blijkt dat de tumorgroeistimulatie eerder wordt
opgewekt in de muizen met weinig virus. Om de beste
voorwaarden voor vaccinatie te kunnen kiezen, moet worden
onderzocht welke factoren - leeftijd van de proefdieren, mate
van virus-expressie, enzovoort - de uitkomst bepalen. Ook wordt
bezien of het mogelijk is de chemische structuur van de eiwitten
van het virus zodanig te veranderen dat de
tumorgroei-stimulerende factoren niet meer worden opgewekt,
terwijl de afweerreactie intact blijft.

Afweer tegen 'spontane' en door straling geïnduceerde kanker
Wanneer de oorzaak van een tumor niet bekend is, spreekt men
van 'spontane' tumoren. Het lijkt erop dat spontane tumoren in
veel gevallen het gevolg kunnen zijn van chronische
blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Terwijl de tumoren
die onder laboratoriumcondities met hoge doses van zulke
stoffen worden geïnduceerd, sterke antigène eigenschappen
hebben - dat wil zeggen dat ze het vermogen hebben om een
sterke afweerreactie op te roepen - lijkt dit veel minder het geval
te zijn bij spontane tumoren. Veel is hierover echter niet bekend.
Helemaal niets is bekend van de antigeniciteit van tumoren die
ontstaan door straling. In het RBI wordt onderzoek verricht naar
de antigeniciteit van spontane tumoren en door straling
geïnduceerde kankers. Tot dusverre werden tweeëndertig
tumoren getest - drie spontane, drieëntwintig
stralingsgeïnduceerde mammatumoren en zes andere tumoren
uit bestraalde dieren. Bij zes tumoren waren er aanwijzingen van
antigeniciteit. Eén huidtumor bleek zeer antigeen te zijn1 deze
tumor groeide niet in tevoren geïmmuniseerde ontvangers.

Inductie van kanker

Inleiding
Een van de zeer belangrijke late biologische effecten van
ioniserende straling is dat de frequentie van kanker toeneemt

Straling kan kanker veroorzaken. Aangezien het gebruik van
straling en de blootstelling daaraan van personen eerder toe-
dan afneemt, is een nauwkeurige kennis van de gevolgen van
lage doses straling van groot belang bij het vaststellen van
toelaatbare doses en andere stralingsnormen. Voor zeer kleine
hoeveelheden straling moet het schadelijke effect worden
geschat. De geregistreerde effecten van hogere doses dienen
daarbij als uitgangspunt.
De methode van schatten wordt bepaald door voorstellingen
omtrent de manier waarop kanker onder invloed van straling tot
stand komt. Het is een buitengewoon theoretisch proces
waarvan de uitkomsten grote betekenis kunnen hebben voor de
bewaking van de volksgezondheid. Het zal duidelijk zijn dat
maatregelen van beperking van stralingsniveaus in bijvoorbeeld
de industrie ook economische consequenties hebben. Het is
nodig om met grote nauwkeurigheid de uitgangspunten vast te
stellen en veel kennis te verzamelen over het mechanisme van
de ontwikkeling van kanker. Op het ogenblik wordt in het RBI op
het gebied van de tumorinductie door straling aan twee
onderwerpen gewerkt: de inductie van borstkanker bij de rat en
de inductie van bloed kanker bij muizen.

Inductie van borstkanker bij de rat
Het huidige programma omvat éénmalige bestraling van
verschillende rattestammen met röntgenstralen en
mono-energetische neutronen. Het onderzoek wordt uitgevoerd
met het doel de relatieve biologische effectiviteit (RBE) van de
neutronenstraling te onderzoeken. Bovendien wil men inzicht
verkrijgen in de dosis-effectrelaties en het mechanisme van deze
vorm van kankerinductie. Er zijn meer dan vijfduizend ratten bij
dit onderzoek betrokken. Het werk gebeurt m samenwerking
met het National Cancer Institute en het Instituut voor
Experimentele Gerontologie TNO.
Het is nodig gebleken de mogelijke voor- en nadelen van
röntgenologisch bevolkingsonderzoek ten behoeve van vroege
detectie van borstkanker tegen elkaar af te wegen. Daartoe moet
kwantitatieve informatie beschikbaar komen over de toename
van de kans op genezing als gevolg van de detectie van kanker
in een vroeg stadium enerzijds en het risico van de carcinogene
werking van de gebruikte straling anderzijds. Gegevens over de
inductie van mammacarcinoom na herhaald diagnostisch
onderzoek met zeer lage stralmgsdoses bij de mens -
tegenwoordig toegepast bij de mammografie - zullen nooit uit
epidemiologisch onderzoek kunnen worden verkregen; het
aantal geïnduceerde tumoren is daar, vergeleken met het grote
aantal spontane tumoren, te klein voor Daarom moet
experimenteel onderzoek een basis verschaffen voor de
berekening van de verwachte risico's. In het RBI wordt de
tumorinductie na gefractioneerde bestraling van twee
rattestammen met verschillende gevoeligheid voor het ontstaan
van mammacarcinoom bestudeerd. De opzet is dat deze studie
de dosis-effectrelaties zal verschaffen met behulp waarvan de
gegevens die voor hogere doses bij de mens reeds beschikbaar
zijn, kunnen worden geëxtrapoleerd naar de lagere doses zoals
die bij de mammografie worden ontvangen.

Inductie van bloed kanker bij de muis
Bij muizen en vele andere diersoorten worden de meeste
vormen van bloedkanker veroorzaakt of bevorderd door
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specifieke 'leukemievirussen'. Dat wil echter niet zeggen dat
leukemie bij deze dieren ook een infectieziekte is in de
gebruikelijke zin. Bij alle tot dusverre bestudeerde diersoorten
en ook bij de mens - wordt na totale lichaamsbestraling een
toename van het voorkomen van leukemie gezien. Ook na
blootstelling aan straling van een deel van het bloedvormende
weefsel is dat het geval. Bij de mens wordt op grond van allerlei
waarnemingen, onder meer die in Japan, aangenomen dat de
'spontane'frequentie van bloedkanker verdubbelt na
blootstelling van een groep mensen aan een dosis van 50 rad -
de natuurlijke dosis straling waaraan ieder mens is blootgesteld
bedraagt ongeveer 0,1 rad per jaar.
Bij muizen is gebleken dat straling het reeds in de weefsels
aanwezige virus activeert en dat zulke virussen op zichzelf
leukemie kunnen veroorzaken. Het bloedvormende systeem
bestaat uit diverse soorten losse cellen. Daarom kan het beter in
zijn onderdelen worden geanalyseerd dan de meeste andere
weefsels. Met behulp van geïsoleerde celtypen wordt buiten het
dier onderzocht hoe de interactie tussen virus en normale cel
verloopt voordat uit deze interactie een kankercel ontstaat.
Van bepaalde muizestammen krijgt, na bestraling, een hoog
percentage van de dieren leukemie. Bij deze stammen wordt
onderzocht of door middel van toediening van bepaalde
differentiatiefactoren - hormonen - of door transplantatie van
onbestraalde bloedvormende cellen, het ontstaan van de ziekte
kan worden tegengegaan. Eén of meer van die hormonen
worden geproduceerd door de zwezerik - thymus. De isolatie en
karakterisering van het thymushormoon vormt een onderwerp
van gezamenlijke studie van RBI en Instituut voor Experimentele
Gerontologie TNO.

Therapie van kanker

Inleiding
De radiobiologie beoogt een wetenschappelijke grondslag te
leveren aan de radiotherapie, de stralingsbehandeling van
gezwellen. Het RBI heeft nieuwe vormen van radiotherapie tot
ontwikkeling helpen brengen door een andere soort straling -
de neutronenstraling - te induceren. Daarnaast worden studies
uitgevoerd over bestraling met lage doseringssnelheid, nieuwe
vormen van interstitiële therapie en nieuwe doseringsschema's
In de laatste tijd gaat men in de kliniek meer en meer
multimodale therapieën toepassen, combinaties van straling en
chemotherapie of van straling en immunothérapie. Zulke
combinaties geven betere resultaten dan tot dusver werden
bereikt. Om die reden is in het Instituut onderzoek gaande over
nieuwe vormen van chemotherapie, die naast bestraling de
belangrijkste niet-chirurgische behandelingsmethode van
kanker vormt.
Geheel nieuw is hyperthermie - verwarming van de tumor. De
combinatie hiervan met straling en met chemotherapie is nog
grotendeels in het laboratoriumstadium

Therapie van kanker met neutronen
In de afgelopen jaren werd m het Instituut uitgebreid onderzoek
verricht naar de effecten van neutronen op celkweken, normale
weefsels en tumorsystemen bij proefdieren De studies hebben
aangetoond dat er aanzienlijke verschillen zijn m de
stralingsgevoeligheid van normale weefsels en

tumoren. De mate waarin deze stralingsgevoeligheid wordt
beïnvloed door verschillende fysiologische condities - zoals de
zuurstofspanning - is voor neutronenbestraling geringer dan
voor X- of gammabestraling. Er zijn aanwijzingen dat voor
bepaalde tumoren de effectiviteit van neutronen groter is dan bij
gebruik van de conventionele röntgen- en gammastraling. Deze
resultaten hebben ertoe geleid dat de neutronentherapie thans
- zij het met grote voorzichtigheid - in de kliniek wordt
toegepast. In het RBI zijn tot 1975 patiëntenbestralingen met
snelle neutronen uitgevoerd. Contacten tussen het RBI, het
Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis en Philips hebben geleid
tot de installatie van een klinisch bruikbare neutronengenerator
in het genoemde ziekenhuis Twee stafleden van het RBI
behoren tot de werkgroep die dit klinische project begeleidt. In
het RBI worden radiobiologische en dosimetrische
onderzoekingen uitgevoerd ter ondersteuning van de klinische
toepassing van de radiotherapie met snelle neutronen. Het
basiswerk op het gebied van de biologische effecten van snelle
neutronen wordt uitgevoerd m het RBI en het Hammersmith
Hospital in Londen. Dit werk heeft de interesse in het gebruik
van dit type straling sterk gestimuleerd. De adviesraad, van het
Amerikaanse Kanker Instituut (NCI) heeft gevraagd voorstellen
te doen voor de eerste klinische toepassingen met neutronen en
geladen deeltjes Voor de komende tien jaar wordt voorgesteld
in de USA een bedrag van 500 miljoen dollar te gaan besteden
aan systematische vergelijking tussen therapie met
conventionele straling en met neutronen en n mesonen. De
ontwikkelingen in Amerika worden nauwlettend gevolgd door
de experts van het RBI. Ze zijn ook aan diverse Amerikaanse
adviesgroepen verbonden.

Het gedrag van de chemotherapeutica m het lichaam
Het resultaat van een behandeling van tumoren met behulp van
chemotherapeutica is afhankelijk van de concentraties van de
chemotherapeutische stoffen in het te behandelen gebied. De
meting van de concentraties van de tumor is meestal niet direct
mogelijk. De gegevens moeten worden afgeleid van
meetresultaten in het bloed, de urine enzovoort. De
'farmacokmetiek' beschrijft alle lotgevallen van een
geneesmiddel in het lichaam van de patiënt. Aangezien in de
leer van de ziekelijke gezwellen - oncologie - veel gebruik wordt
gemaakt van adriamycme en arabinoside-cytosine - ara-C -
richten de researchactiviteiten zich op het bereiken van
effectieve weefselspiegels van deze stoffen en de
farmacokinetische aspecten die hierop van invloed zijn. Er is een
rekenmodel opgesteld waarmee het in verscheidene organen
verschillende gedrag van adriamycme en ara-C wiskundig kan
worden gedefinieerd met behulp van een non-limair
regressieprogramma, een zogenaamd 'multicompartiment'
model Tevens wordt aandacht geschonken aan de verandering
van compartimenteigenschappen ten gevolge van de inductie
van leukemie in het organisme en de invloed die hiervan moet
uitgaan op de concentratie van de geneesmiddelen in de
weefsels.

Combinatietherapie
De behandeling van kanker met medicamenten - cystostatica -
heeft ten doel tumoruitzaaiingen te steriliseren zonder dat
daarbij ernstige schade wordt toegebracht aan normale
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Onderzoek naar de resultaten van een kankerbehandeling door
bovenmatige verwarming. Hierbij wordt een tumor die in een
huidplooi van een rat tussen een micaplaatje en een venster
groeit, gevolgd. Door de geringste dikte en de helderheid van
het tumorweefsel is het mogelijk om de bloedcirculatie in de
tumor te registreren.

proportional
controller

electronic
thermometer

Boven
1 uur na behandeling op 42,5' C is een uitstekende doorbloeding
van het tumorweefsel zichtbaar. Dit is identiek aan de
doorbloedingsintensiteitaan het begin van de behandeling.
Midden
Na 3 uur op 42,5 C. Er is een duidelijke vermindering zichtbaar
van de bloedcirculatie in het centrum van de tumor. Dit gebied
is ook iets minder doorzichtig. Wij kennen dit als beginnend
versterf van het tumorweefsel.
Onder
Drie dagen later blijkt inderdaad het betreffende gebied volledig
gedestrueerd te zijn door de warmtebehandeling. De periferie
van de tumor is echter nog intact en zal met een additionele
behandeling dienen te worden aangepakt.
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weefsels. Door op een zo goed mogelijke wijze gebruik te maken
van aanwezige celkinetische en farmacokinetische verschillen
tussen de tumorcelpopulatie en de bloedvormende stamcellen,
is het misschien mogelijk met chemotherapie een selectief
effect te bereiken op de tumor.
In het onderzoek wordt het effect van verschillende combinaties
van cytostatica op experimentele tumoren nagegaan. Tevens
wordt de werking van de behandeling op normale
bloedvormende stamcellen geëvalueerd. Bepaalde
cystostatica-combinaties, waarbij beide genoemde middelen in
bepaalde tijdsintervallen worden toegediend, blijken enerzijds
uiterst werkzaam te zijn op de tumor en anderzijds weinig
toxisch op normaal weefsel. Dergelijke combinaties, in
systematische herhalingen, blijken bovendien in meer dan één
tumorsysteem werkzaam te zijn. Extrapolatie van de
bevindingen naar klinische kankerbehandeling lijkt zeker
verantwoord; de behandeling wordt dan ook reeds toegepast.

Hyperthermie en bestraling
In de laatste jaren is gebleken dat sommige tumoren specifiek
gevoeliger zijn voor verhoging in temperatuur - hyperthermie -
dan gezonde weefsels. Dit lijkt voor een belangrijk deel het
gevolg te zijn van een grotere gevoeligheid van cellen die in een
slechte conditie verkeren. In het Instituut zijn aanwijzingen
verkregen dat tumorcellen in de minder goed gevasculariseerde
gebieden van een tumor door warmte - 42,5°C gedurende twee à
drie uur - worden gedood. De gezonde weefsels en de perifeer
gelegen, goed gevasculariseerde gebieden van de tumor lijken
geen merkbare schade op te lopen.
Een en ander maakt het zinvol om deze behandelingswijze in de
kliniek toe te passen. Met financiële steun van het KWF wordt
daarom binnen het Integraal Kankercentrum Rotterdam, waarin
TNO deelneemt, gewerkt aan het tot stand komen van een
behandelingsmethode die routinematig is toe te passen. De
methode is gericht op het introduceren van een totale
lichaamshyperthermie - 42°C - onder narcose, met een
behandelingsduur van twee à drie uur. Experimenten met
honden toonden aan dat er toch nog vrij grote
temperatuursverschillen kunnen optreden in het lichaam en dat
ernstige, lethale toxiciteit kan optreden. Deze laatste bestaat uit
intravasale bloedstolling, leverfunctie-afwijkingen en cerebraal
oedeem. Het programma bestaat op het ogenblik uit het
ontwikkelen en testen van methoden om deze toxische
neveneffecten te vermijden.

Instituut voor Experimentele Gerontologie TNO

In het Instituut voor Experimentele Gerontologie TNO - in de
tekst hierna steeds IVEG - wordt onderzoek verricht naar het
verouderingsproces. In Nederland is, evenals in de meeste
Westeuropese landen, het aantal bejaarden sedert het begin
van deze eeuw sterk gegroeid. De vooruitgang op
sociaalhygiënisch en geneeskundig gebied in de laatste •
honderd jaar heeft ertoe geleid dat de gemiddelde
levensverwachting voor de man steeg van ruim 36 tot 71 jaar en
voor de vrouw van 38.5 tot bijna 76,5 jaar
Naarmate men ouder wordt, spelen gezondheid en ziekten een
steeds belangrijker rol. Bij het stijgen van de leeftijd is er een
teruggang van vele functies van het lichaam. Het
afweervermogen tegen ziekten daalt, de kans op invaliditeit en
hulpbehoevendheid stijgt. Een huisarts besteedt thans
minstens dertig procent van z'n tijd aan gezondheidszorg voor
bejaarden en een wijkverpleegster zelfs vijftig tot zestig.
Het is van groot belang kennis te verwerven over het wezen van
het verouderingsproces. In het IVEG werken bijna zestig
onderzoekers en medewerkers aan dit onderwerp De
doelstelling is een vertraging van het proces te bereiken zodat
de mens, ook wanneer hij ouder wordt, fit blijft en gezond. Het
gaat daarbij in eerste instantie om het goed kunnen blijven
functioneren - niet alleen jaren toevoegen aan het leven, maar
vooral leven aan de jaren.
Om de pathologie van de ouderdom doeltreffend te kunnen
bestrijden is meer kennis van en inzicht in de fundamentele
levensprocessen noodzakelijk. In het werkprogramma van het
IVEG wordt een ruime plaats toegekend aan fundamenteel
biologische gerontologische research. Deze is immers
noodzakelijk voor de onderbouwing van de toepassing van
gerontologische kennis In een lezing op het Nederlandse
Congres voor Openbare Gezondheidsregeling 1976 legde ook
Sipsma de nadruk op de noodzaak tot intensivering van
kennisvergaring van ouderdomsprocessen.
Het is van belang dat er tegenwoordig in de wereld grote
belangstelling voorde gerontologie bestaat. De World Health
Organization zal zich in de komende jaren met verschillende
aspecten van veroudering bezig houden. In de Verenigde Staten
wordt binnen het medisch-biologisch onderzoek in toenemende
mate aandacht geschonken aan gerontologisch speurwerk.
Bovendien zullen de Verenigde Naties 1982 waarschijnlijk tot
'International Gerontology Year' maken. Nederland loopt helaas
- voorlopig? - bij de ontwikkeling achter. Van de Rijksuitgaven
voor medisch-wetenschappelijk onderzoek gaat niet meer dan
één procent naar het totale gerontologische onderzoek; dit is
vooral bevreemdend omdat meer dan tien procent van onze
bevolking ouder is dan 65 jaar. Het IVEG moet dan ook met een
te kleine staf werken en met beperkte financiële mogelijkheden.
Binnen die mogelijkheden is op de volgende gebieden, die
tezamen het onderzoekprogramma van het IVEG vormen,
vooruitgang geboekt:
- onderzoek naar de achtergronden van de sterk stijgende
kansen bij ouder worden op chronische ziekten die invaliditeit
veroorzaken of op dodelijke aandoeningen Dit onderzoek wordt
met verschillende soorten proefdieren uitgevoerd Afwijkingen
bij de proefdieren, zoals bijvoorbeeld bepaalde tumoren, staan
model voor de situatie bij de mens;
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Het gaat er niet zozeer om jaren toe te voegen aan het leven,
maar vooral om leven toe te voegen aan de jaren.
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- onderzoek naar het achteruitgaan van bepaalde
orgaanfuncties. Tot de bestudeerde organen behoren de lever
en de hersenen van de rat en het immuunsysteem van de muis
en de rat. Bij de lever ligt het accent op de bestudering van
veroudering in levercellen van bepaalde klassen en het effect
hiervan op het functioneren van het totale orgaan. In het
onderzoek van de hersenen worden biochemische
veranderingen bij het ouder worden, in verband gebracht met
het leergedrag. Bij het immunologisch (afweer) systeem wordt
de afname van de effectiviteit bij veroudering onderzocht.
Daarbij wordt de rol van de verschillende betrokken celtypen
bestudeerd. Ook de ontregeling van de produktie van
afweerstoffen wordt onderzocht evenals de vraag of het verval
van het immuunsysteem samenhangt met het verdwijnen van
het thymushormoon en of toediening van thymushormoon de
immuunfuncties kan herstellen. Een aantal ziekten staat in
verband met het immuunsysteem, zoals infecties,
auto-immuunziekten en mogelijk kanker; dat deze
pathologische condities bij vorderende leeftijd vaker optreden,
rechtvaardigt een grote inspanning ten behoeve van het.
onderzoek op dit gebied.
- onderzoek naar de late biologische effecten van bepaalde
schadelijke omgevingsfactoren, zoals lage doses ioniserende
straling en verscheidene chemische verbindingen.
De betekenis van het onderzoekprogramma van het IVEG werd
onlangs gewaardeerd door een bilaterale overeenkomst tot
uitwisseling van gegevens met het in 1975 opgerichte National
Institute on Aging in de Verenigde Staten.

Onderzoek naar late schade van omgevingsfactoren -
borstkanker bij de rat
In de laatste jaren is veel aandacht gegeven aan de vroege
ontdekking van borstkanker bij vrouwen door
bevolkingsonderzoek. Daarbij wordt van technieken als
mammografie, het röntgenonderzoek van het borstweefsel,
gebruikgemaakt. Ook worden vrouwen geïnstrueerd in de
technieken van zelfonderzoek.
Onlangs werd een groot onderzoekprogramma in de VS
gekritiseerd. Er zou onvoldoende zijn bewezen dat mammo-
grafie, vooral bij jonge vrouwen, gunstige resultaten had.
Integendeel, er zijn bewijzen aangevoerd dat röntgenstraling,
zelfs die van lage intensiteit, zoals gebruikt bij mammografie
schadelijk kan zijn. Ook werd de rol die hormonen spelen bij het
ontstaan van borstkanker bestudeerd, speciaal die van de
hormonale voorbehoedsmiddelen. Hoewel de gegevens er op
lijken te wijzen dat gebruiksters van de pil geen groter gevaar
lopen borstkanker te krijgen dan andere vrouwen, wordt het
effect van hormonen op reeds bestaande afwijkingen nog verder
onderzocht. Er is weinig bekend over het mogelijk samenwerken
van anticonceptiehormonen en bestraling bij het doen ontstaan
van borstkanker.
Om deze vraagstukken te bestuderen, moeten onderzoeken bij
geschikte diersoorten worden gedaan. Onderzoek bij mensen is
om ethische redenen grotendeels beperkt tot de epidemiologie
van de aandoening. Om deze reden - en tevens omdat in het
IVEG de overlevmgsduur en spontaan voorkomende afwijkingen
in de ratteborst van verschillende rattestammen bekend waren
uit onderzoek uit voorgaande jaren - begonnen het RBI en het
IVEG in 1973 een groot gezamenlijk onderzoek naar

borstkanker bij ratten. Het Amerikaanse National Cancer
Institute verleende hierbij financiële steun. Een programma is
opgezet om het risico te bepalen van verschillende soorten
straling voor het doen ontstaan van borstkanker in de rat, om de
morfologische aspecten van de tumoren in detail te bestuderen
en om de samenwerking tussen toegediende hormonen en
bestraling te onderzoeken. Het laatstgenoemd onderdeel van
het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de
Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Om het belang van de erfelijke aanleg bij het opwekken van
borsttumoren bij de rat te kunnen bestuderen, werden drie
stammen gekozen Op grond van eerder gedaan onderzoek naar
ouderdoms-pathologie werd verwacht dat deze drie
rattestammen een verschillende, erfelijk bepaalde gevoeligheid
voor door straling veroorzaakte borstkanker hadden. Dit aspect
is van belang in verband met de bevinding dat borstkanker bij
sommige rassen meer voorkomt en dat sommige gevallen van
menselijke kanker bij bepaalde families veel voorkomen.
Tot nu toe zijn meer dan vijfduizend ratten in het onderzoek
opgenomen. Ze zijn bestraald en kregen hormonen toegediend.
De dieren worden wekelijks onderzocht en de tijd van het
eventueel verschijnen van borsttumoren, de grootte ervan en de
plaats worden nauwkeurig vastgelegd. De dieren kunnen hun
natuurlijke levensduur bereiken. Ze worden afgemaakt indien ze
dodelijk ziek zijn of wanneer een tumor zo groot wordt dat de
normale dagelijkse levensverrichtingen van het dier worden
gehinderd.
In alle gevallen wordt een volledige lijkschouwing verricht en de
representatieve delen van alle orgaanweefsels worden
lichtmicroscopisch bekeken Speciale aandacht wordt besteed
aan de weefselstructuur bij borsttumoren en aan de
verschillende typen tumorachtige afwijkingen van de
borstklieren. Er zijn reeds zeer veel gegevens verzameld over de
relatie tussen dosis en effect van verschillende soorten straling
en over de invloed van toegediende hormonen op het ontstaan
van kanker.
De bestudering van de weefsels van ongeveer de helft van de
ratten - waaronder de meerderheid van de niet met hormonen
behandelde ratten - is gereed. De tot nu beschikbare gegevens
bevestigen de verschillen in spontaan optreden van borstkanker
bij twee van de drie rattestammen. Ongeveer 80-90% van de
door röntgen- en neutronenstraling opgewekte tumoren in de
drie rattestammen hebben overigens een goedaardig
weefseltype, de rest is kwaadaardig.

In het algemeen wordt bij elk van de rattestammen een duidelijk
verband gevonden tussen stralingsdosis en effect. Dit wordt
weerspiegeld door het meer voorkomen van tumoren bij
toenemende dosis, onafhankelijk van met welk type men
bestraalt. Duidelijk werd ook nog dat een eigen bron van
hormonen van het dier een belangrijke rol moet spelen bij het
ontstaan van borstkanker - bij ratten waarvan de eierstokken
warenweggenomen blijkt zeer weinig kanker voor te komen. Het
onderzoek is een voorbeeld van een studie waarbij late gevolgen
van uitwendige factoren - milieu - moeten worden
onderscheiden van normaal voorkomende meervoudige
ouderdomspathologie. Het IVEG heeft zich m de laatste jaren
steeds meer op dit gebied toegelegd.
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Achteruitgang van het afweersysteem
De cellulaire eenheid van het immuunapparaat is een witte
bloedcel, de kleine lymfocyt. Binnen de kleine
lymfocytenpopulatie onderscheidt men twee variëteiten:
de B- en de T-lymfocyten. De B-lymfocyten zijn de cellen die in
antwoord op het binnendringen van een vreemde stof (het
antigeen) zich kunnen ontwikkelen tot cellen die een voor dit
antigeen specifiek antilichaam maken, de plasmacellen. Het
gevormde antilichaam verbindt zich met het antigeen en het
complex wordt opgeruimd. Rijpe T-cellen worden onder invloed
van de thymus (of zwezerik) gevormd uit onrijpe
voorlopercellen.
In het jaarverslag van vorig jaar werd ingegaan op de
mogelijkheid dat de thymus zijn invloed uitoefent via een
hormoonachtige substantie. Het aantal functies dat door leden
van de T-cel populatie wordt uitgeoefend is groot. Niet alleen
zijn er cellen die tot zelfstandige afweerfuncties in staat zijn -
zoals de afweer tegen virussen en sommige parasieten en de
reacties bij afstoting van getransplanteerd weefsel -, maar er
zijn ook andere cellen die de B-cellen reguleren.
Voor de reactie van B-cellen op de meeste antigenen is de hulp
van T-cellen onmisbaar. Het mechanisme van deze T-B
interactie, hoe ze elkaar en het antigeen herkennen, is nog lang
niet duidelijk Behalve T-cellen die B-cellen helpen, zijn er ook
T-cellen die de reactie van de B-cel onderdrukken.
Met het vorderen van de leeftijd neemt het vermogen om te
reageren op antigène prikkels af. Bij muizen werd aangetoond
dat bij de eerste toediening van antigeen, oude dieren 10-maal
minder reageerden dan jonge dieren. Bij een volgende
toediening van bijvoorbeeld twee maanden later, was het
verschil oud-jong aanmerkelijk kleiner. Opvallend was dat de
verschillen tussen de reacties van individuele dieren, sterk
toenemen met de leeftijd. Steeds meer wordt onderkend, dat
deze verhoging van de variabiliteit een kenmerkend verschijnsel
is m de gehele gerontologie.
Sommige antigenen zijn in staat B-cellen te activeren tot
antilichaam producerende plasmacetlen zonder hulp van
T-cellen. De invloed van de leeftijd op deze 'T-cel afhankelijke
antigenen' is duidelijk minder dan op de T-cel afhankelijke
antigenen. Dit wijst erop dat een falen van het immuunsysteem
op hogere leeftijd vooral moet worden gezocht bij de T-cellen.
Thans wordt gewerkt aan een systeem waarin de functionele
mogelijkheden tot samenwerking van T- en B-cellen van
verschillende leeftijden kunnen worden getoetst Goede hoop
bestaat dat met dit systeem op redelijk korte termijn kan worden
aangegeven welke (sub)populatie van lymfocyten het meest te
lijden heeft van ouderdomsafhankelijke defecten of van
verminderd functioneren
Bezien wordt dus hoe dieren van verschillende leeftijden
reageren op experimenteel toegediende antigenen -
immunologisch vermogen. Het is echter ook mogelijk na te
gaan hoe het op diverse leeftijden staat met de immunologische
activiteit. Bekeken wordt dan de totale antilichaamproduktie
gericht op een groot aantal antigenen die vanuit de omgeving
het dier bereiken. Hiervoor kan men het aantal cellen bepalen
dat antilichaam produceert in de verschillende lymfoïde
organen - alleen mogelijk bij proefdieren Men kan ook de
antilichaamspiegel bepalen. Dit geschiedt ongeacht de
antigenen waartegen deze moleculen in

het serum gericht zijn. Het laatste onderzoek is ook bij de
mensen verricht
De belangrijke lymfoïde organen bij de gezonde muis zijn; de
milt, het beenmerg en de lymfeklieren rond de darm. Bepaalt
men het totaal aantal antilichamen bevattende - producerende
- cellen voor deze drie organen dan blijkt dit aantal gedurende
de eerste 6 weken sterk te stijgen en daarna ongeveer constant
te blijven. Op hogere leeftijd was géén verlaging van het totale
aantal te zien. Opvallend is dat het merendeel van de
antilichaam producerende cellen zich gedurende het eerste
halve levensjaar in de milt bevindt Daarna wordt de rol van
belangrijke producent van antilichaam overgenomen door het
beenmerg; de bijdrage van de milt neemt af. Een verklaring voor
de discrepantie tussen een verminderd immunologisch
vermogen op hogere leeftijd bij een gelijk blijvende
immunologische activiteit moet misschien worden gezocht in
het feit dat bij herhaalde toediening van een antigeen de
antilichaamproduktie zich verplaatst van milt naar beenmerg;
het mechanisme achter deze verschuiving is nog niet opgelost.
Het zou er op neer kunnen komen dat bij éénmalige
ontmoetingen met antigenen een ouder individu minder m staat
is een immunologisch antwoord op te bouwen dan een jong
individu Bij herhaalde ontmoeting verdwijnt echter het verschil
of althans het is minder geprononceerd De resultaten
suggereren dat het beenmerg op latere leeftijd vooraj
antilichamen produceert tegen reeds meermalen aangediende
antigenen. Alternatieve verklaringen zijn echter op het moment
zeker nog mogelijk.
Cellen die antilichamen produceren, scheiden deze uit waarna
de antilichamen terecht komen in de bloedbaan. Antilichamen
behoren allemaal tot een groep van moleculen,
immunoglobulmen geheten. Deconcentratie van
serumimmunoglobulinen is een maat voor de activiteit van het
immuunsysteem. In overeenstemming met wat hierboven werd
gesteld neemt noch bij muizen, noch bij mensen de
concentratie van serumimmunoglobulinen (Ig's) met de leeftijd
af. Er is eerder sprake van een selectieve verhoging binnen
bepaalde klassen van Ig's Opvallend is vooral echter weer de
van de leeftijd afhankelijke verhoging van de variatie. De
verschillen tussen individuen worden met het stijgen van de
leeftijd groter.
In het voorafgaande is de nadruk gelegd op de fysiologische
aspecten van het immuunsysteem en het onderzoek van de
invloed van de leeftijd daarop. Een veranderde fysiologie kan
aanleiding geven tot het niet goed functioneren van het
immuunsysteem Dit kan weer aanleiding geven tot bepaalde
ziektebeelden Het vastleggen van deze relatie met het doel te
komen tot een experimentele aanpak van het mechanisme,
vereist het over een lange duur volgen van individuele dieren.
Dit soort onderzoek wordt uitgevoerd met de muisrat
(Mastomys), een diersoort waarvan bekend is dat zij op latere
leeftijd een variëteit van auto-immuunziekten vertoont.
Nagegaan wordt of het vroegtijdig vaststellen van
auto-antilichamen in het serum, gericht tegen diverse
lichaamseigen stoffen, een voorspellende waarde kan hebben
voor het verschijnen van specifieke auto-immune ziektebeelden
op latere leeftijd Dit onderzoek staat
expenmenteel-gerontologisch nog in de kinderschoenen. Het
wordt echter zo belangrijk geacht dat er op den duur een relatief
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Immunoglobulinespiegel in het serum bij muizen. De spreiding
van de gevonden waarden rond het gemiddelde is m de figuur
aangegeven door arcering. De spreiding wordt groter bij
vorderende leeftijd.
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Het vermogen van Kupffercel/en materiaal uit de omgeving op te
nemen. Lichtmicroscopische opname van Kupffercel/en.
Boven
Voor opname van Oostindische inkt.
Onder
A/a opname Oostindische inkt.

groot deel van de aandacht op zal worden gericht. Speciaal van
belang is daarbij de samenwerking tussen onderzoekers van
diverse vakgebieden.
Veranderingen in het immunologisch apparaat met de leeftijd
moeten worden bezien in het licht van de enorme complexiteit
van het immunologisch systeem. De preventieve en
therapeutische waarden van een verdere ontrafeling op dit
gebied kunnen voor de oudere mens van zeer groot belang zijn.
Ze rechtvaardigen ruimschoots een geconcentreerde
inspanning.

Achteruitgang van leverfuncties
Bij het onderzoek naar de invloed van ouderdom op de functie
van organen wordt voornamelijk gezocht naar die gevolgen van
de ouderdom die zich in de individuele cellen manifesteren.
Hierbij wordt de lever van de rat gebruikt als een zeer geschikt
diermodelsysteem. De leverparenchymcellen nemen het
grootste gedeelte van het levervolume in. Ze zijn vooral
belangrijk bij de ontgifting van het bloed en de stofwisseling
van het gehele lichaam. Van de overige levercellen zijn de
endotheelcellen, die de bekleding vormen van de haarvaten in
de lever, en de Kupffercellen die onder andere een belangrijke
functie hebben bij het wegvangen van kleine deeltjes uit de
bloedbaan, het grootst in aantal. Tezamen vormen endotheel-
en Kupffercellen ongeveer een derde van het totale aantal
levercellen, hoewel zij slechts vijf procent van het levervolume
innemen doordat zij veel kleiner zijn dan de parenchymcellen.
De leeftijdsafhankelijke achteruitgang van het vermogen van de
lever om broomsulfoftaleine te stapelen is terug te voeren op
het geleidelijk verminderd stapelvermogen van de
leverparenchymcellen. In parenchymcellen gebeuren trouwens
ook tijdens veroudering belangrijke veranderingen die van
belang zijn voor andere functies. De synthese van albumine
vertoont een karakteristiek patroon met het ouder worden.
Albumine is een transporteiwit dat ook voor de handhaving van
het vochtevenwicht tussen het bloed en de lichaamsweefsels
van essentieel belang is en uitsluitend in de
leverparenchymcellen wordt gemaakt. Tijdens de eerste twee
jaar van het leven van de rat zien we een geleidelijke afname in
de aanmaak van albumine. In het derde levensjaar neemt de
produktie met de leeftijd snel toe, zelfs tot boven het niveau van
jonge ratten. Eenzelfde patroon is gevonden voor de aanmaak
van alle eiwitten die in de parenchymcellen gemaakt worden
tezamen. Een aantal mogelijke oorzaken voor deze bevindingen
zijn reeds onderzocht. Overmatig verlies van eiwit uit het bloed
van oudere dieren als gevolg van slecht functionerende nieren
waardoor extra aanmaak nodig zou zijn, kon worden uitgesloten.
Momenteel wordt onderzocht of de toegenomen eiwitaanmaak
het gevolg is van een toename in de aanmaak van foutieve,
slecht werkende eiwitten. Dit is vermoedelijk de meest
aannemelijke mogelijkheid om de waargenomen verschijnselen
te verklaren.
Een verschijnsel dat zich bij vrijwel iedere diersoort tijdens
veroudering voordoet, is de stapeling van de
ouderdomspigment (lipofuscine) in langlevende cellen. Met de
langlevende leverparenchymcellen wordt de invloed van de
stapeling van lipofuscine op de verrichtingen van deze cellen
bestudeerd. Ook in de langlevende zenuwcellen van de
hersenen vindt tijdens veroudering stapeling van lipofuscine
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plaats. In samenwerking met het Medisch Biologisch
Laboratorium TNO is begonnen met een onderzoek naar de
invloed van lipofuscinestapeling in de hersenen op een aantal
hersenfuncties.
In tegenstelling tot parenchymcellen, die zich tijdens het leven
van een individu nauwelijks vernieuwen, zijn Kupffer- en
endotheelcellen relatief kort levende cellen. Er kan worden
verondersteld dat bij deze cellen een wezenlijk ander
verouderingsproces optreedt. Enkele jaren geleden zijn op het
IVEG nieuwe methoden ontwikkeld om deze soorten cellen ieder
afzonderlijk uit proefdieren te isoleren. Biochemisch onderzoek
heeft intussen aangetoond, dat de kort levende endotheel- en
Kupffercellen onderhevig zijn aan complexe veranderingen
tijdens de veroudering van het proefdier. In de aard en activiteit
van enzymen, die verantwoordelijk zijn voor de biologische
afbraak van stoffen in deze cellen, treden wijzigingen van belang
op. In het onderzoek is de nadruk voornamelijk komen te liggen
op verschillende soorten eiwitafbrekende enzymen. Deze
worden overigens mede in verband met de toegenomen
eiwitaanmaakvan parenchymcellen tijdens veroudering, ook bij
parenchymcellen bestudeerd.
Er is een manier gevonden om de werkzaamheid van
geïsoleerde Kupffercellen te bepalen. Deze test berust op het
wegvangen van gedenatureerd eiwit - eiwit, dat zijn
oorspronkelijke structuur heeft verloren - uit de omgeving door
m kweek gebrachte Kupffercellen. Door het toepassen van de
test op Kupffercellen die afkomstig zijn van proefdieren van
verschillende leeftijden, zal kunnen worden nagegaan in
hoeverre de leeftijdsafhankelijke veranderingen zoals die zich in
het intacte dier voordoen, een gevolg zijn van veranderingen in
de individuele cellen. Door een nadere bestudering van het
mechanisme voor de opname van gedenatureerd eiwit door
Kupffercellen, zal worden geprobeerd te weten te komen in
welke delen van het opnameproces zich bij veroudering de
veranderingen voordoen.
Het onderzoek naar de leeftijdsafhankelijke veranderingen bij
Kupffer- en endotheelcellen bestaat verder uit een verfijnde
toepassing van de ontwikkelde scheidingstechnieken. Hierbij
blijkt het mogelijk om bijvoorbeeld de Kupffercellen op te
splitsen in enkele subgroepen met, wat betreft de grootte en de
enzyminhoud, verschillende eigenschappen. Bij dit onderzoek
vervullen licht- en electronenmicroscopie een belangrijke rol.

Primatencentrum TNO

In het Primatencentrum TNO in Rijswijk wordt biomedisch en
gedragswetenschappelijk onderzoek bij apen verricht. Van alle
bestaande diersoorten zijn apen het naast verwant aan de mens.
Daardoor zijn de onderzoekresultaten die bij apen worden
verkregen beter naar de mens vertaalbaar dan resultaten
verkregen met andere proefdieren. Tegenover de voordelen die
het gebruik van apen biedt, staan ook nadelen Apen zijn niet
gemakkelijk hanteerbaar en kunnen gevaren opleveren voorde
gezondheid van het personeel dat ermee werkt Bovendien zijn
apen schaars en kostbaar. Het huisvesten, verzorgen en werken
met apen kan dan ook het best gebeuren in gespecialiseerde
inrichtingen. Het Primatencentrum (PC) in Rijswijk is een
dergelijk gespecialiseerd instituut. In geheel Europa zijn er drie.
in de USA thans tien.
Het PC is in wezen een combinatie van twee instituten- enerzijds
worden er in de kliniek gerichte biomedische onderzoekingen
verricht, anderzijds zorgt het PC voor gezonde laboratoriumapen
voor onderzoek van derden. Speurwerk bij apen wordt alleen
verricht als proeven met de gebruikelijke laboratoriumdieren -
muizen, ratten - niet het gewenste antwoord kunnen geven. Dit
is onder andere het geval bij de produktie en het toetsen van
bepaalde entstoffen - bijvoorbeeld bij het vaccin tegen
infectieuze geelzucht - en bij het testen van sommige nieuwe
geneesmiddelen op mogelijke schadelijke bijwerkingen.

Uitbreiding apenfok
De nationale behoefte aan laboratoriumapen wordt voor ruim
vijfennegentig procent gedekt door import en slechts voor een
zeer klein deel door eigen fok. Omdat de aanvoer van apen uit
het buitenland volledig onbetrouwbaar is geworden, zullen deze
onmisbare laboratoriumdieren in de toekomst moeten worden
gefokt. Het PC moet hierbij een belangrijke rol spelen Enkele
instellingen m Nederland - laboratoria en pharmaceutische
industrieën - hebben beraamd om in nauwe samenwerking met
het PC de moeilijkheden het hoofd te bieden. Slechts een vijftal
apensoorten is nodig: drie hiervan zullen op aanzienlijke schaal
in het PC moeten worden gefokt - rhesusapen, chimpansees en
marmosets. Java-apen en beermakaken zullen - volgens de
plannen - m het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te
Bilthoven en in het proefdierenbedrijf van de Nijmeegse
Universiteit worden gefokt. Voor het verwezenlijken van deze
plannen zijn financiële middelen nodig die deels door de
overheid en deels door de industrie zouden moeten worden
gefourneerd.

Nieuwe transplantatie-antigenen van aap en mens
De overlevingskans van een getransplanteerd orgaan is
afhankelijk van twee factoren: het onderdrukken van de
afstotingsreactie - immunosuppressie - en de mate van
'gelijkheid' tussen donor en gastheer voor de belangrijkste
transplantatie-antigenen. Op het gebied van de
immunosuppressie is in de laatste jaren zowel m de kliniek als in
laboratoria betrekkelijk weinig vooruitgang geboekt. Als de
immunologische afweer zo sterk wordt onderdrukt dat de
ontvanger een getransplanteerd orgaan permanent accepteert,
zal tevens de weerstand tegen ziekteverwekkers - bacteriën en
virussen - duidelijk verminderen. Het gebruik van
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Strooiïng van abnormale gedragingen over individuele apen.

duimzuigen

schommelen

arm laten zweven

op lichaam tikken

poot laten zweven

gezicht bedekken

tandenknarsen

hand bij oog houden

over lichaam strijken

zelfagressie

stereotyp lopen

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sociaal gedepriveerde rhesus apen

immunosuppressiva wordt ook beperkt door een mogelijk
schadelijke bijwerking op vitale organen zoals lever of
beenmerg. Een ideale immunosuppressie zou eigenlijk
'specifiek' moeten zijn. dat houdt in dat alleen de
immunologische afweer tegen een getransplanteerd orgaan
volledig zou moeten worden onderdrukt en de weerstand tegen
ziekteverwekkers zou daarbij normaal moeten blijven. In het PC
zijn m het apenmodel enkele 'specifieke' methoden van
immunosuppressie beproefd. Helaas is het nog niet gelukt een
dergelijke perfecte immunosuppressie te bereiken.
Aanzienlijke vooruitgang werd echter geboekt op het gebied van
de donorselectie. Het gaat hierbij om het selecteren van een
onverwante orgaandonor die, qua transplantatie-antigenen, zo
sterk op de ontvanger lijkt dat met behulp van de gebruikelijke
immunosuppressie een duurzame overleving van het
transplantaat wordt bereikt. Voor dit onderzoek is de rhesusaap
het beste proefdier. In 1976 en 1977 is zowel bij de aap - in het
Primatencentrum - als bij de mens - m een aantal laboratoria -
een nieuw soort transplantatie-antigeen geïdentificeerd Het
zijn de zogenaamde B-cel antigenen; ze zijn van bijzonder
belang m de immunologie. Bij de orgaantransplantatie kan het
gebruikelijke systeem van donorselectie aanzienlijk worden
verbeterd als de donor mede op basis van B-cel antigenen wordt
geselecteerd. In het apenmodel kon worden aangetoond, dat
donorselectie op basis van B-cel antigenen, onder bepaalde
omstandigheden, tot een aanzienlijke verlenging van de
transplantaat-overleving leidt. Op grond van deze gegevens, die
in 1977 in het PC werden verkregen, zijn thans de meeste
klinische immunologen van mening dat ook bij de mens - voor
een zo goed mogelijke selectie van donoren voor
orgaantransplantatie - met de B-cel antigenen rekening moet
worden gehouden.

Gedragsafwijkingen bij apen
Wanneer rhesusapen in afzonderlijke kooien worden gehuisvest,
ondergaan ze een zekere graad van sociale deprivatie - dat wil
zeggen dat een aantal vormen van interactie met andere
individuen wordt verhinderd. Onder deze omstandigheden

ontwikkelen veel dieren afwijkende gedragsvormen. We kennen
deze ook uit de psychiatrie: zelfgerichte agressie,
loopstereotypieën, schommelen, duimzuigen en verstarde
houdingen of bewegingen. Deze verzameling van afwijkingen
wordt wel aangeduid als het deprivatiesyndroom.
Bij onderzoek aan rhesusapen is nagegaan in hoeverre
abnormale gedragsvormen zich onder invloed van bepaalde
omstandigheden kunnen ontwikkelen uit normale
gedragspatronen. Als een normaal gedrag wordt belemmerd,
kan er een afwijkende gedragsvorm voor in de plaats komen
Soms bestaat de afwijking uit een abnormale gerichtheid van
het gedrag, zoals bij zelfgerichte agressie. Soms verandert de
vorm ingrijpend, zoals bij loopstereotypieën. Duurt de
belemmering voort, dan ontwikkelt zich ten slotte het abnormale
gedrag tot een star patroon. Na wegnemen van de oorzaak van
het afwijkende gedrag blijft de afwijking vaak nog lang
voortbestaan.
Uit verder onderzoek bleek dat - indien tenminste sociale
deprivatie pas nâ een periode met normale contacten ontstond
- geen enkel individu alle typen gedragsafwijkingen ontwikkelt
Elke aap blijkt een eigen selectie van afwijkingen te vertonen.
Éénzelfde oorzaak - deprivatie - had dus een diversiteit van
gevolgen. het 'syndroom' van deprivatie ziet er bij elke aap weer
anders uit.

Kinderpsychiatrische diagnostiek
Onderzocht werd of op het gebied van de kinderpsychiatrie
eveneens een geringe samenhang tussen gedragsafwijkingen
bestaat Vooreen gerichte ziektebestrijdmg is een betrouwbare,
gedifferentieerde diagnostiek noodzakelijk. In de psychiatrie is
het stellen van diagnoses moeilijk door de grote flexibiliteit van
gedrag en de enorme verscheidenheid aan ziekteverschijnselen.
Een ondubbelzinnige differentiatie in de diagnostiek kan
wellicht tot stand worden gebracht met behulp van objectieve
meting en registratie van gedragspatronen. Aan de hand van
meetgegevens kan men formeel vaststellen in hoeverre de
diverse gedragscategorieën onderling samenhangen of niet.
Het onderzoek naar deze samenhang is van belang omdat een al
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te ruime omschrijving van een syndroom onduidelijk is. Het
gevaar bestaat dat normale gedragingen van een patiënt ook
daaronder vallen.
In verband met deze problematiek werd onderzoek verricht bij
autistische kinderen. Autisme wordt in eerste instantie
gekenmerkt doordat de kinderen die eraan lijden zich sterk
terugtrekken. Het zich onthouden van omgang met anderen kan
reeds op vroege leeftijd optreden en verdwijnt niet of slechts
langzaam.
Van een aantal kinderen werd kind voor kind het gedrag
geobserveerd. Daarbij werd het optreden van een aantal nauw
omschreven gedragscategorieën vastgelegd. Aan de hand van
de gegevens kan worden vastgesteld dat gedragingen die
betrekking hadden op de teruggetrokkenheid in de omgang met
volwassenen in hoeveelheid met elkaar samenhingen:
aankijken, initiatieven in spreken en de bereidheid op pogingen
tot communicatie met een volwassene in te gaan. Deze
gedragingen kunnen dus worden samengebracht m één
syndroom. Op grond van slechts tweeëneenhalf uur
gedragsregistratie per patiënt kon de mate van
teruggetrokkenheid van ieder kind worden gemeten. De hierop
gebaseerde conclusies over af- of aanwezigheid van autisme
bleken achteraf goed overeen te komen met de diagnose die
onafhankelijk was gesteld op grond van langdurige klinische
observatie.
Uit een verdere analyse bleek dat de mate van
teruggetrokkenheid niet gecorreleerd was met enkele andere in
de literatuur genoemde kenmerken van autisme, zoals een
redelijke intelligentie, onvermogen tot het gebruik van spraak
voor communicatie, de - geringe - mate van omgang met
andere kinderen en ritmische stereotypieën. Het bleek dus dat
indien een kind autisme heeft, het tevens opvallend vaak
gedragsafwijkingen vertoont die weinig of niets met autisme te
maken hebben Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat de
omschrijving van autisme vooral gebaseerd moet worden op de
genoemde kenmerken van teruggetrokkenheid. De daarnaast
vaak optredende afwijkingen dienen afzonderlijk te worden
gespecificeerd, omdat ze niet systematisch met autisme
samenhangen.
Met de vorenstaande ethologische benadering, waarbij gebruik
werd gemaakt van objectieve gedragsregistratie, blijkt dat zowel
de omschrijving van afzonderlijke ziektebeelden als de
psychiatrische diagnose kunnen worden verbeterd. Verwacht
mag worden dat deze benadering zowel preventie als therapie
zal begunstigen.
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Diensten
Selectief gebruik proefdieren

Centraal Proefdierenbedrijf TNO

Het Centraal Proefdierenbedrijf TNO heeft als functie het fokken
van uniforme groepen proefdieren voor het onderzoek ten
behoeve van de volksgezondheid. Deze moeten voldoen aan
vele, soms zeer gevarieerde voorwaarden. Een moderne fokkerij
kan voldoen aan de hoge eisen, die worden gesteld op het
gebied van bedrijfsorganisatie, hygiëne en wetenschappelijke
begeleiding. Alleen zo'n bedrijf kan in bijzondere gevallen,
bijvoorbeeld indien kleine aantallen dieren van een speciale
stam nodig zijn, op korte termijn aan de verschillende vragen
voldoen.
De wisselingen in de vraag, die zich op korte termijn voordoen,
moeten worden verwerkt in de fokbesturmg. Het Instituut TNO
voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek stelde na een
verkennend onderzoek voor een wiskundig model voor de relatie
fokvoorraad en afname te ontwikkelen. De functie hiervan is
enerzijds te grote voorraden te beperken en anderzijds de
diverse soorten van afnemers van dieren te kunnen voorzien.
Met als doelstelling een verantwoord wetenschappelijk en
bedrijfseconomisch beleid voor het CPB te ontwikkelen, zijn
door het Raadgevend Adviesbureau Twijnstra en Gudde twee
onderzoeken verricht: een marktonderzoek en een onderzoek
naar de interne organisatie. De resultaten zullen begin 1978
bekend zijn. Het adviesbureau verrichtte al eerder een intern
onderzoek om een programma van eisen voor een gedeeltelijke
nieuwbouw te kunnen opstellen. Ook de voorbereiding en het
ontwerpen hiervan worden door het bureau begeleid. De
genoemde activiteiten hangen ten nauwste met elkaar samen.
Ze dienen de basis te leggen voor beleidsaanpassingen van het
CPB en daarmee voor een belangrijk deel van de
proefdiervoorziening in Nederland.

Fokkerij
De kwaliteit van proefdieren is een lastig te omschrijven begrip.
Primair staat de bruikbaarheid in het onderzoek De eisen die
per soort onderzoek worden gesteld, zijn echter nogal
verschillend. Voor een fokkerijbedrijf als het CPB heeft dit tot
gevolg dat de dieren aan een aantal basisvoorwaarden moeten
voldoen Met de onderzoeker wordt bezien of aan nog meer
verlangens moet worden voldaan en hoe dat kan gebeuren.
De basiseisen liggen op het gebied van de genetische
zuiverheid, de gezondheid, het vrij zijn van ziekteverwekkende
micro-organismen, de uniformiteit van de diergroepen en de
aandacht die aan hygiëne, huisvesting, verzorging en voeding
van de dieren wordt besteed. De laatste maatregelen zijn vooral
belangrijk omdat ze de kwaliteit van de dieren bepalen : de
controles geven aan in welke mate de zorg effect heeft gehad.
Mede met het oog op de nieuwbouw is beschreven hoe en
onder welke omstandigheden op het CPB dieren worden gefokt
en gehouden. De beschrijving is samengevat onder de naam
'Good Breeding Practice CPB'. Vanwege zijn belang voor de
inhoud van het begrip kwaliteit, is deze beschrijving aan de
proefdiergebruikers toegezonden
De garantie dat aan een reeks van basiseisen wordt voldaan en
de specifieke informatie over de verschillende diergroepen
leveren met elkaar de gegevens voor het oordeel over de
kwaliteit. Voorhanden zijnde gegevens over de dieren zijn in
enkele openbare rapporten samengevat. Het CPB wil op deze

wijze al diegenen die er belang bij hebben steeds zo vlug en
zorgvuldig mogelijk voorlichten.

Controle en begeleiding van de dierenkolonie
In november 1976 werd een paviljoen voor het fokken van ratten
bevolkt met een groep schone dieren. Een intensieve controle
werd uitgevoerd om vast te stellen wanneer bij een groep ratten
die op de gebruikelijke manier worden gehouden verschillende
soorten micro-organismen aantoonbaar worden, respectievelijk
hoe lang de dieren er vrij van blijven. De resultaten waren
bevredigend. Van de mens afkomstige enterobacteriën werden
bijvoorbeeld pas na acht weken voor het eerst en dan nog
slechts uit één monster geïsoleerd. In de daarop volgende
weken waren deze bacteriën niet opnieuw aantoonbaar. Naast
de invoer door de mens kunnen ook kleine lekken in het complex
van beschermende maatregelen oorzaak zijn van besmettingen.
Door middel van serologische reacties worden daarom de
ratten- en de muizenkolonies ook gecontroleerd op het
voorkomen van antistoffen die zijn gericht tegen een dertiental
verschillende virussen. In het schone paviljoen duurde het
negen maanden voor er voor het eerst antilichamen tegen een
virus aanwezig waren, een virus, dat overigens voor de rat
onschadelijk wordt geacht.
'Hexamita mûris' is een eencellige die in het darmkanaal van
knaagdieren voorkomt. Voorde muis is bekend dat Hexamita
mûris, waarschijnlijk in combinatie met andere
micro-organismen, ziekte en sterfte kan veroorzaken. Daar de
schone rattengroep na elf maanden nog steeds vrij was van
hexamiten, deed zich de gelegenheid voor om een eventueel
effect in vergelijking met besmette groepen te testen.
In samenwerking met het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid is vastgesteld dat anders dan bij muizen,
besmetting van ratten met Hexamita mûris geen verschil in hun
reactie tegen tetanus toxoid te zien gaf, de immunologische
reacties waren niet aantoonbaar anders. Dit zou betekenen dat
de storende invloed van deze infectie in het experiment, niet
groot hoeft te zijn.
Begeleiding van een dierenkolonie houdt niet alleen het
herkennen en zo mogelijk voorkomen van storende
verschijnselen in Er worden ook afwijkingen onderkend die als
model voor onderzoek kunnen dienen. Een aantal van deze
bevindingen biedt de mogelijkheid voor bruikbare modellen.
Vooralsnog echter heeft het CPB alléén hiervoor niet de
noodzakelijke onderzoekcapaciteit. Intensieve samenwerking
met onderzoekers die hierin geïnteresseerd zijn en aanpassing
van het CPB-programma zijn nodig om de noodzakelijke
activiteiten op dit gebied te kunnen ontwikkelen.

Onderzoek
In samenwerking met de vakgroep Zoötechniek van de Faculteit
Diergeneeskunde te Utrecht is een onderzoek gedaan naar het
vóórkomen en de verdeling van een twaalftal erfelijk
vastgelegde eigenschappen bij muizen, zogenaamde
'biochemical markers' Het bleek dat de aanwezige
mteeltstammen door middel van biochemische bepaling van
elkaar waren te onderscheiden. Met behulp van deze methode
kan erfelijke (genetische) verontreiniging worden ontdekt.
Bij een onbedoelde kruising van twee stammen bleek het
mogelijk aan de verdeling van deze eigenschappen bij de
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Stralingsbescherming

nakomelingen vast te stellen van welke twee stammen de
ouderdieren afkomstig geweest moeten zijn.
Binnen de groep die is gefokt volgens een ander systeem -
'random bred' - zijn de individuen niet uniform, maar wordt de
genetische samenstelling van de groep constant gehouden.
Van de genoemde 'biochemical markers' bleken er enkele
binnen een dergelijke groep 'Swiss' muizen in wisselende
frequentie aanwezig te zijn. Dit opent de mogelijkheid ook het
genetisch constant blijven van dergelijke groepen te
controleren. Een gecontroleerde genetische samenstelling van
groepen proefdieren is van groot belang. Daarom worden de
methoden thans ook voor ratten toepasbaar gemaakt.
De hamster is een diersoort waarvoor de belangstelling
toeneemt. Een bezwaar van de hamster is dat bij langer durende
proeven spontane ziekten en orgaanveranderingen voorkomen.
Getracht is hamsters vrij te krijgen van verwekkers van
infectieziekten. Daarvoor werden de voor rat en muis
gebruikelijke methoden toegepast. Tot nu toe hebben de
pogingen geen succes gehad. Op het CPB is daarom een
programma van 'selectieve decontaminatie' opgezet. De dieren
worden met antibiotica behandeld, om op deze wijze de
ziekteverwekkende bacteriën kwijt te raken.
Allereerst werd vanzelfsprekend de gevoeligheid van de
bacteriën voor de verschillende antibiotica bepaald. De
combinatie van streptomycine en neomycine is via het
drinkwater toegediend. De behandeling is speciaal gericht op
'enterobacteriën' en andere gram-negatieve staafbacteriën
Extra toediening van de antibiotica door ingeven via de
wangzakken was noodzakelijk om de Pasteurella-soorten uit de
keel te verwijderen. Een complicatie ontstond door de nogal
eens voorkomende ééncelligen in de darm. Het bleek nodig ook
tegen deze micro-organismen een gerichte behandeling toe te
passen. Daarna waren de hamsters vrij van de ongewenste
bacteriën. Een groep dieren ondergebracht in een kiemvrije
isolator bleek na acht maanden nog steeds vrij van
enterobacteriën en van Pasteurella te zijn. Als volgende stap zal
worden gepoogd de hamsters vrij te krijgen van andere
micro-organismen.

Levering
Het aantal gebruikers van CPB-dieren is vrijwel gelijk gebleven
Mede door budgetbeperkingen alom in het onderzoek moest in
het jaar 1976 een zekere vermindering in het gebruik van
proefdieren worden geconstateerd. In 1977 lijkt de behoefte zich
te hebben gestabiliseerd.
De fok en de afzet van infectieziektevrije katten ontwikkelden
zich voorspoedig. Daar staat tegenover dat de afzet van konijnen
terugloopt. De levering van ratten, honden en caviae is
stationair. Voor de muizen geldt dat, niet alleen voor de 'random
bred' maar vooral voor de inteeltdieren, een toename van de
vraag waarneembaar is.

Radiologische Dienst TNO

De hoofdtaak van de Radiologische Dienst TNO is hulp te
verlenen bij de bescherming van de mens en zijn werk- en
leefmilieu tegen de risico's van ioniserende straling, zoals
uitgezonden door radioactieve stoffen maar ook door
röntgentoestellen en andere machines. Aan deze taak wordt
uitvoering gegeven door.
- het verlenen van diensten, zoals het meten van door personen
ontvangen stralingsdoses, het vaststellen van in het lichaam'
binnengedrongen kleine hoeveelheden radioactief materiaal,
het geven van adviezen;
- het verrichten van onderzoeken ontwikkelingswerk; deels ter
ondersteuning van deze dienstverlening, deels ter
beantwoording van specifieke vraagstellingen die afkomstig
kunnen zijn van derden maar ook een voortvloeisel kunnen zijn
van het eigen werk.
In het volgende wordt een greep gedaan uit de activiteiten van
de Radiologische Dienst TNO waar 19 mensen werken.

Individuele dosiscontrole
Diegenen die voor hun beroep omgaan met straling -
radiologische werkers in ziekenhuizen, tandartsassistenten,
nucleair geneeskundigen, werkers in kernenergiecentrales en
vele anderen - lopen, ondanks de voorzorgsmaatregelen, een
kans doses straling te ontvangen. Ter bescherming van de
gezondheid van deze werkers zijn, op grond van internationale
normen, aan de beroepshalve te ontvangen stralingsdoses
grenzen gesteld. In Nederland is voor de jaarlijkse dosis een
grens van 5 rem-dosiseenheid ioniserende straling vastgelegd
in het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen. Het stellen van
een dergelijke grens zou geen zin hebben indien niet tevens was
voorzien in een maatregel ter controle van de ontvangen
hoeveelheid straling doordosismetingen.
Op grond van het Veiligheidsbesluit stelt de Radiologische
Dienst TNO reeds meer dan twintig jaar een controlemiddel - de
filmdosimeter - ter beschikking Deed hij dit m 1956 voor
ongeveer tweehonderd radiologische werkers, nu is het aantal
gestegen tot een kleine veertienduizend (zie grafiek), ruim 80%
van alle radiologische werkers m Nederland. Zij ontvangen eens
per veertien dagen van de Radiologische Dienst een filmbadge
en retourneren de oude ter bepaling van de dosis. De resultaten
worden gemeld aan de drager en bewaard in een computer,
waarin ruim 300 000 dosisgegevens per jaar worden
opgeslagen.
Naar wordt verwacht zal in 1978 een aantal personen hun
vertrouwde filmbadge zien vervangen door een ander type
dosismeter, een TLD-badge'. TLD is de afkorting van
'thermolummescentiedosimetrie', een relatief nieuwe methode
voor het meten van doses ioniserende straling. De
Radiologische Dienst TNO heeft in de laatste jaren veel
onderzoek en ontwikkelingswerk op dit gebied verricht. Het doel
was het individuele controlemiddel aan te passen aan de eisen
die tegenwoordig worden gesteld: het nauwkeuriger en meer
betrouwbaar meten van lagere doses.
De methode berust op het omzetten van de geabsorbeerde
stralingsdosis in (luminescentie) licht door het gevoelige
element - gewoonlijk lithiumfluoride - te verwarmen De totale
hoeveelheid uitgestraald licht die een maat is voor de dosis.
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Het aantal 'radiologische werkers', dat is aangesloten bij het
systeem voor periodieke stralingscontrole is in de loop der jaren
sterk toegenomen.
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wordt gemeten. Eén van de voordelen van de methode is dat. na
uitlezing, de dosimeter is teruggekeerd in zijn 'nul-stand'; hij
kan dus opnieuw worden gebruikt.
Voor de snelle invoering van het systeem is het een nadelige
factor dat de benodigde apparatuur nogal gecompliceerd is,
niet in de laatste plaats omdat om velerlei redenen - waaronder
de vereiste betrouwbaarheid - automatisering noodzakelijk is.
Het streven is erop gericht m de loop van 1979 en 1980 de
meeste radiologische werkers van TLD-badges te voorzien. De
omschakeling gaat gelijk op met een verbeterde registratie van
de individuele dosisgegevens Bij de opzet daarvan zal men
kunnen profiteren van de ervaringen die de laatste jaren reeds
zijn opgedaan met een systeem voor centrale opslag en
bewaking van stralingsdoses van de medewerkers van de
Nederlandse elektriciteitsbedrijven
In het verslagjaar is in groeiende mate aandacht besteed aan
stralingsberekeningsaspecten in de geneeskunde. Er is een
programma voorbereid voor het meten van de stralingsdoses
die de patiënt ontvangt tijdens röntgendiagnostisch onderzoek.
Hiermee wordt op nationaal niveau een onderzoek voortgezet
dat elders op kleinere schaal is uitgevoerd. Het is erop gericht
een zo zorgvuldig mogelijke diagnose te verkrijgen tegenover
een zo gering mogelijk stralingsrisico. Indien de middelen
daarvoor beschikbaar komen, kan een meet- en
adviseringsprogramma - waarin de
thermolummescentiedosimetrie een centrale rol zal zijn
toebedeeld - in de loop van 1978 van start gaan

Interne besmetting
De Radiologische Dienst TNO beschikt over een opstelling -
'whole-body counter' - voor het meten van zeer geringe
hoeveelheden radioactief materiaal zoals die door ongewilde
besmetting in het lichaam terecht kunnen komen, of kunnen
voorkomen in voeding of omgeving - melk, bouwmaterialen e.d.
De 'whole-body counter' speelt niet alleen een belangrijke rol in
de stralingsbescherming - circa 250 werkers, voornamelijk
personeel van de kernenergiecentrales, werden onderzocht op
interne contaminatie - doch vindt ook toepassing in de
nucleaire geneeskunde - o.a. bij het opsporen van
schildkliermetastasen. In 1977 werden voorbereidingen
getroffen voor een internationaal vergelijkingsprogramma van
analoge opstellingen m de landen van de EEG. In de loop van
1978 zal het met financiële steun van EURATOM worden
uitgevoerd.

Medisch speurwerk
Een renogram is een kromme die de hoeveelheid radioactieve
stof m de nier beschrijft gedurende een half uur na de
intraveneuze toediening van die stof. De vorm hangt af van het
tempo waarin de tracermoleculen bij de nier aankomen en van
hun verblijftijd in het orgaan. Voorde gebruikelijke 1!1l-Hippuran
moleculen is de verblijftijd in het algemeen slechts enkele
minuten.
Verkeert een deel van het orgaan in slechte conditie, dan
kunnen de door dat gedeelte passerende moleculen er
aanzienlijk langer over doen. De verdeling van de passagetijden
gaat dan een grotere spreiding vertonen dan normaal Hun
spectrum kan een waardevol diagnostisch gegeven zijn. Men
kan deze informatie ook ontlenen aan de retentiefunctie die de

kans beschrijft dat een molecuul op een tijdstip na zijn
aankomst nog in de nier vertoeft.
Het renogram zelf geeft de gewenste informatie niet expliciet
maar in de literatuur zijn berekeningswijzen beschreven voor de
retentiefunctie, waarbij men als gegevens de renogramkromme
gebruikt en het verloop van de concentratie van het Hippuran in
het plasma. Deze berekeningen zijn bewerkelijk Het bleek
voordelen te hebben in plaats van de retentiefunctie de
integraal daarvan te berekenen omdat daardoor de procedure
aanzienlijk wordt vereenvoudigd; een programmeerbare
zakcalculator is al voldoende. Na de berekening van de integraal
kan men langs grafische weg de kortste en de gemiddelde
passagetijd bepalen. Hun quotiënt is een maat voor de
uniformiteit van de passagetijden.
De door de Radiologische Dienst TNO ontwikkelde methode
levert ook de mogelijkheid de links-rechts verhouding van de
nierdoorbloeding te bepalen. Doordat bij deze berekening een
model met drie in plaats van twee compartimenten wordt
toegepast voor de verdeling van de tracer m het lichaam, blijft
de elders vaak gesignaleerde paradox achterwege, dat men op
negatieve waarden van de retentiefunctie stuit
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Whole body counter van de Radiologische Dienst. De vier
detectoren meten samen de totale radioactiviteit van de te
onderzoeken persoon.



Werkgroepen, Commissies en Projectgroepen

Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek TNO

De Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek TNO heeft
zich in het verslagjaar bezonnen op haar toekomstige taak en
haar plaats. Dit leidde tot een nota, die in mei 1977 werd
aangeboden aan het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
TNO. De Commissie stelt in deze nota dat zij zich beschouwt als
het stimulerend, initiërend en coördinerend orgaan voor het
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde. Primair beschouwt de CARGO zich als een
beleidsorgaan, dat na inventarisatie van wensen en behoeften
prioriteiten stelt en er op basis daarvan naar streeft binnen de
mogelijkheden zo veel mogelijk aan behoeften en wensen te
voldoen, of initiatieven te nemen, waardoor aan die behoeften
kan worden voldaan. Het uitvoeren van deze taak vereist
inspraak en medezeggenschap van alle belanghebbenden. De
CARGO zal dan ook m de naaste toekomst worden aangevuld
met nog enkele afgevaardigden uit het bedrijfsleven.
Van haar voorlichtende taak heeft de CARGO zich onder andere
gekweten door in samenwerking met het NIPG-TNO en het
Coronel Laboratorium 'de bibliografie 1972t/m 1976' uitte
geven Deze omvat alle publikaties van Nederlandse auteurs
over onderwerpen op het omvangrijke gebied van de arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde. De uitgave van het boek Chemiekaarten
en de grote belangstelling voor deze uitgave wettigt de
belangeloze medewerking van een aantal bedrijfsartsen in
CARGO-verband. De immer groeiende reeks van nieuwe stoffen,
waarmee de mens in aanraking komt heeft binnen de CARGO de
aandacht. Op verzoek van de Medische Dienst van de
Arbeidsinspectie bracht een commissie een - voorlopig - intern
rapport uit over de behoefte aan prioriteitenstellingen voor
onderzoek op industrieel toxicologisch gebied. Een definitief
rapport is in 1978 te verwachten.
Met financiële steun van de CARGO werd het onderzoek over de
werkwijzen van biologische monitoring bij expositie aan
gechloreerde koolwaterstofoplosmiddelen in het Coronel
Laboratorium, dat daarbij samenwerkte met het Instituut voor
Milieuhygiëne en GezondheidstechniekTNO, voortgezet Het
laat zich aanzien dat de ontwikkelde methoden van biologische
monstername waardevolle bijdragen zullen gaan leveren bij het
bepalen van de mate van expositie gedurende een dag of een
werkweek.
Met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken wordt
door het Coronel Laboratorium een onderzoek ingesteld naar de
arbeidsanamnese van patiënten met bepaalde ziekten, die zijn
opgenomen in de academische ziekenhuizen in Amsterdam.
Begonnen is met enkele nierziekten. Er zijn aanwijzingen dat
deze kunnen ontstaan door expositie aan bepaalde stoffen.
In het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de Vrije
Universiteit is een mventariserend-explorerend onderzoek
begonnen naar de verwachtingen en ervaringen op het gebied
van de bedrijfsgezondheidszorg bij de direct belanghebbenden
m vier ondernemingen. Deze hebben een langdurige ervaring
met de activiteiten van bedrijfsgeneeskundige diensten. Er
worden twee grote bedrijven met een eigen
bedrijfsgeneeskundige dienst en twee kleine, die zijn
aangesloten bij een gecombineerde bedrijfsgeneeskundige
dienst, in het onderzoek betrokken. In dit verband is het van
belang te vermelden dat in het Coronel Laboratorium een

onderzoek wordt verricht naar ervaringen en verwachtingen bij
hen die meer direct betrokken zijn bij de uitvoerende taken van
de bedrijfsgeneeskundige diensten.
Het onderzoek voor de gemeente Maastricht over de functionele
belasting bij het beladen van huisvuilauto's leidde tot de
conclusie dat het inladen van huisvuil - 7,5 kg in één plastic zak
- zwaar werk is. Het aantal te verwerken zakken zou dan ook bij
een loopafstand van ongeveer elf kilometer niet groter mogen
zijn dan zestien- à zeventienhonderd. Meer dan achttienhonderd
zakken als gemiddelde per dag wordt te hoog geacht. Het
plaatsen van deze arbeid in de categorie 'Zware arbeid' heeft als
consequentie dat de bedrijfsgeneeskundige dienst vooral extra
aandacht moet schenken aan de oudere beladers - de fysieke
belastbaarheid daalt immers na het dertigste jaar. Een vitaal
ergonomisch punt van de arbeid vormt nog steeds de hoogte
van de laadruimte.
Talrijke arbeidsprocessen dwingen meer en meer tot
hernieuwde bezinning over vorm en inhoud van de arbeidstaak.
Wordt reeds lang de vraag gesteld of de arbeid is aangepast aan
de menselijke capaciteiten, meer en meer dringt zich de vraag
op of in de arbeidstaak wel voldoende rekening wordt gehouden
met menselijke behoeften en verwachtingen - humanisering
van de arbeid is in veel gevallen nodig. Hoe men deze
humanisering van de arbeid in onderzoekprogramma's kan
aanpakken en operationaliseren is in samenwerking met
medewerkers van drie TNO-instellingen - de Groep Bijzondere
Studies TNO, het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
TNO en het Nederlands Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde TNO - onder voorzitterschap van de Coördinator
van de CARGO bestudeerd. Het interne rapport is een stap
voorwaarts naar de vormgeving van het onderzoek op dit gebied
voor de komende jaren.
Afgaande op de medewerking van vele bedrijfsgeneeskundige
diensten en op reeds ontvangen gegevens, is er hoop dat er
eind 1978 meer inzicht zal zijn in enige maatschappelijke
nawerking van een hartinfarct. Wie hervat zijn werkzaamheden
en wat is de invloed van eventuele systematische revalidatie
hierop? Een zeer voorlopige conclusie is dat de invloed van de
revalidatie op de werkhervatting betrekkelijk gering is. Het
meest nuttig is revalidatie waarschijnlijk nog bij werknemers in
de lagere beroepsklassen, m het bijzonder bij patiënten zonder
angineuze klachten en onder de vijftig. Het onderzoek wordt
verricht met financiële steun van de Nederlandse Hartstichting
op de afdeling Medische Sociologie van de Medische Faculteit
te Maastricht.
Er is ook onderzoek verricht naar de gegevens uit het
elektrocardiogram bij inspanningsproeven op de ergometerfiets
in relatie tot die bij revalidatiegymnastiek van drie kwartier en
een geprogrammeerd arbeidsprogramma van dezelfde
tijdsduur. De relatie bij drieëntwintig patiënten, die een
hartinfarct hadden gehad, bleek betrekkelijk gering Dit leidt tot
de conclusie dat men voorzichtig moet zijn met een oordeel over
mogelijke werkhervatting uitsluitend op grond van de
bevindingen bij een inspanningsproef. Met name in die
twijfelgevallen die liggen tussen een belastbaarheid van > 100
Watt en < 150 Watt op de ergometerfiets is behoedzaamheid
op zijn plaats.
In 1957 nam de Gezondheidsorganisatie TNO het besluit dat
onder haar auspiciën met steun van de Europese Gemeenschap
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voor Kolen en Staal - EGKS - een onderzoek zou worden gedaan
naar de mogelijke invloed van gieterijstof op het ontstaan en het
verergeren van chronische bronchitis en longemfyseem. De
CARGO formeerde voor dit onderzoek een speciale werkgroep.
De expositie aan gieterijstof zou worden bepaald door
expositiejaren en stofanalyse - kwalitatief en kwantitatief De
gezondheid zou worden benaderd via enige longfunctieproeven
en verzuimstatistieken van longziekten. De relatie tussen deze
beide zou worden bestudeerd via een eenmalig, dus
transversaal, onderzoek. De resultaten werden destijds
vastgelegd in een interimrapport. Veel gegevens waren echter
nog niet verwerkt. Deze zijn nu nader gerangschikt en m een
rapport vervat. De verschillen in expositie aan stofgehalten
variëren sterk van bedrijf tot bedrijf, van beroep tot beroep en
van plaats tot plaats in het bedrijf In staalgietenjen kan het
aantal stofdeeltjes zeer hoog zijn met daarentegen m het
algemeen een lagere gewichtsconcentratie in vergelijking met
ijzergieterijen. Op vele plaatsen bleek dat destijds de
kwartsnorm van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd
overschreden. Poetsers blijken de grootste kans te hebben om
silicose te krijgen, zij het met zeer geringe functiestoornissen.
De longfunctie wordt beïnvloed door de expositie aan stof, maar
óók door het roken. Werken binnen de gieterij geeft meer
kansen op klachten die samenhangen met longziekten dan
werken buiten het bedrijf. Hoesten en opgeven komt het meest
voor bij ovenbouwers - 36%. Dat geldt minder voor
achtereenvolgens poetsers, smelters en vormers - 16%.
De bevindingen maken voortgezet onderzoek zeer wenselijk, ook
al neemt het aantal arbeidsplaatsen in gieterijen gaandeweg af.

Werkgroep TNO Epidemiologie van CARA

In het jaar 1977 is medewerking verleend aan een onderzoek
naar het voorkomen van CARA - chronische aspecifieke
respiratoire aandoeningen - bij schoolkinderen in de gemeente
Westerbork. Dit was een inventariserend vooronderzoek naar
aanwezigheid van hyperreactiviteit van de luchtwegen bij
kinderen. Het onderzoek werd verricht in de vorm van
dienstverlening aan een team van onderzoekers van de
Landbouw Hogeschool in Wageningen. In een onderzoek van
drie maanden diende te worden bestudeerd of de
fluorwaterstofemissie van de Silenkafabriek m Westerbork
wellicht effect zou kunnen hebben op de longfunctie van
schoolkinderen.
De analyse van de waarnemingsuitkomsten van het
Vlagtwedde-Vlaardingen-onderzoek is voortgezet. Er zijn
negentien nieuwe rapporten gemaakt. Een deel ervan heeft
betrekking op de consistentie van onderzoekmethoden, een
ander deel op het verloop van de longfunctie, zoals die werd
vastgesteld bij drie onderzoeken, die met tussentijd van drie jaar
bij dezelfde persoon zijn verricht. Enkele gevolgtrekkingen zijn-
1. Indien men de antwoorden van eenzelfde persoon op vragen
over respiratoire symptomen tijdens de drie onderzoeken - die
met tussentijden van drie jaar werden gehouden - vergelijkt,
blijkt er een zeer goede reproduceerbaarheid te zijn van bijna
alle vragen over respiratoire symptomen van de vragenlijst. De
mate van reproduceerbaarheid is afhankelijk van geslacht.

leeftijd en woonplaats.
2. In de drie onderzoeken werden ook steeds dezelfde vragen
gesteld over het voorkomen van respiratoire aandoeningen in de
familie. Het bleek dat deze vragen minder consistent werden
beantwoord dan de onder 1 genoemde. In Vlagtwedde werden
de vragen consistenter beantwoord dan in Vlaardingen.
Vrouwen gaven minder hetzelfde antwoord op vragen over
familiair voorkomen van chronische bronchitis en recidiverende
pneumonieën dan mannen. De vragen over familiair voorkomen
van chronische bronchitis en recidiverende pneumonieën
bleken minder consistent te worden beantwoord dan de vragen
over astma en hooikoorts, respectievelijk dauwworm en eczeem.
Personen uit families waarin chronische bronchitis en
recidiverende pneumonieën alle drie voorkwamen, bleken meer
aandacht voor respiratoire symptomen te hebben dan personen
waarbij deze ziekten niet in de familie voorkwamen. Dit geldt
ook bij astma en hooikoorts en - in mindere mate - bij
dauwworm en eczeem.
3. In verband met het vaststellen van zogenaamde
predictiewaarden voor de vitale capaciteit (VC) en de
éénsecondecapaciteit (FEV,) is het zogenaamde 'omslagpunt'
bepaald. Het 'omslagpunt' is de gemiddelde leeftijd waarop de
aanvankelijk met de leeftijd toenemende vitale capaciteit - of
éénsecondecapaciteit - overgaat in een afname. Dit
'omslagpunt' werd bij de totale groep mannen en vrouwen
berekend op de leeftijd van 21,5 jaar. Bij de vrouwen werd
gemiddeld een iets hogere leeftijd gevonden, bij de mannen een
wat lagere. Op grond van het totale onderzoekmateriaal in
Vlagtwedde en Vlaardingen werden predictiewaarden,
(zogenaamde normaalwaarden) voor de vitale capaciteit en de
éénsecondecapaciteit bepaald.
4. De afname van de vitale capaciteit met toenemende leeftijd
was bij de mannen van vijfentwintig tot negenendertig jaar in
Vlagtwedde niet groter dan bij de vrouwen in dezelfde
leeftijdscategorie. De afname van de vitale capaciteit met de
leeftijd blijkt bij de mannen groter te worden met toenemend
tabaksgebruik.
5. Het verloop van de longfunctie bij mannen en vrouwen van
vijftien tot vijfentwintig jaar in Vlagtwedde is moeilijk te volgen,
omdat m het verloop van drie onderzoeken - een periode van zes
jaar beslaand - het bovengenoemde 'omslagpunt'valt. Dit
omslagpunt valt niet voor iedereen op dezelfde leeftijd. Er was
desalniettemin een groep personen waarbij in alle categorieën
sprake was van toename van de vitale capaciteit m zes jaar tijds,
zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De gemiddelde
toename was bij de niet-rokers groter dan bij de rokers van
sigaretten. Tevens was er met toenemend sigarettengebruik een
geringere toename De mogelijkheid is aanwezig dat m deze
leeftijdsgroep het tabaksgebruik een remmende invloed heeft
op de toename van de vitale capaciteit met de leeftijd, of dat dit
tabaksgebruik het tijdstip heeft vervroegd waarin de toename
overgaat in een afname.
6. BIJ vergelijking van twee vragen over eenzelfde vorm van
werkverzuim ten gevolge van respiratoire aandoeningen,
gesteld in verschillende bewoordingen en op verschillende
plaatsen in de vragenlijst, blijkt een zeer goede overeenkomst -
96% - m antwoorden te worden verkregen. Ook dit is een
aanwijzing voor de veronderstelling dat een gestandaardiseerde
wijze van opnemen van de ziekte-geschiedems van de
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deelnemers aan het onderzoek, mits door goed getrainde
onderzoekers, een betrouwbare methode van onderzoek kan
zijn.
7. In de tweede driejaarsperiode van onderzoek in Vlagtwedde
en Vlaardingen bleek ook nu weer het 'anamnestisch
ziekteverzuim' in Vlaardingen groter te zijn dan in Vlagtwedde.
Ook werd er meer 'anamnestisch ziekteverzuim' aangetroffen bij
mannen met respiratoire symptomen dan bij mannen zonder
respiratoire symptomen. In beide woonplaatsen was de
gemiddelde éénsecondecapaciteit uitgedrukt als percentage
van de vitale capaciteit, bij de mannen die het werk wegens
acute respiratoire aandoeningen moesten verzuimen, kleiner
dan bij degenen die het werk niet wegens respiratoire
aandoeningen hoefden te verzuimen.
8. Tijdens de epidemiologische onderzoeken naar CARA in
Vlagtwedde en Vlaardingen werden afwijkende bevindingen
steeds gerapporteerd aan de huisarts. Daarbij werd een
onderscheid gemaakt in verschillende graden van CARA. Om na
te gaan of een screening op CARA met dergelijke methoden
inderdaad bruikbaar zou zijn voor algemene toepassing, werd in
één van de grootste huisartsenpraktijken nagegaan wat er is
gebeurd met de gerapporteerde gevallen. Er bleek een goede
overeenstemming te bestaan tussen de diagnose van het
onderzoekteam en de latere bevindingen van de huisarts.
Ongeveer 6% van de door ons onderzochte mannen en vrouwen
moest worden doorgestuurd naarde huisarts. De helft van deze
patiënten kon door hem worden behandeld, één op de vijf
moest worden verwezen naar de longspecialist. Van de
zesentwintig in behandeling genomen patiënten gaven
negentien (73%) later aan dat hun respiratoire conditie was
verbeterd, zes (23%) had geen verandering bemerkt en één gaf
aan dat de toestand was verslechterd.
9. Het project Waterweg-Noord is in principe afgesloten met de
publikatie van een dissertatie van Dr. A. M. J. Wever. De
conclusies behelsden onder meer het volgende:
- er werd een associatie gevonden tussen hoge concentraties
van NO, ozon en aldehyden enerzijds en respiratoire symptomen
en oogirritatie anderzijds
- er werd geen duidelijk verband gevonden tussen
aanwezigheid van kortdurend verhoogde concentraties van S02

en rook enerzijds en respiratoire symptomen of oogirritatie
anderzijds,
- er werd geen verband gevonden tussen een daling van de
peak-flow waarde en kortdurende verhoging van de
luchtverontreiniging.
Er zal nog een meer gedetailleerd onderzoek met nieuwe
statistische methoden worden verricht in samenwerking met
Britse collega's.
10. Bij onderzoek naar de doodsoorzaken van m 1964
onderzochte mannen in Meppel bleek dat bij mannen met CARA
graad 3 of meer het risico om in een twaalfjaarsperiode na het
vaststellen van deze CARA-graad te overlijden aan long- en
bronchuscarcmoom, bijna twee keer zo groot was als bij de
mannen met CARA-graad 2 of minder. Het risico om aan CARA
te overlijden was vijfendertig maal zo groot Deze cijfers zullen
waarschijnlijk hoger worden naarmate de tijdsduur tussen het
onderzoek in 1964 en het tijdstip van de dood groter wordt

Werkgroep Tuberculine-onderzoek TNO

De Werkgroep Tuberculine-onderzoek TNO verricht in
internationaal verband onderzoek ten behoeve van de
surveillance (bewaken) van de tuberculose-endémie in de
wereld.
De samenwerkende partners zijn de
Wereldgezondheidsorganisatie en de International Union
against Tuberculosis. In Nederland wordt steun verleend door
de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bestrijding der
Tuberculose en het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid.
Het tuberculineteam van het International Tuberculosis
Surveillance Centre, waarbinnen de Werkgroep opereert, kon
ook in 1977 weer in een aantal landen werken. Daarbij werd
tuberculme-onderzoek bij scholieren in a-select gekozen
populaties uitgevoerd. Bovendien werden teams opgeleid die
daarna zelf of in samenwerking mét het ITSC-team het
tuberculine-onderzoek ter hand namen.
In het voorjaar van 1977 werd in Tanzania een pilot-onderzoek
verricht naar het infectierisico in de regio Tanga. Tevens werden
tegelijkertijd met dit onderzoek twee leden voor het nationale
tuberculineteam van Tanzania opgeleid. Op een aansluitend
seminar in Arusha, georganiseerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie, de International Union against
Tuberculosis en de nationale autoriteiten van Tanzania, kon over
dit onderzoek worden gerapporteerd. Daarna kon door de
aanwezige experts mede op basis van de verkregen gegevens in
Tanga, een nationaal plan voor de tuberculosebestrijding
worden opgesteld
Aandacht werd ook besteed aan de leprabestrijding, waarmee
integratie wordt nagestreefd. In Nigeria werd in het
Kazaure-emiraat een basisonderzoek uitgevoerd naar het
infectierisico aldaar Er was een nauwe samenwerking met het
lepra-bestrijdingsteam van het Koninklijk Instituut voor de
Tropen (KIT), dat eveneens m deze regio opereert Zowel in
Tanzania als in Nigeria bleek het infectierisico hoog te liggen,
waarbij de situatie in Nigeria wordt gecompliceerd door het
vóórkomen van veel besmettingen met a-typische
micobacteriën.
In Joegoslavië werd het evaluatie-onderzoek van het door het
Rijks Instituut voorde Volksgezondheid in Bilthoven bereide
(Nederlandse) gevriesdroogde BCG-vaccin voortgezet. Hierbij
bleek dit vaccin volkomen aan de gestelde eisen en
verwachtingen te voldoen.
In november 1977 is in Istanbul tijdens de jaarvergadering van
de International Union against Tuberculosis gerapporteerd over
de resultaten van de Werkgroep.
In Nederland werd de bewaking van de tuberculose als
volksziekte voortgezet. In samenwerking met de Militair
Geneeskundige Dienst en de Geneeskundige Hoofdinspectie
van de Volksgezondheid werden vijfenveertigduizend recruten
onderzocht. Van hen bleek 4,4% vroeger met BCG te zijn
gevaccineerd. Van de overigen blijkt 2,1 % een induratie groter
dan 9 mm te vertonen op een tuberculinehuidreactie
(Mantoux-2TU PPD-Rt23 + TweenSO): het infectierisico zou
niet verder gedaald zijn
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Commissie TNO voor Asbest en andere Minerale Vezels

De invloed op de gezondheid van blootstelling aan asbest zal
nog op een aantal gebieden moeten worden bestudeerd. De
vele vragen die worden gesteld over soortgelijke invloeden van
asbest-vervangende. kunstmatige minerale vezels heeft geleid
tot de wens het werkterrein van de Begeleidingscommissie
Asbest-expositie TNO uit te breiden met deze laatstgenoemde
vezels. Na goedkeuring door het dagelijks bestuur van de
Gezondheidsorganisatie TNO kreeg de commissie dan ook een
breder werkterrein én een nieuwe naam
Vooralsnog zal op het gebied van de vervangende vezels niet
met eigen onderzoekprojecten worden begonnen. Er wordt
volstaan met kennisname van de onderzoeken die momenteel
worden uitgevoerd in internationaal verband. Hiertoe werd Dr.
J J Kolk als lid van de commissie benoemd.
Het onderzoek naar het voorkomen van asbest m lucht op een
aantal plaatsen in Nederland vond voortgang. Er kon worden
geconcludeerd, dat dit voorkomen in vergelijking met andere
landen laag is te noemen - mogelijk door ons winderige klimaat.
De Commissie is ook tot de voorlopige conclusie gekomen dat
drinkwater getransporteerd door asbestcement-leidingen, geen
gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Een nader onderzoek
wordt overwogen bij enkele drinkwatermaatschappijen, die
agressief water produceren en dit reeds jaren transporteren
door asbestcement-leidingen.
Bij de drinkwatermaatschappijen is enig beroepsrisico voor hen,
die asbestcement-leidingen bewerken en verwerken, niet geheel
uitgesloten. De groep blootgestelden is echter zo klein, dat van
een epidemiologisch onderzoek moest worden afgezien. Wel is
over de te nemen maatregelen bij dit werk geadviseerd.
Een andere, aan asbest blootgestelde beroepsgroep wordt
gevonden in grote garagebedrijven. Er kon nog geen nader
onderzoek hiernaar in gang worden gezet. Ook bij
brandweerlieden werden mogelijke asbestproblemen bekeken.
Het bleek, dat van een reëel gevaar geen sprake is: asbest-
houdende kleding wordt reeds jaren nauwelijks meer gebruikt.
Uit de wereld van de isoleerders kwam de vraag, of er een
verband zou bestaan tussen blootstelling aan asbest en het
voorkomen van hersentumoren. Deze zouden in een aantal
gevallen bij isoleerders en ex-isoleerders zijn gevonden. Een
kort onderzoek leverde als resultaat, dat hier sprake was van een
samenloop van omstandigheden. Het betrof hetzij uitzaaiingen
van tumoren hetzij andersoortige hersenafwijkingen.
Behalve de zorg die er in de beroepssfeer over asbest heerst, is
er uiteraard de noodzaak te onderzoeken of bepaalde
asbesthoudende materialen in het dagelijks gebruik gevaar
opleveren. Op verzoek van de Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het
milieu, beraadde een groep uit de Commissie zich op de risico's
van op de markt voorkomende asbesthoudende Produkten.
Hierover werd gerapporteerd: het ligt in het voornemen de
conclusies van de Commissie te zijner tijd te publiceren.
Met het aanstonds in werking treden van de Wet Chemische
Afvalstoffen zal ook het probleem asbestafval urgent worden. De
Commissie oriënteerde zich hierover in het verslagjaar en zal in
de toekomst het probleem nader m studie nemen.
Op het gebied van instrumentatie en onderzoekmethodiek kon
voortgang worden geboekt op het terrein van de organisatie van

het routinematig elektronen-microscopisch onderzoek naar
asbest in weefsels, water en lucht. Het Laboratorium voor
Elektronen-microscopie te Leiden bleek in principe bereid het
project in studie te nemen en een pilot-study uit te voeren.
Daartoe bezochten een tweetal medewerkers van dit
laboratorium het instituut van Dr. Pooley in Engeland. Ze
werden daar vertrouwd gemaakt met de zeer betrouwbare
methodieken die in dat instituut worden gebruikt. Met de
eigenlijke pilot-study op longweefsel van
mesothelioom-patiënten kon helaas nog niet worden begonnen.
In het EEG-samenwerkingsverband vergaderden het
mesothelioompanel en de groep voor standaardisering van
elektronenmicroscopisch onderzoek van luchtmonstersop
asbest enkele malen Vooral de laatste groep ondervindt
moeilijkheden. De resultaten van onderzoek van verscheidene
luchtmonsters verschillen sterk.
Het EEG-criteria document, samengesteld door enkele leden
van de Commissie, werd officieel gepubliceerd onder de titel
'Public Health Risks of Exposure to Asbestos' (Pergamon Press.
1977).
Getracht is ook nog het mesothelioom-register te completeren
door een onderzoek van de archieven van de
pathologisch-anatomische laboratoria m Nederland. Reeds bij
aanvang bleek, dat dit onderzoek wel veel tijd zou vergen, maar
weinig zou opleveren. Het project werd derhalve gestaakt.
Van zeer groot belang was het afkondigen van het
Asbestbesluit. Het biedt de mogelijkheid de gevaren verbonden
aan asbest daadwerkelijk te bestrijden. Voor de Commissie was
het een erkenning van het vele werk dat werd verricht, dat de
voorzitter als deskundige in de Adviescommissie werd
benoemd.
Een evenement met een wijde uitstraling was de Asbestdag op
20 oktober van het verslagjaar, georganiseerd door de
Nijverheidsorganisatie TNO in samenwerking met de
Gezondheidsorganisatie TNO. De Commissie meent zeker dat
het aldaar uitdragen van de verworven kennis van groot belang
was als praktisch middel in de strijd tegen de gevaren van
asbest.

Werkgroep TNO voor Klinische Neurofysiologie

Kwantificatie van het elektro-encefalogram (EEG)

Analyse van het spontane EEG
Een lopend onderzoek bij patiënten van verschillende leeftijden
en met uiteenlopende aandoeningen werd voortgezet. Hierbij
werden twee perioden van 100 seconden van het spontane
rust-EEG geanalyseerd. In het totaal waren op deze wijze tot 31
december 1977 bij honderdzeventig patiënten
honderdnegenentachtig analyses gemaakt. Van veertig EEG's -
bij achtendertig patiënten - waren ook de eerder genoemde
parameters beschikbaar.
De eerste indruk dat de spectra over het algemeen gedurende
één EEG-onderzoek zeer goed reproduceerbaar zijn. werd
bevestigd. Verder bleek dat het in een belangrijk gedeelte van
de gevallen mogelijk is om alleen op grond van de spectra vast
te stellen of het EEG al dan niet gestoord is en indien er
plaatselijke afwijkingen zijn, deze te lokaliseren. Geringe, maar
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toch significante frequentie-asymmetrieën, die bij de visuele
interpretatie niet kunnen worden geconstateerd, kunnen niet
zelden met behulp van spectraalanalyse worden
gedemonstreerd en geobjectiveerd. Dit is met name gebleken
bij het onderzoek van patiënten met lichte eenzijdige vasculaire
stoornissen.

EEG-analyse bij patiënten met éénzijdige ischaemische
cerebrale stoornissen.
In 1977 werd het onderzoek bij deze patiëntengroepen
uitgebreid. Er werden twee groepen gevormd van elk twintig
patiënten: een groep met EEG's waarin bij visuele interpretatie
geen afwijkingen waren te vinden en een andere groep met
afwijkende EEG's. Ter vergelijking werden twintig
controlepersonen onderzocht, die geen cerebrale stoornissen en
een normaal EEG hadden.
Ook nu bleek een zorgvuldige selectie van de patiënten van
grote betekenis te zijn. Het onderzoek met de CT-scan vormt een
waardevolle aanvulling van het klinisch-neurologische
onderzoek. Alle patiënten werden ten minste tweemaal, met een
interval van één week, onderzocht. Bij sommige patiënten
konden zeven tot negen registraties worden verricht met een
interval van ongeveer een week.

Bij patiënten met afwijkende EEG's bleek de follow-up
interessante feiten op te leveren. Niet alleen aan de zijde waar
de ischaemie gelokaliseerd was, maar ook aan de andere zijde.
waarin klinisch en in het EEG geen afwijkingen van betekenis
gevonden waren, trad in de loop der weken na de
hersenbloeding een verbetering op. Bij patiënten met een
'normaal' EEG bleken frequentie-asymmetrieën van de
alphapieken diagnostische betekenis te hebben. Bij het
onderzoek met ritmische lichtflitsprikkeling gaf de eerder
gedefinieerde 'conformatie' bruikbare aanwijzingen voor het
differentiëren tussen patiënten met de eenzijdige ischaemische
cerebrale stoornissen en de controlegroepen.

Uitbreiding volgreacties op ritmische lichtflitsprikkeling
Dit onderzoek werd in het afgelopen jaar voortgezet en
uitgebreid. De vroegere indruk, dat er een significant verband is
tussen de diffuse uitbreiding van de volgreactie en de leeftijd,
werd bevestigd. Bovendien bleek het diffuse volgen aanzienlijk
meer voor te komen bij vrouwen dan bij mannen.

Gemiddelde visuele responsie op lichtflitsen
In het jaar 1977 werden bij ongeveer vierhonderd patiënten
Gemiddelde Visuele Responsies op lichtflitsen geregistreerd;
aanvankelijk werden er vier flitsfrequenties toegepast: 0,7 - 5 -
10 en 20 per seconde. Gebleken is dat de frequenties 5 en 10 per
seconde over het algemeen weinig informatie opleveren De
ervaringen tot nu toe bevestigen de bevindingen beschreven in
het proefschrift van Jonkman: duidelijk asymmetrische corticale
responsies wijzen vrijwel altijd op een ernstige eenzijdige
cerebrale afwijking - met als enige bekende uitzondering
migraine. Een volledig symmetrische corticale responsie sluit
echter ernstige eenzijdige cerebrale afwijkingen niet uit. Nu de
bepaling van deze responsies in het 'routine-onderzoek' kan
worden opgenomen, vormt het een waardevolle aanvulling op
het klinische EEG-onderzoek.

Hersencirculatie en haematotachografie (HTG)
Er werd een onderzoek gedaan naar de klinische betekenis van
de HTG, waarbij de nadruk werd gelegd op die meetuitkomsten,
waarbij er een discrepantie leek te bestaan tussen HTG en
röntgenologisch-klinische gegevens. Bij een twaalftal patiënten
werd de HTG-curve gemeten tijdens spontane of kunstmatige
verhoging van de intracraniële druk. Er bleek een verband te
bestaan tussen het stijgen van de intracraniële druk enerzijds en
de afname van de diastolische stroomsnelheid anderzijds.

Collatérale circulatie
Dit onderzoek wordt verricht in het Medisch-Fysisch Instituut
TNO in samenwerking met de Werkgroep Hersenonderzoek van
het MFI. In 1977 werden experimenten verricht bij vijfentwintig
katten. Aanvankelijk werd bij elf proefdieren waterstof (H2) als
een bolus toegediend. Bij de laatste veertien experimenten werd
na verzadiging van de inademingslucht met 7% H2 de
uitwassingscurve van H2 geregistreerd. Hieruit kan de regionale
hersendoorbloeding worden berekend De verzadigingscurven
bleken beter reproduceerbaar te zijn en de verzadigingstechniek
levert wegens de minder grote gevoeligheid van de elektroden
ook minder technische problemen op. Bovendien speelt bij de
verzadigingstechniek diffusie van H2 door hersenweefsel, die
onafhankelijk van doorbloeding kan optreden, een minder
belangrijke rol dan bij de bolustechniek.
Nadat technische problemen bij het registreren van het EEG
met platina-iridium H2 elektroden en bij het verwerken van de
registraties met behulp van de computer waren overwonnen,
werden bij de laatste vijftien experimenten goede resultaten
verkregen. Bij de laatste twaalf experimenten is ook een H2

elektrode ingebracht in de afgesloten middelste hersenslagader.
Op deze wijze kon een opmerkelijk goede doorstroming in het
afgesloten mediagebied via de leptomeningeale collatérale
circulatie worden vastgesteld Vooral de discrepantie tussen de
zeer trage doorbloeding van het ischaemische hersengebied en
de vrij snelle doorbloeding van de afgesloten middelste
hersenslagader, die het ischaemische hersengebied van bloed
zou moeten voorzien, is opmerkelijk.

Organisatorische werkzaamheden
In het afgelopen jaar werd door medewerkers van de Werkgroep
veel tijd besteed aan de organisatie van het 9e Congres van de
International Federation of Electroencephalography and Clinical
Neurophysiology, dat in september 1977 in Amsterdam werd
gehouden. Op dit congres werd ook een aantal voordrachten
gehouden, waarop onder andere verslag werd uitgebracht over
de bovengenoemde onderzoekingen Bovendien werkten enkele
leden van de groep actief mee in nationale en internationale
verenigingen en organisaties, die zich bewegen op het gebied
van de klinische neurofysiologie en de opleiding daarin.

Instrumentatie en programmatuur
De 21 -kanaals registratie van het EEG op een
audio-casetterecorder is gedemonstreerd op het 9e
Internationale EEG-Congres in Amsterdam.
De apparatuur voor het vastleggen van meetresultaten tijdens
intra-craniële drukmetingen is voltooid.
De programmatuur voor de verwerking van perioden van 100
seconden spontaan EEG is uitgebreid met numerieke
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uitvoer d ie
1. significante toppen van de spanningsspectra bepaalt
2. de significante verschillen tussen twee spanningsspectra
weergeeft
3. de spanningsspectra onderverdeelt in banden; zowel
absolute als procentuele waarden van de bijdrage worden hierin
weergegeven.

Werkgroep Psychohygiëne TNO

Het veldwerk voor het onderzoek 'Levensomstandigheden,
houdingen en ziektegedrag' werd in het verslagjaar voortgezet.
In de eerste ronde van het onderzoek waren in gesprekken van
ongeveer drie uur lang gezondheidsbeleving, wel- of
onwelbevinden, de ernst van eventuele klachten, de gevolgen en
ook de medische consumptie vastgelegd. In het
vervolgonderzoek, waarmee in oktober 1976 was begonnen en
waarin de reeds onderzochte personen opnieuw werden
ondervraagd, zal naast het ziektegedrag ook worden bepaald
wat er sinds het eerste gesprek in de omstandigheden van de
proefpersoon is veranderd en hoe die veranderingen zich
hebben voltrokken. Hierbij beperken de vragen zich niet tot de
feitelijke wijzigingen, maar richten ze zich ook op de subjectieve
ervaringen.
Er wordt hierbij veel informatie verworven over de toedracht van
de gebeurtenissen en ook zijn langdurig onplezierige situaties
opgespoord die zich in de tijd tussen het eerste onderzoek en
het vervolgonderzoek hebben voorgedaan.
In het verslagjaar is het verkregen materiaal gerangschikt: er zijn
ook enige bewerkingen op uitgevoerd. De resultaten daarvan
zullen tot conclusies kunnen leiden die invloed kunnen hebben
op het uiteindelijke onderzoekresultaat. Verwacht mag worden
dat alle nog noodzakelijke bewerkingen in 1978 zullen zijn
voltooid en dat het onderzoek kan worden afgesloten. Ook de
rapportage zal in 1978 worden afgerond.
Een project dat ook veel tijd heeft gevergd, was dat naar de
mate waarin psychosociale factoren een rol kunnen spelen bij
langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook hierbij was sprake van
een eerste onderzoek en een vervolgonderzoek. Het opnieuw
verkrijgen van de medewerking van mensen die al waren
ondervraagd, was niet gemakkelijk. Het onderzoek naar
'life-events' was kennelijk zeer persoonlijk beleefd en ook als
enigszins bedreigend ervaren
Gesprekken van deze aard moeten zorgvuldig worden gevoerd,
ze vergen veel tijd; het is nodig afspraken te maken en vér
vooruit te 'plannen'. Toch zijn de vorderingen thans zo ver dat
kan worden aangenomen dat de rapportage in 1978 kan worden
voltooid.

Commissie Landelijk Epilepsie-OnderzoekTIMO (CLEO)

In het verslagjaar konden, vooral dank zij de steun van de
Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan
Epilepsie te Heemstede, de lopende onderzoekingen op het
gebied van epilepsie worden voortgezet en kon met enkele
nieuwe onderzoekingen worden begonnen.
Op 7 juni 1977 werd in het Hoofdkantoor van TNO te Den Haag

een wetenschappelijke epilepsiedag gehouden, tijdens welke
de gelegenheid werd geboden te rapporteren over de lopende
onderzoekingen en nieuwe aanvragen toe te lichten

Onderzoekingen waarvan in 1977 de subsidiëring eindigde,
waren:
CLEO A 4; onderzoek naar de werking van epileptogene farmaca
met behulp van geïsoleerde hersencoupes van de cavia.
CLEO A 5; onderzoek naar veranderingen in het EEG van
epilepsiepatiënten, welke door lichamelijke inspanning worden
veroorzaakt.
CLEO A 13; onderzoek naar stand, electromyografisch beeld en
centrale geleiding, gerelateerd aan het type epilepsie en de
gebruikte medicamenten
CLEO A 16; het ontwerpen met behulp van het dierexperiment
van een model voor de bestudering van psychologische
fenomenen als rigiditeit en tempoverlies.
CLEO A 18; onderzoek naar de individuele verschillen in de
bloedspiegel bij gelijke dosering fenytoïne (DPH).

In 1977 voortgezette onderzoekingen:
CLEO A 15; onderzoek naar spreiding van epileptiforme
irritatieve activiteiten in de hersenen van epileptische patiënten
en proefdieren.
CLEO A 17; onderzoek naar de reactie van ouders op het hebben
van een epileptisch kind en de gevolgen hiervan voor het gedrag
van het kind.
CLEO A 19; onderzoek naar de invloed van foliumzuur op de
verdeling van DPH in het lichaam.

In 1977 aangevangen onderzoekingen:
CLEO A 20, intracellulair onderzoek experimentele epileptogene
foei en met name de invtoed van gerenommeerde en potentiële
anti-epileptica op cellulaire processen.
CLEO A 21 ; beoordeelbaarheid bereiken van de poliklinische c.q.
extramurale activiteiten in de Nederlandse epilepsiebestrijding,
door het zichtbaar maken van struktuur en werkwijze Daarna
doelmatigheid activiteiten vaststellen door middel van meting
gezondheidswinst. Ten slotte effect nagaan van aangebrachte
veranderingen.
CLEO A 22; EEG-diagnostiek van epilepsie door middel van
automatische analyse van langdurige EEG-registraties.
CLEO A 23; onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de
diagnostiek van twijfelachtige epileptische aanvallen te
verbeteren en daardoor de therapie te rationaliseren.

Er werden zeventien aanvragen ontvangen voor subsidiëring van
in 1978 te beginnen onderzoekingen. Uit het beperkte budget
werden in de eerste plaats gelden beschikbaar gesteld ter
voortzetting en afronding van reeds lopende projecten. Van de
nieuwe aanvragen werden er negen toegekend, de overige
aanvragen werden afgewezen.

Werkgroep TNO Tand- en Mondziekten

In het jaar 1977 is het verschil tussen mogelijkheden van de
Werkgroep en de hoeveelhied te verrichten werkzaamheden
sterk gegroeid. Dit moet worden verklaard doordat zich, na het



afwijzen van de drinkwaterfluoridering. in toenemende mate
maatschappelijke vragen voordoen, die vooral door de
Werkgroep kunnen worden onderzocht en beantwoord.
In het kader van het klinisch-experimenteel onderzoek ter
voorkoming van cariës werden in Alkmaar en Amersfoort
nulpunts-gebitsonderzoeken verricht bij ruim twaalfhonderd
tien-, elf- en twaalfjarige schoolkinderen. Bij de samenstelling
van de proef- en controlegroepen werden 'matching
procedures' toegepast. De criteria waren geslacht,
sociaal-economisch milieu en canes-index Deze twee
onderzoeken, waarbij het effect van respectievelijk een
fluondelak en een peroxydase-systeem in tandpasta zullen
worden getoetst, zullen drie jaren in beslag nemen.
In Tiel, waar het drinkwater twintig jaren lang gefluorideerd is
geweest, werd in het kader van een TGVO-project* een tweede
tussenmeting uitgevoerd bij tweehonderdvijftig kleuters tussen
viereneenhalf en zes jaar. Het resultaat van dit gebitsonderzoek
heeft aangetoond dat de gebitstoestand van de kleuters in Tiel
verder is verbeterd (publikatie in het Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde in 1978 door Kalsbeek en Kwant) Bijna éénderde
van het aantal kleuters had een gaaf melkgebit. Voorlopige
berekeningen van het project geven indicaties dat de
kosten-baten balans gunstig kan worden genoemd.
In samenwerking met en onder auspiciën van een medewerker
van de Vakgroep Preventieve en Sociale Tandheelkunde van de
Vrije Universiteit te Amsterdam werd verkennend onderzoek
verricht in hoeverre een index kon worden ontwikkeld, waarmee
de gezondheid van een mond kan worden gekarakteriseerd. Van
de resultaten is verslag gedaan in het Nederlands
Tandartsenblad. Omdat vanuit diverse maatschappelijk-
tandheelkundige geledingen behoefte bestaat aan een
kwalitatieve norm, wordt verder onderzoek wenselijk geacht.
In het verslagjaar zijn ook gegevens, verkregen uit in 1976 in
Noordoost Friesland verricht klinisch onderzoek, verwerkt. Over
de resultaten van dit tweede onderzoek, in het TGVO-kader,
basisonderzoek in 1973, werd in januari te Leeuwarden
gerapporteerd en werd een publikatie ingestuurd Na drie jaar
van informatie en motivatie voor zowel melkgebitten als
blijvende gebitten kon een cariësreductie van rond twintig
procent worden vastgesteld. Of dit geheel is toe te schrijven aan
die activiteiten moet nog worden nagegaan.
De verwerking van de verzamelde onderzoekgegevens over het
gebitsonderzoek bij kleuters in Drente is beëindigd. Uit de
resultaten, die een onderdeel zullen vormen van een proefschrift
over het functioneren van een jeugdtandverzorgingsdienst,
blijkt dat een goede curatieve verzorging van melkgebitten wel
degelijk mogelijk is.
In 1976 is in Leeuwarden een gecombineerd tandheelkundig en
sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij vijftienjarige kinderen
en hun moeders in Leeuwarden gehouden. In samenwerking
met een medewerker van het Sociologisch Instituut te
Groningen is een viertal publikaties over relaties tussen
gebitsgegevens en een aantal sociologische variabelen
opgesteld. Uit een eigen artikel, dat de tandheelkundige
achtergronden en resultaten van dit onderzoek behandelt,
kunnen de volgende, weinig bemoedigende, gegevens worden
vermeld:

* TGVO = Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding
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- ongeveer driekwart procent van de kinderen heeft een gaaf
gebit;
- er is gemiddeld per kind 0,7 gebitselement op grond van cariës
getrokken en er zijn gemiddeld 17,8 wel- en niet-gevulde
gaatjes; ,
- nog niet afgesloten onderzoek wijst uit dat ongeveer
vijfenzestig procent van de approximale vullingen niet in goede
staat is.
Met behulpvan dezelfde onderzoekgegevens kon worden
nagegaan in hoeverre het gebruik van fluoridetabletten tot een
betere gebitstoestand leidt. Door middel van 'matching
procedures' werden de variabelen die samenhangen met de
gebitstoestand én het fluoridegebruik - sociaal-economische
status, tandenpoetsen en snoepen - bestudeerd. De resultaten
wijzen erop dat bij een fluoridetablettenstudie het effect teniet
gedaan kan worden door deze storende variabelen.
Het gericht fundamentele onderzoek heeft in het afgelopen jaar
veel aandacht gekregen. Medewerker Purdell-Lewis besloot zijn
experimenten met een infrarood onderzoek en verkreeg op één
november de doctorsgraad met het proefschrift 'Stannous
fluoride, its effect on artificially demineralized enamel'. Dat
houdt in dat de Werkgroep momenteel over twee technieken
beschikt, waardoor op relatief eenvoudige wijze
cariëspreventieve middelen m laboratoriumsituatie op hun
merites kunnen worden beoordeeld. Vooreen derde additionele
techniek werkt de groep verder aan het
polarisatie-microscopisch onderzoek van glazuur. De eerste
publikatie heeft, gezien de internationale belangstelling, nogal
wat weerklank gevonden. Een tweede en derde artikel zijn in
voorbereiding Een vierde techniek, ter toetsing van
cariës-preventieve fluoride-oplossingen, wordt bestudeerd. Er
zijn diverse chemisch-analytische methodieken ontwikkeld. Met
name werden de rol en het belang van de vorming van
calciumfluoride bij de toepassingen van fluoride-oplossingen
op glazuur bekeken.
Hetfluoride-analytisch onderzoek ten behoeve van
universiteiten en instanties in het medisch-biologisch en
milieuhygienisch kader heeft verder voortgang gevonden.
Over het paleo-pathologisch gebitsonderzoek verscheen een
inleidend artikel Het onderzoek aan Nederlands skeletmateriaal
vordert langzaam, enerzijds omdat er belangrijke wetenschap-
pelijke problemen moeten worden opgelost en anderzijds
omdat er weinig tijd voor dit onderzoek beschikbaar is
De verzoeken om advies en het verzorgen van voordrachten zijn
in aantal toegenomen en zullen in het vervolg, waar mogelijk,
ook worden gehonoreerd.

Werkgroep Onderzoek van Tandheelkundige Materialen
TNO

De activiteiten van de Werkgroep waren enerzijds weer
afgestemd op routine-onderzoek, anderzijds op organisatorisch
overleg om te komen tot een Europese certificatie.
Het routine-onderzoek hield verband met het onderzoek van
diverse marktprodukten. De bestaande lijsten konden weer
worden aangevuld. Een extra probleem deed zich voor bij de
kwantitatieve bepaling van het element indium. Het is m een
bepaalde legering voor amalgaam verwerkt.



Voor het eerst werd de Commissie Tandheelkundige Materialen
TNO geconfronteerd met de beoordeling van rapporten
waarmee moest worden aangetoond, dat een materiaal in
biologisch opzicht geen schade zal berokkenen
Met het oog op een toekomstig werkprogramma werd via een
enquête onder de Nederlandse tandartsen nagegaan welke
merken composieten en elastomeren het meest in Nederland
worden toegepast.
Ten aanzien van het overleg om te komen tot een Europese
samenwerking, kan worden vermeld, dat een goed begin werd
gemaakt door het beleggen van een vergadering van CEN/TC 55
(dental products) te Utrecht. Hierbij bleek dat Duitsland,
Engeland. Frankrijk, Nederland en de Scandinavische landen
geïnteresseerd zijn in een Europese certificatie van
tandheelkundige Produkten.
Na deze vergadering zijn twee werkgroepen ingesteld. De eerste
legt zich toe op de problematiek van de biologische beoordeling
van tandheelkundige Produkten, de andere op de transformatie
van ISO-normen tot CEN-normen.
Aan het einde van het verslagjaar bleek dat waarschijnlijk de
tandheelkundige Produkten tot de eerste onderwerpen zullen
behoren waarvoor een CENCER (de certificatie activiteit binnen
het Comité Européen de Coordination des Normes) certificatie
zal worden opgesteld.

Projectgroep Transplantatie-antigenen TNO

De werkgroep onderzoekt, volgens haar taakstelling die
weefseldeterminanten, die de afstoting van een
'allotransplantaat'veroorzaken Ondereen allotransplantaat
wordt een transplantaat van een donor van dezelfde species
verstaan, echter met uitsluiting van transplantaten van eeneiïge
tweelingen of van vertegenwoordigers van ingeteelde stammen.
De verschillende aspecten van het onderzoek zijn:
a. het herkennen van nieuwe transplantatie-antigenen of
weefseldeterminanten waar tot nu toe geen reagentia en
geschikte technieken voor beschikbaar waren;
b het evalueren van de betekenis van de verschillende
determinanten voor de orgaantransplantatie;
c het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het
chromosomale gebied dat codeert voor het belangrijkste
transplantatie-antigenensysteem, het 'HLA-systeem', de
voorbestemming voor ziekten beïnvloedt,
d het bestuderen van de mechanismen waar - door het
HLA-systeem - de weerstand tegenover virussen en bacteriën
wordt beïnvloed.
Over a: bij de mens codeert een gebied op het zesde
chromosoom voor de belangrijkste transplantatie-antigenen;
het is het HLA-gebied. De hierdoor bepaalde determinanten die
met serologische technieken kunnen worden herkend, zijn de
zogenaamde SD-determinanten. Hiervoor wordt gecodeerd door
drie 'loei' in het HLA gebied: A, B en C. Deze antigenen worden
voor transplantatie bij patiënten en donoren routinematig
bepaald door middel van een cytotoxiciteitstest op lymfocyten.
Om nieuwe sera te vinden waarmee de verschillende
determinanten aangetoond kunnen worden, werden meer dan
12.000 sera gescreend tegen een panel van 50 bekende cellen.
Hieruit zijn sera geselecteerd die nieuwe antigenen herkennen

of voor het gebruik waarvan de groep tot nu toe afhankelijk was
van andere centra. Bij het typeren van bloedtransfusiedonoren
ten behoeve van transfusies tegen bepaalde aandoeningen
wordt nu gebruik gemaakt van de automatische
scanningsmicroscoop voor het aflezen van de test.
Behalve voor de A, B en C antigenen codeert de
HLA-chromosomale regio nog voor determinanten die slechts
op bepaalde subpopulaties van lymfocyten voorkomen. Deze
kunnen niet met de gebruikelijke middelen worden aangetoond.
De 'HLA-D' determinanten kunnen wel worden herkend met
cellen die op beide chromosomen dezelfde HLA-D determinant
dragen - de zogenaamde homozygote cellen.
Omdat de methode tijdrovend is en gezien het feit dat
'matching' voor de HLA-D determinanten waarschijnlijk een
belangrijk gegeven is in het totaal, dat erop is gericht de
transplantatieafstoting te vertragen, is een alternatieve
serologische methode ontwikkeld.
Behalve met serologische technieken en met behulp van de
homozygote typeercellen, kunnen ook determinanten worden
aangetoond met de 'cell mediated lympholysis' - CML-test. Via
deze methode werden drie gevallen gevonden van vrouwen, die
bepaalde cellen hadden gemaakt, waarvan het kennen mogelijk
van groot belang is voor de orgaantransplantatie.
Over b: de bevinding dat voorafgaande bloedtransfusies het
resultaat van een daaropvolgende niertransplantatie gunstig
beïnvloeden, kon worden bevestigd. Wat het mechanisme is,
blijkt op het ogenblik moeilijk te schatten. Waarnemingen zowel
bij patiënten als bij primaten maken het zeer waarschijnlijk dat
de transplantaatprognose aanzienlijk kan worden verbeterd
indien donor en ontvanger een negatieve MLC-test hebben.
Belangrijk is hierbij dat gebleken is dat m de onverwante
combinaties, in tegenstelling tot wat is waargenomen bij
broer-zustercombinaties, de MLC-test op significante wijze
wordt beïnvloed door verschillen voor het HLA-A en -B locus.
Duidelijk is dat een en ander een belangrijke invloed zal hebben
op de betekenis van matching voor HLA-D of -DR in de
orgaantransplantatie. Een onderzoek van in totaal bijna
drieduizend niertransplantaties gedurende vijf opeenlopende
jaren verricht in Nederland, België en Duitsland werd
afgesloten. Er kon worden aangetoond dat in de vijf
opeenvolgende jaren de HLA-typermg op significante wijze de
prognose van het transplantaat beïnvloedde.
Over c1 het blijkt dat de predispositie van sommige ziekten
nauwer geassocieerd is met HLA-D of -DR determinanten dan
met HLA-B determinanten Dit geldt met name bijvoorbeeld
voor 'coeliakie'. Bovendien is gebleken door onderzoek, dat in
samenwerking met de afdeling gastro-enterologie wordt
verricht, dat er ook determinanten buiten het HLA-systeem in
staat zijn antilichamen te vormen en dat deze tienmaal zo vaak
voorkomen bij patiënten die lijden aan coeliakie als bij gezonde
controle-personen In hoeverre we hier te maken hebben met
een verworven of een verkregen determinant is nog in studie.
Studies over de genetische basis van de ziekte van Bechterew,
juveniele diabetes, vinden goede voortgang.
Over d : het onderzoek naar voorbestemmende factoren voor
lepra bij de bevolking in Suriname is afgesloten. Het bleek dat
voor de tuberculoïde vorm een verband met HLA kon worden
gelegd Een soortgelijke studie werd verricht door het All India
Institute of Medical Sciences, waar deze gegevens konden
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worden bevestigd. De bevindingen in India wijzen erop dat we
hier mogelijk te maken hebben met een recessief gen, dat dan
zou coderen voor een verminderde cellulaire weerstand tegen de
leprabacil.
Een studie verricht bij de afstammelingen van een groep
Nederlanders die in het midden van de vorige eeuw naar
Suriname emigreerden en daar werden gedecimeerd door
typhus en gele koorts, is eveneens afgesloten. Het is zeer
waarschijnlijk dat dragers van de HLA-D7 determinant minder
weerstand hebben tegen deze ziekten dan zij die het HLA-D7
determinant niet dragen. Deze waarnemingen wekken de vraag
op in hoeverre we te maken hebben met niet alleen
immuunrespons genen, maar ook met een determinant of
determinanten, die de 'totale' weerstand tegen infectieziekten
bepalen.

Projectgroep TNO Darmflora en Decontaminatie

De Projectgroep TNO Darmflora en Decontaminatie TNO
onderzoekt de verbanden tussen de darmflora en een aantal
aandoeningen. De eliminatie - decontaminatie - van de
bacteriën uit het maagdarmkanaal, of alleen maar van een
bepaalde groep, wordt bestudeerd. Dit geschiedt zowel in
technisch opzicht als met het oog op de consequenties voor het
milieu in de darm.
In een onderzoek, dat onder auspiciën van de European
Organization for Research on Treatment of Cancer wordt
verricht, gaat men na of decontaminatie van het
maagdarmkanaal bij patiënten met een sterk verminderde
weerstand tegen infecties even goed mogelijk is met een
standaardmengsel van antibiotica als met een dergelijke
behandeling op geleide van het gevoeligheidspatroon van de
microflora van de patiënt. Bovendien wordt bezien wat de
farmacodynamische aspecten van de gebruikte antibiotica zijn.
Een ander onderzoek richt zich op de mogelijkheid
niet-geïsoleerde patiënten met sterk verminderde weerstand
tegen infecties te vrijwaren van ziekmakende bacterie- en
schimmelsoorten. De anti-microbiële geneesmiddelen, die bij
proefdieren positieve resultaten gaven, lijken ook klinisch goede
mogelijkheden op te leveren. Het onderzoek wordt voortgezet.
In samenwerking met onderzoekers van het Academisch
Ziekenhuis te Groningen wordt nagegaan of een bepaalde
familie van bacteriën de oorzaak kan zijn van een kwaal waarbij
niet-kwaadaardige woekeringen en zweren optreden in de
darmwand - de ziekte van Crohn - en van een ziekte waarbij
voortdurend nieuwe zweren in de dikke darm ontstaan - colitis
ulcerosa Een voorstudie bij gezonde proefpersonen levert de
normale waarden, die straks tegen de waarden van de patiënten
zullen worden afgezet.
De 'kolonisatie resistentie' van het maagdarmkanaal voorkomt
wildgroei van bacteriën in de darm Nieuwkomers die met het
voedsel in het maagdarmsysteem terechtkomen, kunnen zich
moeilijk vestigen.
Slaat een besmetting toch nog aan, dan wordt de uitgroei tot
hoge concentraties sterk bemoeilijkt.
Het bovenomschreven mechanisme is echter gevoelig voor de
meeste antibiotica - het wordt immers juist door bacteriën in
stand gehouden. Dit houdt in dat in de periode van de

behandeling met antibiotica de kolonisatie-resistentie meestal
sterk daalt; bovendien treedt wildgroei op van resistente
bacteriesoorten en gisten en schimmels. Resistente bacteriën
kunnen m deze situatie gemakkelijk 'aanslaan', zelfs na geringe
besmettingen. Dat werkt in ziekenhuizen reservoirvorming van
deze groepen van kiemen in de hand, die weer tot allerlei
besmettingen kan leiden.
Het is dus gewenst dat er stoffen worden ontwikkeld die de
activiteit van de darmflora van het maagdarmkanaal op peil
houden in de gevallen dat voor die darmflora gevaarlijke
antibiotica als penicilline, tetracycline e.d. moeten worden
toegediend. Omdat de belangrijkste invloed van de darmflora op
nieuwkomers niet direct is maar via de gastheer tot stand komt.
is begonnen met onderzoek naar f ractionele verschillen bij
gewone muizen enerzijds en kiemvrije - gedecontamineerde -
muizen anderzijds. Als opvallend verschil kwam er reeds één
bepaalde, klein moleculaire, in water oplosbare stof naar voren.
Thans worden ook grotere, in water oplosbare moleculen uit de
darminhoud in het onderzoek betrokken.

Projectgroep TNO Evaluatie Consultatiebureau-project
Hartziekten

Het project evaluatie hartziekten is opgezet door het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne m samenwerking met de
Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bestrijding der
Tuberculose (KNCV) en de Nederlandse Hart Stichting. Het doel
was na te gaan of en in welke mate het risicopatroon van
coronaire hartziekten zich bij mensen met een hoog risico
gunstig laat beïnvloeden door adviezen over leef- en
eetgewoonten. De Gezondheidsorganisatie TNO coördineerde,
financierde mee en regelde de verwerking van de gegevens.
De factoren die voor het onderzoek als meetgegevens werden
gekozen, waren het cholesterolgehalte, de bloeddruk, het
rookpatroon en het gewicht. Uit de totale onderzoekgroep werd
de 'hoge-risicogroep' gelicht. Speciaal daartoe opgeleide
verpleegkundigen gaven adviezen over leef- en eetgewoonten.
Na vier, acht en twaalf maanden werden steeds nieuwe
screenings verricht.
De Stuurcommissie besloot geen gebruik te maken van
controlegroepen. De voornaamste redenen voor dit besluit
waren:
a. bij het begin van de werkzaamheden was door de
publiciteitsmedia veel aandacht geschonken aan de waarde van
preventie van coronaire hartziekten door middel van het
verlagen van risicofactoren; het werd ethisch niet rechtvaardig
geacht deze preventie bij bepaalde risicodragers wél te
adviseren en bij anderen niet,
b. het werd moeilijk zo niet onmogelijk geacht de invloed af te
meten van preventieve maatregelen die door huisartsen en
specialisten zouden worden gegeven bij risicodragers die tot de
controlegroep zouden behoren.
Het onderzoek na één jaar na de eerste screening leverde de
volgende resultaten op:
- bij degenen die bij het eerste onderzoek een hoge gemiddelde
waarde scoorden van serumcholesterol, daalde deze
gemiddelde waarde met acht procent;
- de 'hoge' systolische bloeddruk daalde bij de gemiddelde
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groep tussen 40 en 49 jaar met 9% en de 'hoge' diastolische met
12%;
- bij 386 zware rokers - dagconsumptie bijna dertig sigaretten -
daalde de consumptie met 37%;
- het 'overgewicht' - dat veruit de minst opvallende resultaten
opleverde - daalde met 5%.
De resultaten van de verwerking van de gegevens van de
screenings tonen aan dat met gerichte voorlichting over leef- en
eetgewoonten door deskundigen bij groepen met hoge risico's
voor de coronaire hartziekten positieve resultaten zijn te
bereiken. Alle risicofactoren dalen, het cholesterolgehalte, de
bloeddruk en het sigarettenverbruik in meerdere, het
overgewicht in mindere mate. De tabel geeft de meer
gedetailleerde resultaten.

Interventieresultaten per risicofactor bij 1455personen (40-49
jaar)

risicofactor N gemiddelde waarde verandering* in

risicofactor gemiddelde waarde

bij
aanvang

cholesterol
hoog
borderline

syst bloeddruk

hoog
borderline
diast bloeddruk
hoog
borderline

roken (35-49
jaar)
hoog 25
borderline
15-24
5-14

overgewicht
hoog
borderline

510
433

156
253

50
87

8.0
6,7

170
148

110
100

na 1 jaar absoluut %

mmol/l
7.0
6,2

mm Hg
145
135

92
88

-0.6
-0,3

-14
-2

-13
-7

-8
-4

-9
-1

-12
-7

sigaretten/dag

386
329

341

29
19

10

18
12

7

-11
-7

-3

-37
-35

-31

relatief gewicht

198
494

142
117

134
113

-5
-4

'cholesterol- en bloeddrukwaarden zijn gecorrigeerd voor het
regressie-effect, bloeddruk bovendien voor pressor-effect
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Gesubsidieerde onderzoekingen

De Gezondheidsorganisatie TNO reserveerde in 1977 uit haar
budget een bedrag voor het geven van subsidies aan derden
voor bepaalde onderzoekprojecten. Zulke onderzoekingen
dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden die aansluiten bij
doelstellingen van de Gezondheidsorganisatie TNO.

Onderzoekingen waarvan de subsidiëring m 1977 eindigde.
waren.
GO 732-28; onderzoek inzake het ontwikkelen van methoden ter
bestrijding van pijn.
GO 751 -21, onderzoek naar het voorkomen van
immuunsuppressieve serumfactoren na myocard infarct.
Pilotstudy.
GO 721-6-03; onderzoek naar risico-factoren voor ischaemische
hartziekten in de leeftijdsgroep van 5-19 jaar.
GO 731-67; onderzoek inzake behandeling van kinderen met
ernstige aplastische anémie door middel van
beenmergtransplantatie.
GO 732-61 ; onderzoek naar de wisselwerking tussen
volumeregulatie en vaso-regulatie in het kader van de
homeostase van de circulatie, in het bijzonder met het oog op
de pathofysiologie van hypertensie
GO 742-62; onderzoek inzake de vastlegging van de
gevoeligheid en betrouwbaarheid van enkele gangbare criteria
gebruikt bij de vroegdiagnostiekvan longfunctiestoornissen bij
beademde patiënten.
GO 742-63; onderzoek naar orbivirussen als mogelijke oorzaak
van acute gastro-ententis zonder bekende etiologie bij kinderen
jonger dan één jaar.

Onderzoekingen, die in 1977 werden voortgezet, waren.
GO 734-61 ; onderzoek inzake het kweken van beenmerg m 'soft
agar' met de methode van Dicke.
GO 741-6-00; onderzoek inzake het ontwikkelen van objectieve
methoden van weefseldifferentiatie in de
ultrageluidsdiagnostiek.
GO 751-26; onderzoek naar de betekenis van corpus luteum
msufficiëntie als oorzaak van fertiliteitsstoornissen.
GO 752-77, onderzoek naar de mogelijkheid van verbetering van
de radionuclide diagnostiek van oogtumoren.

Onderzoekingen, waarmee in 1977 werd begonnen, waren:
GO 761-546; onderzoek naar spoorelementen bij zwangeren en
pasgeborenen.
GO 76-2, onderzoek naar hydrogelen en composieten als orale
implantatiematerialen.
GO 76-7; onderzoek inzake het aantonen en bepalen van
anti-sperma-antistoffen op spermatozoa van de mens.

Er werden dertien aanvragen ontvangen voor subsidiëring van
in 1978 te beginnen onderzoekingen. Evenals voor 1977 kon het
Bestuur, gezien de beperkte middelen, slechts een bescheiden
bedrag voor subsidieverlening aan 'derden' (onderzoekingen m
universitaire en niet-universitaire instellingen en individuele
onderzoekers) voor 1978 uittrekken. Uit dit bedrag werden m de
eerste plaats gelden beschikbaar gesteld ter voortzetting en
afronding van reeds lopende projecten. Van de aanvragen
werden er vijf toegekend, acht aanvragen werden afgewezen

Samenwerking met andere instellingen

Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek FUNGO
In het kader van de samenwerking tussen de
Gezondheidsorganisatie TNO en FUNGO is in de verslagperiode
de subsidiëring voortgezet van het onderzoek 'Hypertensie:
onderzoek naar de bloeddrukverlagende werking van ß-
sympathicolytica' en de subsidiëring beëindigd van het
onderzoek 'Enhancement: onderzoek naar het mechanisme en
de toepasbaarheid van actief en passief geïnduceerd
enhancement'.

Interuniversitair Oogheelkundig Instituut
In het kader van de samenwerking van de
Gezondheidsorganisatie TNO met het Interuniversitair
Oogheelkundig Instituut te Amsterdam werd de subsidiëring
van het onderzoek 'Spatiotemporele aspecten van het zien'
voortgezet

Medische Mycologie-project
In 1977 werd van medische en veterinaire zijde een veelvuldig
beroep gedaan op de afdeling voor medische mycologie van het
Centraalbureau voor Schimmelcultures - waarmee de
Gezondheidsorganisatie TNO samenwerkt - voor onderzoek van
klinisch-pathologisch materiaal en determinatie van daaruit
gekweekte schimmels en actmomyceten De controle en
uitbreiding of vernieuwing van de collectie medisch en
veterinair belangrijke schimmels en actinomyceten vergde veel
aandacht.
De stimulering van de activiteiten op medisch en veterinair
mycologisch gebied werd nagestreefd door het houden van een
vierweekse cursus, die door dertien cursisten werd bijgewoond.
Aangezien de kolonisatie van grond door pathogène schimmels
en actinomyceten nog weinig of niet is onderzocht, werden
evenals vorige jaren grondmonsters - ditmaal zestig - verzameld
in Zuid- en Oost-Flevoland. Er werden verscheidene
keratme-afbrekende schimmels gekweekt tot de soorten:
Arthroderma quadrifidum, Arthroderma uncinatum,
Chrysosporium keratmophilum, Ctenomyces serratus,
Gymnoascus reessn, Trichophyton species en de in de
mycologische literatuur nog niet eerder beschreven Anixiopsis.
Alle genoemde soorten groeiden uit grond, die in
Oost-Flevoland was verzameld. De grond van het veel later
droog gevallen Zuid-Flevoland leverde tot nu toe alleen
Ctenomyces serratus.
De thermof iele microflora bleek voor een belangrijk deel te
bestaan uit Thermoactinomyces vulgaris, die een rol speelt bij
de als boerenlong bekend staande ziekte en uit Aspergillus
fumigatus, een ubiquitaire schimmel die verschillende
ziektebeelden kan veroorzaken. Laatstgenoemde soort werd óók
gekweekt uit grond verzameld m de buurt van enige geysers op
IJsland
Daar Emmonsia crescens, een schimmel die een gevaarlijke
longziekte veroorzaakt bij kleine knaagdieren en soms ook bij de
mens, ongetwijfeld m Nederland moet kunnen voorkomen, werd
van de gelegenheid een aantal muizen te kunnen onderzoeken
dankbaar gebruik gemaakt. Histologisch onderzoek en kweek
van de inwendige organen leverde echter niets op.

64



Organisatieschema naar werkveld van de
Gezondheidsorganisatie TNO in het totale kader van TNO

Centrale Organisatie TNO

Gezondheidsorganisatie TNO Gezondheidsorganisatie TNO

NijverheidsorganisatieTNO

Voedingsorganisatie TNO

RijksverdedigingsorganisatieTNO

Sociaal'gezondheidskundigonderzoek

Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO

Milieufactoren en techmsch-fysische wetenschappen

Instituut voor Milieuhygiëne en GezondheidstechniekTNO

Medisch-Fysisch Instituut TNO

Biomedische wetenschappen

Gaubius Instituut TNO

Medisch Biologisch LaboratonumTNO

Radiobiologisch Instituut TNO

Instituut voor Experimentele Gerontologie TNO

Primatencentrum TNO

Selectief gebruik proefdieren

Centraal Proefdierenbednjf TNO

Stralingsbescherming

Radiologische Dienst TNO

Commissie voor Arbeidsgeneeskundig OnderzoekTNO

WerkgroepTNO Epidemiologie van CARA

Werkgroep Tuberculme-onderzoek TNO

Commissie TNO voor Asbesten andere Minerale Vezels

WerkgroepTNO voor Klinische Neurofysiologie

Werkgroep PsychohygieneTNO

Commissie Landelijk Epilepsie-onderzoekTNO

WerkgroepTNOTand-en Mondziekten

Werkgroep Onderzoek vanTandheelkundige Materialen TNO

ProjectgroepTransplantatie-anligenenTNO

ProjectgroepTNO Darmflora en Decontammatie

ProjectgroepTNO Evaluatie Consultatiebureauproject Hartziekten

Gesubsidieerde onderzoekingen

65



Het besturen in 1977

Het jaar 1977 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen
voorde herprogrammering van een deel van het werk van de
Gezondheidsorganisatie TNO. Bestuur, medewerkers en
adviescolleges werden daar. elk op de eigen wijze, bij betrokken.
Vooreen organisatie die hoofdzakelijk onderzoek verricht, is
herprogrammeren een middel om voortdurend te kunnen
voldoen aan de eisen die door de maatschappij worden gesteld.
Steeds weer komt de vraag naar voren of het programma dat
wordt uitgevoerd, voldoende ingaat op nieuwe
maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. In dat
kader paste dan ook een eerste deel van de herprogrammering,
dat bij het Medisch-Fysisch Instituut TNO te Utrecht. Met het
uitvoeren ervan werd in 1977 begonnen. Vanuit dezelfde
overwegingen zijn opdrachten gegeven voor een onderzoek, dat
beoogt na te gaan in welke mate het Centraal Proefdierenbedrijf
TNO kan voldoen aan de nieuwste eisen, die er aan een bedrijf
van deze specifieke aard worden gesteld.
De praktijk wijst uit dat, wanneer een bepaald onderzoek om
welke reden dan ook geen hoge prioriteit krijgt, dit voor veel
medewerkers niet gemakkelijk is te aanvaarden. Blijkt
omschakelen in het eigen instituut al geen eenvoudige opgave
te zijn. nog moeilijker wordt het voor de betrokkenen indien een
ander programma ook een andere werkplek betekent, men voelt
er meestal weinig voor om te verhuizen. Het is dan ook te
verwachten dat een herprogrammering die gepaard gaat met
ingrijpende wijzigingen voor grotere werkeenheden moeilijk tot
stand kan worden gebracht, zeker indien daarbij voor elke
betrokkene op redelijk korte termijn een passende andere
functie binnen de Organisatie TNO moet worden gevonden.
De problemen zijn groot doordat zoals bekend is, de financiële
middelen in de komende jaren niet toereikend zullen zijn voor
het uitvoeren van het voorgenomen programma. Men is er zich
terdege van bewust dat de betrekkelijk gunstige financiële
resultaten van 1977 alleen konden worden bereikt door een
enorme krachtsinspanning van alle medewerkers, die echter
slechts in niet veel meer kón resulteren dan in het leggen van
zeer tijdelijke noodverbanden. Het gegeven dat er weinig of
geen middelen zijn voor de vervanging van snel verouderende
apparatuur mag overigens in de beschouwingen niet worden
vergeten In feite versluieren de aanvaardbare financiële
resultaten, die conjunctureel zijn, de structureel ongunstige
financiële situatie.
In aanmerking moet ook worden genomen, dat de
arbeidsvoorwaarden van TNO-medewerkers - medewerkers van
de Bijzondere Organisaties hebben allen dezelfde voorwaarden
- niet voorzien in afvloeiingsregelingen of aantrekkelijke
pensioenvoorzieningen voor degenen die vóór het
vijfenzestigste jaar de organisatie verlaten
Gemotiveerd en constructief meedenken over de eigen
verplaatsing of omschakeling wordt hierdoor belemmerd.
Men moet de moeilijke omstandigheden helaas als realistisch
decor zien bij het vermelden van het feit dat in 1977 het Medisch
Biologisch Laboratorium TNO een instituut van de
Gezondheidsorganisatie TNO is geworden. Het instituut
behoudt een eigen financiering. Deze is van dien aard dat het
bestuur heeft moeten stellen, dat uiterlijk in november 1978 zal
worden bezien of er voldoende garanties aanwezig zijn voor de
continuering van de werkzaamheden van het instituut.
Door de TNO-medewerkers wordt nogal iets verwacht van de

herstructurering van TNO, vooral op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden. In 1977 heeft de Ministerraad besloten dat
TNO als één organisatie blijft bestaan. Eén organisatie TNO, die
dus geen bijzondere organisaties meer kent met eigen
verantwoordelijkheid voor het beleid voor zowel de
wetenschappelijke als de financiële en personele aspecten.
Het bestuur heeft moeten constateren dat zoals de zaak thans
ligt, de verantwoordelijkheid ten aanzien van de twee laatste
aspecten alleen gedragen kon worden samen met het bestuur
van de Centrale Organisatie TNO Immers de Centrale
Organisatie TNO verdeelt de overheidssubsidie over de
Bijzondere Organisaties. Bovendien ontwerpt de Centrale
Organisatie TNO alle maatregelen ten behoeve van het
arbeidsvoorwaardenbeleid, waarbij er altijd sterk de nadruk op is
gelegd, dat dit beleid voor alle TNO-medewerkers gelijk behoort
te zijn
Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie TNO benadrukte in
het verslagjaar ook het belang van de samenwerkingsverbanden
die bestaan met de universiteiten. De in Nederland beschikbare
kennis op het gebied van de volksgezondheid is aldus
gebundeld op zo'n wijze dat hij op de meest praktische wijze ten
dienste van de gemeenschap kan komen.
De reorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek tot een Raad voor
Wetenschappelijk Onderzoek is in dit verband voor de huidige
Gezondheidsorganisatie TNO eveneens van groot belang ; zeker
daar waar het gaat om het medisch-biologisch onderzoek De
interactie tussen deze onderzoekrichting en die van het
medisch-technisch en sociaal-geneeskundige onderzoek in het
kader van de volksgezondheid is zo hecht en nuttig, dat de
ontwikkeling van de Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek
voor de gehele Gezondheidsorganisatie TNO van groot belang
kan zijn.
Hoewel het aantal problemen uit het verslagjaar waarschijnlijk
zal worden overtroffen m het komende, is het bestuur van de
Gezondheidsorganisatie TNO er van overtuigd dat de toekomst
perspectieven biedt. Het is in de allereerste plaats het in 1977 in
de instituten en werkgroepen geleverde werk, dat deze uitspraak
rechtvaardigt De waardering voor het werk, de vele malen dat
de resultaten hun praktische toepassing vonden, tonen aan dat
er een goede verhouding bestaat tussen de middelen die
beschikbaar komen en de resultaten die het werk van de
Gezondheidsorganisatie TNO oplevert. Het bestuur rekent het
zich daarbij tot een bijzondere zorg dat het werk steeds weer
kritisch wordt afgestemd op de behoeften van de samenleving.



Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van de Gezondheidsorganisatie TNO
(ORGO) vergaderde in 1977 vijf maal. Drie leden verlieten de
Raad. Daarbij was de voorzitter van de gekozen leden, de heer A.
van Rotterdam, die zich niet langer kon verenigen met de
onmogelijke positie waarin zijns inziens een OR-lid verkeert ten
gevolge van de huidige structuur van TNO. In feite achtte hij
daarin de voorzitter van de Bijzondere Organisatie TNO niet
aanspreekbaar voor de gevolgen van maatregelen genomen
voor geheel TNO.
De overgang van het Medisch Biologisch Laboratorium TNO
naar de Gezondheidsorganisatie TNO bracht mee dat de twee
MBL-afgevaardigden van dit instituut van waarnemers nu
volwaardige leden werden. De OR kon, daartoe geadviseerd
door de Commissie 'WORGO III', zich akkoord verklaren met het
definitieve OR-reglement De 'WORGO III' is hierna
gedechargeerd. In oktober volgden de leden deTNO-cursus
voor ondernemingsraadsleden m Bilthoven, die zich ook mocht
verheugen in de actieve belangstelling van de secretaris van de
Gezondheidsorganisatie TNO, mevrouw M.W.H. Slag. De cursus
was zeer informatief en resulteerde ook in beter begrip
onderling.
De ontwikkelingen die hebben geleid tot het besluit van de
ministerraad d.d. 29 september 1977 TNO te herstructureren
hebben ook de ORGO regelmatig beziggehouden. Hoewel deze
materie primair door de Centrale Ondernemingsraad wordt
behandeld, heeft de ORGO zich moeten beraden over de positie
die de Gezondheidsorganisatie TNO in de toekomst in TNO zal
innemen. Tot concrete adviezen is het echter nog niet gekomen
omdat concrete voorstellen van de TNO-leiding nog zijn
uitgebleven
Ook de financiële situatie van de Gezondheidsorganisatie TNO
die mogelijkerwijs zou leiden tot een inkrimping met tachtig
plaatsen heeft geregeld de aandacht van de OR gehad. Hoewel
de ontwikkeling in 1977 financieel gunstiger verliep dan was
verwacht, mag de toekomst niet zonder zorg tegemoet worden
gezien. De aangekondigde reorganisatie van de 'GO' die mede
moest dienen ter oplossing van de budgettaire problemen,
kwam in 1977 nog nauwelijks van de grond. Het opgestelde
draaiboek kon niet worden aangehouden en aan het eind van
het jaar moest de OR aan het Dagelijks Bestuur van de 'GO'
verzoeken een nieuwe opzet te verstrekken van de
reorganisatieplannen. De OR was namelijk van mening dat de
bestaande stukken niet meer in relatie stonden met de
inmiddels gegroeide situatie, waarbij de herstructurering van
geheel TNO reeds zijn schaduwen vooruitwerpt.
De positie van het personeel van de 'GO' baart de OR nog de
meeste zorg. Een garantie overtollig personeel te doen
overnemen door de Centrale Organisatie TNO kon niet worden
verkregen. Toch is zekerheid van werk de belangrijkste factor
voor een goed functioneren op de arbeidsplaats, zo kwam m de
Bilthovense cursus naar voren. Het feit dat in 1977 nog geen
gedwongen ontslagen werden geëffectueerd, is slechts een zeer
schrale troost, omdat ook overplaatsing door velen als een
dreiging wordt opgevat
De OR heeft zich ook vele malen moeten bezighouden met
ontwikkelingen in GO-instituten die naar de mening van de
Raad uitgingen boven datgene wat alleen de aandacht van een
personeelscommissie vraagt. Dit betrof in de eerste plaats de
situatie m het Medisch-Fysisch Instituut TNO De OR toonde

zich zeer verontrust over het feit dat medio april een besluit is
genomen door het Bestuur van de 'GO' ter reorganisatie van het
MFI, zonder dat tevoren daarover advies was gevraagd aan de
OR. Er is derhalve het verzoek gedaan kenbaar te maken welke
zwaarwichtige belangen hadden verhinderd in deze de wet na te
leven.
De OR heeft zich enige malen bezig moeten houden met
ontwikkelingen m het Centraal Proefdierenbedrijf TNO die er toe
hadden geleid dat de personeelscommissie niet meer
functioneerde Hoewel verbetering werd bereikt zijn de
problemen nog niet alle verdwenen.
In het algemeen mag over het verslagjaar worden gezegd dat
het personeelsoverleg in de OR en de personeelscommissies,
mede door de aanwezigheid van een wettelijke basis, in 1977
bepaald aan effectiviteit heeft gewonnen.
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Adressen

Gezondheidsorganisatie TNO
Juliana van Stolberglaan 148
's-Gravenhage
Tel. 070 - 81 44 81 (voorlichting toestel 334)
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO
Wassenaarseweg 56
Leiden
Tel.071 -150940
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO
Schoemakerstraat 97
Delft
Tel 015-569330
Medisch-Fysisch Instituut TNO
Da Costakade 45
Utrecht
Tel. 030-93 51 41
Gaubius Instituut TNO
Herenstraat 5d
Leiden
Tel. 071 -1313 45 en 13 45 48
Medisch Biologisch Laboratorium TNO
Lange Kleiweg 139
Rijswijk
Tel. 015-13 87 77
Radiobiologisch Instituut TNO
Lange Kleiweg 151
Rijswijk
Tel. 015-14 09 30
Instituut voor Experimentele Gerontologie TNO
Lange Kleiweg 151
Rijswijk
Tel.015-1409 30
Primatencentrum TNO
Lange Kleiweg 151
Rijswijk
Tel 015-140930
Centraal Proefdierenbedrijf TNO
Woudenbergseweg 25
Zeist
Tel 03439 - 646
Radiologische Dienst TNO
Utrechtseweg310
Arnhem
Tel. 085-45.70 57
Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek TNO
(CARGO)
p/a Medisch-Fysisch Instituut TNO, Dr. J. Jongh
Da Costakade 45
Utrecht
Tel. 030 - 93 51 41
Werkgroep TNO Epidemiologie van CARA
p/a Neurologische Kliniek, Dr. R van der Lende
Oostersingel 59
Groningen
Tel 050 - 13 91 23, toestel 2419

Werkgroep Tuberculine-onderzoek TNO
p/a Gezondheidsorganisatie TNO, Dr. MA Bleiker
Juliana van Stolberglaan 148
's-Gravenhage
Tel. 070-81 44 81
Commissie TNO voor Asbest en andere minerale vezels
p/a Gezondheidsorganisatie TNO
Juliana van Stolberglaan 148
's-Gravenhage
Tel. 070 - 81 44 81, toestel 320
Werkgroep TNO voor Klinische Neurofysiologie
p/a Ursula Kliniek. Dr. O. Magnus
Eikenlaan 3
Wassenaar
Tel. 01751 -79441
Werkgroep Psychohygiëne TNO
p/a Psychiatrische Kliniek. Prof. Dr R. Giet
Academisch Ziekenhuis
Oostersingel 59
Groningen
Tel. 050 - 13 91 23. toestel 2082
Commissie Landelijk Epilepsie-OnderzoekTNO (CLEO)
p/a Gezondheidsorganisatie TNO, Dr. Th. Gerritsen
Juliana van Stolberglaan 148
's-Gravenhage
Tel. 070 - 81 4481. toestel 333
Werkgroep TNO Tand- en Ivlondziekten
p/a Laboratorium voor Microbiologie, Drs. Tj Pot
Catharijnesingel 59
Utrecht
Tel. 030 - 31 33 47, toestel 43
Werkgroep Onderzoek van Tandheelkundige Materialen
TNO
p/a Tandheelkundig Instituut, Ir. H P.L Schoenmakers
Sorbonnelaan 16
Utrecht
Tel. 030-53 33 39
Bureau Ziekenhuistechnologie TNO
p/a Medisch-Fysisch Instituut TNO, Dr. B. van Eijnsbergen
Da Costakade 45
Utrecht
Tel. 030-93 51 41


