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ALGEMEEN

Gedurende het jaar ry6zhea.;ft de Gezondheidsorganisatie T.N.O. haar taak,

het uitvoeren 
".q.-bevoideren 

Yan sPeurwerk ten behoeve van de volksgezond-

heid, op verschiliende haar ter beschikking staande wiizgn ten uitvoer gebracht'

De onderzoekingen werden gedeeltelijk binnen het kader van de instituten en

afdelingen .,an dJ Gezondheiàsorganisatie T.N.O. verricht,. gedeeltelijk- uitge-

voerd a"ls gecoiirdineerde onderzoeLirrg.n buiten instituutsverband, terwij! daar-

naast met iinanciële sreun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. onderzoekingen

door derden werden verricht.
FIet nieuwe gebouwencomplex van het Radiobiologisch Instituut T.N.O. werd

op 23 oktobei ry62 door Tijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken en

Vàksgezondheid'officieel geopend. De werkzaamheden in dit belangrijke speur-

werkiistituut rroor onderioeËingen met betrekking tot het effect van radio-
acieve straling op levend weefsel waren reeds lang voor de officiële ingebruik-
neming begonnen.

De 
-onderzoekingen in dit instituut zijn ee4sdeels van fundamentele aard,

vooral die betreffende het mechanisme van de stralingsbeschadiging van levende

cellen, anderdeels is het programma direct gericht op de ontwikkeling of ver-
betering van klinische behandelingsmethoden van de stralingsziekten en van
inwend'íge besmetting met radioactieve isotopen. Het onderzoek 9P het góied
van de klinische behandelingsmethoden wordt oP grote schaal bij knaagdieren
verricht en de result"t n *"1k" voor klinische toepassing in aanmerking lijken
te komen worden bij apen verder uitgewerkt. (Dit onderzoek wordt financieel

gesteund door Euraiorn.; ff.t instituut onderhoudt bU !r*_ onderzoek op dit

[ebied zeer nauw contact met de kliniek en is ingeschakeld b-ij een project. van

Eé., d.r universiteiren hetwelk de behandeling van slachtoffers van stralings-

ongevallen in voorbereiding heeft.
íIet Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. zag een gedeelte van de

toegewezen nieuwbouw in de Zuidpolder te Delft gereedkomen, waarin huis-
,"àt g vonden de afdelingen ,,Klimaatregeling" en ,,Geluid en Licht'. Na de

voltoo-iing van dit T.N.O.-óomplex, waarmede nog geruime tijd zal.ziin gemoeid,

zullen díarnaar worden overgebracht de afdelingen belast met de werkzaam-
heden betreffende water en bàdem, buitenlucht- en luchwerontreiniging in de

indtrstrie. De werkzaamheden van het instituut ziin zo veelzijdig dat in het

algemeen onderdeel van het jaarverslag slechts een enkel asPect naar voren kan
wórden gebracht. In het huidige tijdsbestel verdient het zeker aandacht dat in
verschillànde streken van ons land de buitenlucht vrij sterk verontreinigd is, hetzij
consrant, hetzij onder bepaalde omstandigheden. Dit is aanleiding geweest tot het

tot ,t"rrà komen *.t ,t d"te instellingen Yan een gemeenschappelijk onderzoek

naar aard en vóórkomen van luchtverontreinigingen.
Het aandeel van het instituut in dit onderzoek betreft voornamelijk het meten

van neerslag van en concenffaties aan verontreinigingen en het bestuderen van de



invloed daarvan op de gezondheid van de mens. Daarnaast wordt door anderen
nagegaan_ wat de invloeden zijn op dieren, planten en dood materiaal. In de
onderzoekingen van het instituut wordt veeiaandacht besteed aan de toestand
in het gebied rond de Nieuwe \(raterweg in verband met de daar aanwu.ige
sterke.opeenhoping van industrieën, woonkernen en tuinbouwgebieden met veï-
warmde kassen. De noodzaak van onderzoek wordt onderstreeft door de plaats-
vindende uitbreiding van de industrieën in dit gebied

In vele indusuieën is de lucht verontreinigà door stoffen die de gezondheid
nadclig beïnvloeden. Naast incidentele -.tiig.n is vooral systemati-sch onder-
zoek. in bepaalde bedrijfstakken nodig o- -.., inzicht té verkrijgen in de
relatie tussen het vóórkomen van luchtverontreinigingen en de invloéà dr"rrrrn
op de mens. Het aandeel van het instituut in deze-onderzoekingen betreft voor-
namelijk de technische zijde van dit vraagsruk.

.. van_de bedrijfstakken kunnen o.a. worden genoemd gieterijen, de keramische
(in verband met silicose-gevaar) en de kunststóffenverwÉrkende industrie.

. .ln het Medisch-Fysisch Instituut T.N.o. in utrecht, dat als een natuurkundig
laboratorium ten behoeve van de geneeskunde is te beschouwen, werd in r96i
onder meer een cardiotachometer ontwikkeld, alsmede het eventueel daarbij te
gebruiken éénkanaalstelemetriesysteem; deze apparatuur werd door de bedrijfs-
geneeskundigen met enthousiasme ontvangen.

In het centraal Proefdierenbedrijf T.N.o. werden in ry62 in de behuizing
der dieren enkele belangrijke verbeteringen aangebracht. ónder meer werd dË
konijnenfokstapel die in de open lucht was geÉuisvest overgebrachr naar een
paviljoen. Hierdoor kan thans een continup.àdukde van konijnen worden ge,
waarborgd.

. Vr., de werkgroepen die in gecoördineerd verband onderzoekingen verrichten
kan in het bijzonder melding worden gernaakt van de ontwikËefing van de
A.therosclerose-werkgroep T.N.o., die ónder leiding van prof. or. "c. ;. r.Böttcher onderzoekingen verricht naar het vaststellen- van de verandering.i di"
in de arteriewand en in het bloed optreden bij atherosclerose. Van een viertal
publiekrechtelijke- bedrijfsorganen en ,an een onderneming werd een belangrijke
toezegging voor financiële steun onryangen. op deze plaJts moge dank *örj"r,
uitgesproken voor dgze bijdragen.

In het kader van de werkzaamheden van de stuurgroep Lawaai.invloeden
van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig OnderzoeÉ r.N.o. verscheen een
brochure betreffende audiometriich onderzàek, waarin aanbevelingen worden
gegeven voor het vaststellen en registreren van beroepshardhorendheid.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. heeft zijn gordkeuring
qetreght aan het z.g. ,,c.A.R.A.-rappori". Dit rapport, ror stand'gek"om." ii JË
Adviescommissie T.N.o. inzake Ö.e.n.A. lchrónische aspecifieËe respiratoiie
aandoeningen), is bedoeld als leidraad bij het systematisÀ uitvoeren van ge-
coördineerde onderzoekingen op dit terrein.

Verder kan melding worden gemaakt van het verschijnen van t\il'ee publikaties
van de Guondheidsorganisatie T.N.o. welke van beíarrg worden gàacht ,oor
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beter begrip omtrenr de waarde van epidemiologische onderzoekingen op het
gebied van reuma en van perinatale sterfte. Dr. R. de Graaff beschiijft in zijn
monografie voor reumatoïde arthritis in Nederland een steekproefonderzoek
onder de Nederlandse bevolking naar de frequentie van reumatoïde arthritis en
enkele andere reumatische aandoeningen. De publikatie van Dr. J. H. de Fraas-
Posthuma getiteld ,,Perinatale sterfte in Nederland" handelt over een onderzoek
naar de factoren die de perinatale sterfte beïnvloeden. Beide publikaties zijn van
belang voor de beleidsvoering bij de gezondheidszorg.

Als derde uitgave van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in ryGz zag de
publikatie ,,Gezondheid en ziekte te Zutphen" het licht. Dr. C. A. A. Brarnlage
verrichtte een enquète naar de gezondheidszorg bt1 136 gezinnen in Zutphen.
In deze enquëte, welke werd uitgevoerd in het kader van een studieprogrÍrmma
der vereldgezondheidsorganisatie, werd nier de zieke maar de geionde -ens
centraal gesteld. Nagegaan werd op welke wijze en in welke mate een algemene
gezinspopulatie gedurende één jaar gebruik heeft gemaakt van de haar ter be-
schikking staande (preventieve en curarieve) gezondheidsvoorzieningen.

Op het terrein van samenwerking met andere organisaties werd besloten de
door de Gezondheidsorganisatie T.N.o. en de voedingsorganisatie T.N.o. in-
gestelde werkgroep ,,onderzoek naar de voedingstoestand van de bevolking" een
betere grondslag te geven. Een commissie van ovedeg zal de besturen rr"n-beid"
organisaties advies uitbrengen over het uit te voeren wedrprogramma.

De sterke toeneming van het aantal produkten van de chemische en farma-
ceutische industrie waarmede de consument regelmatig in aanraking kan komen
heeft-ertoe geleid dat de Gezondheidsorganisatie T.N.o. en de voèdingsorgani-
satie T.N.O. gezamenlijk een Stuurgroep Chronisch Toxiciteitsonderzoek helben
geformeerd, welke tot taak kreeg een speurwerkprogramma op het onderhavige
gebied 

-op_ 
te stellen. De Gezondheidsorganisatie T.N.o. kan echter ,r"rr*"!.

het ontbreken van de benodigde geldmiddelen nog geen actief aandeel nemen in
de uitvoering van het onderzoek, dat thans reeds door de Voedingsorganisatie
T.N.g. wordl gedaan. volstaan moest worden met het geven van een ópdracht
voor het verrichten van een oriënterend onderzoek naar een methodiek ter vast-
stelling van de terarogene werking van thalidomide bij proddieren.

Personeel

Aan het einde van het verslagjaar waren in totaal bij de activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.o. ingeschakeld 44r medewerkers, waarvan roo
academici. Het personeelsbestand van de onder de organisatie ressorterende
instellingen E yetgn: Instituut voor Gezondheidstechniek, Medisch-Fysisch
Instituut, Radiobiologisch Instituut en Centraal Proefdierenbedrijf, bedraagt
2-74,-van de Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek en de Radiologische
§flerkgroep 18 medewerkers. De overige r49 medewerkers zijn werkzaaÀ aan
onderzoekingen die door initiatief hetzy van de Gezondheidsoiganisatie T.N.o.,
hetzij van derden zijn geëntameerd. van deze medewerkers-hebben ,2 geen



dienstverband met de Gezondheidsorganisatie maar met de instelling waar het

onderzoek plaatsvindt.
In ry62 steeg het aantal werknemers van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

van 362 tot 389, zijnde rtim 7 
o/o.

Uit de personeelsgroei blijkt dat ondanks de krappe arbeidsmarkt de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. in het afgelopen jaar een belangrijke vergroting van

haar potentieel tot stand heeft kunnen brengen.

Financiën

De uitvoering van het programma van een speurwerkorganisatie balanceert
tussen het dooi het bestuur noodzakelijk geachte en het financieel mogelijke.
De begroting die jaarlijks bij de Cenrale Organisatie T.N.O. wordt ingediend
uormialr hàt ware een financiële vertaling van het beleid. De aan het eind van

196o opgestelde begroting 196z sloot op een totaal budget "?\ t 6-.114.732 en

raa-de Éet benodigde sósidie op J 5.34.6J7. ln deze subsidiebehoefte is de

volgende onder',rerd-.ling te maken: Í +.gll.61l basissubsidie, 19o..9@ stimule-

ringsgeld en f 3oo.ooo èxtta subsidie ter dekking van de kostenstij-ging in ver-
band-met nieuwe behuizing van onder de organisatie ressorterende instituten.

Door de Centrale Organisatie werd het basissubsidie gest€ld 9P Í 4.124.3oo,
zijnde Í 6og.11l minder ían werd gevraagd. Deze subsidievaststelling heeft ertoe

gél.id drt É"t-b"rtour van de Gezondheidsorganisatie het uitvoeringstempo lager

heeft moeten stellen dan overeenkomt met het werkplan.
Een vergelijking tussen begroting en jaarrekening wordt bemoeilijkt door de

in ryGz plàatsgehàd hebbende stijging van de lonen. Het basissubsidie werd ver-

hoogd met I ,4o.ooo ter gedeeltelijke compensatie van de kostenstijging- ver-

ooriaakt door het toekennln van een salarisverhoging aan het personeel van

5,2 7o en met f 9.4oo als tegemoetkoming in de kostenstijging door de huurver-
hoging per r sept€mber ry62.

í{eibasissubsidie werd als gevolg van het vorenstaande Í 4.473.7oo. Ten slotte

werd nog een eenmalig subsidie ontvangen van f rz.ooo ter bestrijding_van de

kosten rràr, 
".n 

uitkering yan 2,20/o aan het personeel dat wordt gesalarieerd

volgens de bij het Rijk geldende schalen.
Àlle hierboven genoemde compensaties dekten niet de totale kostenstijging die

ïn ry62 optrad; eensdeels vloeit zulks voort uit de tussen de Centrale Organisatie
T.N:O. 

"n 
h"t Ministerie van Financiën geldende afspraak dat een deel van de

kostenstijging moet worden verhaald op opdrachtgevers - hetgeen bij slechts

enkele opd.rlhtg"rers van de Gezondheidsorganisatie mogelijk is - en ander-
deels uiihet onibreken van een compensatie in de kosten van de denivellering
van het personeel dat volgens Rijksschalen wordt beloond.

\7at de overige uit de Rijkssfeer komende geldmiddelen betreft kan worden

medegedeeld, dai in 196z tot uitdrukking kwam dat de tegemoethoming in de

."tr"-kort.n van nieuwe huisvesting van de instituten niet ontvangen wordt in
het jaar waarin de kosten zijn gemaakt doch in het daarop volgende jaar. Ten

IO



bate van de jaarrekening ry62 is ontvangen een bijdrage ad J 67.4c,0 in de in
196r gemaakte hogere huisvestingskosrcn.

FIet ten bate van 196z geboekte stimuleringsgeld bedraagt Í SG,zl r. Ook op
deze plaats moge er nogmaals op worden gewezen dat de bijdragen die Neóer-
landse natuurlijke of rechtspersonen bereid zijn te geven voor de uirvoering van
het vrije speurwerkprogramma door het Rijk worden verdubbeld.

In totaal werd van de Centrale Organisatie aan gelden afkomstig uit subsidie
van het Riik I +.6+S.ll r onrvangen, zijnde een stijging ten opzichte van r96t
van | 569.63t $4 7o).

Uit de staat van lasten en baten blijkt dat de ontwikkelingin 196z slechts ten
dele door deze subsidiestijging kon worden gefinancierd, Zonder de zeer belang-
rijke stijging van de opbrengst van werkzaamheden en de stijging van de overige
baten, zou t96z voor de Gezondheidsorganisatie een jaar zijn geworden waarin
een met enthousiasme in gang gezeme ontwikkeling zou moeren zijn afgebroken.
Het op de winst- en verliesrekening staande verlies van I z63.o6z geeft duidelijk
aan derr de financiële mogelijkheden lager zijn geweest dan die in de reële sfeer.



STAAT VAN LASTEN EN BATEN

LASTEN

Personele bosten:

Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O'
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.
Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O.
Radiobiologisch Instituut T.N.O.

Overige activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Overige activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Calculatorische afschrijvingen

In eigen beheer vervaardigd

Overige activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Bijdrage aen voorziening te bestellen
aPPafaten

Afschrijvingen volgens
aanschaffingswaarde

Verstrehte subsidies:

t2

t96t
855.868
+22.314
246.353
434.390

1962

987.036
523.661
284.890
666.362

Materiële leosten:

Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. 274.108
Medisch-Fvsisch Instituut T.N.O. 241.084
Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. 220.677
Radiobiologisch Instituut T.N.O. 370.294

1.106.163

738.359

1.844.522
325.303

1.958.923

741.613

2.461.949

864.830

385.674
277.373
243.829
548.593

1.455.469

688.704

2.144.t73
675.701

2.700.538

2.169.825

135.685

311.254

60.092
134.116
80.1 12

105.369

3.326.779

2.8t9.874

- 121.907

418.269

72.251
46.297
66.044
81.292

265.884

- 18.004

247.880

184.741

432.621

163.009

595.630

-459.945

379.689

- 57.678

322.}tt

140.400

462.411

- 10.771

451.640

- 573.547

5.3r7.302 6.443.015



BATEN

Subsidie (incl. stimuleringsgelden) :

Instituut voor Gezondheidstechniek T.N'O.
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.
Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O.
Radiobiologisch Instituut T.N.O.

Overige activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Bijdragen oan derd,en:

Instituten
Overige activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

O pbrengst uter hzaamheden :

Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O.
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.
Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O.
Radiobiologisch Instituut T.N.O.

Overige actiYiteiten Yan de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Oaerige baten:

Instituten
Overige activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Calculatorisc he baten:

Bijdragen uit resente:

Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O.
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.
Centraal Proef dierenbedrijf T.N.O.
Radiobiologisch Instituut T.N.O.

Overige activiteiten van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

1961

932.400
757.000
304.74t
732.700

L962

r.079.t06
77t.t25
270.000
885.000

3.005.231

t.644.tOO

51.125

173.677

285.703
3s.178

293.557
272.120

886.558

178.932

1t3.899

24.277

- 6.826
41.355
7.21t

112.504

154.244

108.818

2.726.841

1.352.859

18.226

213.7t6

251.520
2.789

223.896
172.443

650.648

163.600

4.079.700

231.942

814.248

58.149

- 134.642

267.905

4.649.331

224.802

t.065.490

45.968

12.181

138.176
t02.154

- 221

- 477
35.976
3.347

38.625

229.280

263.062

6.443.015
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Totucr*trxc op DE srAAT vÀN LAsTEN EN BATEN vAN DE cEzoNDríEIDs-
ORGÀNISATIE T.N.O.

LASTEN

Personele hosten

Opgenomen zijn de salarissen en sociale lasten.

Materiële hosten

De calculatorische afschrijvingen bedragen: voor de investeringert tz 7o van de
verzekerde waarde per r januari van het betreffende boekjaar. De Centrale or-
ganisatie T.N.o: heeft besloten de calculatorische afschrijving op de gebouwen
voor t96z te stellen op f r.ooo,- per personeelslid in dienst op r januari van het
betreffende boekjaar in plaats van de in 196r toegepastà afschrijving van
Í 6to,-. De calculatorische afschrijvingen worden gebruikt t.b.v. de kostprijs-
administratie.

Inaesteringen

In de post investeringen is opgenomen een bedrag voor in eigen beheer ver-
vaardigde apparatuur. Daar dit bedrag bestaat uit personele en Àateriële kosten
is het ter voorkoming van dubbeltellingen afgetrokken.

- Onder ,,bijdrage aan voorziening te bestellen apparaten" is vermeld het bedrag
dat betrekking heeft op de in het betreffende jaar geplaatste en nog niet gefactu-
reerde bestellingen verminderd met de onttrekking ain de voor dit doel in vorige
jaren gevormde voorziening.

Het bedrag van de afschrijvingen volgens aanschaffingswaarde is in hoofdzaak
gebaseerd op het toaliseren van ro 0/o van de factuurwaarde van apparaten en
instrumenten aa;nwezig bij de instituten en van de volledige factuurwaarde van
de aanschaffingen in het betreffende boekjaar t.b.v. de overige activiteiten.

Verstrehte subsidies

Opgenomen z4n de subsidies verleend voor onderzoek op initiadef van derden
en die voor onderzoehingen gecoö,rdineerd door de Medisch-Fysische Afdeling
T.N.o., terwijl voorts zijn opgenomen de bijdragen aan de voedingsorganisatié
T.N.O. en aan de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O.
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BÀTEN

Subsidie
r96t

stbsidie stimileringsgeld

Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. I 9zz.4oo f ro.ooo
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. ,, 7t7.ooo
Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. ,, 3o4.74r
Radiobiologisch Instituut T.N.O. ,, 7j2,7oo
Overige activiteiten ,, r.212,819 ,, roo.ooo

t96z
s*bsidie stimileringsgcld

Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. I r.o75.ooo | 4.to6
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. ,, 765.ooo ,, 6.t27
Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. ,, 27o.ooo
Radiobiologisch Instituut T.N.O. ,, 885.ooo
Overige activiteiten ,, r.y;8.roo ,, 86.ooo

Bijdragen ttan derden

Bijdragen worden verkregen voor werkzaamheden in de instituten en voorts
hoofdzakelijk voor het atherosclerose-onderzoek dat te Leiden onder leiding van
Prof. Böttcher plaatsvindt. Voor het genoemde onderzoek werd in ry& f ry4.oÍ,
enin 196z I 167,677 ontvangen.

O pbr e n gs t arcr h z aamh e d e n

Buiten de instituten worden voornamelijk door de Radiologische §ferkgroep
T.N.O. en door de Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek T.N.O. gehono-
reerde werkzaamheden verricht.

Oaerige baten

Verantwoord zijn toevallige baten, opbrengst van verhuur van ruimte.

Calculatorische baten

Deze post wordt gevormd door het verschil tussen de calculatorische en de
werkelijke af schrijvingen.

Bíjdragen uit reserae

De negatieve bedragen zijn toevoegingen aan de reserves.
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Bestuur en dagelfrhs bestuar

Bij Koninklijk Besluit van 3r januari 1962, nummer 19, werd aan Prof. Dr.
G. A. Lindeboom op zijnverzoek per r januari ry62 eervol ontslag verleend als
bestuurslid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en werd in zijn plaats benoernd
Prof. Dr. T. D. Stahlie.

Ook Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma verzochr ontslag als bestuurslid, hetgeen
hem eervol werd verleend bij Koninklijk Besluit v*n z6 apnl ryGz, nummei y8;
in de vacature werd voorzien door benoeming van Ir. G. H. Dop.

De heren H. J. Dijkhuis en Prof. Dr. E. H. Vogelenzang, die per t aplil ry62
periodiek aftraden als tijdelijk bestuurslid van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., werden bij Koninklijk Besluit van r juni 1962, nummer 28, met ingang
van eerstgenoemde datum herbenoemd voor de tijd van 6 jaar.

In verband met het statutair aftreden op Z september 196z van Prof. Dr.
J. J. G. Prick als lid van het dagelijks besiuur van de Gezóndheidsorganisatie
T.N.O. heeft het bestuur door tussenkomst van de Centrale Organisatie T.N.O.
een verzoeh ingediend bij de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van Onderwijs, Kunsten en'§7'etenschappen, Dr. N. Speijer bij de Kroon voor
te dragen voor benoeming tot tijdelijk bestuurslid van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. met het oogmerk hem na benoeming te verkiezen tot lid van het dagelijks
bestuur in de plaats van Prof. Prick. Dr. Speijer is bij Koninklijk Besluit van
z8 juli 1962, nummer 4, benoemd tot bestuurslid en in de bestuursvergadering
van 19 oktober t96z gekozen tot lid van het dagelijks bestuur.

Bij Koniuklijk Besluit van 6 november 1962, numurer 24, is de heer P. L. Stal
als plaatsvervangend gedelegeerde van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid in het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. vervangen door
Dr. R. H. J. Kruisinga.

Ook op deze plaats moge dank worden gebracht aan de afgereden besuurs-
leden voor de werkzaamheden welke zij tijdens hun zittingsperiode in het belang
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. hebben verricht.

Een ovetzicht van de samenstelling van het bestuur en het dagelijks bestuur aan
het einde van het verslagjaar wordt gegeven in bijlage Ia.

Vergaderingen

Het bestuur kwam in de verslagperiode viermaal bijeen, het dagelijks bestuur
vergaderde negenmaal.

Stichting ter Beoordering aan de Prazaentieve Geneesburde

De heren Prof. Dr. Mr. P. A. H. Baan, Mr. G. C. van Dijk, Prof. Dn P. Mun-
tendam en Dr. E. H. Reerink, die per r januari ry62 peiodiek aftraden als lid
van de Raad van Beheer van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Ge-
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neeskunde, zijn door het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de prae-
ventieve Geneeskunde herbenoemd voor de tijd van vier jaar.

__Op yooldracht van de Raad van Beheer heeft het Stichtingsbestuur de heer

It.J.oijttuis op zijn verzoek per r januari ry63 eeryol onislag verleend als
lid van genoemde Raad en in zijn plaats benoemd ór. R. H. J. Kriisinga.

Contacten rnet adere instellingen

Binnenland

_Jl I2r_, is op_gericht de stichting voor Fundamenreel Geneeskundig onderzoek
(FUNGO), welke beoogt de bevordering van het fundamenteel feneeskundig
onderzoeh aan de universiteiten en andere instituten op het gebied ,In d. g.n..rl
kunde in de ruimste zin des woords en die daartoe samenJerking tor r,àd *il
brengen tussen onder-zoekers in de geneeskunde die zich *"t *óor"happelijke
onderzoekingen 9p dit_ terrein bezighouden. Het initiatief hiertoe ir g;o-en
door een aàntal hoogleraren. De voorzitter van de Gezondheidsor[anisatie
T.N.o. woont als waarnemer de vergaderingen van het sdchtingsbestuur-bij.

Door het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht is een commis-
sie voor milieu-hygiëne ingesteld, die zich bezighoudt mer een aantal problemen,
samenhangend met de verontreiniging ,an *aier, bodem en lucht, alsmede mei
geluidhinder e.d. Prof. Dr. J. \fl. Tesch neemr als adviserend lid aan de werk-
zaamheden van deze commissie deel.

Prof. Tesch heeft de uitnodiging- aanvaard zitting te nem€n in het algemeen
bestuur en de Raad van Beheer lran het Koninklijk IÀtituut voor de TropJn en is
benoemd tot lid van de door de Koninklijke Nederlandse Akademie uli \r.t.rr-
::!tf:"_ ingestelde Commissie \fletenschappelijk Onderzoek in de Tropen
§roTRo).

Dr. M. A. Bleiker heeft als vertegenwoordiger van de Gezondheidsorganisatie
T.N.g. zitting genomen in de door de Gezondheidsraad ingestelde Subcàmmissie
voor de Geestelijke Volksgezondheid van de Nationale Coàmissie voor Gezond-
heidsstatistieken.

Dr. Y. van der §[ielen neemr namens de Gezondheidsorganisatie T.N.o. deel
aanteraadslagingen-van de §flerkgroep Adaptatie-InstrumÀten van de Stichting
Technische voorlichting ten behoeve van Lichamelijk Gehandicapten. DezI
groep houdt zich bezig met de ontwikkeling van technieken die de-lichamelijk
gehandicapt€n helpen bij de aanpassing aan liet normale leven.

Ten einde op de hoogte re komen van de vorderingen op dit gebied elders in
de wereld werd door enkele leden van de werkgroep, waarondÉr Dr. van der'§7ielen, 

deelgenomen aan het eind augustus in oparya (Joegoslavië) gehouden
eerste ,,International Symposion on rhe Application of Automatic Cóntrol in
Prosthetics Design".

Een overzicht van de verschillende contacten welke de voorzitter heeft met
andere instellingen is vermeld in bijlage II. Tevens zijn hierin opgenomen de
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colleges waarin Dr. Bleiker en Dr. van der §íielen namens de Gezondheids-

organisatie T.N.O. zitting hebben.

Buitenland

De voorzitter bracht op 29 en 30 maart ry62 een bezoek aan het regionale

bureau van de §íereldgezàndheidsorganisatie te Kopenhagen ten einde van ge-

dachten te wisselen over de mogelijkheid van internationale samenwerking op

bepaalde gebieden van onderzoek, welke op het terrein van.de Gezondheids-

organisatiJ T.N.O. liggen. Vooral voor ondèrzoek op het gebied van de tuber-
culose bleek belangstelling te bestaan.

Mede op verzoàk u", h.t Ministerie van sociale zaken en volksgezondhe'd
werd vanlo mei tot 6 juni t96z eenbezoek gebracht aan hft hoofdbureau van de

Vereldgeztndheidsorganisatie te Genève, waar de voorzitter meE een aantal

afdelin[shoofden besprekingen voerde over verschillende problanen waarin de

Gezoniheidsorganisaiie t.N.O. is geïnteresseerd. Ook daar kwam het tuber-
culose-onderzoek naar voren.

Ffet meest positieve resultaat van deze besprekingen is geweest, dat de Union
Internationali contre la Tuberculose oP verzoek van de 'V/'ereldgezondheids-

organisatie in haar jaarvergadering in september_ 196z te Pa4js heeft besloten

eei onderzoek naar het vóórkomen tran specifieke en aspecifieke tuberculine-
gevoeligheid in een aantal Europese landen te doen uitvoeren. Aan de Gezond-

Éeidsorlanisatie T.N.O. werd verzocht, op grond van de-in Nederland bestaande

ervarin[, als ccördinator voor dit onderzoek op te treden. FIet bestuur van de

Gezondleidsorganisatie T.N.O. heeft Dr. M. A. Bleiker hiermede belast.

Als afgevaardigde van de §lereldgezondheidsorganisatie heeft de voorzitter
deelgenoiren aan- het in september t96z te §fl'arschau door Verenigde Naties

belegde,,seminar on urban development and planning in Eur-o-pe".

Tèn slotte kan worden vermeld, dat de voorzitter het Public Health Congress

in Scarborough (Engeland), dat van 6 tot 14 april ry62 werd gehouden, bij-
woonde.

De voorzitter is als lid toegetreden tot de Royal Society of Health in Engeland.

r8



§TERKZAAMHEDEN

GECOORDINEERDE ONDERZOEKINGEN

r. ONpnnzorx op HET GEBTED vÀN TUBERCULosE

De onderzoekingen van de Adviescommissie T.N.o. inzake het B.c.G.-
vaccinatievraagsruk hebben zich in de loop der jaren geleidelijk over een breder
terrein uitgestrekt. Aangezien het B.C.G.-ónderzoek .en kl.ir, 

"rp".t 
is geworden

en de commissie zich thans meer met tuberculose-epidemiologie gàat bezi"ghouden,
met name met de aspecifieke _bacteriën, is de naam van dJ commissie Éiermede
meer in overeenstemming gebracht en gewijzigd in Adviescommissie T.N.o.
inzake onderzoek op het gebied van tuberculose.-

zoals reeds aan her begin van dit verslag werd gemeld, is de Gezondheids-
organisatie T.N.O. in de gelegenheid gesteld mede tJwerken aan een internatio-
naal onderzoek naar het vóórkomen van specifieke en aspecifieke tuberculine-
gevoeligheid. Dr. M. A. Bleiker is als coiirdinaror aangeweien.
. ln t96z verscheen het proefschrift van de heer D. vàn Alten ,,De tuberculose-
bestrijding bij de Koninklijke Nederlandse Land- en Luchtmíchr',. De voor-
naamste resultaten zijn weergegeven op blz. 4o van dit verslag.

De activiteiren van de tuberculine-werkgroep waren in ry6i op verschillende
aspecten van het Mantoux-onderzoek gericht.

H et tuberculine-ond.erzoek bfi recruten

Door de tuberculine-werkgroep van de Militair Geneeskundige Dienst werden
met_medewerking van de tuberculine-werkgroep rran de Gezon?heidsorganisatie
T.N.9. + 48.ooo recruren, die voor eerste óefening onder de wapenen È*"-.n,
met de standaardreacde van Manroux onderzochi (r T.U. Rt z3 * o,o, 0/oo
Tween 8o). Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat de tu6erculi""-i"à.*
yT d9 recruren bij de laatste lichtingsgroep t96z gedaald was tot rc vo. De
individuele uitslagen vormen de basisgègerr.rrr ,rooi de tuberculinekaart van
Nederland.

S pecifi.citeitsverbetering odn P.P.D.

In samenwerking met de \írereldgezondheidsorganisatie werd een begin ge-
maakt met het tesren van l.P.D. waarbij als stabilisator in plaats .t an Tw-een-go
gelatin o; Vo werd gebruikt.

. .I.n s-an-renwerking mer het Rijks Instituur voor de volksgezondheid werd de
biologische werkzaamleid van een ,,kleinmoleculair" tubJrculine (Tuberculin
Active Peptide) vergeleken met die van P.P.D.-RI z3 * Tween go.
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Tubercu,line-onderzoele bij werlenemtrs in de mijnindustrie '

Bij È 3o.ooo werknemers in de mijnindustrie werden in samenwerking met de

Medische Dienst van de Gezamenlijkl Steenkolenmijnen twee tuberculinereacties

,rer.icht, te weten de standaardreaótie en een reactie met een P.P'D' bereid van

,iypir.ii. fvfycobacteriën. Hierbij ble* dat bij een deel der onderzochten

aspËcifieke tuberculinegevoeligheid voorkomt. Tevens werd de relatie onderzocht

,riÀ aspecifieke tubàrculine-gevoeligheid en het vóórkomen van massieve fi-
breuse silicose bij mijnwerkers.

T u b e r c uline -ond e r z o e k aJ s,,b etto lh in gs on d e r z oe k"

lnZaandam werden t zz.ooo en in 's-Gravenzande t ,.ooo Personen met

de standaardtuberculinereactie onderzocht.
Deze onderzoekingen werden gelijktijdig met een- röntgen-bevolkingsonderzoek

op t.rÈ.r"rrlose uitgeïo.rd. Beidà o.rdeízoikinger leverden. de gcge.vens voor de

tiberculine-indices-in diverse leeftijdsgroepen. O.a. bleek hieruit dat op -r 49-
jarige leeftijd nog circa 75 % yan de-bevólking een positieve. tuberculinereactie

í.rioorr.. í"r, i^ rrre 
'Évinding wijst op d, noodzaak de strijd tegen de

tuberculose intensief te blijven voortzetten.

2. ONoTnzoTT INZAKE cHRoNIscHE ÀSPECIFIEKE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN

Door de Adviescommissie T.N.O, ínzake astmatische ziekten is een ,,lorg
term"-project opgesteld ten aanzien van de bestudering en bestrijding van het

asthma bronchialË of berer de astmatische ziekten - astmatische bronchitis en

chronische bronchitis. Dit project heeft ten doel:

a. Een algemeen beeld rc geven van de problematiek van chronische-aspecifieke

respiraïoire aandoeninfen. Deze aandoeningen zijn een belangrijk-probleem
voór de volksgezondhéid. Het arantal mensen, dat in een of andere vorm

door deze aarràoerrirrgen is getroffen, kan op s 7o van de bevolking worden
geschat.

b. Een richtlijn te geven voor uniforme nomenclatuur en onderzoektechniek,

waardoor éen bei.r. vergelijkbaarheid van de resultaten wordt beoogd.

c. Te trachten van het totale probleem een aantal onderdelen te belichten, welke

in het kader van de werkzaamheden van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
tot uitvoering kunnen worden gebracht. Door samenwerking 

-met- -andere
instellingen, íaarorrd., de stichting ,,FIet Nederlands Astmafonds", kan

dit programma worden uitgevoerd.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft in principe het

proiect aanvaard als uitgangsp,rnt 't *i onderzoek op dit gebied in cciirdinatie
^*.í h.rg..r, reeds in hei kaàór van de Adviescommissie wordt verricht en aan

de hani hiervan het werkprogramma voor 1963 bepaald. De naam van de
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commissie is gewijzigd in ,,Adviescommissie T.N.O. inzake chronische aspecifieke
respiratoire aandoeningen (CARA)".

In het verslagjaar werd het onderzoek inzake het proteolytische enzymsysteem
in het bloed van gezonden, asthmatici en emphysematici, dat onder leiding stond
van Dr. C. Dijkstra, afgesloten. Voor een korte samenvatting van de verrichtin-
gen en de resultaten wordt verwezen naar blz. 42 var dit verslag.

In verband met zijn verblijf in Amerika gedurende het jaar ry63 heeft
Dr. A. Bouhuys geen subsidie aangevraagd ter voortzetting van het in t959
aangevangen onderzoek naar de invloed van histamine en histamine-liberatoren
op de bronchi.

De volgende door de Adviescommissie geccËrdineerde onderzoekingen werden
in ry62 voortgezet en zullen ook in t963 voortgang vinden:
onderzoek naar de verhouding van sensibilisatie en hyperreactiviteit van de
bronchiaalboom in het kader van de astmaproblemadek tegen de achtergrond
van veranderingen van endocrine aard (Prof. Dr. N. G. M. Orie en Dr. K. de
Vries);
observatie gedurende lange tijd van patiënten met astma en emfyseem; deze pa-
tiënten worden periodiek zo volledig mogelijk onderzocht, vooral wat betreft de
Iongfunctie (Prof. Dr. H. Deenstra);
onderzoek om op statistisch verantwoorde wrlze het effect van ademoefeningen
na te gaan bij patiënten met een zoveel mogelijk ,,ongecompliceerd" asthma
bronchiale (Dr. J. G. Roosenburg);
epidemiologisch onderzoek van het asthma bronchiale (Dr. H. Varekamp).

In het werkplan voor t963 zijn de volgende nieuwe onderzoekingen opgeno-
men:
onderzoek bij jeugdige personen lijdende aan recidiverende infecties der bo-
venste luchtwegen (J.\f. Stoop);
na-onderzoek van patiënten, waarbij in de jeugd een pneumonectomie werd ver-
richt (Prof. Dr. J. Swierenga).

3. ONornzorr op HET GEBTED vÀN vIRUSZIEKTEN

In rgy r werd een drietal adviescommissies van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. geïnstalleerd, welke tot taak hadden zich elk met e€n bepaald onderdeel
van de virusziekten bezig te houden, te weten:
de Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoek naar
phalitis postvaccinalis ;
de Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoek naar

de oorzaken van ence-

de epidemiologie van de
poliomyelitis;
de Adviescommissie T.N.O. inzake virusonderzoekingen.

Deze commissies hebben alle belangrijk werk verricht. FIet grootste deel van
de in hun bestaansperiode verrichte onderzoekingen is inmiddels beëindigd en
een aantal rapporten is verschenen. In de toekomst zullen wellicht nieuwe activi-
teiten door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. worden ontplooid op boven-
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vermelde terreinen. Het leek echter weinig praktisch drie commissies naast
elkaar voor dit doel te handhaven. Besloten werd derhalve tot opheffing van de
bestaande commissies en instelling van één nieuwe commissie, die het gehele
terrein van virusziekten bestrijkt: de Adviescommissie T.N.O. voor onderzoekin-
gen op het gebied van virusziekten.

In de Adviescommissie werden de volgende reeds lopende onderzoekingen
oPgenomen:
Onderzoek naar de oorzaken van encephalitis postvaccinalis (Prof. Dr. E. de
Vries).
Onderzoek inzake encephalitis postvaccinalis (Prof. Dr. J. D. Verlinde). Dit on-
derzoek is voorlopig afgesloten en zal in ry$ niet worden voortgezet.
Onderzoek met betrekking tot vraagstukken in verband met vaccinatie tegen
poliomyelitis (Prof. Dr. J. D. Verlinde);
onderzoek naar de epidemiologie van de poliomyelitis (Prof. Dr. A. Ch. Ruys).
Het Prinses Beatrix Poliofonds is bereid gevonden in 19$ voor 90 % in de
kosten van beide laatstgenoemde onderzoekingen bij te dragen.
Onderzoek inzake virushepatitis in samenhang met bloedtransfusie (Dr. L.
Schalm, Dr. H. K. Brandt en Dr. H. C. Zanen). Dit onderzoek is in de loop van
196z afgesloten. De resultaten zullen worden gepubliceerd.
Onderzoek naar het voorkomen van serumhepatitis na bloedtransfusie en toe-
diening van besraald plasma (Prof. Dr. A. Ch. Ruys). Een gedeelte van dit
onderzoek is afgesloten.

In ry6r I ry62 werd een retrospectief onderzoeh ingesteld door de arts
E. Timmer naar de frequentie van serumhepatitis na bloedtransfusies en plasma-
toedieningen.

Van een aantal patiënten, aan wie bloed of plasma was toegediend, werd door
middel van een enquëte onder de huisartsen nagegaan of er later serumhepatitis
rras opgetreden. De diagnose serumhepatitis werd aangenomen, indien hepatitis
was opgetreden na een incubatietijd van minstens zes weken en maximaal zes
maanden en de kans op hepatitis infectiosa onwaarschijnlijk kon worden ge-
maakt.

Ten slotte kon uit de fi3r bewerkte antwoorden, omvattende 4c,97 bloed-
transfusies en g3 plasmatoedieningen, slechts één geval van serumhepatitis
worden getraceerd. Er werd dus één geval op deze ruim 4roo toedieningen van
bloed en plasma, of één geval op 163r patiënten gevonden. Deze uitkomst is
van dezelfde orde lran groott€ als die, welke werd berekend met de door de
Amsterdamse Gemeentelijke Geneesliundige en Gezondheidsdienst opgespoorde
gevallen van serumhepatitis.

Zeer waarschijnlijk zal de frequentie van serumhepatitis te Amsterdam beneden
de o,5 7o liggen, belangrijk minder dan bijvoorbeeld in Amerika is geconstateerd.

In aansluiting aan het onderhavige onderzoek zal in ry$ een prospectief
onderzoek worden ingesteld naar de frequentie van serumhepatitis bij yooo per-
sonen aan wie bloed of plasma is toegediend.
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4. ONornzorx op HET GEBTED vAN cARTESBESTRIJDTNG

Het voornaamste onderzoek van de Adviescommissie T.N.O. inzake onder-
zoek op het gebied van cariësbestrijding betreft de bestudering van het effect van
de toevoeging van fluoride aan drinkwater op het ontstaan van tandbederf.
Van dit onderzoek, dat te Tiel en Culemborg wordt verricht, zijn gedurende de
verslagperiode de resultaten beschikbaar gekomen na ïYz jaar fluoridetoevoeging.
Bij de kinderen van r r tot en met ry jaar, die het gefluorideerde water ge-
durende deze periode hebben gebruikt (Tiel), blijkt thans het aantal aantastingen
op de contactvlakken van hun tanden en kiezen yo % kleiner te zijn dan bij
even oude kinderen van de controlegroep (Culemborg).

Dit resultaat is des te opmerkelijker indien men bedenkt, dat de oudste groep
kinderen reeds zes en een half jaar oud was bij het begin van de waterfluoridering
en verondersteld wordt, dat het grootste effect zal worden bereikt bij die
kinderen, die reeds vanaf hun geboorte de verhoogde fluoordosis ontvingen.

Het effect van de fluoridering op het tandbederf van het kauwvlak bleek tot
nu toe geringer te zijn dan het effect ten aanzien van de contactvlakken. Uit-
sluircnd de jongste groepen vertonen een cariësvermindering van t o 7o ten
opzichte van de controlegroep. Dit versterkt de indruk dat de andere groepen
bij het begin van de waterfluoridering reeds te oud waren om een voldoende
inbouw van de fluoride-ionen toe te laten.

t. Oxprnzorx op HET GEBTED DER GERoNToLocrE

Het onderzoek inzake stollingsfactoren in het bloed van zieke bejaarden,
verricht in aansluiting aan een voordien uitgevoerd onderzoek bij gezonde
bejaarden onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreuder, werd in augustus 196z
afgesloten. Een samenvatting van de resultaten van beide onderzoekingen wordt
gegeven op pag. 44 Yan dit verslag.

Het onderzoek inzake medische, pathologisch-anatomische en sociologische
bevindingen en het onderzoek inzake de sociaal-psychologische status bij be-
jaarden in het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam,
verricht door Dr. L. Burema en Prof. Dr. 'Vz'. 

J. Bruins Slot, vonden eind ry62
hun afsluiting.

In het verslagjaar werden v«)rtgezet:
experimenteel gerontologisch onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek-Huis
(Prof. Dr. O. Miihlbock);
onderzoek inzake osteoporosis senilis (Dr. M. Frenkel);
gerontologisch onderzoek in het Gemeentelijk Verzorgingshuis voor Ouden van
Dagen te Amsterdam (Dr. M. Frenkel);
vervolg-onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke toestand van bejaarden
in Nederland met inschakeling van huisartsen (Dr. R. J. van Zonneveld);
onderzoek inzake de revalidatie en expressiemogelijkheden bij afasie-patiënten
(Dr. J. Th. R. Schreuder).

Begonnen werd met het onderzoek inzake de frequentie van het voorkomen
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van prostaatcarcinoom bij oude mannen en het voorkomen van amyloid in de
hartspier bij oude mensen (Dr. H. E. Schornagel).

In het werkprogramma rroor 1963 is tevens een onderzoek opgenomen naar
de calciumstofwisseling bij gezonde bejaarden onder leiding van Dr. J. Th. R.
Schreuder.

6. Orvornzorr op HET GEBTED vAN scHTMMELZTEKTEN

Algetneen

De toenemende belangstelling voor de Afdeling voor Medische Mycologie van
het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn moge onder meer blijken
uit een aanzienlijke toename van inzendingen van klinisch-pathologisch materiaal
in vergelijhing met 196r. Dit betrof vooral het aantal sputa, punctaten en

bronchiaal-secreten, waarvan er respectievelijk r9o, 40 en 23 werden ontvangen.
De collectie stammen werd uitgebreid met 17 nieuwe schimmel- en z3 nieuwe

actinomycetenstammen. Moeilijkheden werden ondervonden met de collectie
dermatofieten, vermoedelijk ten gevolge rran ongunstige veranderingen in het
substraat door de sterilisatie.

In maart werd wederoÍn een cursus medische mycologie gegeven, waaraan

3 artsen en 6 analisten deelnamen.
Voorts werd aan twee belangstellende buitenlandse bezoekers onderricht ge-

geven over de taxonomie van schimmels €n actinomyceten, speciaal van het
genus streptomyces. Een groot aantal personen bezocht de Afdeling ter bespre-
king van problemen aangaande schimmels of actinomyceten.

Dr. G. A. de Vries maakte in augustus/september een reis naar het oostelijk
deel van Canada en de Verenigde Staten van Amerika ter bijwoning van de in
Montreal gehouden bijeenkomsten van de "subcommittee on Taxonomy of Acti-
nomycetes" van de "International Committee on Bacteriological Nomenclature"
en de aldaar door deze commisse georganiseerde "workshop", §raarvoor als
studie-object de kleur van lucht- en substraatmycelium was gekozen. Daarna
nam Dr. de Vries deel aan het 8ste Internationale Congres voor Microbiologie.
Na afloop bezocht hij een aantal personen en instituten in Toronto, Syracuse en
Pearl River, werkzaam op het gebied van de medische mycologie of de taxonomie
der actinomyceten. In oktober werd Dr. de Vries benoemd tot lid van boven-
genoemde "Subcommittee on Taxonomy of Actinomycetes".

Onderzoekingen

FIet aantal voor aspergillose-onderzoek uitgezochte aspergillus fumigatus-
stammen steeg tot 39. Hieronder bevinden zich verscheidene stammen die wat
hun morfologie betreft afwijken van het normale type. Fysiologisch gedragen
zij zich yoor zoyer onderzocht vrijwel gelijk. Zo constateerde Dr. A. P. Struyk
te Delft dat tz onderzochte stammen ongevoelig waren voor griseofulvine en

24



trichomycine, maar goed gevoelig voor nystatine en pimaricine. Slechts één stam
bleek gevoelig voor amphotericine-B. Dr. R. H. Cormane te LItrecht constateerde
dat van 18 stammen alle op één na autotrooph waren voor de door hem ge-

bruikte vitamines. De voor Cladosporium zo geschikt gebleken kernkleuring
volgens Smith gaf met Aspergillus fumigatus geen goede resultaten. Betere resul-
taten werden bereikt met de haematoxyline-cosine kleuring.

Ten aanzien van het antibiotica-onderzoek werd volgens mededeling van het
Organisch Chemisch Instituut T.N.O. te Utrecht bij geen der geïsoleerde ther-
mofiele stammen enige antibiotische activiteit waargenom€n. Een enkele stam
teroorzaakte moeilijkheden bij het kweken op de testmedia en kon daarom niet
worden onderzocht.

Een tiental rapporten met resulmten van vergelijkend acdnomyceten-onder-
zoek van sueptomyceten kwam gereed.

In verscheidene landen houden onderzoekers zich met onderzoek naar het
voorkomen van keratinofiele schimmels bezig. Speciaal de isolaties, die moeilijk-
heden opleveren bij de determinatie, worden dan naar het Centraalbureau voor
Schimmelcultures gezonden.

Mede hierdoor werden er dit jaar bijna geen eigen isolaties verricht. Kruisings-
proeven met Microsporum canis-stammen hebben nog steeds niet tot de vorming
van een perfect stadium geleid.

7. ONornzox op HET GEBTED vAN ATHERoscLERosE EN TRoMBosE

Athero sclero se-uerkgroe p T,N .Ot.

Evenals vorige jaren was het onder leiding van Prof. Dr. C. J. F. Böttcher
uitgevoerde onderzoek gericht op het vaststellen van de chemische veranderingen,
welke als gevolg van atherosclerose in de arteriewand en het bloed van de
mens optreden.

De vooruitgang van het onderzoek bracht mede, dat in toenemende mate
aandacht moest worden besteed aan een verdere verfijning van de prepareer- en
chemische analysemethodiek, die de onderzoekers in staat moet stellen om een

nauwkeurig beeld te krijgen van de in afzonderlijke delen van de arteriewand
(intima, media, lesies) voorkomende typen en soorten lipiden.

Dientengevolge, maar vooral ook in verband met het onderzoek over de
mucopolysacchariden, welke in de arteriewand slechts in kleine hoeveelheden
voorkomen, en mengsels vormen van vele, moeilijk isoleerbare en analyseerbare
componenten, nam de behoefte aan arteriepreparaten sterk toe.

De voornaamste punten van onderzoek, naast de in de inleiding reeds ge-

noemde, waren in ry62 de volgende:
Ontwikkeling van histochemische methodieken met het doel te komen tot
histochemische lokalisatie van de verschillende klassen lipiden in de arteriewand.
Analyse van de lipiden uit arteriepreparaten, bloedserum en -plasma.
Scheidingen van de, uit bloedserum en arteriewand geïsoleerde, liproproteïnen,
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gebruik makende van ultracentrifuge-technieken en het onderzoek naar hun
chemische samenstelling.
Onderzoek over het voorkomen van lipo-hydroperoxyden in de arteriewand.
Isolering en analyse van de zure mucopolysacchariden en glycoproteïnen van
de arteriewand.
Ontwikkeling van een methode voor de isolering van afzonderlijke componellten
uit zure mucopolysacchariden, gebruik makende van enzymen.
Interactie van lipoproteïnen en mucopolysacchariden.
Verfijning van de gaschromatografische analyse ten behoeve van het sterolen-
en aminozuren-onderzoek. (Afbeelding r).
Onderzoek over de tromboplastische activiteit van fosfolipiden.

Ov er i ge ond. er zo e lein ge n

Uit het afgesloten onderzoek inzake de bepaling van fibrinolysis met behulp
van fibrinogeen, gemerkt met J131, verricht onder leiding van Prof. Dr. J. J.
van Loghem Jr., resulteerde het proefschrift van de heer Chr. Dudok de Vit
,,Fibrinolyse". Een samenvatting hiervan wordt gegeven op blz. 48 van dit
verslag.

In juni werd het onderzoek inzake antitrombine III en intravasale stolbaar-
heid met betrekking tot de pathogenese van trombose en atherosclerose onder
leiding van Dr. E. A. Loeliger beëindigd. De resultaten zullen eveneens in een
proefschrift worden neergelegd.

De volgende onderzoekingen werden in ry62 voortgezet:
onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van trombotische processen van de
verschillende lagen van het vaatwandendotheel (Dr. E. A. Loeliger);
onderzoek inzake de ,,Ffageman-factor" (Dr. C. Haanen en Drs. J. Schoen-
makers).

Aangevangen werd met een onderzoek inzake het verband tussen de galzuren-
stofwisseling en de hoogte van het bloedcholesterolniveau bij het konijn en de
rat (Dr. A. J. Valkema).

In het werkplan voor t963 is opgenomen een onderzoek naar de betekenis
van elektrofysiologische onderzoekmethoden (ERG, EOG) voor de diagnostiek
van atherosclerotische processen in retina en chorioidea (Prof. Dr. H. E. Hen-
kes).

8. ONprnzorr NAAR DE sTRUCTUUB EN FUNcrrE vAN DE KTNDERVoET

De experimenten met de door Dr. A. L. de Vetten c.s. ontwikkelde apparatuur
voor het betrouwbaar meten van kindervoeten in statische toestand zrln be-
eindigd, zodat kon worden overgegaan tot het verrichten van routinemetingen.
Voor het vasdeggen van de wijze waarop een voet tijdens het lopen afwikkelt
(dynamische toestand), is een z.g. ,,loopzool" geconstrueerd. De technische
experimenten met deze loopzool zijn voltooid. FIet meten met de loopzool als
zodanig behoudt nog een experimenteel karakter, daar gebleken is dat toe-
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passing van verschillende variaties belangrijke gegevens zal opleveren. In overleg
met de statisticus wordt gezocht naar een wijze waarop de metingen aan de
voet in dynamische toestand statistisch kunnen worden bewerkt.

In een eind ry62 uitgebracht interim-rapport heeft Dr. de Vetten een uit-
voerige beschrijving gegeven van de ontwikkelde apparatuur voor het meten
van voeten in statische en dynamische toestand, alsmede van de tot dusverre
bereikte meetresulaten.

In de komende jaren zal een voldoend aantal kindervoeten moeten worden
gemeten, op grond van de resultaten zullen praktische proeven moeten worden
genomen met schoenen, die zijn vervaardigd volgens de verkregen gegevens.

9. Oxornzorr op HET GEBTED DER ENDocRrNoLocIE

De naam van de Adviescommissie T.N.O. inzake vraagstukken op het gebied
van hormonen, waarin de hierna volgende onderzoekingen worden gecoiirdi-
neerd, is gewijzigd in Adviescommissie T.N.O. inzake endocrinologisch onder-
zoek.

Eind 196r werd een tweetal onderzoekingen afgesloten, t.w. het schildklier-
functie-onderzoek onder leiding van Dr. M. G. §[oldring en het onderzoek
betreffende het gedrag van de niet veresterde vrije vetzuren onder de invloed
van soortspecifiek groeihormoon onder verschillende omstandigheden, geleid
door Dr. H. Doorenbos. Op de bladzijden ,o t/m yz wordt een samenvartend
verslag hierover gegeven. Over eerstgenoemd onderzoek is reeds een aantal
publikaties verschenen, over het tweede wordt uitvoerig gerapporteerd in het
in ry63 te verwachten proefschrift van de heer \Y/. D. Reitsma.

ln het verslagjaar werd voortgegaan mer het onderzoek inzake de bepaling
van het a-ketol-steroïdenspectrum in de urine van normalen en patiënten
(Dr. \ír. S. Cost), terwijl begonnen werd mer onderzoekingen inzake
vetmobilisatie en oxydatie bij patiënten m€t exogene vetzuchr onder invloed van
exogeen soortspecifiek groeihormoon (Dr. H. Doorenbos);
de isolatie en structuur-analyse van Exophthalmos Producing Substance (Prof.
Dr. V. V. Koningsberger);
vergelijking van de ACTH-activiteit van hypofyse-extracten gemeren volgens
verschillende ijkmethoden (Prof. D.. J. FI. Gaarenstroom).

Yoor 1963 staat tevens op het programma een onderzoek inzake de kwanti-
tatieve bepaling van de schildklierhormonen in het bloed van normale personen,
van personen met endemische krop en van hypo- en hyperthyreoïde pariënten
(Drs. Th. J.L. J.Postmes).

ro. AnsnoscrNEEsKUNDrc oNDERZoEK

Algemeen

De Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (CARGO) heeft zich
behalve met de reeds lopende werkzaamheden van de stuur- en werkgroepen, in
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het bijzonder beziggehouden met de vraag of het werkterrein moet worden ver'
breed.

Aan de hand van het bij de instelling van de commissie opgestelde memoran-
dum inzake de bevordering van wetenschappelijh onderzoek op arbeids- en

bedrijfsgeneeskundig gebied is uit een aantal nieuwe voor onderzoek in aan-
merking komende onderwerpen een keuze gemaakt ter opneming in het werk-
Programma-

Zo werd de Stuurgroep Toxicologie geadviseerd onderzoek op het gebied
van beroepsdermatosen in haar programma op te nemen.

De bedrijfsgeneeskundige problematiek van ioniserende stralen heeft ook de

belangstelling van de CARGO. Overeengekomen is, dat door de Arbeids-
inspectie een nota zal worden opgesteld waarin een overzicht zal worden ge-

geven van de bestaande problemen op dit gebied, de bedrijfsartsen die hiermede
te maken hebben en de organisatorische aspecten verbonden aan eventueel onder-
zoek

Naar aanleiding van een verzoek tot subsidiëring van onderzoek in de giete-
rijen in de Achterhoek naar het voorkomen van rugafwijkingen bij arbeiders en
het verband daarmede met het verrichten 'van zeer zware arbeid, zal na overleg
met de initiatiefnemer voorlopig steun vrorden verleend aan een proefonderzoek
bij roo arbeiders.

Voor wat betreft de overige reeds lopende of nieuwe onderzoekingen wordt
verwezen naar de mededelingen bij de diverse hierna genoemde onderwerpen.

De voorlichting over de werkzaamheden van de CARGO is ook in de verslag-
periode voortgezet. Op ,3 februari t96z werd onder auspiciën van de Neder-
landse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde een geslaagde ,,CARGO-
dag" gehouden, waarbij door leden van de stuurgroepen ten behoeve van de

leden van genoemde vereniging voordrachten werden gehouden over doel en
werkwijze van de CARGO, documentatie en bedrijfsgeneeskundige literatuur,
warmtestraling in de industrie en de sociologische en sociaal-psychologische
aspecten van het korte ziekteverzuim.

Het regelmatig contact met andere op bedrijfsgeneeskundig gebied werk-
zame instellingen, met name het Coronellaboratorium voor Arbeidshygiëne te
Amsterdam, het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O., het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en de Arbeidsinspectie, en met de

verschillende bedrijfsgeneeskundige diensten, heeft ook in het verslagjaar goede

resultaten gehad.

Arbeid bfi extre,tnc temperdtr4ren

Ten aanzien van de in het wedrplan ry62 opgenomen onderwerpen is besloten
dar voorlopig geen onderzoek zal worden verricht over behaaglijkheidsproble-
men en psychische en psychomotorische invloeden van het verblijf in extreme
klimaten.

Met betrekking tot het onderwerp arbeid bij lage temperaturen, waarover
door het Coronellaboratorium voor Arbeidshygiëne te Amsterdam €en zeer uit-
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g,ebreid literatuuroverzicht en een nota over de mogelijke oPzet van het onder-
ioek zijn opgesteld, zal worden begonnen met een inventarisatie van de in de

bedrijfsgeneiskundige praktijk bekende klachten over het verblijf in koude
klimaten. Daarnaast zal een overzicht worden opgesteld van de fysische pro-
blemen samenhangende met het onderzoek.

Deze voorbereidingen zullen zich voorlopig concentreren in het Coronel-
laboratorium te Amsterdam, waarna in een later stadium de stuurgroeP weer
zal worden ingeschakeld.

Ergonomie

De '§7'erkgroep Transportproblemen is opgeheven omdat gebleken is dat door
de toenemende mechanisatie van het interne transport bij de bedrijven weinig
interesse bestaat voor onderzoek op het gebied rran transPort met handwagens.
Het rapport over het onderzoeh naar de fysiologische aspecten van de houding
bij het pakken van cops in de textielindustrie kwam gereed. Een populaire
samenvatting zal worden gepubliceerd in het Nederlands Textieltijdschrift ,,De
lex .

De \[erkgroep Functionele Antropometrie is opgeheven; het eindraPPort van
het onderzoek naar de zithouding van indusmie-arbeiders was onbevredigend.

Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen om een nieuwe werkgroep inzake
ergonomische somatometrie samen te stellen, die de supervisie zal hebben over
onderzoeh dat aan de hand van een gedetailleerde werkopdracht door een sPe-

ciaal daartoe aangestelde onderzoeker zal worden verricht. FIet onderzoek zal,
naar wordt verwacht, in februari 1963 kunnen beginnen.

Voorts is in bespreking eerr- voorstel over onderzoek naar de ergonomische
aspecten van miniatuurarbeid.

De Verkgroep Criteria \flerkmethoden heeft thans drie lijsten van criteria
ter beschikking en wel uit de fysiologische, de psychische en de technisch-
organisatorische sector. De integratie van deze lijsten tot één geheel blijkt zeer
moeilijk, maar zal worden bespoedigd met het oog op de van internationale zijde
gevraagde bijdrage voor een in verschillende landen te toetsen lijst van methoden
voor ergonomische taakanalyse.

Het rapport over het onderzoek naar de mogelijkheden tot meting van de

last en de belastbaarheid zal in de vorm van een publikatie verschijnen.
FIet onderzoek naar de mogelijkheden tot metingen van de PercePtieve last

en belastbaarheid is voortgezet in het Instituut voor Perceptie-onderzoek (I.P.O.)
door Drs. J.\f. H. Kalsbeek en in het Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O.-
T.N.O. (l.Z.F). De heer Kalsbeek heeft gedurende het eerste halfjaar 196z
onderzoek verricht in Cambridge ter afsluiting van het meer fundamentele
onderzoekstadium. Over de resultaten daarvan is gerapporteerd in een verslag

aan de O.E.C.D. te Parijs, tijdens het International Congress of Physiological
Sciences te Leiden en in het tijdschrift Ergonomics.

Het onderzoek wordt voortgezet door de heer Kalsbeek, die thans is gedeta-

cheerd in het Coronellaboratorium voor Arbeidshygiëne te Amsterdam; in het
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bijzonder wordt de aandacht gericht op fysiologische bijverschijnselen van de
perceptieve last en belastbaarheid, waarroe aansluiting wordt gezocht bij in-
dustriële praktijksituaties.

I ndustriële stoÍproblemen

Door een uit leden van de stuurgroep Industriële stofproblemen in te stellen
oriënteringscommissie zal worden nagegaan of zich mogelijkheden rot landelijk
onderzoek naar de epidemiologie van het emfyseem voordoen. Deze commissie
heeft in het algemeen tot taak zich te beraden over de volgorde van urgentie
van onderwerpen, welke door de stuurgroep worden aangewezen, waaronder
ook onderzoek naar het voorkomen van longafwijkingen en het verband daarvan
met stof in de keramische industrie en in zinkwitfabrieken en voorrs om te
adviseren over opzet en uitvoering hiervan.

De stuurgroep heeft voorrs een verzoek van Dr. L. Muller tot gedeeltelijke
subsidiëring van onderzoek inzake de invloed van histamine-liberatoren op de
bronchi in verband met het voorkomen van byssinosis in katoenspinnerijen in-
gewilligd.

Het onderzoek naar het voorkomen van longafwijkingen bij arbeiders in ijzer-
en staalgieterijen en het verband daarvan met het stof in de werkruimten vindt
goede voortgang.

Relevant leek de bevinding bij de zogenaamde Helium-curve. Deze werd
nader uitgewerkt, waarbij op significante wijze de samenhang tussen stof-
expositie, expositieduur en gestoorde Helium-curve kon worden gedemonstreerd.
Deze bevinding werd van zoveel belang geacht, dat zij in een ,,Diskussionsbei-
trag" werd verwerkt en door Dr. L. H. Greve werd gebracht in de 4. Internatio-
nale Staublungentagung te Mtinster (apríl ry62). Door onderzoekers, die op ge-
lijke wijze de ademhaling bij stofexpositie onderzoeken, werd bij monde vàn
\florth adhesie betuigd en verklaard dat zijn laatste bevindingen niet alleen
kwalitatief, doch ook kwantitatief volledig met die van de werkgroep overeen-
stemden.

Aan de opstelling .ran zogenaamde normaalwaarden van vitale capaciteit en
r secondevolume werd veel aandacht besteed. Dit resulteerde onder meer in
twee rapporterl handelende over de mogelijkheden en de grenzen voor het
opstellen van deze grootheden op grond van lichaamslengte en leeftijd. Aan-
passingen, welke voor de onderzochte populaties aanzienlijk beter zijn dan de
door de Hoge Autoriteit voorgestelde (volgens Dr. Cara), werden uitgewerkt.
Ten behoeve van de Hoge Autoriteit en voor publikatie werd een van deze
rapporten in het Duits en Frans vertaald. De Franse versie werd aangeboden
aan de redactie van ,,Archives des maladies professionnelles, de médicine du
travail et de sécurité sociale".

Ldutdai-inzioeden

De in 196r afgesloten werkzaamheden van de werkgroepen audiometrie en
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relatie lawaai en lawaaidoofheid inzalke het opstellen van aanbevelingen voor
het vaststellen en registreren van beroepshardhorendheid resulteerden in een

gedrukte brochure, die in het voorjaar gereed kwam. In deze brochure worden
de volgende onderwerpen behandeld:
r. Aanbevelingen voor audiometrisch onderzoek.
2. Aanbevelingen voor het vastleggen van het audiogram tezamen met gegevens

van betekenis voor het ontstaan van een gehoorbeschadiging.

3. Aanbevelingen tot normalisering van audiometers voor het onderzoek van
gehoorvliezen ten gevolge van lawaai.

Ruim 4oo exemplaren van de brochure zijn aan daarvoor in aanmerking komende
personen en instellingen en ook op aanvrage verzonden. De in de brochure be-
schreven audiogramkaarten, die tegen kostprijs door de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. beschikbaar worden gesteld, zijn door vier instellingen in gebruik ge-

nomen.
De §/erkgroep Relatie lawaai en lawaaidoofheid is gereed gekomen met een

systematische verzameling van voldoende betrouwbare metingen van bedrijfs-
lawaai en van het hoorvermogen van personen werkzaam in de Nederlandse
industrie, die daaraan zijn blootgesteld. Voor dit doel zijn reeds om andere
redenen opgemeten lawaaispectra en groepsaudiogrammen eenvormig bewerkt
en weergegeven in een adas. In totaal worden rz3 geluidspectra en 14 afdelings-
audiogrammen weergegeven van 34 soorten arbeid. Met betrekking tot de toe-
lichting, die aan deze inventarisatie zal voonfgaan, is binnen de Stuurgroep
Lawaai-invloeden nog overleg gaande.

Ffet onderzoek naar de draagbaarheid en de geluiddempende kwaliteit van
een dental typen gehoorbeschermers, dat onder auspiciën van de '§7'erkgroep

Andere lawaai-invloeden dan gehoorbeschadiging in twee instituten is verricht,
kwam gereed. Besloten is een samenvattend verslag te maken van de onderzoek-
resultaten die door elk instituut in een afzonderlijk rapport zijn vastgelegd. Van
dit verslag zal ook een Engelse versie verschijnen.

De §flerkgroep Andere lawaai-invloeden dan gehoorbeschadiging heeft een

overzicht samengesteld van de werkzaamheden van maart t9t9 @r mei ry62,
In de slotbeschouwing wordt onder meer betoogd, dat de werkgroep een nader
onderzoek naar fysiologische lawaai-effecten van groot belang acht. Over de
opzet van een eventue€l aan te vatten onderzoek vindt nog overleg plaats.

Ongeaallenpreventie

In vervolg op het in ry6t met een rapport afgesloten klinisch ongevallen-
onderzoek in een fabriek te Hengelo zal thans een dergelijk onderzoek plaats-
vinden bij een scheepswerf te Schiedam.

Doel van het vervolg-onderzoek is het inzicht in de achtergronden van arbeids-
ongevallen te verdiepen en voorts te komen tot de definitieve opstelling van een

vragenlijst, die als leidraad zal kunnen dienen bij de analyse van arbeids'
ongevallen in het algemeen.
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Voortgezet werden:
Het onderzoek gevaarlijke machines (voorheen genoemd ,,ergonomisch ongeval-
lenonderzoek").

Dit betreft de srudie van een tiental gevaarlijke machines, waarbij
middel van observatie en interviews wordt nagegaan, welke factoren
werksituatie medebepalend zijn voor het riskante gedrag van de werkers.
Het onderzoek oogongevallen (voorheen genoemd,onderzoek meetmerhoden
onveilig gedrag").

Met dit onderzoek wordt beoogd de invloed na rc gaan van persoonlijkheids-
factoren bij het frequent krijgen yan oogongevallen.
Onderzoek naar het effect van bedrijfsveiligheidsplaten.

Dit onderzoek, dat in het kader van het veiligheidseducatie-project bij een
tweetal bedrijven werd verricht, is afgesloten. Een rapporr over dit onderzoek
is in oktober 196z aan de CARGO aangeboden.

De bij dit onderzoek gebruikte plaat bevatte een positieve aanbeveling en
motivering om de veiligheidsbril te dragen. FIet onderzoek heeft uitgewezen,
dat na het ophangen van de platen geen significante wïlziging optrad in her
aartal brildragers. De veiligheidsplaat sorteerde kennelijk geen effect. Ffet zou
evenwel - zoals in het betrokken rapport wordt betoogd - gezien de beperkte
opzet niet yerantwoord zijn hieruit een algemene conclusie te trekken ten aan-
zien van het effect van veiligheidsplaten. Overwogen wordt het onderzoek,
ruimer opgezet, te herhalen. Gebleken is dat de gevolgde methode voor onder-
havige problemen bruikbaar kan worden geacht.

Uit de beantwoording van de vragenlijst met betrekking tot bedrijfsveiligheid
bleeh voorts duidelijk, dat de samenwerking tussen bazen en ondergeschikten
in deze verre van optimaal is. Een en ander heeft ertoe geleid om ,,de baas en
de bedrijfsveiligheid" te maken tot een object voor nader onderzoek.

Toxicologie

De \7'erkgroep inzake CO-vergiftigingen heeft het materiaal bewerkt, dat
verkregen is bij een enquëte die werd ingesteld bij de industrie en bij zieken-
huizen met het doel te komen tot een overzicht van de stand van zaken met
betrekking tot het opstellen van diagnose en rherapie bij CO-intoxicaties. Met
het opstellen van een eindrapport is een aanvang gemaakt. In dit rapporr zullen
ook gegevens van andere onderzoekingen worden opgenomen, zoals naar de
CO-expositie veroorzaakt door gasvlammen en y€roorzaakt door het verbranden
van Propaan

Over een onderzoek van de'§flerkgroep Loodvergiftiging in pigmentfabrieken,
dat in 196r is afgesloten, verscheen een artikel in het tijdschrift Annals Occu-
pational Hygiene (vol. y, t962,p.2716), van Drs. F. Hartogensis en Dr. R. L.
Zielhuis getiteld: ,,ÉIealth standards for leadchromate dust".

De'§7'erhgroep inzake het voorkomen van vergiftigingen bij de bereiding en
verwerking van hunststoffen is begonnen met een onderzoek naar de invloed
op de gezondheid van fenolhoudende verbindingen in kunststoffen. Een aantal
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monsters urine van arbeiders in een bedrijf waar fenolhoudende kunststoffen
worden gemaakt en verwerkt, werd op fenol onderzocht. Tevens werd een
begin gemaakt met de bepaling van de eipositie van deze arbeiders aan fenol.

Ziehteuerzaim

In september t96z werd het veldwerk afgesloten, zodat het ter beschikking
staande materiaal nu Ío_7 Broepen omyat met in het totaal 224r respond.ntenl
Aangezien waarschijnlijk enige. groepen zullen uitvallen wegens eÀ te hoog
percentage weigeringen ten gevolge van enige onrusr in het bedrijf op het *r-.ni
van de enquëte, zal het uiteindelijk te evalueren mareriaal bestaan 

-uit 
omst.eeks

roo groePen.

- {"t coderen en ponsen van de vragenlijsten voor arbeiders door het Neder-
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde heeft gelijke tred gehouden met
het verzamelen van h€t materiaal, zodat met de evalualie'een begii kon worden
gemaakt. Er zal een analyse worden gegeven van de uitkomsten* van het totaal
van alle individuen, zowel als van de verschillende soorren groepen (b.v. groepen
met hoog ziekteverzuim r€genover groepen met laag zielrtC-"erzuim).

voorts werd een aantal-variabelen uitgekozen ,oor de terugrapportering aan
de bedrijven, die hun medewerking hebbin verleend. Hierbij ï.rà .r op !el"t,dat de gewaarborgde anonimiteit van de respondenren op g.en .rrkele ïi;zé
gevaar kon lopen.

Ten slotte kan worden vermeld, dat een valideringsonderzoek op het pro-
gramma staat.

rr. ONopnzoEK op HET GEBTED vAN DTABETEs MELLITuS

- Voortgezet werden Ïet longitudinale onderzoek naar de plaats van diabetici
in het arbeidsproces,. dat verricht wordt door mejuffro,r* ór. E. H. \[. vijn-
malen onder supervisie van Prof. Dr. P. Muntendam, het onderzoek naar de
frequentie v.an retinopathie bij diabetici met volledig en onvolledig gecorrigeerde
insuline-deficiëntie onder leiding van Dr. F. Gerritzen en het orràeizo.k iízake
,,prediabetes" onder leiding van de arts E. van de §[eg. Laatstgenoemd onder-
zoek zal in ryg worden beëindigd.

r2. ToNsu,r,rrts-oNDERzoEK

Van het onderzoek inzake het voorkomen van streptococcen als oorzaak van
tonsillitis in de huisartsenpraktijk, de frequentie vàn acuut reuma en acute
nefritis als complicerende ziekten hiervan en enige pathogenetische factoren van
belang voor deze aandoeningen, dar onder leiding vàn prof. Dr. \[. R. o. Gos-
lings en Dr. H. A. valkenburg wordt verricht, kwam het epidemiologische ge-
deelte gereed. Met het pathogenetische deel is een aanvang gemaakt. Dii gedeeïte
zal in 1963 worden yoorcgezet, evenals de statistische biwerking van Je reeds
uit het onderzoek verkregen gegevens.
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Het onderzoek inzake tonsillitis in de algemene praktijk, dat wordt uitgevoerd

door een werkgroep van het Nederlands Ffuisartsen Genootschap, is in het

verslagjaar afgeslotèn; met de statistische bewerking is begonnen.

rz. OuOnnZOEK INZÀKE ONTSTAAN, OMVANG EN BESTRIJDIN6SMOGELIJKHEDEN

VAN MUGGENPLAGEN

In juni 1959 besloot het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. tot
insteíing lnrí .rn Adviescommissie T.N.O. inzake de muggenplaag rondom het

IJsselmàr, later genoemd Adviescommissie T.N.O. inzake muggenplagen.

Onder leiding van Prof. Dr. A. Punt werd door de heer S. Parma een onder-

zoek verricht naar ontstaan, omvang en bestrijdingsmogelijkheden van de

muggenplagen rondom het lJsselmeer. Uit het onderzoek, dat in de jaren

,9§1r§e ,-*erd verricht, is gebleken, dat geen oyerlast van mugg€n meer werd
orríL.rórrden en dat maatregelen ter bestrijding van chironomidenzwermen

rondom het IJsselmeer onnodig zijn.
In juli 196ó werd met her oog op de uiteindelijke verzoeting van_ de grote

watergebieden (Deltaplan, Lauwerszee) en de daarmede te verwachten ont-
wikkeling van 'iendipediden besloten een onderzoek in te stellen naar de voor-
waarden-waaronder àeze moggen leven en tevens in het Deltagebied een inven-
tarisatie te maken van de daar voorkomende Tendipediden.

Doordat de heer Parma tijdens het onderzoek in dienst is gekomen van het

Hydrobiologisch Instituut te Nieuwersluis is zijn onderzoek enigszins in andere

riéhting g.gàan. Voor dit onderzoek is geen steun van de Gezondheidsorganisatie

T.N.O. meer nodig.
'fevens is gebleken, dat het Delta-laboratorium te Ierseke zich zal bezig'

houden mer Je indertijd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gestelde pre'
blemen.

Gezien het bovenstaande is het bestuur tot de conclusie gekomen, dat de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. in dit stadium geen taak meer heeft te vervullen

en is besloten de adviescommissie op te heffen.

14. PrntooIEK GENEESKUNDIG oNDERzoEK

In het rapporr betreffende periodiek geneeskundig o1de11o-ek, dat door de

voorzirrer "à" a. Gezondheidiraad is uitgebracht aan de Minister van Sociale

Zaken en Volksgezondheid op ry juli 196o, wordt door de desbetreffende com-

missie aanbevolé=n het verrichten van experimenteel periodiek geneeskundig on-

derzoek in huisartsenpraktijken te bevorderen. Bij dit experiment zou in het

bijzonder de aandachf gericht moeten zijn op het bestuderen van de vraag of
inderdaad periodiek geneeskundig onderzoek een waardevolle aanwinst is voor

de door deiuisarts te-verlenen gezondheidszorg, welhe methodiek van periodiek

geneeskundig onderzoek in de huisartsenpraktijk praktisch bruikbaar is en even-

ïueel, welke- specifieke opsporingsmethoden het algemeen -onderzoek van de

huisarts zouden mo€ten aanrnullen. De commissie merkt op, dat voor experimen-
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tele vormen van periodiek geneeskundig onderzoek een beroep zou kunnen
worden gedaan op de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Naar aanleiding hiervan is, mede in verband met een verzoek van de directeur-
generaal van de Yolksgezondheid na rc gaan of hier een taak voor de Gezond-
heidsorganisatie T.N.o. [igt, een werkgroep ,,Experimenteel periodiek Genees-
kundig onderzoek" geformeerd, die de mógelijkheden heeft bezien. De werk-
groep heeft een programma van onderzoek opgesteld, dat ten doel heeft de
uitvoerbaarheid van periodiek geneeskundig onderzoek in de huisartsenpraktijken
te toetsen. Dit oriënterend proefonderzoek zal dus in eerste instantie eèn *eiho-
dologisch onderzoek zijn. Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o.
heeft hieraan zijn goedkeuring gehecht. Fret onderzoek, waarmeà e in maart. t96z
is begonnen, zal in de loop van ry63 worden afgesloten. Een tiental huisarísen
verleent hieraan medewerking. Zij hebben zittin[ in de werkgroep. De co<irdi-
natie is in handen gelegd van Dr. Y. van der síielen.

OVERZICHT VAN DE ONDERZOEKINGEN, DIE DOOR DERDEN §TORDEN
VERRICHT EN §TAARVOOR SUBSIDIE IS VERLEEND

IN 196z BEETNDTGDE oNDERZoEKTNGEN, \rAARovER Noc cEEN EINDvERSLAG rs
ONTVANGEN

r. Onderzoek inzake het eiwitsparend effect van koolhydraren versus vet bij
calorieënarme en eiwitarme voeding (Dr. P. S. Blom).

2. onderzoek inzake het mechanisme van werking van de zogenaamde anabole
steroïden (Prof. Dr. A. Querido).

3. Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van fluorescerende anti-stoffen
voor de diagnostiek van syfilis (Dr. G. J. P. Schaap).

4. Onderzoek inzake chorea hereditaria van Flunrington (A. van Rossum).
t. Onderzoek inzake de interpretatie van kleurstofverdunningscurven met be-

hulp van modelproeven (Prof. Dr. H. A. Snellen).
6. onderzoek naar de gevaren van cholinesterase-remmende werking van in-

secticiden (P. C. J. van der Slikke).
7. Onderzoek inake de elektro-acupunctuurdiagnostiek (Prof. Dr. F. L. J.

Jordan).

IN 196z LorENDE oNDERZoEKTNGEN

r. Onderzoek inzake de relaties tussen het centrale zenuwstelsel en de schild-
klier (Dr. J. J. van der §fierff ten Bosch).

z. onderzoek inzake de re-utilisarie van ijzer bij mens en proefdier onder
normale en pathologische omstandigheden (Dr. §[. C. J. B. Hulscher en
Dr. C. H. §f. Leeksma).

3. Statistisch-klinisch researchwerk op het terrein van voorkoming van slecht-
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ziendheid en blindheid (Algemeene Nederlandsche Vereeniging ter voor-

koming van Blindheid).

4. Onderzoek naar de registratie van medische ziekenhuisgegevens (Genees-

kundige Vereniging tot bevordering van het Ziekenhuiswezen)'

t. Ondeizoek inzake toxocara canis (G. Brunt en Dr. A. D. Vo0te).

Z. Onderzoek naar de beschadigende werking van wasmiddelen op de huid

(Prof. Dr. J. R. Prakken).

Z. örrderzo.Ènaar de samenhang tussen het ziek zijn en het genezingsproces' 
enerzijds en de social" o*ttarrdigheden andesiids en de mogelijkheden in

de samenwerking tussen huisarts en maatschappelijk werkster (Dt. J. C. van

Es en de Sociale Raad van Apeldoorn).
8. Onderzoek inzake de invloed van bepaalde kernen van de hersenstam op

de vegetatieve en motorische functies (Dr. A. van der Zwan).

9. Ondeizoek naar her patroon van de cerebrale elektrische activiteit van de

prematuur en à terme geborenen (Prof. Dr. G. P. M. Horsten).

ro. brrd"rro.k inzake chromosomale aberraties, voorkomend bij mongoloïde

idiotie (Prof. Dr. S. J. Geerts).

rr. Onderzoek naar het voorkomen van phenylketonurie bij pasgeborenen in

de provincie Overijssel en in de Noordoost-Polder (Dr. P. Fleury)'

:-2, Onderzoek inzake ziekenhuisinfecties (J. Bijlmer).

13. Onderzoek naar de registratie en epidemiologie van ziekenhuisinfecties

(Dr. H. C. Zanen).
14. önd..zoek inzake luchtinfectie in operatiekamers (Dr. J. C. M. Hattinga

Verschure).
r 5. Onderzoek inzake abortus in de huisartsenpraktijk (Nederlands Fluisartsen

Genootschap).
t6, Onderzoek inzake verloskunde van de huisarts (Nederlands Ffuisartsen

Genootschap). Een gedeelte van de resultaten van dit onderzoek is reeds

gepubliceerd in enkele artikelen. Een samenvafting is opgenomen oP Pag. t2
van dit verslag.

17. Kroponderzoek in Nieuw-Guinea (Prof. Dr. A. Querido)'

ONpBnzosrINGEN, \TELKE tN 1963 BEGINNEN

r. Onderzoek naar de mogelijke endogene mechanismen, die de ontwikke-
ling van vetzucht bevorderen (Dr. P. S. Blom). - .-

z. Onïerzoek inzake de pathogenese van vetembolie (Prof. Dr. J. Th. F.

Boeles).

3. Ondeízoek inzake perinataal gestorven kinderen in de provincie Zeeland

(Dr.H. T. Planteydt en F. P. Flu).

4. önderzoek inzake de bepaling van de bloedspiegel van anti-ePileptische

geneesmiddelen in het bloèd van patiënten, die deze medicamenten vanwege

Ëun epilepsie regelmatig dienen tè gebruiken (Dr. A. M. Lorentz de Haas).
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MEDEDELINGEN OVER AFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN

ln ry62 kwam het eindverslag van een zo-tal onderzoekingen gereed. Een

deel van dEz.e onderzoekingen, waarvan enkele reeds enige jaren geleden werden
afgesloten, werd verricht in het kader van door de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. gecoördineerde onderzoekingen, een deel betreft onderzoekingen, welke
door derden met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zijn uitgevoerd.

Onder leiding van Prof. Dr. I. Boerema werd gewerkt aan een onderzoek
inzake het verloop van pulmonale hypertensie, hetwelk later in het laboratorium
van Prof. Dr. H. T. Deelman werd beëindigd en resulteerde in het proefschrift
van de heer B. Boerema ,,Vaatveranderingen na herhaalde gasembolie" (Uni-
versiteit van Amsterdam, ry62).

Over het onderzoek inzake leverpathologie, waarvoor aanvankelijk subsidie
aan Dr. L. Schalm werd verleend, doch dat zonder verdere steun dezerzijds
wordt voortgezet, verscheen een publikatie in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde (ro6, t962, t7, p. 8Zo) van de heren L. Schalm, S. Sluis en J. \íit-
mans ,,De verwerking van bilirubine in het lichaam".

Op de volgende bladzijden wordt een korte samenvatting van de resultaten
van de overige onderzoekingen gegeven.

r. ONornzom NAAR FACToREN, DIE DE rERINATALE STERFTE BDINVLoEDEN

Eind ry62 verscheen in de reeks publikaties van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. (serie A nr. r r) het rapport van Dr. J. H. de Haas-Posthuma ,,Perinatale
sterfte in Nederland". Dit rapport, dat mevrouw de Haas tevens als proefschrift
diende, is te beschouwen als het eindverslag van het op initiatief van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. verrichte onderzoek naar factoren, welke de perinatale
sterfte beïnvloeden. De uitvoering hiervan is destijds aan mevrouw de Haas op-
gedragen.

FIer vraagstuk van de perinatale sterfte is van twee zijden benaderd: door het
verrichten van een analyse van statistisch grondmateriaal van het gehele land
over een langere periode en door het houden van een enquète in enkele provincies
van Nederland. De uitkomsten van beide onderzoekingen zijn met elkaar in
verband gebracht.

In de afgelopen 3t jaar daalde de perinatale sterfte (som van doodgeboorte en

sterfte in de eerste week) van 4r tot 2t 0/oo. Daar de zuigelingensterfte nà de

eerste levensweek veel sneller is gedaald, neemt de perinatale sterfte relatief in
betekenis toe.

Nederland heeft een lage hospitalisatie van barenden ten opzichte van andere
geïndustrialiseerde landen, maar de perinatale sterfte is er niet hoger.

Van alle huisbevallingen verrichten vroedvrouw en huisarts of specialist ieder
de helft, van de ziehenhuisbevallingen wordt driekwart door de arts en één

kwart door de vroedvrouw geleid. In de stad domineert de vroedvrouw, op het
platteland de huisarts.
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De kraamzorg-organisatie beïnvloedt de perinatale sterfte in gunstige zin, in
het bijzonder de sterfte in de eerste week. Stijging van hospitalisatie en ver-
betering van de obstetrisch-pediatrische zorg doen in de ziekenhuisgroep de
perinatale sterfte afnemen.

De enquëte vormt een belangrijke aanvulling van de landelijke gegevens. In
de enquëte is ter vergelijking met de sterftegroep een controlegroep opgenomen,
Beide groepen bevatten ruim rooo gevallen.

De prenatale zorg mag gemiddeld kwantitatief niet onbevredigend worden
genoemd, aan de kwaliteit moet evenwel niet zelden worden getwijfeld. In de
eerste helft van de zwangerschap kan de algemeen medische zorg worden ge-
intensiveerd. Bepaling van lichaamsgewicht, hemoglobinegehalte en rhesusfactor
vindt bij nauwelijks één derde van de zwangeren plaats. Bij stijgende pariteit
wordt het aantal prenatale bezoeken geringer, terwijl de ,,grande" multipara
juist extra zorg nodig heeft.

Zwangerschapsintoxicatie speelt een minder belangrijke rol in het vraagstuk
van de perinatale sterfte dan voor kort werd aangenomen. Dit neemt niet weg
dat de aandacht niet mag verflauwen.

Uit de enquëte blijkt, dat een verhoogde sterftekans van het kind onvoldoende
wordt gewaardeerd als indicatie voor hospitalisatie van barenden. De bedreigde
groepen verdienen prioriteit: bij spontane geboorte in stuitligging is de sterfte-
kans voor het kind 7 maal zo groot als de gemiddelde perinatale sterfte en bij
kunstverlossing z tot ro maal zo groot. Bij prematuren is de sterftekans zeer
sterk verhoogd ten opzichte van niet-prematuren. Prenatale zorg dient voor een
belangrijk deel op preventie van praematuritas gericht te zijn en de zorg voor
pr€maturen dient aan moderne eisen te voldoen (prematuren-centra, georgani-
seerd transport, speciaal opgeleide kraamverzorgsters). Primipariteit boven 3o
jaar, ,,grande" multipariteit boven 35 jaar en tweelingzwangerschap vormen on-
gunstige biologische factoren met betrekking tot de perinatale sterfte.

Alleen reeds de som van de bedreigde groepen, waartoe ook illegitimiteit,
Rhesus-antagonisme en een ongunstige obstetrische anamnese behoren, vormt één
kwart van alle geboorten. Tezamen met de sociale indicaties is voor meer dan
een derde deel van de barenden hospitalisatie nodig. Het platteland heeft onvol-
doende gelegenheid voor klinische bevallingen.

In sociale zin steekt de sterftegroep ongunstig af bij de controlegroep. Bestrij-
ding van perinatale sterfte en verheffing van sociaal niveau gaan hand in hand.

Ffoe meer de sociaal-hygiënische verhoudingen verbeteren en gerichte medisch-
obstetrische zorg tot ontwikkeling komt en hoe meer de biologische factoren in
gunstige zin verschuiven, o.a. door een verdere verlaging van de huwelijksleeftijd,
hoe groter de kans dat een cumulatief effect de perinatale sterfte op steeds lager
niveau brengt. Het lijkt waarschijnlijk, dat omsrreeks ry7o de perinatale srerfte
r1 à zo of oozal bedragen, hetgeen bijna een halvering in twintig jaren betekent.

2. OrvornzoBr op HET cEBIED vAN REUMATTscHE ZTEKTEN

Het bevolkingsonderzoeh naar het voorkomen van reumatische aandoeningen
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in Nederland werd yan t9t4 tot 1958 verricht door de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. onder leiding van de reumatoloog R. de Graaff, die op dit onderwerp
promoveerde met een proefschrift ,.De reumatoïde arthritis in Nederland"
(Rijksuniversiteit Leiden, ry62). Dit eindverslag verscheen tevens als publikatie
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (Serie A, no. 9).

Met als doel meer gegevens en vooral meer basisgegevens te verkrijgen omtrent
frequentie en ernst van de ziektebeelden, alsmede de mate van arbeidsongeschikt-
heid e.d. werd een steekproefonderzoek in 68 gemeenten van ons land uit-
gevoerd. Deze steekproef bleek representatief te zijn voor de Nederlandse be-

volking van rt tlm 64 jaar en omvatte z,r /o van de gehele bevolking in deze

leeftijdsgroep.
In totaal werden l4l.84y personen ondervraagd en zonodig onderzocht. Bij

r o/o van de vrouwen en o,4 Vo van de mannen werd rheumatoïde arthritis ge-

vonden. Het overwegen van het voorkomen van dit ziektebeeld bij de vrouwen
is in overeenstemming met de resultaten van andere onderzoekingen op dit
gebied. Grondsoort - ligging van woongemeente - stad of dorp en beroep
bleken geen aantoonbare invloed op het voorkomen van rheumatoïde arthritis
te hebben.

De frequenties per gemeente lagen significant ver uiteen, zowel voor mannen
als voor vrouwen, waarbij opgemerkt moet worden, dat ook tussen mannen en
vrouwen onderling geen parallelliteit te vinden was. FIet ziektebeeld komt
veelvuldiger voor bij oudere personen Q 7o bij de mannen en 4 7o bij de vrou-
wen).

De arbeidsongeschiktheid bleek het omvangrijkste te zijn bij de verder ge-

vorderde gevallen van dit ziekteproces en kwam, zoals te verwachten was meer
bij oudere dan bij jongere p€rsonen voor. De mannen toonden gemiddeld geen

langere ziekteduur dan de vrouïven voor tijdelijke arbeidsongeschiktheicl (d.i.
arbeidsongeschiktheid die in het jaar voorafgaande aan het onderzoek y r of
minder weken duurde). Zij toonden wel een frequentere arbeidsongeschiktheid;
d.w.z. relatief meer mannen dan vrouwen verzuimden per iaar hun werk.

Het lijkt aannemelijk, dat de uitvoering van de ziektewet een beschuttende
werking op het ontstaan van langdurige arbeidsongeschiktheid uitoefent (lang-
durige arbeidsongeschiktheid werd aangenomen indien betrokkene in het jaar
voorafgaande aan het onderzoek geen arbeid meer verrichtte).

De arthrosis deformans en het weke-delen-reuma werden eveneens globaal bij
het onderzoek betrokken. Arthrosis deformans kwam veelvuldiger voor bij de

vrouwen dan bij de mannen (resp. 18 en ro /o). Yoor het weke-delen-reuma
werden geen belangrijke verschillen tussen de beide geslachten gevonden.

Vooral bij de arthrosis deformans kon een invloed worden vastgesteld van
arbeidsbelasting op de klachtenfrequentie (Men dient te bedenken, dat bij dit
onderzoek uitsluitend gesproken kan worden over de klachten voortkomende
uit een arthrosis deformans: over de röntgenologische frequentie ervan kan bij
het onderhavige onderzoek geen oordeel worden gevormd).

Een uitgebreid onderzoek met röntgenfoto's en serologisch onderzoek bij
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personen yan ttl64 jaar te Rotterdam-Zuid leverde €en verme€rdering van het
aantal persunen met moeilijk te herkennen (waarschijnlijke) ziektegevallen op;
voor mannen bedroeg het totale aantal gevonden personen met rheumatoïde
arthritis 3 7o, voor de vrouwen bedroeg dit aantal 14 %.

Concluderend mag men stellen, dat rheumatoïde arthritis een vele frequenter
voorkomend ziektebeeld onder de bevolking is dan aanvankelijk werd gedacht,
doch dat waarschijnlijk bij een groter aanral personen dit ziektebeeld een lichter
en soms passagère verloop heeft.

3. ONoenzogr op HET GEBTED vAN TUBERCULosE

Eerder in dit verslag (blz. r9) wordt melding gemaakt van het proefschrift van
de heer D. van Alten ,,De tuberculosebestrijding bij de Koninklijke Nederlandse
Land- en Luchtmacht" (Universiteit van Amsterdam, ry62). Een korte samen-
vatting van het verrichte onderzoek volgt hieronder.

Vanaf rgyy worden de recruten van de Koninklijke Nederlandse Land- en
Luchtmacht aan een tuberculine-onderzoek onderworpen.

Dit onderzoek wordt verricht door de Militair Geneeskundige Dienst in
nauwe samenwerhing met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Belangrijke ge-
gevens over de tuberculinegevoeligheid van de manlijke Nederlandse bevolking
van omstreeks 19 jaar oud konden worden verkregen. Er werd aangetoond dat
de bij recruten bepaalde tuberculine-indices per lichting afnamen, terwijl voorts
werd aangetoond dat in Nederland aspecifieke tuberculinegevoeligheid voor-
komt 1).

Naast deze facetten kon een beter inzicht in de tuberculeuze besmettings-
kansen van militairen worden verkregen. Fliertoe werd een patiëntengroep be-
studeerd, die bestond uit r83 dienstplichtige militairen van de lichtingen r9y8
eí Í9r9 bij wie bij opkomst de reactie van Mantoux werd verricht en bij wie
gedurende de diensttijd tuberculeuze longafwijkingen werden geconstateerd, of
bij wie deze afwijkingen eerst na demobilisatie werden geconstateerd maar nog
als gevolg van een in diensttijd opgetreden besmetting werden 'beschouwd.

Totaal werd van deze beide lichtingen de tuberculinegevoeligheid bij 9Í.or3
recruten bepaald.

Van de 6+.8cg personen, die voor hun diensttijd niet met B.C.G. waren ge-
vaccineerd en bij opkomst in militaire dienst een negatieve reactie van Mantoux
vertoonden, werden bij t4 (r,89 per rooo) tuberculeuze longafwijkingen vast-
gesteld. In 97 van deze gevallen (78 %) kon worden aangetoond, dat de be-
smetting met grote waarschijnlijkheid in dienst had plaatsgevonden. Het bleek,
dat van hen r I werden geïnfecteerd doordat zij opkwamen met recruten, bij wie
bij het röntgenologisch borstonderzoek na opkomst open longtuberculose werd ge-
constateerd, terwijl in r r gevallen de ziekte door aanvankelijk tuberculine-

) M. A. Bleiker: Specifieke en aspecifieke tuberculine-gevoeligheid in Nederland.
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negatieve, maar gedurende de diensttijd besmette en ziek geworden militairen
werd overgebracht. Van de overigen werden er 6r door reeds bij opkomst
tuberculine-positieve militairen van de lichtingen 19y8 en r9j9 et ro door reeds
bij opkomst tuberculine-positieve militairen van de lichdngen r9t7 en 196o be-
smet.

Tot de bovengenoemde t4 patiënten behoorden er 4, die gedurende hun
diensttijd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met B.C.G. werden gevacci-
neerd omdat zij bij de Geneeskundige Dienst werden ingedeeld. Bij twee van
hen vond de besmetting waarschijnlijk juist voor de vaccinatie plaats. Beide
andere patiënten waren betrokken geweest bij de verpleging en het vervoer van
militairen, bij wie open longtuberculose was geconstateerd.

Van de t3.6r7 personen, die niet met B.C.G. werden gevaccineerd en bij
opkomst in militaire dienst een positieve reactie van Mantoux vertoonden,
werden bij a8 (3,1 per rooo) fiberculeuze longafwijkingen vastgesteld. Bij 4r
patiënten werd een ftise vastgesteld. Negen van deze patiënt€n veroorzaakten
totaal 6r nieuwe gevallen met tuberculeuze longafwijkingen. Revisie van de bij
opkomst gemaakte schermbeeldfoto's toonde aan dat hierop in zo gevallen de
eerst later geconstateerde afwijkingen zichtbaar waren. Berekend kon worden,
dat minimaal ry % van de schermbeeldfoto's met afwijkingen bij opkomst wer-
den gemist. Voor de tijdige opsporing van een ftise bleek het jaarlijkse scherm-
beeldonderzoek van tuberculine-positieve militairen onvoldoende. FIet bleek dat
rZ patiënten (lS 7o) een contact met een tuberculosepatiënt aangaven; in 13

gevallen (rZ %) betrof dit een gezinslid.
Uit het bovenstaande blijkt de gevaarlijke rol, die de tuberculine-positieve

groep dienstplichtige militairen bij de epidemiologie van de tuberculose in de
militaire dienst speelt. Een intensieve controle van deze groep is daarom aan-
gewezen. Aanbevolen wordt derhalve om naast de gebruikelijke ,,dubbel-lezing"
van schermbeeldfoto's een derde lezing van de foto,s van hen, die met een positie-
ve reactie van Mantoux in dienst komen, te doen plaatsvinden. Gedurende de
diensttijd is een driemaandelijks röntgenologisch borstonderzoek voor deze mili-
tairen noodzakelijk. Vermelden de militairen het vóórkomen van tuberculose
in het gezin, dan dienen zij onder controle van de longarts te worden gesteld.
Ten einde besmettingen te voorkomen door recruten, die met tuberculeuze long-
afwijkingen in dienst komen, is het noodzakelijk dat het röntgenologisch borst-
onderzoek bij opkomst onmiddellijk na het betreden van de kazerne plaatsvindt.

Dank zij het feit, dat van alle dienstplichtige militairen de tuberculine-
gevoeligheid bij opkomst was bepaald, kon bij contactonderzoeken naar per-
sonen met een rec€nte omslag der tuberculinegevoeligheid worden gezocht.

Bij 7 contactonderzoeken werden zro dienstplichtige militairen met een
omslag van de reactie van Mantoux gevonden. Van hen kregen er j9 een primaire
tuberculose of een pleuritis. FIet verband tussen de grootte van de Mantoux-
omslag en de kans op manifeste ziekteverschijnselen werd onderzocht. Gecon-
cludeerd werd, dat een Mantouxomslag van o,r of z mm naar 6 tor en met 9 mm
na enkele weken door een herhaald tuberculine-onderzoek moet worden geveri-
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fieerd. Voorts wordt aanbevolen, personen met aanvankeliik een Mantoux-
reactie van o tot en met 8 mm, die bij het contactonderzoek een reactie yertonen

welke ten minste met 8 mm is toegenomen, onder controle van de longarts te
stellen.

Bij het bestuderen van contactexplosies bleek voorts dat een centrale admini-
srratie van de uitvoering en de resultaten van het röntgenologisch borstonder-
zoek, het tuberculine-onderzoek en de B.C.G.-vaccinatie noodzakelijk is. Ten
slome bleek uit de bestudeerde gegevens dat uitbreiding van een contactgroeP
moet worden overwogen, indien het aantal Mantouxomslagen meer dan to 7o

van het oorspronkelijk tuberculine-negatieve deel van de contactgroep bedraagt.

4. ONornzox TNZAKE HET pRorEoLyrISCHE ENzyMsysrEEM IN HET BLoED vAN
GEZONDEN, ASTHMATICI EN EMPHYSEMATICI

In het kader van de door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gecoördineerde
onderzoekingen op het gebied van chronische aspecifieke respiratoire aandoenin-
gen werd onder leiding van Dr. C. Dijkstra door de heer G. F. Blom een

onderzoek verricht inzake het proteolytische enzymsysteem in het bloed van
gezonden, asthmatici en emphysematici. De resultaten zullen worden gepubli-
ceerd. Een korte samenvatting volgt hieronder.

Doel van het onderzoek was na te gaan of het proteolytische enzymsyst€em
in het bloed bij astma- en emfyseernpatiënten afweek van dat bij gezonde
personen. In de literatuur zijn enkele aanwijzingen (zie o.a. Meyers, Burdon
1956,(Jngar c.s. r.947, 1949, Í9JJ en Flerberts, r9t8) te vinden op grond waar-
van verondersteld mocht worden dat dit inderdaad het geval is. De desbetref-
fende literatuurgegevens stemmen echter niet met elkaar over€en met betrekking
tot de invloed welke specifieke antigenen c.q. allergenen op het proteolytische
enzymsysteem hebben. Sommigen konden geen invloed van allergenen vast-
stellen, anderen echter constateerden als gevolg rran contact met allergenen een

verandering in de activiteit c.q. hoeveelheid van de inhibitoren. Sommigen von-
den verder een verhoging van de spontane proteolytische activiteit in het
bloedserum bij asthmatici en emphysematici.

Ten einde in verband met bovenvermelde controversen een beter inzicht in
het vraagstuk te kunnen krijgen, zijn onderzoekingen verricht, gericht op de

volgende vraagstellingen :
r. Hoe groot is de proteolytische activiteit van het serum (zg.,,spontane"

proteolytische activiteit) bij gezonden, asthmatici en anphysematici?
z. FIoe groot is de maximale proteolytische activiteit van het serum na toe-

voeging van een specifieke activator (streptokinase) aan dit serum (zg'

,,latente activiteit")?
J. \7elke is de kwaliteit en de kwantiteit van de inhibitoren?

4. §flelke veranderingen van het proteolytische enzymsyst€em treden op als

gevolg van de toevoeging van een antigeen' waarvoor de berrokkene (over-)
gevoelig bleek te zijn, aan het bloedserum, c.q. aan het bloed?
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t. Hoe is de werkingswijze van de inhibitoren van het proteolytische enzym-
systeem, die in het serum voorkomen?

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de bepalingsmethode volgens
Kapban c.s. (t942) in een enigszins gewijzigde vorm. De nauwkeurigheid, repro-
duceerbaarheid en betrouwbaarheid, alsmede de grenzen van de bruikbaarheid
van deze methode werden nauwkeurig onderzocht. Zo werd o.a. nagegaan wat
de invloed is van de pH, van de gebruikte caseïneconcentratie, van de hoeveel-
heid van de toegevoegde activator, van de temperatuur, van de volgorde van het
toevoegen van de onderscheiden te gebruiken reagentia, de incubatietijd en de
geldigheid van de wet van Beer voor de bij deze werkwijze tot stand gebrachte
kleuring van het eindprodukt, 'rilaarop de bepaling c.q. activiteit van de proteo-
lytische enzymen berust. De extinctie bleek lineair te verlopen met resp. de
lroeveelheid gezuiverd enzym en de hoeveelheid gezuiverd pro-enzym. Het
verband tussen de extinctie en de hoeveelheid geactiveerd serum bleek echter niet
lineair te zijn, doch binnen de grenzen van de normaal gevonden activiteit van
het serum was de afwijking van de rechte lijn zo gering, dat met deze afwijking
geen rekening behoefde te worden gehouden.

De uitkomsten van het onderzoek waren als volgt:
r. Bij onderzoek van het serum van een honderdtal patiënten en gezonde

personen kon geen ,,spontane" activiteit van het proteolytische enzym-
systeem worden aangetoond, nöch onder ,,normale" omstandigheden, nöch
tijdens of kort na een, hetzij spontaan optredende, dan wel kunstmatig
teweeggebrachte aanval van dyspnoe door middel van inhalatie van het
specifiek allergeen of van histamine.

z. De ,,latente" proteolytische activiteit van het bloedserum bleek binnen wijde
grenzen te variëren, doch ook hier kon wederom geen verschil tussen de
groep van de patiënten en die van de gezonden worden gevonden. Dit onder-

zoek werd bij ongeveer 6oo personen verricht. Het bleek dat er geen verband
bestond tussen de latente proteolytische activiteit van het bloedserum en de
gevoeligheid voor histamine en/of voor een specifiek allergeen. Evenmin
werd er een correlatie gevonden van de latente proteolytische activiteit van
het bloedserum met de hoeveelheid en het percentage eosinofiele cellen in het
bloed en in het sputum, nöch ook met de ,,allergische" anamnese of met de
ernst van het ziektebeeld.
\Vel werd gevonden, dat de gemiddelde ,,latente" proteolytische activiteit
vanaf de leeftijd van ca. 2 tot ca. zo jaar statistisch significant toeneemt.
Na deze leeftijdsperiode was er echter geen verband meer tussen de leeftijd
en de latente proteolytische activiteit van het bloedserum aan te tonen.

J. De activiteit van de bij het proteolytische enzymsysteem betrokken inhibito-
ren bleek in sterke mate te wisselen. Ook in dit opzicht kon er geen verschil
tussen de groepen van gezonden en patiënten worden aangetoond. Bij dit
onderzoek bleek dat de remmende werking van het serum op gezuiverd
enzym voor ca. 9o 7o verdwijnt door verwarming op t6" C. Het bleek dat
er geen verandering in de activiteit der inhibitoren optreedt wanneer aan het
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bloed resp. het serum een specifiek antigeen wordt toegevoegd, evenmin als

na het kunstmatig opwekken van een aanval van dyspnoe door inhalatie
van een allergeen.

+. Toevoeging van een specifiek antigeen aan het serum of aan ,,heel bloed",
dat onstolbaar was gemaakt door middel van ionenwisselaars, bleek geen

verandering in de activiteit van het proteolytische enzymsyste€m tot gevolg
te hebben.

t. In de loop van het onderzoek is de werkingswijze van de inhibitoren nader
onderzocht. Als gevolg van de grote moeilijkheden, die bij het isoleren van
de inhibitor(en) optraden, is het niet mogelijk gebleken uit deze onder-
zoekingen een bepaalde conclusie te trekken. Op grond van de bij dit onder-
zoek verkregen aanwijzingen mag echter wel worden verondersteld, dat hier
sprake is van een partiële inhibitie en dat deze van het competatieve type
ls.

De conclusie uit het verrichte onderzoek is, dat er geen reden is om aen te
nemen, dat er tussen de activiteit van het proteolytische enzymsysteem in het
bloed resp. het bloedserum bij gezonden en asthmatici c.q. emphysematici enig
verschil bestaat, noch wat betreft de spontane activiteit van dit systeem, noch
ten aanzien van de latente activiteit daarvan. Verder dat de spontane noch de

latente activiteit van het bloed(serum) bij asthmatici verandert als gevolg van
spontaan optredende aanvallen van dyspnoe of na het (per inhalatie) toedienen
van een allergeen waarvoor de patiënt (over)gevoelig is.

t. ONornzom op HET GEBTED DER GERoNToLocIE

De eindverslagen van een tweetal onderzoekingen inzake stollingsfactoren in
het bloed, welke onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreuder werden verricht door
Dr. G. J. H. den Ottolander en Dr. A. M. J. Moers, kwamen gereed. Fliervan
kunnen de volgende samenvattingen worden gegeven.

H erno s tase-onderzoek bij gezonde bejaarden

In verband met het zeer veelvuldig voorkomen van trombo-embolische pro-
c€ssen werd nagegaan of gezonde normale bejaarden in hun bloed afwijkingen
hebben, die tot het optreden van trombo-embolische complicaties kunnen leiden.

Bij r4o gezonde bejaarden werd een onderzoek naar stolling en fibrinolyse
verricht. Bij 13 7o leek een hypercoagulabiliteit te bestaan, gemeten door middel
van trombelastografie. Ook de heparinetolerantietijd van deze groep was ge-

middeld korter. Bij herhaling van het onderzoek bij dezelfde patiënten bleek de

hypercoagulabiliteit verdwenen.
De betekenis van dit fenomeen is niet duidelijk. De protrombinetijd en de

factoren II, V, VII en X tonen geen afwijking. Het fibrinogeengehalte is aan-
zienlijk verhoogd en hiermee samenhangend is ook de bezinkingssnelheid ver-
hoogd. Bij rz lo bestond een verhoogde fibrinolytische activiteit gemeten met de
euglobuline-clot-lysis-tijd en een verdunningsproef. Dit fenomeen bleek wel re-
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produceerbaar bij herhaling van de bepaling. Het betrof voornamelijk mannen
en kan verklaard worden door de aanwezigheid van een latente ziekte. Het
cholesterolgehalte is eerder lager dan hoger in vergelijking met jongere normalen.
De trombopoëse neemt op latere leeftijd af evenals de erytropoëse. Een iaar na

het onderzoek bleken 7 patiënten overleden waarvan één door een ongeval en

6 door trombo-embolische processen. Deze 6 patiënten onderscheidden zich niet
van de overigen in het voorafgegane stollings- en lysisonderzoek.

Hoewel bij bejaarden vaker een toestand van hypercoagulabiliteit voorkomt,
werden in hun bloed geen aanwijzingen gevonden, die zouden kunnen predispo-
neren tot trombose.

Onderzoek inzabe bet optreden r)an nenettze trombose bij chirurgische patiënten
en een metbode om dit te ond.erzoehen

In 1816 postuleerde Virchow als 3 oorzaken voor veneuze trombose: ver-
anderingen in de vaatwand, veranderingen in de bloedstroom, veranderingen
in de bloedsamenstelling. In de moderne terminologie van de hemostase zou men
deze laatste factor liever willen noemen een verschuiving in het evenwicht tussen

stolling en lysis.
ln ry59 wees Sevitt op de grote frequentie van het voorkomen van ven€uze

trombose bij patiënten met een collumfractuur. Bij deze patiënten werd toen
geen stollings- en lysisonderzoek verricht.

Aanleiding een dergelijk onderzoek bij dit soort patiënten te verrichten was
de vondst, dat stress in de vorm van een trauma of operatie verschuivingen in
de hemostatische balans kan veroorzaken. Bij r r patiënten, bij wie een maag-
operarie werd verricht, werd gevonden dat tijdens de operatie de fibrinolytische
activiteit toeneemt doch in de volgende 48 uur sterk afneemt. Bii z1 Patiënten
met e€n verse collumfractuur bleek, binnen 3 dagen na het trauma onderzocht,
de fibrinolytische activiteit, bepaald door middel van de euglobuline-stolsel-lysis-
tijd, in r6 van de zy gevallen vertraagd. Van een vergelijkbare groep patiënten,
die waren geïmmobiliseerd wegens ulcera cruris, bleek slechts 3z 7o een ver-
traagde lysis te bezitten. Van een groep van z4 patiënten, die 6 maanden rcvoren
een collumfractuur hadden doorgemaakt doch op het moment van onderzoek
werden gerevalideerd, bleek slechts t6 Vo een verminderde fibrinolyse te hebben.

Het is bekend dat toediening van nicotinezuur-derivaten intraveneus een

sterke kortdurende toename van de fibrinolytische activiteit in het bloed geeft.

Bij herhaalde toediening reage€rt het lichaam steeds minder goed hier op. Bij 7
van de 18 patiënten met een verse collumfractuur bleek de patiënt niet in staat
een subnormale euglobuline-stolsel-lysis-tijd te krijgen als uiting yan een ver-
hoogde fibrinolytische activiteit door het nicotinezuurderivaat complamin.

Uit dit onderzoeh kan worden geconcludeerd, dat na een trauma of operatie
de fibrinolytische activiteit van het bloed verminderd is terwijl er tevens een

minder goede reactie bestaat op het produceren hiervan na toediening van
nicotinezuur-derivaten intraveneus. Vertraagde fibrinolyse alleen geeft geen
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verhoogde tromboseneiging indien de patiënten vroegtijdig worden gemobiliseerd.
De groep geïmmobiliseerde patiënt€n met een verrraagde fibrinolyse is de groep
waarvan bekend is, dat een zeer hoog percentage zonder profylactische anti-
coagulantia-therapie neigt tot veneuze trombose. Immobilisatie alleen, zoals bij
de groep met ulcera cruris, veroorzaakt dit niet. Nader zal moeten worden
onderzocht of bij patiënten met andere ziekten, waarbij immobilisatie en stress
optreden, eveneens een verminderde fibrinolyse en verhoogde neiging tot yeneuze
trombose bestaat.

6. ONprnzorr NAAR ANEMoFTELE IUNGUSSpoREN IN DE BUITENLUCHT

In het kader van de onderzoekingen op het gebied van schimmelziekten bij
de mens werd gedurende de jaren ry59 tf m ry6t een subsidie verleend aan de
heer P. J. van der \Werff, geneesheer-directeur van de Amsterdamse Kliniek voor
Allergische Ziekten, voor een onderzoek naar het voorkomen van anemofiele
fungussporen in de buitenlucht in verband met de grote betekenis, die de in de
atmosfeer zwevende sporen hebben voor het ontstaan van allergische aandoenin-
gen van de luchtwegen. De resultaten zullen worden gepubliceerd, waarschijnlijk
in de vorm van een proefschrift. Samenvattend kan het volgende worden mede-
gedeeld.

Inleiding en algemcnc gegeoent

Op drie plaatsen in Nederland, namelijk Eemnes, Amersfoort en Soestdijk,
is een onderzoek verricht naar luchtspora door middel van drie methoden, te
weten: veldwerkmethode, directe visuele objectglasmethode (toestel volgens Bour-
dillon, resp. Hirst) en de open Petrischaal-kweekmethode (Feinberg en Bern-
stein).

De plaatsen van onderzoek vertonen een onderling zeer verschillend land-
schaps- en vegetatietype.
Eemnes: polder, met gras- en hooilanden en daarbij appelboomgaarden.
Arnersfoort: dennenbos met een uitermate gevarieerde lage-struik- en kruidlaag.
Soestd.ijh: akkerland, grenzend aan loofbosrand, met rogge, aardappelen, bieten,
haver, met matig gevarieerde en geringe bedekking van de karakteristieke veld-
onkruiden; bosrand met weinig gevarieerde en geringe lagestruik- en kruidlaag.

De doelstellingen van het onderzoek waren om vast te stellen:
a) de graad .van aanwezigheid (en dominantie) plus de specifieke frequentie der

diasporen in de lucht boven de drie verschillende arealenl
b) de bronnen en wijze van verspreiding der fungussporen;
c) de mogelijkheid van het bestaan van specifieke fungusassociaties, namelijk

ieder karakteristiek voor elk der stations met hun van elkaar verschillende
macroflora bij vrijwel gelijke macro-klimaat en meteorologische omstandig-
heden.

Reeds vroeger is gebleken, dat anemofiele fungussporen in nazomer en herfst
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het meest abundant voorkomen. Als perioden voor geregeld onderzoek werden
gekozen:
juli t/m november t9j9 yoor alle drie stations,
mei t/m sept€mber t96o voor Soestdijk,
incidenteel in 196t voor alle drie stations,
gedurende herfst en begin winter 196r geregeld onderzoek (uitsluitend met het
Hirsttoestel) op station Amersfoort.

Besprehing metboden

De veldwerkmethode bleek alleen van belang te zijn voor ,,cultuursteppen",
dus voor in hoge massagraad aanwezige cultuurgewassen met weinig gevarieerde
en in geringe mate voorkomende minderwaardige grassen en kruiden, resp.
geringe onderbegroeiing van onkruiden.

De directe visuele methode geeft kwalitatief en kwantitatief volledige beelden
van de diasporen. Identificatie dezer sporen is evenwel uitermate moeilijk. Het
is in ongeveer 8o Vo van de gevallen wetenschappelijk niet verantwoord zonder
verdere onderzoekingen, alleen afgaande op het spor€ntype, tot een determinatie
der geslachten te komen.

Identificatie van de soort is m€t deze methode onmogelijk. Er is namelijk een
groot aantal schimmelsoorten dat gelijkvormige sporen produceert, terwijl er
omgekeerd vele schimmelsoorten zijn die ieder voor zich twee of meer zeer van
elkaar verschillende sporentypen voortbrengen.

Om de luchtspora óp ,.rànt*oordelijke wilze te klassificeren is onaÍhankelijk
van enig natuurlijk of vormgeslacht, een nieuw systeem ontworpen naar kleur,
vorm en eventuele septering der sporen, volgens de nomenclatuur van Saccardo.

De kweekmethode bleek evenals vroeger, speciaal voor allergologische doel-
einden, de meest geschikte werkwijze te zijn voor de bepaling van aanwezigheid
en dominantiegraad van schimmelsoorten. Dit laatste is daarom van belang, om-
dat er niet alleen een geslachts- maar ook een soortspecificiteit bij serologische
onderzoekinBen aanvrezig blijkt te zíjn.

Resahaten

Een duidelijk inzicht is verkregen in het voorkomen van luchtspora. Van de
luchtsporen is :h 6, Vo afuomstis van saprofytaire fungi. Dan is er nog een

aantal niet of zeer moeilijk cultiveerbare fungi, waarvan de sporen, namelijk
Basidiosporen, betrekkelijk veelvuldig in de lucht worden aangetroffen. Een paar
typen hiervan en een viertal Ascosporentypen, waarvan de herkomst niet met
zekerheid kon worden vastgesteld, komen explosief en in grote aantallen,
vooral in de vroege ochrcnduren, in de buitenlucht voor.

Aspergillus fumigatus, bekend als verwekker yan organische longaandoeningen,
is met gebruikmaking van speciale kweekmethoden toch slechts sporadisch in de
buitenlucht geconstateerd.

Sporen van fytopathologische fungi der cultuurgewassen hebben een hoge
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dominantiegraad in de onmiddellijke omgeving der velden, komen echter op
betrekkelijk korte afstand daarvan, namelijk to - roo meter, nog maar in zó
gering aantal in de buitenlucht voor, dat zij niet meer voldoen aan de postulata
welke Thommen opstelde voor de luchtspora in verband met allergische aan-
doeningen der luchtwegen.

Omtrent het stuifmeel van de macroflora is met de objectglasmethode een

beeld verkregen.
Van algen zijn luchtspora geconstateerd, zowel met de directe visuele methode

als met de kweekmethode. Een niet onbelangrijk aantal actinomycet€s is gevon-
den door middel van de kweekmethode.

Voor de drie onderzochte arealen met onderling verschillende macroflora
blijken er niet slechts karakteristieke kwantitatieve, maar ook kwalitatieve ver-
schillen te bestaan. Kwalitatief blijkt er sprake te zijn van bepaalde fungus-
associaties, niet alleen op de planten, maar ook in de buitenlucht. Ten aanzien
van 8 predominante en ro minder frequent voorkomende sporentypen kon
worden vastgesteld, dat er zeer bepaalde jaar- en seizoenfluctuati€s zijn, ver-
schillend van streek tot streek.
Amersfoort, met de meest geyarieerde macroflora, geeft kwantitatief minder
sporen, echter kwalitatief uitgesproken meer sporentypen te zien.
Eemnes met vrij eenvormige macroflora geeft een zeer hoog aantal sporen met
betrekkelijk weinig gevarieerd schimmelsporenbeeld.
Soestdijle neemt een tussenpositie in.

Voor de groei van fungi op hun natuurlijk substraat zijn gemiddelde dag-
temperatuur en vochtigheidsgraad van Brote betekenis. Voor de verspreiding der
sporen zijn beide factoren plus windkracht van belang. Afhankelijk van deze

meteorologische omstandigheden werd een grotere aanwezigheidsgraad gecon-
stateerd öf van ,.slijmige" öf van ,,droge" luchtsp,:ra.

Regenval, snelle temperatuurwisseling (speciaal temperatuurstijging) en dag-
licht blijken van veel grotere betekenis voor de sporenyerspreiding te zijn dan
yroeger is gemeend: door middel van de visuele objectglasmethode is namelijk
gebleken, dat er een zéér specifieke dag- en nachtperiodiciteit bestaat. Er ziin
4 perioden per etmaal duidelijk te onderscheiden, die, met betrekking tot seizoen-
en streehklimaat, karakteristieke beelden geven (conform fig. t tlm 4 van af-
beelding II):
a) van middernacht tot 2.3o uur,
b) enhele uren voor zonsopgang,
c) van kort na zonsopgang tot rr.oo uur,
d) des namiddags en in de vroege avonduren.

7. Ouornzorr tNzAKE DE BEnALTNG vAN FrBRrNoLysIs MET BEHULr vAN FIBRINo-

GEEN, GEMERKT MET J131

Op blz. z6 van dit verslag wordt melding gemaakt van het uit boven-
genoemd onderzoek geresulteerde proefschrift ,,Fibrinolyse" van de heer
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Figuur l:
Socstdijk, 4.8.60, 0A.15 uur.
Rot't cn stoldeeltjc., wcini{ sporen,
tccrd conidium.

Figuur I I:
Soestdijk, 4.8.60, 05.0A uur.
Karaktcristick beeld van ochtcnd dauwspora,
grocpjcs gistcn (Rhodotorula cn Sporobolomyces),
cnkclc gcscpteerdc conidia (Fusarium), spora-
disch ascosporen, diversc hyalinc en donkerc
basidiosporcn.

Figuur IV:
Soestdijk, 4.8.60, 17 .aa uur .

Karaktcristick beeld van'drogc-lucht-spora',
zcer grotc,donkcrc muriform tcscptcerde conidia
iAlternaria), cnkele ascosporcn, vccl h1'aline glo-
bosc conidia (o,a. Penicillium), wat donkerc co-
nidia (Cladosporium), sporadisch hyaline basi-
diosporcn.
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Figuur lll:
Socstdijk, 4.8.6a, 1 1.Aa uur.
Vri.j vccl ascosporen van divcrsc typen, enkclc
gcscptccrde conidia (Fusarium), vrij veel hyalinc
globosc conidia van diversc grootte (o.a. Penicil-
lium cn Mucor), cnkclc donkcrc, onucscptccrdc
conidia (Cladosporium), sporadisch hyaline basi-
drosporcn.

ONornzonx NAAR ANEMoFTELE FUNGUsspoREN tN DE BUTTENLUCHT (pag. 48).
LÍ eteoroLogi sche omstandi gbeden :
Koude nacht, normale dagtenrperaruur ror 21" C. Vrij zonnige clag, relatief lage
vochtigheidsgraad (75010). Gccn neerslag. lWincisr.relheid in nar.racht en des voor-
r-r-riddags tot 10 meter per seconde.
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Chr. Dudok de'§flit (Universiteir van Amsterdam, t96z). Een samenvatting van
het verrichte onderzoek volgt hieronder.

ln 196r werd een bereidingsmethode voor 131J-gemerkte stolsels ontwikkeld.
Deze methode bleek goed te voldoen en een aantal voordelen te bieden boven
de oorspronkelijk door Alkjaersig beschreven methodiek.

Met behulp van deze 131J-gemerkte stolsels werden in 196z verschillende
aspecten van de fibrinolyse bestudeerd:

r. De fysiologische fibrinolytische activiteit van bloed werd bepaald. In vers
bloed kon echter geen activireit worden aangetoond. Deze waarneming deed
de vraag riizen of in vers normaal plasma werkelijk fibrinolytische activiteit
voorkomt of dat hetgeen men met andere methoden meet op een artefact
berust. Men mag in ieder geval aannemen dat, zo fibrinolytische activiteit
normaal voorkomt, deze zeer gering is. Op grond van deze waarnemingen
werd geconcludeerd dat het niet mogelijk is met behulp van de tsrJ-stolsel-
methode een eventuele verlaging van de fibrinolytische activiteit te meren.

z. Bepaald werd de fibrinolytische activiteit van bloed met een verhoogd acti-
vatorgehalte, als gevolg van de intraveneuze toediening van een nicotine-
zuurderivaat. Het bleek dat 6" rarJ-stolsels in enkele gevallen binnen twee
uur totaal oplos,ten. Uit een vergelijking met de euglobuline-stolsel-lysis-tijd-
methode bleek 'cevens dat men ook een geringe verhoging van de fibrinoly-
tische activiteit van bloed snel en nauwkeurig kan bepalen m6s ds 13r;-
stolselmethode.

3. De werkzaamhr:id van plasminogeen bij de fibrinolyse werd besudeerd. Bij
dit onderzoek Lleek dat een stolsel in plasma met verhoogde fibrinolytische
activiteit word: opgelost doordat activaror en plasminogeen zich uit het
omgevende plasma aan het stolsel hechten, waarna het plasminogeen wordt
omgezet in plarimine. De resultaren wezen erop dat niet het plasminogeen
binnen in het stclsel bepalend is voor de lysis, zoals men algemeen aanneemr,
maar dat veelet:r het plasminogeen in de circulatie voor de fibrinolyse ver-
antwoordelijk is. Op grond van deze waarneming werd geconcludeerd dat
streptokinase rrdnder geschikt is als fibrinolytisch geneesmiddel (waarvoor
het thans worclt aanbevolen). Deze stof werkt anders dan de natuurlijke
bloedactivator en veroorzaakt in de eerste plaats omzeting van het plasmi-
nogeen in het plasma, waardoor geen plasminogeen meer over is om aan het
stolsel te adsort,eren en dit zodoende tot oplossing te brengen.

4. De remmende invloed van plasma op de werking van plasmine werd bestu-
deerd. De remming bleek zo sterk dat men van dae stof geen effect als
fibrinolytisch geneesmiddel mag verwachten. ook voor de veronderstelling
van Ambrus en medewerkers, dat de ontkoppeling van het plasmine-anti-
plasminecomplex onder invloed van fibrine een selectieve fibrinolytische
werking zou kunnen uitoefenen, werden geen aanknopingspunten gevonden.

t. De remmende invloed van plasma op de werking van urokinase werd bestu-
deerd. Hierbij bleek dat de anti-urokinasewerking van diverse plasmamonsters
evenredig was aan de antiplasminewerking. Geen bevestiging kon worden
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gevonden voor de onderstelling van Nilsson, dat plasma naast antiPlasmine
óok e.r, anti-activator bevat waarvoor men door de anti-urokinasewerking
te meten een maat kan verkrijgen.
Ook werden waarnemingen verricht die erop wijzen dat urokinase en bloed-

activator geen identieke stoffen zijn.
6. De antiplàsminewerking yan de trombocyten werd onderzocht. Voor nor-

maal plàsma bleek het antiplasminegehalte van de trombocyten zo gering dat

het in vergelijking met dat van het plasma te verwaarlozen was.

8. ON»rnzonr op ENDocRINoLocIscH GEBIED

Eerder in dit verslag (blz. z7) wordt medegedeeld, dat eind t96r een tweeul
onderzoekingen betreffende endocrinologie werd afgesloten, resP. geleid door
Dr. M. G. §floldring en Dr. H. Doorenbos. Een sameÍlvatteÍrd verslag orrer deze

onderzoekingen wordt hieronder gegeven.

Onderzoek inzake de scbi.ldkli.erfunctie

Onderzoek van de schildklierfuncde kan worden uitgevoerd door de bepaling
van het basaalmetabolisme, het serumcholesterolgehalte en het aan eiwit gebon-

den jodium in het bloed (PBI), benevens door toepassing van een orale speurdosis

radioactief jodium. De eerstgenoemde methoden zijn als maatstaf voor de schild-
klierfunctie'niet voldoende betrouwbaar gebleken, de twee laatstgenoemde zijn
onbruikbaar indien de patiënt van te voren oP een of andere wijze jodium toe-

gediend heeft gekregen, terwijl de PBl-bepaling daarenboven tijdrovend en

kostbaar is.
In het laboratorium is een eenvoudige in vitro laboratoriumproef uitgewerkt,

welke een indruk geefr van de functie van de schildklier. Aanvankelijk werd bij
de proef uitgegaan van bloed en werd de mate van verdeling van toegevoegd

radioactief tiiiódothyronine over de erythrocyten en het bloedplasma vastgesteld

(red cell triiodothyronine uptake). Uit kruisproeven met patiëntenplasma en

normale erythrocyten en omgekeerd bleek, dat de affiniteit van het plasma voor
het toegevoegde hormoon bepalend is voor de uitkomst van de proef. Dit werd
mede bevestigd door verhoogde uitkomsten, die werden verkregen, indien het
plasma van te voren verrijkt werd met thyroxine. FIet betekende ook, dat de

èrythrocyten als receptor voor de exogene triiodothyronine niet essentieel waren
in de proefopzer. Deihalve werden de erythrocyten als variabele factor verlaten
er, *eid de proef opgezet met uitsluitend bloedplasma, waaraan werd toegevoegd

een Amberlite hars (de meest bruikbare bleek de hars CG to type II te zijn).
Na incubatie mer een kleine hoeveelheid radioactief triiodothyronine werd dan

de procentuele uptake der triiodothyronine door de hars bepaald.
Papierelektrofóretisch werd vastgesteld, dat triiodothyronine zowel als

thyroxine in het plasma gebonden zijn aan het inter-a-globuline; de binding van
het eerstgenoemde hormoon is evenwel minder hecht dan die van het laatste,

althans is thyroxino in staat om triiodothyronine uit het Proteïne-complex te
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verdringen. Men kan zich dus voorstellen, dat bij hogere thyroxineconcenrratie
in het -bloedplasma (hyperthyreoïdie) minder plasmaprotei'nebindingsplaatsen
voor triiodothyronine vrl zijn en dus meer triiodothyronine beschikbaai is voor
uptake door de hars, terwijl omgekeerd bij hypothyrèoïdie meer door de plasma-
proteïnen kan worden gebonden en de hars-uptake dus lager zal zijn.

In de loop van het onderzoek werden ruim ryoo bloèdmorrrt.i, onderzocht
op deze harstriiodothyronine uptake. Hierbij werden gevonden als euthyreoï-
tische waarden 22,8.* Jtr, voor hyperthyreoïdie 3t,2*4,4, terwijl hypothy-
reose als regel waarden kleiner dan ó Vo uptake gaf. Hoge waarden bij' àctieve
thyreotoxicose daalden na therapie.

Als voordelen van deze in vitro bepaling zln te noemen:
de betrekkelijk eenvoudige opzet van de proef waarvoor slechts Zz ml plasma
nodig is en die dus ook geheel buiten de kliniek kan geschieden; de bËpaling
wordt niet gestoord door voorafgaand jodiumgebruik door de patiënt in dË
patiënt wordt niet blootgesteld aan een radioactieve speurdosis Jràr.
Het is een snelle screening test, die betrekkelijk gemakkelijk uit re voeren is en
geen bijzondere moeilijkheden oplevert.

Een nader onderzoek is verricht naar de thyroxinebindende proteïnen in het
plasma.en de bindingscapaciteit hiervan voor genoemd hormoon. Het thyröxine-
bindende proteïne (ook rBP of inter-a-fract1" gerroemd) in het plasía is als
regel niet verzadigd met (endogeen) thyroxine; papierelekroforetiich werd nl.
vastgesteld, dat bij verrijking van het plasma mei stljgende hoeveelheden (radio-
actief) thyroxine een.verzadigingsplateau voor thyroiine in het TBp opir.edt.
zoals boven is gesteld, kan men de uitkomsten van de harstriiodothlronine
uptake verklaren uit deze mate van onverzadigdheid, dus als het ware uit de
grootte der ,,restbindingscapaciteit" van het thyroxinebindende proteïne. Deze
restbindingscapaciteit van het TBP voor thyroxine werd systematisch nagegaan

!P een correlatie met de schildklieractiviteit. Hiertoe werd met papiereÍeÉ.o-
forgse_ vastgesteld, welk percentage exogene (radioactieve) thyroxine nog door
TBP kon worden gebonden. Bij plasma van hypothyreoiische patienteri blijkt
meer.van de toegevoegde thyroxine aan het TBP te'kunnen wórden gebonjen
dan in normaal plasma ,terwijl de restbindingscapaciteit bij hypertËyreoïdie
lager werd bevonden (hypothyreoïdie betekeni t"gi pBI en-thyàxineconcen-
tratie, dus grotere restbindingscapaciteit van her ÍBp; omgekeerd: hyperthy-
reoïdje -houdt in hoge PBI cn thyroxineconcenrrarie in het 

-pl"r-", 
dui lrg.i.

restbinding.qcapaciteit v,an .het specifieke TBp). De gevonàer, *àarden zijn:
euthyreoïdie 16-6t ug%o, hypothyreoïdie ) fi ugTi hyperthyreoïdie r8j+z
ugVo.

Getracht is voorrs om het voor thyroxine specifiek bindende proteïne TBp
te isoleren. In het eiwitspectrum werd evenwel uitsluitend een thyroxine radio-
activiteitspiek op de inter-o-plaats gevonden zonder dat een aantoonbare hoe-
veelheid proteïne kon worden vastgesteld. Het is dus nog niet mogelijk gebleken
om. de eigenschappen val dit specifieke thyroxine-bindende iriter-o-iroteïne
nader te kunnen onderzoeken.
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Onderzoek inzalee het gedrag van de niet aeresterd'e vrije l)etzuren onder invloed

actn §oort specifi,eh gríeihormoon ond,er aerschillende omstandigheden

De laatste jaren is gebleken, dat de niet veresterde vetzuren, afgekort als

NEFA (Non Ésterified Fatty Acids), oot wel gen3gm_{ de vrije vetzuren (FFA),

..r, ,.., snelle omzetting ondergaan in het menselijk lichaam en als zodanig een

belangrijke rol spelen bij de energievoorziening. 
-

De"bÍoedspie[el van'vrije veizuren is afhankelijk.van allerhande factoren.

Er bestaat ,& ó zekere hoogte een omgekeerde correlatie met het bloedsuiker-

gehalte; de uÉnA-spiegel àaalt *rnn."r tijdens alimentaire hyperglykemie

[lo.or"'ter beschikkiog 
-ko-t voor de energievoorziening. Bij de mens is het

ïetmobiliserende, de frffA-spiegel verhogende effect van verschillende hor-

*orr.t moeilijk ie beoordel.t 
- 
oÀdrt het àind.esultaat afhankelijk is v.an het

uiteindelijke íormorral. evenwicht. Om deze reden is het niet mogelijk een

oordeel té krijgen over het vetmobiliserend effect van een hormoon, wanneer niet

bekend is ir, írï.v"rre toediening hiervan het uiteindelijke endocriene evenwicht

beïnvloedt. Dit bezwaar geldt in mindere mate, wanneer het gaa! om_qatifn1e.n

Èi; *i" endocriene uitval-van hetzij hypofyse, schildklier of bijnier objectief is
vastgesteld.

ní t 
", 

onderzoek naar de invloed van groeihormoon oP de vetstofwisseling

van iatiënten met hypofysaire insufficiëntie werd uitgegaan -van de reeds be-

kend'e vetmobiliserende werking van groeihormoon enerzijds en de geringe

neiging tot hongeracidose bij deze patiënten anderzijds.
À""i"too"d íerd, dat een srórnis bestaat in vetmobilisatie tijdens Yasten

bij pati"ënten met volledige hypofyse-uitval, behandeld met thyreoid en cortison,

dí.Ïrr, worden opgehevén dór toediening van groeihormoon. Bij patiënten met

actieve 
"".o-.g"iià 

is het gedrag Yan de-vrije vetzuren tijdens Yasten niet af-

wijkend: ..rrrifd. stijging van-de_NEFA-spiegel treedt o.p als bij normalen.

Ei zijr- dus geen 
""rr*iiring.n, 

dat het niveau van de groeihormoon-spiegel be-

p"Uía is ,oór het verloop van de NEFA, al kan worden gesteld, dat bij totaal

àntbreken van groeihottttóott meestal geen NEFA-stijging bij vasten optreedt.

9. OrvpBnzoBr INZAKE vERLoSKUNDE vAN DE rruIsARTS

Sedert enige jaren wordt aan het Nederlands Ffuisartsen Genootschap.subsidie

verleend t.ribóho..tn. van €en onderzoek inzake verloskunde van de huisarts,

dat door een hiertoe door het Genootschap ingestelde werkgroep wordc uit-
gevoerd.

Gedurende het jaar 1958 werd een enquète verricht betreffende alle, door een

groep huisartsen ín hun praktijk ,oo.g"komen bevallingen (ca. ro.ooo). t_" 4:
irr.r, drrrrra is aan de hand ,an g.gèrn.rrs, verkregen- uit het zeer uitgebreid

ípgestelde enquèteformulier, een aiygl vraagstukken bewerkt. In enige reed-s

nàir"h.rrerr.r, nog te verschijnen publikaties is een deel der resultaten neergelegd.

t2



Uit de gepubliceerde artikelen kunnen enkele resultaten als volgt worden
samenSevat:

Perinatale sterfte

Tussen de in het land geregistreerde perinatale sterfte en die bij de in dit
onderzoek betrokken bevallingen werd geen significant verschil gevonden. De
desbetreffende sterfgevallen zijn in groepen van doodsoorzaak ondergebracht.
Van deze bevallingen had 83,2 7o thuís plaats; het bleek dat slechts 1 7o der
perinatale sterfte betrekking had op thuis plaatsgehad hebbende bevallingen.
Bij de sterfte in de eerste levensweek aan ,,gevolgen van de baring" was dit
+Z %.Er is een wat hogere sterfte ten plattelande ten gevolge van toxicose van
de moeder en praematuritas. Flieruit zou kunnen worden afgeleid, dat minder
tijdige, resp. minder snelle opneming in een ziekenhuis een factor is, die de

sterfte buiten de steden ongunstig beïnvloedt.

De relatie tussen rnaatscltdppelijlee groeperingen en huisartsltulp tijdens 'd.e

zanngerschap en de baring

Bij de sociale groepering ,,handarbeiders" kwam het vaker voor, dat op het
moment van de geboorte geen arts aanwezig was dan bij andere grotperingen.
De vormen van verloskundige zorg: kunstmatige inleiding van de baring, in-
wendig onderzoek en perineum-incisie kwamen bij deze groep minder vaak voor.
Er waren geen duidelijke verschillen tussen deze groepen en de andere ten
aanzien van perinatale sterfte en het optreden van asphyxie.

Koorts in het hraambed

Bíj Z,+ % der geregistreerde bevallingen trad gedurende de eerste 9 dagen
koorts in het kraambed op. Puerperale infectie en mastitis werden in resp. een

derde en een vierde deel der gevallen als oorzaak hiervan beschouwd. Uiteraard
kwam puerperale koorts bij de in een ziekenhuis opgenomen kraamvrouwen
méér voor. Dit kan ten dele worden verklaard doordat hier veel meer buiten-
gewone bevallingen geconcentreerd werden. Maar ook bij de op medische in-
dicatie opgenomen zwangeren, wier bevalling spontaan verliep, werd relatief
vaak koorts geregistreerd.

FIet aantal gevallen van puerpurale koorts daalde bij stijgende pariteit, maar
nam vanaf de zesde pariteit weer toe.

Er waren geen verschillen in frequentie van deze koorts tussen de kraam-
vrouwen van de verschillende sociale groeperingen.

Evenmin was er verband te vinden tussen het voorkomen van puerperale
koorts en de aard van de kraamzorg.

Als onderwerpen, waarover publikaties in voorbereiding zijn, kunnen o.m.
worden genoemd de prenatale zorg, bepaling van de Rhesus-factor, gebriorte bij
afwezigheid van de arts en het tijdstip van het kunstmatig breken van de
vliezen.

t3



ro. ONnEnzorr NÀAR HET vooRKoMEN vAN VERANDERTNcEN vAN DE GESLACHTs-

VERHOUDING VÀN NAKOMELINGEN VÀN PATIENTEN, DIE TEN GEVOLGE VAN

EEN RADIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING VOOR VERSCÍIILLENDE ZIEKTEN

MEDE EEN GONADENDOSIS HEBBEN ONTVANGEN

De resultaten van bovengenoemd onderzoek, dat door de radioloog P. J. L.
Scholte met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in het kader van de
radiobiologische werkzaamheden is verricht, zullen worden neergelegd in een

tweetal binnenkort verschijnende publikaties. Een samenvattend overzicht van
het onderzoek volgt hieronder.
Eén van de weinige methoden om de genetische gevolgen van ioniserende
stralen bij de mens te bepalen bestaat uit het vaststellen van de veranderingen in
de geslachtsverhouding of sex-ratio (verhouding van het aantal levend geboren
mannelijke nakomelingen ten opzichte van het totaal aantal levend geboren na-
komelingan) van de nakomenlingschap in de eerste generatie van bestraalde
ouders.

In de geslachtschromosomen kunnen ten gevolge van bestraling chromosoom-
breuken optreden, welke een aanleiding kunnen zijn tot chromosoomverlies.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat ten gevolge van de straling de mutatie-
frequentie wordt verhoogd.

Een interpretatie van de veranderingen van de geslachtsverhouding op grond
van een genetische hypothese wordt echter ernstig gecompliceerd, waardoor deze
voor een berekening van een verdubbelingsdosis van de mutatiefrequentie bij de
mens niet wel mogelijk is en slechts bruikbaar is als maatstaf voor een algemeen
genetisch effect.

Een verlaging van de sex-ratio van de nakomelingen van bestraalde oroawen
is o.a. waargenomen door Neel en Schull (r9t6, r9Í8), Lejeune, Turpin en
Rethoré Q96o). Een verhoging van de sex-ratio bij nakomelingschap van de
bestraalde ma.nnen werd door dezelfde schrijvers waargenomen bij hogere do-
seringen en door Tanaka en Okkara (t96o), doch bij lagere doseringenl een
verlaging werd hierbij echter gevonden door Macht en Lawrence (19ty), Le.ieune
en Turpin en Rethoré (t96o).

In velerlei opzicht is het onderzoek van Lejeune gevolgd. In plaats van een
enquëte kon echter in Nederland gebruik worden gemaakt van de uitgebreide
en goed georganiseerde bevolkingsregistratie, waardoor vrijwel volledige en meer
betrouwbare gegevens konden worden verzameld. Het patiëntenmateriaal was
afkomstig uit de radiotherapeutische afdelingen van de Gemeenteziekenhuizen
en het Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag, het Rotterdams Radiotherapeutisch
Instituut en het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Voorts war€n gegevens be-
schikbaar van E. Kruyff over bestraalde Bechterewpatiënten uit heel Nederland.

Alleen ziektebeelden, waarbij bij de behandeling een redelijke gonadendosis
verwacht kon worden, werden in de beschouwing betrokken. De gonadendosis
bleek voor de hoge doseringen tussen 2t - 3oo rad te bedragen. De hoogte van
deze dosis werd vastgesteld door middel van de in de ziektegeschiedenis vermelde
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gegevens. Controlemetingen en -berekeningen werden verricht door Ir. H. R.
Marcuse, fysicus van de Gemeenteziekenhuizen te Den Haag. Door metingen op
een fantoom werd door J. 'ilfeber, fysicus van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde te Leiden, de gonadendosis uit de luchtdosis afgeleid.

De gegevens betreffende de mannen, bestraald met een gonadendosis van
circa z5 - 3oo rad, zijn ten gevolge van de significant van de normale waarden
afwijkende geslachtsverhouding der nakomelingen van de patiënten vóór de

bestraling, waarvoor geen reden kon worden gevonden, niet te combineren met
de gegevens van Lejeune e.a., die wel normale waarden van de geslachtsverhou-
ding vóór de bestraling constateerden. De gevonden verschuiving van de ge-

slachtsverhouding in het Nederlandse materiaal is echter als zodanig wel
significant en in overeenstemming met de door Lejeune gevonden waarden.

De gegevens betreffende de bestraling van mannen met een lage gonadendosis
van circa r - ro rad leverden geen verschuiving op in de geslachtsverhouding
van de nakomelingschap, zulks in tegenstelling met de door Lejeune en Tanaka
gevonden waarden.

Omdat het Nederlandse materiaal betreffende de bestraling van vro,uwen met
roo- 3oo rad te gering is om op zichzelf staande tot een conclusie te leiden, is

nagegaan - en dit bleek na statistische vergelijking mogelijk - of dit materiaal
te combineren is met dat van Le;'eune.

Aangezien over een bepaald gedeelte van Nederland (gedurende het tijdvak
t94r-r9t2 in het boven besproken onderzoek) zo rtauwkeurig mogelijk werd
nagegaan hoeveel nakomelingen aangetroffen zrln bij vóór de betreffende con-
ceptie bestraalde ouders, bleek het achteraf mogelijk een schatting te maken van
de genetische significante doses in mr per jaar per hoofd van de bevolking ten
gevolge van de radiotherapie in deze periode, welke als geldend voor het gehele

land kan worden beschouwd. Deze genetisch significante doses, welke in de hier-
onder volgende tabel zijn samengevat, ziln berekend naar het verwachte aantal
nakomelingen in de periode r94r'r9tz en gecorrigeerd op het aantal werkelijk
levend geborenen in het onderzochte patiëntenmateriaal, afkomstig uit een ge-

deelte van het Nederlandse volk.

gecorrigeerd op bet
aantal uerkelfih

geborenen

J.4 - 6.4I.

3.

benigne aandoeningen
hoge gonadendosis

benigne aandoeningen
lage gonadendosis

maligne aandoeningen
hoge gonadendosis

bij normaal aantal

zs crzo e hte nakorne lingen

6.3 - r r.8
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7.6 - t3.t 4.r - 7.r
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rr. Ot{onnzopr rNzÀKE DE coNADENDosrs DER BEVoLKTNG ooon nörttcex-
DIAGNOSTIEK

Ffet onder leiding van Prof. Dr. P. Muntendam door mejuff rouw Z, M. Beek-
man verrichte onderzoek inzake de gonadendosis der bevolking door medische
röntgendiagnostiek heeft zijn afsluiting gevonden in het proefschrift van
mejuffrouw Beekman ,,Genetically significant dose from diagnostic roentgeno-
logy" (Rijksuniversiteit Leiden, ry62). Het onderzoek kan als volgt worden
§amenSevat.

Het is gebleken dat voor vele populaties de medische toepassingen van
ioniserende straling thans verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste bloot-
stelling aan kunstmatige ioniserende straling. In bovenvermeld proefschrift
worden de resultaten medegedeeld van een onderzoek naar de genetische dosis
ten gevolge van de röntgendiagnostiek voor een omschreven populatie in Neder-
land. Het onderzoek betrof de populatie van Leiden en Oegstgeest in het jaa'
ry19. IJet werd dusdanig opgezet, dat het vergelijkbaar zou zijn met onder-
zoekingen over hetzelfde onderwerp in andere landen of steden.

In enkele landen werd de ,,genetically significant dose" ten gevolge van de
röntgendiagnostiek voor de gehele populatie geschat op basis van een beperkt
aantal gegeyens, verzameld in enkele ziekenhuizen. Elders, zoals in het United
Kingdom en in de stad Flamburg, werden voor omvangrijke populaties schat-
tingen gemaakt, welke berustten op meer representati€ve gegev€ns betreffende
röntgendiagnostische verrichtingen. Bij het onderzoek in Leiden werden de
röntgendiagnostische verrichtingen geanalyseerd, welke in 1959 vraren uitgevoerd
bij inwoners van Leiden of Oegstgeest.

FIet eerste deel van het onderzoek betrof een studie van de in Leiden en

Oegstgeest voor medische doeleinden gebruikte röntgen-diagnostiek-apparaten.
Hierbij werd op verschillende kenmerken gelet en werden enkele metingen ver-
richt. Tevens werden de bij diverse soorten röntgenologisch onderzoek gewoonlijk
toegepaste werkwijzen genoteerd. Deze gegevens zijn gebruikt bij het berekenen
van de gemiddelde gonadendosis per type van onderzoek.
Het tweede deel van het onderzoek betrof een analyse der röntgendiagnostische

verrichtingen. Het totaal aantal onderzoekingen, in r919 verricht bij een popu-
latie van Ío9.o4r personen, werd berekend op 19.87r, d.w.z. op o,Íy per hoofd
van de bevolking. FIet aantal thoraxonderzoekingen bedroeg ongeveer Zo procent
van alle onderzoekingen en o,38 per hoofd van de bevolking. De frequentie van
röntgenologische obstetrische buikonderzoekingen bleek zeer laag te zijn. Verder
werd vastgesteld dat het bij slechts ongeveer ro procent van alle onderzoekingen
niet te vermijden is dat de gonaden in de primaire bundel liggen.

Het derde deel van het onderzoek betrof metingen van gonadendoses in een

weefselequivalent fantoom (afb. III). Hierbij werd de studie speciaal ge-
richt op de invloed van de kwaliteit van de primaire straling op de grootte van
de gonadendoses. In het onderzochte kwaliteitsbereik (eerste halveringsdikte van
r,o tot 4,6 mm Al) bleek de invloed van de stralenkwaliteit op de grootte van
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de gonadendoses in het algemeen gering. In enkele gevallen had hardere stralen-
kwaliteit hogere gonadendoses ten gevolge. Deze uitkomsten bevestigen die van
metingen in eenvoudiger fantomen.

De resultaten der metingen in het fantoom werden, tezamen met de fre-
quentiegegevens en de gegevens betreffende de röntgendiagnostiekapparaten, ge-
bruikt bij de berekening van de genetische dosis. Voor de berekening werd ge-
bruik gemaakt van een formule, uitgewerkt door een tweetal internationale
commissies. Mede hierdoor is vergelijking met schattingen voof"dndere populaties
mogelijk.

Voor de betrokken populatie werd de genetische dosis ten gevolge van de
röntgendiagnostiek in ryy9 geschat op een minimum van 6,8 mr. Deze dosis is
laag in vergelijking met de voor populaties van andere landen geschatte mini-
male dosis. Een rr-tal types van röntgenonderzoek dragen tezamen meer dan

97 procent bij tot de genetische dosis, terwijl zij rczamen slechts ongeveer r 2

procent uitmaken van het totale aantal onderzoekingen.
Een van de belangrijkste conclusies, welke uit dit onderzoek voortvloeide, is

dat zorgvuldig instellen en afperken van de primaire bundel voor de beperking
van de gonadendosis en de genetische dosis van veel meer belang zijn dan bijv.
de hardstraaltechniek. De genetische dosis voor de bevolking behoeft niet van
dezelfde orde van grootte te zijn als die ten gevolge van de natuurlijke straling.

rz. ONprnzonx TNZAKE DE cRTTERIA ENER socIAAL-cENEESKUNDIGE pLAATS-

BESCHRIJVING DOOR GEZINSONDERZOEK

Aan Prof. Dr. P. Muntendam werd subsidie verleend voor bovenvermeld
onderzoek, dat onder zijn leiding werd uitgevoerd door mejuffrouw C. A. A.
Bramlage. Zij heeft de resultaten neergelegd in haar proefschrift ,,Gezondheid
en Ziekte te Zutphen" (Rijksuniversiteit Leiden, ry62). FIet rapport werd tevens
uitgegeven in de reeks publikaties van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (Serie

A no. ro).
In analogie van een aantal in het buitenland gehouden ,,health surveys", werd

in Nederland in ry57-t9y8 een enquète verricht onder een steekproef uit de
gezinsbevolking van Zutphen; hierbij zijn gegevens verzameld omtrent het vóór-
komen van ziekte en het treffen van maatregelen tot behoud van gezondheid of
genezing van ziekte. De enquète werd uitgevoerd in het kader van een studie-
programma der \frereldgezondheidsorganisatie.

Aangezien een dergelijke studie nog niet eerder in Nederland werd verricht,
is in bovenvermelde publikatie bovendien uitvoerig aandacht besteed aan de
enquëtemethodiek zelf en de problemen die zich bij de hantering hiervan voor-
doen.

De omvang van het veldwerk wordt bij een dergelijk onderzoek voor een be-
langrijk deel bepaald door factoren van organisatorische aard en voorts door de
medewerking, die men van de zijde der bevolking ondervindt. Ook hierover is
in dit rapport mededeling gedaan.
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De resultaten der studie omvatten de gegevens van 536 gezinnen (z.t4z per'
sonen). Zij werden eens per drie maanden door een wijkverpleegster-enquètrice
thuis bezocht en ondervraagd; de observatieperiode duurde voor ieder gezin één

iaar. De interviews zrln naar de vorm ,,vrij" geweest. Vanaf de aanvang van
het onderzoek heeft €en nauwe samenwerking plaatsgehad met de Afdeling
Bewerking Vaarnemingsuitkomsten T.N.O., die de resultaten statistisch be-

werkte.
De opbouw der onderzoekpopulatie bleek ten aanzien van sexe, leeftijd,

gezinsgóotte en beroep in vergelijking met die der gehele bevolking van Zutphen
van zodatige aard te zijn, dat de resultaten, welke voor de personen tot de

leeftijd van 65 ;'aar werden gevonden, representatief mogen worden geacht voot
de totale bevolking van Zutphen, jonger dan 65 iaar.De resultaten ten aanzien
van de groep personen van 6s iaar en ouder dienen echter met grote reserve

te worden bezien, aangezien de groep relatief te gering van omvang bleek en

zeer vraarschijnlijk geselecteerd is geweest wat betreft de gezondheidstoestand.

De ontvangen preventieve zorg werd afzonderlijk nagegaal (zwangerschaps-

zorg, zuigelingenzorg, preventief-geneeskundig onderzoek van kleuters en scho-

lieren, keuringen van volwassenen e.d.); aan de toegediende inentingen, alsmede

de inentingstoestand der onderzoekpopulatie werd afzonderlijk aandacht besteed.

Ook werd onderzocht welke tandheelkundige zorg aan de bevolking ten deel viel.
Op basis van de verzamelde ziektegegevens werd gepoogd de onderzoek-

populatie te onderscheiden in ,,zieke" en ,,gezonde" personenl voor de geraPPor-

teerde ziekten werden hierbij criteria aangelegd naar de aard en de duur der
klachten. Vervolgens zijn voor de onderzoekpopulatie nagegaan het aantal
curatief-geneeskundige contacten met artsen en vroedvrouwen gàurende het
enquëtejaar, de ziekenhuisopneming, het verzuim wegens ziekte en de gehouden
bedrust. Dezelfde gegevens, alsmede die over de verstrekte hulp door wijkver-
pleging en gezinszorg en enkele over de toegepaste therapie, werden eveneens

in verband gebracht met de gerapporteerde ziekten, welke laamte werden ge-

rubriceerd volgens een eigen classificatiesysteem. De gegevens over bevalling en

kraambed werden afzonderlijk bewerkt.
De verrichte studie had een sterk experimenteel karakter. In verband hiermede

zijn op menige plaats in dit rapport vragen aan de orde gesteld, welke in metho-
dologisch opzicht van belang werden geacht. Een centrale plaats neemt hierbij
wel in de vraag naar de mate van betrouwbaarheid der verkregen resultaten.

De enquëtemethodiek biedt een unieke mogelijkheid tot het verkrijgen van
sociaal-geneeskundige gegevens omtrent algetnene bevolkingsgro€p€n, welke met
behulp van andere onderzoekmethoden geheel niet of slechts gedeeltelijk zijn te
ontdekken. De bestudering van de kenmerken der methodiek zelf is derhalve
van essenrieel belang voor het op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren
van enquètes.

r3. Kr,rNtscn-psycHIATRISCH oNDERzoEK vAN DELINQUENTEN

Het door de Stichting Onderzoek Criminaliteit verrichte onderzoek naar
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Problemen rondom de observatie van vermoedelijk psychisch gestoorde delin-
quenten in 

-de 
Psychiatrische Observatie Kliniek 't rt Ïét Gevan-geniswezen, dat

met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. werd ,reiricht, is afge-
sloten. De resultaten van dit onderzóek zijn gepubliceerd als deel vÍl ,an 

"de

Nieuwe Reeks Criminologische Studiën ,nrn hàt Criminologisch Instituut der
Rijksuniversiteit te Utrecht.

..Met deze_publikatie- wordt teoogd antwoord re geven op een aantal vragen,
die zowel bij de staf van de. Psychiatrische obiervatie Kliniek ,1, bil't"-
interesseerden in de rechtspraak met betrekking tot psychisch g.rtoo.d"r, ,Ï1r,
gerezen ten aanzien van e€n aantal aspecten lan het-in deze kiiniek ,errichte
werk gedurende de ialen ry49 tot Í9t4, de waarde van en waardering rào, à"
gegeven adviezen en bovenal vragen aangaande de mensen die in d"e kliniek
worden geobserveerd.

. Het veelzijdige onderzoek, dat aan dit boek ten grondslag ligt, werd verricht
door een team van deskundigen, die in nauwe samËnwerki""g Èu" onderzoekin-
gen verrichtten €n daarmede voor het criminologisch ondeàoek in Nederland
een nieuwe weg hebben ingeslagen. van bijzonder belang is daarbij hoofdstuk v,
waarin de resultaten worden w€ergegeven van talrijke gerpr.kÉen met leden
van de Rechterlij-ke Macht over hun mening met betrekkiíg iot de ,oorlict tinj
9r"r. gr- behandeling van psychisch gestooràe delinquenten] voort, worden bel
handeld: de geschiedenis en ontwihkeling van de psychopathenwetgeving en de
zorg voor psychisch gestoorde delinquenten; de werkwijrà u^n de plychiltrische
Observatiekliniek, de geobserveerden in hun voorgeschíedenis, hun ciiminaliteit,
de uitkomsten van hun observatie, hun leven na àbservatie en berechting .n dé
wijze waarop ztt de observarie beleven. Hoofdstukken over de methodËk van
het onderha-vige onderzoek en wensen en suggesties zowel met betrekking toi to.-
komstig onderzoek als tot verdere uitbouw van de zorg voor psychisch ["rÀrd"
delinquenten completerer .deze publikatie, die vergeleld gi^í u^r.à billrg.
met belangwekkend statistisch materiaal.

14. NE.ONOTNZOEK VAN MANNELIJKE PATIENTEN MET VERMINDERDE VRUCHT-
BAARHEID

?r. G. Hellinga verrichtre in de jaren ry591ry62 een onderzoek naar de
verhregen resulaten .van de behandéfing "íí 

--aírr"lijke 
patiënten mer ver-

minderde vruchtbaarheid. De resukaren zullen wordeí geiubliceerd in ,,TÀe
International Journal of Fertility".

In de wereldliteratuur heerst -de opvatting dat de behandeling van mannen
met verminderde vruchtbaarheid weinig of gieg succes heeft. Dit" is u.grNp"tij[
r /'anneer men bedenkt dat een vruchtbaarheidsstoornis niet meer i, "d"r, 

.ér,
symproom en dat alleen goede resultaten bereikt kunnen worden, indien men d"
patiënten indeelt in groepen al naar het type van de ,perrna-af*i;t iig, Ja
ro€stand van de geslachtsorganen en de uitkomsten van^enkele 

"rí"ufénà.labo_ratodumbepalingen. |e9ds !1.r9y8 bleek uit een na-onderzoek (H.lli;;;
r9t8), dat door gerichte behandeling volgens dit principe significante ,rcrb.t""-
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ringen werden verkregen ten aanzien van de dichtheid en de beweeglijkheid van

J"-ïl"r*rr"ràen bij i.rr"hiilende patiëntengroepen. Het huidige na-onderzoek

;;i;i;;r; "- a. "rr"g ,. É."r,t**rd.n àf ,itb.tering van het spermabeeld

ootióprrta gaat met ó.remitg van het Percentage zwangerschappen'

Van rg39 mannen met defiËient ,p"rÀ, (tuslin azcËspermie en normaal

sDerma infígend) konden gegevens over het al of niet optreden van zwanger-

,lt"p *"iaËi ,.íkr.g.r, ,àr1" patiënten zelÍ, de huisartsen, de vrouwenartsen

àí ài È"rs"lijke starïd. Hiervan werden rot3 mannen niet behandeld, hetzij

o*dat het" aÍvies niet werd opgevolgd, of in de meeste gevallen omdat het

voor-onderzoek door gebrek a"n íed.*erking onvoldoende was: alleen wanneer
.rrir*rona in welke grËep (zie beneden) de paiiënt thuishoorde, werd een behan-

delingsadrrie, g"g"rJn- Vrà a" o',r.rige 786 mannen was van zz7 niet' bekend of

h;;;;;;;;n'dZ b.hr'deling verbeierd was, doordat.zii dit niet brachten voor

n"-oid.rro.k. Van de or.ri"ge tt9 mannen-vertoonden 227 geeÍL en 332 wel

"*,igriii"r".e 
verbeterinS Ég.:,í*"-point improvernent",,zie elders). 

_-_.tl

Hei percenrage zwangerschappen lag -bij de niet behandelde Patrenten vru

hoog, voornamelijk als gevolg van-twee factoren''r. 'Znar^r;d.nri., ,rïk laigdurige voor-onderzoek of vroeg.in het-begin.van

"J.nÍ"j"[ng de echtg"rróte ri"rrg.. werd (bij verminderde vruchtbaarheid

ir-a;;; 
"trija 

Ënr opiï.rhoirt dàe,,man met zwangere vrouw" naar de

gro"f ,,rri..:b.hrrrà.1àí' waardoor deze groep oneventedig.geflatteerd wordt'

,. ir"LÍi* bleek dat de vrouwen ,rr, r.r"rrnen, die zich onttrekken aan

""rd", onderzoek en behandeling, meer geneigd z}n dan anderen zelf te

zorgen ,*, ,*rrrg-.*;h";, h*ziy'door oierspél of 
-door. 

K.I.D. Dit Slijkt

o.m. wanne., *"n"h.a p.}""nt*g. z*a"ger"li"ppen in de volgende onder-

groepen vergelijkt:
Ëij d" mann"en'mer een spermadichtheid liggend tussen o en t mill. per cc.

*"r., in de groep .t - 4;7o voortbeweging van de spermatozoën z uur Po§t

ejac." op ,f ,tó,'r*"t 2 zwangercchappen (ruim //o)'
Bij de aflËrslechtste gr*p, slechts o - t % voortbeweging, waren z6 zwanger

tch"pp.t, op 92 vrouwen (ruim zB %).
om dËe ,.d.í ir in het onàe.staarde een vergelijking gemaakt (dit was ook

h.;;l;;;grpunr bij de vraagstelling) tussen het percentage zwangerschappen bij

vrouwen van mannen die welt een díidelilke en .,àn mannen die geen significante

verbetering van het spermabeeld hadden vertoond.

oligo-spermre; dichtheid lager.dan zo mill. Per cc. bij oaeigens geheel normale

kwàlitàiten oan bet sPermabeeld

Aan deze patiënten werd het advies gegeven_een langere..periode van absti-

nentie in te voeren-rOót tt.t ooulatietiidJtip. Van z7 patËnten (die een vol-

i*"à. 
"""aal 

malen kwamen voor voor- en na-onderzoek) vertoonden r; een

".iU",.Àg 
tot boven 4o mill. p€r cc. met rr zwangere vrouwen,-terwijl rz man-

"." ai, nË ber.ikten'met ,lelht, r zwangerschap. Onvoldoende na-onderzoek
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vond plaats bij 8 patiënten met 3 zwangerschappen. Nog 3g patiënten kregen
hetzelfde advies, geheel zonder na-onderzoek: 16 zwangerschappen. Bij r4y
mannen met dichtheid tussen 20 en 40 mill., die hetzelfde advies kregen, werden

t, zwangerschappen gezien, dit is eenzelfde percentage als bij mannen met nor-
maal sperma, zodat hieruit de volgende conclusie kan worden getrokken: omdat
het percentage bij de groep ,,beneden de ro mill. per cc" na het advies van lan-
gere abstinentie tot í J,J Vo steeg, mag men aannemen dat een dichtheid onder de

ro mill. (bij overigens normale kwaliteiten) inderdaad een factor van vrucht-
baarheidsvermindering is, terwijl dit bij een dichtheid van boven de zo mill. niet
het geval is. Dit is een bevestiging van de op geheel andere wijze verkregen op-
vatting van Mcleod.

Astbeno-zoösperrn;e: minder dan 4o Vo spermatozoën met voortbeweging 2 uur
post ejac. bfi uuerigens norrnale lewaliteiten

Deze afwijking berust in de meeste gevallen op een technische fout bij op-
yangen of vervoeren van het ejaculaat, de diagnose mag pas met zekerheid
worden gesteld wanneer de onvoldoende voortbeweging bij herhaling en her-
nieuwde instructie is gebleken. De meeste patiënten van deze groep komen er
niet toe het sperma dikwijls genoeg te brengen. Daardoor kwamen van de 3o3
patiënten ten slotte slechts 42 voor behandeling in aanmerking. Bij ro, die niet
waren verbeterd, werd slechts r vrouw zwanger, bij 3z waar dit wel of niet
zeker het geval was war€n ro zwangerschappen. Deze getallen zijn te klein orn
een conclusie toe te laten.

Oligo-astheno-zoöspermie: dichtheid lager dan 4o mill. per cc., beweeglijkheid
minder dan 4o %, bi normale rnorfologie en andere kanliteiten.

a. Behandeling met anti-spasmodica gaf significante verbetering bij 47 7o van
r9o patiënten. FIet percentage zwangerschappen was bij de niet-verbeterde
mannen 13 Vo, wel-verbeterd 78 %o, resultaat onbekend y 7o.

b. Van de patiënten die niet op deze behandeling reageerden en bij wie de

uimcheiding aan gonadotrope stoffen niet verhoogd bleek rc zíjn, die daarop
een behandeling kregen met hoge doses F.H.S.-houdende preparaten, vertoon-
den 4y %o van 47 pa;tiënten een ,,two-point-improvement". Er waren ro Vo

zwangerschappen bij de niet-verbeterde, z5 % bij de wel-verbeterde.

Terato-zoöspermie: dichtheid minder dan 4o mill. per cc., motiliteit minder dan

4o 7o, percentage abnormale kopvormen hoger dan z1 7o.

a. Bij een aantal patiënten kon een duidelijke oorzaak worden aangetoond:
varicocèles, degeneratie van zaadepitheel, recente ziekten, intoxicaties. Bij
dezen werd een causale behandeling ingesteld, het aantal is te klein voor
bewerking. Over de resultaten van vasoligatie zal binnenkort worden be-
richt.
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Bij die patiënten, waar geen oorzaak kon worden gevonden, werden ver-
schillende behandelingen geprobeerd:

b. Hoge doses Neohombreol (al of niet gecombineerd met F.S.H.) voor het
verkrijgen van een rebound effect: van L2t patiënten vertoonden 6z geen

verbetering, 8o duidelijke verbetering, resultaat op het spermabeeld onbekend
bij 83. Het percentage zwangerschappen was in deze drie groepen resp.: r8,

3t en 34 7o.
c. De laatste jaren werd de invloed nagegaan van Vitamine A in hoge dosering,

waarover van 56 patiënten gegeyens konden worden verkregen: geen lrer-
betering bij 19 (r zwangerschap), duidelijke verbetering bij z8 (ro zwanger-
schappen), resultaat op het spermabeeld onbekend bij g (l zwangerschappen).

d. Als laatste middel werd getracht het zaad-epitheel bij een aantal patiënten
in betere conditie te brengen door een behandeling met U.K.G. in lage
dosering. Yan z7 patiënten vertoonden ro geen verbetering (r zwanger-
schap), 16 significante verbetering (+ zwangerschappen), bij r werd geen

na-onderzoek verricht (vrouw niet zwanger). Het betrekkelijk korte tijds-
verloop tussen de instelling van deze nieuwe behandelingsmethode en het
afsluiten van een na-onderzoek kan een factor zijn geweest voor het betrek-
kelijk geringe aantal zwangerschappen bij de verbeterde patiënten.

Nog steeds is het algemeen gebruikelijk mannen m€t vruchtbaarheidsvermin-
dering als één groep te behandelen zonder onderverdeiing in sub-groepen. Het
na-onderzoek van r9y8 heeft aangetoond dat de resultaten duidelijk beter zijn
wanneer men verschillende gro€pen op verschillende wijze behandelt. Uit het
huidige na-onderzoek is gebleken dat op deze wijze in vrijwel alle groepen een

verschil tot uiting komt in het percentage zwangerschappen bij de verbeterde
tegenover de niet-verbeterde patiënten, waar resp. gemiddeld ro Yo tege;nover
gemiddeld ruim 3o Vo zwangerschappen. Dit levert dus een nieuw en klemmend
argument om bij de behandeling van mannen met verminderde vruchtbaarheid
een onderverdeling in groepen te maken en alleen die behandeling te geven, die
op theoretische gronden voor een bepaalde groep in aanmerking komt.

rt. ONpsnzorx rNzÀKE HET MEcHANIsME vAN ALLERGIScHE oNTSTEKINGEN

Voor dit onderzoek werd subsidie verleend aan Prof. Dr. Th. G. van Rijssel.
FIet werd onder diens leiding uitgevoerd door de heer J. Oort. De bevindingen
zullen worden neergelegd in een aantal publikaties in het tijdschrift ,,Immuno-
logy", waarvan er reeds twee zijn verschenen. Samenvattend kan over dit onder-
zoek het volgende worden medegedeeld.

Aanvankelijk meende men in de immunopathologie str€ng gescheiden, relatief
eenvoudige beelden te kunnen herkennen. De laatste jaren komt echter meer en
meer de gedachte naar yoren, dat de verschillende ,,allergische" reacties in feite
zeer complexe gebzurtenissen zijn. Hierbij doet zich een aantal min of meer
sterk afhankelijke verschijnselen gelijktijdig, parallel, voor. Verschillende ,,aller-
gische" reactievorm€n hebben vaak een of meer van deze verschijnselen gemeen-
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schappelijk; hierdoor is het begrijpelijk, dat een strenge scheiding vaak niet meer
te handhaven is. Terwijl men vroeger zoveel mogelijk naar verschillen zocht,
tracht men rhans veelal de overeenkomsten tussen de verschillende allergische
reactievormen oP te sPoren.

Uitgaande van de veronderstelling, dat de ontmoeting tussen antigeen €n
antistof het begin vormt van een keten gebeurtenissen, die via een weefsel-
beschadiging tor een ontstekingsreactie leidt, leek het gewenst, bij een aantal
allergische ontstekingen eventuele verschillen in deze ontmoeting tussen antigeen
en antistof en de verdere verwerking van antigenen en antistoffen te analyseren.
Hiervoor is het noodzakelijk eiwitten in weefselco{.rpes te lokaliseren. In hoofd-
zaak werd hierbij gebruik gemaakt van een directe merking van het antigeen
met lissamine-rhodamine sulfonylchloride.

FIet onderzoek heeft zich beperkt tot het bestuderen van de lokale verwerking
van anrigeen in de huid bij niet-gesensibiliseerde en gesensibiliseerde cavia's.
Bij op verschillende wijze gesensibiliseerde proefdieren werden bestudeerd de

acriev€ Arthusreactie, de passieve directe en omgekeerde Arthusreactie en de

passieve huidanafylaxie (P.C.A.).
Zowel bij controledieren als bij beide proefdierengroepen geschiedt de ver-

werking van het eiwit in een ontstekingsveld. In de normale huid wordt het
ingespoten eiwit voor een deel via de lymfebanen afgevoerd naar de regionale
lymfeklieren. Voor een deel wordt het opgenomen door cellen. Dit zijn niet
alleen cellen in reticulair verband, gEactiveerde fibroblasten, maar ook losse

histiocytaire cellen, echte macrofagen dus. Floewel er ook granulocyten aanwezig
zijn, wordt hierin praktisch nooit fluorescerend materiaal aangetroffen.

Bij de gesensibiliseerde dieren worden bij de reacties van het Arthustype op-
hopingen van antigeen in de subendotheliale ruimten en in de endotheellaag van
de bloedvaten, in de lumina van kleinere vaatjes en capillairen en extracellulair
aangetroffen. Fluorescerend antilichaam-onderzoek toonde aan, dat het antigeen
hier tezamen met antilichaamprecipitaat atnwezig was.

De cellulaire verwerking van het antigeen verloopt ook anders dan bij niet-
gesensibiliseerde proefdieren. Niet alleen fibroblasten en rnacrofagen, maar ook
granulocyten blijken het gemerkte eiwit op te nemen. Ten einde na te gaan of
dit hier een specifiek fenomeen betreft of dat de intensiteit van de ontsteking van
invloed is, werd onderzocht of lokaal in terpetijn-abcessen gespoten eiwit door
granulocyten werd opgenomen. Dit bleek niet het geval te zijn. Ook proeven,
waarbij cavia's worden ingespoten met tw'ee verschillend gemerkte eiwitten,
nadat z4 voor één hiervan waren gesensibiliseerd, wijzen in de richting van een
specifieke opneming door granulocyten.

Gewoonlijk neemt men aan, dat, aan de passieve huidanafylaxie een ander
mechanisme ten grondslag ligt dan aan de Arthusreactie. Door toediening van
antigeen, waaraan de fluorescerende kleurstof gekoppeld was, kon ook hier het
lot van het antigeen bestudeerd worden. Het blijkt, dat bij de passieve huid-
anafylaxie eveneens €en - zij het geringe - intravasculaire precipitatie van
antigeen voorkomt, evenals geringe intravasculaire ophopingen. Het verschil met
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de Arthusreactie is, dat er vrijwel onmiddellijk na de intraveneuze toedrening in
granulocyten antigeen wordt aangetroffen en dat er geen geprecipiteerd antigeen
in het weefsel buiten de vaten wordt gevonden.

Uit dit onderzoek blijkt dus, dat met betrekking tot de verwerking van anti-
geen de directe, de omgekeerde Arthusreactie en de passieve huid-anafylaxie een

duidelijk overeenkomstig mechanisme tonen.

t6. ONornzonr TNZAKE FosFATASE

Door Dr. H. J. van \flersch werd een onderzoek verricht over de herkomst
van alkalische fosfatase in het serum bij ratten, waarbij de galgang werd af-
gebonden en bij ratten, waarbij een galfistel werd aangelegd. Een kofte samen-
vatting van de resultaten en de daaruit voortvloeiende conclusies wordt hier-
onder gegeven.

Een eerste publikatie ,,On the origin of alkaline serum phosphatase after
ligation of the common bile duct, with special reference rc the enzyme's intra-
hepatic localisation" zal verschijnen in ,,Acta anatomica".

Onderzocht werden lever, duodenum, rib en serum, biochemisch volgens de
methode van Bessey en histochemisch volgens de methode van Gomori-Ruyter.

Bij onderbonden ratten werd reeds na één dag onderbinding een significante
toename van de alkalische fosfatase in het serum gevonden; in het leverweefsel
was deze toename zeer aanzienlijk.

Bij langer durende onderbinding (r-r+ dagen) bereikte de toename van de
alkalische fosfatase in het serum meestal op de derde dag de hoogste waarde,
bleef dan om deze waarde schommelen met een tendens naar afname, terwijl
in het leverweefsel de alkalische fosfatase nog verder bleef toenemen (zowel bio-
chemisch als histochemisch).

In rib en duodenum was de alkalische fosfatase niet gestegen, soms iets ge-
daald.

Bij fistelratten bleek, dat de alkalische fosfatase in het leverweefsel daalt.
In het serum is deze daling zeer sterk, terwijl in het duodenum bij vele fistel-
ratten de alkalische fosfatase, afhankelijk van de pH waarbij de alkalische
toslatase bepaald werd, zeer belangrijk stíjgr, Zij is het hoogst bij pH 9,8. In de
rib was de alkalische fosfatase niet gestegen. In fistelgal was praktisch geen
alkalische fosfatase-activiteit aan te tonen.

Met de methode van Gomori-Ruyter was bij de normale rat alleen in het
bindweefsel in het driehoekje van Kiernan enige fosfatase-activiteit aan te tonen.
Na onderbinden werd de toegenomen alkalische fosfatase-activiteit perifeer van
de lobuli gevonden. Zij is voornamelijk gelokaliseerd in het driehoekje van
Kiernan, zowel in de fibroblasten als gebonden aan de fibrillen rondom de
galgangen en bloedvaten, alsook in de wand van de bloedvaten. Ook vertoonden
de epitheelcellen van de galgang enige fosfatase-activiteit aan de basis, terwijl het
cytoplasma negatief was.

In het leverparenchym bleef het cytoplasma van de levercellen fosfatase-
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\Weefselequivalent fantoom, geconstrueerd ten behoeve van onderzoek naar weefsel-
doses in de röntgendiagnostiek en -therapie (pag. 56).
Het fantoom bevat een volwassen, mannelijk skelet, waarvan de onderdelen met
'Araldit' aan elkaar bevestigd zijn, en is verder gevuld met water. De buitenste laag
bestaat uit perspex. FIet fantoom werd ontworpen en ten dele geconstrueerd in het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde door J. \Weber en Z. M. Beekman.
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negatief, terwijl de wand van de sinussen en de cellen van von Kupffer fosfatase-
positief werden. Zeer sterk fosfatase-positief werden echter de wanden van de
gal-capillairen.

Deze lokalisatie van de alkalische fosfatase veranderde niet bij langer durende
onderbinding. §7el nam dan de intensiteit van de alkalische forÍatrràr.uctie nog
aanzienlijk roe, vooral in het bindweefsel, dat om nieuwgevormde galgangei
voorkomt. Hier trad een duidelijke parallelliteit aan de dag tet ae UioËt àisltre
gegevens.

- Bij fistelratten was er histochemisch praktisch geen alkalische fosfatase in de
lever aan te tonen. In het duodenum- was bij vele fistelratten de alkalische
fosfatase in de staafjeszoom van de epitheelceilen sterk toegenomen, overeen-
komende met de biochemische stijging van de alkalische fojatase in het duo-
denum. In het serum treedt bij de fistelratten altijd een daling van de alkalische
fosfatase op.

Eenzelfde verschijnsel, nl. toename van de alkalische fosfatase zowel bio-
chemisch als histochemisch, werd gevonden in de borstelzoom van de nieren bij
ratten, die werden ingespoten met durabolin; in het serum steeg de alkalischó
fosfatase niet.

In de ribben was biochemisch en histochemisch geen verhoogde functie van
de osteoblasten noch bij de onderbonden rarten noch bij de fistelratt€n aan-
toonbaar.

Conclusies

Het vinden van een toenemende activiteit van de alkalische fosfatase aan
epitheliale structuren (staafjeszoom darm, borstelzoom nier), dus aan resor-
berende oppervlakten zonder dat een verhoging in het serum werd gevonden,
deed verondersrellen, dat ook de toegenomen àkalische fosfatase in'de wand
van de- galcapillairen, welke eveneens een resorberend epitheliaal oppervlak is,
zo sterk gebonden is, dat 

_zij_ 
niet in het bloed terecht koÀt en drs ,iet bijdraagi

tot een stijging van de alkalische fosfatase in het serum. De alkalische fósfataie
\om.t ry.et mer de. gal in het bloed. Als verder argument kan worden aangevoerd,
dat in fistelgal bij ratten praktisch geen alkalische fosfatase-activieeit kariworden
aangetoond.

De eindconclusie is, dat bij onderbonden ratten de alkalische fosfatase niet
afkomstig is uit de levercellen, maar uir het geactiveerde bindweefsel in het
{ieloelrie van Kiernan, dat sterk fosfatase-positief wordt. Deze mesenchymale
alkalische fosfatase kan wel buiten de cellen treden en via het weefselvocht in
het bloed komen, zoals dit ook uit andere plaatsen b.v. uit het skelet (vooral bij
herstellende experimentele scheurbuik en bij experimenrele ostitis fiÈrose) heí
geval is.

Vanuit dit gezichtspunt kan de verhoging van de alkalische fosfatase in het
serum, di_e bij verschillende leverziekten, bij hartgebreken en bij stoornis in de
bloedsomloop van de longen gevonden wordr, op dezelfde wijze worden ver-
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klaard, nl. als gevolg van de bindweefselactivering d9o1 de prikkels (a{han-

kelijk van d" -it. oí cholestasis), die op het bindweefsel van de lever worden

uitgeoefend.

17. ONornZonr BETREFFENDE HET GEDRAG EN DE STOF§TISSELING DER BLOED-

EI'§TITTEN

Het eindverslag van dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr._ J. P.

Slooff verricht irïoo, Drs. G. B. Stoelinga,zalin de vorm van een publikatie

verschijnen.
Bij iir onderzoek werd uitgegaan van de gegevens, welke waren verkregea

doo, analyse van de verschillàln verdwijncurven van Evans Blue bij normale

mensen .r, bil rr"frosepatiënten (Vyers, diss.). Aangezien Evans Blue zich spe-

cifiek aan alÉumine bindt, werd vérwacht, door het gedrag van deze kleurstof

in het lichaam na te gaan, nadere gegevens te verkrijgen over de stofwisseling

van dit bloedeiwit, vooral bij patiënten lijdende aan proteïnurie'
Dit onderzoek Íeverde g.[*..rt op, welke niet overeenkomen met de in de

literatuur geldende opva;ingen. Hiérdoor ontwikkelde het onderzoek zich in
een andere richting dan aanvankelijk de bedoeling was. 

-

Het experiment"ele onderzoek werd bij honden verricht. De uitscheiding van

Evans Blue in de gal, onderzocht bij honden met een galfistel, bleek veel minder

te zijn dan op gtoïrd van de analyse van de verdwijncurYen was te Yerwachten'

BovÉndien bie""k d"t er per 24 t;rttr geen constant Percent-age, van de die dag in

het bloed circulerende hóeveelheid kleurstof werd uirgescheiden.

Voor de bepaling van Evans Blue in gal en organen werd een nieuwe techniek

ontwikkeld. Uitschliding in de urine werd niet gevonden.

Vervolgens werd nagàg aan of en hoeveel kleurstof in verschillende organen

*e.d g"rïapeld. Vooràl-in lever, nier en_ lymfeklieren -werden aanzienlijke

ho.r..ih.dà teruggevonden, waarbij vooral de concentratie in de mesenteriale

klieren hoog bleek te zijn. In totaal werd in de gal en, de organen slechts * 5o %

van de in[espoten dosis teruggevonden. Bij een langere tijdsinterval tuss€n

irrtraveneuà injectie en onderzoek werd in het algemeen minder kleurstof terug-

gevonden. Afbiaak van kleurstof in het lichaam lij-kt dus waarschijnlijk.
De Evans BIue plasmaverdwijncurve, gedurende 6o dagen vervolgd bij 8

gezonde volwassen Àrrrrr.r,, blijkt in het latere verloop niet geheel exPonentieel

íe zíjn. Dit kan worden verklaard door afgifte van kleurstof uit organen waarin

het aanvankelijk wordt gestapeld.

Nieuwe onderzoekingen (Holman; Gordon e.a., Schwarz 6c Jarnum, Baran-

dum e.a., \Taldman ..*; *ijr.., erop, dat een belangrijk deel van het normale

albuminekatabolisme plaatsvindt door uitscheiding van het eiwit in de darm

en daarop volgende enzymatische splitsing. De uitscheiding van Evans Blue na

intravenËuze injectie met de faeces werd daarom onderzocht. Er werd een

bepalingstechniek ontwikkeld waarbij 8o - 9o %o van.een aan faeces in vitro
toËg.rro".gd. hoeveelheid blauw werd teruggevonden indien met steriele faeces
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werd gewerkt. Van per os toegediend Evans Blue werd, na steriliseren van d,e
darminhoud met nebacetine, eveneens 8o - 9o Vo tervggcvonden.

Bii l honden werd de galafvloed naar de darm verhinderd. In y dagen na
intraveneuze injectie werd in totaal z - 4 vo van de ingespoten óosis terug-
gevonden. Dit onderzoek bevestigt dus dat normaal een gidielte van het albi-
mine in de darm wordt uitgescheiden. De hoeveelheden kleurstof, die hiermee
verloren gaan, zijn echrer zo klein, dat ook daardoor het bij dit onderzoek
aangetoonde verlies van kleurstof niet wordt verklaard.

r8. ONornzoBr TNZAKE JoDTuMvERBINDTNGEN IN rLASMA

Dit onderzoek werd in de loop van her verslagjaar afgesloten. Het werd
onder leiding van Prof. Dr. G. A. Lindeboom ,erriCht dooi Dr. J. D. §í/iener.

De opzet van dit onderzoek was me€r te weten te komen over
a) aard en voorkomen van d9 organische J-verbindingen in menselijk bloed-

plasma bij normale en pathologische schildklierfunciie;
b) eventuele veranderingen in het beeld van deze verbindingen, optredend ten

gevolge van beïnvloeding van de schildklierfunctie.
om verschillende redenen werd aan dit programma in de praktijk niet strak

vastgehouden. Het zwaartepunt van het onàerzoek kwam aanvankelilk te liggen
bij e.en analyse va,r de radioactieve J-verbindingen in het plasma na thËa-
peutische doses J131;- gaandeweg kon een meer gedetailleerde beschouwing in
toenemende mate bijdragen tor beter begrip van de aanwez-ige stoornis in een
aantal bijzondere gevallen.

De organische J-verbindingen in plasma (en urine) werden aanvankelijk ge-
concentreerd door extractie met butanol; later werd hiervoor een ionenwissehàrs
gebezigd. Voor de identificatie werd gebruik gemaakt van papierchromatografie,
papierelektroforese en enzymatische hydrolyse.

- Bij het onderzoek waren 78 patiënten betrokken, nl. 16 euthyreotische, 4g
hyperthyreotische, 8 hypothyreotische en 6 met schildkliercarcinoom.

- Na therapeutische doses Jlsr wegens hyperthyreoidie werd onveranderlijk
thyroxine als voornaamste organische J-verbinding in het plasma gevonden.
In ca. 9o vo van de monsrers werd tri-J-thyronine aangetoànd, in-ca. 6o vo
sporen mono-J-tyrosine, in ca. 20 7o sporen di-J-tyrosine en in enkele gevallen
sporen van een componenr m€r zeer grote loopsnelheid in de gebruikelijke chro-
matografievloeistoffen. Steeds werd ook een èiwitachtige component glvonden,
die b-ij elektroforese voornarnelijk migreerde met albumine in bij f.ot.olysé
zowel jodotyrosinen als thyroxine opleverde.

Onder de meer bijzondere gevallen worden vermeld:
r. een euthyreotische vrouw met chromatografisch aantoonbare contrast-

stoffen in het serum, 4th jaar na cholecystografie;
z. een_euthyreotische vrouw met een enorm srruma, een aangeboren stoornis

in de synthese en/of pror€olyse van thyreoglobuline en een voor zover kon
worden nagegaan nog niet eerder beschreven anomale reactie op toediening
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van schildklierpoeder (daling van het vermogen tot organische binding van
r131\.J ],

3, Ë.r, luthyr.otisch meisje mer verrraagde lichameliike ontwikkeling en een

duidelijke jodoproteïnemie;

4. e., hyp.ríyràtische vrouw met een nodeus struma en abnormale J-verbin-
dingen in serum en urine;

y. 
".rriyp.rthyreotische 

vrouw. met een nodeus struma, normaal PBI en lage

thyroxine-bindingscapaciteit van het plasma;
6. eeí hyp"rthyreoàrchà vrouw *.t .et groot.diffuus. struma, zeer laag PBT

en abnàrmarl grot" hoeveelheid tri-J-thyronine in de circulatie;

7. een hypothyreótische vrouw met niet-hormonaal o.g1_".f9tr J in de circu-

latie én 
".n 

stoornis in d,e perifere utilisatie van schildklierhormoon;

8. een hypothyreotische vrouw-met anomale reactie oP KJ, wellicht door een

vertraagde hormoonsecretiel

9. een vrouw met een maligne adenoom in de schildklier en abnormaal veel

J-proteïnen in de circulatie;
ro. een vrouw m€t hyperthyreoidie en schildkliercarcinoom bij wie in hct

plasma thyreoglobulin. en een J-peptide werden gevonden'

Resultaten en ervaringen leiden t;i d; conclusie dat behoudens. in speciale

gevallen weinig ver*ach"t mag worden_ van_(chrom-atografisch) onderzoek van

àe niet-eiwitacitige J-verbindingen in het plasma. De kennis van deze verbin-

àing.r, in de uriïre 
-en 

die ,rn d" eiwitichtige-verbindingen in het pl1gm-a

i, .ïht.. nog onvoldoende. Naast dergelijke systematische onderzoekingen blijft
bestudering van individuele bijzonder gevallen van belang'

Dit ond"erzoek is voor de verdiepit g "t verbreding van de kennis van de

ioÀumstof*isselins van onschatbaie íaarde geweest' Ten dele heeft deze

íinst zich reeds glkristalliseerd in een publikatie (twee andere zijn in voor-

bereiding) en twee voordrachten.

tg. ONprnZOfr INZAKE DE KOOLHYDRAATSTOF\TISSELING VAN STAPHYLOCOCCUS

AUREUS

FIet onder leiding van Prof. Dr. K. C. \Tinkler verrichte onderzoek inzake

a. [""tnyarr"rrrofïirreling van staphylococcus aureus heeft zijn afsluiting

t"rorrd.rr' in het proefschrlft van dè heer K. C. Strasters (Rijksuniversiteit

ïJt.echt). Een samenvatting van het verrichte onderzoek volgt hieronder'- 
M;t behulp van t§írarbuig-experimenten, koolstofbalansen, enzymbepaling.en

in celextractËn en proeven 
-met- 

radio-actieve substraten kon een vrij volledig

b".ld *o.d.n ,nrrk-regen van de wiize wtarop staphylococcus aureus koolhy-

draten afbreekt. In principe bezit S. aureus het glycolytische systeem, de pentose-

.y.l,r, en de citroeirorrj.y.lr.. De activiteit van deze systemen bleek echter

síerk afhankelijk van de condities, waaronder de cellen zijn gegroeid.

Toevoeging uap glucote aan het groeimedium gaf ingrijpende veranderingen

in het in à" .-.1 
""t 

i ezige enzym-arsenaal en dientengevolge in de wijze waaroP
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koolhydraten werden afgebroken. De glycolyse werd actiever, de pentosecyclus
minder actief, terwijl de citroenzuur-cyclus vrijwel geheel onwerkzaam werd.

Zond,er glucose gegroeid,e cellen (ZG-cellen)

ZG-cellen oxyderen glucose, gluconaat, ribose en lactaat benevens de meeste

intermediairen van de citroenzuur-cyclus en sommige aminozuren. Bij de

oxydatie van glucose, ribose en pyrodruivenzuur bleken azïlnzuur en COz de

voornaamste afbraakprodukten te zi1n. Met radioactieve substraten kon worden
aangetoond, dat een aanzienlijk deel van het aangeboden koolhydraat wordt
geassimileerd. Aanbod van substraat onderdrukt bovendien de endogene adem-
haling.

In celextracten werd een aantal enzymen uit de glycolyse, de pentose-cyclus
en de citroenzuur-cyclus aangetoon d. Bíj ZG-cellen zijn alle drie de genoemde

systemen werkzaam. De bacterie is in staat om glucose, gluconaat en ribose te
fosforyleren en vervolgens met behulp van pentose-cyclus en glycolyse om te
zetten in PDZ, dat tot azïlnzuur en COz wordt geoxydeerd. De citroenzuur-
cyclus wordt hierbij niet gebruikt.

De pentose-cyclus werkt alleen oxydatief. Er komt geen fosfoketolase voor.
Ribose wordt alleen aeroob afgebroken. Bij oxydatieve afbraak van glucose

wordt meer dan 64 7o van het glucose-í-fosfaat via de pentose-cyclus verwerkt,
waarbij een aanzienlijke recycling optreedt.

De glycolyse werkt ook anaeroob, waarbij glucose geheel in L(*)-melkzuur
wordt omgezet. De glycolyse is echter veel mind,er actief dan bij MG-cellen.

I)e citroenzuur-cyclus is wel aanw ezig, zoals blijkt uit de oxydatie van inter-
mediairen. Uit koolhydraten Bevormd PDZ wordt echter nauwelijks via deze

cyclus afgebroken. Zelfs als PDZ wordt aangeboden, blijft de verbranding via
de citroenzuur-cyclus gering, zodat de schakel tussen PDZ en citroenzuur-
cyclus zwak moet zijn. Het maakt de indruk, dat de cyclus vooral dient voor de

verbranding van andere substraten dan koolhydraten (o,a. aminozuren).
Het pyrodruivenzuur neemt in de koolhydraatafbraak een sleutelpositie in.

In principe zijn er drie mogelijkheden voor de omzetting van het PDZI oxydatie
tot HAc en CO2, dismutatie tot MZ, HAc en CO2, vorming van AMC en

COz. §/elke produkten uit PDZ en daarmee uit andere koolhydraten worden
gevormd, hangt van de omstandigheden af.

Met glucose gegroeide c,ellen (MG-cellen)

Glucose en PDZ worden tot azijnzuur en COz geoxydeerd. MG-cellen zijn
nier meer in staat gluconaat en ribose te oxyderen omdat de betreffende kinasen

ontbreken.
De pentose-cyclus is wel aanwezig, maar minder actief dan bij ZG-cellen.

Minder dan 38 7o van het glucose-d-fosfaat wordt langs de pentose-cyclus af-
gebroken, terwijl de recycling naar evenredigheid geringer is. De activiteit van
de hexosedifosfatase is duidelijk geringer dan in ZG-cellen.
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De glycolyse is veel actiever dan in ZG-cellen. Dit is o.a. te danken aan de

grotere activiteit van het Gald-3-P-dehydrogenase en het melkzuurdehydro-
genase.

De citroenzuur-cyclus ontbreekt vrijwel geheel. Citroenzuur-cyclus-interme-
diairen en aminozuren worden niet meer geoxydeerd. In celextracten blijkt een

aantal enzymen uit de cyclus te ontbreken.
Cellen gegroeid met glucose breken PDZ langzamer af dan ZG-cellen.

Re s is t ente rn.r.t ant en

De streptomycine-resistente mutanten van de vijf onderzochte stammen ver-
schilden wat hun koolhydraatstofwisseling betreft niet wezenlijk van de moeder-
stammen. Bij de tetracyclineresistente mutanten werden wel enkele verschillen
gevonden. De door Fusillo en \7eiss gesuggereerde samenhang tussen resistentie
en koolhydraat-stofwisseling vindt in de verrichte experiment€n geen steun.

20. Or.IoEnzonr INZAKE GRoEI en RTJpING vAN oLIGoFRENEN

FIet onderzoek bij zwakzinnige kinderen, dat in de periode ry6t f t96z met
financiële steun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. door Prof. Dr. G. M. H.
Veeneklaas en Dr. H. H. van Gelderen werd verricht, bestond in hoofdzaak uit:
a. inventarisatie en diagnostische analyse van een grote groep zwakzinnige

kinderen;
b. analyse van de frequente groeistoornissen bij deze cerebraal beschadigde

kinderen in relatie tot de diagnose;
hetzelfde als sub b. betreffende de rijping;
opsporingen van afwijkingen in de vrije o-aminozurenexcretie in de urine
in verband met de reeds bekende samenhang tussen metabole afwijkingen en
cerebrale defecten.

Het aantal onderzochte kinderen bedroeg bijna 7oo. Het bleek mogelijk om bij
zf 3 van deze patiënten een diagnose te stellen. De classificatie is gebaseerd op
het tijdstip van de cerebrale afwijking.

Aard en frequentie van groeistoornis bleken sterk te correleren met de
diagnose.

Het type van de constitutionele of primordiale dwerggroei (sterke lengte-
groeistoornis bij weinig skeletrijpingsachterstand) is obligaat bij mongolisme
en ook zeer frequent bij de oligofrenen met een cerebrale afwijking, opgetreden
in het vroege prenatale leven (chromosomatopathieën en embryopathieën). Bij
de familiaire vorm van diepe oligofrenie is groeistoornis minder frequent.

Deze zogenoemde trofische groeistoornis (lengtegroei en skeletrijping even
sterk vertraagd) is beperkt tot de cerebraal defecte kinderen met een cerebrale
paralyse van perinatale origine. De andere zwakzinnigen groeien gemiddeld
normaal. FIet onderzoek naar de groeisnelheid is nog in bewerking.

'§7'at de rijping betreft is de mening dat zwakzinnigen als groep laat rijpen
onjuist. Er is wel een te grote frequentie van late rijpers, vrijwel altijd kinderen
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met cerebrale afwijkingen van prenatale origine. Deze laatsten rijpen als groep

statistisch significant later dan de zwakzinnigen met een cerebrale beschadiging

daterend um d. geboorte of later. Bij deze kinderen is rijping normaal met

waarschijnlijk een wat te grote frequentie van vroege rijpers en zeker besaat er

een abnormaal grote frequentie van pubertas Praecox' vooral bij meisjes. Tot nu

toe zijn drie gèvalen van geslach$chromosomale anomalieën gevonden (resp.

XXY, XO en XXXXY), doch dit onderzoek is nog gaande.

Zowel groei als rijping kunnen in talrijke gevallen criteria zijn voor de

diagnostiek van cerebraal beschadigde kinderen.
È.t orrd.rzoek naar de aminozurenuitscheiding heeft aangetoond, dat in de

groep van familiaire zwakzinnigen (imbecielen en idioten) een statistisch signifi-
i"t tà hog. frequentie van hyperamino.acidurie bestaat. In veel mindere mate

geldt dit-ook vóor de groep met embryopathie, doch alle andere zwakzinnigen
iorr"r, 

""r, 
normale uitscteidlng van vriie a-aminozuren. Papierchromatografische

analyse is echter tot nu toe geheel onproduktief gebleken; aigezien van fenylke-
to.r.rri" werden geen duidelijke stoornissen oPgesPoord. Men kan dus uit de

bepaling van de àmino-acidurie alleen vermoeden dat in de groep van familiaire
zwakzinnigen een vrij groot aantal metabole stoornissen voorkomt, waarvan de

aard thans nog onbekend is.

De resultatàn van het onderzoek naar groei en hyperaminoacidurie bij zwak'
zinnigen zijn in twee artikelen vastgelegd en ter perse, terw.ijl die van het onder'
zoek naar de rijping voor publikatie gereed worden gemaakt.

2Í, ONOT1ZO6 INZAKE DE BETEKENIS VAN HET ELEKTRONYSTAGMOGRAM BIJ

SLECHTZIENDHEID

Onder leiding van Prof. Dt. J.\f. G. ter Braak en Prof. Dr. H. E. Henkes
werd in 196o en t96r een elektro-nystagmografisch onderzotk verricht bij r5o
slechtzienden, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de oogbewegingen en

eventuele nysragmus bij binoculair en monoculair fixeren in primaire stand en

in de vier blikrichtingen; eveneens na ogen sluiten en tijdens fixatiepogingen in
het donker; verder werden de reacties op binoculaire en monoculaire optokine-
tische prikkeling en bij draai- en zonodig calorisch onderzoek nagegaan.

Bij de beoordéli"g van de voorlopige resultaten werd geuacht een onderscheid

te maken tussen verschillende vormen van congenitale nystagmus. Daarbii was

wel de meest op de voorgrond tredende uitkomst van het ny§tagmografisch on-
derzoek het boven verwachting frequent voorkomen van de latente nystagmus

(meer dan to %), hetgeen vooral moet worden toegeschrev€n aan de vele lichtere

vormen, die door het nystagmografische onderzoek aan het licht komen. In
volgorde van steeds gevoeliger provocatiemethoden komen na het Sewone
moioculair fixeren in het donker en het licht de provocati€ door de blikbewe-
ging, de monoculaire verticale en horizontale optokinetische prikkeling en- het

óndlrzoek met de Thorner-oftalmoscoop. Ongeveer zo %o van de onderzochten
had een nystagmus met congenitale vorm in de meest uiteenlopende variaties,
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doch zonder de kenmerken van een latente nystagmus. De overige slechtzienden
hadden dubieuze, niet-congenitale of geen afwijkingen in het nystagmogram.

Hoewel deze korte statistiek evident het bestaan van fixatiesroornissen bij vele
slechtzienden aantoont, bleken deze in e€n Broot deel van de gevallen niet te
correleren met de mate van de visusstoornis. De latente nystagmus is veelal ook
aanwezig bijhet monoculair fixeren van een geluidsbron in het donker. Op deze
wijze blijkt de nystagmus larens wel steeds zwakker, grover en langzamer te
zijn dan bij zien in het licht met één oog. Deze vermindering in het donker
toont aan, dat het niet om een vestibulaire nystagmus gaat, die immers in het
donker eerder sterker zou worden. Dat latente nystagmus in het donker toch
nog optreedt betekenq dat hij niet de bijzondere optische afferente baan nodig
heeft. In welke graad hij optreedt hangt af van de ,,scherpte", waarmee dè
akoestische waarneming in optische intentie wordt omgezer. Uit een en ander
mag worden geconcludeerd, dat de latente nysragmus te voorschijn wordt ge-
bracht door de intentie om mer één oog te willen ,,kijken" en dat dEze niet het
gevolg is van een sensorische afwijking.

Het familiaire voorkomen van de latente nystagmus en het samengaan met
andere erfelijke oogafwijkingen pleiten voor herediteit. De relatieve zeldzaam-
heid van de aantoonbare overerving, het familiair voorkomen van de ernstige
gevallen en het recessief erfelijk zijn van de strabismus zijn argumenten voor
het recessief erfelijk zijn van de latente nysragmus. Hoewel sommige gevallen op
het eerste gezicht het gevolg van een geboortetrauma leken te zï1n, bleek bij
nauwkeurig onderzoek van de familie de latente nystagmus tot nog toe steeds
hereditair te zl1n.

Het gedrag van de vestibulaire nystagmus werd eveneens onderzocht; hierbij
bleek het vrij frequente voorkomen van een vaak sterk pathologische nysragmus-
voorkeur. Evenals de stoornis van binoculaire horizontale en soms van de
verticale optokinetische nystagmus pleit dit voor een stoornis in de optomoto-.
rische centra in de hersenstam. Kennelijk is er bij de latente nystagmus sprake
van een anomalie van die centra in de hersenstam, waarin de ,,intentie tot
kijken" met de tonische innervatieprocessen van de oogspieren verbonden is.
De wetmatigheid, die de latente nysragmus beheersr, wijst niet op toevallige
lesies, maar op een anomalie van de fysiologische aanleg. Essentieel is, dat er in
de latente nystagmus sprake moet zijn van een tonisch, met de ,,kijk"intentie
samenhangend, eenzijdig gericht gebeuren, dat in een ver boven het toeval uit-
gaande frequentie bij strabismus gevonden wordt. Een en ander pleit ervoor,
bij een aantal gevallen van slechtziendheid de onbevredigende diagnose bilaterale
of unilaterale arnblyopie te wijzigen in die van srrabismus concomirans en/of
nystagmus latens met bilaterale amblyopie.

Tevens gaf het onderzoek aanwïlzingen dat de prognose van de strabismus-
therapie ook reeds bij slechts geringe latente nysragmus slecht is.

De betekenis van het elektronystagmogram bij slechtzienden blijkt uit:
r. FIet onderzoek van de nystagmus bij gesloten ogen en in het donker, waar-

door dit onderzoek bijdraagt tot differentiaaldiagnose tussen congenitale en
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verworvén nystagmus; de uitkomsten leidden ook tot een nieuw inzicht in
het mechanisme van de nystagmus latens.

z. FIet onderzoek van slechtzienden, waar het oftalmologische onderzoek (nog)
maar ten dele mogelijk is of negatief uitvalt.

j. Het opsporen van lichtere gevallen van nystagmus latens, hetgeen van be-
lang kan zijn voor het stellen van de prognose van de strabismus-therapie.

Een deel van het onderzoek zal in een dissertatie worden bewerkt, daarnaasr
zal een samenvatting van het onderzoek als tijdschriftartikel worden gepubli-
ceerd.

22. ONornzorn INZAKE DE pRIKKELBAARHETD vAN HET vESTIBULATR oRGAAN EN
DE \TERKING VAN VERSCHILLENDE MIDDELEN OP DEZE PRIKKELBAARHEID

Eind 196r eindigde de subsidiëring van het hierboven genoemde onder leiding
van Prof. Dr. L. B. \f. Jongkees door Dr. A. J. Philipszoon verrichte onder-
zoek. Aan het eindverslag wordt het volgende ontleend.

Jongkees en Groen bS+6) waren sinds Mach (r8Zt) en Breuer (r87a) de
eersten die er weer op wezen dat er geen fundamenteel verschil in vestibulaire
prikkeling kan bestaan tussen versnellingen, veroorzaakt door dynamische, sta-
tische en centrifugale krachten. Zij deelden de labyrint-reacies op de volgende
wijze in:
r. Reflexen en sensaties veroorzaakt door hoekversnellingen, die de specifiele,e

prikkels zijn aoor de halfcirkelaormige kanalen,
z. reflecties en sensaties veroorzaakt door versnellingen van rechtlijnige bewe-

gingen, d'ie de specifiebe pribhels zijn voor de otolieten.

Door middel van elektronystagmografie is thans de functie van kanalen en
otolieten nader bestudeerd.

Het leek aangewezen om de reeds ontwikkelde methode om compensatore
oogbewegingen, opgewekt met versnellingen van rechtlijnige bewegingen op de
parallelschommel, langs nystagmografische weg te registreren (Philipszoon, r9t9;
Jongkees en Philipszoon, 196o), tezamen met draaiproeven toe te passen om de
theorie van Jongkees en Groen te staven.

In de eerste plaats werd aangetoond dat op de parallelschommel bij labyrint-
loze konijnen de compensatore oogbewegingen niet meer konden worden opge-
wekt; konijnen met één labyrint hebben deze oogbewegingen daarentegen nog
wel. Hetzelfde resultaat werd bij patiënten gezien.

Vervolgens zijn op verschillende wijzen afzonderlijke delen van het even-
wichtsorgaan onderzocht.

De invloed van intraveneuze injecties van natriumbicarbonaat, die volgens
Hasegawa (rg49, rgyy) de otoconieën zouden oplossen en een gunstige invloed
op zeeziekte zouden uitoefenen, kon bij proeven op konijnen niet worden aan-
getoond; de compensatore oogbewegingen bleven onveranderd.

Met operatieve ingrepen bij konijnen, waarbij steeds aan één kant het laby-
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rint geheel en aan de andere zijde gedeeltelijk werd vernietigd, werden ver-
scheidene gedeelten van het evenwichtsorgaan uitgeschakeld.

Bij proeven waarbij de sacculus gedeeltelijk werd vernietigd, toonden de

proefdieren, die dus nog maar één intacte otoliet overhielden, nog goede compen-

satore oogbewegingen op de parallelschommel.
\flerden echter beide otolieten uitgeschakeld (methode van Versteegh, r9z7)

doch de halfcirkelvormige kanalen intact gelaten, dan bleken op de parallel-
schommel de compensatore oogbewegingen verdwenen te zyn, terwijl er nog

duidelijke nystagmus op te wekken viel bij hoekversnellingen.
Een ander argument voor de specifieke gevoeligheid van otolieten en half-

cirkelvormige kanalen voor versnellingen van rechtlijnige bewegingen resP. voor
hoekversnellingen werd geleverd door een patiënt, die aan twee zijden gefenes-

treerd was. Deze reageerde niet op rotatie in het vlak van de horizontale
kanalen en slechts met een dubieuze nystagmus wanneer de vertikale kanalen
geprikkeld werden; ook de calorische proeven waren negatief en er was geen

fisielsymptoom op te wekken. Daarentegen waren ef zeef goede oogbewegingen

op de parallelschommel. Analoge bevindingen werden door Pursiainen (r914)
verkregen bij zeven dubbelzijdig gefenestreerde patiënten.

Tot slot van deze proeven wordt nog een toevallige, doch naar het schijnt
ook belangrijke vondsi vermeld. Het feit dat het mogelijk is, bij een konijn één

otoliet (utiiculus) intaft te laten en alle andere te vernietigen, gaf de gelegen-

heid na rc gaan of de doeltreffende prikkel voor de otolieten bestaat uit het
verschuiven-van de otolieten over hun onderlaag, ofwel uit de druk van de

otolieten op de onderlaag. Hiertoe werden, op suggestie van Prof. Jongkees, op

bovenbeschreven wijze geopereerde konijnen behalve in normale ligging ook in
zijligging op de parallelschommel geplaatst. In beide standen werd reactie gezien,

doch merkwaardigerwrlze toonde het konijn, wanneer het in zijligging op de

parallelschommel geplaatst was, nystagmus. Bij verder experimenteren bleek, dat
à.r" nyrtrg-ur oók-bij normale konijnen is op te wekken (Jongkees en Philips-
zoon, t96r). Het lijkt waarschijnlijk dat deze nystagmus, opgewekt door prikke-
ling van de otolieten met lineaire krachten, wordt veroorzaakt doordat er bij
hei konijn in zijligging een compensarore oogdeviatie aanwezig is, die het oog

gevoeliger maakt voor het ontstaan vall nystagmus. De snelle fase van de

nystagmus was steeds in de richting van de reeds bestaande oogdeviatie. Het
lijkt hoogst waarschijnlijk dat het hier een soortgelijk mechanisme betreft als

dat voor de spontane nystagmus; deze wordt sterker wann€er men de patiënt
laat kijken in de richting van de snelle fase (wet van Alexander). De weg, die

het oog moet afleggen gedurende de langzame fase voor het bereiken van de

kritiekà waarde die noodzakelijk is voor het ontstaan van de snelle fase, is

kleiner wanneer het oog reeds gedevieerd is. Ook bij proefpersonen gelukte het

op de parallelschommel nystagmus op te wekken wanneer men hen tegelijkertijd
iaar o,pzíj liet fixeren (Jongkees en Philipszoon, 196r). Voor deze nystagmus,

opg.*àkt door versnelling van lineaire bewegingen, kon dus wederom worden
aàngetoond, dat er voor de langzame nystagmusfase een andere drempelwaarde
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bestaat dan voor de snelle fase, zoals ook voor de nystagmus bij hoekversnelling
en voor de nektorsienystagmus kon worden aangetoond (Philipszoon).

Dr. J. James onderzocht de geopereerde konijnenlabyrinten histologisch.
\[at betreft de invloed van geneesmiddelen op deze prikkelbaarheid werd

aangetoond dat Torecan in vergelijking met een placebo een significant gunstige
werking heeft bij duizeligheidspatiënten. Van Pragman en SK 7 werd nog geen
significante werking vastgesteld.

Het onderzoek van deze middelen bij duizeligheid wordt voortg€zet.
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SAMEN\TERKING MET DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O.

§/'rnrcnonp oNDERzoEK NAAR DE VoEDINGSToESTÀND vÀN DE BEVoLKING

Onderzoeh voedingstoestand ouden r.,an dagen in Noordoost-Groningen

Dit onderzoek werd uitgevoerd bi yS zelfstandig wonende Personen boven

de 6y jaar uit Uithuizen, Uithuizermeeden, Roodeschool, Bierum en't Zandt.
Van de 164 mannen waren 32 en van de r8r vrouwen Jt zeventig iaar en ouder.

Dank zij de medewerking van de diverse huisartsen kon van alle onderzochten
worden verklaard dat zr1,,g€Zond" waren. \[erden er afwijkingen gevonden, dan

werden de betrokken personen afgevoerd van de lijst der onderzochten. Zoals
rn deze streek voor dè hand ligt, bestond het merendeel der onderzochten uit
boerenarbeiders en kleine zelfstandigen; speciaal de eerste groep had een zwaÍe
jeugd en grote financiële moeilijkheden in de malaisejaren ry3o-r937 door-
gemaakt.

Overwegend verkeerden deze mensen in een goede gezondheids- en voedings-
toesmnd. De cijfers voor de gemiddelde lengten van de onderscheiden groepen
(mannen en vrouwen, resp. van 65-69 jaar en van 70 jaar en ouder) kwamen
vrijwel oyereen mer die, welke Van Zonneveld bij een door hern verricht onder-
zoek vond 1). Uitgesproken zware mensen werden meermalen aangetroffen. Op
grond van de gewichtscoëfficiënt bleek dat de onderzochten zwaarder war€n
àan de groepen van Van Zonneveld 1). Verder viel ook de vaak rijke kinder-
zegen der gezinnen op; gezinnen met ro tot 12 kinderen waren verre van zeld-
zeam.

Overwegend werd veel vet gegeten, aanzienlijk meer dan de aanbevolen

hoeveelheid, zodat vetzucht, hoge bloeddruk en aderverkalking vaak werden
gaien. Zeer hoge bloeddrukwaarden waren verre van zeldzaam.

Betrouwbare gegevens over aderverkalking zijn niet te geven. \írel kon worden
geconstateerd, dat bij vele personen geen kloppende vaten aan benen en voeten

w'aren waar te nemen.
Een hoog vetgehalte van de voeding gaat vaak gepaard met een hoog choleste-

rolgehalte van het bloedserum; bij sera \en 97 mannen was dit gemiddeld
2t4mgi bijdie van 84 vrouwen 288 mg. Speciaal het gehalte der laatstgenoemde

sera was verhoogd. Ffet merkwaardige feit moet worden vermeld, dat de 4 man-
nen en de z vrouwen, die boven hun 6yste iaar nog zware (land)-arbeid ver-
richtten, de hoogste gemiddelde cholesterolgehalten hadden (respectievelijk z6r
en 367 mg).

Door de mannen werd 278 /o, door de vrouwen r9r 7o van de aanbevolen
hoeveelheden vitamine A gegeten; de invloed hiervan vindt men terug in het
vitamine A-gehalte der onderzochte sera.

,) ,,Tl,e Health of the Aged", publ. Serie A no. 8 van de Gezondheidsorganisatie T,N.O., uitg.
v. Gorcum, Assen, 1961.
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De gemiddelde caroteenconsumptie bedroeg t3o Vo van de gemiddelde aan-
bevolen hoeveelheden.

Het gemiddelde hemoglobinegehalte was voor de mannen rt,r gram per roo
ml (normaal 14-r7rz) en voor de vrouwen r4r8 gram per roo ml (normaal
t2rt - r514 gram).

Het totaal eiwitgehalte, alsmede de eiwitfracties van het bloedserum waren
normaal.

Het gemiddelde vitamine C-gehalte van het bloed was in het algemeen vrij
laag. In Uithuizen kwamen veel lage bloedpeilen beneden de o,ro mg/roo ml
voor; het hoogste vitamine C-gehalte bedroeg r,oo mg/roo ml. Ondanks deze

lage bloedpeilen was de gemiddelde vitamine C-consumptie niet slecht, bij de

mannen en de vrouwen resp. 72 er. 9r mg, hetgeen neerkomt op r44 7o en t9z Vo

van de aanbevolen hoeveelheden. Door de vrouwen werden weinig aardappelen
gegeten om niet nóg dikker te worden, zr1 aten wèl sinaasappelen. Bij de mannen
was het juist omgekeerd, zij aten geen sinaasappelen, maar wèl vrij veel aard-
appelen. Over het algemeen was de toebereiding van het voedsel vooral ten
aanzien van het behoud van vitamine C voor verbetering vatbaar; stamppot
was het geprefereerde wintervoedsel.

Onder invloed van de vetrijkdom van het voedsel werden zowel door de

mannen als door de vrouwen minder (respectievelijk ra Vo - zr %) dan de aan-
bevolen hoeveelheden koolhydraten gegeten. Veel invloed had dit echter niet op
de calorieën-consumptie, die respectievelijk t3 7o en r02 Vo van de aanbevolen
hoeveelheid bedroeg, De gemiddelde eiwitconsumptie was meer dan voldoende.
. Bij de vrouwen lijkt de calciumconsumptie van 86o mg wat aan de lage kant.
Op grond van de juist verschenen cijfers van F.A.O. voor de calciumbehoefte
van rond 4oo mg, kan men deze hoeveelheid echter zeker voldoende achten.
Hoewel de vrouwen slechts 5r8 mg en de mannen 655 mg cholesterol per dag
consumeerden, hadden eerstgenoemden een veel rc hoog serum-cholesterolgehalte.

Over het algemeen vertoonde de voeding van de onderzochte personen geen

tekorten, maar wèl een onevenwichtige verhouding tussen vetten en koolhydra-
ten.

Groeistudies

In het werkprogramma van voedingsinstituten treft men regelmatig onderzoek
aan met betrekking tot groeistudies. Voor zover dit dierproeven betreft is dat
begrijpelijk omdat hierbij onder laboratoriumomstandigheden bepaalde voedings-
factoren kunnen worden bestudeerd, terwijl men vrijwel alle andere factoren
die op de groei van proefdieren invloed uitoefenen onder controle kan houden.
Op die wijze is het vrij goed mogelijk de invloed van bepaalde veranderingen in
de voeding op groei of andere aspecten van gezondheid te benaderen en te
interpreteren.

Voor de groeistudies bij de mens, uiteraard dus bij kinderen, is dat zelden
het geval omdat talloze factoren, opvoeding, leefwijzq behuizing, school- of
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werkprogramma's en andere activiteiten-van-elke-dag veel variabelen omvatten,
die in wisselwerking met voedingsgewoonten en andere voedingsfactoren de

reactie op het groeiproces mede bepalen. Afgezien van de strikt wetenschappelijk
opgezette metabolische studies, die in ziekenhuis-situaties of onder soortgelijke
condities in inrichtingen wel eens kunnen worden ondernomen, kunnen de resul-
raren van de meeste groeistudies met betrekking tot voeding slechts indirect in
verband met de voeding worden gebracht. Studies op dit gebied geven meestal
slechts aanwijzingen omtrent de rol die voeding hierbij kan hebben gehad. De
,,voedingstoestand" is een onderdeel van de algemene de

totale configuratie van de gezondheidsaspecten die wordt door inwendige
en sterk wisselende uitwendige omgevingsinvloeden.

Niettemin is groei het meest typische verschijnsel van het kinderleven en zijn
voor de evaluatie van volksgezondheid gegevens van lengte, gewicht en andere
somatometrische gegevens van groepen van kinderen in combinatie met voedings-
gegeyens bijzonder waardevol. Naarmate het kind jonger is, wordt het groei-
proces yoor een groter gedeelte door de voeding bepaald. De groei van oudere
leeftijdsgroepen wordt evenwel mede bepaald door het groeiproces in de vooraf-
gegane jongere jaren; anderzijds bepaalt het groeiproces van iedere kinderleeftijd
ook in belangrijke mate de voedingsbehoeften voor de daarop volgende groei-
fase.

Het volgen van de groei van groepen van kinderen uit de bevolking is daarom
voor de beoordeling van de voeding in een land van bijzonder belang. De uit-
komsten kunnen aanwijzingen geven voor preventieve gezondheidszorg met
betrekking tot voedingsmaatregelen en voedingsvoorlichting.

Ook methodologisch vraagt zulk onderzoek research, zowel ten aanzien
van de meetmethoden in technische zin als ten aanzien van de vraag welke
criteria de beste objectieve maat zijn voor het dynamische verschijnsel groei.

Men kan in het algemeen op twee wijzen groeistudies verwezenlijken:
a. Door eenmalig onderzoek naar criteria van groei bij bepaalde leeftijds-

groepen van bijvoorbeeld schoolkinderen of adolescenten. Op die wijze wor-
den gegevens verzameld van lengte, gewicht, groei (toeneming) in een be-
paalde periode, vetplooidikten, bloedsamenstelling, ontwikkelingsverschijnse-
len die verband houden met maturatie, het eindpunt van groei, enz. voor
groepen van de bevolking, die door geslacht, welstand en/of regionale her-
komst van elkaar verschillen. Door vergelijking van deze gegevens voor
diverse groepen komt men tot conclusies ten aanzien van de gezondheid.

Ook vergelijking met overeenkomstige waarnemingen verkregen in vroegere
perioden (seculaire veranderingen) en in andere landen wordt hierdoor
mogelijk.
Door deze gegevens met voedingsgey/oonten en een aanal belangrijke om-
gevingsinvloeden, eventueel ook met raskundige kenmerken, als achtergrond
te bewerken, komt men tot interpretaties die zowel voor de voedingsweten-
schap (bijvoorbeeld in verband met voeding gedurende kleuterjaren of puber-
teit, activiteit of sport) als voor de volksgezondheid betekenis hebben (bij-
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voorbeeld met betrekking tot de invloed van gezondheidszorg voor moeder

en kind, voedingsvoorlichting, enz. op de veranderingen in het groeiproces).

Dikwijls kunnen groeistudies worden gecombineerd met gegevens omtrent

-n"rg.no*.n ziekteverschijnselen of met de bewerking van ziektegeschiede-

nissen van de desbetreffende groep.
In deze zin zijn door de' lVerkgroep reeds enige jaren groeistudies onder-
nomen en bewerkt, o.a. bij het geneeskundige onderdeel van de studie naar
de voedingsroesrand van schoolkinderen uit grote en kleine gezinnen (disser-

tatie Dr. Ir. Th. F. S. M. van Schaik, ry6r).In het verslagjaar werden de

uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek bij personeel van de Koninklijke
Marine (rgl is jaar), waarbij ook voor deze oudere leeftijdsgroep duidelijk
welstandsverschillen aan de dag treden, o a. ook in de dikte van de onder-
huidse vetlaag. Hierdoor werden voedingsfactoren, die bij deze welstands-
verschillen een rol kunnen hebben gespeeld, nog wat meer geaccentueerd
(Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde ro6 (t962),p. r5z7lry3o; T.N.O.-Nieuws
r7 $962),p.58al58y).
Mede in verband met sportieve prestaties wordt regelmatig onderzoek ver-
richt bij cursisten van het Centraal Instituut voor de Opleiding van Sport-
leiders (C.I.O.S.) en in verband met de ontwikkeling gedurende de puberteit
bij leerlingen van de ,,Pollux" en op het internaat ,,De Breul". Ook in
Suriname, de Nederlandse Antillen en in Nieuw-Guinea werden groeistudies

betrokken bij voedingsonderzoek). Bij onderzoek naar de aanpassing aan

voedingsgewoonten in Nederland van Ambonnezen waren groeistudies even-

eens onmisbaar; gegevens hieromtrent zijn in een intern raPPort samengevat.

b. Gezien het dynamische karakter van groei hebben ,,dwarsdoorsnee"-waar-
nemingen in een bepaalde leeftijdsfase, ook indien men deze na enkele jaren

herhaalt, een beperkte betekenis. Studies van groei bij eenzelfde kind ge-

durende een aantal jaren (longitudinale studies) hebben grotere betekenis voor
de interpretatie van diverse invloeden, die het groeiproces bepalen. Jn_ de

praktijk zijn deze moeilijker te verwezenlijken. Longitudinaal onderzoek kan

àrrenwel ook tot korte perioden worden beperkt, bijvoorbeeld om seizoens-

invloeden te leren kennen. Meestal is het ook organisatorisch te verwszen-

lijken longitudinaal onderzoek enkele jaren vol te houden. In deze zin hebben

vooral studies omtrent de voedingstoestand in een snel veranderende groei-

fase grote betekenis. Hieromtrent zijn thans de bewerkingen onderhanden
lran e"t semi-longitudinaal kleuteronderzoek in Almelo en van de groei van

internaatsjongens tussen rz en 16 jaar.
De resultaten van dergelijk onderzoek zijn behalve voor de voedingsweten-

schap ook waardevol voor talloze andere disciplines. Als ,,standaard"-gegevens
van bepaalde criteria van groei en van bloedsamenstelling, vtrkregen van niet
zieke bivolkingsgroepen, zijn de resultaten van dit onderzoek waardevol voor
clinici, ten einde de gegevens verkregen bij pathologische omstandigheden te

evalueren.
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ONprnzorr BETREFFENDE cHRoNrscHE ToxrcrrErr

De sterke toeneming van het aantal produkten van de chemische en farma-
ceutische industrie, waarmede de consument regelmatig in aanraking kan komen
(zoals toevoegingen aan de voeding, geneesmiddelen, synthetische wasmiddelen,
cosmetica, enz.) en ook van de velerlei chemicaliën, die in het bedrijfsleven
worden gehanteerd en verwerkt, heeft tot gevolg, dat in steeds grotere mate
onderzoek naar de onschadelijkheid van deze stoffen voor de mens moer worden
verricht. Uitbreiding van het aantal onderzoekingsinstituten, verdieping van het
onderzoek en beter geïndiceerd onderzoek naar de chronische toxiciteit van be-
doelde stoffen zrln dan ook dringend noodzakelijk

Zowel het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. als dat van de
voedingsorganisatie T.N.o. is van mening, dat beide organisaties een taak
hierbij dienen te vervullen en besloten is tot instelling van een gezamenlijke
werkgroep van academici en hulpkrachren, die zich mer onderzoek op dit gebied
kan bezighouden.

In verband hiermede is overgegaan tot het formeren van een stuurgroep
Chronisch Toxiciteitsonderzoek, die tot taak kreeg een speurwerkprogramma op
te stellen voor deze werkgroep. De samenstelling van de stuurgróep is vermelà
in bijlage Ib.

De werkgroep kan voorshands worden gehuisvest in het nieuwe laboratorium
van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., dat in Zeist wordt
gebouwd.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. kan vanwege het ontbreken van middelen
nog geen aandeel nemen in de uitvoering van het werk, dat thans in Zeist wordt
gedaan. Volstaan moesr worden mer een opdracht aan Dr. H. J. Klein Obbink
voor het verrichten van een onderzoek naar de teratogene werking van thalido-
mide bij proefdieren. Dit onderzoek wordt verricht in her Laboratorium voor
Fysiologische Chemie van de Universiteit van Amsrerdam in samenwerking met
het Nederlands Instituut voor Volksvoeding.
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Het vcrr,:rlrcligen r.irn nri-
cro-clclitroclcn ten bchoe. c

van ccu onrlc'rzoek aan clc

spiercelnrcnrbre:rn bij vcr-
lammin gs vcrschi.jnselen.

(pag. ue)

De r-nicro-clektrotlentrekker.

Door ecn glazen buisy'c, clat
plaer'clijk r crhit wordt. .rri-
aal uit tc trekken, vorrnt
zich een punt nret een dia-
meter, clie kleiner is dan 17r.

N{et KCI gevuld zijn cle nri-
cro-c'lektroclen geschikt onr
l-ret (rust)potentiaalverschil
over cle spiercelmembra:rnr
te me te n.
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INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O. 1)

§femn EN BoDEM

Het onderzoek naar de bevindingen in het infiltratiegebied van de Haagsche
Duinwaterleiding, begonnen in t957, werd aan het eind van het jaar afgeslóten.
FIet onderzoek naar de meer fundamentele verschijnselen die optreden bij het
filtreren van water in zandfilters leverde belangrijke resuharen àp *"t bótreft
de meest gunstige omstandigheden waaronder de affiltratie ,an uit ferro ont-
stane ferriverbindingen het best kan plaatsvinden.

Van een drietal algiciden die in het laboratorium goede resularen hadden
opgeleverd werden er rwee ook in de praktijk beproefd. Tegen de verwachting
bleek dat één der produkten niet voldeed.

De promovendus die belast werd met het verzamelen van fundamentele kennis
over het actief-slibproces beëindigde dit jaar zijn onderzoek. Het proefschrift
kan medio 1963 worden regemoet gezien.

Voor de metingen van het zuurstofgehalte in water bij constante temperatuur
met de membraan-elektrode werd een bevredigende constructie gevonden.

De proef met een zuiveringsinstallatie yan zeer kleine inhoud, waarbij het
afvalwater een zeer korte doch intensieve beluchting krijgt, werd uitgebreid met
een zeer rustige nabeluchting ten einde een goede flocculatie te verkrijgen. Bij
het onderzoek naar de fundamentele verschijnselen bij het oplossen van zuursrof
in water is gebleken dat de beluchting met perslucht van water met een horizon-
tale stroomsnelheid een groter rendement geeft dan beluchting met perslucht
van stilstaand water in tanks.

In Nederland zya thans meer dan 4o oxydatiesloten in bedrijf. Daarnaast
bevindt zich een groot aantal installaties in het ontwerpstadium, waaronder
enkele voor tooo en meer inwoner-equivalenten.

Voor de technische inrichting van de sloot werden op enkele plaatsen betonnen
nabezinkingen to€gepast, die aanleiding waren tot nadere bestudering van de
daarin optredende stromingen. Voor de Vereldtentoonstelling te Seattle (U.S.A.)
werd 'van de installatie te Oudewater een grot€ maquetre vervaardigd; deze
maquette was uitgerusr met bewegende onderdelen met behulp waarvan onder
meer de stroming in het circuit aanschouwelijk kon worden gemaakt.

Inzake de toepassing van oxydatiesloten in de Verenigde Staten werd met een
ingenieursbureau aldaar een voorlopig contract voor drie jaren gesloten. Ook in
Canada en Zuid-Amerika neemt de belangstelling voor de oxydatiesloot sterk toe.

Met een proefinstallatie in het laboratorium, waarbij het afvalwater een
aantal gescheiden aëratiecompartimenren doorloopt, werden goede resultaten
bereikt. In een gemeente in Zuid-Holland zal een installatie worden gebouwd
waar dit principe in de praktijk kan worden beproefd.

t) Voor gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar het jaarverslag 1962 vat het instituut, dat
afzonderlijk wordt gepubliceerd.
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VrnoNrnBrNIcING vAN DE BUITENLUCHT

De systematische metingen in het gebied rond de Nieuwe \Taterweg ye1d9n
voortgezet en waar nodig uitgebreid. Deze vinden thans plaats binnen de drie-

hoek 
"Rockanje 

- Barendreiht - 's-Gravenhage. De metingen bestaan uit
volumetrische'bepalingen met direct aanwijzende SO2-mete-rs,. bepalingen van

daggemiddelden van §Or-.ott..ttraties met behulp van-zelfgebouwde volume-

trisc"h. apparaten en bepalingen met behulP van automati§che rookfilters.
De in'Ëet LimburgsJ mijngebied verkregen medische en technische Segevens

werden verder ,rerwàrkt. Ér werd een begin gemaakt met het onderzoek naar

het verband tussen beide groepen Yan resultaten. Dit verband kon tot nu toe

echter niet duidelijk worden Yastgesteld.

Elders in het land werden onderzoekingen verricht naar aanleiding van

klachten over luchtveronreiniging, veroorzaakt door bedrijven.

Er werd gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe nauwkeurige meetmetho-

den, in de eèrste plaats voor de bepaling van SO2. Ook werd een opsteljing ge-

bouwd waa.mede bekende kleine concentraties van gassen kunnen worden ver-

kregen. Deze opstelling is als ijk-apparatuur voor SO3 in gebruik genomen,

maàr is ook voór andere gassen geschikt te maken.
Verder werd in eigen beheei gebouwd een transPortabele, gecombineerde

windrichting- en snelheidsmeter.
Over ond-er meer de bepaling van rook, SOz, fluoriden en koolwaterstoffen

vond in het verband van de O.E.S O. overleg plaats.
In verscheidene gevallen werden adviezen gegeven betreffende de- gewenste

bouwhoogte ,rrn t.ho"tttenen. De methode voor de berekening van schoorsteen-

hoogten werd verder ontwikkeld.

LUcntvTnoNTREINIGING IN DE INDUSTRIE

Het onderzoek naar de stofverspreiding in gieterijen, als onderdeel van het

gemeenschappelijk medisch en technisch-chemisch onderzoek in het verband van

àe Commisiii voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek T.N.O., werd voortgezet.

De metingen in de eerst onderzochte gieterij werden afgerond; metingen in twee

andere giàterijen kwamen geheel, in de vierde gieterij grotendeels gereed. Samen-

uattende rapporten over de stofexpositie van de arbeiders in de eerste twee

gieterijen *e.det opgesteld. Verscheidene asP€cten die daarbij naar 
- 
voren

f*u*i, werden naàer bestudeerd. Als gevolg hiervan werd de methode van

meten in verschillende opzichten aangePast.

De medische gegeyens van de eerste twee fabrieken werden verder besrudeerd,

alsmede het mogeftke verband tuss€n stofexpositie en gezondheidstoestand. De

gegevens, verkre-gen bij het onderzoek Yan een controlegroeP, werden verwerkt'
Íàr*.r, mer h;t Metaalinstituut T.N.O. werd een begin gemaakr met een

onderzoek naar het gedrag van vormzand van verschillende samenstelling bij
verhitting op hoge temPeraturen.

Het oiderzo"É rra"i de werkatmosfeer in de Nederlandse steenkolenmijnen
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vorderde zeer regelmatig, zodat in oktober de - voorlopig - laatste series
metingen werden gedaan.In totaal zijn de T.N.o.-medewerkers voor dit onder-
zoek e88 maal ondergronds geweest, waarbij zowel in de pijlers als op de z.g.
posten werd gemeten. Naar aanleiding van verschillende uitkomsten voor het
kwartsgehalte, bepaald door het centraal Laboratorium van de staatsmijnen en
door T.N.o., werd een onderzoek gedaan. De verschillen bleken niet door de
kwartsbepaling zelf te worden veroorzaakt, maar door de voorbehandeling.

FIet onderzoek, dat samen met het Nederlands Instituut voor Praeventieye
Geneeskunde werd gedaan in een fabriek waar gewapende polyesterkunststoffen
worden verwerkq kwam gereed; de expositie aan en de invloed van styreen
konden ook hier worden nagegaan. Een begin werd gemaakt met een ondeizoek
van dezelfde aard in een fenol verwerkend bedrijf, weer in samenwerking met
voornoemd instituut.

In verband met klachten in een nieuw gebouw werd aangetoond dat een
bepaald soort board reeds bij een remperatuur van 6o0 c (in de nabijheid van
centrale verwarmingsbuizen) tijdelijk koolmonoxyde produceert.

Aan de ontwikkeling van meetmethoden, vooral in verband met het onder-
zoek in gieterijen en in de kunststofverwerkende industrie, werd veel aandacht
gegeven. Verschillende methoden voor analyse op fenol en fenolen werden
onderzocht en uitgewerkt. Een apparaat voor automatisch tellen van deeltjes
werd onderzocht; het voldeed nog niet geheel. De z.g. zuurbehandeling van stof-
strepen werd verbeterd.

BrNNrNrurueer

In de windtunnel van de Technische Hogeschool te Delft werden in opdracht
onderzoekingen aan modellen uitgevoerd ten einde de re verwachten druk-
verdeling om geprojecreerde gebouwen te bepalen.

Er werd nagegaan of het mogelijk is in schaalmodellen te voorspellen hoe de
rookgassen uit schoorstenen zich zullen verspreiden langs omliggende gebouwen.
van Russische zijde werd een rapport ontvangen over de res,rltaten van metin-
gen in een hydraulisch analogon waarmede de luchtdoorstroming van een ge-
bouw als resultaat van drukverschillen ten gevolge van wind,- temperatuur-
verschillen en mechanische ventilatiesysremen kan worden bepaald. De metingen
werden_ ook uitgevoerd in het elektrische stromingsanalogon van de Afdeling
Binnenklimaat; bij vergelijking der resultaten bleek uitstehende overeenstemming
te besEan.

Naast het elektrische stromingsanalogon staat de zogenaamde ,rtracer-gas"-
techniek ter beschikking, waarmede het ventilatievoud van niet te grote ruimten
kan worden bepaald.

Over zich in de praktijk voordoende moeilijkheden veroorzaakt door vocht
in woningen werden enkele adviezen uitgebracht.

zeer veel werk werd verricht voor de opbouw van de proefkamer in het
nieuwe laboratorium.
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In het algemeen dient te worden opgemerkt dat de voortgang van de hier

beschreven werkzaamheden nadelig werd beïnvloed en dat een aantal andere

onderzoekingen geheel stagneerde door de ontoereikende personeelsbezetting,

waarbij drie vacatures voor academici een rol spelen.

\írat betreft de enquëte woningverwarming kan worden gemeld dat zowel
over het onderzoek individuele verwarming als over het onderzoek gemeen-

schappelijke woningverwarming een concePt-raPPort gereed kwam, waarin de

voornaamste gegerrens zijn verwerkt, zoals de verwarming die men heeft en het

oordeel daarover, de vertrekken die men zou verwarmen als men zelf zijn huis

mocht bouwen en de kosten van verwarming.

Grruro

In verband mer her vaststellen van geluidsisolatie-eisen werd begonnen met

een onderzoek betreffende de geluidsterkte waarop iemand zijn radiotoestel
instelt. Dit vond plaats zowel in de eigen woning van een aantal personen als

in het laboratorium.
De catalogus van verschillende industriële lawaaispectrums en van beschik-

bare gehoorverliesmetingen werd in dit jaar gepubliceerd. FIet aangevangen on-
derzoek aangaande een eenvoudige en toch redelijk zekere ,,screening"-methode
voor gehoorverlies door lawaai heeft door tijdgebrek nog niet tot een publikatie
geleid.

Het resultaat van besprekingen over de fysiologische effecten van geluid bij
geluidniveaus, die lager zijn dan waar gehoorbeschadiging optreedt, werd vast-
gelegd in een rapport aan de Stuurgroep Lawaai-invloeden van de Commissie
voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek T.N.O., waarin ook Yoorstellen worden
gedaan voor de verdere gang van zaken.

Er werd een drietal enquëtes voorbereid, te weten betreffende de geluidhinder
in etagewoningen, met speciale aandacht voor de invloed Yan zwevende dek-
vloeren, de geluidhinder in diverse woningtypen en geluidhinder afkomstig van
vliegtuigen. De uitvoering van deze enquètes werd vertraagd door de urgentie
van een mondelinge enquète naar cie hinder van vliegtuiglawaai in bepaalde ge-

bieden.
De invloed van kleine openingen op de geluidisolatie werd in een groot aantal

medngen nagegaan. Op grond hiervan werd een theorie ontwikkeld die in
werkrapporten werd vastgelegd en waaraan in een korte voordracht tijdens het
International Congress on Acoustics te Kopenhagen bekendheid werd gegeven.

Ten einde een inzicht te verkrijgen in de spreiding van de geluidisolatie werd
in opdracht van de Stichting Bouwresearch reeds een groot aantal medngen
verricht aan enkele veel voorkomende woningscheidende constructies, dit in
samenwerking mft de Technisch-Physische Dienst T.N.O. en T.H. te Delft.

Over de toepassing van trillingsopnemers voor het bepalen van het resulte-

rende luchtgeluidniveau uit de trillingstoestand der omgevende wanden en voor
het bepalen van flankerende transmissie kwamen twee werkrapporten gereed,
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waarin een laboratoriumsituatie en een veldonderzoek worden behandeld.
De werkzaamheden tot herziening van het voorlopige normblad, waarin de

geluidisolatie-eisen tussen woningen zijn vastgelegd, werden in dit jaar be-
eindigd. De definitieve norm (N roTo) werd gepubliceerd.

VrnucnrtNc EN BEZoNNTNG

Er werd een oriënterend veldonderzoek verricht naar het oordeel van r17
personen omtrent de - tegelijkertijd gemeten - verlichtingssterkte op hun
bureau.

Van de bezonnings-hemelfactorliniaal kwam een tweede serie beschikbaar
voor verkoop.

Van de bezonnings-hemelfactormeter kwamen twee nieuwe modellen beschik-
baar voor de verkoop, beide goedkoper dan de vorige modellen.

Voor het modelonderzoek op het gebied van daglicht werden de mogelijk-
heden van diverse typen kunsthemels bestudeerd. Besloten werd tot de vorm
van een halve ellipsoïde.

De bij de enquëte betreffende de mening van huisvrouwen over de bezonning
van hun woningen verkregen gegevens werden uitgewerkt, waarbij een ver-
gelijking werd gemaakt met de feitelijke bezonningssituatie. De resultaten wer-
den gepubliceerd.

Ar,crurNr oNDER\rERpEN BETREFFENDE HET \roNEN

Als onderdeel van de bestudering van de sociologische grondslagen van de
woning werd een onderzoek voorbereid naar de functie-ontwikkeling - speciaal
de ontwikkeling van de motorische functie - van kleine kinderen in verband
met het ruimtegebrek in de woningen.

Door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden werd
een onderzoek verricht naar de materiële, geestelijke en sociale omstandigheden
van de bewoners in een te saneren buurt in Leiden, waaraan dezerzijds mede-
werking werd verleend. Een rapport over dit onderzoek zal in ry63 verschijnen.

Tezamen met functionarissen van het Ministerie van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid werd een publikatie opgesteld over de rangorde in de kwaliteits-
eisen betreffende de woning, gebaseerd op de discussie in de Studiegroep ,,Socio-
logische grondslagen van de woning".

Op verzoek van de International Federation for Housing and Planning werd
ten behoeve van het Congres ,,F{uman environment and civilization", dat in
september te Parijs werd gehouden, een verhandeling opgesteld, getiteld:
,,Evoluation of the sanitary situation in the Netherlands".

Als uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verscheen het

,,Voodopig ontwerp van een model-bouwverordening", bij de opstelling waar-
van dezerzijds medewerking werd verleend,

De cursus voor artsen betrokken bij hygiënische vraagstukken van volkshuis-

8y



vesting en stedebsuw werd voor de tweede maal gehouden llet Instituut heeft
bij de opzet en voorbereiding van deze cursus een belangrijk aandeel en heeft
voorts op zich g€nomeR het onderlinge contact tussen de versc-hillende jaargroe-
pen tebevorderen en te regelen dat voor hen belangrijke onderweÍpen op gezeÍte

tijden worden behandeld. Hierdoor wordt ook een onderlinge uitwirseling van
ervaringen, verdieping van het inzicht en vermeerdering van kennis oontrent de
volkshuisvestingsproblematieh bevorderd.
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MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

ArcuraBnN

Prof. Dr. J. \f. G. ter Braak is door het bestuur van de Gezondheids-

organisatie f.N.O. benoemd tot lid van het bestuur van de Medisch-Fysische

Afdeling T.N.O. ter voorziening in de vacature, ontstaan door het bedanken

als lid per r januari 196z van Prof. Dt. J. Droogleever Fortuyn.
De hier K. Breur is op zijn verzoek tussentijds ontheven van het lidmaatschap.

ln zíjn plaats is benoemd Ir. H. R. Marcuse.
In'de loop van het verslagjaar werd de Verkgroep Echo-encefalografie in-

gesteld, waarvan doel en samenstelling zijn vermeld in bijlage Id.

MrorscH-rvsISCI{ INsrlTuur T.N.O.

Aleoestiek

Ten behoeve van de vergelijking van filters te gebruiken bij de fonocardio-
grafie werd een aantal T.N.O.-filters samengebouwd met een aantal Maass-
.Veb.r filters. Er zijn thans van 47 patiënten registraties gemaakt. Met de

verbeterde filters kwam aan het licht, dat €r met een thoraxverzwakking van

lydB/oct rekening gehouden moet worden in plaats van met de vroeger ge-

vonden rz dB/oct.
Het onderzoek naar de frequentie-analyse van de hartgeluiden, dat in nauwe

samenwerking mer de Afdeling Hartziekten van het Academisch Ziekenhuis te
Utrecht wordt verricht, bleek een verdere uitbreiding van de apParatuur te

vereisenl deze is thans gereed gekomen. Verder zijn uitgebreide metingen ver-
richt voor de fono- en vibrocardiografie aan diverse soorten opnemers. Deze

zijn met behulp van triltafels en onder geïdealiseerde omstandigheden ver'
g.l.k"r, met dt registraties aan de borstwand onder diverse omstandigheden'

Ten behoeve van het ultrasonisch onderzoek, dat door temporiserings-

maatregelen werd vertraagd, is hard gewerkt aan een adekwaat instrumen-

tarium.-Voor het echo-onderzoek in de hersenen wordt nauw samengewerkt met

de EEG-afdeling van de Neurologische Kliniek van het Academisch Ziekenhuis

te Utrecht. De Verkgroep Echo-encefalografie heeft dit jaar twee succesvolle

[''ijeenkomsten gehouden.

Regelsysternen

Met de geïnstalleerde en uitgebrcide analoog-rekenmachine is het onderzoek
aan elastische buizen voortgezet. Een analogon van het bloedgeleidingssysteem
werd opgezet, waarmee een €erste benaderd model van de bloedsomloop is_ ver-
k.egenf waarin zowel systeem- als longcirculatie zijn opgenomen. Er werd een

redàiljke overeenstemming met het fysiologische systeem gevonden. Speciale

aandacht wordt gewijd aan de hartwerking; besrudeerd wordt op welke wijze
hiervan een bevredigend analogon te maken is.
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Ook wordt veel aandacht besteed aan het zelf ontwikkelen van apparatuur
voor speciale toepassingen.

N eurofy siologie

Uit de experimenten bij honden met behulp van diepte-elektroden is gebleken,
dat een tamelijk groot aantal niet scherp omschreven a-golfgenererende gebieden
aanwezig is. Correlatie van n-ritmen in de hersenschors en in de intralaminaire
kernen werd aangetoond. De benodigde analyse-apparatuur werd aanzienlijk
verbeterd, zodat een vereenvoudigde vorm van auto- en kruiscorrelatie mogelijk
werd.

Doordat een acht-kanaals-telemetriesysteem gereed kwam, werd het onder-
zoek bij vrij bewegende honden verbeterd. Op verzoek werden over dit apparaat
lezingen in Amerika gehouden.

T boraxt'y siologie

De elektromagnetische stromingsmeter is verbererd, o.m. door het platineren
van de elektroden; ijking en stabiliteitsmetingen geven nu e€n grote nauwkeurig-
heid.

Longmechanica 1 
,

Er wordt een onderzoek gedaan naar de luchtstroomsterkte bij het hoesten in
samenwerking met het Gezondheidscentrum van de N.V. Philips; de metingen
geschieden met een hittedraad-anemometer. Verder wordt een onderzoek ver-
richt om in de toekomst pneumotachografen te kunnen testen.

Instrumentatie

De cardiotachometer staat in het middelpunr van de belangstelling; er is een
serie van afgeleverd en het ontwerp is nu verkocht. Op basis van deze cardio-
tachometer wordt thans een arrithmiedetector ontwikkeld voor de patiënten-
bewaking voor het opsporen van hartgebreken. Het hierbij benodigde één-
kanaalstelemetrie-apparaat zal binnenkort leverbaar zijn. Goede vorderin-
gen zíjr, gemaakt met de ontwikkeling van een twaalfkanaals-telemetriesysteem.

Ten einde de hoestteller beter bruikbaar te maken, wordt geëxperimenteerd
met een opnemer, die rectaal wordt aangebracht. Verder zijn onderzoekingen
verricht naar de registratie van het foetale elektrocardiogram; de impulsanaly-
sator voor het elektromyogram werd verbeterd en het onderzoek om membraan-
potentiaalmetingen aan spieren in situ te kunnen verrichten werd voortgezet.

Cybernetieh

Voortgegaan werd met het onderzoek naar het gedrag van
populatie, waarbij het fysische model goede overeenkomsr mer de

een neuronen-
werkelijkheid

vertoonde.
De fluctuatie in de
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studeerd aan de hand van een elektronisch model; thans is een wiskundig model
opgesteld, waarvan de uitkomsten goed overeenkomen met die van het fysische
model en de zenuwvezel. Dit wiskundige model geeft in combinatie mer een
elektronische digitale rekenmachine en/of met behulp van Monte Carlo-metho-
den sneller en betrouwb aarder gegevens dan het elektronische model.

Elektrobiologie
Eind ry62 kon een nieuwe werkgroepleider worden aangetrokken, die een

systematisch onderzoek over de elektro-chemische verschijnselen aan afleid-
elektroden met kracht heeft aangepakt (afbeelding IV).

Hulp aan derden

Adviezen worden op diverse gebieden gegeven, zoals over de aanschaffing
van een vierspoorsbandrecorder ten behoeve van cardiologisch onderzoek en
over een telsysteem voor elektromyografie-pulsen.

lVrnrcnorp GEDETACHEERD BrJ pRoF. DR. H. c. BURGER TE urREcHT

FIet onderzoek inzake de polsgolf is in het afgelopen jaar afgesloten mer het
verschijnen van het proefschrift van de heer .W. Klip, getiteld ,,Velocity and
damping of the pulse wave" (Rijksuniversiteir Utrecht, 

-1962).

Met het afsluiten van dit onderzoek zíi', de werkzaamheden van de werk-
groep geëindigd en is deze opgeheven.

\ilflE,nrcRorp vooR ELEKTRo-ENCEFALoGRAFTE

In het kader van deze werkgroep wordt onderzoek over de volgende onder-
werpen verricht:
Verschijnselen bij de elektromyografie (Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn).
Frequentie-analyse van het elektro-encefalogram bii provocatie met flits-
prikkeling en met akoestische prikkeling (Prof. Dr. J. Droogleever Forruyn).
Elektromyografie (Dr. O. Magnus).
FIet verband tussen het grondpatroon van het elektro-encefalogram en psychische
stoornissen bij epilepsiepatiënten (Dr. O. Magnus).
De corticale elektrische prikkels en de afwijkingen hiervan bij hersenaandoenin-
gen (Dr. O. Magnus).
De betekenis van het grondpatroon van het elektro-encefalogram (Dr. O. Mag-
nus).
Systematische analyse van het elektro-encefalogram ten behoeve van het psy-
chiatrisch onderzoek (Prof. Dr. L. van der Horst).
Het verband tussen het elektroretinogram en het elektro-encefalogram van de
visuele schors (Prof. Dr. H. E. Henkes).
Ontwikkeling van de retinafunctie na de geboorte (Prof. Dr. G. P. M. Florsten
en Dr. J. E. Vinkelman).
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Door vier leden van de werkgroep: Prof. Dr. H. E. Henkes, Dr. O' Magnus,

Dr. V. Storm van Leeuwen en Dr. L. H. van der Tweel, zal in 1963 een ge-

zamenlijk onderzoek worden begonnen van reactiePatronen bij gebruik van ge-

moduleérd licht met behulp van de C.A.T.-rekenmachine (Computer of Average

Transients).

OruornZOrrINGEN DooR DERDEN, \rAARvOoR DooR DE MEDIScH-FYSISCI{E AFDE-

LING T.N.O. SUBSIDIE IS VERLEEND

Fysiologie en interne geneeskwnde

In het verslagjaar werden de onderzoekingen over de volgende onderwerpen

voortgezet:
De coitinue meting van de bloeddruk (Prof. Dr. A. J. H. Vendrik).
Perifere circulatie (werkgroep bestaande uit Prof. Dr. E. J. Ariëns, Prof. Dr.

J. Mali, D.. J. B. Stolte en Prof. Dr. A. J. H. Vendrik).
be mechanische eigenschappen van de longen; lichaamsplethysmografie (Prof.

Dr. H. Deenstra).
Hemodynamisclre gevolgen van een stenose in een bloedvat of in het hart (Prof.

Dr. H. A. Snellen).
Elektrokymografie (Prof. Dr. H. A. Snellen).
Plaatslr"n orrtrtr"n en wijze van voortgeleiding van hartgeruisen door de thorax
(Prof. Dr. H. A. Snellen).
öe correlatie van ballistocardiografische en hemodynamische gegevens (Prof. Dr.
H. A. Snellen).
Onderzoek met een cardiotachometer (Dr. F. H. Bonjer).
Interpretatie van foto-'elektrische en plethysmografische metingen van de peri-

fere circulatie (Dr. Jw. van den Berg).
Gedurende t96z werd de in 196r ontworpen nieuwe foto-elektrische ple-

thysmograaf bóproefd en geperfectioneerd. Bij deze plethysmograaf wordt
getruik gemaakt van een cadmium-sulfide-fotoweerstand als detector. De

perifere óirculatie kan nu op eenvoudige wijze onmiddeilijk worden geregis-

i.eerd met behulp van een eiektrocardiograaf. Dit heeft ertoe geleid, dat het

instrument reeds in enkele klinieken wordt gebruikt.
Voor de ijking van de foto-elektrisch gemeten pulsaties werd een mechano-

elektrische voluÀeplethysmograaf ontworpen, die eveneens direct aan te slui-

ten is op een elektrocardiograaf..
Het elektrische analogon van de bloedsomloop van de mens is in eerste op-

zet voltooid. Alle perifere factoren kunnen afzonderlijk worden bestudeerd,

terwijl alle hartafwijkingen zijn na te bootsen. Op deze wiize zrln r€eds.ver-

schillende belangwekkende resultaten verkregen. De potentiële diagnostische

mogelijkheden van het analogon worden nu systematisch onderzocht in sa-

-ei*érkirrg met Dr. J. Nieveen. In een later stadium zullen verschillende

regelmechanismen worden toegevoegd.
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In ry63 zal onder leiding van de heer P. Haverhamp, cardioloog, met een

onderzoek naar de automatische registratie van ritmestoornissen van het hart
worden begonnen.

Op het gebied van de neurologie, de oto.rhino- en laryngologie en de ophthal-
mologie werd in 196z verder gewerkt aan de volgende onderzoekingen:
Onderzoek inzake de toepassing van ultrageluid bij diagnostiek van hersen-
aandoeningen (Prof. Dr. J. \f. G. ter Braak).
Onderzoek naar het analysevermogen van het menselijk gehoor (Prof. Dr.
L. B. \f. Jongkees).
Analyse van enige visuele functies onder normale en pathologische omstandig-
heden (Prof. Dr. J. ten Doesschate en Prof. Dr. H. E. Henkes).

MrprorlrNcEN ovER AFGESLoTEN oNDERZoEKTNGEN

Onderzoeh betret'fende de pathot'ysiologie aan de tempordle epilepsie, betrelfend.e
elehtrornyografie en betrelfende elehtro-coagulatie in de bersenen.

Van de onder leiding van Dr. O. Magnus verrichte onderzoekingen kwamen
die over de pathofysiologie van de temporale epilepsie en de elektro-coagulatie
in de hersenen gereed. Het onderzoek betreffende de elektromyografie wordt
voortgszet.

De resultaten van eerstgenoemd onderzoek zíjn neergelegd in een drieal
publikaties, welke in bijlage III zijn vermeld. Samenvattend kan over dit
onderzoek het volgende worden medegedeeld.

Er werd modificatie van de stereotactische methode van Hess voor de elek-
trische prikkeling van de kat ontwikkeld, waarmede ook meer laterale gebieden
kunnen worden onderzocht. Met deze methode werden r20 punten in het gebied
van de amandelkern geprikkeld van t6 niet genarcotiseerde en vrij bewegende
katten.

Een analyse van de verschijnselen en een correlatie met de lokalisatie van de
prikkelpunten toonde aan, dat er een functionele lokalisatie in dit gebied bestaat.
Naar gelang van hun lokalisatie kunnen vier typen van effecten worden onder-
onderscheiden:
a. Snuffelen en neussecretie: nucleus latero-basalis, nucleus centralis, area

amygdaloïdea anterior.
r). Kauw-, lik- en slikbewegingen en trekkingen in het gezicht: periamygdaloïde

cortex, nucleus basalis en centralis, atea amygdaloïdea anterior, gebied van
de capsula externa.

c. Contraversieve bewegingen: gehele amandelkern, maar niet in de peri-
amygdaloïde schors.

d. Autonome en affectieve reacties: antero-mediale deel van het amygdaloïde
complex.
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Deze bevindingen zijn vergeleken met die van andere onderzoekers. Bij een

nauwkeurige correlatie en combinatie van de gegevens van anderen bleek er een

grotere mate van overeenstemming met de bovenbeschreven resultaten te be-

staan dan men voorheen had gedacht.
Daar de bovenbeschreven verschijnselen in wisselende mate en combinatie

voorkomen bij de temporale epilepsie, waarbij herhaaldelijk ook afwijkingen in
het gebied van de nucleus amygdaloïdeus worden gevonden, vorÍnen de bevin-
dingen een bijdrage tot het verkregen inzicht in deze vorm van epilepsie.

Later is, in samenwerking met Dr. Muskens, het onderzoek nog uitgebreid in
de richting van de hippocampus en de entorhinale schors. Dit heeft echter niet
tot resultaten geleid, die een conclusie toelaten.

Ten aanzien van het onderzoek inzake elektrocoagulatie in de hersenen kan
het volgende worden vermeld. Nadat verschillende methoden waren getest om
zo constant mogelijke lesies van voldoende afmeting bij proefdieren te maken,
bleek dat de beste resultaten konden worden verkregen met elektrocoagulatie
volgens \[ijss, waarbij de temperatuur van de elektrode constant op een be-
paalde waarde wordt gehouden met behulp van een ingebouwde thermokoppel.

Toen bleek, dat door Dr. van Manen in Groningen een parallelonderzoek
werd verricht, waarbij dezelfde resultaten werden gevonden, terwijl tevens een
voor de operatiekamer geschikte apparatuur was ontwikkeld, kon het onderzoek
in de St. Ursulakliniek worden beëindigd.

Onderzoeh inzake de verstaanbaarheid. van gefilterde spraak

In 1959 is over een gedeelte van dit onder leiding van Prof. Dr. H. C. Huizing
verrichte onderzoek een dissertatie van de hand van Dr. M. Taselaar verschenen,
getiteld ,,Over binaurale versterking en de verstaanbaarheid van spraak".

Het gedeelte, dat handelt over het probleem lawaai-doofheid, werd in het
verslagjaar afgesloten. De uitkomsten zijn vastgelegd in het proefschrift van de

heer J. J. R. van Gils: ,,Industrial noise deafness, it's influence on speech

hearing" (Rijksuniversiteit Groningen, 196z),
De belangrijkste conclusies, welke uit de onderzoekresultaten kunnen worden

afgeleid, zijn de volgende:
Vermindering van het spraakgehoor als gevolg van een lawaaitrauma kan

men verwachten, indien het drempelverlies voor zuivere tonen zich vanuit het

specifieke gebied rond 4ooo Hz naar onderen toe heeft uitgebreid tot frequenties
bineden 3ooo ÍIz. Van essentieel belang voor het verstaan van karakteristiek
hoge klanken uit de normale spraak is de goede perceptie van spectrale energie-
componenten rond 2ooo en zSoo I{z. Het is derhalve wenselijk, dat bij het
opnemen van drempelaudiogrammen in het kader van massa-onderzoeken door
bedrijfsgeneeskundige instanties ook gemeten wordt bij zyoo H:z.

Met behulp van de onderzoekresultaten kon een kritisch toondrempelverlies
worden vastgesteld, dat nog juist toelaatbaar is alvorens het spraakgehoor ver-
mindert.
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Regressie, zoals bij lawaaitraumata altijd voorkomt, lijkt op het spraakgehoor
geen specifiek storende invloed te hebben.

Discriminatieverliezen, welke met behulp van P.B.-lijsten (Phonetically
Balanced \írord Lists 1) worden gevonden, zijn voor het merendeel het gevolg
van een verstoring van de spectrale energiebalans. Vastgesteld werd dat deze
versronng reeds optreedt bij een gemiddelde steilheid van het drempelaudiogram
van ro db/octaaf in het frequentiegebied rooo-3ooo Ffz.

Bij langbestaande of zeer ernstige gehoorverliezen kan tevens een partieel
discriminatieverlies voor de discantzone van de toonschaal ontstaan. Voor het
verstaan van spraak zijn deze personen geheel aangewezen op de perceptie van
klanken uit het voor de verstaanvaardigheid nog effectief bijdragende lagere
gedeelte van de toonschaal.

Onderzoele inzahe de impedantiebepaling dan ltet menselijk oor

Dit onderzoek stond onder leiding van Prof. Dr. L. B. \f. Jongkees. In
augustus r96o werd begonnen met de constructie van een eenvoudige impedantie-
meter. Hiermee werden impedantiemetingen verricht aan hoofdtelefoons. De
reproduceerbaarheid der metingen was goed. Ten einde de grootte-orden der
impedanties van de impedantiemeter beter aan t€ passen aan het menselijk oor,
werd een tweede model vervaardigd.

Na aanvankelijke moeilijkheden met het meten van de zeer kleine spanningen,
bleken met dit model reproduceerbare metingen aan miniatuur oortelefoons
mogelijk. Vervolgens werd dit model gebruikt voor m€tingen aan het menselijk
oor. Om een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken werd een derde
(symmetrisch) model vervaardigd, dat ook in het oor kan worden gebracht. Met
behulp van €en grafische uitwerkmethode kan hiermede op een reeks frequenties
van to Hz tot z k}í.z één object per dag worden gemeten.

Uit recente literatuur is gebleken, dat de veranderingen, door oorspiertjes in
de impedantie teweeg gebracht, belangrijker zijn dan de absolute waarde van de
impedantie van het menselijk oor. Hierbij werd op het ene oor een prikkeltoon
van rro à rzo dB aangeboden, waarbij de reflectoire verandering der akoestische
impedantie van het andere oor kon worden nagegaatu Voor deze metingen is
ook apparatuur in de handel, waarmede deze eenvoudig, betrouwbaar en snel
zijn uit te voeren. De thans ontwikkelde impedantiemerer, mirs uitgebreid tot
7 kFí:z, is meer geschikt voor meting van het gedrag van oortelefoontjes zoals
gebruikt bij hoortoestellen.

r) De woordlijsten zijn door middel van filtering en foneemkeuze zodarlig samengesteld dat
daarin wat frequenties betreft slechts componenten zijn opgenomen, welke in de gesproken taal
voorkomen.
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AFDELING VOOR RADIOBIOLOGIE T.N.O.

Ar,crurBx

In het verslagjaar kwam de nieuwe huisvesting van het Radiobiologisch
Instituut T.N.O. gereed en kon dit gebouw geheel worden betrokken. Het werd
op z3 oktober officieel door Zrlne Excellentie de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid in gebruik gesteld. Naar aanleiding hiervan werd het oktober-
nummer van T.N.O.-Nieuws grotendeels gewijd aan het radiobiologisch onder-
zoek, dat in het Instituut en in het kader van de Afdeling voor Radiobiologie
T.N.O. wordt verricht.

Een tweetal met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. verrichte
onderzoekingen werd in 196z afgesloten, te weten:
onderzoek naar het voorkomen van veranderingen van de geslachtsverhouding
van nakomelingen van patiënten, die ten gevolge van radiotherapeutische be-
handeling voor verschillende ziekten mede een gonadendosis hebben ontvangen,
onder leiding van de radioloog P. J. L. Scholte;
onderzoek inzake de gonadendosis der bevolking door medische röntgendiagnos-
tiek, verricht door mejuffrouw Z. M. Beekman onder leiding van Prof. Dr.
P. Muntendam.

Een samenvattend verslag over deze onderzoekingen is vermeld op resp.
blz. 54 en tt.

Voortgezet werden:
Drosophila-onderzoek door Drs. S. C. M. Schouten onder
C. L. Riimke,
onderzoek aan menselijke chromosomen door mej. Dr. J.
leiding van Prof. Dr. C. L. Riimke,
terwijl begonnen werd met het
chromosomenonderzoek bij myeloproliferatieve aandoeningen onder leiding van
Dr. C. H. \f. Leeksma.

ReoronroroorscH rNsrrruur T.N.O.

B e e nme r gtr an s pl dn t at ie na t o t ale b e s tr al in g

Na fractionering van de sualingsdosis over 2 tot t dagelijkse fracties werden
met heteroloog beenmerg bij muizen minder goede therapeutische resultaten
verkregen dan na een éénmalige bestraling. De resultaten suggereren dat ook in
het midletale dosisgebied een fractionering - althans tot 3 dagelijkse fracties -de effectiviteit van de transplantatie met vreemd beenmerg doet verminderen.
De gebruikte muizensoort vertoont bij éénmalige bestraling dit zogenaamde
median-lethal-dose effect niet of weinig, reden waarom thans onderzocht wordt
hoe de reactie in andere muizenstammen op gefractioneerde bestraling en been-
mergtransplantatie is. Deze proeven zullen worden uitgebreid met continue
bestralingen.
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Bij bestraalde muizen welke met homoloog beenmerg waren behandeld werd
een ónderzoek ingesteld naar het genotype van cellen van het reticulo-endothe-
liale systeem (RES). Voorlopig konden alleen de macrofagen in de _peritoneale
holte voor een serologische typering worden gebruikt. Deze cellen bleken in de

loop van ongeveer 4 tot 6 weken na de beenmergtransplantatie volledig ver-
ur.rg.r, t. wórden door macrofagen welke van donorcellen afkomstig zijn. Er
zal íorden getracht ook het type van de zogenaamde gebonden RES-cellen bij
stralingschimeren vast te stellen. De tot dusverre behaalde resultaten werPen

een niéuw licht op het gedrag van het RES en de snelheid, waarmee tenminste
een deel ervan in stralingschimeren wordt vervangen, is moeilijk in overeen-

stemming te brengen m€t de rot dusverre aanvaarde stralingsresistentie van

deze cellen.
Een uitgebreid onderzoek is gaande over beenmergtransplantatie bij de rat.

Bij de thans gebruikte SPF-ratten blijkt een behoorlijk groot letaal dosisgebied

re bestaan waarin beenmergtransplantatie therapeutisch waardevol is. Een

median-lethal-dose effect bij gebruik van homoloog beenmerg werd tot dusverre

niet waargenomen. Door middel van serologische typering van erythrocyten
werd aangetoond dat een zeer hoog percentage Yan de met homoloog beenmerg

behandelde rarten lange tijd als stabiele stralingschimeren overleeft. Een onder-
zoek is gaande naar de tumorfrequentie bij isologe en homologe stralingschimeren.

Beenmergtransplantdti.e bij bestraalde dPen (Euratomproiect no. r)
Bij knaagdieren is reeds eerder vastgesteld dat de ernst van de secundaire

ziekte na transplantatie van vreemd beenmerg sterk kan verminderen door ge-

bruik te maken van foetaal hemopoetisch weefsel waarvan het immunologisch
reactiev€rmogen blijkbaar nog weinig is ontwikkeld. In verband met de zeer

ernsrige en sreeds dodelijk verlopende secundaire ziekte na transplantatie van
homoloog beenmerg bij apen, werd begonnen met een onderzoek naar de bruik-
baarheid van foetaal weefsel bij deze diersoort. Het bleek dat uit een foet van
ongeveer drie maanden niet voldoende cellen kunnen worden verkregen voor
een effectieve therapie. Oudere foeten komen niet voor dit onderzoek in aan-

merking omdat verwacht wordt dat het hemopoetische weefsel op die leeftijd
reeds immunologisch reactievermogen heeft ontwikkeld. Hiermede is de nood-
zaak van toepassing van verzameld weefsel van meerdere foeten aangetoond.

Aangezien het meestal niet mogelijk zal zijn meerdere foeten van dezelfde

leeftijJ tegelijk beschikbaar te hebben, werd een onderzoek ingesteld naar de

mogelijkheid tot opslag van hemopoetisch weefsel bij lage temperatuur. Met
behulp van de algemeen gangbare methoden werd met apebeenmerg geen gotd
resultàat verkregen. Dit deel van het onderzoek werd daarom terugverwezen
naar de muizenopstelling om sneller inlichtingen te kunnen verkrijgen over
diverse technische details. Verschillende factoren, zoals snelheid van ontdooien,
verdunning na ontdooien, volume van de ingevroren suspensie en de bijmenging
yan erythrocyten, werden onderzocht en gebruik makende van de aldus ver-
kregen informaties kan het onderzoek nu weer bij de aap worden voortgezet.
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Het uitbreken van een nog niet eerder beschreven fatale ziekte in de apen-
kolonie aan het begin van her verslagjaar leidde rot grore vertraging bii het
onderzoek. Deze ziekte, die een zeer chronisch verloop kan hebben, verroont
opvallende overeenkomsten met de zogenaamde ,,X-disease" die in de jaren '5o
bij vee is voorgekomen als gevolg van intoxicarie met bepaalde gechloreerde
naftalenen. vrijwel al het werk bij de aap is momenreel geconcenrreerd op het
opsporen van de oorzaken van de ziekte, die ook bij vers geïmporteerde apen
reeds na enkele maanden optreedt.

De pathogenese en de bestrijd.ing vdn secundaire ziekte na trdntpldntdtie met
oreemd beenmerg.

De resultaten van een gecombineerd immunologisch en histopathologisch on-
derzoek bij diverse soorten stralingschimeren maakten her mogelilk een verband
te leggen tussen het immunologisch reacrievermogen resp. tolerantie van de do-
norcellen_en het_optreden resp. het verdwijnen van secundaire ziekte. Een apart
onderzoek werd gewijd aan de specifieke immunologische tolerantie van- het
donor-immuunsyst€em ten opzichte van de gastheer die bij bepaalde bestralings-
chimeren ontstaat. Door middel van serietransplantaties in verschillende gair-
heersoorten werd aangetoond dat deze tolerantie snel verdwijnt na beenÀerg-
transplantatie in een milieu waar de specifieke antigenen ontbreken. Tot dus-
verre bleek onder die omstandigheden de tolerantie zich slechts in één combinatie
te handhaven en alleen wanneer grot€ aantallen lymfkliercellen mee worden
doorgetransplanteerd. ook werd een begin gemaakt mer e€n onderzoek naar de
ontwikkeling van transplantatie-immuniteit wanneer overbrenging van de im-
munologische.actieve cellen plaatsvindt naar een milieu waa.it te specifieke
antigenen ontbreken.

Bij ratten werd een studie gemaakt van de secundaire ziekte die optreedt na
transplantatie van homoloog beenmerg. Het ziektebeeld, dat bij ratten nog niet
is beschreven, vertoonr duidelijke overeenkomst mer de ziekte bij andere proef-
dieren, maar blijkt ook op bepaalde punten daarvan af te wijken, bijv. wat
betreft de afwezigheid van specifieke darmsymptomen.

De pogingen om door voorbehandeling van het hemopoetische weefsel een
vermindering van de anti-gastheerreactie na transplantatie te bewerkstelligen
om daarmee de secundaire ziekte tegen te gaan, werden voorrgezet. Bij hemo-
poetische 

.celsuspensies van muizen werd een in vitrobehandeling ontwikkeld
waarmee in geringe mate een selectieve eliminatie van immunologisch acdeve
cellen mogelijk lijkt. Deze methode werd inmiddels ook bij kleine aantallen
apen beproefd en de resultaten wettigen een voortzetting van het onderzoek in
deze richting.

De experimentsle tlterapie van tumoren bij maizen

Het onderzoek naar de mogelijkheden om lymfosarcomen bij muizen re
behandelen met een totale bestraling, gevolgd door transplantatie met vreemd
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beenmerg, werd voortgezet. Het was eerder gebleken dat de secundaire ziekte, die
bij deze dieren onrsraat, weliswaar schadelijk was voor de rumor, maar dat ook
de gastheren zelf in de meeste gevallen de ziekte nier overleefden. Getracht werd
daarom om de secundaire ziek_te 9p een geschikt punr te onderbreken in de hoop
dat daardoor de rumor wel letale schade zou óplopen doch de gasrheer niei.
Hiertoe werden dieren, die de tumor droegen, bèhanaeld *.t toràI. bestraling
en homoloog beenmerg en op het hoogtepunt van de secundaire ziekte werdei
deze dieren bestraald met een geringe dosis totale bestraling en behandeld met
isoloog beenmerg. 

-De. tweede bestraling bleek in alle gevallen dodelijk te zíjn,
niettegenstaande de therapie met isoloog beenmerg. Ein aantal proórr.r, *".à
daarom uitgevoerd mer een tweede bestraling op een vro€ger tijdstip, namelijk
vóór het hoogtepunt van de secundaire ziekte.-Het bleek dar de ài.r.r, d.r.
behandeling weliswaar overleefden doch naderhand aan een recidief van de
tumor stierven.

Met behulp van e€n titratiemethode voor de bepaling van het aantal levens-
vatbare tumorcellen wordt de stralingsgevoeligheià .rnrr, ..r, aantal in het labo-
ratorium beschikbare lymfosarcomen bepaald met het oog op een voortzetting
van het onderzoek.

Bij een thans beschikbare overentbare myeloïde leukemie bij muizen werd een
onderzoek gedaan- naar de- stralingsgevoeligheid en de mogehjkheid tot therapie
met.totale bestraling en- behandeling met beenmerg. Op grond lrrr, lrro.gàr"
resultaten -met een_ lymfosarcoom bestond de hoop dai tóedieni.rg van giote
hoeveelheden myeloïde cellen aan tumordragende muizen na beitraling zou
leiden tot een verdere onderdrukking van de myeloïde leukemie. Tot duiverre
waren de resultaten met 

-de 
injecties van roo x ro6 isologe beenmergcellen en

zeer grote aantallen lymfoïde cellen zonder resultaar.
Bij verschillende solide tumoren, die bij muizen en ramen in het instituut

overentbaar bleken, wordt getracht methoden te ontwikkelen welke een kwanti-
tatieve meting van de stralingsbeschadiging van de tumorcellen mogelijk maakt.
Deze methoden zullen worden gebruikt voor de evaluatie van alleilei factoren
zoals zuurstofgehalte, radiosensitizers en fractionering op het bestralingseffect.

Bestwdering van stralingset't'ecten op biocbemiscbe processen in de cel

- Belangrijke vorderingen werden gemaakt bij het onderzoek naar de fosfory-
leringsprocessen in de celkern. De meesre proer,en geschiedden met uit de
thymus geïsoleerde celkernen en er werd een methode ontwikkeld waarmee
reproduceerbaar een zeer duidelijk meetbare fosforylering kon worden gemeren.
Met behulp van drie verschillende ATP-bepalingen kon worden a".rg.toond dat
de zuurlabiele fosfaatgrepgn, welke bij de incubatie van kernen worden ge-
vormd, voor het merendeel inderdaad in de vorm van ATP voorkomen. Zoíel
met behulp r,an een tracertechniek als door middel van bepaling van de absolute
ATP-gehalten kon worden aangetoond dat de fosforyleiing in de celkern een
proces is dat zeer gevoelig is voor bestraling in vivo. Hiermède werd een eerder
door Stocken en Ord gepubliceerd onderzoek ten dele bevestigd. Het is nog niet
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gelukt om de resultaten van deze auteurs voor wat betreft de in vitro bestralin-

§.r, ,. reproduceren. Onder de omstandigheden, welke in het instituut worden

[ebruikt,'bleek de fosforylering van geïsoleerde kernen niet gevoelig te zijn.voor
"best.aling in vitro. De mogelijkheid dat de genoemde fosforylerin-g in .de kern-

pr.pu.rtàr, het gevolg is vàn-bijmengingen van mitochondriën of ander cyto-

plasmatisch *ai".ia"'Í, kon woiden-uiigeschakeld. Het mechanisme van de

iosforylering in de celkern wordt thans verder onderzocht.

Het orrd"izoek bij mitochondriën uit stralingsgevoelige_weefsels werd voort-

gezet. Er kon worden aangetoond da-t_ de tot dusver verkregen resultaten niet

ïo.d.r, beïnvloed door adsorptie van hemoglobine aan de mitochondriën. Deze

mogelijkheid diende te worden onderzocht omdat de milt, waarmede de meeste

p.oïrr.r, worden genomen,. grote hoeveelheden hemoglobine tevat. Verscheidene

ïergelijkend. ,tuài", met lever- en miltmitochondriën werden verricht, zonder

dut"..r, verklaring werd gevonden voor het grote verschil in stralingsgevoelig-

heid.
Voorbereidende onderzoekingen betreffende de techniek van de celfractione-

ring werden uitgevoerd met menselijke en dierlijke cellen, welke in suspensie in

grote hoeveelheden werden gekweekt.

Onderzoek naar de e!lecten ,uan ioniserende straling |n arcelselkweek

Her onderzoek van de effecten van verschillende soorten ioniserende straling

op gekweekte cellen van menselijke afkomst maakte het mogelijk om gegevens te

,r.rËrijger over drie verschillende problemen. Het is bekend dat dicht ioniserende

rtr"lini, zoals a-straling, per eenhèid.van dosis effectiever is in het veroorzaken

,an ,cËrd" aan biologiíhe objecten dan minder dicht ioniserende straling, zoals

X- en y-straling.. n; de bescÉermingsmaatregelen en voorschriften in verband

met gevaren van ronrserende straling wordt met deze relatieve biologische effecti-

viteiï lRnE; rekening gehouden, maar de absolute waarden van deze factor zíin

uoor rerrchíllende efÍeiten nog onvoldoende bekend, vooral waar het zeer kleine

doses betrefr. FIer onderzoek met menselijke cellen in weefselkweek heeft hier-

over reeds belangrijke gegevens verschaft en maakt beter gefundeerde schattingen

over niet op directe wijze te meten effecten mogelijk.
Een volgend probleem, waarover gegeYens werden verkregen, houdr verband

met radioih.r"p1" van tumoren. De dosis-effect relatie van de_overleving van

cellen na bestralirrg, bestudeerd met verschillende soorten straling, maakt het

mogelijk voorspellingen te doen ten aanzien van de voordelen van bepaalde

,trrlirrgrr*rt.r, .t bestralingsschema's in relatie met verschillende omstandig-

heden.
Ten slotte heeft het onderzoek van effecten van verschillende stralingssoorten

een inzicht gegeven in het mechanisme van de initiële stralingsschade. Uit het

feit, dat diÀi ioniserende straling effectiever is dan minder dicht ioniserende

straling, volgt dat wisselwerking tussen effecten van individuele ionisaties op-

treedt 
-àn 

zelfs nodig is om bepaalde soorten effecten in biologische objecten

teweeg te brengen. Èen nauwkeurige analyse van overlevingscurven maakt het
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mogelijk de energie, die nodig is voor de initiële schade, te scha6en. Uit deze
ggg€Yen_s kunnen verder conclusies worden getrokken over de gevolgen yan zeer
kleine doses straling.

Dosirnetrie en meting aan radioactiaiteit

In de loop van het verslagjaar hwamen de gamma-opsrelling en de neurro-
nengenerator voor gebruik gereed. Bij de gamma-opsrelling werden uitvoerige
metingen gedaan van de dosis op verschillende afstanden van de bron en er
werd een opstelling voor de bestraling van muizen met lage doseringssnelheid
gemaakt. Verschillende methoden voor de dosimetrie werden bij de niutronen-
generator beproefd en er werden vele metingen verricht voor de bepaling van
de vereiste afscherming met diverse materialen.

Voor gebruik in het laboratorium werd een kleine handmonitor ontwikkeld,
waarvan thans een serie wordt geconstrueerd.

Onderzoek naar de stofwisseling en biologische et't'ecten aan rad,i.oactieoe iso-
topen

De beïnvloeding van de retentie van radioactief strontium door een fosfaat-
arm dieet vormde gedurende meer dan z jaren het onderwerp van een studie.
De resultaten yan dit onderzoek kwamen in de loop van het jaar beschikbaar
en ziin gepubliceerd. Het bleek dat de tumorfrequentie significant kon worden
verminderd door de mer strontium-9o ingesporen muizen z dagen na injectie op
cen fosfaatarm dieet te plaatsen. Een berekening van de relatiè tussen de totaÈ
stralingsdosis en de doseringssnelheid enerzijds en de tumorfrequentie anderzijds
suggereert dat de doseringssnelheid niet de belangrijkste bepalende factor is, zoals
door andere onderzoekers was verondersteld.

Ook kon worden vastgesteld dat een fosfaatarm dieet de retentie van radium
bij muizen vermindert. Nieuwe proeven met lagere doses strontium-9o werden
in de loop van het verslagjaar ingezet en er werd een nieuw type glovó box voor
dit werk ontwikkeld.

lYerkzaarnbeden tot het zterkrijgen pan specilieb patbogeenwije (sp[) proef-
dieren (in sarnenwerking met het Medisch Biologisch Laboratoriwrn RVj-TNó,
Eil.rdtontproject no. z)

De fokresuhaten en de gezondheidstoestand van de ratren in de huidige SpF-
kolonie bleven in het afgelopen jaar gunstig. Met behulp van fokdieren uit de
SPF-kolonie werd bij het Medisch Biologisch Laboratorium een nieuwe conven-
tionele fok opgebouwd en dit leidde tot een zeer aanzienlijke reductie van de
verliezen welke voorheen voorkwamen.

.I". h9, begin van het jaar werden gnotobionten (ratten en muizen) uit de ver-
enigde 

-st1t9n 
aangevoerd en in isolatoren van het instituut geplaatsi. Dit gaf de

gelegenheid om diverse technieken, welke bij het hanteren ,ii drr" diereniodig
z.ijn, te beproeven. Het bleek niet mogelijk om incidentele besmetting mei
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bacillussporen te voorkomen en zeer veel werk werd besteed aan het onderzoek

nr*. d" torr"k n hiervan. De mogelijkheid bestaat dat diverse materialen, die

uoo, d. constructie van de isolaórén werden gebruikt, door andere moeten

worden vervangen. Ook werd ervaring opgedaan met het geautoclaveerde voeder

en met de fok van deze dieren in isolatoren.

H.; bleek noodzakelijk om opnieuw een uitgebreid onderzoek in te stellen

"r"r à. oorzaken ,an Éerb.s-eiting van de muizenkolonie met Pseudomonas

;^],1,u,,o; Vederom werden aan*ijzi'gen verkregen dat herbesmetting plaats-

vindt door het verzorgend persone.l .n ..n aanial nieuwe maatregelen werd

g.".ff."-r- à"r" b.rí.tting tot ecn minimum te beperken. Deze maatregelen

omvatten o.a. een nog frequeiter Yerversen van de drinkwaterflesjes met da,a-rbij

È.Àor.rrd. sterilisatie]Er werd gebruik gemaakt van een door Prof. Dr. F. Ven-

rin.t .. Groningen - de bacteiiologisch adviseur van het instituut - oPgezette

;;;t d. *""rri.d" pseudomonasstàmmen kunnen worden getypeerd, 9t"- .e."

i"a*f. te krijgen ovir de wegen van verspreiding van de pseudomonasinfectie

in de verschillende proefdierruimten.

Raprotocrscnr §Trnrcnorp T.N.O.

De bouw van het nieuwe laboratorium van de Radiologische \flerkgroep op

hei terr.in van de N.V. KEMA te Arnhem vordert goed. Het betonskelet is

;;;.;í; ".i*""ht wordt, dat het gebouw in 1963 in gebruik kan worden

genomen.
Het ontwerp voor de opstelling van de ,,bodycounter" is gereed gekomen.cn

de-Àestelling Ëi.rroo, g.pir"tr,. b. 
"pp"t"tuur 

voor het meten van de radio-

activiteit werd beProefd.
ó; É gebied ,a' de scintigrafie is een snelle ontwi\keling gaande. Het is

,. ''à.*".Ër.n, dat nieuwe rad'íoactieve verbindingen zullen worden gevondert

"*. fr", ,p..ifi"k merken van organen, die nu nog niet met deze methode

kurrn.r, *oid.n onderzocht. De thais gangbare scintiscanners hebben het nadeel,

dat het aftasten van een bepaald org"àr, frrnt ,oot punt geschiedt, zodat steeds

t.i groo*,. gedeelte van'de vooitgebiachte straling ongebruikt blijft. -Een
*.rnïa. *""Ài; het mogelijk is een gr-oot aantal velden simultaan te meten is in

studie.
Ten aanzien van de door de werkgroep verleende diensten vertoonde het

aantal deelnemers zowel aan de filmstrookjesdienst als aan de dienst voor perio-

dieke controle van röntgentoestellen een toename'- 
§"d.rt de aÍkondiginfin r9y8 van het Veiligheidsbeslli! Ioniserende Stralen

is àe '§7'erkgro.p ,ri, Jrr.rh.ídr*.ge gedurende ee_n periode- van I jaar belast

*.i t., ,n"rii"hèn van de benodigdi metingen bij die inrichtingen en artsen, die

met medisch-diagnostische of -thirapeutische doeleinden of veterinair-diagnos-

.iÀ. rf -therapËutische doeleind.n 
-ran 

ioniserende stralen uitzendende toestel-

len of stoffen gebruik maken; deze inrichtingen -en -aft§en- 
moeten een bewijs

kunnen orne.l.glen dat aan de eisen van het Veiligheidsbesluit is voldaan.
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In het verslagjaar werden als laatste groep de tandartsen in deze controle
op het veilig werken met ioniserende stralen betrokken.

In het algemeen is wel gebleken, dat de metingen, nodig om een bewijs te
kunnen afgeven, nuttig zijn. §fleliswaar werden in het algemeen geen gÍove

tekortkomingen geconstateerd, doch wel kon dikwijls een veiliger werkmethode
of opstelling worden aanbevolen.

op r februari ry63 zullen de bemoeiingen van de Radiologische verkgroep
mer de controle voor het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen eindigen en

worden overgenomen door de ArbeidsinsPectie. In de periode van vijf iaar, dat
de werkgroep zich met deze taak heeft bezigggehouden, is een vrijwel gestan-

daardiseàrde methodiek ontwikkeld en hebben de werkzaamheden geleidelijk
aan meer het karakter van routine-onderzoek verkregen. Gezien vanuit een

oogpunt van research ligt hier voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. dan ook
geen taak meer.

\WrnrCnOsp 6ENETISCHE SNDERZOEKINGEN IN VERBAND MET RADIoBIOLOGIE,

ONDER LEIDING VAN PROF. DR. F. H. SOBELS

De aard en de omvang van het rnutatie-onderzoek met Droto?bila, zoals dit
in het Laboratorium ,roór Stralengenetica te Leiden wordt verricht, maakt de

inschakeling van een groot aantal medewerkers noodzakelijk. Het vanwege de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. aangestelde personeel wordt derhalve geïntg-

greerd bij onderzoek, weaÍaan €veneens door personeel van de Rijksuniversiteit
ie Leiden en door vany/ege het Instituut voor Radiopathologie en Stralen-
bescherming gedetacheerde medewerkers wordt deelgenomen. Gezien deze situatie
zal een koit verslag worden uitgebracht over de totale resultaten, welke met
behulp van dez,e gro€p van medewerkers in de verslagperiode werden verkregen.

Hei onderzoek wai vooral gericht op een analyse van de Processen, die een

rol spelen bij de mutatie-inductie door iöntgenstraling in spermatiden en oudere

spermatocyten. Dit zijn de stadia van de spermatogenese met de grootste ge-

voeligheid voor de mutagene werking van de röntgenstraling; ter bekorting van

de tetst zal voor beide stadia de verzamelnaam sP€rmatiden worden gebruikt.
Uit voorafgaand onderzoek is gebleken, dat in deze cellen herstel van een

premutatievi beschadiging optreedt en dat dit herstelproces door verschillende

ag€ntia kan worden gemodificeerd.
De experimentele gegevens, welke over de verslagperiode werden verkregen,

kunnen als volgt worden samengevat:
r. Bij een ,rórtzetting van de experimenten over het effect van voorbehande-

ling met chlooramfenicol en ribonuclease werd een bevestiging verkregen
'tran h.t verlagend effect van deze agentia op de door straling geïnduceerde

mutatiefrequenties in spermatiden en van het versterkend effect in rijp
sperma. Dè resultaten bij spermatiden worden als een aanduiding be-

sóhouwd, dat remming van de eiwitsynthese een verandering van de initiële
sffalingsgevoeligheid veroorzaakt, hoewel een effect op herstelproc€ssen
hierbij niet kan worden uitgesloten.
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Bij nabehandeling met chlooramfenicol werd in sommige experimenten een

verhoging van de mutatiefrequentie in spermatiden waargenomen, terwijl
in enige andere experimenten een verlaging optrad.
Bij nabehandeling met z:4-dinitrofenol werd, evenals in voorafgaande ex-
perimenten over het effect van nabehandeling met stikstof, een verhoging
van de mutatiefrequentie in spermatiden waargenomen. Deze resultaten
maken het aannemelijk, dat energie afkomstig van de ademhaling vereist is
voor het herstelproces.
In experimenten, welke ten dele in samenwerking met B. Leigh, B.Sc. wer-
den verricht, werd gevonden, dat nabehandeling met zuurstof, volgend op
bestraling m€t 3.ooo r in stikstof, de mutatiefrequentie in sterke mate ver-
laagt ten opzichte van die, welke bij nabehandeling met stikstof werd
waargenomen. Gemeend wordt hieruit te mogen afleiden, dat een door stik-
stof geremd herstelsysteem door zuurstof kan worden gedeblokkeerd. Uit
deze resultaten blijkt tevens, dat het versterkend effect van zuurstof op het
mutagen€ effect van röntgenstraling afhankelijk is van de zuurstofspanning
na de bestraling. Een conclusie, welke eveneens van betekenis is voor een
interpretatie van verschillen in stralingsgevoeligheid tussen rijp sperma en
spermatiden.
Na bestraling met r.ooo r in zuurstof werd daarentegen geen effect van
nabehandeling met zuurstof waargenomen. Zowel bij nabehandeling met
zuurstof als met stikstof werden dan dezelfde mutatiefrequenties gevonden
als na bestraling met 3.ooo r in stikstof gevolgd door nabehandeling met
stikstof. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is, dat bij bestraling in
zuurstof het herstelsysteem zelf in sterkere mate door de straling wordt
beschadigd dan bij bestraling in stikstof.
De veronderstelling, dat in spermatiden her systeem, dat verantwoordelijh
is voor het herstel van de premutatieve stralenlesies, door straling kan wor-
den beschadigd, wordt ondersteund door de waarneming, dat er een effect
van doseringssnelheid is bij zowel voor- als nabehandeling met cyanide en

dat na fractionering van de dosis minder mutaties optreden dan bij on-
gefractioneerde bestraling. Aangezien de letale mutaties in een ringvormig
clrromosoom one-hit gebeurtenissen zrjn,lijkt deze verklaring een redelijke
interpretatie van bovengenoemde effecten.
Twee experimenten werden verricht over het effect van voorbehandeling
met canavanine-sulfaat, een analogon van argenine. Hierbij werden nog
geen resulEten verkregen waarop conclusies kunnen worden gebaseerd.
In een aantal experimenten werd, behalve de frequentie van letale mutaties,
ook de frequentie van chromosoomverlies bepaald. Hierbij bleek, dat na
bestraling van een ringvormig X-chromosoom een veel hogere frequentie
chromosoomverlies optreedt dan na bestraling van een staafvormig X-
chromosoom en bovendien werd gevonden dai de hoogste frequentié ge-
induceerd chromosoomverlies in een vroeger stadium van de spermatogenese
(vroege meiose) optreedt dan dat van de letale mutaties. Bij nabehandeling

4.

,.

6.

7.

8.
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met zuurstof en stikstof werden na bestraling in respectievelijk zuurstof en

stikstof soortgelijke waarnemingen voor chromosoomverlies gedaan als voor
de geïnduceerde letale mutaties'

9. Ook werd een aantal gegevens verzameld over de invloed van de ver-

schillende modificerende agentia op de frequentie van letale mutaties met

mozaïek-manifestatie en op die van de geïnduceerde translokatíes; deze zyn
echter nog niet volledig geanalyseerd.

ro. Op grond van de thans verkregen gegevens kan worden geconcludeerd, dat
,ierÍactoren een rol speien bij het mutatieproces in Drosophilaspermatiden.
In de eerste plaats kunnen, in afhankelijkheid van de zuurstofspanning en

wellicht -r"., factoten samenhangend met de eiwitsynthese, verschillende
rrequenti€s premutatieve schade worden geïnduceerd. Een gedeelte van deze

primaire stialenlesies kan worden hersteld, waarvoor zowel respiratoire
ènergie als eiwitsynthese nodig is. Agentia, die de stofwisseling remmen,

kunnen zowel de efficiëntie van dit herstelproces remmen als de tijd, waarin
herstel mogelijk is, beïnvloeden. Voorts bestaan er aanwï1zingen, dat onder
bepaalde condities het herstelsysteem zelf door röntgenbestraling kan wor-
den beschadigd. Over de kwantitatieve aspecten en de tijdsrelaties, waarin
het herstelsysteem zich voltrekt, staan nog maar zeer schaarse gegevens ter
beschikking.

Van ry ror 19 augustus werd door Prof. Sobels in Leiden een internationaal
stralengenetisch symposium georganiseerd over ,,Repair from genetic radiation
damagè and differential radiosensitivity in germ cells". Hieraan werd door

6y buitenlanclers van r6 verschillende nationaliteiten en door ongeveer 3 5 Neder-
landers, genetici en radiobiologen, deelgenomen.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

Arort,txc Srrrcrrr

Van verschillende proefdiersoorten worden z.g. stammen gefokt, waarbij een
strenge inteelt wordt toegepast. Het doel hiervÀ is, om een bepaalde erfólilke
aanleg in een stam te ,,fixeren", terwijl tevens een grote mate van genetische
uniformiteit onder stamgenoten ontsraar. Op de Afdeling zijn thans zo muizen-
en 7 ratten-stammen aanwezig; v@rts één hamster- en één konijnen-stam. Ver-
minderde fertiliteit, die vaak een nadeel van deze fokmethode blijkt te zijn,
was oorzaak, dat twee van de jongere stammen verloren gingen. Ook de ko.
nijnen vertoonden een weinig bevredigende reproduktie.

In alle stammen wordt geselecteerd op fertiliteit, in enkele op groeisnelheid.
De verschillende albino-stammen (die wel aanleg voor haarkleur bezitten, maar
deze niet kunnen manifesteren), werden door kruising gerest op aanwezigehaar-
kleurgenen. Dit vormt tevens €en mate van controle op de genetische zuiverheid
van de stam.

De vele soorten experimenten, waarvoor proefdieren worden gebruikt, maken
het onmogelijk op de Afdeling zelf vast te stellen welke stam (of stamkruising)
zich voor een bepaalde proef het beste leent. Verschillende malen werd echter
aan andere onderzoekers diermateriaal gezond,en om diverse stammen te ver-
gelijken. Op het eigen laboratorium wordt het bloedbeeld van de muizenstammen
onderzocht; binnenkort kan een overzicht worden gegeven van de normale
waarden (gemiddelde en spreiding) per stam. Verschillende niet-genetischc
factoren, die het bloedbeeld kunnen beïnvloeden, zijn en worden onderzocht.
Zo blijkt bijvoorbeeld de kooibezetting een rol te spelen.

Van veel belang is ook de voeding, die aan de dieren wordt versrrekt. Deze
moet uiteraard in de behoefte van het dier voorzien en tevens zo uniform mo-
gelijk zijn om een gelijkblijvende reactie van de dieren in een experimenr re
waarborgen. Dit jaar werd een uitgebreide voerproef genomen met muizen,
waarbij drie voeders werden vergeleken met fertiliteit en groeisnelheid als
criteria.

AroruNc VrRÀ,mrRosnrNc

De resultaten, die in het afgelopen jaar zijn behaald, zï1n zeer bevredigend.
De begrote hoeveelheid af te leveren dieren is voor zover het muizen, rattin en
caviae betreft, ruimschoots overschreden; van konijnen, fr€tren en hamsters is
ze behaald.

Alhoewel de reacties van de afnemers over de kwaliteit van de afgeleverde
dieren varieerden van bevredigend tot zeer goed, wordt gemeend dat verhoging
van de kwaliteit in het bijzonder van muis en rar geboden is.

De produktie van dieren die bekend sraan als ,,specific pathogen free", ziekte-
vrij, minimaal gecontamineerd, of ook als ,,clean", wordt over de gehele wereld
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met kracht aangevat. Daar er zowel aan het gebruik als aan het produceren
van deze dieren veel aantrekkelijke punten zitten, zal er naar worden gestreefd
ook op dit bedrijf zo spoedig mogelijk de produktie daarvan ter hand re nemen.
Met het oog hierop wordt momenteel een isolatorium gebouwd waarmee een
begin kan worden gemaakt met het kweken van ,,schone" dieren; eerst muizen,
daarna ratt€n.

De maatregelen, die het opnieuw binnendringen van ziekten beogen re voor-
komen en die zowel op stoffen, materieel en op personeel van toepassing zijn,
zullen worden getroffen. Blijkens elders opgedane ervaringen mag bovendien
worden verwacht dat de fokverliezen zullen dalen en dat wellicht een deel der
verhoogde kosten zal kunnen worden teruggevonden.

Verwacht mag worden dat de afzet, gestimuleerd door de betere kwaliteit,
eveneens zal vergroten, waarmede de meerkosten zullen worden gecompenseerd.

De voorbereidingen tot de fok van caviae in geheel van maasw,erk vervaar-
digde kooien zíjn bijna voltooid. Door het intensiever gebruiken van de beschik-
bare ruimte, hetgeen bij deze maatregel mogelijk is, kan een produktieverhoging
worden verkregen bij gelijkblijvende vasre kosten. De steeds grorer wordende
vraag naar caviae maakt deze produktieverhoging dringend nodig.

Daar het houden van laboratoriumdieren op maasbodem bij de gebruiker
steeds meer in zwang komt, wordt aldus een beter aangepast dier verkregen. De
overgang van producent naar gebruiker wordt geringer, het risico dat onaan-
gename repercussies optreden even€ens.

De konijnenfokstapel, die in de openlucht was gehuisvesr, is in lhet laatsre
kwartaal van de verslagperiode overgebrachr naar een voor dit doel verbouwd
caviapaviljoen. De produktie, die in de openlucht alleen in het voorjaar en de
zomermaanden kon plaatsvinden, loopt nu conrinu door; hierdoor kan ook weer
een produktieverhoging worden verkregen bij gelijkblijvende vaste kosten. Aan
de toenemende vraag naar jonge tot zeeÍ jonge konijnen (reeds vanaf enkele
dagen oud) kan nu ook in de winter, zijnde het seizoen van de meesr€ vr?2g,
worden voldaan.
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AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK T.N.O.

Ar,crrrmrN

In december benoemde het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. de

internist J. H. Pannekoek te Deventer per r januari ryfi tot lid van het

bestuur van de Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek T.N.O.
In de samenstelling van de commissie van bijstand traden geen wijzigingen

op, mer dien verstande dat Dr. P. Siderius in de plaats van Dr. N. A. Roozen-

dàal is benoemd tor Farmaceutisch Hoofdinspecieur van de Volksgezondheid
voor de Geneesmiddelen en uit dien hoofde dus thans zitting heeft in de com-

missie van bijstand. Prof. Dr. L. B. \f. Jongkees en Dr. F. A. van Dop werden

tot r€spectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van deze commissie benoemd.

Het adviseurschap van Dr. L. Meyler werd per r januari 1963 beëindigd.

In 196r werd -it een drietal ziekenhuizen overeengekomen een assistent

aan te stellen, die zich speciaal met klinisch onderzoek van gen€esmiddelen ten

behoeve van de Afdeling zou bezighouden. In deze functie was de arts J._A. ten

Bokkel Huinink, aangeiteld bij Dr. L. Schalm in het Gemeente Ziekenhuis te

Arnhem, gedurende hct gehele verslagjaar werkzaam.
Met de-heer J. H. Pannekoek kon een afsPraak worden gemaakt dat hij met

ingang van r airii 196z een gedeelte vanziln tijd besteedde aan klinisch genees-

middelenonderzoek voor de Afdeling.

Iu oponecnr vAN DEB.DEN VERL{ICHTE oNDERZoEKINGEN

Ti;'dens het verslagjaar werden 9 aafivragen tot onderzoek ingewilligd en

7 af.gewezen.' Eï zijn in het verslagjaar 3 aanvragen om advies ingediend, die alle konden

worden afgehandeld.
Het besóur van de Afdeling besloor zijn medewerking te verlenen aan onder-

zoekingen naar de klinische betekenis van ro geneesmiddelen. In verschillende

gerra[à zorgde de Afdeling voor her coderen van de bij het onderzoek te ge-

bruiken pr€paraten.
Behalve d, ,or"n.,r.rmelde nieuwe onderzoekingen, die gedeeltelijk reeds zijn

begonnen, waren aan het einde van het verslagjaar onderzoekingen van-de vol-
g"id" g"n..smiddelen aan de gang: acetylaminofenol, Atarax, Axeen, Cgmpla-

irin, C-yrotratica, D.F. 288, Gilurytmal, Gitalide, P.L.V. z, Purinor, Tigloidine,
Trancopal en Trichomycin.

Met Ëetrekking tot het onderzoek van cytostatica kan worden vermeld, dat

in overleg met ein aantal longartsen het volgende principiële plan werd aan-

vaard: Ligesteld wordt een onderzoek ter beantwoording van de vraag of het

van belan-g is voor die patiënten, die zogenaamd curatief worden geopereerd

voor een timor in de lon-gen, wanneer zij onmiddellijk na de operatie gedurende

to6



lange tijd (drie jaar) worden behandeld met cyclofosfamide. De voorbereidingen
voor het onderzork konden in het verslagjaar worden afgesloten en met het
onderzoek is r november begonnen.

Lrrrn.e.ruunoNDERzoEK

Het rapport over het literatuuronderzoek naar de schadelijke invloed van de

moderne geneesmiddelen tijdens de zwangerschap zal omstreeks mei ry63 ge-

reedkomen.
Een rapport betreffende Polyvinylpyrrolidoniodium (desinfectans, Betadine)

verscheen in de Geneeskundige Gids 39 $96) 26, p, 598 en in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde ro6 fi962) ro, p. 49r.

Arcrsrorr,N oNDERZoEKTNGEN

D ic umo xane ( antis to llin gsmid.d el)

De door de heer L. van Vijk, arts, opgestelde publikatie over genoemd

preparaat is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ro6

Q96z) Í2, p. 6o1 16o4, Dicumoxane bleek in vergelijking met andere anti-
coagulantia geen slecht figuur te slaan.

De heer R. Bruinsma, semi-arts, gaat na of er verband bestaat tussen jaar-
getijde en dosering van anticoagulantia.

Le d e rmy c in ( antibio ticum)

In het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem is bij een aantal Patiënten nagegaan

of het juist is dat tedermycin minder dan de andere tetracyclines de darmflora
versroorr, Hoewel onder invloed van Ledermycin de darmflora aanzienlijk ver-
arrderde, kon niet worden uitgesloten dat deze veranderingen werden bewerk-
stelligd door de,,ziekenhuisflora".

R. 658 (stot' rnet atropine-achtige werki.ng; rnydriaticum)

Door Dr. P. G. Binkhorst, oogarts, is een rapport over het door hem met deze

stof verrichte onderzoek opgesteld, dat na goedkeuring door bestuur en com-
missie van bijstand aan de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Genees-
kunde is aangeboden. De redactie heeft toegezegd dit rapport begin 1963 te
zullen publiceren. Deze stof, in de handel gebracht onder de naam Acemydrete,
geeft bij indruppelen een langdurige pupilverwijding.

Re genon ( eetlustonderdralehend midd'el)

Een rapport betreffende Regenon is gepubliceerd in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde ro6 Q96z) 4, p. zfi8l 2174. Hoewel de met Regenon
behandelde patiënten in de eerste weken van de behandeling wel meer afvielen
dan de met placebo behandelde patiënten, bleek het effect van deze stof op de
lange duur te verwaarlozen te zijn.
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Ro 4-4j48 (sl,aapmiddel gecombineerd met Librium)

Een rapport over het betreffende onderzoek werd opgesteld en aangeboden aan
de redactie, die belast was met de verzorging van het speciale nummer van de
Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie ter gelegenheid
van de zeventigste verjaardag van Prof. Dr. C. Heymans. Publikatie heeft
plaatsgevonden in Arch. Int. d. Pharmacodynamie et de Thérapie r4o Q96z)
p.23r.

Vasolastine

FIet onderzoek kon in het verslagjaar
de gegevens zal binnenkort zrln voltooid.

worden beëindigd. De bewerking van

I t z e r p r e p ar at e n ( ij z er I umar d. at e n ij ze r t ar tr aat )

In het begin van het verslagjaar werd het benodigde proefmateriaal aan

ijzerf.u;maruat en ijzertartraat ontvangen.
Het onderzoek is buitengewoon vlot verlopen en kon nog tiidens dit verslag-

jaar worden voltooid. De resultaten zijn in een rapport verwerkt en zullen begin

1963 ter goedkeuring aan het bestuur worden aangeboden.

Op rNrrnrrEF vAN DE AFDELINc rE vERRICHTEN EN IN UITvoERINc ZIINDE

ONDERZOEKINGEN

Metbodiek ttoor onderzoeh van geneesrnidd'elen ter beband,eling van angina
pectoris

Met Dr. H. S. Nanninga te Sittard werd afgesproken dat hii een onderzoek
zou verrichten volgens de door de Afdeling gegeven richtlijnen om na te gaan

of de opgestelde methodiek aan de verwachtingen voldoet. Dit onderzoek is

pas aan het einde van het verslagjaar goed op gang gekomen.

Methodiek ooor onderzoek. aan diaretica

De bewerking van de in 196r verkregen resultaten heeft meer tijd genomen
dan aanvankelijk kon worden verwacht. Er bestaat gegronde hoop dat in het
eerste kwartaal 1963 een verslag over het betreffende onderzoek kan worden
opgesteld.

Onderzoek naar de b'liniscbe betekenis van de goudtherapie bij cbroniscb reuma

Er vond een werkbespreking met de onderzoekers plaats. Ffet onderzoek wordt
zeer conscientieus en met enthousiasme verricht. Aan het einde van het verslag-
jaar waren ruim roo patiënten in het onderzoek betrokken.
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N ic o t ine zuar ond er zoe k

Het onderzoek is afgesloten €n een rapport over de resultaten is opgesteld en
aan het bestuur ter goedkeuring aangeboden.

S laa p midd ele nand er zoe k

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ro6 (t962) 17, p.898-9ot
verscheen een rapport over het slaapmiddelengebruik in ziekenhuizen, opgesteld
door de heer §/. G. Zelvelder.

Het onderzoek met butobarbital, glutethimide en placebo vorderde in het
verslagjaar bevredigend; aan het einde van de verslagperiode waren reeds circa
9oo volledig ingevulde formulieren ontvangen.

Methodiele aoor ond.erzoek naar de vaatverutijdende ei.genscbappen ztoor de
bloedvaten van het oog adn geneesrniddelen

Besloten werd ,,Methodiek voor onderzoek van geneesmiddelen ter behande-
ling van atherosclerose" te wijzigen in bovengenoemde omschrijving.

Over het onderzoek naar de waarde van deze methodiek met het genees-

middel Lipostabil, dat dubbelblind is opgezet, kan worden vermeld dat aan het
einde van het verslagjaar gegevens beschikbaar waren van 16 patiënten die
gedurende 9 maanden in behandeling zijn geweest.
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NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE

ArcrumN

In de samenstelling van de bestuursorganen van het Instituut kwam in het
verslagjaar geen wijziging. Aan de heer H. J. Dijkhuis is op zijn verzoek met
ingang van r januari 19$ ontslag verleend als lid van de Raad van Beheer en

in z1n plaats benoemd Dr. R. J. H. Kruisinga.
In 196z is de reorganisatie van de werkzaamheden, op basis van de in 196o

vastgestelde nieuwe doelstelling van het Instituut, vrijwel geheel voltooid.
Behoudens de vele buitenlandse en binnenlandse buoekers werden enige

belangrijke groepen ontvangen, n.l. de Vaste Commissie voor de Volksgezond-
heid uit de Tweede Kamer, functionarissen van de Nederlandse Katholieke
Arbeiders Beweging, vertegenwoordigers van het Nederlands Verbond van Vak-
verenigingen en talrijke vertegenwoordigers van de pers.

Tijdens deze bezoeken werden door een aantal medewerkers uit verschillende
afdelingen voordrachten gehouden ten einde een beeld van de werkzaamheden
van het Instituut te geven.

AroErtNc AnarrosceNEEsKUNDE

Het doel van de Afdeling Arbeidsgeneeskunde is wetenschappelijk onderzoek
te verrichten gericht op de relatie tussen gezondheid (in het bijzonder de soma-
tische aspecten) en arbeid. GeanalyÍeerd wordt enerzijds de fysiologische
belasting inherent aan de door de werknemers te verrichten taak, anderzijds de

belasting ondervonden door bezwarende werkomstandigheden. Steeds wordt
deze belasting geëvalueerd tegen de belastbaarheid (hetzij die van de gezonden,

hetzij die van de beperkt arbeidsgeschikte mens). In dit kader worden onder-
zoekingen in het laboratorium en in bedrijven uitgevoerd.

De sectie arbei.dscapaciteit ontwikhelde fysiologische methoden ter vaststelling
van het maximale prestatievermogen, uitgedrukt in maximale zuurstofopneming.
Een tweetal methoden voor het vaststellen van de aërobe capaciteit door middel
van oplopende belasting op de fietsergometer werd ontwikkeld, terwijl tevens
de mogelijkheden werden onderzocht om deze te voorspellen uit het zuurstof-
verbruik bij submaximale geleidelijk toenemende arbeid op een fietsergometer.
Verdere uitvoering werd gegeven aan een vergelijkend onderzoek in opdracht
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal naar de in een aantal insti-
tuten in verschillende landen gebruikelijke methoden ter vaststelling van de

arbeidscapaciteit bij lijders aan beroepslongziekten. In het eigen laboratorium
werd bij een groot aantal hartpatiënten het lichamelijke prestatievermogen,
soms vóór en ní operatie, onderzocht. Bij vele werknemers in de industrie werd
het lichamelijke prestatievermogen bepaald, waarbij in het bijzonder aandacht
werd geschonken aan het verloop hiervan met de leeftijd. In het laboratorium
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werden bovendien onderzoekingen verricht naar de maximale tijd, waarover bij
verschillende vermogens arbeid op de fietsergometer kan worden verricht.

De sectie arbeidstysiologie analyseerde de zwaarte van de taak voor een

groep meteropnemers en taken in een aantal bedrijven. Steeds werd getracht de

fysiologische belasting in overeenstemming te brengen met de fysiologische
belastbaarheid, voorzov er deze energetisch bepaald wordt. In samenwerking
met de Afdeling Geestelijke Gezondheid werd in een bedrijf een ergonomische
taakanalyse ondernomen.

De sectie aadiologie onderzocht de aftenuatiekromme van vele typen ge-
hoorbeschermers, ten einde een beter oordeel te verkrijgen over de doelmatigheid.
Dit onderzoek werd verricht in Let verband van de Commissie voor Arbeids-
geneeskundig Onderzoek T.N.O. Vroegere geg€vens inzake de relatie tussen
lawaai-expositie en de opgetreden lawaaidoofheid werden opnieuw bewerkt. In
dit kader werd tevens in enkele bedrijven een onderzoek verricht. Een door het
Instituut ontwikkelde audiometer voor het onderzoek van r2 personen tegelijker-
tijd werd overgedragen aan de Afdeling Medische Zaken van de Nederlandse
Spoorwegen en ingebouwd in een speciaal rijtuig voor audiologisch en arbeids-
fysiologisch onderzoek van het personeel. Medewerking werd verleend aan het
tot stand komen van een uitgave van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig
Onderzoek T.N.O., getiteld: ,,Aanbevelingen voor audiometrisch onderzoek in
de industrie".

Door de sectie warrntet'ysiologie werden de fysiologische aspecten van warmte-
belasting in een aantal bedrijven onderzocht; zowel ten aanzien van de belast-
baarheid en de belasting werden waarnemingen gedaan. In opdracht van de
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. werd een onderzoeh verricht naar de mate
waarin verschillende typen gevechtskleding bescherming bieden tegen te grote
afkoeling.

De onderzoekingen van d.e sectie arbeid.spathologie waren vooral gericht op
twee vraagstellingen, namelijk: hoe is kwantitatief gezien de relatie tussen de
expositie (luchtconcentratie en duur) en de werkelijk opgenomen dosis, een en
ander in afhankelijkheid van verrichte arbeid en ademtype, en hoe is de relatie
tussen expositie (en dus dosis) én de werking hiervan op de mens of de werking
van de mens op de opgenomen stof. Enerzijds werd <ius getracht de chemische
belasting te kwantificeren, anderzijds werden onderzocht de belastbaarheid en
de methoden om de mate van belasting aan de mens gemeten te evalueren
(biologische sampling). Dez.e onderzoekingen vonden, voor zover verricht in de
industrie, steeds plaats in nauwe samenwerking met het Instituut voor Gezond-
heidstechniek T.N.O. Het onderzoek naar de retentie van oplosmiddelen, i.c.
styreen, in afhankelijkheid van fysiologische variabelen, werd grotendeels af-
gesloten, evenals een onderzoek naar het welzijn van werknemers in industrieën,
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die gewapende kunststoffen verwerken. In een dierexperiment werd de relatie
tussen dosis en metabolietenuitscheiding (i.c. van styreen) onderzocht; de resul-
taten hiervan werden in het veld getoetst. Veel aandacht werd besteed aan het
laboratoriumonderzoek van uitscheidingsprodukten van verschillende in de
industrie gebruikte agentia. Dermatologische aspecten lran de arbeidspathologie
werden met name in een kunststofverwerkende vliegtuigindustrie onderzocht,
terwijl op verzoek van het Metaalinstituut T.N.O. een experimenteel onderzoek
werd verricht naar de acne-verwekkende eigenschappen rran verschillende koel-
oliën.

ArprrrNc Socrelr nvcrËNE

Het researchwerk geschiedt op tweeërlei wijzez
r. door analyse van aanwuige gegevens betreffende gezondheid, ziekte en

sterfte (Centraal Bureau voor de Statistiek, Geneeskundige Hoofdinspectie
van de Volksgezondheid, Ziekenfondsen, enz.) en door aanvulling van deze
gegevens;

2. door zelf gegevens te verzamelen door middel van veldonderzoekingen.
ad r. De analyse van sterfteverhoudingen betreft zowel de huidige situatie als

de seculaire verschuiving en omvat vrijwel alle leeftijdsgroepen. Met
betrekking tot de zuigelingensterfte vindt een gemeenschappelijke studie
plaats met het Department of Health, Education and §7elfare, \(rashing-
ton, U.S.A. Aanvulling van bestaande gegevens vindt o.a. plaats in een

enquète naar de resttoestand€n van ongevallen bij kinderen.

ad z. Veldonderzoekingen geschieden bij verschillende leeftijdsgroepen, zowel
door transversaal (huidige gezondheidstoestand) als door longitudinaal
onderzoek. Het doel van deze onderzoekingen is mede om aanwijzingen
te verkrijgen omtrent nog te vervullen behoeften op het gebied van de
gezondheidszorg.
Parallel aan de onderzoekingen bij jeugdigen wordt aandacht geschonken
aan gehoor en gezichtsvermogen om frequentie, aard en ernst van af-
wijkingen van de zintuigen na te gaan. Daarbij wordt de onderzoek-
methodiek Beto€tst.

Deze onderzoekingen vinden over het algemeen in Leiden of naaste omgeving
plaats.

Met financiële steun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. wordt met in-
schakeling van huisartsen een vervolg-onderzoek naar de gezondheidstoestand
van bejaarden in Nederland verricht.

Enkele onderzoekingen, met name het onderzoek naar het vóórkomen van
chronische ziekten bij personen van 40 jaar en ouder en de behoefte aan voor-
zieningen voor lijders aan deze aandoeningen, het onderzoek naar de rest-
toestanden van ongevallen bij kinderen en het evaluatie-onderzoek betreffende
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kraamzorg geschieden op verzoek en met steun van het Ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid. Samenwerking mer velerlei instanties is daarbij
nodig, o.a. met afdelingen van het Instituut of van de Rijksuniversiteit te Leideí
(Instituut voor Sociale Geneeskunde, Afdeling Kindergàneeskunde en Afdeling
Keel-, Neus- en oorheelkunde), de Gezondheidsorgànisatie T.N.o. .r, -.i
sociaal-medische diensten (Geneeskundige Hoofdinspeitie van de Volksgezond-
heid, Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheiàsdiensten en schooiartsen-
diensten enz.).

Arorr,ruc Grrsrru;rc cEzoNDHETD

. overeenkomstig de algemene gang van de gedragswetenschappen bleef ook in
de Afdeling- een niet gering gedeelte van de activiteiten geticht op het ontwikke-
len van onderzoekingsmethoden en daarbij behorende,]instrumenren',.

In diverse secties vindt men methodenontwikkelingsprojecten: zo bijvoorbeeld
ten aanzien van uiteenlopende verschijnselen als leidàrichapsgedrag, leesvaardig-
heid en de resultaten yan training in groepsgevoeligheid.'De velË'tijd, in deï-
gelijke projecten gesroken, ko-t ï..rï"1 "ii a[.à h.i .ig"n onderzoek ten
goede, maar levert ook bruikbare instrumenten ten behoeve 

-van 
andere onder-

zoekers en de praktijkwereld.
§flat de inhoud van de studies betreft wordt in de laatste jaren een ro€name

van de o-nderwerpen gezien_, die zich met problemen van gezondheidszorgbezig
houden. Zo heeft er bijvoorbeeld in de sectil sociologie een àuidelijke verscËuivin!
plalqs gevonden van de studie van industriële verschijnselen naar de medischË
sociologie, m€t name. naar de ziekenhuisproblematiek.'ook in het programma
van de secties kinderbescherming en pry.hiatrie komt dit meer medischl aspecr
duidelijk naar Yor€n (gezinsrelaties van patiënten in psychiatrische inrichtingen).
De ervaringen, in dergelijke studies opgedaan, kunnèn ook de bijdragen 

^ín 
ó,

cursussen binnen het Instituut ren goede komen. Dit geldt rrouwens evenzeer
voor de groepsdynamische trainingsmethoden, aan de ontwikkeling waarvan in
nauwe samenwerkirg Tgt. de- Afdeling Voorlichting intensief *oràt gewerkt.

De. yrij unieke mogelijkheden voor onderzoek erontwikkeling, die-het Insti-
tuut hier te lande biedt en de ervaring in de loop der jaren ,.i*oru"rr, brengt
met- zich mede, dat de Afdeling ook in verschillende internation""l opg.zetl
werkzaamheden wordt betrokken. De Europese Gemeenschap voor Kïfen en
Staal bijvoorbeeld ontwikkelde op Dr. lvinsËmius' suggestie .àn ,n.iligh.idrpr*
ject, waarin thans een r3-tal instituten, rsaarorrder ooÈ het Nederlandl Irrrtituut
voor Praeventieve Geneeskunde, samenwerken. Een internationaal opgezet ,,Edu-
cational Achievement Project" kwam dit jaar de contactkring van h-.t t"riituut
weer verbreden. In de pogingen om de deskundigen op het gebied van de groeps-
dynamische trainingsmethoden in_ Europees verband bij àlkaar te brenlen'en
aan een soortgelijk str€ven om de uitwisseling tussen instituten, resp. 

-onder-

zoekers op het sociaal-psychologische veld, te bevorderen, nam de Afjefing een
zeer aclcief. aandeel.
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Arorrruc vooRLIcHTING

De werkzaamheden van deze Afdeling omYatten, zoals de naam reeds aan-

geeft, het uit- en overdragen van kennis-en bewegen zich daarbij voornamelijk

op de volgende drie gebieden:

Cursussen

Na afsluiten van de XIde basiscursus sociale geneeskunde in januari werden

de drie vervolgcursussen: bedrijfsgeneeskunde, kinderhygiëne en schoolgezond-

heidszorg .r, Jg.*.t " 
gezondheidszorg gehouden. Voor deze drie takken kon

respectie-velijk aan zr, 7o en 8 medici een B-verklaring, welke recht geeft op

inschrijving'in het register van sociaal-geneeskundigen, worden uitgereikt.
pe Íttà. basiscursus begon medio september voor een 3o-tal deelnemers.

Tijdens het verslagjaa. L*a- de er[enrring voor inschrijving i" t * Sociaal

Geneeskundig Registèr van de tak Kinderhygiëne en Schoolgezondheidszorg tot
stand.

In verband met de overgangsbepalingen voor de erkenning van bedrijfs-
geneeskundigen werden voorbereidingen getroffen vogr een applicatiecursus voor
àr$.rr, daaràe aangewezen door de S.G.R.C. (Sociaal Geneeskundige Registratie

Commissie), ten einde hun, die over voldoende ervaring als bedrijfsarts beschik-

ken, de mogelijkheid te gerren te worden ingeschreven in het Sociaal Genees-

kundigen Ràgisier van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevorde-

ring der Geneeskunst.
öok dit jaar werden cursussen georganiseerd op het gebied van medische

statistiek en hygiënische vraagstukken van volkshuisvesting en stedebouw. Inge-

volge beschiki<ing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid vond ook de

laaili;kse theoretische cursus voor bevolkingsonderzoeh op ilberculose in het

Instituut plaats.
Behalve de praktische organisatie van de cursussen werd aandacht besteed aan

research ten Éehoeve van het onderwijs in de vorm van ontwikkeling van

evaluatiemethoden en audio-visuele hulpmiddelen. Een ander gebied van onder-

zoek betrof studie van de methodologie van de gezondheidsvoorlichting.

Vederom werd in samenwerking met de Afdeling Geestelijke Gezondheid

een trainingsconferentie in tussenmenselijke verhoudingen georganiseerd. Ook
op internatlonaal niveau werd aan een aantal werk- en studiecontacten deel-

genomen.

Publibaties

Het door het Instituut verzorgde z-maandelijkse tijdschrift ,,Mens en Onder-

neming" verscheen dit iaar *.i e..r speciaal nummer, ggwijd aan het ziekte-
.,n.rrrri-. Gedurende hei verslagjaa, iiin drie monografieën verschenen in de

serie verhandelingen. Yoorts werd een nieuw voorlichtingsboekje over het Insti-
tuut samengesteld.
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Bibliotheeh

Bij een interrre reorganisatie werd de bibliotheek, die voordien onder de
directie ressorteerde, bij de Afdeling Voorlichting gevoegd. In verband mer een
8-1oeie1d aantal -rÍagen over de reorganisatie van dè gezóndheidszorg werd voor
dit onderwerp een documentaliste benoemd

H ulpat'deling S tatistieb

De statistische medewerking aan onderzoekingen uit het eigen Instiruut, van
het Nederlands Fluisartsen Genootschap en van enige andere instellingen vond
normaal doorgang, evenals het routinewerk voor de drie verzuimstatistieken.

.\a1 de belangstelling voor deze statistieken, buiten de kring van de t 4oo
bedrijven, is tegemoer gekomen door de publikatie uziekte- en ongevallen-
verzuim_ rg47 - t96]". Dit boekje draagt, in tegenstelling tot de jaarboekjes
van de drie statistieken, géén vertrouwelijk karakter en is vóor iedereén verkrijg-
baar.

- rn aansluiting aan de verzuimstatistieken is een aanvang gemaakt met een
driejarig vetgehjlre1d onderzoek naar het ziekteverzuim in dà bidrijven verricht,
dat tot doel heeft licht te y-grpen op de oorzaken van de aanzien[j1. .n p.rrna-
nerte verschillen, die er blijkens de statistieken tussen de bedrijven b-estaan.
Hiervoor was 196z het eerste jaar.

De techniek van onderzoek werd ontwikkeld en er is een uitgebreid proef-
onderzoek bij één bedrijf gedaan.

AroruNc Cnrurr EN puysrcA

Cbemi.e

De resultarcn van vroeger verricht onderzoeh over de invloed van de clasto-
lytische enzymen, ingespoten bij konijnen met ,,experimentele arherosclerose,,
door cholesterolvoeding, hebben geleid tot verder onàerzoek en tor het opnemen
van conract met een -instantie, die een gedeelte van deze proeven zal hirhalen
en zal nagaan of er therapeutische mogelijkheden liggen, uiteraard onder super-
visie van de Afdeling Chemie.

- P""k zij de medewerking van het Pathologisch Laboratorium der Rijksuniver-
siteit te Leiden werd dit jaar beschikt over posr morrem pancreasmateriaal,
waarin momenteel het gehalte aan elastolytische enzymen bepàald wordt (corre-
latie gehalte elastase-+atherosclerotische lesies in de vaten?).

In verband met het bovenstaande werd een onderzoek ingesteld naar de
gezondheidsto€stand van arbeiders die blootgesteld staan aan CS2-dampen. De
ziekteverschijnselen die daarbij optreden hebben een atherosclerotisch karakter.
Onderzocht werden het eiwitspectrum en het gehalte aan elasrase remstof in het
serum. Er werden significante verschillen aangetoond vergeleken met de waarden
gevonden bij een groep controle-arbeiders.

om aan de vraag naar grotere hoeveelheden gezuiverde enzymen te kunnen
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voldoen, is dit jaar een nieuwe scheidingsmethode via D.E.A.E. Sephadex-kolom-

chromatografie ontwikkeld, die in staat stelt het elasto-proteïnase en elasto'

mucase ,róll"dig van elkaar en van andere eiwitten te scheiden voor zover de

zuiverheidscriteria, waarover beschikt wordt, dit kunnen aangeven.

De isolatie van de in het serum aanwezige remstoffen op deze twee elasto-

lytische enzymen stuit nog steeds op technische moeilijkheden in de nieuw uit
te werken methodieken. Hèt maken, kleuren en met behulp van de Chromoscan

integrator doormeten van papier-elektroferogrammen van enzymPreParaten en

sera wordt nu meer en meer gestandaardiseerd.

Physica

De metingen van de beenmergdoses, die optreden bij verschillende röntgen-

diagnostischà onderzoekingsmethóden met behulp van het fantoom, werden door

het-vertrek van de fysicus (drs. J. \íeber) beëindigd. De bewerking van- de

waarnemingen, die veel tijd bleek te kosten, is voortgezet. Het resultaat zal in
r963 worden gepubliceerd.

LesonaronluM vooR MEDIScHE MICRoBToLocIE

In verband met het feit dat de Afdeling Medische Microbiologie met ingang
van r januari ry62 vrijwel geheel als afdeling van het Nederlands Instituut voor
Praevóntieve Glneeskunde is opgeheven en thans voortbestaat als Laboratorium
voor Microbiologie der Rijksunlversiteit te Leiden, worden in dit verslag slechts

die onderzoekingen vermeld, die nog min of meer vallen onder de bemoeienis

van het Nederlands Instituut voor PraeventieYe Geneeskunde, c. 9. de Gezond-

heidsorganisatie T.N.O.
De Jnderzoekingen over poliomyelitis zijn voornametrjk gericht geweest oP

een toetsing lnrn à. theorie dat het Salkvaccin géén en het Sabinvaccin wèl
immuniteit van de tractus digestivus zou doen ontstaan. Uit een onderzoek

naar de polioviruscirculatie onder kleuters, waarvan een deel wel en een deel niet
met Salfvaccin was ingeënt en naar de gevoeligheid van de tractus digestivus

van met Salkvaccin ingeënte kinderen voor het (levende) Sabinvaccin bleek,

dat een voorafgaande vaccinatie met de in de laatste jaren in Nededand toe-
gepaste Salkvaócins geen duidelijk merkbare invloed heeft op de gevoeligheid

u"" d. tractus digestivus voor poliovirus. Bij apen kon echter worden aan-

getoond, dat een fractie van de in het serum aanwezige, door Sa!\vaccin op-

[ewekte antistoffen naar het slijm van de tractus digestivus kan diffunderen en

àldot ..n, zij het kortdurende, bescherming van de darmwand ka1 geven.

Na het afgesloten onderzoek betreffende het temperatuurkenmerk is thans een

djdrovend ànderzoek in gang inzake de intratypische -serodifferentiatie ter
onderscheiding van virulente en verzwakte mutanten van het poliovirus.

In een kleriterdagverblijf wordt een longitudinaal onderzoek verricht betref-

fende de circulatie van enterovirussen.
Het serologisch-epidemiologisch onderzoek bereffende infecties met arbor-
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virussen van verschillende bevolkingsgroepen van voorrnalig Ned. Nieuw-Guinea
wordt voortgezet.

De antigene structuur van vacciniavirus en de betekenis van de antigenen
voor de immuniteit worden onderzocht met behulp van biochemische, biofysische
en serologische methoden. Enkele antigenen werden afgezonderd en gezuiverd.

Het onderzoek naar de etiologie en pathogenese van encephalitis post-
vaccinalis wordt voortgezet.

Een nieuwe methode voor de bereiding van geconcentreerde antigenen rran
influenza-, para-influenza- en parotitisvirussen is uitgewerkt.

Een serologisch vervolgonderzoek van een aantal geselecteerde patiënten met
chronische bronchitis wordt verricht. Bij :t zo 7o werden aanwijzingen verkre-
gen voor infecties met para-influenza- en adenovirussen, alsmede met Coxsackie
A21-virus.

INruunNze-\fERKGRoEP

Het onderzoek naar de verspreiding van influenza A2 en B werd als routine
voortgezet. Afgesloten werd het onderzoek van antilichamen bij de mens van
verschillende leeftijdsgroepen tegen het varkensinfluenzavirus, evenals het onder-
zoek van de pathogenese van de influenzapneumonie bij de muis en het fret.

Voortgezet werden de studies over de antigene verwantschap tussen het A2-
virus en andere menselijke en dierlijke virussen en de studies over het virus van
de primaire atypische pneumonie.

Een onderzoek naar enzymontsporingen als uiting van een vroege degeneratie
van cellen, die geïnfecteerd waren met influenzavirus, werd afgesloten. Uit-
breiding van dit onderzoek op andere virussen is te verwachten.
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z ond beid sor ganis atie T N O
aanbevolen



Bijlage I b

COMMISSIES VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

CorrrMrssrs vooR ARBETDSGENEEsKUNDTc oNDERzoEr T.N.O.

Taah: Hct bevorderen van onderzoek op arbeids- en bedrijfsgeneeskundig gebied.

Samenstelling oan de commissie:

Dr. A. V. M. Mey, ooorzitter,
Prof. Dr. G. C. E. Burger,
Prof. J. de Groot,
Prof. Dr. P. Muntendam,

Onder deze commissie ressorteren:

Stuurgroep Arbeid. bij extreme temPerdtuïen

Mr. P. H. Valentgoed,
Ir. D. van Zuilen, technisch secretaris,
Drs. F. H. J. Essenstaín, secretdris,
§(. A. Palin1, ddj, secreteffis,

A. Th. Groot '§fl'esseldí1k, ooorzitter,
F. Bezemer,
Dr. F. H. Bonjer,
Ir. C. H. Buschmann,
Dr. B. van Dijk,

Staargroep Ergonotnie

Prof. Dr. G. C. E. Burger, ooorzitter,
Ir. J. A. van Berne,
Dr. F. H. Bonjer,
Dr. B. van Dijk,
Dr. G. J. Fortuin,
Prof. J. de Groot,
Dr. Ir. J. R. de Jong,

S tuur gr o e p Lawaai-inoloe d e n

Dr. F. H. Bonjer, voorzitter,
F. Bezemer,
Drs. C. Bitter,
Prof. Dr. M. A. Bouman,
Ir. J. van den Eift,

S t uur gr o e p Ongeoallenpr eaentie

Dr. H. R. van Noort, ooorzitter,
Dr. F. H. Glastra van Loon,
C.H. J.Kiithe,
Ir. E. Spaan,

Prof. J. de Groot,
Ir. E. van Gunst,
K. R. Koopmans,
Ir. §1. v. d. Velden,
I[. A. Paling, secretaris.

Prof. Dr. J. Koekebakker,
Prof. Dr. J. Linschoten,
E. H. Mulder,
Prof. Ir. H. K. Volbeda,
A. §íink,
V. A. Paling, secretdris.

Prof. Dr. H. C. Huizing,
Dr. H. A. van Leeuwen,
Ir. M. H. Steenbergen,
G. Ragay, secretais,

Drs. J. L. M. Teubner,
Dr. §7. §(i'insemius,
Dr. L. Yntema,
G. Ragay, secretdris.
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Stuargroe p I nd.ustriële Stol problemen

J. \í. Creyghton, ooorzitter,
Dr. A. C. Appelman,
F. Bezemer,
Ir. C. H. Buschmann,
Prof. Dr. H. Deenstra,
Ir. H. J. van Ebbenhorst Tengbergen,
Dr. R. Frant,

S tuur groe p T oxic ologie

F. Bezemer, voorzitter,
Ir. C. H. Buschmann,
Dr. R. Frant.
Ir. H. 't Flart,
Drs. F. Hartogcnsis,

Stuurgroep Ziehteaerzuim

Prof. J. de Groot, ooorzitter,
Dr. J. Bos,
Dr. G. J. Fortuin,
Prof. Dr. I. Gadourek,
A. F. J.Gentis,

W erhgroep Dohumentatie en Publihatie

Ir. D. van Zuilen, aoorzitter,
Ir. C. H. Buschmann,
H. J. Dijkhuis,
Dr. G. J. Fortuin,
M. H. de Groot,
Drs. F. Flartogensis,

C o rnmi s s i e a an Ad,r,t i e s inz ale e Z ie le t e v e r z n t m

Dr. K. E. Malten,
Dr. Ir. H. A. J. Pieters,
H. J. §lillems,
Dr. R. L. Zielhuis,
G, Ragay, secretatis.

Dr. M. J. §í. de Groot,
C. A. G. Nass,
H. H. C. Stapert,
Dr. §í. E. Steur,
§1. A. Paling, secretaris.

J. van Hoegee,
Dr. J. Jongh,
Dr. À. 

-H. l. van der Kamp,
K. R. Koopmans,
Dr. R. L. Zielhuis,
V. A. Paling, secretdris.

C. M. Swiebel,
Dr. J. §?'ester,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Mr. P. H. Valentgoed, aoorzitter,
Dr. Mr. H. de Boer,
G. Meyerink,

Aovrsscouurssrr T.N,O. TNZAKE oNDERZoEKTNGEN op HET GEBIED vAN ATHERoSoLERoSE

EN TROMBOSE

Dr. M. van Eekelen, ooorz;tter,
Prof. Dr. C. J. F. Böttcher,
Prof. Dr. D. Durrer,
Dr. C. Engel,
Dr. F. J. Loomeijer,
Dr. G. A. Overbeek,
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Prof. Dr. A. Querido (teiden),
Dr. J. Roos,
Drs. H. J. Thomasson,
Prof. Dr. H. J. G. '§l'yers,

Dr. R. J. van Zonneveld,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.



Atb er o scler os e-we rh.gr o e p 7.N'O.

Taaie .. 1. Het verkríjgen van eèn zo volledig mogelijk inzicht in de samenstellil8,--:'' - - 
hà..r..lheid" en lokalisatie van de- in óe gezonde en atherosclerotische
arteriewand voorkomende lipiden, mucópolysacchariden en andere

bestanddelen.

2. Het, mede aan de hand van de onder_ 1. bedoelde gege,vens, bestuderen- 
u"rr'd. processen die zich bij atherosclerose in de aitériewand afspelen.

3. Onderzoek over de samenhang tussen atherosclerose en veranderingen
in de chemische samenstelling van het bloedplasma.

4. Het onderzoek van de. invloed van endogene en exogene factoren (o.a.
de voeding) oP bovengenoemde processen'

5. Het ontwikkelen van onderzoekingsmethodieken, nodig voor boven-
genoemd onderzoek.

Leider ; Prof. Dr. C. J. F. Böttcher'

Adviseurs: Dr. J. A. van Melsen,

Staf

J. L. Th. Oeberius Kapteyn.

.' Mevr. Drs. E. Boelsma-van Houte,
Drs. C. M. van Gent,
Drs. F. B. Klynstra,
Drs. .|. §7. A. Meijer,
Drs. C. Pries,
Mevrouw E. S. Sachs,
Dr. F. P. §íoodford.

Adres .. Laboratorium voor Anorganische en Fysische Chemie der Rijksuniversrteit,
Hugo de Grootstraat 27, Leiden.

Teleloon : o7lo-24525.

OrtnNrunrNcscoMMrssrE T.N.O. TNZAKE VRAAGsTUKKEN vAN BIoKLIMÀToLocISCHE AABD

Prof. Dr. J.'§f; Tesch, ooorzitter,
Dr. M. J. §7. de Groot,
Prof. Dr. G. P. Àd. .F,Iorsten,..

Prof. Dr. N. G. M. Orie,

Dr. S. V. Tromp,
Ir. C. J. §flarners,
Prof. Dr. P. M. van §flulfften Palthe,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Prof. Dr. Ir. M. J. L. Dols,
Prof. Dr. J. A. Ch. van Pinxteren,
Prof. Dr. H. M. J. Scheffer,
J. Stork,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris;

Aovrrscotutrrssrn T.N.O. rNzÀKE oNDERzoEK op HET GEBIED vAN cARIESBESTRIJDING

Prof. Dr. K. C. §linkler, voorzitter,
Prof. T. van Amerongen,
Prof. Ór. H. Berkelbaéh van der Sprenkel,
Prof. J. G. de Boer,
Drs. H. J. Boorsma,
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Caiësarcrkgroep T.N.O.

Taak .' Het beproeven van reeds bekende en van nieuwe cariësprophylactica en
cariës-íoorkomende maatregelen. Het in verband hiermede ,itii"ht.r, ,an
speurwerk.
In studie zijn:
1. De waterflugridering en haar effect op het ontstaan van cariës (proef

Culemborg-Tiel).
2. De lokale applikatie van tinfluoride (tweelingen-onderzoek).
3. De opname van fluoor bij gebruik yan met fluoorhoudend iout bereid

brood.
4. Het optreden van tandsteen bij kinderen.
5. Micro-fluoridebepaling in kleirie hoeveelheden organisch materiaal.,6. Epidemiologie van de tandcariës.

Leider .' O. Backer Dirks.

Adoiseur.' Prof. Dr. K. C. §íinkler.

Stat' .' B. Houwink,
G. §7. Kwant.

Adres .' Laboratorium voor Microbiologie der Rijksuniversiteit, Catharijnesingel 59,
Utrecht.

Teleloon : 030-11103 en 18023.

Aovrescouurssrc'f.N.O. TNZAKE cHRoNrscHE AspEcrprEKE
crx (CARA)

Prof. Dr. N. G. M. Orie, ooorzitter,
Prof. Dr. Ff. Deenstra,
Dr. F. Doeleman,
Dr. C. Dijkstra,
Dr. G. J. Huët,

Prof. Dr. J.H.P. Jonxis,
J.E. C. Schook,
Dr. R. Voorhorst,
Drs. F. H. J, Essenstam, secretaris,

ÀANDOENIN.

Apvrnscouurssrc T,N.o. rNzArE oNDERzoEK op HET cEBTED vAN DIAaETES uELLITUs

Prof. Dr. P. Muntendam, ooorzitter, Prof. Dr. C. den Hartos,
Prof. Dr. S. van Creveld, Dr. J. D. Mulder,
Pr.I._F. prlon, Dr. P. M. J. Schweitzer,
Prof. Dr. J.. H. Gaarenstroom, Mej. Dr. E: H. §f. §Tijnmalen,
Dr. F. Gerritzen, Dró. F. H. J. Essenstam, secreiaris.

Aovrcscouurssm T,N.O. TNZAKE ENDocRrNoLocrscH oNDERzoEr

Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, aoorzitter,
Dr. A. Groen,
Mej. Dr. L. G. Huis in't Veld,
Prof. Dr. A. A. H. Kassenaar,

r26

Prof. Dr. §7'. P. Plate,
Prof. Dr. L. A. M. Stolte,
Prof. Dr. M. Tausk,
Drs. F. H. J. EssensÍ,am, secretaris,



AovrEscorr,rrr,rrssrc T,N,O. INZAKE GERoNToLocIscHE vBAAcsruKrEN

Apvtrscourrarssrs T.N.O. INZÀKE HET vRAÀcsruK vAN DE srRucruuR, ANAToMIE
FYSIOLOGIE VÀN DE KINDERVOET

Prof. Dr. L. van der Florst, voorzitter,
Prof. Dr. R. A. M. Bergman,
Dr. L. Burema,
Dr. M. van Eekelen,
Prof. Dr. O. Miihlbock,

Adoiseur: Dr. R. J. van Zonneveld.

Ir. J. Roelofs Heyrmans, ,uoorzitter,
Dr. H. Beekhuis,
Dr. E. F. Drion,
P. van Dijk,
Dr. H. J. Groenendijk,

Dr. H. E. Schornagel,
Dr. J. Th. R. Schreuder,
B. Vartena,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

P. J. J. Heesters,
Dr. J. Huizinga,
Dr. A. L. de Vetten,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretítrts,

Prof. Dr. G. J.M. van der Kerk,
Prof. Dr. N. G. M. Orie,
P. J. van der '§íerff,

Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. H. C, Zanen,
Drs. F. H, J. Essenstam, secretaris.

Prof. Dr. J. F. G. Reith,
Dr. R. L. Zielhuis,
Dr. F. A. Nelemans, secretaris.

Apvtrscoutr,tlssrn T.N.O. INZÀKE SCHIMMELZIEKTEN

Prof. Dr. K. C. §(rinkler, ztoorzitter,
Dr. R. H. Cormane,
Dr. G. Cremer,
Prof. Dr. L. H. Jansen, Drs. F. H. J. Essenstam, secretails,

Medewerleer: Centraalbureau voor Schimmelcultures.

Aovrrscorralussrc T.N.O. TNZAKE ToNsrLLrrrsoNDERzoEK

Prof. Dr. J. §1. Tesch, voorzitter,
Prof. Dr. §[. J. Bruins Slot,
Prof. Dr. L. B. §f. Jongkees,
Dr. C. E. de Moor.

SruuncnoEp Cnn oxrscH ToxrcrrurrsoNDERzoEx

(door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en de Voedingsorganisatie T.N.O. gezamenlijh
ingesteld).

Dr. M. van Eekelen, ooorzitter,
Prof. Dr. J. §[. Tesch, plo, ooorzitter,
Dr. C. Engel,
Prof. H. van Genderen,
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Aovrnscourttlssrr T.N.O. INZAKE oNDERzoEK op HET GEBIED vAN TUBERcuLosE

W erhgroep t*berculine-onderzoeh 7.N.O.

Taah .' De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op verschillende aspecten van
tuberculine-onderzoek, o.a.:
1. Onderzoek_ naar specifieke en aspecifieke tuberculinegevoeligheid bij

verschillende bevolkingsgroepen.
2. Specificiteitsverbetering van,,tuberculines".
3. Tuberculine-onderzoek bij recruten in samenwerking met de Milirair

Geneeskundige Dienst. De gegevens van dit onderzoeË vormen het basis-
materiaal voor de tuberculinekaarr van Nederland.

4. Coördinatie van een Europees tuberculine-onderzoek naar specifieke en
aspecifieke tuberculinegevoèligheid onder auspiciën van de Union Inter-
nationale contre la Tuberculose.

Leider : Dr. M. A. Bleiker.

Ad.oiseur: Dr. §7. A. Griep.

Prof. Dr. J. §[. Tesch, ooorzitter,
Dr. B. J. §(r. Beunders,
Dr. J. D. Edens,
Prof. Dr. R. Gispen,
Prof. Dr. J. H. de Haas,
Mej. Dr. H. C. Hallo,

Prof. Dr. J. §í. Tesch, "roorzitter,
Dr. F. Dekking,
Prof. Dr. R. Gispen,

Dr. M. R. Heynsius van den Berg,
Dr. C. R. N. F. van Joost,
Dr. J. Meijer,
Prof. Dr. K. C. §íinkler,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

Aovrrscor,trurssrr T.N.O. vooR oNDERZoEKTNGEN op HET cEBTED vAN vrRUszrEKTEN

Prof. Dr. J. van der Veen,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Drs. F. H. J, Essenstam, secretaris.
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Bijlage I c

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Taah .' Het verrichren van naruurwetenschappelijk onderzoek, gericht op de tech-
nische verzorging van het milieu, vóor'zover verbanil houdeíd mer de
gezondheid.
Onderzoekprogramma:

- Bestuderilg van_de relatie _tussen woor- en werkmilieu enerzijds en
het welzijn van de mens anderzijds;

- onderzoek inzake technische oplossingen voor gezondheidstechnische
problemen;

- basisonderzoek ten dienste van beide voorgaande elemenren;

- voorlichting over de verkregen resultaten 
-en het verstrekken van ad-

viezen;
dit alles verband houdend met vraagstukkea op her gebied van:
water en bodem,
buitenlucht,
luchtverontreiniging in de industrie,
binnenklimaat,
geluid en licht,
algemene onderwerpen betreffende het woneo.

Directeur: Ir. D. van Zuilen.

Stal .' Prof. Dr. J. K. Baars,
A. H. M. Basart,
Drs. C. Bitter,
Ir. L. J. Brasser,
Ir. J. van den Eijk,

Ir. E. van Gunst,
Drs. F. Ffartogensis,
P. E. Joosting,
Ir. M. L. Kasteleijn,

Mr. L. G. van Reijen,
Dr. N. A. Roozendaal,
Mr. P. H. Valentgoed,
Prof. Dr. Ir. J. C. Vlugter,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

C.H. J.Kiirhe,
Dr. L. H. Louwe Kooijmans,
Dr. §í. P. M. Matla,
Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure,
Ir. P. J. K. Missel,
Prof. Dr. Ir. E. G. Mulder,

4dfr: .' Koninginnegracht 12,'s-Gravenhage.
Telefoon : 070-608913.

Brsruun

Prof. \[. F. J. M. Krul,
Ir. H. M. Buskens,
H. J. Dijkhuis,
Prof. J. de Groot,
Prof. Ir. A. de Heer,

Reeo vaN BTJsTAND

Prof. §í. F. J. M. Krtl, voorzitter,
F. Bezemer, onderooorzitter,
Dr. F. H. Bonjer,
Drs. H. J. Boorsma,
Prof. Dr. G. C. E. Burger,
Ir. C. H. Buschmann,
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Ir. P. P. Bijlaard §í2n.,
Ing. P.'W. Deerns,
Ir. A. J. J. Dorrenboom,
Dr. B. van Dijk,
Prof. Ir. H. Eilers,
Ir. G. P. de Ffaas,
Ir. FI. 't Hart,
Prof. Ir. J. O. Hinze,

Ir. C. van Rooijen,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma,
Ir. A. O. Schuil,
Dr. P. Spaander,
Drs. H. V. J.M.Trines,
Dr. H. Umrath,
Prof. Dr. Ing. L. Vàhl,
Ir. §7. Valderpoort,
Ir. §í. v. d. Velden,
Dr. D. Vermeulen,
Ir. R. Vermeulen,
Ir. \1. A. G. '§fl'eststrate,

Prof. T. O. \7ikèn,
Ir. F. C. J. M. §íirtz Czn.,
Drs. F. H. J, Essenstam, secretaris.

Ir.J. J. Hopmans,
Mevr. Dr. N. L. Isebree-Moens,
§f. A. H. §f. M. Janssen,
Dr. D. L. Kedde,
Prof. Dr. J. Koekebakker,
K. R. Koopmans,
Ir. A. C. J. Koot,
Prof. Dr. Ir. C. \í. Kosten,

Adres :
Telefoon:

Arou,rNc

Telef oon:

rlo

AroBr,rNc vATER EN BoDEM

Taah ; Onderzoek naar de kwaliteit van kunstmatig geproduceerd grondwater; 
-- 

verdere ontwikkeling van de zogenaamde oxydàtiesloot voor de zuivering
van afvalwater;
bestrijding van algen in zwemwater met moderne algiciden;
irnàíÀ.ír..l ondïrzoek betreffende het oplossen van zuurstof in water, de

;nvloed van detergenten in oppervlaktewattr en afvalwater; de zandfiltratie
en het actief-slibproces.

Hoofd .' Prof. Dr. J. K. Baars.

Adres .' J. P. Coenstraat 13,'s-Gravenhage.
Telefoon: 070-720536.

AroBrrxc BUITENLUcHT

Taah ,. FIet meten van neerslag van en concentraties aan verontreinigingen in de

buitenlucht en het bestuàeren van de invloed op de gezondheid van de mens.

Hoofd .' Ir. L. J. Brasser.

Duinweg 14,'s-Gravenhage.
070-554300.

LUCHTVERONTREINIGING IN DE INDUSTRIE

Het verkriieen van inzicht irt het vóórkomen van luchtverontreinigingcn
in bedrijveíen de invloed daarvan op de mens.

Drs. F. Hartogensis.

Apeldoornsel aan 149,'s-Gravenhage.
070-323488.



ArorrrNc DTNNENTLTMAAT

Taak .' Onderzoeh naar de fundamentele verschijnselen, die de totstandkoming van
het binnenklimaat.beheelsen, onder meór betreffende luchttr"nrfàri"aoài
gebouwen en de invloed vin verschillende verwarmings- u" ï."iit"iií
voorzrenrngen.
Het bestuderen van warmte-uirwisseling door straline in de industrie.
Het verstrehken van adviezen over de- principiële öpret lran gebouwen en
installaties, zodanig dat aan bepaalde kliàaateisen kan worden ïoldaan. 

_.

Hoold .. Ir. E. van Gunst.

Adfq .' Schoenmakersraat 97,Delft.
T ele foon: 017 30-37 OO0, toestel 

-491.

ArprrrNc cELUTD EN LrcHT

Taak .' Onderzoek naar de voortplanting van geluidtrillingen in bouwcons6ucties
in verband met het streven naar biperkirr-S y"n de geïuidhind.r i" 

",óning.n.Onderzoek naar het verband tussen lawalaispectruir en eehoorbeschadisï s.
Onderzoek naar.de toetreding van d-aglicht en zonlicht ï" 

"..U[jfrr"i"rïi.Ë;beoordeling in dit opzichr va-n bouwkindige ontwerpen .r, b"rt"írrà.-ri*;:
rres mer behulp van daartoe ontwikkelde instrumentèn.
Subjectieve póefnemingen,.waarbij het-oordeel van proefpersonen omrrent
veflrcnungssterkte en -kwahteit wordt ingewonnen,

Hoofd r Ir. J. van den Eijk.

44r: .' Schoenmakersmaar 97,Delk.
Telefoon: Ol73O-37000, toestel' 510.

BouvruNorcE GRoEp

Taah .' Fret v.erspreiden .van kennis en het geven van voorlichting inzake woon-
behoeften en technische voorzieninge-n, gericht op de bevo-rdering van di
gezondheid in de rurmste zrn.

Leider : A. H. M. Basarr.

4d!r: .. Koninginnegracht 12, ,s-Gravenhage.
Telefoon: 070-603913.

Psvcxor.ocrscHE GRoEp

Taah ; Bestuderinp van de opvattingen van bewoners ten aanzien van verwarming,
tawaalnlnoer en Dezonnlns:
sociaal-psychologisch ondeËoek naar de relatie tussen gezinstype en woning-
t)'Pe.

Leider .' Drs. C. Bitter.

Adres ; p/a N-ed:rla.nds Instituur voor Praeventieve Geneeskunde, 'v'assenaarse-
veg 56, Leiden.

Telefoon: 01710-50940 tlm 50944.
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Bijlage I d

Taah :

MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

a. Kennisnemen van medisch-fysische vraagstukken, welke zich voordoen
op het gebied van -qoegepasr-naruurweterischappelijk onderzoek ten bate
van de volhsgezondheid;

b. het bevorderen van onderzoekineen over deze vraagstukken;
c. het bevorderen van samenÍrerkin-g op dit terrern.

Ko-ningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.
070-814481.

Prof. Dr. N. G. M. Orie,
Prof. Dr. Ir. J. B. le Poole,
Prof. Dr. H. A. Snellen,
Prof. Dr. A. J.H. Vendrik,
Drs. F, H. J. Essenstam, secretaris.

Brsruun

Prof. Dr. J. §í. Tesch, noorzitter,
Prof. Dr. H. C. Burger, onderooorzitter,
Prof. Dr. J. §f. G. ter Braak,
Prof. Dr. J. ten Doesschate,
Prof. Dr. L. B. §f. Jongkees,
Ir. H. R. Marcuse,

MEprscn-rysrscH rNsTrruur T.N.O.

Taah .' De geneeskunde te doen profiteren van de mogelijkheden die de natuur.
kunde biedt.
Het verrichten van speurwetk ten einde te komen tot toepassing van
methodieken en apparàten bij het medisch onderzoek.

Directeur: Ir. D. H. Bekkering.

Staf

Telet'oon:

: Ir. J. E. §f. Beneken,
Drs. J. H. Douma,
Ir. A. den Flertog,
Ir. M. ten Floopen,
A. Kamp,

Ir. J. Kuiper,
Ir. J. Somer,
Dr. §[. Storm van Leeuwen,
Drs. E. van Vollenhoven.

Adles .' Da Costakade 45, Utrecht.
Telet'oon I 030-35141.

Aldelingen:
Akoestiek,
Regelsystemen,
Neurof ysiologie,
Thoraxfysiologie,

Longmechanica,
Instrumentatie,
Cybernetiek,
Elektrobiologie.
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lií'Etxcnorp EcHo-ENcEFALoGRÀFIE

Taak: lrjret uitwisselen van ervaring en het ter discussie en oplossing stgllen van pro-- 
blemen betreffende klinische-toepassing van de echo-encefalografie.

Samenstelling:

S. Boonstra,. Dr. §7. Storm van Leeuwen,
Prof. Dr. J: §f. G. ter Braak, pr. Iví.- de- Vlieger,.
Prof. Dr. j. ten Doesschate, 

- 
Ir. J' C. Somer, lid-secretaris'

Dr. O. Magnus,

lVrnrcnorp vooR ELEKTRo-ENcEFALocRAFIE

Taak: 1g1et bevorderen van samenwerking bij de onderzoekingen op elektro-encefalo-
grafisch gebied.

Samcnstelling:

Prof. Dr. L. van der Horst, aoorzitter.
Ir. D. H. Bekkering,
A. M. FIamoen,
Prof. Dr. H. E. Henkes,
§f. J. M. Hootsmans,
Prof. Dr. G. P. M. Florsten,

S ab groe p,,F reqaentie-analy se oan bet Ë,8.G."

Dr. O. Magnus,
Dr. §Í. Storm van Leeuwen,
Prof. Dr. L. H. van der Tweel,
Prof. Dr. P. Visser,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Dr. O. Magnus,
Dr. §í. Storm van Leeuwen,
Prof. Dr. L. H. van der Tweel,
Ir. D. H. Bekkering, lid-sectetatis,

§frmcnorp ELEKTRo-ENcEFALocBAFIE TIJDENS HÀRToPERATTES

Taak: 1111et zich beraden op en het voorbereiden van samenwerking ten aanzien van de- - " ;;;tË-.". *.tÉ" iich voordoen bii het opnemen van elekiro-encefalogrammen
ï1d.rrr harioperaties (met extra-corporele circulatie).

Samcnstelling:

Dr. K. Mechelse,
Dr. A. J. R. Simons,
Dr. \1. Storm van Leeuwen
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ïaak: 1g,et verkrijgen van een inzicht in het wezen en de betekenis van de ritmische

variaties iri-het elektro-encefalogram.

Samenstelling:

Prof. Dr. L. van der Horst, aootzitter,
A. M. Flamoen,
\f. J. M. Hootsmans,
Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
A. Kamp,



§lrnrcnorp vooR ELEtrTRoMïocRAFrE

Taah: F{et stimuleren van de samenwerking bij onderzoekingen op elektro-myografisch
gebied door het regelmatig houden van werkersbijeenkomiten.

Samenstelling:

D. van der Most van Spift, ooorzitter,
Ir. D. H. Bekkering,
Dr. Jw. van den Berg,
Dr. P. C. Boone,
Prof. Dr. J. §f. G. ter Braak,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn,
§f. J. M. Flootsmans,

§Trnrcnorp SrÀNDAARDTsATTE vAN DE FoNocARDrocBAErE

Taah: Í{.et tot stand brengen van een standaardisatie op fonocardiografisch gebied
voor Nederland.

Samenstelling:

Prof. Dr. H. C. Burger, wnd. aoorzitter, Prof. R. L. J. van Ruyven,
Dr. A. D. Erkelens, Prof. Dr. H. A. Snellen,
Dr. J. §í. Gerritsen, Ir. D. H. Behkering, lid-secretaris,
J. Hartman, Prof. Dr. Ir. H. Mol, adoiseur.
J. B. Kleyn,

§funrcnorp HERsENoNDERZoEK EN -coAGULATTE MET BEHULp vÀN DrEprE ELEKTRoDEN

Taab: H.et bevorderen van samenwerking bij het hersenonderzoek met behulp van
acute en chronische diepte-elektroden en de therapie door middel van coagulatie.

Samenstelling:

A. M. Hamoen,
Dr. O. Magnus,
J. van Manen,
Dr. K. Mechelse,

J. H. van Luyk,
Dr. O. Magnus,
J. Mol,
Dr. A. J. R. Simons,
Dr. W. Storm van Leeuwen,
Prof. Dr. L. H. van der Tweel,
Ir. J. Kuiper, lid-secretaris,

Dr. H. F. R. Prechtl,
Dr. §7. Storm van Leeuwen,
Prof. Dr. L. H. van der Tweel,
G. van der Vliet.
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I ddle :

Adres :
Teleloon:

Bijlage I e

AFDELING VOOR RADIOBIOLOGIE T.N,O.

a. Kennisnemen en bestuderen van radiobiologische vraagstukken, welke
zich voordoen op het gebied van toegePast-natuurwetenschappelijk on-
derzoek ten bate van de volksgezondheid;

b. bevorderen van onderzoekingen over deze vraagstukken;
c. bevorderen van samenwerking op dit terrein.

Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gtavenhage.
070-814481.

Bssruun:

Prof. Dr. J. rUfl. Tesch, noorzitter,
Prof. Dr. A. H. §7. Aten,
K. Breur,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Prof. Dr. A. Querido (Leiden),
Prof. Dr. C. L. RËmke,

Rlorosrorocrscn rNsrrruur T.N.O.

Taah

Directeur

tatre.

: Dr. D.'§0. van Bekkum.

Onderd,irecteur: Dr. L. M. van Putten.

Staf: FI. Balner,
Dr. G. '§?'. Barendsen,
Drs. I. Betel,
Drs. J. J. Broerse,
Dr. J. C. Klein,

Adres
Telef oon

Het verrichten van radiobiologische onderzoekingen ten behoeve van
de volhseezondheid.
a. StudiË van de gevaren van het gebruik van kernenergie;
b. studie van de biologische werking van stralen;
c. toepassing van radiobiologie ten-bate van de radiotherapie en het

gebruik van radiobiologische gegevens en isotopen in de genees-

hunde;
d. therapie van stralingsziekte met behulp van beenmergtransplan-

Prof. Dr. R. H. de Vaard,
Prof. Dr. J. J. W'ent,
Dr. J. \Wester,

Prof. Dr. K. C. §íinkler,
Prof. Dr. B. G. Ziedses des Plantes,
Drs. F, H. J. Essenstam, secretítïis.

Dr. H. M. Klouwen,
H. S. Reinhold,
Dr. M. J. de Vries,
Dr. D. van §flaay.
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Taak

R^lnrolocrscsE vERx,cRoEP T.N.O.

Hoold

Stal

Adres
Telet'oon

.' Het verrichten van onderzoek op het gebied van sualingsdosimeuie,
in het bijzonder door middel r"n ?ilmrtrökies; hct geoen 

"Yan 
adviczen

inzake beveiliging tegen ioniserende stralen; het meten van de radio-
activiteit van het menselijt lichaam; het verrichten van onderzoek op
het gebied van de medische toepassing van ioniserende stralen (scinti-
grafie); het meten van de verdeling van radioactieve stof in een daar-
mede gemerkt orgean.

.' Prof. Dr. J. J. §íent.

.' Dr. L. H. M. van Stekelenburg,
Ir. B. Hogeweg.

r p/a N.V. KEMA, Utrechtseveg 310, Arnhem.
r 08300-33133.

§ígnrcnorp rNzAtrE GENETTscHE oNDERZoEKTNGN opRADroBroLocIscH GEBIED

Taah .' Ffet verichten van onderzoek, gericht op een analyse van factoren, die
een rol spelen bij verschillen in itralingsgèvoeligheid in de opeenvolgende
stadia van de spermatogenese bij Drosophila, in het bijzonder bestudering
van het herstelproces van de premutatieve sralenbeschadiging.

Hoold .' Prof. Dr. F. H. Sobels.

Stal .' Drs. A. D. Tates,
B. Leigh, B.Sc.

Adrcs .' Wassenaarseweg 62, Leiden.
T elefoon: 01710-58333.
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Bijlage I f

CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

Taah .' Het instandhouden en afleveren van proefdieren van gegarandeerde afstam-
ming en hoogst mogelijke kwaliteit.

Adres .' Koningskade 12, Postbus 297, 's-Gravenhage.
Telefoon: 070-814481.

Brsruun:
Prof. Dr. H. §f. Julius, ooorzitter,
Prof. Dr. §[. K. Hirschfeld,
Prof. Dr. O. Miihlbock,

Couurssrr vAN BrIsrÀND

Prof. Dr. H. §f. Julius, voorzitter,
Prof. Dr. J. A. Cohen,
Dr. F. Dekking,
Dr. M. van Eekelen,
Dr. H. S. Frenkel,

Arorr,rrvc sELEcrrE

Dr. J. Spaander,
Drs. H. J. Thomasson,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

Prof. H. van Genderen,
Dr. J. L. L. F. Hartkamp,
Prof. Dr. M. J. Sirks,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

Taah .' FIet ontwilikelen van een aantal summen, die genetisch verschillen
vertonen en in het bijzonder als fysiologische rassen zijn te kenschetsen.
Het verzamelen van gegevens betreffende de gebruiksmogelijkheden van
deze stammen voor dierproeven (in samenwerking met andere onder-
zoekers).
FIet verzamelen van data betreffende stam-specifieke kenmerken, in het
bijzonder bestudering van het bloedbeeld en een vergelijking van de
reactie op diverse voedersamenstellingen.

Hoofd. .'Mej. Drs. A.K. Kremer.

Medeuerkster; Mej. Drs. E. van der Giessen.

Adres : plaZoötechnisch lnstituut der Rijksuniversiteit, Biltstraat l72, lJtrecht.
Teleloon , blo-ttgg+.

Aronrrrc vERMEERDERTNG

Taah .' Het fokken en leveren van zodanige laboratoriumdieren, dat de proeven,
die ermede worden genomen, het maximum rendement opleveren. Fliervoor
dient te worden beschikt over een fokkolonie, die
a) zoveel mogelijk vrij is van infecties, waardoor de experimentele resul-

taten zouden kunnen worden beïnvloed;
b) voldoende gedifferentieerd is naar erfelijke aanleg om aan de eisen van

diverse groepen onderzoekers tegemoet te komen;
c) in stand wordt gehouden volgens een regime, dat continuïteit en kwa-

Iiteit van de leveringen zo goed mogelijk weergeeft.

Directeur: J. C. J. van Vliet.
Afue1 .' Voudenbergseweg 25, Zeist.
Teleloon : 03439-288.
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Bijlage I g

AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK T.N.O.

Taah

Hoofd

Medeuerhers

.' Al datgene te verrichten dat ertoe kan leiden of bijdragen de
klinische betekenis van geneesmiddelen of de mogelijke klinische
betekenis van chemische stoffen vast te stellen of nader te om-
schrijven.
Onderzoekprogramma:

- Betekenis van goud voor de patiënt lijdende aan chronisch
reuma.

- Betekenis van cytostatica voor de patiënt lijdende aan long-
carcinoom, die curatief wordt geopereerd.

- Methodiek voor onderzoek van geneesmiddelen, die een
verbeterde doorbloeding van het netvlies zouden geven.

- Methodiek voor onderzoek van diuretica.

- Onderzoek naar de klinische betekenis van nicotinezuur als
cholesterolverlagende stof .

- Onderzoek van slaapmiddelen.

- Methodiek voor onderzoek van geneesmiddelen ter behan.
deling van angina pectoris.

- Methodiek voor onderzoek van ijzerpreparaten.

- Literatuuronderzoek naar de schadelijke invloed van de
moderne geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.

- Onderzoekingen, grotendeels op verzoek van de desbetref-
fende industrieën, naar de klinische betekenis van een aan-
tal geneesmiddelen.

.' Dr. F. A. Nelemans.

: §í. G. Zelvelder,
J. A. ten Bokkel Huinink,
J. H. Pannekoeh.

Adres
Telet'oon

.' Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.
r 070-814481.

Brsruun:
Prof. Dr. J. §1. Tesch, ooorzitter,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,

ond.erooorzitter, Prof. Dr. A. J. Steenhauer,
Dr. F. J. A. Huygen, Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Couurssrs vAN EIISTAND

J. H. Pannekoek,
Dr. L. Schalm,
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Bijlage I h

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE

Taak .' Het verrichten van toegepast vetenschappelijk onderzoek gericht op de
reacties van de mens met betrekking tot zijn omgeving en het uitdragen
van hennis daaromtrent, zulks ter voorkoming van ziekten en ter bevor-
dering van de gezondheid.

Directeur: P. C. Broekhoff.

Stef .' Dr. F. H. Bonjer, Prof. Dr. J. Koekebakker,
Prof. Dr. H. L. Booij, Drs. Ch. A. G. Nass,
Prof. Dr. J. H. de Haas, Prof. Dr. J. D. Verlinde.
Dr. J. A. C. de Kock

van Leeuwen,

Adres .' §fl'assenaarseweg 56, Postbus 124, Leiden.
TClefoon : Ol7l0-50940.

Het bestuur van de Stichting tot Bevordering van de Praeventieve Geneeskundl,-welke
Stichting het Nederlands Iístituut voor Piaeventieve Geneeskunde in stand houdt,
berust bij het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Adres bestugr en Raad L,an Bebeer: Koningskade 12, Postbus 297,'s'Gravenhage.
Telefoon: 070-814481.

SeutNstrurNc RAAD vÀN BEHEER

Prof. Dr. P. Muntendam,
Dr. E. H. Reerink,
Prof. Dr. J. §7. Tesch,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

AroElrxcrN vAN HET rNsrrruur

Af ct eling Arb eid s gene e shunde

Taak : iHet verrichten ven geneeskundig wetenschappelijk onderzoek over de
relatie tussen de mens, ziJn arbeid en zijn arbeidsóilieu, ten einde uit het beloep
voorrkomende ziekten oi afwijkingen ie voorkómen, het welzijn te bevorderen
en een optimaal arbeidsresultaat ie verkrijgen.

Hoofd: Dr. F. H. Bonjer.

Af deling Sociale Hy giëne

Taah : Het qeven door middel van sociaal-medisch onderzoek van een analyse van
de eelondheid in Nederland naar leeftijd en geslacht (transversaal en longi-
tudinaal), alsmede het komen tot een evaluatie van bestaande voorzieningen
en het aangeven van eventueel te treffen maatregelen op het gebied van de
gezondheidszorg.

Hoofd: Prof. Dr. J. H. de Haas.
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At'deling Geestel$he Gezondheid

Taah : Het bestuderen van de.psychiatrische., psychollgische en sociologische factoren
in de aanpassing van de mens aan zijn omgeving.

Hoot'd: Prof. Dr. J. Koekebakker.

Afdeling Voorlichting

Taak : De organisatie^en uitvoering, benevens research van post-academiale opleidin-
geg..gp het .gebied va-n {e gezondheidszorg, en het verzorgen van were-nschap-
pelijke publikaties uit her Instituut, waaidoor de resultàten van het weten-
schappelijk onderzoek de volksgezondheid ten goede kunnen komen.

Hoofd: Dr. J. A. C. de Kock van Leeuwen.

Adviseur: S. Spijer.

H ulp-at'deling S tatistieh

Taah : FIet verlenen van medewerking aan onderzoekingen van het Instituut, het
Nederlands Fluisartsen Genootsihap en, voorzovei de capaciteit het toóI""t,
van andere instanties; het bijhouden van drie verzuimstatiJtieken en het doen
van daarbij aansluitend ondèrzoek.

Hoofd: Drs. Ch. A. G. Nass.

Aldeling Chemie en Physica

Taah : FIet verlenen van service aan andere afdelingen van het Instituut bij het
uitwerken van bepalingsmethoden en her verricÏren van research.

Advisear: Prof. Dr. H. L. Booij.

Labor atorism aoor M icrobiologie

Taah : Speurwerk en adviezen inzake de preventie van virusziekten.

Advisesr: Prof. Dr. J. D. Vedinde.

Inllaenza-wetkgroep

Taah : Onderzoek inzake de pathogenese der virusziehten van longen en luchtwegen.

Hoofd: Prof. Dr J. Mulder.
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CONTACTEN MET ANDERE INSÏELLINGEN

In zijn functie van voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. onderhoudt
Prof. Dr. J. §í. Tesch contact met de navolgende instellingen en commissies, welke
aanrakingsvlakken met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. hebben:

Bestuur Stichting Fundamenteel Geneeskundig Onderzoek (FUNGO) waarnemer

Bijlage II

Geneeskundige Raad van de Afdeling Natuurkunde van de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van'§fletenschappen

Commissie inzake Schoolgeneeskundige Diensten van de Gezond-
heidsraad

Salmonellose-commissie van de Gezondheidsraad

Commissie voor Milieu-Hygiëne van de Gemeente Utrecht
Intradepartementale Coördinatie-Commissie inzake Kernenergie

Commissie van Advies van de Stichting ,,Koningin Vilhelmina
Fonds" ter bevordering van de Kankerbestrijding
Stichting,,Nationaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum"
Commissie Bevordering Opleiding en Onderzoek Radiobiologie
Stichting ,,Rheumatiekfonds Dr. Jan van Breemen"

Algemeen bestuur Koninklijk Instituut voor de Tropen
Raad van Beheer Koninklijk Instituut voor de Tropen
Commissie van Advies voor de Afdeling Tropische Hygiëne en
Geografische Pathologie van het Koninklijk lnstituut' voor de
Tropen lid
Commissie rVetenschappelijk Onderzoek in de Tropen van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van '§fletenschappen §IOTRO) lid
Algemeen bestuur van de Vereniging Instituut Rotterdam-Leiden
voor Tropische Geneeskunde lid
Voorlopige Nationale §í.H.O.-Commissie in Nederland lid
The Royal Society of Health, Londen lid
Tijdschrift ,,Smokeless Air" corespondent
Selectiecommissie post-docroral research fellowships van de United
States Public Health Service voorzirter.

Dr. M. A. Bleiker heeft namens de Gezondheidsorganisarie T.N.O. zitting in de vol-
gende commissies:

Commissie inzake de hepatitis infectiosa van de Gezondheidsraad lid
Subcommissie Statistiek voor de Geestelijke Volksgezondheid van de
Nationale Commissie voor Gezondheidsstatistieken van de Ge-
zondheidsraad Ua
Commissie Ziekenhuisinfecties van de Gezondheidsraad lid.

Dr. Y. van der §Tielen heeft namens de Gezondheidsorganisatie T.N.o. zitting in:
§Terkgroep Adaptatie-Insrrumenren van de Stichting Technische lid.
Voorlichting ten behoeve van Lichamelijk Gehandicapten.

waarnemer

lid
lid
adviserend lid
waarnemer

lid
adviserend lid
voorzitter
bestuurslid

lid
lid
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Bijlage III

PUBLIKATIES

Owprnzox op HET cEBIED vAN TUBERcULoSE

Alten, D. van: De tuberculosebestrijding bij de Koninklijke Nederlandse Land- en
Luchtmacht.
Proefschr. Uniqtersiteit oan Amsterdam, 1962.

Beunders, B. J. §tr., D. van Alten and M. A. Bleiker: Detection and prevention of
tuberculosis in the Royal Netherlands Army and Airforce.
Reo. Int. des Sernkei de Santé des Armées de terre, de mer et de I'air, 35
(1962) t, p.7.

Beunders, B. J. §(I., M. A. Bleiker and §7. A. Griep: Cutaneous reactions to human
and avian P.P.D. after B.C.G.-vaccination.
Selected Papers K.N.C.V. 1962, Íll, p. 60.

Beunders, B. J. §f., M. A. Bleiker and \í. A. Griep: Mutual influence of two simul-
taneously administered tuberculin reactions in man.
Selected Papers f.N.C.y. 1962, ÍlI, p. 67.

Bleiker, M. A.: Tuberculine-onderzoek in Suriname.
Gez. publ, Sticbting ,,strinaams-Nederlands Instituttt ooor de Volksgezondheid
in Suiiname" em de Gezondbei-dsorganisatie T.N.O.
Uitg. van Gorcum & Comp., Assen, 1962.

Bleiker, M. A.: De reactie van Mantoux.
Ned. T. o. Geneesk. 106 (1962) 28, p. 1441.

Bleiker, M. A., B. J. \f. Beunders en §[. A. Griep: De B.C.G.-index van de Neder-
landse recruten.
T. o. Soc, Geneesk. 40 (1962) 14, p. 403/406.

Magnusson, M., M. A. Bleiker and '§í. A. Griep: Comparative intradermal reactions- of young Dutch males to human purified iuberculin (P.P.D.) and other sensitins.
Acta Ttb. Scand. a2 Q962) p. 53.

Ouprrzoer TNZAKE cHRoNrscHE AspEcIrIErE REspTRAToIRE AANDoENTNGEN

Bouhuys, A. and H. J. van Lennep: Effect of body posture on gas distribution in the
lungs.
l. Appl. Physiol. 17 (1962) 7, p. 18142.

ONprnzonr op HET GEBIED vAN vIBUszIErrEN

Nanning, §[: Prophylactic effect of antivaccinia gamma-globulin against post-vaccihal
encephalitis.
Ball. wld.. Hhh Org, 27 (1962) p. 3171324.

Verlinde, J- D and J. B. §flilterdink: New developments in the programmes of
vaccination against poliomyelitis.
Symp, Europi Ass. àgainst' poliomyelitis and allied diseases, Prague, I (1962)
p.t03llt3.
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§[ilterdink, J. B. and J. D. Verlinde: The influence of previous vaccination with
killed vaccine on the excretion of poliovirus after oral administration of live
attenuated vaccine.
Symp. Europ. Ass. against poliornyelitis and allied diseases, Prague, S (1962)
p.3351340.

ONoBnzorr op HET GEBTED vÀN CÀRTESBESTRTJDINc

Backer Dirks, O.: Longitudinal dental caries study in children 9-15 years of age.
Arcb. Oral Biol. 6 (1961) p. 94/t09.

Backer Dirks, O.: Tandbederf en de fluoridering van drinkwater.
Mens en Onderneming 16 (L962) p.73.

ONornzorr op HET GEBTED DER GERoNToLocrE

Thung, P. J.: Groei en gezwelvorming in oude bijnieren.
In: Elfde laarboek o. Kanberonderzoeh en Kankerbestrijding in Nederland.
Uitg. de Bussy, Amsterdam 1961, p. 85193.

Thung, P. J.: Ageing in the gonad-adrenal system.
Gerontologia 6 (1962) p. 41/64.

Thung, P. J.: Ageing changes in the ovary.
Structural dspects of ageing (hoofdst. 9) Ed.: G. H. Bourne, Pitman Medical
Publ. Comp., London, 1962.

Thung, P. J.: Physiological proteinuria in mice.
Acta Physiol. Pharrnacol. Neerl. 10 (1962) p. 2481261.

Thung, P. J.. and.O. Miihlbock: Relations between involution, hyperplasia and
tumourigenesis in old age.
Geront. Clin. 1962 Additamentum, p. 2051213.

Zonneveld,_ R. J..van: A national health examination survey of the elderly in the
Netherlands.
Geront. Cliz. (Basel) 4 (1962) p. 198/206.

Zonneveld, R. J..van_: Health and social factors in old people.
Ír: Social anlfare of the ageing, Ed.: New-Yoik, Columbia University Press
7962, p. 197/200.

ONprnzorr op HET GEBTED vÀN scHTMMELZTEKTEN

Handleiding voor mycologisch onderzoek van sputum en soortgelijk materiaal.
Ned. T. o. Geneesh. 106 (1962) 23, p. ll77/1180.

Vries, G. A -de: Medische en veterinaire mycologie.
Vakbl. ,u. Biologen, nov. 1961.

Vries, G. A. de: Cyphellophora laciniata nov. gen., nov. spec. and Dactylium fusa-
rioides Fragoso et Ciferri.
Mycopatb. et Myc. AppI. XVI (1962) l, p. 47/54.

Vries, G. A. de: Keratinophilic fungi and their action.
Antonie van Leeuutenhoeh 28 (1962) p. 121/133.
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Werff, P,.J. van der: Allergie gegen Schimmelpilzsporen.
Allérgie- und Asthtiafoísíhung. Band 4 (Àktuelle Allereiefraeen. Ereebnisse
der deurschen Allergietagungen 1959 in §fieimar und Bad" Lipp"spiinge)", tl6z.

ONoBnzoEr op HET GEBTED vAN ATHERoscLERosE EN TRoMBosE

Böttcher,.C. J. F. and F. B. Klynstra.: Acid mucopolysaccharides in aortic tissue ar
different stages of atherosclerosis.
The Lancet (1962) l, p.130411305.

Böttche.r, c. J. F. and F. B. Klynstra: contenr of acid mucopolysaccharides rn the
human aorta.
J. Atlxroscler. Res. 2 (1962) p.263/269.

Böttcher, 6. J, F., Q. Pries and c. M. van Gent: Micro-nitrogen determinations in
mlrcopolysaccharide preparations.
Clin.-Cliim. Acta 7 \tlZz1, p.745.
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