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ALGEMEEN

Sinds het begin van zijtbestaan heeft de mens, evenals alle levende wezens, zijn
milieu beïnvloed.

Organismen en omgeving hebben zich in een wederkerige relatie ontwikkeld,
waarbij de invloeden uit de omgeving de evolutie van de soort en de aanpassing

van het individu hebben bepaald.

Van alle levensvormefl vras het slechts de mens gegeven om, gebruik makend

van zljt verstandelijke vermogens, een aantal technieken te ontwikkelen, waar-

door hij in staat is zijn omgeving zodarrig te beïnvloeden dat lran een zekere mate

van beheersing kan worden gesproken.

Naast het veÍwerven van kennis omtÍeflt de moleculaite basis van het leven

behoort de herontdekking van de omgeving als factor, die mede bepalend is voor
de gezondheid, tot de belangrijkste ontwikkeling in de medisch-biologische

wetenschappen. De biologische consequenties van de nieuwere technologische

ontwikkelingen zijr- evenwel nog onvoldoende bestudeerd, terwijl veel basis-

kennis omtrent de biologie en oecologie van de mens ontbreekt.

Het is mede de taak vat de Gezondheidsorganisatie r.N.o. toegePast-natuur-

wetenschappelijk speurwerk te bevorderen, dat gericht is op het verkrijgen van

tesultaten ten dienste van de volksgezondheid. Hiervoor dienen nieuwe probleem-
gebieden, welke zich onder meer door de technologische onrwikkeling aan ons

voordoen, tiidig te worden onderkend en geëxploreetd, opdat de mens ziir, plaats

kan blijven innemen in de biosfeer zonder zijn eigen aanpassingsveÍmogen te

overspannen en zonder zijn eigen milieu onleefbaar te maken.

De hietboven geschetste ontwikkeling brengt met zich mede, dat de problemen
welke om een oplossing vÍagen gecompliceerd zljn en het onderzoek veelal een

multidisciplinair karakter draagt. In het verleden zijn door de Gezondheids-

organisatie r.N.o. vooÍ de vetschillende ondetzoekgebieden gespecialiseerde

speurwerkgroepen in het leven geroepen, welke zo veel mogelijk coördinerend
optreden, rratíor.ia l en eventueel ook internationaal, De organisatie van de onder-

zoekingen werd op verschillende manieren gerealiseerd, bijvoorbeeld als werk-
gÍoep (o.a. voor vraagstukkeÍl met betrekking tot tandcariës en atherosclerose),
als afdeling (klinisch geneesmiddelenonderzoek) of als instituut (Instituut voor



Gezondheidstechniek, Medisch-Fysisch fnsdtuut, Radiobiologisch Instituut,
Centraal ProefdierenbeddjÍ).

In het hierna volgende zullen enkele nieuwe ontwikkelingen kort worden
belicht.

Het gedeelte van het T.N.o.-complex in de Zuidpolder te Delft, dat bestemd is
voor het Instituut vooÍ Gezondheidstechniek T.N.o., werd verder ingericht. In
begin 1965 zullen alle afdelingen in de nieuwe behuizing zijn ondergebracht.

Ter bepaling van het verloop van de SOr-concentratie in de atmosfeer op een
bepaalde plaats gedurende langere perioden en om dit vedoop te kunnen coÍre-
leren met meteorologische en andete omstandigheden is de automatische appara-
tuur verder vetbeterd en geschikt gemaakt voor praktische toepassing; hiermede
worden met bepaalde tijdsintervallen concentraties gemeten en geregistreerd.

In het Medisch-Fysisch Instituut T.N.o. werd in 1964 een foetale cardiotacho-
meter ontwikkeld waarmede het mogelijk is de hatfrequentie van het kind zowel
vóór als tijdens de geboorte te volgen. Deze waardevolle inlichtingen worden de
gynaecoloog geregistreerd aangeboden.

Met steun van het Prinses Beatrix Fonds werd met succes gewerkt aan het
aanbrengen van een gedeeltelijke t^stzin in een kunsthand. Het slagen van deze
pogingen zal een wezenlijke omwenteling betekenen in de prothesiologie omdat
hierdoor de prothese enigszins tot een eigen Iichaamsdeel wordt.

In het Radiobiologisch Instituut T.N.o. werd bij het fundamenteel onderzoek
naar transplantatie-immuniteit waarschijntjk gemaakt dat het gevolg van thymec-
tomie bij pasgeboren dieren (cachexie-syndroom) berust op auto-immuun Íeacties,
die een secundaire lymfatische 

^fiofre 
tot gevolg hebben. Uit deze onderzoekingen

komen belangrijke indicaties voort tot het begrijpen van het mechanisme van de
auto-immuunziekten, §vaartoe waarschijnlijk vele van de chronische ziekten met
onbekende'etiologie' behoren.

Bij bestudering van de effecten van verschillende soorten straling op het
delingsvermogen vafl cellen werd vastgesteld dat het gebruik van snelle Íreutronen
voor tumorbestraling van groot belang kan ziin. Een gedeelte van dit onderzoek
beoogde een verruimiflg van de mogelijkheden te verkrijgen vafl extrapolatie
n 

^Í 
zeer kleine doses, zoals die voor de menseliike populaties op dit ogenblik

vanbelang zijt.
Het laboratorium van de Radiologische Werkgroep r.N.o., dat gevestigd is in

een gebouw van de KEMÀ te Arnhem, werd in mei officieel in gebruik gesteld.
De inrichting voor het opsporen van totale radio-activiteit in het lichaam van
personen, die met radioactieve stoÍfen omga t, zal binnenkort geheel gereed zijn.

Het is de laatste jaren duidelijk geworden, dat de eigenschappen van dieren,
die voor wetenschappelijk en routine-onderzoek worden gebruikt, in grote mate
de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek kunnen bepalen. In de
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Afdeling Selectie van het Centraal Ptoefdierenbedrijf r.N.o. wordt aandacht be-

steed aan de genetische eigenschappen van proefdieren, terwiil de Afdeling
Vermeerdering er in is geslaagd door uit te gaan van kiemvrije dieten gnotobion-
ten te fokken, die vrij zijnvanpathogefle micro-organismen. De waarde van deze

dieren voorwetens chappelij k onderzoek is hierdoor aanzienliik geste gen.

In de Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek r.N.o. werden kleine vaste

werkgroepen ingesteld, bestaande uit specialisten (waarbij de huisarts principieel

als specialist mag wofden beschouwd), welke jaadijks een bepaalde hoeveelheid

onderzoek ten behoeve van de Afdeling zullen vertichten. Br zlin thans werk-

groepen ingesteld op het gebied der longziekten, op het gebied der dermatologie

en op het gebied der interne geneeskunde.

De Gezondheidsorganisatie T.N.o. treedt op als coördinator voor internationaal
tuberculine-onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de 'International
Union against Tuberculosis' en de §Tereldgezondheidsorganisatie. Het doel van

dit onderzoek is het verkrijgen van informatie over het voorkomen van specifieke

en aspecifieke tuberculinegevoeligheid bij schoolkinderen in verschillende Euro-
pese landen. In Frankrijk en in Nededand werden de eerste onderzoekingen ver-
richt. Hierbij is gebleken dat in Frankrijk de specifieke tuberculine-index (percen-

t^ge rcàgeerders) bij scholieren duidelijk hoger ligt dan in Nededand, terwijl
omgekeerd in Nededand aspecifieke tuberculinegevoeligheid meer voorkomt dan

in Frankriik.
Het voortgezette onder.zoek varr de Catiës-§7eÍkgÍoep r.N.o. leidde tot de

conclusie, dat ook bij de oudste groepen kindeten (rr- tot ry-iarigen) die ge-

Íluorideerd drinkwater krijgen een reductie in het voorkomen van tandcariës was

verkregen van 5oo/o. Ook is gebleken dat sommige initiële cafiësvofmen bij de

kinderen die gefuorideeÍd vater drinken kunnen genezen.

De ontwikkeling van de werkzaamheden in de Commissie voot Arbeidsgenees-

kundig Onderzoek r.N.o. (cenco) gaf aanleiding tot het aantrekken YaÍl een

coördinator voor de vele onderzoekingen. Als zodanig heeft Dr. J.Jongh medio

ry64 deze functie 
^àrËra;ard.Het ergonomisch onderzoek met betrekking tot arbeidsgeneeskunde werd ge-

conceÍltÍeetd in een werkgfoep, welke zichbezighoudt met ergonomisch-psycho-
logisch en psycho-fysiologisch onderzoek.

In r 964 werd onder meer het onderzoek inzake het vóórkomen van longafwijkin-
gen bij arbeiders inijzer enstaalgieterijenafgesloten, evenals het onderzoekrnar
de mogelijkheden tot meting van de perceptieve belasting en belastbaarheid.

Daarnaast is medegewerkt aan de voorbereiding van het zogenaamde Internatio-
nal Biological Program, w^arvàn de algemene doelstelling is het verrichten van

oecologische studies ovet de levensgemeenschappen van land, zoetwatef ei zee

en over de aanpassing van de mens aan de veranderende omstandigheden.



Door de Àtherosclerose-§Verkgroep r.N.o. werden de onderzoekingen over de
lipiden van de menselijke arteriewand, welke in de laatste jarcn overwegend
betrekking hadden op de aorta, in ry64 mede gericht op andere arreriën, te §/eten
de arteriae coronariae, de arteriae pulmonales, de arteriae mesentericae en de
arter.iae caÍotides. Bij deze onderzoekingen werden interessante chemische ver-
schillen tusseÍr de verschillende typen arteriën gevonden.

BESTUUR EN DÀGELIJKS BESTUUR

De samenstelling van bestuur en dagelijks bestuur ondetging in de loop van het
verslagjaar enige veranderingen. Bij Koninklijk besluit van r augustus 1964, no.
65 , is aar Prof. Dr. J. J. van Loghem met ingang van r mei ry64 op ziin verzoek
eervol ontslag verleend als bestuurslid van de Gezondheidsorganisatie r.N.o. en
inzijn plaats benoemd voor het tijdvak r mei t964 tot r januari 1966 Ptof. Dr.
L.H. van der Tweel.

Prof. Dr. P.Muntendam is bij Koninklijk besluit van 8 augusrus 1964, Íro. 90,
als gedelegeerde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in het
bestuut van de Gezondheidsorganisatie r.N.o. veryangen door de heer P.L.Stal,
terwijl bij Koninklijk besluit .vafl zj december 1964, no. zr, de plaatsveruangend
gedelegeerde van de Minister van Onderwijs, Kunsten en §Tetenschappen, Dr.
J.J.Brutel de la Rivière, werd vervangen door Dr. E.Haas.

Het bestuursld Prof. Dt. K.C.§Tinkler heeft in de loop van het verslagjaar
de wens te kennen gegeven van het lidmaatschap te woïden ontheven. Zijn
ontslagvedening en de voorziening in de ontstane vacatuÍe'§raren aan het eind
van het vedagjaar nog niet geregeld.

Ook langs deze weg moge aan de afgetredenen dank worden uitgebracht voor
al hetgeen zij in hun zittingsperiode in het belang van de Gezondheidsorganisatie
r.N.o. hebben verricht. De drie laatstgenoemden hebben gedurende een lange
reeks van jaren de activiteiten van de Gezondheidsorganisatie begeleid.

Een overzicht van de samensteliing van bestuur en dagelijks bestuur wordt
gegeven in bijlage r van dit verslag.

VERGADERINGEN

Het bestuur vergaderde in de verslagperiode driemaal; het dagelijks bestuur
kwam negenmaal bijeen.
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ANDB RB IN STEL LINGEN

Bij de uitvoering vaflhaat taak streeft de Gezondheidsorganisatie r.N.o. rraar een
goede samenwerkiflg met particuliere fondsen, welke naast sociaal-medische hulp
voor patiënten die aarL een bepaalde ziekte lijden of hebben geleden, tevens
research op het terrein varr deze ziekte bevorderen. Het Prinses Beatrix Fonds,
dat reeds financiële steun voor bepaalde onderzoekingen op het gebied van de
immuniteit tegen poliomyelitis vedeent, heeft thans ook een bijdrage toegezegd
rrooÍ speurwerk met betrekking tot Íevalidatie.

De Koninklijke Nededandse Centrale Vereniging tot bestÍiiding der Tubercu-
lose heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het internationale project van de
'Werkgroep Tuberculne-onderzoek r.N.o. Voorts heeft de Nededandse Bond voor
Moederschapszorg en Kinderhygiëne zich bereid verklaard bij te dragen in de
kosten van het onderzoek van perinataal gestorven kinderen in de Provincie
Zeeland dat door de Gezondheidsorganisatie wordt gesubsidieerd.

Met het Nededands Astma Fonds bestaat contact oveÍ nauwere samenwerking
bij gezamenlijke onderzoekingen op het gebied van chronische aspecifieke respi-
ratoire aandoeningen.

In r964werd Dr. J.Jongh, coördinator van de Commissie voor Àrbeidsgeflees-
kundig Onderzoek T.N.o., door het besruur van de Gezondheidsorganisatie
aàflgewezen als adviserend lid van de Stichting Nationaal Luchtvaart Geneeskun-
dig Centtum als opvolger van Prof. Dr. J.§7.Tesch, die de wens te kennen had
gegeven na r jantari ry64 ntet voor eeÍr herbenoeming in aanmerking te komen.

De voorzitter heeft zitting genomefl in de Adviesraad van de begin ry64
opgerichte Nededandse Hartstichting. Eén van de doelstellingen van de Stichting
is te fungeren als representatief lichaam op het gebied van de bevordering van
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het bestrijden en het voorkomen
van haft- en vaatzíekten.

Door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is ingesteld een

§Terkgroep Researchopdrachten, die hem en de staatssecretaris zal adviseren over
de bestemming van de beschikbare geldmiddelen ten behoeve van het voor het
te voeren beleid te verrichten wetenschappelijk onderzoek. De voorzitter, hiertoe
uitgenodigd, maakt deel uit yan deze werkgroep.

Voorts is door genoemd Ministerie ingesteld een werkgroep met betrekking tot
de medisch-'nretenschappelijke problematiek inzake opsporing van gehoorstoor-
nissen, welke tot taak heeft dit tettein te verkennen eÍr eeÍr probleemstelling te
formuleten met als doel een basis te vinden voor de ontwikkeling van beleids-
principes. Aan de Gezondheidsorganisatie is verzocht aan de werkzaamheden
van deze groep deel te nemen.



De voorzitter heeft zitting genomen in de r.s.p.-commissie'human adaptability',
welke is ingesteld door de Biologische Raad van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappet rraar aanleiding rran een verzoek van de Internationale Unie van
Biologische Verenigingen Nededandse medewerking te verkrijgen aan een door
een commissie opgesteld 'International Biological Programme' (r.n.n.). De be-

doeling is dat in de periode ry651ry7o een aafltal internationaal vergeliikbare
onderzoekingen op biologisch gebied wordt verticht, dat in vier gÍoepeÍr uiteen-

valt. Drie gÍoepen betreffen de zuivete biologie; de vierde groep 'human adapta-
bility and geÍretics' ligt op medisch terrein. Ten aanzien van de bijdrage welke de

Gezondheidsorganisatie r.N.o. vooÍ het proiect'Human adaptability' zalleveren,
kan worden opgemerkt, dat de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek
r.N.o. hierin een coördinerende en stimulerende taak is toebedacht.

Buitenland

De voorzitter heeft het lidmaatschap aanvaard van een subcommissie van de

Nationale uNEsco-commissie, welke advies moet uitbrengen over ontwerp-
programma en onfwerp-begroting van het Department of Application of Sciences

to Development vafl de uNrsco.
Hiertoe aangcvrezen door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

heeft de voorzitter als vertegenwootdiger van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en'§Tetenschappen een gedeelte bijgewoond van de in juni gehouden
Europese Conferentie inzake Luchtverontreiniging.

Op verzoek van de §Tereldgezondheidsorganisatie verbleef de voorzitter in
augustus/september enige weken in Ethiopië met de opdracht in de hoofdstad
Addis Àbeba te bestuderen hoe de gezondheidszorg zou dienen te worden ge-

reorganiseerd. In het uitgebrachte rappoÍt wetd geadviseerd een dienst in analogie
van een gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst op te zettefl, waarbij
rekening werd gehouden met de plaatselijke mogelijkheden.

Personeel en fnanciàn

In het huidige tijdsbestek dat gekenmerkt wordt door een krappe arbeidsmarkt
en door een steeds stijgend loon- en kostenniveau is het niet mogeliik de doel-
einden te realiseren die in werkplan en begroting als taakstelling ziir verwerkt.
Uit de financiële cijfets is de reële groei van de organisatie niet af te lezen; veeleer

geeft de groei in de omvang van het personeelsbestand hierover een indruk.
In totaal \r/aren bij de werkzaamheden per ,1.t 2.t96+ +18 (463) medewerkers inge-
schakeld, waar.vat:, rr3 (ro8) academici, hetgeen betekent een groei ten opzichte
lran ,t.t2.r961 van resp. 3,1o/o en 4,60/o.
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Naar het dienstverband is het totale personeel te splitsen in: diensryerband met de
Gezondheidsorganisatie 424; dienstverband met derdefl 3z et zonder dienst-
verband zz.\t de laatste categorie zijn opgenomen adviseurs en medewerkers die
slechts voor een zeer beperkt deel van de dag werkzaamheden voor de Gezond-
heidsorganisatie tegen een vergoeding verrichten.

De werkzaamheden van de Gezondheidsorganisatie kunnen worden onder-
scheiden in onderzoekingen op eigen initiatiefen gesubsidieerde onderzoekingen.
Deze laatste categorie wordt in het verslag verdeeld in: gecoördineerde onder-
zoekingen, samenwerking met zelfstandige instellingen en onderzoekingen op
initiatief van derden.

Bij de onderzoekingen op eigen initiatief steeg het peÍsoneelsbestand in het
verclagjaar .vafl ,7t tot ,87, zijnde een stiiging van circa 4,roA.

Na deze benadering van groei in het personeelsbestand, waaruit een indruk kan
§/orden verkregen van de reële groei, kan omtrent de groei in financiële middelen
het volgende worden vetmeld. In financieel opzicht is het iaar ry64 voor de
Gezondheidsorganisatie niet ongunstig verlopen. Het overzicht op blz. tz en 13

toont een overschot vanf 383.roo,-.
Dit overschot is ontstaan door te anticiperen op een nieuwe regeling met

betrekking tot de betaling van het van Rijkswege te ontvangen bijzondere
subsidie voor de kosten van huisvesting van de instituten van de Gezondheids-
organisatie in nieuwe gebouwen en door een overschot bij de gesubsidieerde
onderzoekingen.

Terzake van de vergoeding der huisvestingskosten bestaat de verwachting dat
deze vergoedtng zal mogen worden gebracht ten laste van het jaar waain de
uitgaven zijn gedaan. In het vededen was er een achterstandvan ééajaar in deze
yeÍantwoording. Door deze te verwachten wijzigingen in de verantwoording is
ten gunste van 1964 gebracht de vergoeding voor de jaren ry63 en ry64.'§7'at het overschot op de gesubsidieerde onderzoekingen betreft kan worden
vermeld dat als veroorzakeflde factor dient te woÍden aaflgewezer, de huidige
schaarste op de arbeidsmatkt en ook het tijdgebrek bij de initiatiefnemers om de
plannen uit te voeren conform het tempo dat op het moment van het subsidie-
a Írrrtagen werd voorzien. Het overschot toont echter aan dat eÍ geen gronden
zijn voor enige vrees dat de ontplooiing van de eigen werkzaamheden in insti-
tuut- of werkgtoepverband ten koste is gegaan van de gesubsidieerde onder-
zoekingen.

Het totale reële inkomstenbedrag adf rc.oz3.ooo stamt voor 79,5oA uit subsidie
van het Rijk en voor zo,5o/o uit bijdrageÍl van derden en inkomsten. Deze ver-
houding is in dit iaat gunstig beïnvloed door een opdracht vanwege het Ministede
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STAAT VAN LASTEN

LASTEN
in duizenden guldens

EN BÀTEN 1964

Omschrijving

Algemun

Onderqoekingen op eigen ittitiatief
Sectie r

Instituut voot Gezondheidstechniek
Medisch-Fysisch Iostituut
Radiobiologisch Instituut
Radiologische \íetkgtoep
Centt tzl Ptoefdietenbedri j f
Afdeling Klinisch Geneesmiddelenondetzoek

Totaal Sectie r

Sectie z

§íerkgtoep Tubetculine-ondetzoek
Cariës-§íerkgtoep
Commissie voor Atbeidsgeneeskundig Onderzoek

Atherosclerose-rVerkgroep
rVerkgtoep Epidemiologie van CARA

Totaal Sectie z

Sectie 3

Samenwerking met de Voedingsorganisatie
Samenwetking met de Rilksverdedigingsotganisatie

Totaal Sectie 3

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief

G erubsidieerde onderqoe kingen

Gecoötdineerde ondetzoekingen
Samenwetking met zelfstandige instellingen

Ondezoekingen op initiatief van detden

Totaal gesubsidieerde onderzoekingen

Voordelig saldo

Totaal uitgaven
Calculatotische afschriivingen
Betaalde huten

Afschrilvingen volgens aanschaffingswaatde

Totaal lasten

go,6 ,or,t 394,r

r.5t4,4
8rr,9

r.o83,r
| 57,7

416,7
ro6,8

6h,s
3t 3,5

6t+,;
72,6

374,8
84,8

66,6

147,5

29c,4

J 

',768,2

626,4

2,4

1o9,8

,t_,

_ _7),3

-/- sr8,r

2.248,5

r 316,9
2,o48

284

8i9,7
t9r,6

4.o94,6

t4,6
rz9'8

97,2

,7t,5
6,r

2.227,7

6r
29,4

8t,8
Í72,7

r 8,g

2.696,4

6.9+8,t

$4,6
rfi,6
t85,2
618

_:2__
1.2Í4,4

7o

30,9

roo,9

8.264

6rr'+
8r

287'4

98 r,8

!u,'
to.o2,

r.t92,1
-/- 8r8,r

712,2 367,8

7o

,o,9
roo,9

__!!:tL-

zzz,8

_ 13,

.- 157,8

31J,3
8r

_ 1J2,4

t48,7

t.zz4,6

-l- t",s

5.275,2 3.t48,6

4.740,7 70.r97



Subsidie van de

Centrale Organisatie

BATEN
in duizendefl guldens-t--

I orr,r.r'.;

I

jving
inclusief
huisves-

tingskosten

Stimule-
tingsgelden

coöp.
speurwerk

Bijdtagen
en andete

inkomsten
l

van derden

tnrrr.rr, 
r 399,9 | -

lil
lOnderryekirgen op eigen initiatid
lsecti. ,

I fr,.titoot voor Gezondheidstechniek ] ,.Ca, I +r,l
I Medisch-Fysisch Instituut I ,.r91 I , S,C

] Radiobiologisó Instituut I ,.6tS

I Radiologische Verkgroep I gS

I Centraal Proefdierenbedrijf 4:-8,4

I AfdelingKlinischGeneesrniddelenondctzoek, rrr I -
I ,otaal Sectic , I ,.r,,,0 i er,e

1.o,," , I I

"ïJri*ro., 
Tuberculine-onderzoek r)3,t 2t,)

Cariës-\Wetkgroep fi6 ] -
] Commissie voor Atbeidsgcncesk.Onderzoeki t7o i -
| Àtheroscletose-\Werkgtocp I 16o,5 2to

Totaalsecticz , 65c,8 ) "rt

1...,,. , I i

l"'i"-1"**u,ng mct de voedingsorganisatic | 7o
Samenwetking met de Rijksverd. organisatie] 3o ] -

I rotaal Scctie 3 ] 1oo I

j rotaal onderzoekingcn op eigen initiatief 
l-"r1,, 

l, ,2u,0

I

,Gestbsidieerde onderqoekingen I ]

I Gecoötdineerde onderzoekingen I 595,6 I -

6,5

t6t,j
r or,9

$6,t
r8t
382

45,4

t.646,3

zr,8
o,6

r8,t
287,5

328,4

2.249,4

t4t3,8
2.o25,'

284

86o,4

r96,4

o,9

3'r

4,t
t
),)

t t_,o

o,4

331,J

38r,r

o,7

4,8

6.9r9,3

r8o,r
t66,6
r 88,y

618

._ 25

t.zt9,z

7o

_ro
IOO

Totaal gesubsidieetde onderzoekingen I ,U* , - r.q7,6
idie kosten nieuwe huisvesting 1964 1tr,t I -

Samenwerking met zelfstandige instellingen I S,

Ondetzoekingen op initiatief van derden 287,8

I inkomsten , 7.67T l- \.7r,6
( "l')

Rente eigen kapitaal c,a. I - 
I

Totaal baten i l.6l| | 296,6

r.974,7

2,Ot7,4

374

2.42r,4

_8:+t:s

668,8

8r
287,8

_ 33Í,5

lo,o23

Saldo

1) Intemationaal coöperatief speutwerk.
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TIEN JAAR GEZONDHEÏDSORGANISATIE T.N.O.
Exploitatie uitgaven en inkomsten

go6

349

,8r
r79

,t9
83

II9
78
r8

,;

Uitgaven

Algemeen

Oilcr4oekiryer op eign initiatieJ
Sectie r

Instituut voor Gezondheidstechniek
Medisch-Fysisch Instituut
Radiobiologisch Instituut
Radiologische Verlgroep
Centraal Proefdietenbe&iif
Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek

Totaal Sectie r

Sectie z

§Terkgtoep Tuberculine-ondetzoek
Catiës-\Wetkgtoep
Commissie voot Arbeidsgeoeeskundig Ondetzoek
Atherosclerose-§Tetkgroep
\tríerkgroep Epidemiologie van CARA
Ovetige onderzoekingen in wetkgroepvetband

Totaal Sectie z

Sectie 3

Samenwerking met T.N.O.-instellingen

Totaal Sectie 3

Totaal ondetzoekingen op eigen initiatief

G e sab s idieerde otder4oe kingn
Gecoördineetde onderzoekingen
Samenwerking met zelfstandige instellingen
Ondezoekingen op initiatief van detden

Totaal gesubsidieerde ondetzoekingen

Totaal

r9r 8 r9J9

747 | 8zz

).ogt | 3.149 1

195t

r6,

ryt6

2o4

,8r
rto
3r2
9Í

r83

29

,,146

472

79
14'
II

8r7

r53

,r_

2t1

4t7

4r,
)o

2r2

fis
2.142

r29

,:

4-

724

7)
rot

58

56

416

40

r.to4

4t

4t
Í.792

,22
2l

,74

717

2.773

9J

2.168

428

48
r8,
66,

.66t

Inkomsten
Subsidie
Bii&agen van detden
Opbrengst werkzaamheden
Divetse baten

Inkomsten totaal

Tekort
Ovetschot

Totaal

r.87o

8o

,
r.9t7

r8t

2.742

z.6zt

42
IIO

72

2,924

49
74r

3t

,.r49

).22t
)t

243

37

,o:

,.160

347

,o
,,785_

72 54 I r9r

2.7r' 1.o9t | ,.r49

ht
r96

445
69

250

44

Ir8
,r_

,r_

rro

)78

6o

T.4



in duizenden guldens

ry6o te6t | ,ruo

2ro

r,143
6r3
682

274

450

9o

30t

1.421

89o

r.323

r78

t75
94

+.+83

738

1Í'
r)9
utr_

Í'6gt
t.o52
Í.4ro

279

728
19r

5.295

742

t29
r6o
6rt

I

2.248

r.r17
2.o48

284

86o

r92

6.gqg,.2o2

Algemun

Orderqoekirgen op eign initiatief
Sectie r

Instituut voor Gezondheidstechniek
Medisch-Fysisch Instituut
Radiobiologisch Instituut
Radiologische rJ7etkgroep

Centraal Ptoefdietenbedtiif
Afdeling Klinisch Geneesmiddelenondetzoek

Totaal Sectie r

Sectie z
lVetkgtoep Tuberculine-onderzoek
Catiës-rJíerkgroep
Commissie voor Atbeidsgeneesk. Onderzoek
Atherosclerose-§íetkgtoep
§Terkgtoep Epidemiologie van CÀRA
Ovetige ondezoekingen in werkgtoepvetband

Totaal Sectie z

Sectie 3

Samenwetking met T,N.O.-instellingen

Totaal Sectie 3

Totaal ondezoekingen op eigen initiatief

G esab $d ieerde onderqo e k i xgn
Gecoördineerde onderzoekingen
Samenwerking met zelfstàndige instellingen
Onderzoekingen op ioitiatief van detden

Totaal gesubsidieerde ondetzoekingen

Totaal

r29

92
t27
,:

9

423

t23

72'

r8t
t6z
r84
618

,t_

766

rr8
rt8

TOI

6.++6 8.264

7.2t4

3.748

299

2t
r79

t.407

4t6
42

ÍJt
6ll

6ó4,

287 I

I

982 I

s.6+o 
I

IOIro8

6sG

,ot
47

144

6r4
8r

7.459

,.7r5
56

681

79

4.tr3

t2

4.48Í

4.o8o
232

8r4
58

4.6to
225

r.o65

r38

5.8o6

426
r.oi t

734

7.972

,3r
r.404

tt6

Inkomsten
Subsidie
Biidragen van detden
Opbtengst werkzaamheden
Divetse baten

Inkomsten totaal
Tekort
Overschot

Totaal

1.21,

782

970
r6o

t66
Ío3

3.734

720

ro6
r79

,t:

6

4.481 I S.qSz

rt



van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor het uitvoeren van onderzoekingen
op het gebied van lucht- en waterverontreiniging alsmede voor onderzoekingen
naat de effecten -vanzeer geringe doses ioniserende straling.

Aan de lastenkant van de exploitatierekening wordt een inzicht gegeven voor
welke doeleinden de besteding heeft plaatsgevonden. Deze meer sectotsgewijze
besteding wordt in dit verslagiaar. voor de eerste maal gegeven. Gehoopt wordt
dat deze presefltatie meer inzicht zal geven in de kosten van de activiteiten die de

Gezondheidsorganisatie heeft ontplooid.
Aldus is meer aansluiting ontstaan tussen het verslag det werkzaamheden en de

kosten die aan de ondetzoekingen zijn verbonden.
Het generale taàm.vàrt de besteding is:

algemene kosten + ),9o4
de onderzoekingen op eigen initiatief L Bz,+%

gesubsidieerde onderzoekingen + 9,8o/o
(voordelig saldo + 3,9o/o)

Ten slotte wordt op de blz. 14 en r 5 een overzicht gegeven van het vedoop
van uitgaven en inkomsten over een periode van tien jaren.

tG



ONDERZOEKINGEN OP EIGEN INITIATIEF

In beheer ziinde instellingen

INSTITUUT VOOR GEZONDrIEIDSTEC}INIEK T.N.O.

De betekenis van de nieuwe huisvesting van het Instituut vooÍ Gezondheids-
techniek r.N.o. in het r.N.o.-complex in de Zuidpolder te Delft en de aldaar
ondergebrachte outillage vooÍ de Afdelingen Binnenklimaat en Geiuid en Licht
ging zich aftekenen. Met een eerste onderzoekproject in de klimaat-proefkamer
kon wotden begonnen. Voorts bood een in het laboratorium Zuidpolder beschik-
bare grote ruimte gelegenheid tot het verrichten van een onderzoek in opdracht
inzake de ventilatie van een concefizaal; voorheen was een dergelijk onderzoek
niet uirvoerbaar.

Helaas kon het onderzoek in de geluidisolatiekamers praktisch nog geen aan-
vang nemen, dit in verband met de lange tijd die vediep alvorens een geconsta-
teerde fout in de betonconsffuctie kon worden hersteld.

De verhuizing van de andere onderdelen van het Instituut naat het nieuwe
laboratodum kon iuist niet meer voor het einde van het verslagjaar plaatsvinden.

In de volgende bladzijden wordt een beknopt overzicht van de werkzaamheden
gegeven. In het bijzonder is te vermelden dat in toenemende mate een beroep op
het Instituut wordt gedaan vooÍ wat betreft veÍontÍeiniging van de buitenlucht.
Dit zowel ten aanzien van medewerking in commissie-verband als van het ver-
tichten van ondetzoek. voor zover de beperkte mogelijkheden dit toelaten,
wordt daaraan voldaan. Bij een vergadering van de Raad van Europa, gewijd aan
de luchwerontreiniging, §/aren Drs. F.Hartogensis en de heer p.E.Joosting,
arts, aauwezie als rapporteurs voor enkele onderwelpen op dit gebied.

ook dit jaar werd Prof. Dr. J.K.Baars door de verenigde Naties (reo) aan-
gezocht om als deskundige adviezen uit te brengen inzake een groot irrigatie-
project in IsraëI.

van de belangstelling, die voor de werkzaantheden van het Instituut werd
getoond, is te noemen het bezoek aan enkele afdelingen door Dr. A.J.H.Bartels,
staatssecÍetaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Dr. R.J.H.Kruisinga,
plaatsvervangend directeur-generaal van de Volksgezondheid.

Buitenlandse bezoekers, afkomstig uit een twintigtal landen, werden onwangen,
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rraarbii de belangstelling in het bijzonder uitging naat het onderzoek inzake

afvalwaterztivering.

WÀTER EN BODEM

In het laboratorium werden proeven verricht met de beiuchting van stÍomend

water, ten doel hebbend de efficiëntie van de zuurstoftoevoet te veÍbeteren. De
voorlopige resultaten yan deze pÍoeven, die zowel voot de afvalsraterzuivering

als voot de drinkwatervoorziening van belang zijrr, ziin zeeÍ gunstig. Zodra de

mogelijkheid zich voordoet, zal dit onderzoek onder ptaktijkomstandigheden

worden YooÍtgezet.
In gebieden waar de grondwatervoorraden wotden aangevuld door infiltratie

van rivierwater is het noodzakelijk te v/eteÍr hoe de kwaliteit van het water

verandert op zijnweg door de bodem. In verband hiermede werd de migratie van

deteÍgenten door zandkolommen bestudeerd.

Om de biologische groei in infiltratievijvers te kunnen beheersen, werden voot
dit doel in aanmerking komende algiciden en herbiciden onderzocht. Daarnaast

werd een aantal algenbestrijdingsmiddelen onderzocht in verband met de toe-

passing daawat in niet-overdekte zwembaden waarin geen tecitculatiesysteem

aanwezig is.

Daartoein de gelegenheid gesteld door het Instituut en het Labotatorium vooÍ
Microbiologie van de Landbouwhogeschool te §Tageningen verrichtte Ir. H'§7'
vanGils onder dagelijkse leiding van Prof. Dr. E.G.MuIder een studie ovet de

bacteriologie van actief-slib. De resultaten hiervan ziin vastgelegd in ziin ptoef-

schrift 'Bacteriology of activated sludge', teYens fappoÍt rro. 32 van het Instituut.
De oxydatiesloot van de Staatsmijnen werd in bedrijf genomen en wetkt

alleszins bevredigend. In ons land zijn thans circa 6o sloten in bedrijf en een groot
aantal is in voorbereiding. Ook in het buitenland, biivootbeeld in Amerika en

Japan, blijft de belangstelling toenemen.
Aangeziert bepaalde praktijkproblemen alleen onder volledig beheerste om-

standigheden kunnen \il/orden bestudeetd, zal rabij het laboratorium in Delft een

oxydatiesloot speciaal voor dit doel worden aangelegd.

VERONTREINIGING VAN DE BUITENLUCHT

Het prototyPe van een geheel automatisch registrerend aPpàltaat, ontwikkeld in
eigen beheef voof de bepaling van het verloop ovet de dag van de SO6concen-

t(aten in de buitenlucht, werd grondig beproefd in de praktiik, waarbij bleek dat

het uitstekend voldoet. Een tweede apparaat, '§raarin enkele technische verbete-

ringen'u/erden toegepast, is thans in aanbouw.
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Voor het microscopisch onderzoek van de uitedijke kenmerken van stofsoorten
werd moderfle appaÍaítur aangeschaft. Met behulp hiervan is het in bepaalde
gevallen mogelijk de herkomst van stof vast te stellen, w'at van groot belang is
in de strijd tegen de stofhinder. Gebruik makend van Engelse ervaringen op dit
gebied werd deze methode van microscopisch onderzoek verder ontwikkeld en
vooÍ toepassing geteed gemaakt.

Voorts zifi in ontwikkeling methoden voor de monsterneming en bepaling
van verschillende polycyclische koolwatetstoffen met behulp van ultraviolet-
spectÍofotometÍie.

Evenals in ry63 werden de systematische metingen in het gebied, gelegen tussen
Rockanje, Barendrecht en's-Gravenhage, uitgevoerd op ruim ,o vaste meetpun-
ten, de meeste daarvan bezet met twee appataten. Het volumetrisch onderzoek
werd om praktische redenen zoveel mogelijk geconcentÍeerd op Vlaardingen.

Van het technisch-analytisch onderzoek naar. de verontreiniging van de buiten-
lucht te Geleen en een tegelijkertijd door de huisartsen uitgevoerd onderzoek
naar de gezondheidstoestand van de bevolking verscheen een samenvattend ver-
slag, vastgelegd in Íapport 3t .varr het Instituut.

In samenwerking met de gezamenlijke mijnen werd in de oostelijke mijnstreek
het oriënterend onderzoek naar. de luchwerontreiniging aldaar voortgezet.

In de omgeving van een Groninger gemeente werden zogenaamde blanco-
metingen verricht om de beschikking te krijgen over vergelijkingsmateriaal voor
de beoordeling van de daadwerkelijke luchwerontreiniging die een nog te vestigen
beddjf aldaar mogelijkerwijs kan gaan te\r/eegbrengen.

In enkele grote steden werden verkenningsmetingen uitgevoerd naar lucht-
verontreinigingen afkomstig van gemotoriseerd wegverkeer. Dit als voorbereiding
tot een pÍogÍaÍrma van systematische metingen, uit te voeren in het komende jaat

Aan een aantal bedrijven werden adviezen verstrekt over de per geval meest
doelmatige schootsteenhoogte. Voorts werden verschillende adviezen gegeven
inzake op te leggen voorwaarden bij hinderwewergunningen.

LUCI{TVERONÍREINIGING IN DE INDUSTRIB

Om in staat te zijn ook de doorgaans in geringe hoeveelheden voorkomende
fracties fijn stof afzor..defltjk te onderzoeken, werd eefl apparaat ontwikkeld
waarmede met constante luchtstroom gÍote volumina lucht kunnen worden ge-
monstetd.

Het voortgezette orndetzoek naar de omzetting van kwarts in andere polymorfe
voÍmen werd beëindigd. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de
mogelijkheid dat de polymorfe vormen, cristobaliet en tridymiet, een grorer
gevaar voor de gezondheid zouden opleveren dan kwarts.
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Voor de monsterneming en bepaling in lucht van ketonen, esteïs, gechloreerde
koolwaterstoffen en sporen zwaveluratetstof en zwavelkoolstof werden methoden
uitgewerkt.

Reeds in gebruik zijnde bepalingsmethoden voor benzeen, tolueen, xyleen en

fenolen werden verbeterd.
De stofmetingen in gieterijen - een onderdeel van de werkzaamheden van de

§lerkgroep 'Onderzoek longafwijkingen in ijzer- en staalgieteriien' van de

Commissie voot Àrbeidsgeneeskundig Onderzoek r.N.o. en uitgevoerd met
financiële steun van de Europese Gemeenschap vooÍ Kolen en Staal - werden in
september afgesloten. Verwacht wordt dat het eindrapport in ry66 gereed zal

komen.
De verwerking der verkregen uitkomsten bij het omvangrijke stofonderzoek

in de mijnen vorderde goed. Het eindrapport kan begin 1965 wotden tegemoet-
gezien.

Incidentele onderzoekingen vonden plaats naar aanleiding van problemen, ver-
band houdende met:

stofverspreiding in een grote fabriek van betonwaren;

- loodverspreiding bij het repareren van accu's;

- stankhinder door formaldehyde in een woonhuis;

- r-z-dichloorethaan in een kunststofverwetkend bedrijf;

- zwaveldioxyde in een dakpannenfabtiek;

- trichloorethyleen in een bedrijf \paar met rubberlijm wordt gewerkt.
Over de toepassing van plaatselij ke afzuiging en algemene ventilatie van bedri jfs-

ruimten werden vele adviezen verstrekt.

BINNENKLIMAAT

De proefkameÍ met bijbehorende meet- en registtatie-apParatuur kwam geheel

gereed. Met de uiwoering van het eerste der reeds eerdet opgestelde programma's
van onderzoek werd eeÍr aaÍrvaflg gemaakt; dit betreft de zomercondities in
ruimten, zoals kantoorvertrekken,waarbii de afvoer vafl waÍmte plaatsvindt door
middel van het inblazen van gekoelde lucht. Aan de kosten hiervan zal worden
biigedragen door de Technische Vereniging voor Verwatming en Luchtbehan-
deling.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van op schaal verkleinde modellen voor
de bestudering van de luchtbeweging in vettrekken en andere ruimten stagneeÍde

in verband met pe(soneelstekot. §íel werden in de proefkamer enkele opdrachten
uitgevoerd betreffende het verband tussen luchtbeweging en tochtklachten.

Door middel van een oriënterend onderzoek werd nagegaan of uitvoering kan

worden gegeven aan het verzoekvan de Nededandse Vereniging van Radiatoren-
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fabrikanten om het keuren van radiatoren op warmte-afgifte bij het Instituut te
doen plaatsvinden. Gebaseerd op de resultatefl van dit onderzoek zal de te volgen
gedragslijn in ovedeg met deze Vereniging worden vastgesteld.

Betaantal ontwerpen van nieuwe gebouwen werd in dewindtunnelonderzocht.
De bedoeling van dit in opdracht uitgevoerde onderzoek was nà te gaal welke
drukverdeliflgeta n de buitenzijde dezer gebouwen moeten worden verwacht.

Ook werden enige opdrachten uitgevoerd met behulp van een techniek waar-
mede kan worden vootspeld hoe rookgassen uit schootstenen zich zullen ver-
spreiden langs omliggende gebouwen. Met de ontwikkeling van deze techniek,
die gebruik maakt van schaalmodellen, zal worden vooÍtgegaan.

Voorts werden adviezen gegeven voor het ontwerpen van ventilatiesystemen
door het verschaffen van daarbij nodige informatie met behulp van het elektrische
stromingsanalogon.

GELUID

Een ondezoek, waarbij werd flagegàart hoeveel de isolatie van de eensteensmuuÍ
moet worden verhoogd opdat de hardspelende radio van de buren niet meer
hoorbaar is, werd afgesloten. Hierop aansluitend zal eet onderzoek naar. de
geluidstetktetegeling van televisietoestellen worden uitgevoerd.

De verwerking van de gegevens van het onderzoek, dat in opdracht van de
Adviescommissie 'Geluidhinder door vliegtuigen' in de omgeving van Schiphol
werd ingesteld, vorderde goed. Het deel, dat voor genoemde commissie van
belang is, kwam gÍotendeels gereed. Het samenvattend Íapport kan in de loop
van ry65 worden tegemoet gezien.

Het eindverslag van het samen metdeTechnisch-PhysischeDienst r.N.o. en T.H.
en met financiële steun van de Stichting Bouwresearch uitgevoerde praktijk-
onderzoek naar de spreiding van de geluidisolatie tussen woningen kwam gereed.
De uitkomsten hiervan ziin onder meer van belang voor het formuleren van eisen
die aan de geluidisolatie moeten worden gesteld.

Voor de documentatie op het gebied van de geluidisolatie worden gegevens
verzameld over het verband tusseri geluidisolatie en massa, als ook over flankeren-
de transmissie.

LIC}IT

Blijkens een ondetzoek onder 2ooo peÍsoÍren uit z5 bedrijven is een vedichtings-
sterkte op schrijftafels van 7oo lux vereist opdat onder gemiddelde omstandig-
heden het percentage tevÍedenen ten minste 9o bedraagt.

Van de bezonnings-hemelfactorliruaaL en de dito meter werd eerraartal exem-
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plaren verkocht in binnen- en buitenland. Deze instrumenten zijn in standaard-
uiwoering uitgerust met een zonnebanendtagtam voot 5zo N.B. De collectie
diagrammen voor gebruik op andere even breedtegraden werd uitgebreid.

ALGEMENE ONDERWERPEN BETREFFENDE I{E? WONEN

Er werd eefl aafl'vaflg gemaakt met het ontwikkelen van een methodiek voor de
stedebouwkundige waardering van §/oongebieden, dit in het verband van de
Studiecommissie'Grondslagen stedebouwkundige waardering'.

Voorts werd deelgefl omen aan de wer.kzaamheden van de Commissie'Unifi catie
bouwverordeningen' van de Veteniging van Nededandse Gemeenten. Verwacht
wordt dat de thans in drukproef gereed zijnde model-bouwverordening voor het
in werking treden van de nieuwe §Toningwet aan de Gemeentebesturen zal
kunnen worden aangeboden.

Medewerking werd verleend àafl àcti\riteiten die tot doel hebben de in het rap-
port'Woningwaardering'beschreven werkwijze algemene ingang te doen vinden.

In samenwerking met het Nededands fnstituut voor Praeventieve Geneeskunde
en de Stichting Federatieve Commissie voor Kinderhygiëne in Zuid-Holland
werd een oriënterend onderzoek verricht rraar de functie-ontwikkeling van kleine
kinderen in moderne woonruimten.

Voor oud-deelnemers aar, de cursus voor artsen betrokken bij hygiënische
vraagstukken van volkshuisvesting en stedebouw werd een biieenkomst georga-
niseerd over het onderwerp zwembaden. Dit 'voortgezet coflt^ct', dat door de

betrokkenen zeet op prijs wordt gesteld, wordt door het Instituut voor Gezond-
heidstechniek r.N.o. v erzorgd.

MEDISCH-FYSISCH INSTITUUT T.N.O.

In herinnering moge worden gebracht, dat het Medisch-Fysisch Instituut T.N.o.

eeÍr natuuÍkundig laboratorium beoogt te zijn,datdegeneeskundedoetprofiteÍen
van de mogelijkheden, die de natuurkunde en techniek bieden.

Als primaire taak wordt gezien het verdchten van speurwerk ten einde te
komen tot toepassing vafl methodieken en appa:ràten voor het medisch onderzoek
en de medische praktijk.

Bij deze werkzaartheden kon het afgelopen jaar. weer vooruitgang worden
geboekt, waàrval hieronder enige voorbeelden worden gegevefl.

Het voorkómen van de perinatale steÍfte neemt bij de gezondheidszoÍg van
het kind een bijzondere plaats in omdat de daling van de perinatale sterfte geen

gelijke tred houdt met de totale daling van de zuigelingensterfte. Veel is et dan
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ook aar gelegen om gegevens te vefzamelen over de toestand van het kind
omstÍeeks de geboorte. Door de registratie van de hartfrequentie tijdens en vóór
de baring kan een goed inzicht worden verktegen van de toestand van het kind.
Het is echter niet eenvoudig tijdens de badng of daarvoor, wanneeÍ de vrucht
niet Íechtstfeeks te benaderen is, gegevens over de hartactie te vetzamelen. De
modeÍne rekentechnieken maken dit echter wel mogelijk en medeweïkers van het

Medisch-Fysisch Institutt zijn er in geslaagd het hartritme van de foetus vóór en

tiidens de baring te selecteren uit alle storingen, die worden veroorzaakt door
omliggende spieÍen en andet weefsel. Dit gebeurt door een appafaat, dat alle

elektrische activiteit, die aan de buikwand van de moedet kan worden geregis-

tfeeÍd, toegevoerd krijgt. Het apparuat gaat dan sorteren en zoeken. EeÍst

worden alle storingen door spiefcontfacties, weeën e.d. geëlimineefd, vervolgens

zoekt het apParl^at naar twee ritmen, namelijk de hartslag van de moedet en die

van het kind, onderdrukt daarna die van de moeder en geeft als resultaat de hart-

slag van het kind weer. Dit geschiedt continu, zonodig uren achter elkaar en de

gynaecoloog ziet voortdurend de hartfrequentie van het kind als oplichtend getal

naast zich, tetwijl dit tegelijkertijd wordt gefegistreerd. In de gynaecologische

kliniek van de R.K. Universiteit te Nijmegen hebben de veranderingen in de

foetale hartfrequentie reeds menigmaal een rol gespeeld bij de beslissing of al dan

niet moet worden overgegaan tot een ingreep.
Het Softenon-drama was aanleiding dat onze lichameliik gehandicapte mede-

butgers meet à idacht kregen. Eerst met verbazing en later met verontrusting
drong het door hoever de hulp, die verminkten krijgen, achterligt bij de heden-

daagse technische mogelijkheden. De laatste jaren is alom, ook in ons land, een

ontwikkelin g gaande, waariÍr revalidatie-artsen, orthopedische chirutgen en

ingenieuts zich gezamenlijk verdiepen in de problemen ter verbetering van
pfothesen. Het Medisch-Fysisch Instituut neemt temidden van de centfa, waal.

men zich bezig houdt met de genoemde problemen, een speciale plaats in; in
samen'nrefking met het Dr. A.Mathijsen Hospitaal te Utrecht wordt gewerkt aan

het brengen van'gevoel'in een kunsthand. In vele gesprekken met gehandicapten

die een hand hebben veÍloÍen, kwam namelijk steeds weet de klacht flaal. YoÍen,
dat de kunsthand zo 'dood' was eÍl daatdoor slechts werktuig in plaats vaÍl eeÍl

lichaamsdeel. Dit wetktuig moet steeds via het gezichtsYefmogen bestuurd en

gecontÍoleerd worden in plaats van dat het een lichaamsdeel is, dat 'blindelings'
gehoorzaamt,

Het afgelopet jaar. verden inleidende pÍoeven gedaan voor het construeren

van een mechano-elektrisch systeem in de duim vaÍ] een kunsthand, zodat de

drager van de hand aan de bovenarm een elektrische prikkel toegediend kriigt
zodta de duim een voorsrerP aaataakt, c.q. de aamaking sreer ophoudt. Deze

proeven hadden eefl zeer. bevredigend vedoop, zodat op de ingeslagen ruieg wordt
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vooÍtgegaan. De financiële hulp, die hierbij van het Prinses Beatrix Fonds wordt
ontvangen, moge hier worden gememoreerd. Gehoopt wordt met deze onder-
zoekingen een essentiële bijdrage te leveren voor de revalidatie. fmmers mocht
het pdncipe in de praktijk kunnen worden toegepast, dan is het niet alleen mogelijk
tastzin in de duim teÍug te brengen doch ook in de vingers, waardoor de gehele
kunsthand als een deel van het lichaam geincorporeer.d zot kunnen worden.

De band met bedrijfsgeneeskundigen werd in het verclagjaar verstevigd dank
zii het succes, dat met de rt.r'.r.-cardiotachometer kon worden geboekt bij het
telemetrisch registreren van de hartfrequentie van proefpersonen in beweging.
De cardiotachometer wotdt thans in verschillende bedtijven zoals de Hoogovens,
scheepswerven, montagehallen en seinhuizen gebruikt, alsmede bij pogingen om
de mentale en psychische belasting te bepalen. Een moeilijk probleem, dat nog
r,er van zijn oplossing lijkt te zijn.

Dit probleem van de mentale belasting speelt ook een grote rol bij de verkeers-
veitgheid, daar een niet juist verwerken van snel opgedane indrukken de oorzaak
is van vele ongevallen. Het afgelopen jaar werd van de ziide van het Medisch-
Fysisch Instituut weer deelgenomen aan het werk van de stuurgroep 'Perceptie-
onderzoek van verkeersdeelnemers'van de StichtingWetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid.

Vooruitgang werd ook geboekt in de micro-elektrodetechniek. Het gelukte
medewerkers van het Instituut micro-elekttoden te vervaardigen in de voÍm van
glazen buisjes met een diameter van minder dan een tienduizendste millimeter.
Het is mogelijk gebleken deze buisjes, die niet zichtbaar zijry omdat de lichtgolven
er omheen buigen, in spiercellen te steken, waardoor de elektrische activiteit van
de 'spiercel in levende lijve' te registreren is. Deze methode levert goed reprodu-
ceerbare resultaten op en ondervindt belangstelling van farmacologische zijde.
Behalve farmacologisch onderzoek maakt deze methode het ookmogelijkspier-
cellen te bestuderen van patiënten, die lijden aan telkens weerkerende vedam-
mingen.

Het inbtengen vaÍr diepte-elektroden in de hersenen van proefdieren geschiedt
thans technisch zo volmaakt, dat voorbereidende werkzaamheden worden ver-
richt om diepte-elekttoden in de herseneÍr vafl patiënten, Iijdende aan temporale
epilepsie, te brengen. De elektroden-bundels zullen lange tijd in de hersenen
kunnen blijven en kunnen dienen om vast te stellen welke delen van de hersen-
schors epileptische ontladingen veÍtonen, hetgeen weer een leidraad voÍmt vooÍ
de neuro-chirurg bij de operatie.

AaneenverbeteÍing van deregistÍatie van hartgeluiden, aan de bestuderingvan
de systemen die de bloedsomloop regelen, de longmechanica en Írog anderepro-
blemen, vaak liggende op het gebied van de instrumentatie, werd vooÍtgewerkt.

Al het werk geschiedde in samenwerking met eÍr ten behoeve van medische
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instellingen. Het is een verheugend verschiinsel, dat steeds meer medici de weg
naar het Instituut weten te vinden voor het inwinnen van adviezen, soms slechts
van eeflvoudige aard zoals betreffende de aanschaf vaflapparatuur ofde werking
hiervan. Een kliniek werd, na de bestudering vafl de nieuwbouwplannen, ge-
adviseerd over de onderlinge ligging van enige afdelingen, waardoor de kans op
storing van gevoelige elektrische apparatuur tot een minimum kan worden
beperkt. Hier ligt een algemeen probleem ter oplossing wàarvàn in het Medisch-
Fysisch Instituut de nodige kennis wordt vergaard.

RÀDIOBIOLOGISCH INSTITUUT T.N.O.

In het hierna volgende wordt een overzicht gegeven van de voornaamste onder-
zoekingen, welke in ry64 in het Radiobiologisch Instituut r.N.o. plaatsvonden.

BEENMERGTRANSPLANTATIE NA LETHÀLE BESTRALING

Het onderzoek concentreerde zich zowel bii knaagdieren als bij apen op het
voorkomen en bestrijden van de secundaire ziekte die een zeer. gevaaiijke com-
plicatie vormt van de geslaagde transplantatie van vreemd beenmerg. Daarbii
§/erdefl inhoofdzaak dde methoden gevolgd:
a. Het gebruik van cellen-suspensies waarin het aantal immunologisch actieve

cellen zo klein mogelijk is, zodat de reactiemogelijkheid tegen de gastheeÍ (de
oorzaak van de secundaire ziekte) primair zo gering mogelijk is.
Foetale lever bevat hemopoietische cellen, doch weinig lymfoïd weefsel en
voldoet, zoals uit proeven met muizen bleek, aan de bovengenoemde criteria.
Voor de behandeling vaÍr eeÍr bestraalde aap ziin echter een aantal (waar-
schijnliik meer dan drie) foetale levers nodig. Aangezien het slechts zelden
mogelijk is om zoveel foeten van ongeveer dezelfde leeftijd te verkrijgen,
dient het foetale materiaal dus te worden geconserveerd tot er voldoende van
aarrwezig is. Tot dusverre werd uitsluitend met vers materiaal gewerkt, maar
sinds kort worden ook foetale cellen bij lage temperaturen bewaard. Een
andere mogelijkheid, de selectieve eliminatie van immunologisch actieve cellen
uit de in te spuiten suspensies door behandeling in vitro, bleek bij muizen
effectief, doch dezelfde methode had tot dusverre bij apen geen duidelijk
gunstige invloed.

b. De selectie van beenmerg-donors welke zoveel mogelijk compatibel zijn met
de toekomstige onwanger.
In analogie met soortgelijke onderzoekingen bij mensen wordt getracht door
middel van typering van leukocyten-antigenen bij de apen een relatie aafl te
tonen tussen leukocyten-antigenen en transplantatie-antigenen. De typeringen
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zijn nog niet ver genoeg gevorderd om beenmergtransplantaties met geselec-

teerde donor-gastheer combinaties mogelijk te maken.
c. De behandeling van de secundairc ziekte met cytostatica.

Diverse muizensystemen worden gebruikt voor eeÍl selectie van doses en
doseringsschema's van de bij apen toe te passen cytostatica. Bij apen worden
pfoeven genomen met MethotÍexate en Imuran. Tot dusverre was geen der
beproefde dosedngsschema's effectief; de apen stierven of. aan secundaite
ziekte (na lage doses) of aan beenmerg-aplasie (na hoge doses). Het onderzoek
volgens de hier vermelde methode wordt voortgezet.
Fundamenteel onderzoek van de factoren die de eÍÍrst en het vedoop van de

secundaire ziekte bepalen wetd verricht bij kiemvrije dieren en bij gethymecto-
meerde coÍrventionele muizen.

Kiemvdje muizen werden gebruikt vooÍ een onderzoek naar de rol van infecties
bij het ontstaan van de specifieke orgaanlesies van de secundaire ziekte. Uit de

voorlopige resultaten blijkt dat een aantal karakteristieke lesies ook bii kiemvrije
muizen voorkomt na tÍansplafltatie van vreemd beenmerg.

In afwezigheid van de thymus onrvrikkelt de secundairc ziekte zichlangzamer.
en de secundaire sterfte is geringer dan bij normale muizen. Thymusloze muizen
die na een letale bestraling met isoloog beenmerg worden behandeld (dat geen

secundaire ziekte veroorzaakt) veÍtonen echter een veel gÍoteÍe mortaliteit dan
intacte dieren, hetgeen wordt toegeschrevenaafl een onvoldoende herstel van het
immunologische systeem. Hieruit werd geconcludeetd dat thymectomie niet kan
worden aanbevolen ter preventie van de secundaire ziekte.

Een begin werd gemaakt met een onderzoek naar het effect van beenmerg-
therapie bij apen na lethale bestraling met Íeactor-neutronen. De bestralingen
vonden plaats in de lage flux-reactor van het Reactor Centrum Nededand te Petten.

FUNDÀMENÏEEL ONDERZOEK NAAR TRANSPLANTATIE-IMMUNITEIT EN IMMUNOLOGISCHE

ÏOLBRANTIE

Een onderzoek van het cachexiesyndroom bij neonataal gethymectomeetde dieten
leidde eerder tot de hypothese dat dit syndroom niet berust op een primaire
atrofre van de lymfatische weefsels, doch het gevolg is van auto-immuunteacties,
die een secundaire lymfatische atrofre tot gevolg hebben.

Het onderzoek werd uitgebreid tot een gtoot aarLtal muizen van verschillende
stammen. Bij één stam werd op het hoogtepunt van de ziekte een hoge frequentie
positieve Coombs-reacties gevonden. Bovendien werden met behulp van de

Simonsen-test directe aanwljzirrgen verkregen van het bestaan van een arfii-zelf.
immunologische reactie.

Het onderzoek naar het mechanisme van de immunologische tolerantie werd
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eveneens bij gethymectomeerde muizen voortgezet. Onder meer bleek dat de
thymus weliswaar van belang is voor een snel herstel van de immunologische
reactiviteit van bestraalde en met beenmerg behandelde muizen, maat dat op den
duur ook in de afwezigheid van de thymus een specifiek immunologische tole-
rantie ten opzichte van de gastheeÍ kan ontstaan.

DE EXPERIMENTELE THERÀPIE VAN TUMOREN

Het onderzoek bij ratten met het overentbare rhabdomyosaÍcoom werd voort-
gezet. De kwantitatieve bepaling van het effect van bestraling bleek niet alleen
mogelijk door titratie van de cellen in Íatten, maar ook door middel van kweken
van de individuele cellen in vitro. Beide testsystemen veÍtoonden een goede
overeenkomst. Er werd begonnen met toepassing van het in vivo systeem voor
de vergelijking van gefractioneerde bestraling met eenmalige besttaling. Diverse
andere testsystemen bij ratten en muizen zijn momenteel in onderzoek.

Het onderzoek naat de stralingsgevoeligheid vaÍl een aantal muizenleukemieën
werd voortgezet. EÍ bleek geen verband te bestaan tussen het type celdood dat in
de tumor overheerst na bestraling (interfase-dood of mitose-dood) en de stralings-
gevoeligheid van de tumorcellen.

INDUCTIE VAN TUMOREN

Het ondetzoek in uiao wordt zeer beperkt door gebrek aan ruimte voor het huis-
vestefl van gÍote series proefdieren. Enkele proeven van geringe omvang werden
itgezet: een onderzoeknaar. de functie van de thymus bij de inductie van tumoÍefl
door Methyl-cholantreen en een onderzoek naar. de invloed van immunisatie op
de ftequentie van leukemieën na totale bestraling.

fn uitro werd een 'pilot'-proef afgesloten welke ten doel had de conditie te
bepalen waaronder lang voortgezette bestraling van gekweekte cellen mogelijk is.
Et werden aanwijzingen verkregen dat de stralingsgevoeligheid van de cellen
afneemt na wekelijkse bestraling met doses van enkele honderden rads gedurende
een aantal maanden. Na een totale geaccumuleerde dosis van ongeyeer roa rads

'q/erden geen maligne veranderingen gezien.

DE INVLOED VAN STRALING OP BIOCHEMISCTIE PROCESSEN

De onderzoekingen betreffende de stralingsgevoeligheid van de kernfosforylering
en de betekenis daarvan vooÍ andeÍe stralingseffecten, zoals celdood, werden
voortgezet. Daarbij werden verschillende normale en maligne weefsels betrokken.
De vroege remming van de kernfosforylering en de iets later waargenomen Íem-
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ming van de mitochonddënfosforylering zijn mogeliik van causaal belang voor
het optreden vaÍr de zogenaamde interfase-dood na bestraling. Deze interfase-
dood, die tot dusverre specifiek werd geacht vooÍ lymfatische cellen, werd ook
\raargenomen bij cellen van myeloïde leukemie.

In tegenstelling tot bepaalde beweringen in de literaruur werden geen afwijkin-
gen van fosforyleringsspoÍeÍl in thymus en milt §/aaÍgenomen na bestraling van
de kop alleen. Deze en andere obsetvaties bevestigden de stelling dat de stoornis
in de oxydatieve fosforylering van kernen en mitochondria een direct gevolg is

van de bestraling van de betreffende cellen.
Het mechanisme rraÍr de kernfosforylering werd nader geanalyseerd met behulp

van fracties die door mechanische disruptie van kernen werden verkregen.

EFFECïEN VAN IONISERENDE STRALING OP GEKWEEKÍE CELLEN

Het onderzoek van effecten van de ionisatiedichtheid (lnr) van verschillende
sooÍten straling op de beschadiging vaÍr het vermogen tot deling van cellen
afkomstig van een menselijke nier werd voortgezet, waarbij zowel met a-deeltjes
en neutronen, beschikbaar in het laboratorium van het Instituut, als met a-deeltjes,
deuteronen en neutronen geproduceerd in het cyclotron van de Medical Research

Council te Londen werd bestraald. De resultaten verkregen met mono-eÍleÍgetisch
geladen deelties laten zien, dat het dosis-reductie-eÍfect van de aarwtezigheid van
zuurstof pas belangrijk kleiner dan een factor 2,5 wordt bij hoge ionisatie-dicht-
heden die overeenkomen met LET-v/aarden van meer dan 6o keV/pr,, tetwijl het
zuurstofeffect verdwenen is bij een LEr varr circa 165 keV/pr,.

De resultaten verkregen voor het zuurstof-effect van Íreutronen van verschillen-
de energieën, overeenkomend met gemiddelde r,rr-waarden van tussen 12 en

3y keV/pr, laten zien dat het zuurstof-effect hier reeds belangrijk vedaagd is tot
cir.ca t,4- r,6. Hoewel een verklaring van deze verschillen nog niet is gevonden,
kan wel reeds worden gezegd dat deze lage waarden een gunstige factor vormen
door het gebruik van snelle neutronen voor tumor-therapie, gezien het feit dat
vele tumoren cellen bevatten die slechts van zuurstoí zijnvoorzien en dus moeilijk
met Rö- of T-stÍaling kunnen worden beschadigd. Voor een voortzetting van
deze experimerten zal echter een hogere doseringssnelheid nodig zijn dan bereikt
kan worden met de thans in het instituutslaboratorium beschikbaÍe generator.

STOFw'ISSELING EN BIOLOGISCHE EFFECTEN VAN RADIOÀCTIEVE ISOTOPEN

Het experiment betreffende de invloed van dieetbehandeling op de eliminatie -van

ingespoten Strontium-9o en op de bot-tumorfrequentie ten gevolge daarvan bij
muizen, werd verder afgewikkeld en nadert zijn voltooiing.
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Een uitgebreid voederingsexperiment met Strontium-9o werd vooftgezet.
Strontium-9o werd in twee concentÍaties doot het muizenvoer gemengd en deze

voermonsters werden gedurende een week aangeboden aaÍr vrouwelijke muizen
op een leeftijd y^rt 3, 6, 9 of zo weken. De bedoeling van dit experiment is na te
gaanin hoeverre er leeftijdsverschillen bestaan in de gevoeligheid voor Strontium-

90 ten ààflzierl van het ontstaan van bot-tumoren. Naast de verschillen in kwanti-
tatieve opname van Strontium-go uit het voedsel zouden namelijk ook factoren
betreffende de verdeling van Strontium-go oveÍ het skelet hierbij een rol kunnen
spelen.

DOSIMETRIE EN MBTINGEN TEN BEI:IOEVE VAN RADIOACTIVIÍEIT, NEUTRONEN

Ten behoeve van de bijzondere eisen van lokale bestraling werd een tweede
röntgenapparaat opgesteld, waawar, de velden werden opgemeten en gecorri-
geerd. De dosimetrie van de neutronefl-generator werd met verschillende metho-
den voortgezet. Goede oyereeÍIstemming werd verktegen tussefl de resultaten
met verschillende technieken. Verolgens werd een onderzoek begonnen naar de
ovedevingsduur van muizen bestraald met verschillende doses neutronen of
gamma-stÍaling. Deze studie werd gecombineerd met bactedologisch en morfolo-
gisch onderzoek ten einde na te gaar welke rol infectie en darmbeschadiging bij
deze vroege stralingsdood ten gevolge van neutÍonenbestraling spelen.

fn samenwerking met het Reactor Centrum Nederland te Petten werd dosi-
metrie verricht aan opstellingen voor de bestraling van weefselkweek en van apen
in de lage flux-reactor.

Er werd vetder gewerkt aan de ontwikkeling van een biologische dosismeter
voor gebruik in kleine objecten met behulp van cellen in weefselcultuur.

SPECIFIEK PATHOGEENVRIJE PROEFDIEREN EN KIEMVRIJE DIEREN

In de tweede helft van het verslagjaar werd een begin gemaakt met de nieuwe
snn (specific pathogeen free) rattenkolonie. Hierbij wordt een nieuw systeem
gevolgd waarbij de verzorgers in een gasdicht pak, voorzien van luchtverversings-
systeem, hun werk verrichten. Daarmee wordt beoogd een absolute barriète
tussen het personeel en de dieren te handhaven. De fok werd begonnen met
ex-kiemvrije dieren. Inmiddels werden de eerste doot sectio caesaria verkregen
jongen in de eigen stammen ingevoerd. De veranderingen, die in de microflora
van de ex-kiemvrije dieren in de nieuwe omgeving optreden, worden nauwkeurig
gevolgd.

De eerste pogingen om ingeteelde muizenstammen in de kiemvrije toestand
te brengen zijn mislukt.De oorzaak hiervan wordt gezocht in onvolkomenheden
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in het gesteriliseerde voedsel. Een nieuwe campagne met een gewijzigd dieet is
inmiddels ingezet.

Een ondetzoek werd begonnen naar methoden voor de produktie en het
houden van enterobactetiaceaeyrije muizen ten behoeve van de bestudering van
het z.g. darmsyndroom, dat bij met neutronen bestraalde dieren op de voorgrond
treedt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technieken als voor het werk met
analo ge kiemvrij e dieren.

RADIOLOGISCHE'WERKGROEP T.N. O.

Het nieuwe laboratorium van de Radiologische §Terkgroep op het terrein van de
KEMA te Arnhem werd in de loop van februari in gebruik genomen. De officiële
opening van het gebouw werd op r r mei verricht door de directeur-generaal yan
de Volksgezondheid, Prof. Dr. P.Muntendam.

Doordat een belangrijk deel van de inrichting nog ontbreekt, ontwikkelde het
speurwerk zich nog niet geheel volgens de verwachting.

ONDERZOEK RÀDIOACTIEVE BESMETTING VAN HET MENSELIJK LICHÀÀM

De stralingsarme ruimte van de 'body-counter'is op de luchtverwarmingsinstalla-
tie na geheelklaat

Om de gunstigste stand van de detectoren ondeding en ten opzichte van de te
onderzoeken persoon te bepalen werden fantoommetingen verricht.

Een grote handicap vormde het feit, dat de scintillatiekristallen vanwege een
zeer slecht optisch contact tussen kristal en uittree-vensteÍ naar de fabriek terug-
gezonden moesten worden voor revisie. Een lichtpunt hiervan was, dat het op-
lossend vermogefl na de revisie sterk is verbeterd ten opzichte van het oplossend
vermogen bij aankoop van de kristallen. Het totale oplossend veÍmogen lran de

detectoren werd nog verbeterd door vernieuwing van de hoogspanningsappara-
tuur. Deze apParatuuÍ is beter gestabiliseerd en de versterkingsvariaties van de
multiplicatorcn zljn hierdoor geringer.

De voot CsI37 gemeten resolutie van de detector, met gunstigste resolutie,
is 8,9o/o. De totale resolutie van de vier detectoren parallel is r r,8 o/o.

Besloten is een nieuwe 4oo-kanaals impulshoogte-analysatot aaí te schaffen,
welke in ry65 zal worden geleverd. Ieder van de vier detectoren zal dan een ingang
krijgen op één van de vier groepen van elk honderd kanalen, zodat mogelijk ook
infotmatie over de verdeling van de activiteit wordt verkregen.
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Met de ten behoeve van de scintigrafie (het in kaart brengen van de verdeling van
een radioactieve stof in de lever) gebouwde collimator werden fantoomproeven
verricht. Daarbij bleek dat in een 8 cm dikke laag radioactief materiaal, een op-
Iossing met iodium-r3r, niet-actieve lichamen met een diametet van , cm met
zekerheid konden worden aangetoond. Lichamen met een diameter .vafl z cm
konden alleen nabij het oppervlak worden waargenomen.

Een inrichting vooÍ de automatische stapsgewijze aftasting van de lever kwam
vooÍ een groot deel gereed. Evenals bij de'body-counter'wordt hier gewacht op
levering van de elektronische apparatuuÍ.

Het gÍote probleem van de scintigrafie, dat de patiënt slechts gedurende korte
tijd en met een beperkte hoeveelheid radioactieve stof mag worden onderzocht
en niettemin om details te kunnen onderscheiden een zo gÍoot mogelijk aantal,

velden, elk met een zwakke activiteit, nauwkeurig moet worden gemeten, is met
dit toestel niet tot een oplossing gebracht. Daarom is een begin gemaakt met de
coÍIstructie van een toestel waarmede een rij velden tegelijk zal kunnen wotden
gemeteÍl, zodat bii dezelfde hoeveelheid radioactieve stof belangrijk meer infor-
rnàtie zal worden verkregen.

VERDERE ONDERZOEKINGEN MEÍ RADIOACTIEVE STOFFEN

In samenwerking met het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem worden diagnosti-
sche onderzoekingen met radio-isotopen verricht. Hiervan verdient in het bijzon-
der vermelding een onderzoek over het ontstaan van morfologische veranderingen
van erytrocyten bij leverziekten.

DIEN STVERLENI NGEN

Het aantal abonnees op de filmstrookjesdienst nam in het vetslagjaat toe.
Op uitnodiging van het Ministerie van SocialeZaken en Volksgezondheid werd

deelgenomen aan een door Euratom georganiseerd vergelijkend onderzoek v4n
de resultaten, welke met behulp van filmdosismeters werden verkregen.

Naast de filmbadge ziin tsree nieuwe controlemiddelen in opkomst, namelijk
de thermoluminescente dosismeter, die bij verhitting een met de ontvangen dosis
evenredige hoeveelheid licht voortbÍengt, en de radiofuorescentie-dosismeter.
Laatstgenoemde methode Iijkt het meest belovend. Hiermede worden pÍoeven
verricht om ervaring op te doen.

Het aantal abonnementen op de periodieke controle op röntgentoestellen nam
in de verslagperiode iets toe.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJ F Ï.N. O.

In de laatste vijftien jaren is men zich in toenemende mate bewust geworden dat
de voor proeven gebruikte dieren aan bepaalde eisen moeten voldoen. Wil men,
zowel uit humane als economische overwegingen, zo efficiënt mogelijk werken,
dan kan men geen gebruik maken van diermateriaal dat willekeurig bij elkaar is
gezocht. Talrijke factoren zijn bekend geworden die de reactie van het dier tijdens
de proef kunnen beïnvloeden en daardoor de experimentele resultaten kunnen
vertroebelen. Eigenschapen van het dier zelf en milieu-omstandigheden kunnen
een rol spelen, voor verschillende sooÍten onderzoek echter niet steeds in dezelfde
mate.

Onderzoek van het belang van deze factoren is een research-project op zichzelÍ.
De Afdeling Selectie houdt zich met enkele aspecten hiervan bezig; op de Afdeling
Vermeetdedng worden dieren ten behoeve van de onderzoekers op gÍote schaal
gefokt, terwijl hier vooral ook aandacht wordt besteed aan het zogenaamd saneÍen
van de kolonie. Recente technische ontwikkelingen hebben het namelijk mogelijk
gemaakt de microflora van de dieren veel meer in de hand te houden dan voorheen.
DooÍ hiervan gebruik te maken kunnen proefdieren worden verkregen, die vrij of
nagenoeg vrij zijn van organismen die een veÍwaÍÍende of stotende invloed op de
proefresultaten teweeg kunnen brengen. De gebruikssraarde van de dieren stijgt
hierdoor aanzieritjk.

ÀFDELING SELECTIE

Een dietsoort is niet te beschouwen als een fysische constante: verschillen in
bijvoorbeeld erfelijke aanleg kunnen de proefresultaten beïnvloeden. Wanneer bij
het dier erfelijke afwijkingen worden gevonden, die vergelijkbaar zijn met een
ziektebeeld bij de mens, kan hiervan in sommige gevallen gebruik worden ge-
maakt. Op de Afdeling Selectie worden verschillende muizenstammen met een

dergelijke afwijking aangehouden: anemie, vetzucht, evenwichtsstoornis. Ook
werd een stam verkregen waadn een immunologische afwijking optreedt.

Daarnaast wordt een aantal stammen opgefokt, zowel van muizen (circa zo)
als van ratteÍr (5), waarin door langdurige inteelt een grote genetische uniformiteit
is verkregen. Een'maat' hiervoor is de mogelijkheid om bij stamgeÍroteÍr huid te
transplanteren. In het verslagjaar werd deze transplantaie bij verschillende stam-
men met succes verricht.

Een konijnen-inteeltstam is in'opbouw'.
Is binnen een dergelijke stam de genetische yatiatie sterk verminderd, tussen

de stammen ondetling kunnen dikwijls wel verschillen worden aangetoond. Bij
een vergelijkend onderzoek in het Farmacologisch Laboratorium der Vrije
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Universiteit te Amsterdam bleek, dat één muizenstam zich ten opzichte van eeÍl
narcoticum anders gedroeg dan alle overige stammen.

Het is van belang peÍ stam zoveel mogelijk gegeyens teverzamelen betteffende
de normale waarden, zowel gemiddelde als spreiding, van kenmerken die bij
p(oeven als criterium worden gebruikt.

Het vergelijkend bloedonderzoek bij muizenstammen is voortgezet. Ook hier
worden verschillen tussen de stammen gevonden. Als variabelen zijn hierbij
tevers betrokken de voeding op de kooibezetting (aantal dieren per kooi). Beide
factoren blijken het bloedbeeld te kunnen beïnvloeden.

Àansluitend op eerdet verrichte proeven werden op verschillende voeders
groeicuwes bepaald van een aantal muizenstammen en - stamkruisingen. Een ver-
slag hierover wordt binnenkort gepubliceerd.

De eisen, die het houden van een ziektevrije kolonie (zie het hierna volgend
verslag van de Afdeling Vermeerdering) stelt, zullen het noodzakelijk maken de
muizen gepasteuriseerd voedsel te veÍstrekken. Momenteel wordt met een tweetal
stammen een voerpÍoef genomen om na te gaafl of de pasteurisatie (door ver-
hitting) verdere toevoeging van ext(a nutriënten noodzakelijk maakt.

AFDELING VERMEERDERING

In september is één project van kwaliteitscorrectie (sanering), namelijk dat van
de ratten-kolonie, met succes afgesloten. Het beoogde doel, dieren te produceren
vrij van in het experiment storende effecten ten gevolge van het dragen van
pathogene organismen, werd bereikt.

Het laten afopen van de produktie vafl conventionele dieren en het op gang
brengen van de produktie van specifiek pathogeenvdje (s.n.r.)-dieren gaf de
nodige huisvestingsproblemen, omdat de aflevering niet mocht stagneren. Er
moest tijdelijk extra produktieruimte ter beschikking zljn. Door medewerking
van een naburig instituut kon hierin worden voorzien. De ervaringen van de
gebruiker met de 'nieuwe' dieren zijn gunstig; de tijd is echter nog te kort voor
vèrstrekkende conclusies. De produktie-uitkomsten zijn zeer goed; verder zijn
de seizoenfluctuaties vrijwel verdwenen en groeien de dieren sneller.

Tegelijk met het op de markt brengen van de s.p.F.-ratten zijn ook de prijzen
herzien; vooral de priizen van de zwaardere dieren zijn verhoogd.

Een tweede project van kwaliteitscortectie, namelijk dat van de caviae-kolonie,
verloopt tot Íru toe volgens de verwachtingen. In februari is begonnen met het
door handvoeding opfokken van door keizersnede verkregen caviae(gnotobion-
ten). Dit opfokken gebeurde uit praktische overwegingen in kleine groepjes
tegelijk.

Het eerste gtoepje is geinfecteerd met een van elders verkregen 'pathogeen-
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vrije' darmfora, ieder volgend groepje nam de fora doot contact over. Eind april
was eÍ een basiskolonie van voldoende omvang verkregen. Deze wordt uitgebreid
tot produktiesterkte. Omstreeks oktober ry65 zal dit punt zijn beteikt.

Met een project tot kwaliteitscoÍrectie van de muizenkolonie is begonnen. Een

groepie kiemvriie dieren werd van elders verkregen. Een deel ervan is afgezonderd

en kiemvrij gehouden. De overige zijr. met een flora van twee bacterie-species

gecontamineerd. Deze aldus behandelde dieren zullen worden gebruikt als voed-
sters voor iongen uit de eigen stammen. Deze jongen worden onder aseptische

voorwaarden uit hoogdrachtige moederdieten ontwikkeld. De aldus onder stief-
moederlijke zorg opgekweekte jongen zijn dan weet het uitgangsmateriaaL van de

produktiekolonie, die in het isolatorium op sterkte wordt gebracht. Naar vet-
wachting kan dit in de tweede helft van t965 zijn beslag hebben gekregen.

De fok van hamsters en fretten vediep met succes, de konijnenfok vediep
minder gunstig; er kwam een slijmige darmontsteking vooÍ, die tot vediezen
aanleiding gaf. Getracht voÍdt door uitselecteÍen van de gevoelige exemplaten

dit euvel te verhelpen. De produktie was ten gevolge van de grotere uiwal ge-

ringer, waardooÍ ook de afzet terughep.
De produktie van de caviae'was eveneens geringer. Het produktie-areaal bestaat

uit dde dierpaviljoens; één ervaÍr moest worden ontruimd om er s.p.r.-caviae te

kunnen huisvesten. De conventionele produktiestapel moest daarom worden
ingekrompen. Met behulp van een verwant instituut konden toch de vaste af-
nemers van dieren worden vootzien.

De produktie en de afzetvan muizen steeg opnieuw; de afzetvan ratten bleef
gelijk omdat van één belangrijke afnemer de aanvragen vooÍ r.attefl sterk terug-
liepen en een andere relatie tijdelijk minder afnam vegens huisvestingsmoeilijk-
heden. De vooruitzichten voor het komende jaar zijln gunstig.

Per r april is de heer R.J.Nikkels in dienst getteden. Hem werd de taak toe-

bedeeld de bacteriologische en parasitologische controle van de dierstapel uit te
voeren.

ÀFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK T.N.O.

\vERKGROEPEN

In het vedagiaar zijn twee werkgroepen met onderzoek begonnen.
De werkgroep op het gebied der dermatologie verrichtte eeÍl ptoefonderzoek

betreffende de therapeutische evaluatie van geneesmiddelen tegen acne. Op grond
van dit onderzoek kon worden vastgesteld wat de beste wijze is om de gegevens

van de patiënten .rrast te leggen en hoeveel patiënten voor een onderzoek nodig zijn.
Het is de bedoeling in het komende jaar bij driemaal roo patiënten een onderzoek
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te verrichtefl fl ar de therapeutische betekenis van tetracycline voor patiënten
lijdende 

^ 
t acne.

De wetkgroep op het gebied der longziekten onderzoekt de therapeutische
waarde van een aantal zogenaamde ademprikkelende stoffen. De werkgroep be-
trekt in haar. onderzoek Remefline, Aminofylline, Micoren en Daptazole. Finan-
ciële steuu aan dit onderzoek wordt verleend door de firma's De Bournonville &
Zoot te Naarden en Nicholas Lab. Ltd. te Slough, Engeland.

vooÍts verricht deze werkgroep een onderzoek naar de werkzaamheid van per
oraal gegeven Multergan op histamine- en huisstofprovocatie van huid en brón-
chiaal boom en onderzoekt zij stoffen die de constrictie van bronchi tegengaafl.

::,ï,,J::Ï"F 
VAN DE AFDELING TE \rERRICIiTEN EN IN UITVOERING ZIJNDE ONDER-

onderqoek naar de klinische betekenis uan de goudtherapie bii cbroniscb reurua

In dit onderzoek, dat ten doel heeft gegevens te verkrijgen over de optimale
dosering en de optimale behandelingsduur vooÍ patiënten Iijdende aan chrónische
reumatoïde arthritis, zijn z5o patiënten opgenomen. De eerste in het onderzoek
oPgenomen patiënten staan nu drie jaar onder controle. Gezien het feit dat het
onderzoek op zogenaamde dubbelbiinde basis geschiedt, kunnen over de stand
van zaken geen nadere mededetngen worden gedaan.

vermeld kan worden dat van iedere patiënt volgens een vast tijdschema de
gegevens, welke nodig zijn om zijn toestand te kunnen beoordelen (waaronder:
bezinking, toestand van de gewrichten, algemene toestand van de patiënt, sero-
logische reactie, röntgenfoto's), worden opgenomen en op ponsk^irt"n worden
ovetgebracht.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de stichting Rheumatiekfonds Dr.
Janvan Breemen.

Betekenis uan cltostatiea uoor patièhten die radicaal $'n geopereerd aan een broncbut
carcinooru.

Met medewerking van een vijftiental longartsen wordt nagegaatr of het geven
van een cytostaticum na de operatie gedurende lange tijd (drie jaar) de pÍognose
van radicaal geopereerde patiënten kan vetbeteren. De patiënten ontvangin in
zogenaamde willekeurige volgorde na de operatie wel of geen cyclofosfamide
per os.

Dit onderzoek, waarin 2oo patiënten zijnbettokken, wordt gesubsidieerd door
het Koningin §Tilhelmina Fonds. Het zal zich ovet een zestal jaren uitstrekken.
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S I aap m i dde le n o n de rqo e k

Om een inzicht te krijgen ir de vraag op welke wijze slaapmiddelen op hun

therapeutische waarde het beste zouden kunnen worden onderzocht, is in een

tiental klinieken een dubbelblind onderzoek verricht met verschillende doseringen

van glutethimide, butobatbital eÍl een placebo. Br ziirr over 196o patiënten

gegevens ontvangen. Naast een anrwoord op de vraag welke dosering van de

genoemde middelen als de beste moet worden beschouwd, zaL tevens een inzicht
kunnen worden verkregen in het oordeel dat de patiënt heeft ovet het slaapmiddel

in relatie tot hetgeen objectieve contÍole leett. Verwacht wordt dat dit onderzoek

een Íationele basis geeft voor onderzoek van nieuwe slaapmiddelen.

op vERzoEK vAN DERDEN rN UITVOERTNG ZTJNDE ONDERZOET(TNGEN

Orderqoek naar de betekenis uan anticoagalantia uoor patiènten llidende aan angina pectorit

en hartinfarct

De arts O.Meuwissen, assistent aan de Geneeskundige Universiteitskliniek te

Utrecht, vroeg in overleg met de hoogleraten Dr. L. A. Hulst en Dr. F. L. J. Jotdan
medewerking bif een onderzoek, dat een aÍrt\il/ooÍd moet geveÍl op de vtaag of
langdurige behandeling met anticoagulantia voor patiënten lijdende aar. angiaa

pectoris of die een hartinfarct hebben doorgemaakt, van nut is. Het bestuut zegde

de gevtaagde medewerking toe.

Het onderzoek, waaraat alle in Utrecht woonachtige cardiologen hun mede-

werking verlenen, wordt verricht met door de N.V. Hoffmann-La Roche ter

beschikking gesteld Marcoumar. Eind rgí4warenreeds 6o patiënten in het onder-

zoek opgenomen.

Onderqoek naar aertchil in toxiciteit tussen chloroquine en bldrox.ycbloroguine

Prof. Dr. H.E.Henkes vroeg aan de Afdeling een subsidie en medewerking ten

behoeve lran een onderzoek betreffende chloroquine en hydroxychloroquine. De

bedoeling van het onderzoek is na te gaan of het op een eenvoudige wijze mogelijk
is de irreversibele toxiciteitsverschijnselen, die deze stoffen in de retina kunnen
geven, vroeger op het spooÍ te komen dan tot heden het geval is. Daarnaast zal

worden getracht na te gaarr of hydroxychloroquine wat deze chronische toxiciteit
betreft minder gevaarlijk is dan het chloroquine.

Het bestuur besloot de gevraagde medewerking te veÍlenen. §Tinthrop N.V. te

Haarlem geeft aan dit onderzoek financiële steun.
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NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDI]

In overeenstemming met de taakstelling van het Instituut, te weten: het verrichten
van toegepast vetenschappelijk onderzoek, gericht op de reacties van de mens met
betrekking tot zijn omgeving en het uitdragen van kennis daaromtÍent, zulks ter
voorkoming van ziekten en ter bevordering van de gezondheid, is in elk van de

zes afdelingen en in het kader van de Influenza-rilflerkgroep in het verslagjaar met
yooftvaÍendheid gewerkt aàfl eefl aantal onderzoekingen, die ten flauwste met
deze taakstelling verband houden.

Andermaal bleek, dat de voortschrijdende ontwikkeling van de toegepaste
wetenschap het noodzakelijk maakt dat deskundigen op veledei gebied samen-

vrerlien rrooÍ de oplossing van vretenschappelijke problemen. Samenwerking van
fysioloog, psycholoog, socioloog, afts, chemicus en ingenieur is daarbij onont-
beerlijk en is in dit Instiruut mogelijk, juist omdat zovele beoefenaars van ver-
schillende takken van wetenschappen tot zijn medewerkers behoren.

Door het Nededands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde wordt jaadijks
een uifvoerig verslag uitgebracht, benevens een 'List of Publications'. Deze
bescheiden zljn op aaÍT.vraag verkrijgbaar bij genoemd Instituut (§Tassenaarseweg

56, Leiden, tel. orTro-5o94o).

In het hierna volgende wordt een bloemlezing gegeven uit de verslagen van die
werkzaamheden in de verschillende afdelingen en secties, §relke in ry64 tot con-
clusies hebben geleid.

AFDELING ARBEIDSGENEESKUNDE

De Afdeling Arbeidsgeneeskunde hield zich bezig met de bestudering van de

consequenties van menselijke arbeid in fysiologische en pathologische zin. Veel
gegevens werden verzameld over de fysiologische functies bij een groep werk-
flemers van verschillende leeftijden, die in zijn geheel werd onderzocht, terwijl
omtrerit hen eveneens gegeyens werden verkregen over het vóórkomen van
lichamelijke afwijkingen, die niet tot arbeidsongeschiktheid hadden geleid.

Psycho-fysiologisch onderzoek is in verband met de huidige ontwikkeling van
de menselijke arbeid van toenemende betekenis geworden. In samenwerking met

de Sectie Arbeidspsychologie van de Afdeling Geestelijke Gezondheid wordt
onder meeÍ onderzoek verricht naat de invloed van omgevingsfactoren op

vegetatieve functies, waarblj ook aandacht wordt geschonken aan eventuele
correlaties met de subjectieve beleving.
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S e c ti e s Ar b e i ds c apac i te i t e n Ar b e i dsfl s i o logi e

In de Sectie Arbeidscapaciteit werd het onderzoek naar de arbeidscapaciteit van
ruim 3oo employés vaÍr een gemeentelijke reinigingsdienst voortgezet. Dit onder-
zoek omvatte het opnemeÍ] van een medische en een beroepsanamnese, het
verrichten van een lichamelijk onderzoek aangevuld met spirometrie en elektro-
cardiogtafre in rust. Hierna werden de te onderzoeken peÍsonen aan een inspan-
ningsproef onderworpen, waarbij zij de opdracht kregen de belastingsproef tot
het uiterste vol te houden. Tijdens de proef werden het elektrocardiogram en de

bloeddruk geregeld geobserveerd en de polsftequentie coÍrtiÍru geregistreerd. Bij
verschillende niveaus van belasting werd de zuurstofopneming vastgesteld. Door
deze te meten aan het eind van de proef werd een inzicht verkregen in het maxi-
male zuurstofopnemingsveÍmogen : de aërobe-capaciteit.

Aldus werd de samenhang tusseÍr maximale polsfrequentie en maximaal ntur-
stofopnemingsveÍmogen enerzijds en de leeftijd anderzijds bekend bij een groep
Nededandse werknemers.

Voor de eerderbedoelde grote gemeentelijke reinigingsdienst en ook voor een

dergelijke dienst vaÍ1eeÍl kleinere gemeeflte werd door de Sectie Arbeidsfysiologie
een aantal metingen verricht van de fysiologische belasting bij het laden van huis-
vuil. Aldus werd een inzicht verktegen in het totale calorieënverbruik per werkdag
in de verschillende wijken var, deze gemeenten. De arbeidscapacíteit, gemeten bij
de genoemde ,oo personeelsleden van de eerstbedoelde gemeentelijke reinigings-
dienst, werd getoetst aan de eisen die het werk in deze gemeente stelt. Hieruit kon
worden geconcludeerd dat bij het thans in gebruik zijnde systeem van vuil ophalen
de arbeidsbelasting slechts toelaatbaar kan worden geacht tot omstreeks het

,oste iaar.
In verband hiermede werd een ergonomisch onderzoek ingesteld naar de

arbeidsbelasting voorwloeiend uit het gebruik van een aantal verschillende laad-

systemen. Bij de drie systemen, die op grond van deze onderzoekingen het meest

in aanmerking kwamen voor toepassing, wetd bovendien rragegaafl welke invloed
,itgaatvan de hoogte boven het straatoppervlak, vaaÍop de emmers met huisvuil
moeten worden getild en gekiept. Dit ergonomische onderzoek heeft geleid tot
een aanbeveling betteffende de uiwoering van een ander type huisvuilauto, dat in
r96y dienst zal worden gesteld.

In een werkplaats van het Ministerie van Defensie werd een onderzoek verricht
naar de arbeidsbelasting bij het demontereÍr van zware metaalconstructies. In het
bijzonder werd aandacht gegeven aan het pneumatisch losdraaien van grote moe-
ren. Dit onderzoek had tot doel het vaststellen van de arbeidsbelasting bij de vóót
het onderzoek gevolgde werkmethode en het aangeven van de meest voor de
mens bezwarende factoÍeÍl, ten einde verdere mechanisatie hierop te kunnen
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richten. Op basis van de verktegen resultaten werden de in deze werkplaats
gebruikte pneumatische rnoetaatzetteÍs veÍend opgehangen in een frame, dat
boven 'gewichtloos' werd opgehangen. Na de invoering van deze maatregelen
kon worden geconstateerd dat de arbeid minder inspanning vergde en dat er geen

klachten over schouderpijn meer werden geuit.
In verband met het belang dat door de huidige ontwikkeling van menselijke

arbeid in toenemende mate aan psycho-fysiologisch onderzoek moet worden
toegekend, werd een aarrvarrggemaakt met onderzoekingen over de invloed van
omgevingsfactoÍen oP vegetatieve functies en het flagaafl van een eventuele
correlatie met de subjectieve beleving. Hiertoe werd contact gelegd met de Sectie

Atbeidspsychologie van de Afdeling Geestelijke Gezondheid en met de §7erk-
groep Andere La'waai-invloeden dan Gehoorbeschadiging van de Stuurgroep
Lawaai-invloeden (Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek r.N.o.).

Sectie Audiologie

Daar in de §Terkgroep Relatie Lawaai en Lawaaidoofheid van de Commissie voor
Arbeidsgeneeskundig Onderzoek r.N.o. meer en meeÍ behoefte wordt gevoeld
ook inzicht te krijgen in de invloed van niet-continu lawaai op het gehoororgaan,
is medewerking vedeend aafl eefl onderzoek in de stamperij, draaietij en kisten-
makerij vaÍl eeÍl fabriek voor elektronische apparatuuÍ. Uit dit onderzoek is

gebleken, dat ook bij niet-continu lawaai de gehoorbeschadiging in enkele jaren

een maximum bereikt en daatna over een groot aantal jaren constant bliift.
Met in bruikleen onwangen apparatuur is nagegaan of spraakaudiometrie als

bedrijfsgeneeskundige onderzoekmethode bruikbaar en toepasbaar is bij het

vaststellen van de validiteit van het gehoororgaan voor het verstaan van conver-
satiespraak. Het onderzoek is uitgevoerd in twee bedrijven bij ruim r5o werk-
nemeÍs. Behalve een spraakaudiogram is van alle werknemers een toonaudiogram
voor lucht- en beengeleiding opgenomen. Aan de hand van de eerste ervaringen
is door het elektronisch laboratorium van het Nededands Instituut voor Praeven-
tieve Geneeskunde appaÍatuur gebouwd, die verschillende werkwijzen toelaat.
Door Drs. J.J.Groen is welwillend een kopie van de 'L)trechtse' spraakband voor
het onderzoek verstrekt. Yan 54 personen met volkomen normaal audiogram is

een serie spraakaudiograÍnmeÍr vervaardigd, met veÍschillende spraak/ruisver-
houdingen, om een inzicht te verkrijgen in deze voÍm van spraakaudiometrie, die
thans in een spinnerij wordt getoetst.

Op verzoek van een bedrijfsarts zijnin een nieuwe weefhal oriënterende geluid-
metingen verricht. Audiometrisch onderzoek vond plaats bij 3z leden van het
personeel van het Metaalinstituut r.N.o., dre ziin blootgesteld aan hoge lawaai-
niveaus en luide knallen, bii motordrijvers van politievaartuigen van de gemeeÍrte
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Rotterdam (t'weede waatneming), bij werknemers van een betonfabriek en van
een kunstharsfabriek. In alle gevallen is rapport uitgebracht over de gehoor-
verliezen en zijn maatregelen geadviseerd ter bescherming van het gehoororgaan
tegen lawaai. Bovendien zijn 36 personeelsleden van het Instituut voor Gezond-
heidstechniek r.rs.o. audiometrisch onderzocht ten behoeve van een onderzoek
naar geluidhinder.

Met de §Terkgroep Relatie Lawaai en Lawaaidoofheid en met de Verkgroep
Audiometrie vaÍl de Stuurgroep Lawaai-invloeden van de Commissie voor
Arbeidsgeneeskundig Onderzoek r.N.o. is nauw samengewerkt.

S ectie Arbeidspatbologie

Het onderzoeknaat de respiratoite opname van niet-ineÍte gassen en dampen, dat
sedett enige jaren wetd verricht, is afgesloten. Het heeft geleid tot een academisch
proefschtift van Dr. H. van Rees*.

De aanleiding tot deze studie lag in de wenselijkheid bij toicologisch ondet-
zoek, bijvoorbeeld in de industtie, bekend te zijn met de dosis, die door de werk-
nemers uit de ingeademde lucht in het lichaam wordt opgenomen. De respiratoire
opname werd zowel theoretisch benaderd als expetimenteel bepaald.

In de theoretische benadering werd een voor ineÍte gassen en dampen reeds
bestaande theorie aangepast aan een eventuele omzetting in het lichaam van een
in beschouwing te nemen stof.

De inhalatie-experimenten werden met de damp van styreen vetricht bij enige
mannelijke proefpersonen, in rust en tijdens het verrichten vaÍ] redelijk zw^r.e

arbeid. Bovendien wetd de inademingsconcentÍatie gevarieerd van ongeveer roo
p.p.m., welk niveau thans als maximaal aanvaardbare concentÍatie in de industrie
wordt beschouwd, tot ongeveer 8oo p.p.m.

De uitkomsten rran de experimenten kwamefl zeer. goed overeen met hetgeen
op theoretische gronden werd vetwacht. Aangezien de theotetische benadering
algemeen werd gehouden, kon uit deze overeenkomst srorden besloten tot een
ook voor andere niet-inerte gassen en dampen geldende toepasbaarheid van de
ontwikkelde theorie. Dit is vooral van belang bij die stofien, die bij inhalatie-
experimentefl oflaaÍt.raatdbare risico's voor de proefpersonen zouden opleveren.

Een onderzoek naar de renale uitscheiding van enige metabolieten van tti-
chlooraethyleen werd eveneens voltooid. Dit onderzoek geschiedde in samen-
werking met de Afdeling Luchrvetontreiniging in de industrie van het Instituut
voor Gezondheidstechniek r.N.o. en met de Medische Dienst van de Arbeids-
inspectie.

* H. van Rees: De tespiratoire opname van niet-inerte gassefl en dampen. Leiden, 1964.
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;. ffi;;"r;.;;ëne, welke de gezondheidstoestand van de bevoiking
- t ar geslacht en leeftijd - in socio-biologisch, epidemiologisch en demografisch
verband tracht te analyseren en zich bovendien toelegt op de evaluatie van medisch-
hygiënische voorzieningen, is uiteraard ten zeerste bij haar arbeid afhankelijk van
de mate eÍl vaÍr het tijdstip §/aarop de daarvoor benodigde gegevens worden
verkregen. E,en aantal onderzoekingen kon daatom nog niet worden afgesloten.

S utie Medische Demografe

In aansluiting op de monografie 'Changing mortality patteÍns and cardiovascular
diseases'*, die medio 1964 verscheen, werd een studie begonnen naar het voor-
komen van hart- en vaatziekten. Tot dusver kon daarmede goede vooruitgang
worden gemaakt.

Sectie Kind en Jeugd

Het onderzoek naat restverschijnselen bij Haagse kinderen, die in een ziekenhuis
wegens ongevalsletsel werden verpleegd, kon worden afgesloten. De desbetreffen-
de publikatie woÍdt gereedgemaakt. Deze studie heeft onder andere tot de con-
clusie geleid, dat gedurende de eerste 16 levensjaren een kind een kans van Íond
r op 2oo heeft om door een ongeval matig tot eÍnstig te worden gehandicapt.
De kans om door een ongeval te §/oÍden gedood is bijna even groot; zijbedruagt
r op 2 t o. Van de gehospitaliseerde kinderen blijkt na z jaar circa 60/o maig en 60/o

ernstig fysische belemmering te ondetvinden. Uiteraard werd aan de ontwikkeling
in morbiditeit en mortaliteit van verkeersongevallen, in het bijzonder bij adoles-
centen en jeugdige volwassenen, ook aandacht geschonken. Een analyse van daat-
toe verzameld materiaal is in bewerking.

Sectie Gerontologie en Cbronische Ziekten

In het kader van internationaal vergelijkend onderzoek onder auspiciën van de
'W'ereldgezondheidsorganisatie naarhet vóórkomen van ischaemische hartziekten
bij bepaalde bevolkingsgÍoepen werden voor een in Nederland te verrichten
onderzoek reeds in 1963 voorbereidingen getÍofien.

Het eerste deel van het veldonderuoek nam in december ry61 een 
^arryàng 

efl
kon in het najaar van t964 worden beëindigd. Het onderzoek bestaat uit drie

* J.H. deHaas: Changing mortality patteÍns and cardiovascular diseases. Uitg. Bohn, Hmtlem, 1964,
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gedeelten: anamnese aafl de hand van een speciale gestandaardiseerde vragenlijst,
fysisch onderzoek van hart en longen en enkele andere bepalingen en een elektro-
cardiografisch onderzoek.

In totaal zijn 727 mannelijke personeelsleden van 4o-65 jaar van eeÍr ministerie
te 's-Gtavenhage onderzocht, De verkregen gegevens werden gecodeerd, me-
chanisch bewerkt efl aatt een eerste eveneens gestandaardiseerde analyse onder
woÍpen. De voorlopige uitkomsten omtÍent de frequentie van deze ziekten zijn
van dezelfde orde van gÍootte als in vergelijkbare landen.

Het tweede deel van het onderzoek ving in juli 1964 aan bii vrouwelijke perso-
neelsleden van 40 jaar en oudet, werkzaam op hetzelfde ministerie. Tot dusverre
werden z6z personen onderzocht.

Sectie Aadiologie

Ook dit jaar is var, alle kinderen uit de 'child development studies' een screenings-

audiogram opgenomen. Indien het screeningsaudiogtam afwijkend was, is een

controle-onderzoek verricht (drempelaudiogram, aÍlamnese en keel-neus-oor-
inspectie). Dit longitudinale onderzoek wordt voortgezet. Daartaast is bij 8z

ongeveer 6-iatige kleuters, twee à drie maanden vóór zij naar. de lagere school
zouden gaan, audiometrisch onderzoek gedaan. Voorts zijn yo scholieren onder-
zocht op eeÍr L.T.s., waar bij allen het zintuig- en Mantoux-ondetzoek werd
verricht.

Om de kwantitatieve lacunes van het 'materíaal' aaí te vullen is een aan,r,aflg

gemaakt met onderzoek speciaal gericht op die leeftijdsgroepen, die in overzichts-
onderzoek te weinig zijn vertegenwoordigd. Daarom zijn voor dit doel z8r
kleuters en 4rr lagerc scholieren extra onderzocht.

In samenwerking met de Nededandse Stichting voor het Dove en het Slecht-
horende I(ind werd getracht te voldoen aan enkele verzoeken uit de periferie om
richtlijnen te verstrekken voor de methodiek en de organisatievoÍmeÍ1, benodigd
voor de opsporing van slechthorende en dove zuigelingen en jonge kleuters. Het
doel is enerzijds om te voorkomen dat in de toekomst activiteiten worden gedu-
pliceerd en anderzijds om te bevorderen dat in verschillende streken het onderzoek
zoveel mogelijk op dezelfde wijze wordt verricht. De eerste resultaten vafl deze

activiteiten zijn reeds merkbaar.

AFDELING GEESTELIJKE GEZONDHEID

In deze Afdeling werden de psychiatrische, psychologische en sociologische
factoren in de aanpassing van de mens aan zljn omgeving bestudeetd.
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S u ti e Arb e i dsp s1 c b o I ogi e

Het onderzoek naar de ontstaanswijze van arbeidsongevallen, dat deel uitmaakt
van het n.c.r.s.-Gemeenschapsonderzoek 'Veiligheid', is in de loop van ry64 in
zijn eindfase gekomen. Het ongeval wordt hierbij opgevat als een storing in de
arbeidssituatie, die tot een aanpassingscrisis, een'breuk'in het taakvedoop aan-
leiding geeft. Een gtoot a^n.tal uiwoerige beschrijvingen van verschillende on-
gevalstypen verduidelijkt de vele vadanten van dit gebeuÍen, die in de praktijk
blijken voor te komen en geven aanleiding tot enkele nieuwe gezichtspunten
betreffende praktische veiligheid en tot een aantal theorieën, waal^t sommige
verwijzen naat onderzoekingen, die door de andere researchgroepen binnen het
'Gemeenschapsproject' verricht zijr.. Het veldwerk werd aangevuld met een aantal
laboratoriumexperimenten, waatbij werd getracht bepaalde gevolgen van taak-
onderbrekingen na te gaan, met name waar het gedragsaspecten betreft die voor
de veiligheid van belang zijn. De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn
bemoedigend, maat moeteÍr vooral worden gezien als aanleiding tot voortgezette
research. Bij deze experimenten kwam als voorlopig resultaat biivoorbeeld naar
voren, dat bij onderbreking van een taak het onderbrekingseffect minder sterk
was dan het effect van de zekerheid dat men de onderbroken taak weer kan op-
Íremen. In hoeverre dit resultaat genetaliseerbaar is, zal echter nog nader moeten
worden onderzocht.

Het onderzoek in samenwerking met de Afdeling Arbeidsgeneeskunde naar. de
subjectieve ervaring van arbeidsbelasting werd afgesloten. Gevonden werd dat de
capaciteit om arbeidsbelasting te onderscheiden verminderde met het toenemen
van de leeftijd en dat deze achteruitgang samenhing met andere verouderings-
verschijnselen van fysiologische en psychologische aard.

Sectie Sociale Pychiatrie en Kiudcrbescherming

Het explotatieve onderzoek naat de aanpassing van schoolkinderen na verhuizing
werd in t964met een publikatie afgesloten. Als voornaamste bevindingen kunnen
worden genoemd het verschil in aanpassingspatroon bij verschillende gezinsleden,
alsmede het feit dat het meisje in een veel gunstiger positie bleek te verkeren dan
de jongen ten aanzíen van het geaccepteerd worden door leeftijdsgenoten.

Voorbeteidend werk werd gedaan voor een tweede fase van dit onderzoek,
waarbij aandacht zal worden geschonken aan toetsing der conclusies en aan
het ontwerpeÍr van preventieve maatregelen.
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De Afdeling Voodichting, welke voornamelijk is belast met de organisatie en
uiwoering van post-academiale opleidingen op het gebied van de gezondheids-
zoÍg, \ïeÍzorgde opnieuw de basiscursus Sociale Geneeskunde en de dde daarop
aansluitende vervolgcursussen Bedrijfsgeneeskunde, Jeugdgezondheidszotg ert
Gezondheidszotg.

Voorts werd een applicatiecursus jeugdgezondheidszorg, eefl cuÍsus vooÍ artsen
betrokken bij hygiënische vraagstukken van volkshuisvesting, een theoretische
cursus voor het bevolkingsonderzoek op tuberculose en in samenwerking met de
Medisch-Biologische Sectie van de Vereniging voor Statistiek eefl cursus op het
gebied van de medische statistiek gegeven.

In het verslagjaar werden twee tÍainiflgsconferenties in tussenmenselijke ver-
houdingen in organisaties gehouden, \ilaarvooÍ zichzeet velen hebben aangemeld,
onder wie een gÍoot aantal medici. Tot dusver is Nededand het enige land waar
ook door de medische professie veel belangstelling voor dit type conferentie aan
de dag wordt gelegd. Bovendien wetd een derde confeÍentie, die slechts één week
duurde, geotganiseerd ten behoeve van directeuÍeÍl en vormingsleiders, komend
uit vormingscentra van de verschillende religieuze denominaties.

Hoezeer deze trainingsconferenties en de cursus voor aÍtseÍr betrokken bij
hygiënische vraagstukkeÍr vaÍ] volkshuisvesting en stedebouw de belangstelling
voor de behandelde onderwerpen hebben gewekt, blijkt uit het feit dat zeer veel
deelnemers zich voor follow-up dagen en vooÍ de bespreking van speciale onder-
vrerpen betreffende de bouwnijverheid hebben gemeld.

Behoudens voodichtingsactiviteiten op veledei gebied wordt aandacht besteed
aan de exploratie van de diverse visuele media ten behoeve van onderwijs en
voorlichting en worden de Instituuts-publikaties en het tweemaandelijks tijdschrift
'Mens en Onderneming' door de Afdeling vetzorgd.

AFDELING STÀÍISTIEK

De Àfdeling Statistiek vedeende primair opnieuw medewerking aan onderzoe-
kingen, die in het Instituut plaatsvinden et aafl die, welke door het Nededands
HuisaÍtsen Genootschap worden geëntameerd.

Het werken aan de verzuimstatistieken vond regelmatig voortgang.

AFDELINC CHEMIE EN PHYSICA

Sectie Chemie

Deze Sectie heeft haar studies over het
het elastasecomplex vooÍtgezet. Doof

44

reactiemechanisme van de enzymen rran

de ontdekking van een nieuw errzym,



welks lipolytische eigenschappen tot nu toe aan één van de andere elastase-
componeÍrten werden toegeschreven, is het onderzoek oveÍ de invloed van deze
enzymen in een nieuw stadium gekomen. In dit verband is het veÍheugend dat
een Írauwere samenwerking tot stand is gekomen met andere instituten, werkzaam
op het gebied van onderzoek over het proces van de atherosclerose, o.a. met de
Àtherosclerose-Werkgroep r.N.o.

Sectie Phlsha

In deze Sectie is gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanpassing van meet-
opstellingen aan universele digitale appaÍatuuÍ, waardoor het mogelijk wordt de
uitkomsten van experimenten onmiddelliik in getalvorm waaÍ te nemen en vast
te leggen.

Verder werd gewerkt a;an de ontwikkeling van een polarografische meetmerho-
de voor het bepalen van de zuurstofspanning.

Steun werd vedeend aan onderzoekers in andere afdelingen, voornamelijk in
de Afdeling Arbeidsgeneeskunde. Er werd studie gemaakt van de medische toe-
passingen van infrarode straling en de fysische eigenschappen van warmteweÍende
stoflen.

INFLUENZ À. WE R K GROEP

\n ry64 deed zich waarschijnlijk geen inflaenza in de Nederlandse bevolking op
grote schaal voor. Geen enkele stam van influenza Az of B kon worden geïsoleerd.
Er werd een serie kruisproeven verricht tussen A2-stammen geïsoleerd ín ry64
(Enge1and), 1963 (Nederlard), ry62 (Nederland) en t957 flapan). De stammen
deviëren in één richting. Het antiserum tegen de t964-stam bindt de overige
stammen in veel mindere mate; in omgekeerde richting is de binding echter even
hoog. Dit wijst erop dat nog geen wezenlijk verschil in antigene stÍuctuur van
recente Ar-stammen is ontstaan.

Een voodopige studie over de betekenis van antilichaam bij de mens tegen het
varkens-influenza-virus en dat tegen Ar-virus, aanwezig in sera van oudere menseÍl
vooÍ het verschijnen van de pandemie v^n tgjT,verricht in samenwerking met Dr.
J.Drescher, Berlijn en Prof. F.Davenport in Ann Arbor, werd afgesloten.

Bekend ziin thans drie serologisch vetschillende inflaenzavirus A-stammen bij
het paard (A-Praag; A-Miami en A-Richelieu). Uit een her-onderzoek van de stam
À-Richelieu bleek dat deze stam geen Ar-virus is, zoals werd gepubliceerd, maar
een geringe verwantschap heeft met A-Miami. In de Verenigde Staten en in
Engeland is gevonden, dat sommige seÍa van oude mensen antilichamen bezitten
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tegen A-Miami. Dit kon weliswaar wordcn bevestigd, maar de frequentie was
zeer. laag.

Dit onderzoek wordt vooÍtgezet, alsmede een onderzoek naar een eventuele
veÍwantschap tussen de paarden-stammen en de menselijke A-virussen.

De weefselkweek kwam rn ry64 goed op gang. Besmettingen met influenza A,
varr deze kweek bleek te gelukken en kon na 6 uur worden bewezen met specifieke
immuno-fluoÍescentie. De bedoeling is alle tot dusver bekende respiratoire virus-
sen op deze wíjze te onderzoeken en na bestudering der cytopathogene effecten
oveÍ te gaafl op enten met exsudaat, verkregen van patiënten lijdende aan respi-
ratoire virus-infecties.

Met betrekking tot mycoplasma pneumoniae werd in samenwerking met
Philips-Duphar, §?eesp, gewerkt aan de bereiding vaÍr een vaccin. Hamster-
pÍoeven ziin in g flg, rn ar niet afgesloten. De afsluiting vafl een klinisch-epide-
miologische studie uit het jaar r96olry6r wacht nog op een bewerking der antisera
met de haemagglutinatie-remmingsreactie.

Eigen onderzoekingen in werkgroepverband

WERKGROEP TUBERCULINE-ONDERZOEK T, N. O.

De Werkgroep Tuberculine-ondetzoek r.N.o. heeft haar werkzaamheden geduren-
de ry64 zowel ovet binnenlandse als over buitenlandse activiteiten verdeeld.

In eigen land werden in samenwerking met de tuberculine-werkgroep van de
Militair Geneeskundige Dienst de recruten, die in 1964 rroor eeÍste oefening onder
de wapenen kwamen, met de standaard tuberculine-reactie van Mantoux onder-
zocht. Hierbij bleek, dat de tubetculine-index van deze recruten wedetom gedaald
was tefl opzichte van de index in 1963, rramekik 8,2 in ry64 tegenover ),3 in ry67.
Sinds 1916, het jaar. waarin voor de eeÍste maal een gehele lichting ÍecÍuten met
een tuberculine-reactie werd onderzocht, is deze index gedaald met 660/0 (namelijk
Y^rt 24 tot 8).

Op verzoek van en in samenwerking met de §Tereldgezondheidsorganisatie en
het Staatsseruminstituut in Kopenhagen werd door de werkgroep medewerking
vedeend aan de standaardisatie van een nieuwe batch oud-tuberculine.

Ia Zaandam werd het tweede vervolg tuberculine-onderzoek, gecombineerd
met het röntgenbevolkingsonderzoek op tuberculose, uitgevoerd. Dit onderzoek
had onder meer ten doel de in de loop van één jaar nieuw met tuberkelbacteriën
besmette personen op te spoÍen. Het onderzoek heeft er tevens toe geleid dat in
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een publikatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gewezen is op
het feit dat een eenmalige negatieve teactie bij oudere mensen niet als absoluut
betrou§/baar mag worden beschouwd.x

In samenwerking met het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid werd de
biologische werking van een Nededandse batch tuberculine, bereid van aviaire
mycobacteriën, vergelekeÍI met een dergelijke batch bereid in het Staatsserum-
instituut te Kopenhagen. De Nederlandse batch zal in het vervolg voor klinisch
gebruik bij het opsporen van aspecifieke tuberculinegevoeligheid kunnen worden
gebruikt.

Op verzoek van en in samenwerking met het Instituut voor Longonderzoek
van de Gezamenlijke Nededandse Steenkolenmijnen werden z.ooo buitenlandse
mijnwerkers, die in Limburg werkzaam zijn, op hun specifieke en aspecifieke
tuberculinegevoeligheid ondezocht. Het petcentage reageerdeÍs met tuberculine
bleek bij de buitenlandse arbeiders van 2r-ro jaar uit Griekenland, Joegoslavië,
Marokko en Spanje minstens fweemaal zo hoog te zijn als bij Nededandse werk-
nemeÍs in dezelfde leeftijdsgtoep. De index varltahaanse arbeiders bleek die van
de Nededandse dicht te benaderen.

In samenwerking met het Tuberculosis Research Institute tePruag werd aldaar
een uit s.c.c. bereid 'tuberculine' beproefd. De specifieke werking van dit tuber-
culine bij met B.c.c, gevaccineerden kon worden bevestigd.

In internationaal verband richtte de werkgroep haar activiteiten op het tubercu-
line-onderzoek dat onder auspiciën van de Union Internationale contre la Tuber-
culose door de Gezondheidsorganisatie r.N.o. wordt gecoördineerd.

In Franktijk (Dijon) werd een onderzoek bij z.ooo scholieren tussen 6 en rz jaar
verricht. Hierbij bleek de tuberculine-index duidelijk hoget te zijn dan die bij
scholieren van dezelfde leeftijd in Nederland (7,5 tegen r,5).

In Spanje werd in Guadarama(bij Madrid) in een kindertehuis een tuberculine-
ondetzoek verricht met het doel Spaanse verpleegsters met standaatdtuberculine-
onderzoek vertrouwd te maken. Begin ry65 zal het onderzoek bij scholieren in
Spanje onder leiding var, in Nederland opgeleide verpleegsters een aanvang
nemen, evenals in Portugal en ltalië.

In Suriname werd irt ry64 een derde vervolgonderzoek bij de schooljeugd
verricht met het doel de opsporingsmogelijkheid van nieuwe tuberculosepatiëntjes
te veÍbeteren. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt tot groepen Trio- en $layama-
Indianen, die in het grensgebied met Brazihë woneÍl. Het onderzoek bij deze
kinderen wees uit dat zich onder de Ttio-Indianen geen, ondet de §?ayama's wèl
veel reageerders met tuberculine bevinden. De werkgroep voerde deze onder-
zoekingen uit in samenwerking met het consultatiebuÍeau voor longziekten te

* §7.À.Gdep en M.A.Bleiker: De bettouwbaatheid van de reactie van Mantoux bii oudere mensen.
N.T.Geneesk. ro8 (r964) 37, p. U48.
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Paramaribo onder auspiciën van de Stichting Surinaams-Nededands Instituut
voot de Volksgezondheid in Suriname (su.Nr.vo.).

CÀRIES-.w.ER KGROEP T.N. O.

Ten behoeve van de proef, die te Tiel naar het effect van de toevoeging van
fuoride aan drinkwater wordt verricht, werden de aldaar geboten elf- tot en met
vijftienjarige kinderen onderzocht. Dit onderzoek, dat na rct jaar waterfluoride-
ring werd ingesteld, liet een verdere verbetering van de gezondheid van de jeugd
wat het gebit betreft zien. Ook de oudste groepen vettoonden nu ten opzichte
van de kinderen uit de controle-gemeente Culemborg een vermindering van het
tandbedetf van loo/o en meeÍ.

Uit het longitudinale onderzoek - namelijk kinderen die van het zevende tot
het vijftiende jaar eIk jaar zijn her-onderzocht - blijkt dat sommige initiële
cariësvormen kunnen genezen. Ten einde meer inzicht te verkrijgen in dit ge-

beuren en in het bijzonder in de rol die fluoride hierbij kan spelen, werd een

histologisch en microradiografisch onderzoek van tandglazrtrtt. ^ ngevaÍrgen.

De fluoridebepaling in water is nog steeds betrekketjk gecompliceerd. Een
directe spektrofotometdsche methode werd nu uitgewerkt, die de aan de bepaling
voorafgaande destillatie of ionenuitwisseling overbodig maakt. De fuoridebepa-
ling, geschikt rroor kleine bloedmonsters, levert nog steeds problemen op.

Ook in het afgelopen jaar werd weer aan vele instanties advies gegeven omtÍent
epidemiologisch tandheelkundig onderzoek, zowel voor wetenschappelijke yr ag-
stellingen als voor de uitvoering van sociaal-tandheelkundige progtamma's.

coMMrssrE vooR ARBETDSGENEESKUNDTG ONDERZOEK 1'.N.O. (CenOO)

In het kader van de sociaal-geneeskundige voorzieningen in Nededand heeft de

arbeids- en bedrijfsgeneeskunde zichin de loop der laatste decennia een belangrijke
plaats verwoÍven. De uit de industrialisatie voottkomende toenemende behoefte
aan bedrijfsgeneeskundige activiteiten en de uit de wet yooÍtvloeiende verplich-
ting tot het instellen van bedrijfsgeneeskundige diensten maakt het gewenst het
wetenschappelijk arbeids- en bedrijfsgeneeskundig onderzoek te verdiepen en uit
te breiden. Immers, een vruchtbare toepassing van de bedrijfsgeneeskunde in de
praktijk is alleen dan mogelijk wanneer de wetenschappelijke basis, waarop het
praktisch handelen dient te berusten, aansrezig is. Niet alleen in daarvoor speciaal
uitgeÍuste Iaborutoia maar ook in de bedrijfsgeneeskundige diensten zelf zal

wetenschappelijk onderzoek op dit gebied verder tot ontwikkeling moeten worden
gebracht.
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De clnco streeft eÍrraaÍ. deze ontwikkeling te bevorderen door, waar nodig,
coördinerend en stimulerend op te tÍeden en incidenteel te trachten aala de behoefte
aan financiële steun voor de tenuitvoedegging van ofldeÍzoekprojecten tegemoet
te komen.

De steeds meeÍ op de voorgrond tredende noodzaak, onderzoek te doen ver-
richten door interdisciplinaire teams wordt weerspiegeld in de samenstelling der
in canco-verband werkzame wetkgroepen. Incidenteel wotden deze groepen
aangevuld met 'full-time' medewerkers, die zo mogelijk in bestaande research-

centÍa worden gehuisvest. Ter bevordering van de ontwikkeling van het weten-
schappelijk onderzoek in de bedtijfsgeneeskundige diensten zelf is in principe de
mogelijkheid geopend, incidenteel voor bepaalde projecten medewerkers in deze

diensten te plaatsen. Tot dusver heeft deze ontwikkeling vrat de cenco betreft
geleid tot de instelling vaÍl een onderzoekgroep, die zich bezighoudt met etgo-
nomisch-psychologisch ondetzoek en psycho-fysiologisch onderzoek. Deze
onderzoekgroep is als 'Laboratorium voor Ergonomische Psychologie r.N.o.'
gehuisvest in het Coronel Laboratodum vooÍ Arbeidshygiëne te Amsterdam,
waarmede op veledei gebied wordt samengewerkt.

In het licht van eerdergenoemde ontwikkeling is het verheugend dat het reeds

in. ryQ aangekondigde voornemen om aan de cÀRGo een v/etenschappelijk
coördinator toe te voegeq in 1964 kon worden gerealiseetd. In deze functie werd
Dr. J.Jongh benoemd. De coördinatie tussen de verschillende activiteiten in
canoo-verband en de nodige inbreng van bedrijfsgeneeskundige diensten en
researchinstellingen wordt hierdoor bevorderd.

Met een aantal bedrijfsgeneeskundige diensten en verschillende op arbeids-
geneeskundig gebied werkzame instellingen zoals het Nededands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde, de Centrale Dienst voor de Arbeidsinspectie, het
Coronel Laboratorium voor Arbeidshygiëne, het Instituut voor Gezondheids-
techniek r.N.o., het Instituut vooÍ Zintuigfysiologie n.v.o.-r.N.o. en het Instituut
voor Perceptie-ondetzoek werd samengewetkt.

Het contact met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is voortgezet,
met name op de onderzoekgebieden industriële stofproblemen en lawaai-invloeden.

Met de Nededandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde wordt
ook nauw contact ondethouden. De voorzitter van de Vereniging, Dr. R. Jensema,
'woont de vergaderingen van de cenco bij.

In de loop van het verslagjaar. werd het veldwerk beëindigd bij de volgende
grote projecten:
onderzoek inzake het voorkomen van longafwijkingen bij arbeiders in iizer err

staalgieterijen;
onderzoek naar de mogelijkhedeÍr tot meting van de fysische belasting en belast-
baarheid;
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onderzoek irzake arbeidsgroep en ziekteverzuim;
onderzoek t^ar eefl schriftelijk meetinstÍument van het (on)veilig gedrag.

In ry64 werden activiteiten ontwikkeld op de volgende onderzoekgebieden:
arbeid bij extteme temperaturen, ergonomie, industriële stofproblemen, Iawaai-
invloeden, ongevallenpreventie, toícologie en ziekteverzuim. Op enkele dezer

activiteiten wordt onderstaand nader ingegaan.
Daarnaast is onder meer medegewerkt aan de voorbereiding van het zogenaam-

de 'International Biological Program' en werd een inventarisatie opgesteld van
de problemen die de bedrijfsarts ondervindt tond het periodiek bedrijfsgenees-
kundig onderzoek in het bedrijf.

ONDERZOBK IN KOUDE KLIMATEN

Een inventarisatie van de klachten bij industriële koude-arbeid werd voltooid.
Fysisch onderzoek raar de toepasbaarheid in koude klimaten van de gebruikelijke
meetappaÍatuur wetd verricht.

Het onderzoek wordt gedeeltelijk in het Coronel Laboratorium voor Arbeids-
hygiëne en gedeeltelijk in vrieshuizen uitgevoerd.

ERGONOMISCH ONDERZOEK

In het verslagiaar werd het ergonomisch onderzoek aanzienbjk uitgebreid en

verdiept. Bijzondere aandacht werd besteed aan de nadere uitwerking van de in
1963 ontworpen plannen om het ergonomisch-psychologisch onderzoek en het
psycho-fysiologisch onderzoek verdet tot ontqrikkeling te brengen.

Het ergonomisch-psychologisch onderzoek is als uiwloeisel van het onderzoek
perceptieve last en belastbaarheid thans gecoflcentreerd in het reeds eerder ver-
melde Laboratorium voor Ergonomische Psychologie r.N.o. In het Coronel
Laboratorium voor Arbeidshygiëne werden ten behoeve vaÍr dit laboratorium
enkele onderzoekruimten ter beschikking gesteld met welwillende toestemming
van het Praesidium van de Universiteit van Amsterdam. Nauwe samenwetking
met het Coronel Laboratorium wordt nagestreefd. In hetzelfde gebouw zijn verder
ondergebracht de universitaire laboratoria voor Fysiologie, Neuro-fysiologie,
Psycho-fysiologie, Enzymologie en Histologie. Vele wetenschapsgebieden, die
als 'toeleveringsbedrijf'vooÍ eÍgonomie kunnen worden beschouwd, vormen dus

tevens de ruimtelijke omgeving van de nieuwe onderzoekgroep.
Ten behoeve van de coördinatie van het psycho-fysiologisch onderzoek in

Nededand wordt getracht een contactgroep in te stellen waarin vettegenwoordi-
geÍs van Nededandse instituten, die zich op dit terrein bewegen, zullen worden
opgenomen. De contactgÍoep zal zelf geen ondetzoek verrichten maar fungeren
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a1s uitwisselingscentrum van de op verschillende plaatsen verkregen ervadngen
en resultaten.

De tn ry$ ingestelde oriënteringscommissie ad hoc inzake miniatuurarbeid is,
nadat is gebleken dat onderzoek op dit gebied gesrenst en uitvoerbaar is, omgezet
in een §Terkgroep Miniatuurarbeid.

De wetkzaamheden rond het onderzoek Ergonomische somatometrie werden
geactiveeÍd door een nauweÍe samenwerking met het Coronel Laboratorium voor
Arbeidshygiëne tot stand te btengen.

Fltsieke be lasting en be lastbaarheid

In de loop van het jaar werd zeer intensief gewerkt aan de voltooiïng vaÍl eeÍl
verhandeling over fysiologische methoden voor het vaststellen van belasting en
belastbaarheid ten dienste van bedrijfsaÍtsen. In dit Íapport wordt uitsluitend
ingegaan op methoden die betrekking hebben op dynamische spierarbeid, terwijl
tevens standaardisatie van deze meetmethoden en van de desbetreffende termen
wordt beoogd.

Ergo n o m i s e h e p s1 c lt o logi e

Het ondetzoek naar de mogelijkheden van objectieve meetmethoden inzake men-
tale belasting, dat destijds werd begonnen onder auspiciën van de Werkgroep
Meetmethoden belasting en belastbaarheid, is vooÍtgezet.

Bij de diverse onderzoekingen rondom het thema 'objectieve meetmethoden
van psychische belasting' komt steeds duidelijker het belang van het begnp
'CentraalKanaal'naar voÍen en daarmede het aantal signalen peÍ tijdseenheid als
eenheid van belasting. De methode der dubbele taken voerde tot een operationali-
sedng van het b.grrp 'desintegratie' en opende de weg tot een kwantificeren van
de karakteristieken van de verschillende niveaus van organisatie van gedrag. Het
successief wegvallen van de hogere niveaus, behorende tot de hiëratchische
structuÍeÍing van het gestuurde gedrag, wordt een meetlat voor de psychische
belasting.

Behalve het ondetzoek inzake deze psychoiogische maten werd ook het onder-
zoek, gericht op fysiologische maten, voortgezet Experimenten betrefiende sinus
aritmie, ademhaling en oogbewegng zijn verticht, evenals enig onderzoek over
aspecten van de psychische belasting, die de gerichte beweging kan inhouden.

Een instrument, dat pretendeert een 'mentale' fietsergometeÍ te zijn, is ont-
wikkeld.

Voor een beschrijving van de expedmentet zij verwezefl flaaÍ het jaarverslag
van het Laboratorium vooÍ Ergonomische Psychologie.
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Ergono miscbe so matometrie

Het doel van het onderzoek is de studie van het vraagstuk van de wederzijdse

aanpassing van het werk en de werkende mens op grond van anatomische ge-

gevens.
In de loop van het verslagiaar is een literatuuroverzicht over dit vraagstuk

gereedgekomen.
Een algemeen oriënterend onderzoek over de problemen verband houdende

met de arbeidshouding, dat zich vooral heeft bepaald tot het bestudereÍr en

fotogÍaferen van duidelijk verkeerde werkhoudingen, is voltooid. De tot dusver

verrichte waarnemingen hadden de volgende voodopige resultaten:

Veel voorkomende fouten bij de staande atbeidshouding:
Voornamelijk samenhangend met de hoogte van het wetkvlak; dit is over het

algemeen te Laag. Is het werkvlak te hoog, dan wordt hiervoor door de

arbeiders zelf intuïtief een oplossing gevonden.
Voortdurend of veelvuldig gebruikte bedieningsorgaflen liggen zo Yer op het
werkvlak, dat bii bediening meebewegen van de tomp noodzakeliik is. In het

algemeen wordt dan in een gebogen houding volhard, zodat met kleinere

armexcutsies kan worden volstaan.
De bedieningsorganen liggen asymmetrisch op het werkvlak, zodanig dat
meebewegen van de romp noodzakelijk is. Er wordt volhard in een asym-

metrische houding van de romp.
Er is onvoldoende zicht op het werkvlak, zodat alleen in eefl Yeriq/rongen

houding het werkstuk te zien is.

Er moet voortdurend een pedaal worden bediend, die asymmetrisch ligt ten

opzichte van het werkvlak, zodat de bedienende voet niet kan worden ge-

wisseld en de arbeider de gehele dag op één been staat.

Veel voorkomende fouten bij de zittende arbeidshouding:
a, Fouten waardoor geen gebruik kan worden gemaakt vaÍ] eeÍl stoelleuning en

een gebogen, gespannen zithouding ontstaat (volgens onderzoek naat zit-
gewoonten - Burandt, Grandjean en Koskela - meeÍ dar, 5oo/o van alle zit-
houdingen). Hierbij wordt in vele gevallen met handen en aÍmen of met buik
en thoÍax tegen of op het werkvlak gesteund:

geen, onvoldoende of te lage steun vooÍ de voeten;
werkvlak telaag bij kleine oog-werk afstand;

- onvoldoende zicht op het werkvlak door bovenliggende gedeelten van de

machine;
bedieningsorganen van de machine te veÍ op het werkvlak;
te weinig ruimte voor de knieën ondet het werkvlak (laden en kastjes);

te weinig voor-achterwaartse ruimte voot de benen.
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b. Fouten, waardoor een asymmetrische lichaamshouding ontstaat:
steÍk asymmetrische bedieningsoÍganen ;

- r,eÍ opzij grijpen noodzakelijk voor invoeren van matel-iaal in de machine.

E rgo n o rz i s c h e cri teri a

Het doel van het onderzoek is richtlijnen te verschaffen vooÍ de scheppers van de
arbeidssituatie, aan de hand waarvan rekening kan worden gehouden met de
mogelijkheden en de behoeften van de mens. Deze richtlijnen zullen bestaan uit:
- een overzicht van de aan de arbeid, de hulpmiddelen en het milieu te stellen

eisen en aanbevelingen voor de aan te houden normefl;

- eeri beknopte uiteenzetting van de principes die aan deze eisen en aanbevelin-
gen ten grondslag liggen.

Met de voorbereidingeÍr voor de totstandkoming van genoemde richtlijnen werd,
dank zij de medewerking van een aantal deskundigen uit verschillende vak-
gebieden, goede voortgang gemaakt.

De indeling van een ergonomisch vademecum ten dienste van alle bij de be-
oordeling van de arbeidssituatie betrokken groepen, een checklist ergonomische
criteria betrekking hebbende op de arbeidssituatie in het stadium van ontsrerp
en de bestaande arbeidssituatie en eefl ergonomisch handboek, waarin de weten-
schappelijke achtergronden van eisen en aanbevelingen nader worden belicht,
kwamen in grote trekken gereed.

Ook op internationaal niveau wordt gewerkt aan sooÍtgelijke taken. Een in
ry64 gereed gekomen ont§/erp International Ergonomic System Analysis
Checklist zal worden geëvalueerd.

Miniatuurarbeid

Het onderzoek is gericht op de vraag of miniatuurarbeid van invloed is op de
gezondheid en het welbevinden van de mens en zo ja, ia welke bedrijfstakken dit
vraagstuk een rol speelt. De werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op de
samenstelling van een brochure, waarin een ovetzicht zal wotdeÍl gegeveÍl vaÍ1
praktische raadgevingen, te hanteÍen bii de invoering van miniatuurarbeid of het
veÍbeteÍen yan situaties waar reeds van dergelijk werk sprake is.

ONDERZOEK NÀÀR LONGÀFWIJKINGEN BIJ ARBEIDERS IN IJZÉR. EN STAÀLGIETERIJEN EN
I{ÉT VERBÀND DÀARVÀN MET HET STOF IN DE w'ERKRUIMTEN

Het onderzoek, dat in ry59 is begonnen en dat wordt verricht met steun van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, werd in dit verslagjaar voottgezet,
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De verzamelde resultaten werden, vooral §/at betÍeft het ondeÍzoek naar stof-
expositie, verwerkt in een reeks werkrapporten.

Tiidens de Bedrijfsgeneeskundige Dagen (r9-lo mei ry64) §/erd een symposium
gewiid aan het onderzoek, wàata;afl door vijf leden van de werkgroep werd
bijgedragen: J.Jongh - Vraagstelling vanuit het oogpunt van de bedrijfsarts;
F.Hartogensis - Mogeliikheden en beperkingen van stofmetingen; H.Deenstra -
Medisch onderzoek, inleiding en ktnisch deel; B.F.Visser - Longfunctie-onder-
zoek, toegepaste methoden; P. E. Joosting - Resultaten van het longfunctie-onder-
zoek; H.DeenstÍa - Samenvatting en verder onderzoek. Deze voordrachten
worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde.

In het novembernummeÍ ry64van r.N.o.-Nieuws verscheen een artikel, getiteld
'Stof en gezondheid in gieterijen'van de hand van F.Hartogensis en P.E.Joosting,
waarirt wordt ingegaan op de thans verkregen inzichten omtrent de betekenis en

de opzet van stofmetingen, de benadering van de stofexpositie, de beoordeling
van de betekenis van sommige longfunctiegegevens, het gebruik van röntgenfoto's
en de betekenis van verzuimgegevens. Enkele conclusies van deze beschouwing
zijn:

De variaties in stofgehalten zijn van dien aard, dat voor het bepalen van de

expositie van groepen arbeiders veel meer metingen nodig zijn dan het vroeger
gebruikelijke aantal.
Stofmetingen in gieterijen kunnen geschieden volgens een bepaald patÍoon
door middel van steekp(oeven op willekeurig gekozen tijdstippen.
Toetsing van de formule van Cara voor spirometrie-waarden, zoals vooÍge-
steld voor universele toepassing binnen de r.c.r.s.-landen, heeft uitgewezen,
dat deze zeker niet de optimale aanpassing weergeeft voor Nededandse ijzer-
en staalgieterij-populaties.
Het optreden van ongeliikmatige ventilatie bij ovedgens gezonde gieterij-
arbeiders is afhankelijk van leeftijd en stofexpositie.
In gevallen met een initieel stadium van silicose blijkt het onderscheidend
vermogeÍr van eeÍl zogenaamde veÍgÍotingsopname van het rechter onderveld
meer dan tweemaal zo gtoot als dat van een normale thoraxfoto.
Nauwkeurige administratie van medisch gecodeerd verzuim wijst uit, dat in
feite anderhalÍmaal meeÍ personen verzuimen vooÍ aspecifieke respiratoire
aandoeningen dan men mag vermoeden op grond van anamnestisch verkregen
gegevefls. Voor een juiste beoordeling van een situatie is het dus onvoldoende
alleen te beschikken ovet mededelingen van de onderzochte personen. Dit
kan namelijk leiden tot eeÍr ondetschatting van hetgeen in de werkelijkheid
geschiedt.
Toename van het verzuim voor aspecifieke respiratoire aandoeningen gaat

gepaard met een stijging van het verzuim voor andete aandoeningen. Deze
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bevinding doet vermoeden, dat het vezuim, ook al wordt het adminisffatief
goed en medisch juist gecodeerd vastgelegd, toch geen exacte maatstaf is voot
de beoordeling van de invloed van stof op de gezondheid.

ONDERZOEK INZAKE ARBEIDSGROEP EN ZIEKTEVERZUIM

De bewetking en versrerking van de resultaten van het onderzoek zijn beëindigd.
Een publikatie van het onderzoek, dat tot doel heeft na te ga^t ofer een causaal

verband bestaat tussen het ziekteverzuimbeloop enerzijds en de houding van de

baas, de houding van de ondememing, de verhoudingen in de ploeg en andere

meer subjectieve en groepsvariabelen anderzijds, zal in het voorjaar 1965 in de

Engelse taal verschijnen ondet de titel 'Absences and well-being of workers'.

ÀTHEROSCLEROSE-WERKGROEP T. N. O.

De onderzoekingen over de lipiden van de menselijke arteriewand, die in de

laatste jaren overwegend betrekking hadden op de aorta, werden in 1964 mede

gericht op andere arteriën, te weten arter.iae cororrariae, afieriae pulmonales,
artenae mesentericae en arteÍiae carotides. Deze onderzoekingen, die in 1965

zullen worden yoortgezet, zijn bedoeld als een nadere uitwetking van reeds enige
jaren geleden uitgevoerde analyses, waarbii interessante chemische verschillen
tusseÍr de verschillende tlpen ateriën wetden gevonden.

Het onderzoek naar de topografie van cholinehoudende fosfolipiden in de

aortawand met behulp van acorietzuur-anhydride werd afgesloten. De resultaten
zullen worden gepubliceerd. Een soortgelijk onderzoek betreffende lever-, hersen-

en zenu\ilÍ'weefsel kwam grotendeels gereed.
Een onderzoek over de histochemische lokalisatie van fosfolipiden in het alge-

meeÍr, waarbij de kleuring met Nijlblauw, Luxol fast blue G en het Íeagens van
Ífaines en Isherwood, in de modificatie van Dawson, werden toegepast, leidde tot
de conclusie dat geen van deze methoden als specifiek gelden.

De ondetzoekingen ovet de micelvorming van fosfolipiden, die in de loop van
het jaat aanvingen, kwamen goed op gang.

De nieuwe methodiek voor de analyse van fosfolipiden, bestaande uit een

combinatie van fractionering over silicagel en partiële zrtre eflalkalische hydrolyse,
werd aangepast vooÍ onderzoek op micto-schaal.

De resultaten van het onderzoek over de mucopolysacchadden, die in 1964 in
de votm van een dissertatie werden gepubliceerd*, bevatten aanwiizir.gen, dat

* F. B. Klynstra: Disftibutie en samenstellin g v^i ztte mucopolysacchariden in notmaal en athetoscle-

rotisch humaan aoftaweefsel. Riiksuniversiteit Leiden, r 964.
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chondtoitine-zwavelzuur-C (cse-c) en heparitinesulfaat een rol kunnen spelen in
processen, die leiden tot de vorming van plaques en atheromen. Op grond hiervan
zal drt onderzoek worden vooÍtgezet met de kwantitatieve isolering van het
csÀ-c en heparitinesulfaat uit de aortawand (intima en media) bij verschillende
stadia van atherosclerose.

Ten dienste van het epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen
voeding en ziekten van hart- en bloedvaten, dat te Zttphen plaatsvindt, werd de
lipidensamenstelling van 38 plasma-samples onderzocht,waarbij speciale aandacht
werd gegevet aafl de cholesterolesters en de fosfolipiden. Ook ten behoeve van
andere instellingen, o.a. de afdelingen voor kindergeneeskunde, dermatologie en
stofwisselingsziekten van het Academisch Ziekenhuis te Leiden werd een aantal
lipiden-analyses verricht.

.W'ERKGROEP T.N.O. EPIDEMIOLOGIE VAN CÀRA

Nadat h ry63 was besloten onderzoek te verrichten met betrekking tot de epide-
miologie van chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen, is in 1964 het
werkplan verder geconcretiseerd. Er werd een werkgroep ingesteld, waarin onder
meer vertegenwoordigeÍs vaÍt de Adviescommissie r.N.o. inzake chronische
aspecifieke respiratoire aandoeningen (cana) en van de Stuurgroep Industriële
Stofproblemen van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek r.N.o.
(canco) deelnemen. Met de leiding van het onderzoek is belast de arts G. D. Liem.

fn de verslagperiode werd met de voorbereiding van het onderzoek begonnen.
Het ligt in de bedoeling onderzoek betreffende het effect van luchtverontreiniging
in het werkplan op te nemen.

In Meppel werd onder auspiciën van de Afdeling Longziekten van de Rijks-
universiteit te Groningen reeds een onderzoek naar de epidemiologie van cena
verricht.

Onderzoek in samenwerking met T.N.O.-instellingen

SAMENVERKING MET DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O.

Door de Gezondheidsotganisatie en de Voedingsorganisatie r.N.o. gezamenlijk
is in r95 3 een werkgroep geformeerd voor het veÍrichten van voedingsonderzoek
op het gebied van de volksgezondheid. Zij is onder de naam Afdeling Voedings-
toestand Nederlandse Bevolking gehuisvest in het Centrual Instituut voor Voe-
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dingsondezoek r.N.o. Naast onderzoek van voedingsmiddelen wordt de voedings-
toestand in Nededand en in de overzeese gebieden bestudeerd. In het hieronder
volgende worden enkele facetten van het verrichte onderzoek nader belicht.

ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN HET TIJDSTIP EN DE AARD 1IAN DE MÀALTIJD IN VER-
BAND MET ARBEIDSPRBSTATIES

Bij arbeidspÍestaties en spotbeoefening hebben talrijke onderzoekers zichbezig-
gehouden met de vraag hoe de calorieën, benodigd per dag, over de dag verdeeld
moeteÍl ziin, met andere woorden op welk moment en met welke frequentie
voeding genomen moet wordeÍl om het best mogelijke arbeidsrendement te
verkrijgen. Bij bovenvermeld onderzoek wordt de frequentie (voorlopig) buiten
beschouwing gelaten; getmcht wordt het eerste aspect - op welk tijdstip - te
onderzoeken.

In de industrie is hierover reeds vele malen onderzoek gedaatmet tegengestelde
resultaten. Reeds lang veronderstelt meÍr eeÍr verband tussen het bloedsuiker-
gehalte en arbeidsprestaties zonder dat men echter ditverband exact kan definiëren,

Een verklaring vooÍ de tegenstrijdige uitkomsteÍl van overigens goed uit-
gevoerde proefnemingen Qfaggard en Greenberg; Tatth; Orent-Keiles en Ëfailman;
Clark; Haldi en ÍV1nn; Naegeli, Grandjean e.a.) kan wellicht worden gezocht in
drie omstandigheden:
r. Vele proefnemingen ztjn ondernomen onder labotatorium-omstandigheden,

waarbij niet zelden langdurige inspanning wordt beproefd, die veel tijd vraagt
(uithoudingsproeven), en waarbij veelsoortige meetappaÍatuurwordtgebruikt.
Hoe meer àppàratur)r en hoe langer de duur van de proef, des te meer worden
de tesultaten beïnvloed door talrijke exogene en endogene factoren. §7il men
de arbeidsptestatie in een natuudijke situatie onder wisselende uitwendige
omstandigheden en bij natuurlijke stimulering (aanmoediging, enz.) of af-
remming (monotonie, vermoeidheid, slaperigheid, enz.) beoordelen, danzal
men moeten kunnen volstaan met eenvoudige waarnemingen, die de proef-
peÍsoon niet in het bijzondet belasten, vermoeien of irriteren. Men zal. zich
moeten beperken tot het meten van een aantal essentiële maaÍ eenvoudige para-
meteÍs van de pÍestatie, Íesp. vermoeidheid onder natuudijke omstandigheden.

z. De uitkomsten vermeld in de literatuar zijn veelal gemiddelden van een groep
individuen. Indien daarbij geen significante verschillen worden vastgesteld
onder verschillende voedingsomstandigheden, wil dit niet zeggerr, dat in
individuele gevallen geen verschil valt waar te Íremen. Het is virj zeker dat
een individu dat gewend is een maaltijd op een bepaald tijdstip te gebruiken,
bij het wegvallen van die maaltijd een discompositie ervaart (suggestief of
niet), die voor hem resulteert in een andere prestatie-levering. De vraag doet
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zich daarbli voor wanfleer en in hoeverre hij, gewend aan een nieuw 'ritme',
weet zijn eigen prestatie terugvindt.

3. Een derde mogelijke verklaring voor de patadoxale uitkomsten bij verschillen-
de proefsituaties is wellicht het gevolg van het feit dat hiet fysiologisch twee
mechanismen doot elkaar spelen, namelijk het bloedsuikergehalte en de ver-
deling van het circulerende bloed. Bij een inspanning betrekkelijk kort na een

maaltijd zou men te maken kunnen hebben met een voot de PÍestatie gunstige
bloedsuikercoÍrcentÍatie maaÍ ongunstige bloedverdeling in de perifere skelet-

spieren, terwijl op , à 4 uuÍ afstand van de maaltijd het omgekeerde het
geval is.

Onderqoek bli sportprutaties

Het leek de moeite waard de prestatie in verband met de tijdsafstand van de maal-

tijd tot de sportprestatie te bestuderen bij een aantal sportlieden die onder gelijk-
vormige omstandigheden worden gehuisvest en gevoed, met name in een inter-
flaat waat de cursisten zijn ingesteld op het voedingsschema en de voedingstijden
van het huis en de prestatie wordt geleverd onder natuudijke omstandigheden op

het sportterrein. De PÍestaties moeten eerdet het karakter van gewone gezond-
heidsport dan van wedstrijdsport hebben. De resultaten worden bestudeetd bij
wisselende omstandigheden ten àarrzier,van tiid en samenstelling van de maaltijd.
De vraag naar het beste rendement bii verschillende maaltijdsituaties is vooral van
belang voor de serieuze beoefening van amateurspoÍt. Deze sportbeoefenaars

zouden immers, als de theoretische voorspellingen sraar ziin, levende en hun
maaltijden gebruikende in een notmaal gezinsverband, bijzondere regelingen

moeten trefien voordat zij gaar, tÍainen. Omdat bij het vaststellen van trainings-
tijden veelal geen rekening wordt gehouden met deze wensen en omgekeerd in
de huishouding van de gezinnen veelal geen rekening kan worden gehouden met
bijzondere voedingsmaatregelen vooÍ een training, die meestal kort na of geduren-

de normale etenstiiden wordt ondernomen, is het van belang te weten hoe bij deze

gewoonlijk bestaande omstandigheden de invloed van het tijdstip en de aard van
de maaltiid op de conditie gedurende tÍaining in werkelijkheid is.

Dit onderzoek is in 1964 begonnen bij ry-jerige cursisten van het Centmal

Instituut voor de Opleiding van Sportleiders (c.r.o.s.) te Overveeter;-zalgeduren-
de het gehele cursusiaar ry641ry65 worden vooÍtgezet.

Onderqoek ten aanqien uar dc riiaaardiglteid bi geruotoriseerd aerkeer

Een analoog onderzoek als dat betreffende sportprestaties \rordt uitgevoerd in
samenwerking met het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de Rijksuniversi-
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teit te Leiden, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid te
's-Gravenhage en de Geneeskundige Inspectie van de Koninklijke Landmacht.
Nagegaan wordt in hoeverre het bloedsuikerniveau van invloed is op verschillende
rij-situaties. Hier wordt vooral de situatie bestudeerd bii het niet nuttigen van een
ofltbijt. Getracht wordt een indruk te krijgen in hoeverre bij het wegverkeer de
invloed van hypoglykemie de verkeetsveiligheid in gevaar brengt. Het aantal
chauffeurs, dat aan het wegverkeer deelneemt, terwijl geen of onvoldoende maal-
tijd is genoten, lijkt vrij groot te zijn. Bij deze ptoefnemin ger zijn vooral zintuig-
fysiologische waarnemingen vafl belang.

Bij de beide genoemde projecten kan nuttig gebruik worden gemaakt van de
ervaringen en coördinatie van onderzoekingen van verschillende r.N.o.-deskun-
digen en instituten. Voor de methodologische aspecten van het ondezoek werd
contact ondethouden met onderzoekers van het Instituut voor Zintuigfysiologie
r.N.o. te Soesterberg, de Stuurgtoep Ergonomie van de Gezondheidsorganisatie
r.N.o., medewerkers van het Coronel Laboratorium vooÍ Arbeidshygiëne van de
Universiteit van Amstetdam en de Sectie Arbeidsfysiologie van het Nededands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde.

ffi ;',.t-;;l* *.,.,rr.happelif k onderzoek suriname Neder-
landse Antillen (wosuN,t) werd in de jaren ry$1ry64 wederom een onderzoek
ingesteld naar. de voedingstoestand van enkele bevolkingsgroepen in Suriname.
Ditmaal waren de Hindoestanen eÍr Creolen, afstammelingen van respectieveliik
fndiase en Afrikaanse groepen, aan de beurt. Een vorig onderzoek vond plaats
bij Bosnegers en Javanen.

De basis voor voedingsonderzoek in Suriname werd gelegd door Dr. E. van der
Kuyp, die uitgebreide menu-onderzoekingen verrichtte. Een medisch, somato-
metrisch en biochemisch onderzoek werd ter plaatse verricht. Hiertoe was een
mobiel laboratorium meegebracht. Meer gecompliceerde chemische analyses
werden in het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek r.N.o. te Utrecht uit-
gevoerd.

Het onderzoek werd verrichtbij 77r Hindoestaanse kinderen, r85 Hindoestaanse
volwassenen, 74o Creoolse kinderen en 267 Creoolse volwassenen. Het overgrote
deel van de Hindoestanen woonde in het district. Alle volwassen Creolen et 645
Creoolse kinderen \il/aÍen uit de stad afkomstig, 9t kinderen uit het Para-district.

De bewerking van de verkregefl gegevens veÍgt nog enige tijd. §7el kan nu
reeds wordet gezegd, dat extreme tekorten zoals in Àzië en Afrika bestaan, hier
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niet werden gevonden. Blj z à 3o/ovan de Hindoestaanse kinderenwerdenvlekken
van Bitot gevonden. Gewoonlijk worden deze vlekken van Bitot toegeschreven

aàr, een vitamine A-tekort.
De ouden van dagen hadden niet meer, wellicht zelfs minder osteopoÍose dan

Noord-Amerikanen. Dit ondanks het feit dat zij hun gehele leven veel minder
calcium opnamefl.

Uit het somatometÍisch onderzoek konden belangrijke gegevens worden ver-
ktegen. Onder meer bleek dat de Hindoestaanse kinderen aanmerkelijk minder
spierweefsel en vele gÍoepen zelfs meer vetweefsel dan Nededandse kinderen
hadden. De Creolen hadden beter ontwikkeld spierweefsel. Een en ander werd be-

vestigd dooÍ röntgenologisch onderzoek. De skeletleeftijd is ro-zo maanden achter.
Uitgesproken bloedarmoede werd niet waargenomen. Ondanks de vaak zeer

hoge carotenoid-gehalten van het bloed wetden vaak lage vitamine A-waatden
gevonden. Dit punt verdient vetder onderzoek.

Het cholesterolgehalte van het bloedserum van beide groepen was aanmerkelijk
hoger dan dat van Boslandcreolen, die enige jaren geleden werden onderzocht.

De voeding van de Stadscreolen is dan ook meet §Testets georiënteerd dan die
van de Boslandcreolen.

Uit een dergelijk routine-onderzoek leert men de voedingstoestand kennen.

Daarnaast is meestal nog veel zogenaamd voedingsfysiologisch onderzoek nodig
om de resultaten van het voedingsonderzoek juist te kunnen interpreteren en de

zogenaamde'voedingsnormen' vast te stellen.

Zo werden bij het vorige onderzoek stikstof- en calciumbalansstudies verricht
bij kinderen. Hieruit bleek dat Surinaamse kinderen voldoende stikstof en dikwijls
eer, aanzienlijke hoeveelheid calcium kunnen retineÍen uit een voeding die minder
eiwit en veel minder calcium bevat dan in §7est-Europa en Noord-Amerika wordt
aanbevolen.

Ditmaal werd getracht op een andere wijze eeninzicht te verkrijgen in de voor
het Surinaamse kind noodzakelijke hoeveelheid voedingsstoffen (nutriënten). In
een aantal kindertehuizen (internaten) werd de voedingswaarde van de voeding
onderzocht door de diëtiste van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.
Deze voedingswaarde varieerde aanzienhjk van het ene internaat tot het andere.

Tevens werd de voedingstoestand van de kindeten bepaald. Door nu deze

voedingstoestand met de voedingswaarde van de voeding te vergeliiken, kan

worden vastgesteld met v/elke voeding Írog een bevredigende voedingstoestand
wordt verkregen. Verder is het mogelijk in deze tehuizen het effect van toevoeging
van enkele bestanddelen aan de voeding te bestuderen. In deze richting wordt het
onderzoek thans voortgezet.

VooÍts wordt overqrogen de factoÍen die de skeletleeftijd bepalen in dierproe-
ven nader te gaar, onderzoeken.
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SAMENWERKING MET DE RIJKSVERDEDIGINGSORGANISÀTIE T.N.O.

ONDERZOEK NAAR DE RÀDIOACTIVITEIT IN DE BIOSFEER

Ook in 1964 werd de samenwerking tussen de Gezondheidsorganisatie en de
Rijksverdedigingsorganisatie r.N.o. op het gebied van de radioactiviteit in de
biosfeer voo( \I/at betreft de aspecten van belang voor de volksgezondheid voort-
gezet. Het onderzoek wordt vetricht door het Medisch-Biologisch Laboratorium
R.V.O.-T,N.O.

De meting van de totale beta-radioactiviteit in de lucht werd t januari ryG4
afgebroken omdat geen nieuwe gezichtspunten uit de resultaten mochten worden
verwacht. Na de Chinese kernexplosie in oktobet 1964 werden de metingen tijde-
lijk hervat. De verhoging van de activiteit ten gevolge van de Chinese kernproef
was nihil.

De voor de volksgezondheid belangrijker meting van de depositie van de
totale beta-Íadioactiviteit werd y oottgezet.

Maandmonsters Íegenwater en luchtstof werden radio-chemisch geanalyseerd
op 8eSr, eosr, 144Ce en 5aMn. De verhoudingen seSr/eoSr en l44ce/eosr verschaffen
inzicht in de oorsprong van het mateiaal. saMn is een nuclide dat uitsluitend van
Russische proefnemingen afkomstig is en dus als tracer kan dienen voor materiaal
dat aan de pool in de stratosfeer is gebracht.

Bij de Amerikaanse Starfish explosie in ry62 is op zeer grote hoogte een hoe-
veelheid 10eCd ontstaan. Meting van dit nuclide aan het aardoppervlak verschaft
inzicht omtÍent de terugkeer van radioactiviteit .van zeer grote hoogte. Omdat de
monsteÍs luchtstof die in Rijswijk worden verkregen te klein zijn om loecd aaÍl
te tonen werd het onderzoek naar de loecd-concentratie uitgevoerd in samenwer-
king met het researchcentrum te Risö van de Deense commissie vooÍ atoom-
energie, alwaat veel grotere monsteÍs luchtstof worden verzameld.
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GECOÖRDINEERDE ONDERZOEKINGEN

;ï..;Ï;ffi1,r,0,"rr",, de galzurenstorwisseling en de hoogte van
het bloedcholesterolniveau bij het konijn en de rat, dat onder leiding van Prof. Dr.
F. J.Loomeijer door Dr. A. J.Valkema wordt vetricht, werd voortgezet, eYenals

het onderzoek naar de betekenis van de elektrofysiologische onderzoekmethoden
voor de diagnostiek van atherosclerotische pÍocessen in retina en chorioidea, dat

staat oflder leiding van Prof. Dr. H.E.Henkes.
In het werkplan t965 van de Adviescommissie r.N.o. vooÍ onderzoekingen oP

het gebied van atherosclerose en trombose is een onderzoek opgenomen naar de

mogelifke invloed van latente diabetes als factor bif het ontstaan van bloedvaat-
ziekten, dat doot Dr. J.Nieveen zal worden verricht.

cHRoNrscHE aspEcrFrEKB REsprRÀTorRE ÀANDoENrNcrN (cene)

Voortgewerkt werd aan de volgende onderzoekingen:
onderzoek naat de verhouding van sensibilisatie en hyperreactiviteit van de

bronchiaalboom in het kader van de astmapÍoblematiek tegen de achtergtond van
veranderingen van endocrine aard (Prof. Dt. N.G.M.Orie en Dr. K. de Vries);
klinische observatie, voornamelijk wat betreft de longfunctie, van een groot aantal
patiënten met astma en emfyseem, die worden behandeld met ÍelaxeÍende adem-

oefeningen, al of niet gecombineerd met medicamenteuze therupie (Prof. Dr.
H.Deenstra);
ondezoek bij jeugdige peÍsonen liidende aan recidiverende infecties der bovenste
luchtwegen (J.W. Stoop) ;

onderzoek inzake de bijwerkingen van coÍticosteÍoïdenthetapie bij kinderen met
asthma bronchiale (Dr. §7. vanZeberr).

In het verslagiaar werd een drietal onderzoekingen afgesloten, t.w.:
onderzoek om op statistisch veÍantwooÍde wijze het effect van ademoefeningen na

te gaafl bij patiënten met zo veel mogelijk ongecompliceerd asthma bronchiale
(Dr. J.G.Roosenbutg);
na-onderzoek van patiënten, waarbij in de jeugd een pneumonectomie werd vet-
dcht (Prof. D.. J.Swietenga);
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de studie van eosinofilie in verband met atopiegraden en in verband met expositie
(Dr. H.Varekamp).

Een korte samenvattin g van deze onderzoekingen wordt gegeyen op bb. 7 5 177
van dit verslag.

DIABETES MELLITUS

In 196r werd een onderzoek afgesloten over de doodsoorzaak en leeftijd van
ovedijden van diabetici, dat onder leiding van Prof. Dr. P. Muntendam door de
arts J. Bruins Slot was verdcht. De heer Bruins Slot hoopt it ry65 op dit onder-
ril/elP te pÍomovefen. Een samenvatting van het onderzoek wordt gegeven op
blz. nhg van dit verslag.

In de jaren rytg tlm ry61werd door de arts E. van de \Veg een onderzoek
uitgevoerd betreffende pre-diabetes. De hieruit verkregen gegevens zullen in
een publikatie worden verwerkt, welke in ry65 hethcht zalzien Een kort résumé
is opgenomen op blz. 7918o vat dit verslag.

In de verslagperiode vond het longitudinale onderzoek naar deplaats van diabe-
tici in het arbeidsproces onder leiding van Dr. E.H.W.§Tijnmalen vooÍtgang;
Dr. F.Gerritzen vervolgde zijn onderzoek naar de frequentie van retinopathie bij
diabetici met volledig en onvolledig gecorrigeerde insuline-deficiëntie. Aange-
vangen werd met het onderzoek inzake metabole afwijkingen bij diabetespatiën-
ten (Mej. Dr. J.Terpstra).

ENDOCRINOLOGIE

De volgende onderzoekingen werden vooÍtgezet:
onderzoek inzake de bepaling van het a-ketol-steroïdenspectrum in de urine van
normalen en patiënten (Dr. W. S. Cost);
ondetzoek inzake vetmobilisatie en oxydatie bij patiënten met exogefle vetzucht
ondet invloed van exogeen soortspecifiek groeihormoon (Dr. H.Doorenbos);
onderzoek inzake de kwantitatieve bepaling van de schildklierhormonen in het
bloed van normale personefl, van peÍsonen met endemische krop en van hypo- en
hyperthyreoïde patiënten (Drs. Th. J. L. J. Postmes) ;
onderzoek inzake de relaties tussen het centrale zenuwstelsel en de schildklier
(Dt. J.J.vanderWerfftenBosch). De subsidiëring van dit onderzoek is eind
1964 beëindigd; de kosten zullen verder door de Rijksuniversiteit te Leiden
worden gedragen.

Begonnen werd met een onderzoek naar de etiologie, de pathogenese en de
therapie van bepaalde metabole osteopathieën, vooÍnamelijk met behulp van
langdurige balansstudies (Dr. R.G.A. van Wayien).
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GERONTOLOGIE

In de verslagperiode werd verder gewerkt aar, de volgende proiecten:

experimenteel gerontologisch onderzoek (Prof. Dr. O.Miihlbock en Dr. P.J.

Thung);
onderzoek inzake osteoporosis senilis (Dr. M.Frenkel);
gerontologisch onderzoek in het Gemeentelijk VerzorgingshuisvoorOudenvan
Dagen te Amsterdam, speciaal wat betreft het pathologisch-anatomische gedeelte

(Dr. M.Frenkel);
vervolg-onderzoek op het in de periode van mei r95t tlm september t9t7 Ye?

richte onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke toestand van bejaarden in
Nederland met inschakeling van huisartsen (Dr. R.J. van Zonneveld);

onderzoek inzake de revalidatie van expressiemogelijkheden bij afasiepatiënten

(Dr. J.Th. R. Schreuder) ;

onderzoek itzake calciumstofwisseling bij gezonde bejaarden (Dr. J.Th.R.
Schteuder);
onderzoek naar de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand van alle per-

sonen van 65 jaar en ouder in een huisartsenpraktiik (A.Fuldauer).

Het onderzoek over osteoporosis senilis dat wordt uitgevoerd door mevrouw

D.H.Birkenhàger-Frenkel is in een zodanig stadium, dat hierover het volgende

valt te vermelden.
Het onderzoek is in de eerste plaats opgezetfnet het oogmerk om - naast de

gangbare críteriavoor het bestaan van een osteoporose (de klinische, Íöfltgenolo-
gische efl, eventueel, de histologische) - andere criteria te vinden om de diagnose

in een zo yroegmogetijk stadium van de ziekte te kunnen stellen en om, vervolgens,

het resultaat van een therapie sneller te kunnen beoordelen dan tot nu toe het

geval is.

Inmiddels bleek de 
crude bone aolurue ntío, datis de verhouding tussen het uit-
pure bone aolurte

wendige volume van een door biopsie verkregen cylindertje botweefsel en het

daadn aanwezige volume zltiver bot, een bruikbare maatstaf. te zijrl bii het stellen

van de diagnose osteopoÍose, ook in weinig voortgeschreden gevallen.

Het onderzoek richt zich tevens op de vruag of er - in tegenstelling tot de

gangbare opvatting - chemische verschillen tussen osteoporotisch en normaal

bot aantoonbaat zijn.
Enige jaren geleden wetd uit de resultaten de indruk veÍkregen, dat de calcium/

fosfor Íatio van osteoporotisch bot lager was dan die van nofmaal bot. Uit de

'waaÍden, die het afgelopen jaar werden vetzameld, blijkt nu dat dit verschil

statistisch in hoge mate significant is.
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Destijds kon geen antwoordworden gegeven op de vruagof dezelagere calcium/
fosfor Íatio het gevolg sras van een vedaagd calciumgehalte dan wel van een veÍ-
hoogd fosforgehalte. Dank zij het uitgebreide biopsiemateiaal a{komstig van
patiënten uit het Algemeen Ziekenhuis Zonnestraal te Hilversum, waarover door
samen§/erkirig met Dr. J.Th.R.Schreuder kon worden beschikt, kon worden
vastgesteld dat het calciumgehalte per gewichtseenheid zuiver bot bij osteoporose
lager is dan bij r,ormaal bot. Tussen de fosforgehalten van beide groepen bestaat
geen aantoonbaar verschil.

Om een inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen het botzout en de bot-
matrix werd van de bewerkte botmonsters het hydroxyprolinegehalte bepaald.
(Collageen bestaat vooÍ r4,r o/o :uit hydtoxyproline, een aminozuur dat verder
alleen in elastine gevonden wordt). Ook hier beginnen zich duidelijke verschillen
tussen osteoporotisch bot en normaal bot af te tekenen. Het hydroxlproline-
gehalte per volume- en gewichtseenheid zuiver. bot bleek in porotische botmon-
sters lager te zijr dan in normale. Hieruit volgt dat de fosfor/hydroxyproline
Íatio - met andere wooÍden de mineralisatiegraad van het collageen - bij osteopo-
tose hoger is dan notmaal. In deze hogere mineralisatiegraad van het collageen
van osteopoÍotisch bot kan geen steun worden gevonden voor de thans veel
verbreide opvatting dat osteoporose alleen vetootzaakt zou worden door een
chronisch calciumgebrek. De lagere waarden voor het hydroxyprolinegehalte per
bowolume wijzen er eeÍdeÍ op dat, bij seniele osteoporose, primair of secundair
een tekort aan botmatrix een gÍoteÍe rol speelt dan de laatste tijd wordt aan-
genomen.

VI RUSZIEKTEN

Het histopatholo gis ch onderzoek naar. de o o rzaken van encephalitis postvaccinalis,
dat sinds r95z door Prof. Dr. E. de Yries werd verricht, werd eind ryí4beëindigd.
Op blz. 8ol8z geeft Prof. de Vries een nabeschouwing over het op dit gebied ver-
richte onderzoek.

Het onderzoel<r;raar het voorkomeÍr van serum-hepatitis na bloedtransfusie en
toediening van bestraald plasma, verricht onder leiding van Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
wetd in het verslagiaar afgesloten. De gegevens worden bewerkt en in een verslag
vastgelegd.

Ondet leiding van Prof. Dr. J.D.Verlinde werd het onderzoek met betrekking
tot vraagstukken in verband met vaccinatie tegen poliomyelitis voortgezet; be-
gonnen werd met een onderzoek inzake vaccinatie en circulatie van het polio-
myelitisvirus in Nededand. Het Prinses Beatrix Fonds draagt voor 9oo/o in de
kosten \Íar deze onderzoekingen bij.
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Elektro<ncefukgrafe

In het kader van de §Terkgroep vooÍ Elektro-enceÍalografre van de Medisch-

Fysische Afdeling r.N.o. wordt onderzoek over de volgende onderwerpen Yer-

richt:
verschijnselen bij de elektromyografie (Prof. Dr. J.Droogleever FoÍtuyn);
frequentie-analyse van het elektro-ence falogram bij ptovocatie met fitsprikkeling
en met akoestische prikkeling (Prof. Dr. J.Droogleever FoÍtuyn);
het patrooÍr van de elektrische activiteit bij de prematuuÍ eÍl à terme geborenen

(Prof. Dr. G. P. M. Horsten);
elektromyografie (Dr. W. O. C. Magnus) ;

de corticale elektdsche reactie op perifere prikkels en de afwijkingen hiervan bif
hersenaandoeningen (Dr. W. O. C. Magnus) ;

de betekenis van het grondpatrooÍl van het elektro-encefalogram bii epilepsie-

patiënten (Dr. W. O. C.Magnus) ;

systematische analyse van het elektro-encefalogram ten behoeve van het psychia-

trisch onderzoek (Prof. Dr. L. H. van der Tweel);
ontwikkeling van de Íetinafunctie na de geboorte (Prof. Dr. G.P.M.Horsten en

Dr. J.E.Winkelman);
Íeactiepatfonen bij gebruik van gemoduleerd licht met behulp van de Computer
of Average Transients (Prof. Dr. H.E.Henkes, Dr. W.O.C.Magnus, Dr. W.
Storm van Leeuwen en Prof. Dr. L.H. van deÍ Tweel).

Voofts wordt in het kader van de Medisch-Fysische Afdeling onderzoek gedaan

op de volgende gebieden:

F1iologie en interne geneeskzndc

In het vedagjaar zijn de volgende onderzoekingen vooÍtgezet:
onderzoek inzake perifere circulatie (Werkgroep bestaande uit Prof. Dr. E.J.
Ariëns, Ptof. Dr. J.Mali, Prof. Dr. J.B.Stolte en Prof. Dr. A.J'H.Vendrik);
onderzoek inzake de mechanische eigenschappen van de longen;
lichaamsplethysmografie (Prof. Dr. H. Deenstra) ;

onderzoek naar het ontstaansmechanisme van hartgeruisen (Prof. Dr. D. Dutrer);
onderzoek naat de hemodynamische gevolgen van een steÍrose in het bloedvat of
in het hart (Prof. Dr. H. A. Snellen);
onderzoek naar de plaats van ontstaan en wijze van voortgeleiding door de thorax
van hartgeruisen (Prof. Dr. H. A. Snellen);
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onderzoek betreffende de correlatie van ballistocardiografische en hemodynami-
sche gegevens (Prof. Dr. H. A. Snellen);
interpretatie van foto-elektrische en plethysmografische metingen van de perifere
circulatie (Prof. Dr. Jw. van den Berg);
ondezoek inzake automatische registratie van ritmestoornissen van het hart
(P.Haverkamp);
terwijl werd begonnen met:
onderzoek naar de mogelijkheden rraÍr gaschromatografie bij
bloedgassen in de kliniek (Dr. G.J.Tammeling);

de bepaling van

onderzoek inzake de onbloedige bloeddrukmeting aan de tattestaart (prof. Dr.
A.J.H.Vendrik).

Nearo logie en o to-rbino- larlngo logie

In het verslagjaar werd verder gewerkt aan:
onderzoek inzake de toepassing y^tt ultrageluid bij de diagnostiek van hersen-
aandoeningen (Prof. Dr. J.,S7.G. ter Bnak);
onderzoek naarhet analysevermogen van het menselijk gehoor (prof. Dr. L.B.§r.
Jongkees).

Afge s lo te n o n de r qo e ki nge n

Enige jaren geleden werd onder leiding van Prof. Dr. H.A. snellen door de heer
H. Hartman een onderzoek verdcht betreffende het fonocardiogram in samenhang
met de polsgolf.

In het verslagjaar verscheen de dissetatie van de heer H. Hartman, getiteld
'Fonocardiogr.afie en polscurven, in het bijzonder bij aortastenose,.

In het verslagiaar kwam vooÍts gereed het eindverslag van het ondeÍ leiding
van Prof. Dr. H. A. Snellen verdchte onderzoek betreffende de elektrokymografie.
Een samenvatting wordt gegeven op pagina 8zlg4 van dit jaarverslag.

F;ind ry$ werd het onderzoek inzake analyse van enige visuele functies onder
normale en pathologische omstandigheden beëindigd. Dit onderzoek stond onder
leiding van de hoogleraren Dr.J. ten Doesschate en Dr. H.E. Henkes en werd
verricht in samenwerking met het rnstituut voor Zintuigfysiologie n.v.o.-r.N.o.
De bevindingen vafl een gedeelte van dit onderzoek zijn neergelegd in het proef-
schdft van de heet c.J.§T.Dunnewold: 'on the campbell and stiles-crawford
effects and their clinical importance', dat in ry64 het hcht zag.
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De volgende onderzoekingen, gecoördineerd in de Afdeling voof Radiobiologie

r.N.o. wetden in de verslagperiode voortgezet:
genetische onderzoekingen in verband met de radiobiologie (Prof. Dr. F.H.
Sobels);
onderzoek aan menselifke chromosomeÍt, verdcht door meiuffrouw Dr. J.M' van

Brink;
chromosomenonderzoek bij myeloproliferatieve aandoeningen (Dr. C.H.§7.

Leeksma).
Het Drosophila mutatie-onderzoek werd afgesloten. De resultaten zullen wor-

den neergelegd in een publikatie, wellicht in de vorm van een dissertatie van Drs.

S. C. M. Schouten. Een samenvatting van het verrichte ondetzoek wotdt gegeven

op blz. 84f 85 van dit verslag.
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SAMEN§TERKING MET ZELFSTANDIGE INSTELLINGEN

Algeneen

Een belangtijke verandering in :.964 was de vethuizing van de Afdeling voor
Medische Mycologie naat het nieuwe gebouw van het Centraalbureau vooÍ
Schimmelcultures, gelegen aan de Oosterstraat te Baatn, waaÍ een veel grotere
werkruimte ter beschikking staat.

Evenals in ryQ weÍd weer veel klinisch-pathologischmateriaal ter onderzoek
ontyangefl. Het materiaal was grotendeels afkomstig van patiënten met aandoe-
ningen der ademhalingsorganen. Ondet de 4j9 inzendingen bevonden zich 4rt
cultures en verder haten, nagel- en huidschilfers, weefselstukjes, pus, faeces, uÍine,
enz. Voor het aar]v1d8en vaÍr mycologisch onderzoek werden formulieren ge-
maakt, die aan belanghebbende personen en instituten §/eÍden toegestuurd.

Uit binnen- en buitenland werd een gÍoot aantal aan-vtagen voor levering van
cultures van schimmels en actinomyceten ontvangen, waarvoor r 56 actinomyceten
ei Íri' schimmels microscopisch en macroscopisch §/erden gecontroleerd.

De collectie van medisch belangrijke stammen werd met 45 nieuwe schimmels
en 6r nieuwe actinomyceten uitgebreid.

ln maaft werd de jaadijkse cuÍsus medische mycologie gegeyen, 'waàr^an 
9

cursisten, waarvar, één afkomstig uit Denematken, deelnamen. Op het in novem-
ber te Lille gehouden symposium rran de Société Frangaise de Mycologie Médicale
hield Dr. G.À. de Vries een voordracht getiteld: 'La variabiltté de Trichophyton
rubrum'.

Onderqoek

Voor het Aspetgillose-onderzoek werdefl nog 20 stammen uit lucht en grond
geïsoleerd om als controle te dienen naast de van ziektegevallen afkomstige
stammen. Bii ruim 3oo/ovan de overige roo stammen werd een meer of minder
sterke Íluorescentie geconstateerd.

Voor het ondetzoek van keratinofiele schimmels werden enige interessante
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schimmels gek§/eekt, die nog in onderzoek zijn. Benedek's bewering, dat Kerati-
nomyces aielloi een imperfecte vorm van Anixiopsis stercoraria zou zijn, kon ten
gevolge van de afwezigheid van cleistothecia in de als perfecte stadia van Kerati-
nomyces aielloi gezonden cultures niet worden flagegaal In samenwerking met
Dr. Cormane werd een studie gemaakt van een aarfial Trichophyton rubrum-
stammeÍr, die een zwart-bruin pigment in de voedingsbodem vormen.

Bij het onderzoek naar antibiotisch actieve thetmofiele actinomyceten en
schimmels werd een aantal zeLdzame, ten dele nog onbekende soorten gekweekt.
Voor één van deze soorten kon een zwak-remmende invloed op de groei van
Trichophyton mentagÍophytes var. interdigitale wotden aangetoofld; Trichophy-
ton rubrum bleek ongevoelig te zijn.

Van dde StÍeptomyceten wetden uiwoerige Íapporten opgesteld. Verder wer-
den ten behoeve van het Internationale Streptomyceten-onderzoek ro Strepto-
myces-stammen onderzocht.

In samenwerking met Dr. A. H. Klokke te Vellore werd een onderzoek ingesteld
naat de veroorzakers van actinomycotische mycetomata pedis in India. Onder de
hieruit gekweekte Nocardiae en Streptomyceten bevindt zich een aantal bijzondere
stammen, die misschien nieuwe species zullen blijken te zijn.

SAMENWERKING MET DE ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING TER VOORKOMING VAN
BLINDI{EID

De in het jaawerslag ry@ opblz.4z et 43 aàflgekondigde, in ry64 te verwachten
publikaties: 'Les dégénérescences tapéto-rétiniennes du type x-chromosomal aux
Pays-Bas' en 'General examination of forty partially sighted children from an
institution, for the pu{pose of orientation'* zagen in het verslagjaar het licht.

In de publikatie over de x-chromosomale tapetoretinale degenemtie wordt
vooral gewezefl op het feit, dat in elk der acht in Nededand aangetroffen families
vrouwelijke carriers voorkwamen, die afwijkingen vertoonden, welke geheel
herinnerden aan die van de mannelijke lijders, doch nagenoeg steeds in gemitigeer-
de votm aanttrezig §/aren. In verband met adviezentenaanzien van de voorplan-
ting heeft het op deze wijze herkennen van de carrier gÍote sraarde.

Het onderzoek van de veertig slechtziende kinderen, dat behalve door enige op
verschillend gebied gespecialiseerde oogartsen en neurologen ook door een
internist en eeÍl psycholoog werd verricht, toonde bij een zo belangrijk aantal
kindeten het bestaan van andere afwijkingen (neurologisch, intern en psycholo-

* J.Schappett-Kimmyset: Les dégénétescences tapétotétinieones du type x-chromosomal aux Pays-Bas.

Bull. et Mémoites Soc. Frang. d'Ophtalmol. 76 (rS6l) p. tzzf tz9.
À.\l.C.vanVeelen e.a.: General examination of forty patially sighted children ftom an institution,
fot the purpose of orientation. Adv. Ophthal. 15 $96$ p. z6of 5t8.
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gisch) aan, dat een cotrelatie tussen de verschillende afwijkingen met enige
zeketheid mag worden aangenomen. Het diffuus gestooÍde elektro-encefalogram,
dat in een zeethoog percentage werd gevonden, wijst in de richting van een stoor-
nis, in een vÍoeg embryonaal stadium optredend. De bij het onderzoek betrokken
psycholoog meent, dat het slechtziende kind een bepaald type veÍtoont.

Het trekken van verdere conclusies zal eerst mogelijk zijn, wanaeer het onder-
zoek in gÍoteÍ verband kan worden voortgezet. Dit geldt zowel ter. aanzien van
het 

^afltal 
kinderen als ten aanzien van het team, dat hiervoot met deskundigen

op pedagogisch en sociaal terrein zal moeten worden uitgebreid.

Het onderzoek naar de in Nededand voorkomende gevallen van chorioideremie
en atrophia gyÍata chorioideae et retinae door de oogarts J.H.Kurstjens werd in
1964 beëindigd. Het zal in april 1965 als dissertatie worden gepubliceerd.

Het doel van het onderzoek was om door opsporing van zoveel mogelijk
gevallen nadet te 'ffoÍden geïnformeerd zowel over de frequentie van beide
ziektebeelden als over het klinische beeld der aandoeningen, speciaal in de begin-
stadia. Tevens om aàfl de hand rran een gefundeerd onderzoek de genetische
aspecten van beide afwijkingen nog eens nader te belichten.

'§7'at de chorioideremie aarrgaat, in de 9 stambomen, waaronder een zeer. gÍote,
ontstaan door samenvoeging .vafl 4 andete, werden in totaal 5z lijders en 96
carrieÍs aangetroffen, van wie 45 lijders en 6r carriers door de promovendus wer-
den onderzocht.

In het beginstadium van de aandoening, waarin donker-adaptatie, gezichts-
velden, elektroretinogÍam en elektro-oculogram nog noÍmaal werden gevonden,
zagmefl bij de lijders pigmentophopingen diep in de retina ter hoogte van het
pigment-epitheel gelegen, doch geen spoor van chorioideale atrofie. Op grond
van dit feit lijkt het waarschijnlijk dat de primaire zetelvan de aandoening in de
pigmentlaag (tapetum nigrum) is gelokaliseerd.

In de volgende stadia werden fundusafwijkingen waargenomen, die gemakkelijk
met andere aandoeningefl, zoals atÍophia gyruta chorioideae et retinae en tape-

toretinale degeneratie met chorioideale sclerose veÍ\r/ard kunnen worden. De door
lYaardenburg voorgestelde naamswijziging der chorioideremie in progressieve
tapetochorioideale degeneÍatie weÍd in verband met de gevonden feiten aanvaard.

Bij de carriers weÍdeÍr sterk wisselende fundusbeelden aangetÍoffen, variërend
van lichte pigmentstooÍnissen tot beelden, die ten zeerste leken op de voor de
liider kenmerkende afwijkingen. Dit laatste was het geval bij drie carriers uit drie
verschillende stambomen.

Ook uit dit onderzoek blijkt, dat de carriers over het algemeen te herkennen
zijn. De intermediaite x-chromosomale wijze var. overerving der chorioideremie
werd eveneens bevestigd.
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Het onderzoek van de atrophia gyr ta chorioideae et retinae verschafte y

stambomen, waarin r 3 patiënten werden aangetÍoffen. Het frequente voorkomen
van myopie ei catàÍact bij de attophia gytata kon worden aangetoond. Voor de
autosomale recessieve erfelijkheid, die door het ondezoek werd bevestigd, pleitte
elreneens de in drie van de vijf families gevonden consanguiniteit.
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ONDERZOEKINGEN OP INITIATIEF VAN DERDEN

In r964 lopende onderqoekingen

Onderzoek inzake de pathogenese van vetembote (Prof. Dr. J.Th.F.Boeles).
Onderzoek naar de stÍuctuuÍ en de functie van de kindervoet (Dt. A. L. de Vetten).
Ondezoek inzake de re-utilisatie van ijzer btj mens en proefdier onder normale
en pathologische omstandigheden (Dr. §7.C.J.B.Hulscher en Dr. C.H.§f.
Leeksma).
Onderzoek inzake het voorkomen van streptococcen als oorzaak van tonsillitis
in de huisartsenpraktijk, de frequentie van acuut ïeuma eÍr acute nefritis als
complicerende ziekten hiervan en enige pathogenetische factoren van belang voor
deze aandoeningen (Prof. Dt. §f.R.O.Goslings en Dr. H.A.Valkenburg).
Onderzoek naar de registratie en epidemiologie van ziekenhuisinfecties (Dr. H. C.
Zanert).
Onderzoekinzake luchtinfectie in operatiekamers (Dr.J.C. M. HattingaVerschure).
Ondezoek naat de mogelijke endogene mechanismen, die de ontwikkeling van
vetzucht bevorderen (Dr. P. S.Blom).
Onderzoek vanpeinataal gestorven kindetenin deprovincie ZeelanddooÍpatho-
logisch-anatomisch, bacteriologisch-setologisch en enquëte-onderzoek van kind
en moeder (Dr. H.T.Planteydt en F.P.Flu).
Onderzoekinzakedeimmunisatietegenmastitispuerperalis(Prof.Dr.K. C.§Tinkler).
Onderzoek inzake het werkingsmechanisme van kwikdiuÍetica (Dr. G.Blomhert).
Ondetzoek inzake het voorkomen van toxoplasmose bij zwangeÍen eÍl pasgebo-
renen (Prof. Dr. G. J. Kloosterman).
Het construeren en in de kliniek integreren van een kleine eenvoudige kunst-
matige nier, die met minimale controle een veilige hemodialyse waarborgt (Dr.
C.L.J.Vink).
Proefonderzoek ter opsporing van gehoorstooÍnissen bij kinderen (Stichting
Samenwerkende Provinciale UttechtseVerenigingen rran het Groene, §7it-Gele en
Oranje-Groene Kruis).

Onderqoekingen, uelke in tg6S beginnen

Onderzoek naar de revalidatiemogelijkheden van slechthorenden met een tiid-
constante storing (Drs. À.§7. de Vos).
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Onderzoek inzake de bereiding van een standaard 'Kveim'-antigeen uit normaal
weefsel voor de diagnose van de ziekte van Besniet-Boeck (sarcoïdose-diagnostiek)

- (Dt. R.Kooij).
Onderzoek irzake de diagnostiek en de epidemiologie van de toxocariasis in
Nederland (Dr. C. F. A. Bruiining).
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MEDEDELINGEN OVER AFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN

;::#J;:;,::}#:,. JJ:Ï|;J}JI":ÀÏIËNTEN 
MET EEN Z O V E EL MOGE LI J K

In ryQ werd onder leiding van Dr. J.G.Roosenburg een onderzoek beëindigd
dat ten doel had om op statistisch veÍant'vr'oorde wijze het effect van ademoefenin-
gen na te gaan bij patiënten met een zo veel mogelijk ongecompliceerd asthma
bronchiale. Hiertoe weÍden patiënten geselecteerd die, Iijdende aan asthma bÍon-
chiale, op één of meer inhalatieproeven met allergenen positief reageerden en die
bij het longfunctie-onderzoek geen belangrijke irreversibele afwijkingen bleken
te hebben.

De patiënten werden onderzocht door de asthma-werkgroep van het Gemeente-
ziekenhuis te Den Haag,bestaande uit longarts, keel- neus- en ooÍarts, allergoloog,
pathofysioloog, psychiater, eventueel kinderarts en maatschappelijk 'qreÍkster.

Het aantal patiënten, dat voor het onderzoek in aanmerking kwam, werd ver-
deeld in t\À/ee groepen, door het lot aangew:ezen.

Het door de Gezondheidsorganisatie r.N.o. beschikbaar gestelde subsidie werd
gebruikt vooÍ het aantrekken van eeÍr fysiotherapeute en een hulpkracht, die de
patiënten wekelijks oP eeÍl vast uuÍ thuis bezocht voor het ophalen van klachten-
lijstjes en bepaling van vitale capaciteit en seconde-capaciteit. Het lag in de
bedoeling van beide gÍoepen slechts één facet van de behandeling te laten ver-
schillen, in casu één groep desensibilisatiebehandeling en de andere groep relaxe-
rende ademoefeningen, terwijl alle andere facetten - medische, medicamenteuze,
psycho-sociale hulp - vooÍ beide groepen gelijk zoladen zijn.

uiteindelijk bestond de ademtherapiegroep ilt 36 patiënten en de desensibili-
satiegroep uit lo patiënten.

Het onderzoek is in zoyette mislukt, dat het effect van de ademtherapie niet op
statistisch veÍant§/ooÍde wijze kon worden aangegeven, daat de exacte gegevens,
die ter beschikking staan, oÍlvoldoende ktformatie over de werkelijke toestand
van de patiënten blijken te gelren en de wijze §/aaÍop de werkelijke toestaÍrd van
de patiënten kan wotden aangegeven zich niet leent voor statistische bewerking.

Eén van de belangrijkste punten was het ontbreken van een vast systeem van
noteren van de verschijnselen, noodzakelijk voor de follow-up bii langdurige
behandeling. Een detgelijk systeem moet algemeefl aarrvaardbaar zijr^. Bovendien
moet eÍ een waarde-oordeel uit kunnen worden verkregen.
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Tevens bleek dat de behandeiing van beide gÍoepen toch in meer dan één facet

verschilde. Bij de desensibilisatiegroep was de medische zorg en medicamenteuze

begeleiding veel frequentef en intensiever dan bij de ademtherapiegroep. In de

desensibilisatiegroep werd bij 27 yàrt de 3o patiënten een goede vefbeteÍing

bereikt; in de ademtherapiegroep bii z7 van de 36 patiënten.

De mislukkingen kwamen vooÍnamelijk voor bij niet-coöpeÍatieve patiënten.

Dat bij de ademtherapiegroep ondanks ontbreken van de frequentie en intensieve

medische zorger. medicamenteuze begeleiding het aantal positieve resultaten zo

groot was, doet sterk vetmoeden dat aan de ademthempie bij asthma bronchiale

een belangrijke positieve waarde mag worden toegekend, hoewel dit bii dit
onderzoek niet op statistisch vefantwoofde wijze kon worden aangetoond.

NA-oNDERzoEK vAN PNEUMoNEcrourr-perrËNtrN

Door de arts H.J.Winter, medewerket van Prof. Dr. J.Swierenga te Utrecht,

wetd in de iaren ryQ1ry64 een fla-onderzoek gedaan betreffende de toestand van

mensen, die in hun ieugd een pneumonectomie hebben ondergaan. De indicaties

voor deze operaties w'areÍl verschillend.
Yan r94z tot t96o werd bij 69 patiënten een pÍreumonectomie verricht. Van

deze patiëntenzijrl er in de loop van de observatietijd r; ovededen, met name

heeft de operatie een moÍtaliteit gehad Yàfltotaal 3, terwijl I2 Patiënten op latefe

leeftijd zijn ovededen. Van de overblijvende 54 patiënten weÍden er 4 niet

opgeÍoepen omdat het tiidstip van operatie en de datum van het na-onderzoek te

kort op elkaar zouden vallen.
Van de ,o patiënten, die werden opgeroepefl Yoor na-ondeÍzoek, ziin et 47

verschenen. Het na-ondetzoek is momenteel in bewerking. De voodopige con-

clusies zijn als volgt:
Drieëndertig patiënten zljn zowel klinisch als wat betreft het longfunctie-

ondetzoek in goede toestand; z9 hiervan nemen ge§/oon deel aan het arbeids-

pÍoces. Acht patiënten bevinden zich tn een zeer matige toestand. Hiervan nemen

6 normaaldeel aan het arbeidsproces, de andere twee zijn niet volledig tot weÍken

in staat. Zes patiënten bevinden zich in een slechte toestand. Hiervan verrichten

eÍ t\r'ee nofmaal arbeid, de andere viet patiënten uit deze groep doen zeer lichte

bezigheden.
De resultaten van het functie-onderzoek worden thans uitgewerkt en getracht

zal worden na te gaafl of er een verschil bestaat tussen de resultatet Yafl deze

operaties en tussen die op volwassen leeftijd. Daarnaast is ook van belang de tijd
die verstreken is tussen de operatie en het na-onderzoek, alsmede de leeftijd waar-

op de patiënt is geoPereerd.

Te zijner tíjd za| hierover verslag worden uitgebracht.
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In ry64werd door Dr. H.Varekamp een studie van de bloedeosinofilie in verband
met atopiegraden en in verband met expositie grotendeels afgesloten.

Het onderzoek over de invloed van de sterkte van de atopie en de expositie op
de aantallen eosinofiele leukocyten werd verricht door het vergelijken vaÍl procen-
tuele frequentieverdelingen bij een logaritmische klasse-indeling. Er werd onder-
scheid gemaakt tussen atopische patiënten (met positieve huidreacties op huisstof-
alletgeen) en niet-atopische (met negatieve huidreacties).

Het bleek noodzakelijk, ten einde homogene populaties te verkrijgen, splitsin-
gen te maken in verband met sexe, leeftijd en ziekteduur. De belangrijkste
resultaten van het onderzoek over de inuloed aan de sterkte aan de atopie zijnl.
r. Beneden de leeftijd -lan 20 jaar et bij een ziekteduur korter dan ro jaarver-

tonen de grafieken van de eosinofiele leukocyten bij sterke en lichte atopie
weinig verschil. Het percentage gevallen rnet zeet. hoge aantallen eosinofiele
cellen is in deze groep bij sterke atopie gÍoter dan bij lichte atopie.

z. Boven de leeftijd .van zt jaar Egt bij sterke atopie met koÍte ziekteduur de
belangrijkste frequentietop minstens één klasse hoger dan bij lichte atopie.

3. Bij lange ziekteduur is bij vrouwen met steÍk atopisch astma het percentage
gevallen met hoge aantallen eosinofiele cellen groter dan bij lichte atopie. Bij
maÍ]nen zljn bij lange ziekteduur zowel bij sterke als bij lichte atopie de gra-
fieken vrijwel gelijk.

Het onderzoek over de invloed uan de expositie had uitsluitend betrekking op de
bestudering van de betekenis van het huisstof-seizoen.

Het aantal patiëriten met atopisch astma dat gedurende het seizoen (juli t/m
novembet) voor de eerste maal onder behandeling kwam was zeer veel groter dan
het aartal patiënten dat buiten het seizoen (januari t/m mei) voor de eerste maal de
polikliniek bezocht. Het verschil is statistisch zeer sterk significant.

Het peÍcentage patiënten met aantalTen eosinofiele cellen boven de 4oo was
echter buiten het huisstof-seizoen niet veel kleinet dan gedurende het seizoen.

Tussen sterke en lichte atopie werden tot dusver geen gÍote verschillen ten
aanzien .tran de seizoeninvloed gevonden. De resultaten vafl het onderzoek worden
nog verder uitgewetkt,

STERFTE BIJ DIÀBETES MELLITUS

Zoals reeds op pagina 63 kort sreÍd veÍmeld, heeft de arts J.Bruins Slot een

onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaken en naar de betekenis van pathologisch-
anatomische bevindingen bij ovetledenen met diabetes mellitus.

Dit onderzoek was aanvankelijk opgezet om de rangorde van de aan de dood



ten grondslag liggende ziekten van diabetici te vergelijken met die van niet-
diabetici. Door de gebezigde methode werd het eveneeÍls mogelijk enig inzicht
te verkrijgen in de verschillen in frequentie van enige pathologisch-anatomische
afwijkingen bij diabetici ten opzichte van niet-diabetici.

Uit de obductie-archieven van de pathologisch-anatomische labotatoria van de

gemeente Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis te Groningen werden in
totaal tSoz protocollen van diabetici gelicht en bewerkt. Ter vergelijking werden
in beide steden de gegevens vafl een even gÍote groep niet-diabetische ovetlede-
nen, die in geslacht en leeftijd met de diabetici overeenstemden, bestudeerd. De
Rotterdamse obducties werden van mei Í.94o tot en met r958 verricht; in Gronin-
gen omvatten de obducties de periode r9z4 tot en met r958.

Bovendien werden van het Cefltr ^l Bureau voor de Statistiek uitgebreide
gegeyens verkregen over alle als zodanig bij dit bureau bekende diabetici die in

ry51 zljn overleden, terwijl de doodsoorzaak-tabellen van hetzelfde bureau
gegevens veÍstrekten van alle ovededen ingezetenen boven de r5 jaar uit dat jaar.

De resultaten van het obductie-onderzoek geven door de selectieve invloeden
van ziekenhuisopname en de 'competing risks' van de verschillende ziekten geen
juist beeld van de aar de dood ten grondslag liggende ziekten bij diabetici. De
gegevens van het Cerrtraal Bureau voor de Statistiek geven door de wlize van
verzamelen ten hoogste een aan'wijzing.

Uit deze gegevens bleek dat in r95y de arteriosclerotische ziekten de belang-
rijkste doodsoorzaak zljn in beide groepen. De frequentie was bij de diabetici
van beide geslachten 5oo/o en bij het gehele overleden bevolkingsdeel 78o/o en

4oo/o respectievelijk vooÍ mannen eÍl vÍouril/en (na standaatdisering).
De maligne nieuwvormingen stonden op de tweede plaats bij alle overledenen;

de frequentie bij de diabetici was de helft van de frequentie bij de gehele bevolking,
waardoor zij op de derde plaats stonden als doodsoorzaakrra de diabetes zelf.

Alle andere doodsoorzaken kwamen in zodanige frequentie voor dat vetgelij-
king weinig waarde had.

Zoals reeds werd vermeld, ontstaat er door de opnamekaÍrsen en sterftekansen

van de verschillende ziekten een selectie (Berkson-fallacy), waardoor het zonder

meer niet mogelijk wordt uit mortaliteitstabellen iets te zeggen over de morbidi-
teit van ziekten.

Het bleek namelijk dat als twee ziekten (c end)volledig onafhankelijk van elkaar

zijn, de frequentie van a onder de lijders aan d dezelfde is als onder degenen die

niet aan d ltjden. Hetzelfde geldt voor de frequentie van d.

Bij overledenen echter bestaat deze evenredigheid niet. Bij volledige onaíhanke-
lijkheid van twee ziekten (die beide de dood kunnen veroorzaken) zullen ver-
houdingsgewijs in een populatie van overledenen altijd te weinig personen worden
aangetroffen die aan beide ziekten tegelijkertijd leden. Bestaat er daarentegen geen
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relatief tekort of zelfs een overschot 
^^n 

overledenen met beide kwalen, dan
betekent dit derhalve dat de beide ziekten niet onafhankelijk z1jn.

Voor het onderhavige onderzoek betekent dit dat wanÍ]eer een te onderzoeken
aandoening geen enkel verband heeft met diabetes, doch wel een eigen sterftekans
geeft, de frequentie ervan onder de overleden niet-diabetici hoger zal zljn dan
onder de overleden diabetici. Bestaat eÍ een hogere frequentie van een aandoening
onder de diabetici ten opzichte van de niet-diabetici, dan is er eeÍr verband tussen
deze aandoening en diabetes. Bij getijke frequenties in beide gÍoepeÍlis een moge-
lijk verband met diabetes mellitus nog aantoonbaar indien de oversterftekansen
van beide ziekten bekend zijn.

Voor de selectie door de opnamekansen geldt hetzelfde. In een ziekenhuis-
populatie worden telatief altijd te weinig persoflen aangetroffen die aan twee van
elkaar onafhankelij ke ziekten tegelij k lij den.

Voor obductiegegevens gelden beide invloeden, zij veÍsteÍken elkaar.
Rekening houdende met deze fallacies was het mogelijk een verband àarr te

torien tussen diabetes mellitus en de volgende aandoeningen: coronairsclerose,
myocatd-infarceting, gangÍeen, galstenen, pyogene huidontstekingen, septichae-
mieën, decubitus en tuberculose. Over de aard van het tussen deze afwijkingeÍl en
diabetes gevonden verband geeft deze studie geen aanwijzhgen. Het was on-
mogelijk enige correlatie tussen diabetes en maligne nieuwvormingen aan te tonen.

P RE.DI AB ET E S

In de jaren 19 j7 , r9J 8 en r 9 5 9 werd een bevolkingsonderzoek naar het voorkomen
van glucose in de urine verricht in de gemeenten Noordwijk, Haademmermeer en
Nieuwkoop. Dit onderzoek werd gekoppeld aan het bevolkingsonderzoek op
tuberculose in deze gemeenten.

Aan deze detectie nameÍr ,4.2t7 peÍsonen deel. Bij een aanvullend onderzoek
met de glucose-belastingscurve bleek, dat 94 onbekende diabetici waren geyon-
den, terwijl deze curve bij 6o personen niet te interpreteÍen was. Deze personen
moesten worden geclassificeetd als grensgevallen (bordedine-curves).

Hoewel deze categorie reeds in de literatuur is beschreven, bij massa-onderzoek
zowel als bij zwar,geÍefi, leek het van belang thans een longitudinaal onderzoek
bij genoemde groep te verrichten en wel uitgestrekt oveÍ , jaar. Aangeziet deze
groep 'gezonden' betrof, verdeeld over drie gemeenten en r r huisartsenpraktijken,
was het mogelijk om twee en vijf jaar ra de detectie het onderzoek te herhalen.
Met dit onderzoek, dat werd verricht door de arts E. van de §7eg, werd beoogd
anrwoord op de volgende vragen te verkdjgen:
r. Hoe is de glucose-belastingscuÍve na 5 jaar bij deze personen? Met name

hoeveel pathologische (in de zin van diabetische) curven, worden er gevonden ?
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z. Geeft een vergelijking van de waarden, gevonden volgens de methode
Hagedorn/Jeflsen en de glucose-oxydase-methode aan'wiizingen, dat het aantal
bloedsuikerbepalingen voor de diagnose zou kunnen worden beperkt en zo ja

op welke tijd zouden de overblijvende bepalingen moeten worden verricht?

3. Kan een bepaling van de aanwezigheid van glucose in het traanvocht, aar-ge-

toond door een clinistix-ptoef , van diagnostische waarde zijn?

De samenstelling van de onderzochte groep was als volgt:
48 mannen en 12 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de mannen bedroeg 54
jaar,van de vrouwen 5r iaar. De persoonlijke anamnese bracht geen bijzonder-
heden aan het licht.

De conclusies op de gestelde vÍagen kunnen als volgt worden samengevat:

r. De familie-anamnese was bij 9 personen positief voor diabetes; van deze per-
sonen bleken er 5 bij het laatste onderzoek een pathologische glucose-belastings-
curve te veÍtonen. Bii het onderzoek naar de gewichten van de ondetzochten
bleken deze in de loop var deze 5 iaar geen belangrijke veranderingen te ver-
tonen.
Bij het laatste onderzoek bleek dat de curven van de onderzochten in drie
gÍoepen wafeÍl te verdelen:
normale curven: r.7, waarsran r 5 bij mannen
grensgevallen: zt,w^atYaÍt 19 bij mannen
pathologische curven: 18, waaÍvan 14 bij mannen.
Bij de beoordeling van deze cuÍven werden de volgende criteria aangehouden:
nuchter bloedsuikergehalte rzo mgÍ o/o, als top r8o m* o/o el fla z uuÍ rzo
mgr o/o, bepaald in capillait bloed volgens de methode Hagedorn/Jensen.
Aangezien bij het laatste onderzoek de curven van de vorige onderzoekingen
ook beschikbaar warea, werd nagegaan of er een duidelijke neiging tot stiigen-
de of dalende waarden aanwezig was.

z. Voor de vergelijking van de waarden gevonden volgens de glucose-oxydase-
methode en de methode Hagedorn/Jensen \ilaÍen van eerstgenoemde methode
niet voldoende gegevens voorhanden.

3. Bij het onderzoek van het tÍaaflvocht bleek, dat deze wijze van onderzoek
geen vootkeur verdient boven het ondetzoek naar glucosurie, maar dat dit
wel een aanvulling hietop kan zijr,.

HISTOPATHOLOGISCH ONDERZOEK VAN DE ENCEFALITIS NA POKKENVACCINATIE

Nu het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de postvaccinale encefalitis
vooÍ wat betreft de subsidiëring door de Gezondheidsorganisatie r.N.o. is beëin-
digd, Ijkt het nuttig, alvotens op het in het hoofd dezes vermelde onderzoek
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nader in te ga n, aan hetgeen in de afgelopen jaren is verdcht enige algemene
beschouwingen te wijden.

Toen, meer dan een decennium geleden, op instigatie van Dr. F. S. van Bouw-
dijk Bastiaanse, door de Gezondheidsorganisatie r.N.o. steun aan dit onderzoek
werd vedeend, was hierdoor eefl zeer degelijke bewerking van de verschijnselen,
oorzaken en gevolgen van de postvaccinale encefalitis mogelijk geworden. Vele
onderzoekers werkten hiertoe mede en vele waardevolle gegevens konden worden
verzameld, w^ar\ran hier slechts enkele zullen worden genoemd.

Van klinisch standpunt werd het verschil tussen de encefalitis na primovaccina-
tie en na revaccinatie vastgesteld (uan Bouwd/k, Bastiaanrc, Nanning) en werd de be-
tekenis van de constitutie en van hereditaire en omgevingsfactoren op het uit-
bteken van de verschijnselen bij de patiënten yastgesteld (Sitteuis Smitt, Keuter).
Therapeutisch werd de gunstige invloed van immuunseÍum en gammaglobuline
vastgelegd (Nanning). Epidemiologisch werd aangetoond door bacterievrije kweek
van vaccinia dat er geen invloed van bactedële bijmengingen op het uitbreken der
ziekte bestaat (F re n ke l).

Op virologisch gebied werd vastgesteld dat de reeds bekende virus-encefalitiden
een geheel ander histologisch beeld gaven dan de postyaccinale encefalitis, die ook
alleen daarom al niet een vaccinia-encefalitis mag worden genoemd. Voorts v/ezen
virologische en chemische experimenten op de onmogelijkheid het histologische
beeld van de postvaccinale encefalitis te reproduceÍen, waardoor de verwantschap
met andere ziekten, waarbij ook primaire degeneratie van het myeline voorkomt,
meer naar rroÍen kwam (Verlinde).

Het histopathologisch onderzoek ten slotte (de vries), uitgevoerd aafl een gÍoot
aantal cerebra, verzameld vanaf t91o, toonde in de eerste plaats dat de postvaccinale
encefalitis - of zoals deze door de pathologen meestal wordt genoemd, de perive-
neuze microglia encefalitis - een zeer typisch pathologisch beeld heefr, voorko-
mende behalve na pokkenvaccinatie ook na mazelet efl zeeÍ enkele andere aan-
doeningen. Deze ziekte komt vrijwel nooit bij kindeten onder de twee jaar voor.
Het is een snel vedopende en nooit recidiverende aandoening, die in de grote
groep der demyelinisaties een eigen plaats inneemt, maaÍ waarvan de oorzaak
(dus de factoten waardoor bij enkele personen vaccinatie deze encefalitis doet
uitbreken) nog steeds niet bekend is. Dat men hier in dezelfde richting Ínoet zoe-
ken als bij de multiple sclerose is ook bij de besprekingen in de Encefalitis
Commissie herhaaldelijk tot uiting gekomen.

Uit het histologisch onderzoek bleek voorts dat bij kleine kinderen (ionger dan
twee jaar) herhaaldelijk en bij ouderen zeldzaam na vaccinatie een andere hersen-
aandoening voorkwam, bekend als de encefalopathische reactie. Deze meestal
zeet acute Íeactie kan reeds zeer kort na de vaccinatie optreden en heeft bij de
jonge kinderen een zeer ongunstige prognose, vooral als het kind erop reageert
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met een convulsie. Het onderzoek hiervan, dat eerst in de loop van het verslagiaat

kon worden afgesloten*, toonde onder andere aan dat vele andere acute ziekten

van de jonge kinderen eenzelfde encefalopathische feactie kunnen opwekken,

maar dat ook bif oudere kinderen en volwassenen deze aandoening bekend is,

microscopisch gekenmerkt door acute reactie van het vasculaire en Íeticulo-

endotheliale systeem, maar zonder de typische periveneuze demyelinisaties en

microglia-woekeringen van de echte postvaccinale encefalitis.

Het bleek dat het hersenoedeem, door de reacties in het vasculaire systeem en

evefltueel door toxinen opgewekt, vooral in de eerste u(en en dagen het klinische

beeld beheersten.
Omdat men leerde onderscheiden dat de gevolgen van vaccinatie bij het zeer

ionge kind moeten worden beschouwd als reactie van deze gÍoep op een vef-

scheidenheid van infectieus-toxische aandoeningen, terwijl de reactie van de

ouderen (de periveneuze microglia encefalitis) meer specifiek is voor vaccinia en

andere exanthematische infectieziekten, kregen deze opvattingen ook voof de

beoordeling van de schadelijkheid van vaccinatie vooÍ de volksgezondheid grote

betekenis.

DE ELÈK'IROKYMOGRÀFIE VÀN DE RÀNDBEWEGINGEN VÀN HET HART

Sturnpf maande in ry36 tot vooÍzichtigheid met betrekking tot de intetpretatie

van röntgen-kymografische waarnemingen. §Tanneer de hartschaduw zich over

een spleet van de röntgenkymograaf beweegt, dan kan eenzelfde of nagenoeg

eenzelfde schaduweffect worden teweeggebracht doot zee( verschillende bewe-

gingen van de hartschaduw. Ditzelfde geldt ook voof de elektrokymografie. Het

probleem 'hoe beweegt het hart' wordt niet opgelost door het opnemen van

curven op verschillende hoogten var de hart-contour, noch door het opnemen

vaÍr cuÍveÍl zowel aar, de linker als aan de rechter hart-contour.

Bii de meerderheid der patiënten met aneufysma cordis kan men een bepaald

type paradoxale wandbeweging registfefeÍI. Gewoonlijk ziet men in het begin van

de systole een stiiging, 'wààrflà een daling volgt. Het merksraatdige hiervan is, dat

dit patroon nu juist niet gezien wordt bij experimentele infarcering (Tennant en

lYiggers, Priruqrzetal et aI.). Daarbij beweegt de ventrikelwandzichvroeg-systolisch
naar mediaal en laat-systolisch t^ r lateraal of de ventrikelwand beweegt zich

gedurende de gehele systole rn rlateraàL. Dack et al., die een grote ervaring hebben

op het gebied der hartbewegingen bij aneurysma cordis (zowel röntgen-kymo-

grafisch als elektrokymografisch) schrijven in r95o: 'HoweveÍ, despite the con-

clusions reached by others, we found that flo correlation can be made between the

* The acute encephalopathic teaction in very young children;

zal vetschiinen in Psychiatria, Neurologia Neurochirutgia.
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site of the abnormal ventricular movement and the location of the myocardial
infarct determined electrocardiographically or autopsy'.

De uitspraak van Kjellberg et a1., dat elektrokymogÍammen van de ventrikels
slechts zelden betrouwbare conclusies toelaten met betrekking tot hun vulling en
ontlediging kan worden onderschreven. Hieraan kan worden toegevoegd, dat
men ook wat betreft de interpretatie van de randbewegingen van het atrium
voorzichtig dient te ziin. Ook als een snelle ontlediging van het atrium onmogelijk
is en de atriumwand nauwelijks tot eeÍr snelle vormverandering in staat moet wor-
den geacht, ziet men vroeg-diastolisch een snelle mediaal-beweging in de rand-
beweging van het atrium. Dit werd geconstateeÍd bij een patiënt, waarbij het
lumen van het rechter atrium en het tricuspidaal-ostium door tumotgroei tot een
nauwe sPleet v/aren gereduceerd. Er was daarbij een centimeters dikke atrium-
wand ontstaa*Deze vroeg-diastolische beweging van een dergelijke starÍe wand
rond een spleeworming lumen maakt het moeilijk aanvaardbaar de vroeg-diasto-
lische mediale beweging van het atÍium met stÍaalverkleining te identificeren.

Een aantal auteurs stelde vast, dat de systolische lateraalbeweging van het
linker atrium zowel bij normalen als bij patiënten met mitraal stenose kan worden
gevonden. Dit stemt oveÍeen met de eigen waarnemingen. Verder kon bij eÍnstige
tricuspidaal insufficiëntie geen systolische beweging van de rand naar lateraal,
maar wel een systolische mediale beweging worden vastgesteld. Overigens doen
de bewegingen van het atrium vaak denken aan de bewegingen van hemodyna-
mische passieve structuÍefl, die tegen het hart aanliggen, zoals bijvoorbeeld de
beweging van een pericardcyste, welke zichin de systole rnarlateraal beweegt en
in de diastole naar. mediaal.

Bij een aaatalvitia wetden de bewegingen van de linker en rechter haÍt-contour
vergeleken. De grote hemodynamische verschillen, welke bestaan tussen een
mitraal-stenose en een mitraal-insufficiëntie konden niet worden afgelezen uit de
patronen der randbeweging der linker ventrikel.

De hartbewegingen van ernstige aorta-insufficiënties waren slechts duidelijk
abnormaal bij die patiënten, die belangrijke klachten hadden. Het protodiastolische
deel van de curve gaf bij de overige patiënten geenaantrijzing voor een belangrijke
terugvloed in de linker ventrikel. Voor ernstige aorta-stenoses werd hetzelfde
gevonden: het patÍoon der randbewegingen was slechts abnormaal bij die patiën-
ten, die belangrijke klachten hadden. Kenmerkende patronen werden gevonden
bij een deel der patiëntefl met infundibulaire aoÍta-stenose. Daarbij viel op het
omhoog gàarrvan de cutve lang voor de tweede toon. AndereÍl vrezen reeds op de
diepe en langdurige presystolische datng van de atïium-curven bij mitraal-stenose,
ernstige pulmonaalstenose en primaire pulmonale hypertensie. Deze daling werd
bij het onderhavige ondetzoek niet gevonden bij ventrikel septum defecten met
links-rechts shunt en pulmonale hypertensie.

83



De betekenis van de patronen der randbewegingen als diagnostisch hulpmiddel
is gering te achten in een tijd, waarin men, in het bijzonder op grond van chirur-
gische eisen, zo nauwkeurig mogelijk moet zijn ingelicht, zowel wat betreft de

aard als de ernst van eeÍr cardiale afwijking. De elektrokymogr.afre der randbewe-

gingen laat ons al te vaak wat deze Punten betreft in de steek.

DROSOPHILÀ MUTÀTIE-ONDERZOEK

Een samenvatting van het ondeÍzoek naar de invloed van fysiologische omstan-

digheden op de door röntgenstralen geïnduceerde mutatiefrequentie in Drosophila
melanogaster $$, waarvan de resultaten dooÍ Drs. S. C. M. Schouten in een publi-
katie zullen worden neergelegd, volgt hieronder.

In een aantal expeÍimenten werd nagegaan of een verandering van de fysiolo-
gische omstandigheden van JJ gepaard gaat met een verandering van de geïndu-

ceerde mutatiefrequentie. De fysiologische omstandigheden werden veranderd

door de jJ ro dagen te houden op een minimaal medium (r o/o sucrose, ro/o agar).

De mutatiefrequentie werd bepaald aan het aantal recessieve geslachtsgekoppelde
Ietale mutanten door middel van de Mu-techniek. De dosis was aanvankelijk

,Joo r, daarna ryto t. en ten slotte ro8o r.
In de eerste experimenten bleek dat de mutatiefrequentie in de bestraalde con-

troleserie lager was dan in de bestraalde hongerserie. In nieuwe experimenten,

waarbij ook rekening wetd gehouden met de differentiëIe gevoeligheid van de

testis, werd het tegenovergestelde waargenomen. De mutatieftequentie, i.c. de

stralenschade is in de hongerserie geringet dan in de controleserie. Ook in een

translokatie-experiment, waarblj reciproke symmetrische rr-rrr translokaties wer-
den gescoord, was de mutatiefrequentie in de hongerserie lager dan in de controle-
serie. In de hierop volgende experimenten 'frreÍd de hongetperiode van de te
bestralen jJ beperkt tot twee dagen, direct volgend op het uitkomen uit het
pupale omhulsel. De gebruikte dosis was nu verder ro8o Í, terwijl de proef-
omstandigheden zoveel mogelijk gestandaardiseerd waren. Ook ín deze experi-

menten was de mutatief(equentie in de hongerserie lager, waardoor werd beves-

tigd dat een hongerperiode voorafgaand aan de bestraling de mutatiefrequentie
vedaagt.

In verband met een Lindaan-vergiftiging via het gebruikte maïsmeel werd een

nieuw medium geprobeerd zonder maïsmeel. Dit medium (cf. Crow »rs 36)
bestond uit agar, gistpoeder, suiker, propionzuur en 'rrater. Hoewel geen optimaal
medium, werd het toch in de hierna volgende experimenten gebruikt. De resul-

taten waÍen zeer teleurstellend. De vedaging van de mutatiefrequentie in de

hongerserie was in geen enkel'brood' duidelijk waarneembaar.
Toen de experimenten echter werden uitgevoerd op het standaard maïsmeel-
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medium werden de verschillen tussen honger- en controleserie weer gevonden.
Dat het medium een invloed uitoefent op de mutatiefrequentie is wel duidelijk.

Bij vergelijking van de voedingsbodems in de hongeÍ- en controleserie met het
Crow-medium blijkt dat hiet in beide series de levende gistsuspensie ontbreekt.
In de experimenten met het standaard-medium ontbreekt deze stof alleen in de
hongerserie. Het vetdwijnen van het 'honger-effect' bij gebruik van het Crow-
medium zoa te wijten zijn aan het ontbreken van de levende gist. Dit werd ge-
toetst door in enkele experimenten op Crow-medium een derde serie in te voegen.
Dit was een seÍie wààr aar, het Crow-medium levende gist was toegevoegd. De
resultaten (van deze experimenten) gaven aan dat de mutatiefrequentie in de

gist-gesupplementeerde serie significant was verhoogd ten opzichte van controle-
en hongerserie, die ongeveer gelijk waren.

Conclusie: Delevende gistsuspensie normaliter aanwezig in het standaard-me-
dium verhoogt de geïnduceerde mutatiefÍequentie.

Ten slotte werd een groot aantal experimenten uitgevoerd waarbij het normale
standaard-medium werd gebruikt. Deze experimenten bestonden uit drie series:
contÍole- en hongerserie en een derde serie waar aan het overigens normale
medium de levende gist was onthouden. Het beeld van de mutatiefrequentie in de

controle- en hongerserie was normaal in de opeenvolgende 'broods', dat wil
zeggen de hongerserielager dan de controleserie. De derde serie vertoonde nu een

sterke overeenkomst met de hongerserie. De conclusie uit deze experimenten is

dat de vedaging van de geïnduceerde mutatiefrequentie in de hongerserie te
wijten is aan het ontbreken vaÍ1 de levende gist en dat de aanwezigheid van de
levende gist in het medium de geïnduceerde mutatiefrequentie verhoogt. §7elke
component hiervoor verantwoordelijk is, is op dit moment nog niet bekend. Een
nadere analyse van de invloed van de levende gist zal worden uitgevoerd zonder
verdere subsidiëring door de Gezondheidsorganisatie r.N.o.

INTERPRETATIE VAN KLEURSTOFVERDUNNINGSCURVEN

Met ingang var. r janaari ry62 werd aan Prof. Dr. H.A. Snellen subsidie vedeend
voor bovenvermeld onderzoek, dat in de loop van het verslagjaar werd beëindigd.

Bij een reeks patiënten werd het hartminuutvolume (nuv) gemeten met behulp
van de zogenaamde injectiemethode en berekend volgens Stewart ÍIamilton. Hierbij
wordt kleurstofoplossing ingespoten in de bloedbaan. Stroomafwaarts wordt een

arteriecanule ingebracht, 'waar doorheen constant bloed wordt afgezogen. De
passage van de kleurstof kan met behulp van een foto-elektrische methode worden
gemeten. Hiertoe werden t'È/ee systemen gebruikt.

Het eerste is een in het Gronings Laboratorium voor Fysiologie (Prof. Dr.
W. G. Zijlstra) ontwikkelde meerwijze, waarbij licht in een wijcle band rond 8oo mpr,
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op de slangwindingen valt, waarin het bloed stroomt. Een deel van het licht
wordt teruggevrorpen naar een fotocel. De fotostroom hangt samen met de hoe-
veelheid in het bloed aarwezige kleurstof. Voor biizonderheden zij verwezen naar
het proefschrift van Dr. C.M. Spading: 'Registratie en kwantitatieve interpretatie
van kleurstofverdunningscuÍvefl' (r96r). De andere methode is verwezenlijkt in
de '§V'aters' X z5o densitometet. Hier valt licht door een cuvette, waar doorheen
het bloed stÍoomt, gefilterd door een interferentiefilter op een fotocel.

Beide cuvettes werden in serie geschakeld. Aan de injectie van kleurstofoplos-
sing in de patiënt ging een kleurstofinjectie in het met bloed van de patiënt
doorstroomde afzuigsysteem vooraf. Bij deze injectie werd gebruik gemaakt van
een Hamilton microliterspuitfe, waarbij de kleurstofoplossing met een goed
passende mandrijn volledig uit de naald wordt gedreven.

De iniectie van kleurstofoplossing in de patiënt verschilt in zovetre van die in
het afzuigsysteem, dat een veel grotere hoeveelheid wordt ingespoten en dat bij
de injectie in de patiënt wordt nagespoeld met infuusvloeistof, zoals beschreven in
'Medical Reflection Photometry' van Prof. Dr. W . G. Zijlstra.

Bii vergelijking van de nuv-uitkomsten bleken die verkregen op de Groningse
wijze steeds lagerc waarden op te leveren dan die verkregen met de §Tatets' X zyo-
apparatuur: in een reeks van 16 telkens getijktijdige bepalingen 6.8 versus 7.t llm.

Op theoretischegronden leek het mogeliik dat hetnaspoelenmetinfuusvloeistof
van invloed kon zilln. §7at kan behalve kleurstofverdunning een hemoglobine- of
erytrocytenverdunning voor invloed hebben op de curve? Bij de Groningse
refectiemethode zal, v/anneer de erytrocytenconcentratie ia het bloed daalt de

hoeveelheid gereÍlecteerd licht en dus de fotostroom afnemen en derhalve een

deflectie van de basislijn geven, die in dezelfde richting gaat als de door kleurstof-
passage veroorzaakte deflectie. Bij de '§Taters' zogenaamde transmissiemethode
zal de door eryttocytenverdunning veroorzaakte toename van doorvallend licht
leiden tot een vetgroting van de fotostÍoom en derhalve een deflectievan de basis-
Ijn geven tegengesteld aan de dchting van de door kleurstofpassage veroorzaakte
defectie. Het oppervlak onder de 'reflectie-curve' is dus kleiner dan in feite wordt
gevonden, dat onder de 'transmissie-cutve' is groter dan in feite wordt gevonden.
Het 'reflectie-HMv' zal, dan te klein, het'transmissie-nltv' te groot uitvallen. Om
deze theoretische overwegingen te toetsen, werd een r6-tal bepalingen gedaan

van het rrMv met beide cuvettes in tandem geschakeld. Vervolgens werd nogmaals
een injectie bij de patiënt gedaan, maar dan alleen met infuusvloeistof, zonder
kleurstofoplossing daataat vooraf te laten gaan. Het bleek, dat de ttansmissie-
apparatuur inderdaad een erytrocyten-veÍdunningscurve te zien gaf, zoals op
grond van de theoretische beschouwing werd verwacht. In tegenstelling tot de
theorie gaf de refectiemethode geen (c.q. een minimale) deflectie van de basislijn
te zien. Bij correctie van het 'transmissie-kleurstofoppewlak' met het 'transmissie-
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eryt(ocyten-verdunoingsoppervlak' §/erd een gemiddeld HMV rran 6.7 llm geyon-
den versus 6.8 l/m voor de reflectiemethode.

Concluderend kan worden gesteld, dat bij het gebruik van de transmissiemethode

steeds een eÍytrocyten-verdunningscuÍve met eenzelfde hoeveelheid spoelvloeistof

dient te worden gemaakt ter correctie van het onder de kleurstofverdunningscurve
gevonden oppervlak.

IJZERSÍOFw'ISSELING BIJ BLOEDGEVERS

Eind r959 eindigde de subsidiëring van het onderzoek over de stofwisseling bij
bloedgevers. Een eindvetslag hierover werd in het verslagjaar ontvangen. Het
onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Dt.J.J.C.P.A.Roovers, voorzitter van
de Centrale Medische Bloedtransfusiecommissie van het Nederlandsche Roode

Kruis. De donors bij wie het onderzoek is verricht waren ingeschreven bij de

Bloedtransfusiedienst van het Nededandsche Roode Kruis te Amsterdam. De
bloedafname geschiedde op de Bloedtransfusiedienst van het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis onder leiding van Dr. H.C.Olislagers. De klinisch-chemische onder-

zoekingen werden verricht in het klinisch-chemisch laboratorium van het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis onder leiding van Dr. Th. Strengers, die ook de statistische

bewerking van het cijfer.materiaal en het opstellen van het rappoÍt over het onder-
zoek ver.zorgde.

Aan dit uitvoerige rapport wordt het volgende ontleend.
Bij de keuring van bloedgevers van het Nededandsche Roode Kruis wordt

onder meer het hemoglobinegehalte bepaald. Deze controle van het hemoglobine-
gehalte wordt als regel als voldoende voorzorgsmaatregel beschouwd tegen

eventueel nadelige gevolgen van een herhaald afstaan van bloed door verlies van
ijzer. Het is echter mogelijk dat bij bloedgevers die verschillende malen bloed
afstonden, voordat een duidelijke hypo-hemoglobinemie ontstaat, een ijzertekort
optÍeedt dat nadelig voor hen zou kunnen zijn.

Verschillende onderzoekers hebben het ijzermetabolisme bij bloedgevers nader
onderzocht, mede om vast te stellen welke volumen bloed afgenomen mogen
worden en de frequentie waarmede bloed kan worden afgenomen. Al deze onder-
zoekers komen tot de conclusie dat het frequent afstaan van bloed aanleiding kan
geven tot een latente ijzerdeficiëntie. Tevens is echter gebleken dat een profylac-
tische ijzertoediening dit ijzertekort kan voorkomen.

Het merendeel van deze onderzoekingen werd verricht bij bloedgevers die veel
frequenter bloed afstaan dan de bloedgevers van het Nededandsche Roode I{ruis.
Voor de praktijk van deze bloedtransfusiediensten waren daarom een t§/eetal
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publikaties, van de Vries* eÍr van de Vries en de Potter**, van gÍoot belàng. Zij
onderzochten de invloed van het bloedgeven op de ijzerstofwisseling bij bloed-
geveÍs bij wie volgens de vootschriften van het Nededandsche Roode Kruis
maximaal tweemaal per jaar telkenmale 45o ml bloed was afgenomen. Naar
aanleiding van hun resultaten adviseren zij bij vrouwen die reeds tienmaal bloed
gaven het aantal bloedgiften te beperken tot éénmaal per jaar. Op praktische en
psychologische gronden achten zlj het toepassen van een profylactische ijzer-
toediening aan bloedgevets niet geweflst.

Naar aanleiding van deze publikatie heeft de Centrale Bloedtransfusie Commissie
van het Nededandsche Roode Kruis een nader onderzoek doen instellen naar de
ijzerstofwisseling bii haar bloedgevers. Getracht is dit onderzoek te verrichten
onder zoveel mogelijk gestandaardiseerde voorwaarden bij groepen bloedgevers
die zoveel mogelijk homogeen waren samengesteld ten aanzien van die factoren,
w^arlrafl kan worden verondersteld dat ze de lizerctofwisseling beïnvloeden.
Aangezien de Centrale Bloedtransfusie Commissie van mening was een ijzer-
profylaxe niet bij voorbaat te moetefl uitsluiten, is tevens de invloed vaÍl een

dergelijke profylaxe bij enkele gÍoepen van bloedgeveÍs Írader onderzocht.
Hoewel de gevonden analytische gegevens met vooÍzichtigheid geïnterpreteerd

moeten srorden omdat zelfs it dit geselecteerde donormateriaal en met de ge-
standaardiseerde methoden van onderzoek niet te duiden factoren het onderzoek
kunnen hebben beïnvloed, zijr. er aanwlizingefl voor de volgende conclusies:
r. Het meerdere malen afstaan van bloed vormt een belasting van de ijzet-

huishouding, die bij vÍouwen duidelijker tot uiting komt dan bij mannen,
terwijl de indruk bestaat dat vrouwen steeds eeÍr meer labiele ijzerhuishouding
hebben dan mannen. Dit blijkt uit:
a. De lagere ijzer-, hemoelobine-, eÍytrocyten- en hematocrietwaarden van

vÍouwefl ten opzichte van mannen.
b, Het lagere ijzergehalte vaÍ1 vÍouwen die voor de zesde maal bloed afstonden

ten opzichte van degenen, die dit de eerste maal deden en vooral de daling
van dit gehalte acht dagen na de bloedafgifte.

c. Het hogere gehalte van de transferrine-concefltratie (r.r.n.c.-gehalte) van
vÍouwen in de herstelperiode en het hogere gehalte hieryan it deze periode
bii donotes die voor de zesde maal bloed gaven ten opzichte van donores
die dit voor de eerste maal deden.

d. De reactie op ijzertoediening die bij vÍouweq tot een groteÍe hemoglobine-
vorming leidt dan bij mannen (zie onder z).

* S.I. de Vries: De waatde vao setumijzetbepalingen in de kliniek.
Ned. T. v. Geneesk. ror (r957) p. 2276.

** S.I. de Vties and E. de Pottet: Study on iton metabolism in blood donors.
Vox. Sang. ry58, 3, p. 192.
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In het onderzochte donormateriaal (mannen en vrouwen tussen zo en 3o jaar)
met een maximaal aarrtal bloedafgiften van acht, leidt de belasting van de ijzer-
stofwisseling echter niet tot waarneembaÍe pathologische ijzer- en of hemo-
globinetekorten. In overeenstemming tot de conclusie .vafl de Vries geeft dit
onderzoek dan ook aanleiding te oyerv/egen bij donores, vooral bij vrouwen
boven een nader vast te stellen aantal bloedafnamen, bijzondere maatregelen
te nemen en wel door in elk geval een nader onderzoek in te stellen naar de
ijzerhuishouding. In tegenstelling met de Vries leidt dit onderzoek tot de
conclusie dat de u.r.n.c.-bepaling (Unsaturated Iron Binding Capacity) hiertoe
niet geëigend is en dat de serum-ijzerbepaling en die der r.r.s.c. (Total Iron
Binding Capacity) de voorkeur verdient. Bij dubieuze uitkomsten dienen deze
bepalingen te worden herhaald acht dagen na de bloedafgifte. Op grond van
deze gegevens kan de freguentie der bloedgiften worden beperkt, of wel een
ljzerprofylaxe worden toegepast, of wel de bloedgeefster van verdere giften
worden uitgesloten.

z. De proflzlactische toediening van ijzer heeft een duidelijk hematopoietisch
effect, zonder tot een verhoging van het serumijzer te leiden en wel méér
naarmate het hemoglobinegehalte lager is.
Een zelfde effect heeft echter de zomervoeding. Het verdient daar.om zeker
aanbeveling bij het routine-ondetzoek der donores een voedingsanamflese op
te nemen en bij donoÍes met een sterk afwijkend of ijzerarm dieet ook hier
een nader onderzoek in te stellen door het serumijzergehalte en de r.r.s.c.
te bepalen.
Voorts is het uitetmate geweflst als algemene maatÍegel de donores voodich-
ting te geven over de waarde van eeÍr ljzer:I,ike voeding en de wijze sraaÍop
deze te tealiseren is. Het blijkt immers duidelijk uit de resultaten van het
onderzoek, dat een ijzerijke voeding mogelijke nadelige gevolgen van het
afstaan van bloed op de ijzerhuishouding ten zeerste beperkt.
Ten slotte leidt het ondetzoek tot de conclusie dat beperkte ijzer.proÍylaxe niet
zonder meer behoeft te wotden verv/oÍpen indien deze geschiedt op de onder
r genoemde indicaties en in zoverre voor de betrokkàn donor de door de
Vries genoemde psychologische bezwaren niet maatgevend zijn.

ONDERZOEK INZÀKE ZIEKENHUISINFECTIES

Door Dr. J.Bijlmer werd in de jaren 196z en 1963 een onderzoek verricht dat ten
doel had om in verband met het probleem der ziekenhuisinfecties na te gaan of
een systematisch onderzoek van alle patiënten op een ziekenzaal gedurende een
kwartaal gegevens zou opleveren, die van invloed konden zljr. op de verder uit te
stippelen gedragslijn in de strijd tegen de kruisinfecties in ziekenhuizen.
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Het onderzoek werd opgezet in de twee Deventer ziekenhuizen, hierna genoemd

Ziekenhuis A en Ziekenhuis B.

In Ziekenhuis A werd het onderzoek verricht gedurende het laatste kwartaal
van t962. Op de vrouwenzalen van de afdelingen interne geneeskunde en chirurgie
werden wekelijks alle neuzen van de op dat ogenblik aanwezige patiënten uit-
gestreken en op staphylococcen nagekeken. Tevens werd éénmaal het gehele

personeel van het ziekenhuis onderzocht, terwijl de vetpleegsters die dienst deden

op de betrokken zalen nog een keer extra werden uitgestreken. Van elke staphylo-

coccus aureus-stam werd een resistentiebepaling en een fagotypering verdcht.
Het totaal aantal onderzochte Patiënten in r3 weken rvas r2o; zii werden in het
geheel z8r maal nagekeken.

Twee maanden na het begin van het onderzoek werden alle patiënten van de

interne afdeling verhuisd naar nieuwe zaaltjes. Dit ging gepaard met een her-

verdeling der patiënten, hetgeen een plotselinge vermeerdering van besmettingen

met een bepaald fagotype staphylococcen tot gevolg had.

De twee zalerrvan de vrouwenafdeling chirurgie waren identiek aan die van de

interne geneeskunde. Het totaalaàfltàl ondetzochte patiënten was ror; zij wetden
in het geheel 44 maal nagekeken.

Het peÍsoneel, dat in het onderzoek werd betrokken, bestond uit 186 verpleeg-

sters of broeders, zo aÍtsen en 99 andere personeelsleden. Deze p1 Pefsonen weÍ-
den in totaal 377 maal uitgestreken. Aangezien men hier te maken had met pet-

sonen, die langere tijd in een ziekenhuis verbliiven, lag het in de liin der ver-
wachtingen dat de verhoudingen tussen de verschillende fagotypes anders zouden

[ggen dan op de rwee onderzochte afdelingen. Dit was inderdaad het geval.

De verdelingrra r gevoeligheid voor antibiotica der gevonden stammen geeft

overtuigend aar- dat, hoe minder men met patiëntefl te maken heeft of hoe kortet
men in het ziekenhuis verblijft, des te groter is de kans dat men voor antibiotica
gevoelige bacteriën herbergt.

Nagegaan werd hoe het met de kruisinfecties stond gedurende de drie maanden

van het onderhavige onderzoek en de drie daarop volgende maanden om eventueel

vast te stellen of de, bij personeel en patiënten, veelvuldig circulerende fagotypes

ook tot ziekenhuisinfecties aanleiding hadden gegeven. Dit blijkt inderdaad het

geval te zijn geweest.
Uit het onderzochte materiaaL blijkt, dat bepaalde staphylococcen-stammen

gemakkelijkeÍ Íteuzen koloniseren en andere stammen gemakkelijker tot infecties

aanleiding geven. Hieruit is te verklaren, dat de verwekker van een infectie en de

staphylococ uit de neus van dezelfde patiënt lang niet altijd dezelfde ziin.
In Ziekenhuis B werd het onderzoek gedurende het eetste kwataal van :.963

verricht op drie rrovwerrz altjes van de afdeling interne geneeskunde en twee
-v:rortwerrza lties van de afdeling chirurgie. Tevens werden de artsen en vetpleeg-
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sters, werkende op de betrokken afdelingen, benevens het peÍsofleel van de

opeÍatie-afdeling, één of twee keer onderzocht. Het aantal onderzochte patiënteÍl
op de interne afdeling gedurende r3 weken §/as ro2. Deze werden in het geheel

11t maal nagekeken. De zaaltjes op de afdeling chirurgie waÍen identiek aan die
op de interne afdeling. Hier werdet 92 p^tiërrten onderzocht met een aantal

onderzoekeÍr. van ry7. De meest voorkomende fagotypes op deze afdeltng zijn
dezelfde als die op de afdeling interne geneeskunde, maat de verhoudingen liggen
andets.

Van het personeel wetden ry aÍtsen en 84 vetpleegsteÍs plus dienstmeisjes,

wetkzaam op de afdeling, nagekeken. In totaal 97 personen, die rz4 maal werden
onderzocht. Anders dan bij de bevindingen in Ziekenhuis À wijken hier de ver-
houdingen tussen de verschillende fagotypes bij het verplegend personeel minder
af van die bij de patiënten.

Concluderende kan het volgende worden vastgesteld:
De verhoudingen betreffende ziekenhuis-staphylococcen liggen in verschillen-
de ziekenhuizen anders.

- Deze verhoudingen verschillen zelfs op de diverse afdelingen binnen één

ziekenhuis.

- Verschillende factoren zijn hierbij van belang zoals bijvoorbeeld:
a. t,et aanwezig zijn of germporteerd worden van een bepaald fagotype;
b. de gemiddelde opnameduur van de patiënten;
c. de mate waarin patiënten van de ene zaal naar de andere worden verhuisd.
De staphylococ, die het meest intensief circuleert, behoeft niet dezelfde te ziin
als degene die de meeste infecties veroorzaakt; met andere woorden de ene

koloniseert gemakkelijk een neus, de andere ver.oor.zaakt gemakkelijker eeÍl

wondinfectie of iets dergelijks.

- Een onderzoek .var, r,euzen op staphylococcen kan een zeker inzícht geven
betreffende de circulatie van zogenaamde ziekenhuisstaphylococceÍl.

- Alleen een analyse van de verwekkers der ziekenhuisinfecties kan een juist
beeld geven van de eventuele ernst van de toestand.

- Het is daarom aafl te bevelen staphylococcen, die bij ziekenhuisinfecties wor-
den geïsoleerd, altijd te laten fagotyperen.

- Een onderzoek naar staphylococcen in de neuzen van alle patiënten of ver-
pleegsters op een afdeling is in het algemeen niet lonend en heeft slechts zin
in bepaalde omstandigheden.

Het ligt in de bedoeling van Dr. Bijlmer zijn bevindingen neeÍ te leggen in een

artikel, dat aan het Nededands Tijdschrift voor Geneeskunde zal wordefl aan-

geboden.

9t



In 196r werd in Zwolle onder leiding van Dr. A. van der Zwan een werkgroep
gevormd om te onderzoeken in hoeverre stereotactische ingrepen konden worden
aangewendterbehandelingvanParkinsonisme, choreatische bewegingen en moge-
lijk andete afwijkingen met de bedoeling om daarbij tevens r:.r-te gaan de invloed
van bepaalde kernen van de hersenstam op de vegetatieve en motorische functies.

Nadat eerst door de leden van de werkgroep een enquëte werd gehouden om
op de hoogte te komen met de stand van zaken wat betreft voorkomen en tegen-
woordige behandeling van het Parkinsonisme, v/erd oveÍgegaan tot neuro-
chirurgische behandeling van een gedeelte yan deze patiënten. Uit deze enquëte
was namelijk gebleken, dat in het ruyon Zwolle 68 patiënten bekend 'q/aÍeÍr lijden-
de aan Parkinsonisme. Verder bleek, dat de fysische therapie van deze mensen,
die volgens Dosal zo belangrljk is, miniem was. Voorts, dat de medicamenteuze
thetapie zeet veel te wensen ovediet en ten slotte dat een gedeelte yan deze
patiënten in aanmerking kwam vooÍ Íleuro-chiturgisch ingrijpen.

Bij de eerste patiënten werd de globus pallidus onder doorlichting opgezocht
nadat eerst een ventriculogram was gemaakt. Vervolgens werd deze kern in-
gespoten met absolute alcohol. Ofschoon door het terugvloeien van de alcohol
en door het ontbreken van een stereotactisch apparaat deze methode zeer onnauw-
keurig was, was toch al duidelijk dat bij verschillende patiënten een aanzienlijke
verbetering optrad.

In 196z §/eÍd daarom de behandeling voortgezet met het stereotactischapparuat
van Brodl Ífughes, dat door de Gezondheidsorganisatie r.N.o. hiervoor aan Dr.
van det Zwar ter beschikking was gesteld. In plaats van de globus pallidus werd
nu de ventro laterale thalamuskern uitgeschakeld.

In ry62 werden 9 patiënten behandeld. Acht daarvan warer, lijdende aan
Parkinsonisme en één aan chorea major. Deze behandeling gebeurde aanvankelijk
in samenwerking met de neuro-chirurg J. van Manen te Groningen en in de
eerste drie gevallen ook nog met zljn toestel. De volgende patiëflten \verden met
het toestel van Brody Hughes behandeld. Dit toestel bestaat uit een rechthoekig
frame, dat door middel van vier schroefjes op vier plaatsen in de lamina exteÍna
van het schedeldak wordt vastgezet. Op deze rechthoek is een graadboog gemon-
teerdwaataan de naald, die in de hersenen wordt gebracht, wordt bevestigd. Deze
naald kan langs de graadboog worden bewogen, terwijl de boog zelf van voor
naar achter draaibaar is. Verder zijn et rechts en links twee rechthoeken àatge-
bracht waarvàn de benen van een graadmeting zijn voorzien. Door middel van
deze graadmeters kan de boog met naald van boven naar beneden en van vooÍ
naat achter worden bewogen. Bi1 dit àpparaat van Brody Hughes kan de positie
van de punt rran de naald tot op r/ro millimeter worden bepaald.
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In de apparatuur werden in afwijking met de methode van Brody Hughes enige
veranderingen aangebrucht, waatdoor de patiënt rustig en ontspannen op de
operatiet^fel kon liggen en geen naÍcose behoefde, zodat yentriculografie en
stereotactische ingreep in één zitting konden woÍden verdcht.

Van de negen patiëflten bleken na de behandeling zeven Parkinson-patiënten
aanzienlljk te zljn verbeterd zoweL wat de spasmus als wat de tÍemoren betreft.
De stem was bij deze mensen niet ongunstig beïnvloed. Bij de achtste patiënt, een
man van 74 jaar, werd ondanks de leeftijd toch tot ingreep besloten omdat hij
psychisch in bijzonder goede conditie verkeerde en de cerebrale atrofre in het
luchtbeeld gering was, terv/iil btj zelf sterk op de behandeling had aangedrongen.
Bij hem waren de spasmen en tremoren na de ingreep zeef veel verbeterd, maar op
de tweede en derde dag werd hij in toenemende mate suf en op de derde dag
ontwikkelde hij een hemiplegie aan dezelfde kant waar zljn tremorcn en spasmen
waÍen verbeterd. Deze hemiplegie heeft zichinzoyetre hersteld, datzijnlinkerarm
weer goed kon worden bewogen zondet dat tremoren en spasmen terugkwamen,
maar de spasmus in het linkerbeen was evenals de parese van dien aard, dat tot
revalidatie moest worden oveÍgegaan. De patiënt, die lildende \f,/as aan chorea
maior, was na de behandeling §/eer in staat om zelf te drinken, hetgeen voordien
al gedurende een jaar niet meer mogelijk was.

De resultaten der behandeling zijn dus zeer bemoedigend, ofschoon nog moet
worden vermeld, dat bij twee patiënten de tremorefl 

^a\ 
de niet behandelde kant

na de behandeling meer op de voorgrond kwamen dan daarvoor. In de loop van
1963 en ry64 zljn deze negen patiënten vervolgd en met uitzondering van de
patiënt met chorea major hebben de verbeteringen zich gehandhaafd. Deze resul-
taten rfr/aÍen zo bemoedigend, dat werd besloten met de behandeling volgens
Brody Hughes door te gaan.

In de afgelopen twee jaar werden nog 2r patiënten behandeld, waarvan de
meesten zonder complicaties aanzienlljk zijr verbeterd. Wel zijn z1j echtet bijna
altijd nog te herkennen als lijders aan Parkinsonisme.

Bij verschillende patiënten trad een meer of minder lange apathie op, die echter
gewoonlijk weer herstelde, met uitzondering van één patiënt, een betrekkelijk
jonge man y^n 42 jaat, die gedurende deze pedode van somnolentie een massale
longembolie kreeg en ovedeed. Bij de hersensectie v/erd een erwtgrote coagulatie
gevonden in de thalamus dorsaal yan de ventrolaterale thalamuskern. Er was geen
bloeding of andere complicatie te vinden.

Concluderend kan worden gesteld, dat de behandeling met het appàraat zeer
bevredigend is. Tot onderzoek van de functie van andere kernen dan die van de
globus pallidus en de uitgeschakelde thalamuskern is tot nu toe nog geen gelegen-
heid geweest.
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OVERIGE ONDERZOEKINGEN

Met voldoening kan melding worden gemaakt van het verschijnen van het uit-
voerige rapport over het onderzoek inzake prinaire cbroniscbe reumaÍoïde arthritis
onder pslchosomatische belichting, in de vorm van het boekvan Prof. Dr. J. J. G. Prick
en Dr. K.J.M.van de Loo, getiteld 'The psychosomatic approach to primary
chronic rheumatoid arthritis'. Een korte mededeling hierover wordt gedaan op

pagina 66167 van het Jaarverslag ry$.

In de verslagperiode verscheen het proefschrift van de heer J.P.M.EggeÍmont
'Taalaeruteruing bli een groep doue kinderen'(Kath. Universiteit te Niimegen). Deze
publikatie is tevens uitgegeven bij J.B.§Tolters Uitg. Mij., Groningen. Een korte
mededeling over het onderzoek werd opgenomen in het Jaarverslag ryQ (pag.

t8ltil.

De heer C.J. vanBeek promoveeÍde op het onderwerp 'Oaer de frequentie uan

het strabusmwsslndroom en enkele consequenties daaruan' (Rijksuniversiteit, Utrecht).
Een samenvatting van dit onderzoek verscheen evefleens in het Jaarvedag 1961

(pag. 8o/82).

Een derde dissertatie, welke uit een door de Gezondheidsotganisatie r.N.o.
gesubsidieerd onderzoek resulteerde, betrofeen gedeelte van het onder auspiciën

van het Nededands Huisartsen Genootschap uitgevoerde abortus onderqoek: de

heer P.A.Roorda promoveerde op het onderwerp 'De behandeling van dreigende
abortus' (Rijksunivetsiteit, Utrecht).
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STUURGROEP CHRONISCrI TOXICIÍEITSONDERZOEK T.N,O.

(door de Gezondheidsorganisatie r.N.o. en de Voedingsorganisatie r.N.o. gezamenliik ingesteld)

Dr. M. van Eekelen, vootzittet Ptof. Dt. J.F.G.Reith
Prof. Dr. J.V.Tesch, plv. vootzitter Ptof. Dr. R.L.Zielhuis
Dr. C.Engel Dt. F.A.Nelemans, sectetatis.

Prof. H. van Genderen
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Bllage II

INSTITUTEN EN §TERKGROEPEN RESSORTERENDE ONDER DE GEZOND.
HEIDSORGANISÀTIE T.N.O.
(Taak, samenstelling en adtessen)

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Taak: Het vertichten van natuuÍwetenschappelijk onderzoek, geÍicht op de technische verzor-
ging van het milieu, vooÍ zover verband houdend met de gezondheid.
OnderzoekprogÍamma:

- bestudeting van de relatie tusseo efleÍziids woon- en weÍkmilieu en andetzijds het
rvelziin van de mens;

- onderzoek inzake technische oplossingen voor gezondheidstechnische problemen;

- basisondesoek ten dienste van beide voorgaande elementen;

- voodichting over de vetkregen tesultaten.
Dit alles vetband houdend met vÍaàgstukken op het gebied van:
water en bodem,
buitenlucht,
luchtveÍontÍeiniging in de industtie,
binnenklimaat,
geluid en licht,
algemene ondetwerpen betreffende het wonen.

Direclear: It. D. van Zuilen.

Pla. directeur : Ir. M.L.Kasteieijn.

Dirutie- A.R.Th.Henze.
secretarb:

Voorlicbting: M.H. de Groot.

Adru: Schoemaketstraat 97, Postbus zr4, Delft,

Telefoon: otTro-t7ooo.

A,fdelings- Ptof. Dr. J.K. Baars
hoofden: Drs. C. Bitter

Ir. L. J. Btasset

It. J. van den Eiik
It. E. van Gunst
Drs, F. Ha(togensis.

Medewerkert A.H.M.Basat, architect
baiten afde- Drs. C.Bitter, psycholoog
lingtaerband: P.E.Joosting, ars.
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AFDELING'W'ATER EN BODEM

Taak: Ondetzoek naar de kwaliteit van kunstmatig geproduceerd gtondwater;

verdere ontrvikkeling van de zogenaamde oxydatiesloot voot de zuiveting var. afvalwatet ;

besttiiding van algen in zrvemwatet met modetne algiciden;
fundamenteel onderzoek betteffende het oplossen van zuurstof in 'il/ateÍ, de invloed van

deteÍgeflten in oppetvlaktewater en 
^f\Í^lw^tet; 

de zandfrluatie en het actief-slibptoces.

Hoofd: Ptof. Dr. J.K.Baars.

AFDELING BUITENLUCHT

Taak: Het meten van neerslag van en concentraties aan vetontteinigingen in de buitenlucht en

het bestudereu van de invloed op de gezondheid van de mens, o.a. in het gebied rond de

Nieuwe rVaterweg en in het miingebied van Zuid-Limbutg.

Ifoofd: It. L,J.Brasset.

Tajdelïk adret: D:uir,ureg 14, 's-Gtavenhage.

Telefoon: o7o-jt43oo.

AFDELING LUCHTVERONTREINIGING IN DE INDUSTRIE

Taak: Het verkrijgen van inzicht in het vóótkomen van luchtvetontreinigingen in bedriiven en

de invloed daawan op de mens. Dit betteft o.a. ondetzoek naar de aan§/ezigheid van

kwartshoudend stof in de werkatmosfeer van gieterijen en in ketamische industtieën in
verband met silicosegevaar. Voorts ondeÍzoek naar in het biizonder de iovloed van styteeÍt

en fenol in de kunststofvetwetkendc industrie.

HooJd: Drs, F.Hartogensis.

AFDELING BINNENKLIMAÀT

Taak: Onderzoek i at de fundameotele verschijnselen, die de totstandkoming van het binnen-

klimaat beheetsen, onder meer betreÍfende luchttransport doot gebouwen en de invloed

van vetschilleode vetwarmiogs- en ventilatievooÍzieningen.

Het bestuderen van watmte-uitwisseling door straling in de industrie.

Het veÍstrekken van adviezen ovet de ptincipiële opzet van gebouwen en installaties,

zodanig dat aan bepaalde klimaateisen kan wotden voldaan.

ÍIoofd: Ir. E. van Gunst.

ÀFDELING GELUID EN LICHÍ

Taak: Ondetzoek ta t de voortplanting van geluidttillingeo in bouwconstructies in vetband

met het stÍeven naaÍ bepetking van de geluidhindet in woningetr.

Onderzoek naar het vetband tussen lawaaispectrum en gehoorbeschadiging.

Onderzoek naar de toetreding van daglicht en zonlicht in verblijfsruimten; beootdeling
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in dit opzicht van bouwkundige ontwerpen en bestaande situaties met behulp van daattoe
ontwihkeide instrumenten.
Subiectieve ptoefnemingen, §í^ rbii het oordeel van proefpersonen omtrent vedichtings-
sterkte eÍl -kwaliteit wordt ingewonnen.

Hoofd: Ir. J. van den Eijk.

I\{EDISC H-FYSISCH INSTITUUT T. N. O.

Taak: De geneeskunde te doen ptofiteten van de mogeliikheden die de natuurkunde biedt.
Het vetrichten van speurwetk ten einde te komen tot toepassing van methodieken en

^ppat^tefi 
bii het medisch onderzoek.

Directear: It.D.H.Bekkering.

Staf: Ir. J.H. van Bemmel A.Kamp
Ir. J.E.§T.Beneken Ir. J.Kuiper
Drs. J.H.Douma lt. J.Somet
Ir. A. den Hertog Dr. \trí. Stotm van Leeu.wen
Ir. M, ten Hoopen Dts. E. van Vollenhoven.

Adres: Da Costakade 45, Utrecht.

Telefoon: qo-]tÍ41.

Croepen: Regelsystemen bloedsomloop Henenonderzoek
Cardio-akoestiek Instrumeotatie
Cybetnetiek Longmechanica
Elektrobiologie Ulttageluidsdiagnostick.

RADIOBIOLOGISCH INSTITUUT T.N.O.

Taak: Het vertichten van tadiobiologische onderzoekingentenbehoevevandevolksgezondheid.
a, Studie van de gevaren van het gebtuik van ketnenergie;
&. studie van de biologische wetking van stralen;
,. toepàssing van radiobiologie ten bate van de radiotherapie en het gebruik van radio-

biologische gegevens en isotopen in de geneeskunde;

d. thetapie van straliflgsziekten met behulp van beenmergttansplantatie.

Direcleur: Dr. D.\W. van Bekkum.

Ofiderdirecte,r: Dr. L.M. van Putten.

Staf: Dr. H.Balnet Dr. H.M.Klouwen
Dr. G.§í.Batendsen H.S.Reinhold
Drs. I. Betel Dr. M. J. de Vties
Dts. J.J.Broetse Dr. D. van der \Waay

Mei. Dt. J,C.Kiein Mevr. Dr. N.Mullet-Bétat (gast mede§/erk-
ster).

Adres: Lange Kleiweg r5r, Rijswifh (2.H.).

Telefoon: oqro-jog7o.
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RADIOLOGISCHE'W'ER KGROEP T.N. O.

Taak: - Het verrichten van onderzoek op het gebied van stÍalingsdosimetrie, met name

dosismetingen door middel van filmstrookies en controle van röntgentoestellen van

derden;

- het geven varl adviezen inzake beveiliging tegen ioniserende sttaien;

- het meten van de tadio-activiteit van het menselilk lichaam;

- het vetrichten van ondetzoek op het gebied van de medische toepassing van ioniserende

sttalen, met name het meten van de vetdeling van een radioactieve stof in een daarmede

gemerkt orgaan (scintigrafie) en het ondeÍzoek met Cr51 van verandetingen van erytto-

cyten bii leverziekten.

IfooJd: Ptof. Dt. J.J.§íent.
Staí: Dr. L.H.M. van Stekelenbutg

It, B.Hogeweg.

Adres: p/a N.v. rr*re, Uttechtseweg ,ro, Atnhem.

Telefoon: o83oo-33r15.

CENTRAÀL PROEFDIER.ENBED RIJF T.N. O.

AFDÉLING SELECÍIE

Taak: De Afdeling Selectie beschikt oveÍ een aantal inteeltstammen van muizen en tatten. De

erfelijke aanleg, d.i. het genotype, vafl een inteeltstam is bii benadeting voot alle stam-

genoten gelijk en ook bij de nakomelingen reptoduceerbaat. Met detgeliik it zekete zin
gestandaatdiseerde dieten als proefobiect wotdt nagegaao welke factoren van invloed ziin

op groei, fetiliteit, gedtag en vooral ook op die kenmetken, die voor een ptoefdiet van

belang zijn,

HooJd: Mel. Drs. A.K.Kremer.

Adru: pf a Zoötechnisch Instituut der Rif ksuniversiteit, Biltstraat r7z, Uttecht.

Telefoon: o3o-1t994.

ÀFDELING VÉRMEERDERING

Taak: Het fokken en leveren van zodanige laboratotiumdieten, dat de ptoeven, die etmede

',[/orden geÍromefl, het maximum rendement opleveÍefl. Hietvoor dient te woÍden be-

schikt ovet een fokkolonie, die

a, zoveel mogeliik vrij is van infecties, waatdoot de expetimentcle tcsultaten zouden

kunnen worden beinvloed;
à. voldoeode gedifferentieerd is oaat erfelifke aanleg om aan de eisen van diverse gtoepen

onderzoekets tegemoet te komen;
r, in stand wordt gehouden volgens een regime, dat continuïteit en kwaliteit van de

levetingen zo goed mogelijk waatbotgt.

DireeÍeur: Dts. J.C.J. van Vliet.

Medewerker: Dts. R.J.Nikkels.

Adres: \íoudenbetgseutegz5,Zeist.

Telefoon: o1439-288.
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.{.FDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOE K T. N. O.

Taak: Al datgene te veÍÍichten dat ettoe kan leiden of bijdtagen de klinische betekenis van
geneesmiddelen of de mogeliike klinische betekenis van chemische stoffen vast te stellen
of nader te omschrilven.
OndetzoekprogÍaínm i

- Betekenis van goud vooÍ de patiënt lijdende aan chtonisch reuma.

- Betekenis van cytostatica voot de patiënt lijdende aan longcarcinoom, die curatief
wordt geopeteetd,

- Ondetzoekingen op het gebied van neuroleptanalgesie.

- Ondetzoek naat vetschil in toxiciteit tussen chloroquine en hydroxychloroquine.

- Onderzoek naat de betekenis van anticoagulantia voor patiënten liidende aan atgina
pectoris en hattinfarct.

- Onderzoek naat de thetapeutische betekenis van een aantal ademhalingptikkelende
middelen.

- Ondezoek ï at de thetapeutische betekenis van tetracycline vooÍ patiënten lijdende
a Ít acÍle.

- Onderzoekingen op het gebied det psychofarmaca.

- Ondetzoekingen, gtotendeels op vezoek van de desbetreffende industtieën, naar de
klinische betekenis van een aantal geneesmiddelen.

HooJd: Dr. F.A.Nelemans.

Medeaurkers: \í.G.Zelvelder.

Verkgroep op ltet gebied der interne geneeskmde:

L. van Langc

J. H. Pannekoek

J. J. F. Schmitz.

Verkgroep op bet gebied der dermatologie

ondet leiding van:
Prof. Dr. L.H.Jansen
Prof. Dr. J.§í.H.Mali
Prof. Dt. M. K. Polano.

Verkgroep o1t bet gebied der longqiekten

ondet leiding van:
Prof. Dr. H,Deenstra
Prof. Dr. N.G.M.Otie.

Adm. mede- Mcj. M.-J.C.Moelaert.
werksíer

Adru: Juliana van Stolbetglaan r48, Postbus 297, 's-Gtavenhage.

Telefoon: o7o-81448r.

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE

Taak: Het verrichten van toegepast wetenschappeliik ondetzoek, geticht op de teacties van de
mens met betÍekking tot ziin omgeving en het uitdtagen van kennis daatomttent, zulks
tet voorkoming van ziekten en tet bevordering van de gezondheid.
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Directesr: P. C. Btoekhoff.
(vanaf r mei 1965: Dr. J.A.C. de Kock van Leeuwen).

Pla. directear: Prof. Dt. J.Koekebakker,

Staf: Dr. F.H.Bonler Dt. J.À.C. de Kock van Leeuwen

Prof. Dr. H.L.Booii Prof. Dr. J.Koekebakket
Dt. F.Doeleman Dts. Ch.A.G.Nass.
Prof. Dr. J.H. de Haas

Adres: §íassenaatseweg56,Postbusrz4,Leiden.

Telefoon: orTro-jog4o.

ÀFDELING ÀRBEIDSGENEESKUNDE

Taak: Het verichten van geneeskundig wetenschappeliik ondetzoek ovet de relatie tussen de

mens, ziin arbeid en zijn atbeidsmilieu, ten einde uit het beroep voortkomende ziekten

of afwiikingen te vootkomen, het welziln te bevotderen en een optimaal arbeidstesultaat

te vetkriigen.

Hoofd: Dr. F.H.Boniet.

AFDELING SOCIÀLE HYGIENE

Taak: Ànalyse van de gezondhcidstoestand van de bevolking * n M geslacht en leeftifd - in
socio-biologisch, epidemiologisch en demogtafisch vetband en evaluatie van medisch-

hygiënische voorzieningen.

Doel: Het tesearchwerk is er op gericht aan pteventieve en positieve gezondheidszotg een

wetenschappeliike en medisch vetantwoorde basis te helpen geven.

Iloofd: Ptof. Dt. J.H. de Haas.

ÀFDELING GEESTELIJ KE GEZONDHEID

Taak: Het bestudeten van de psychiattische, psychologische en sociologische factoten in de

aanpassing van de mens a ír ziin omgeving.

Hoofd: Prof. Dt. J.Koekebakket.

AFDELING VOORLICHTING

Taak: De organisatie en uitvoering, benevens research van post-academiale opleidingen op het

gebied van de gezondheidszorg, en het vezotgen van wetenschappeliike publikaties uit
het Instituut, waatdoot de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek de volksge-

zondheid ten goede kunnen komen,

I:[oofd: Dr. J.À.C. de Kock van Leeuwen.
(vanaf r maatt t965: Dr. F.Doeleman).
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AFDELING STÀTISTIEK

Taak: Het verlenen van medewerking aan ondetzoekiogen vao het Instituut, het Nedetlands
Huisattsen Genootschap eÍr, vooÍ zovet de capaciteit het toelaat, van andere instanties;
het bijhouden van dtie vetzuimstatistieken en het doen van daarbif aansluitend ondetzoek,

Hoofd: Dts. Ch.À.G.Nass.

AFDELING CHEMIE EN PHYSICA

Taak: Het vedenen van hulp aarr andere afdelingen van het Instituut doot het uitwetken van
bepalingsmethoden en het vettichten van research. Daarnaast verricht de afdeling ondet-
zoek op het gebied van de athetosclerose.

Adttiyur: Prof. Dt. H.L.Booii.

INFLUENZA-w'ER KGROEP

Taak: Onderzoek inzake de pathogenese der virusziekten van longen en luchrwegen.

Leider: Prof. Dr. ].Mulder.

§/ERKGROEP TUBERCULINE-ONDERZOEK T,N.O.

Taak: De wetkzaamheden zijn vootnameliik gericht op vetschillende aspecten van tuberculine-
ondetzoek, o.a.:

- Ondetzoek naat specifieke en aspecifieke tuberculine-gevoeligheid bii verschillende
bevolkingsgtoepen.

- Speciliciteitsverbetering van'tubetculines'.
- Tuberculine-ondetzoek bii tectuten in samenwerking met de Militair Geneeskundige

Dienst. De gegevens van dit ondetzoek vormen het basismateriaal voor de tuberculine-
kaart var. Nededand.

- Coötdinatie van een Eutopees tubetculine-onderzoek naat specifieke en aspecifieke
tubetculinegevoeligheid ondet auspiciën van de Union Internationale contre la Tuber-
culose en de §Teteldgezondheidsorganisatie.

Leider: Dr. M.A.Bleiker.

Adtipar: Dr. §7.A.Griep.

Adru: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297,,s-Gtavenhage.

Telefoon: o7o-81448r.

CARIES-V/ER KGROEP T. N. O.

Taak: Het beproeven van teeds bekende en van nieuwe cariës-profylactica en catiës-voorkomefl-
de maatregelen. Het in verbaod hietmede vetrichten van speutwetk.
In studie zijn:
- De watetfluorideting en haat effect op het ontstaan van catiës (proef Culemborg-Tiel).
- De lokale applicatie van fluoriden ter vootkoming van tandcariës.
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- Het optÍeden van tandsteen bii kinderen.

- Micto-fluotidebepaling io kleine hoeveelheden otganisch matetiaal.

- Epidemiologie van de tandcariës.

- Micotadiografr.evan gezond en carieus glazuur.

Leider: O.Backet Ditks.

Adtisear: Prof. Dt. K.C.\7inklet.

StdÍ: Dr. B.Houwink
G.ltrí.Kwant
A.Groeneveld

Adret: pf aLabotatoti,tm voor Miuobiologie der Riiksunivetsiteit, Cathatilnesingei 59, Uttecht.

Telejoon: oro-rrro3 en r8oz3.

coMMrssrE vooR ÀRBEIDSGENEESKUNDTG ONDERZOEK T.N.O. (CAnCO)

Taakz Het coördineren en stimuleren van wetenschappelijk ondetzoek op arbeids- en bedriifs-
geneeskundig gebied.

Adres: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297, 's-Gtavenhage.

Telefoon: o7o-81448r.

Coördinator: Dr. J.Jongh.

Adret: p/a Medisch-Fysisch Instituut r.N.o., Da Costakade 4y, Uttecht.

Telefoon: o3o-3tÍ41.

A1'HEROSCLEROSE-'!g'ER KGROEP T. N. O.

Taak: r. Het verkriigen van een zo volledig mogeliik inzicht in de samenstelling, hoeveelheid

en lokalisatie van de in de gezonde en atherosclerotische attetiervand voorkomende

lipiden, mucopolysacchatiden en andere bestanddelen.

z. Het, mede aan de hand van de ondet r. te verkriigen resultaten, bestudeten van de

piocessen die zich bij athetoscletose in de arteÍiewand afspelen.

3. Ondezoek over de samenhang tussen atheÍoscletose en vetandetingen in de chemische

samenstelling van het bloedplasma.

4. Ondetzoek naar de invloed van endogene en exogene factoÍen (o.a. de voeding) op

bovengenoemde processen.

5. Het bestuderen van $rsisch-chemische aspecten van tÍombose.

6. Het ontwikkelen van ondetzoekingsmethodieken, nodig voor bovengenoemd ondet-
zoek.

Leider: Prof. Dr. C.J.F.Böttchet.

Aàtinar: Dt. J.A. van Melsen.

StaÍ: Mevr. Dts. E.Boelsma-van Houte Drs. J.§7.A.Meiiet
Drs. C.M, van Gent Mej. Drs. rV.E,Nanning

Dts. R.E.M.Hekster Drs. C.Pties
Dr. F.B.Klynstta Mevr. E.S.Sachs
H.E.T.Kruisheer Dts. D.A.Smink.
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Adres: Gaubius Instituut, HerenstÍaar 5a, Leiden.

Telofuon: oqrc14548 en 34t49.

W'ERKGROEP T.N.O. EPIDEMIOLOGIE VÀN CARA

Taak: Het begeleiden van het ondetzoek met betÍekking tot chronische aspecilieke tespitatoire
aandoeningen ondet de Nedetlandse bevolking.

Leider: G.D.Liem.

Adret: Juliana van Stolbetglaan r48, Postbus 297,'s-Gtavenhage.

Telefoon: o7o-81448r.
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Blilage III

CONTACTEN MET ÀNDERE INSTELLINGEN

In ziin functie van voorzitter van de Gezondheidsotganisatie r.N.o, ondethoudt Prof. Dr. J.V.Tesch
contact met de navolgende instellingen en commissies, welke aantakingsvlakken met de Gezondheids-
organisatie r.N.o. hebben:

Bestuur Stichting Fundamenteel Geneeskundig Onderzoek (nuNco)

Geneeskundige Raad van de Àfdeling Natuutkunde van de Koninklijke Nedet-
landse Àkademie van r§Tetenschappen

r.a.p.-Commissie 'human adaptability' van de Geneeskundige Raad (Intetnation-
al Biological Programme)

Gezondheidstaad lid

Commissie inzake Schoolgeneeskundige Diensten van de Gezondheidsraad lid
Commissie inzake z.g,'spastische kindeten' van de Gezondheidstaad lid

Commissie van Beheet voor de rVetkgtoep Harmonische Bestrijding van pla- lid
gen T.N.o.

Adviesraad van de Nedetlandse Hartstichting

IntÍadepartementale Coördinatie-Commissie inzake Kemenergie

Commissie van Advies van de Stichting 'Koningin §Tilhelmina Fonds' tet be-
vordeting van de Kankerbesttiiding

Raad inzake de Luchtvetontreiniging

Technische subcommissie van de Raad inzake de LuchtverontÍeiniging

Commissie voor Milieu-Hygiëne van de Gemeente Utrecht

Ptaeventiefonds

commissie Bevordering opleiding en onderzoek Radiobiologie voorzitter

Stichting 'Rheumatiekfonds Dr. Jan van Bteemen, bestuutslid

Àdviescommissie van het Dr. Jan van Breemenfonds en de Nederlandse ver- voorzitteÍ
eniging tot Rheumatiekbestriiding

Algemeen bestuur Koninkliik Instituut voor de Tropen lid
Raad van Beheer Koninklijk Instituut voor de Tropen lid
Commissie van Advies voor de Afdeling Ttopisóe Hygiëne en Geogtafische lid
Pathologie van het Koninkliik Instituut voor de Tropen

Stichting voot §Tetenschappelilk Onderzoek in de Tropen van de Koninkliike bestuurslid
Nedetlandse Akademie van §Tetenschappen (worno)

waamemeÍ

waaÍnemer

lid

lid

waarnemeÍ

lid

lid

lid

adviserend lid

plaatsvervangend lid
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Àlgemeen bestuur van de Veteniging Instituut Rottetdam-Leiden voor Tropi- Iid
sche Geneeskunde

Nationale uNrsco-Commissie lid

Voedingstaad ÍIiet-ambteliik lid

Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de dtooggelegde Zuidetzeepoldets bestuutslid

The Royal Society of Health, Londen lid

Tijdschtift'smokeless Àir' correspondent

Selectiecommissie post-doctoÍal research fellowships van de United States vooÍzittet
Public Health Setvice

Dr. M.A.Bleiket heeft namens de Gezondheidsorganisatie T.N.o. zitting in de volgende commissies:

Subcommissie Statistiek voot de Geestelijke Volksgezondheid van de Natio- lid
nale Comrnissie voot Gezondheidsstatistieken vafl de Gezondheidsraad

Commissie Ziekenhuisinfecties van de Gezondheidstaad lid

Stichting tet Bevordeting van Hygiënische Gewoonten bestuutslid

Intetnational Union against Tubetculosis corresponding
member

Dr. J.Jongh heeft namens de Gezondheidsorganisatie r.N.o. zitting in:

Stichting 'Nationaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum' advisetend lid

Dr. Y, van det \Wielen heeft namens de Gezondheidsorganisatie r.N.o. zitting in:

\Wetkgroep Àdaptatie-Instrumenten van de Stichting Technische Voorlichting lid
ten behoeve van Lichameliik Gehandicapten
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