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Z e er gewaarde e rde to e ltoordert,

Tegenwootdig wordt met bezorgdheid gesproken over de gevaten,

die ons bedteigen door de voortdurend toenemende invloed op onze

samenleving rran wat genoemd wordt 'de techniek'.

Die bezorgdheid is volkomen gegtond; helaas valt daat niet aan te

twijfelen. Technische ontv¡ikkelingen maken het inderdaad mógelijk
om delen -var, oflze aarde onbewoonbaar te maken en dit geldt in
laatste instantie zelfs voor de gehele aarde. In het totale bestêl van

toepassingen det techniek, dat tot de situatie geleid heeft, waaiin wij
ofr.s nu bezorgd afvragen of dit zo wel door kan gaan, speelt de

elektrotechniek een grote tol. Mede dankzij de ontwikkeling {an de

elektrische enetgievoorziening en wat later van de elektrische com-

municatie-techniek, is het mogelijk geworden laboratoriumvondsten
op grote industriële schaal toe te Passen en om deze toepassing via
uiterst snelle bekendmaking over de gehele wereld te verspteiden.
'SØeliswaar zijt et op de aardbodem nog witte vlekken te vinden, waar

de industriële welvaartstoes niet zo omzich heen heeft gegrepeni, doch

het lijkt slechts een kwestie van tijd of ook daar zal industriailisatie,

rationalisatie en communicatie tot een zodang cultuurpatroon leiden,

dat het oorspronkeliik klimaat, de flora en fauna dermate berirvloed

u/orden, dat ook daat de leefbaatheid in het gedtang komt.

Na deze sombere aanhefzoudt U een pleidooi verwachten i- ¿.
ontwikkeling van de techniek enhaar toepassingen inclusief die Van de

elektrotechniek maar af te remmen of zelfs stoP te zetten',

Zo'n pleidooi kan ik niet houden, omdat ik van mening ben, dat de

onrwikkeling der wetenschap en techniek niet te stuiten is, daar àeze

onrwikkeling stoelt op een diep gewortelde behoefte van de !Øesterse

mens om te onderzoeken, te begriipen en te cteëren. Al is de onfivikke-



ling van wetensch moeten toch
hopenf dat ztj wel p wordt niet
alleen door zuiver doornietmis
te verstane tekenen, die wijzen op een onderstroom, die steeds aan-
wezig is gev/eest. Deze onderstroom lijkt mij a^î te zwellen tot een
niveau en tot zodanige afmetingen, dat de verwachting gerechtvaar-
digd is, dat deze wel eens een belangrijke stroomtak zott kunnen
worden in de delta van de toegepaste wetenschappen. Ik doel hierbij
op de toepassing van de technische wetenschappen en dan in het
bijzonder de elektrotechniek in de geneeskunde.

De elektrotechniek is geëvolueerd van een uitsluitend praktisch
bedoelde techniek tot een u¡eteflschap, die algemeen geldende theo-
rieën voortbracht, welke geldigheid bleken te bezitten ver buiten de
elektrotechniek in engere zin, in andere takken van de toegepaste
natuutkunde en zelfs daarbuiten, in de biologie en de economie.
Hierbij denk ik aan de communicatie- en informatietheorieën, in de
dertiger jaren ontstaan, toen de wereld omsponnen werd meteennet-
werk van communicatiemiddelen en de lange-afstandscommunicatie
de uitvinding van de teruggekoppelde versterker noodzakelijk maakte.
De hiermede gepaard gaande inspanning om het begrip informatie-
overd¡acht op theoretisch hechte basis te plaatsen vond haar hoogte-
punt in de tweede \X/eteldoodog, toen gehele naties tegenover elkaar
stonden en in staat bleken tot krachtsinspanningen, die merkwaardiger-
wijs in vredestijd nog nooit geëvenaard zijn. De 'survival of the fittest'
noopte tot vindingrijkheid en daatom stond de ontwikkeling van
automatisch-via-r.aðar-gericht-geschut en van geleide projectielen in
voortdurende wisselwerking met de ontwikkeling van informatie-,
communicatie- en regeltheodeën.

Het steeds ingewikkelder v¡orden van de te beheersen situaties, waarin
de me6rs, zijn gedrag en zijn uithoudingsvermogen een belangrijke
rol speelden, gaf aanleiding tot het zoeken naar een alomvattende,
algemeen geldende systeemtheode, die zich bezig hield met de ge-
draginlgen van systemen als een geheel, ongeacht hun aard en ongeacht
hun sa[nenstellende delen. Grote bekendheid verwierf Norbert Wiener
met ziin boek: 'Cybernetics, on Control and Communication in the
Animal and tlre Machine', dat in 1948 werd gepubliceerd en waarbij
hij een uiteenzetting gaf over het werk, dat hif met Dr. AruroRosen-
blueth en Julian H. Bigelow gedurende de tweede Wereldoorlog
verrichtte. Hierbij stond het concept 'terugkoppeling' centraal en
werd een brug geslagen tussen de wiskundekennis van Wiener en de
fysiologische problematiek van Rosenblueth. Toen reeds was Rosen-
blueth ervan overtuigd, dat vooruitgang in de toegepaste weten-
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schappen juist daar te verwachten was, \Ã/aalwetenschappelijke

werkers van verschillende specialisaties tezzmelr aan de oplossing van

één probleem werkten.
Toch mag niet vergeten wotden, dat Paul Weiss teeds in r9z5 een

verhandeling schreef over'Tiedsches Verhalten als System Reaktion'l)
en toen reeds een aantaJtegels formuleerde, waarmee volgens hem een

'systeem' te kenschetsen. zolt zlin. En bovendien dat Ludwig Befta-
lanffyz), ongeveer tegelijkertif d met Nobert ÏTienet de systeemtheorie
introduceerde tijdens de Alpbacher Hochschulwoche in ry47.
De systeemtheorie kwam naar voren, omdat het de wetensdhaps-

beoefenaar, dankzij de ontwikkeling van de natuurwetenschappen
mogelijk werd steeds gtotere delen van zijn omgeving in ziin studies

te betrekken en steeds ingewikkelder stmcturen te construeren. Dit
leidde noodzakeijk tot het ontstaan vafl een nieuwere theorie, die de

beheersing en beschdjving mogelijk moest maken van vrat wel ge-

noemd wordt'de georganiseerde ingewikkeldheid'.
Het was 'Warten Weavers), een van de grondleggets van de [nfot-

matietheorie, die een opeenvolging in het wetenschappelijk denken
signaleerde, waarblj het princþe van de lineaire causaliteit opgevolgd
v¡erd door het inzicht, dat er zoiets als 'ongeorganiseerde ingewikkeld-
heid' bestond, wat culmineerde in de waarschijnlijkheidsleer en de

formulering van statistische wetmatigheden. Weaver stelde, dat we nu
geconfronteerd worden met de problemen van de 'georgani$eerde
ingewikkeldheid'. De wetenschappelijke werker is dankzij het werk
van zijn voorgaflgers op een niveau van denken aangeland, waarbii
hij zljn aandacht kan richten oP grote systemen, samengesteld uit
zeet grote aantallen componenten met verschillende eigenschappen,

ondeding in hiërarchieke zin verbonden door een dicht communicatie-
netwetk, zó dat commando's, maar ook terugmeldingen door het
systeem verspreid kunnen worden, waardoot reacties op verandetende
omstandigheden mogelijk worden. Dergelijke systemen zlinméþt dan

de optelsom van de eigenschappefl van de afzondediike samenstdlende

delen. Heel duidelijk komt dat wel tot uiting bii systemen, die ge-

heugen-elementen bevatten en daardoor in staat ziin tot herkenning
én zelfs voorspelling én snelle, tijdige tegenactie als de buitenwereld
van het systeem in voot het systeemongunstige zinzouveranderen.

U kunt hierbij denken aan een samenleving in een stad, die door
zware regenval en daardoor zwellende rivieren met waterovedast

bedreigd wordt, of aan een oceaanreus, die voorzien is van een

stabiliteitstegeling om de onaangename invloed van de golfslag op

zijn passagiers te elimineren. Maat U kunt ook aan Uzelf denken,

zoals U daar. zit, rustig ademhalend, juist voldoende zuurstof tot U
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nemend om een grootaarftal chemische Processen in Uw lichaam¡øar
behorqn te laten vedopen. Uw hart slaat iuist snel genoeg om de

opgenomen zuurstof te transPortereî tezamen met een groot aantal

andere stoffen, die nodig zljn voot de genoemde processen. U rvas

zich dþt niet bewust voor ik Uw aandacht erop vestigde. In ons

lichaam vedopen vermoedelijk een nog onbekend aantal ptocessen,

die alle tez^meî tot gevolg hebben, niet alleen dat wij ons zelf kunnen
handhàven als levend organisme in een omgeving, die binnen bepaalde

grenzen mag variëren, maar ook dat wij meer ziin dan de som van een

aantal chemische reacties; ons lichaam is de dtager v^Ít oluze persoon-

lijkheid en ons bewustzijn. Tot voor kort was het doorvotsen van ofls

lichaam en de bestudering van de erin vedopende ptocessen het
exclusieve werktertein van fysiologen en van medici. Deze l^atsteî
richtterr hun aandacht in het bljzonder op die gevallen, waarbii sprake

was vdn een onjuist vedoop van de processen of van een beschadiging

van het lichaam. De laatste decennia nu is hierin een kentering
opgetfeden, doordat oolc chemici en fysici steeds meer betrokken
raakten bij de bestudering van de processen, die in het levend organis-
me vedopen. De betrokkenheid van de chemici is niet nieuw; de

farmacologie, de geneesmiddelenleer is reeds oud en de vrucht van
voortdurende samenwerking tussen medici en chemici. De biochemie
daarentegen is van recentere datum, een nog jonge loot aan de boom
van de scheikundige kennis.

Nóg korter is het geleden, dat ingewijden zich begonnen te reali-

seten, ldat een voortdurend uitbreidend aantal fysici en ingenieurs zich

ging ipteresseren voor de mens, gezien als systeem en wel in het
bijzondelwanneer dit systeem ontregeld was geraakt.

De bereidheid en behoefte tot samenwerking in meer uitgebreide
zin oritstond in de tweede Wereldoodog, toen vooral in de Anglo-
saksische landen uitvoerige en diepgaande studies v¡erden verricht op
het gebied van het menselijk uithoudingsvermogen, het reactie-

vermqgen en de mens-machine-telatie. De oodog kwam, goddank,
tot eefi einde, maar de behoefte aan samenwerking bleek gelukkig
bestaan. In ons land was het vooral Dr. H. C. Burger, de eerste hoog-
leraar in de medische fysica in Nederland, die niet afliet medici en

fysiologen, fysici en ingenieurs te enthousiasmerefl voor de problemen,
die om bestudering vroegen en die lagen op het grensgebied van de
geneeskunde enerzijds en de natuurkunde anderzijds.

lü/aàr gaat het nu om als gesproken wordt over problemen, die
liggenr op het grensgebied van de geneeskunde enerzijds en de natuur-
kunde anderzijds? Het antwoord op deze vnag zou een zeer ge-
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varieerde en gedetailleerde opsomming kunnen ziin vat PrPces-
beschrijvingen, meet- en analysemethoden, patroonherkennings-

technieken, snelle en nauwkeudge rekentechnieken, van \il¡eergave-

systemen en vooral ook van insttument- eÍ aqPanatontwikkeling,

waarbij de ontwikkeling van oPnemers, w^øtmee meetgegevens aan

het lichaam kunnen worden ontleend, een bijzondere plaats inneemt.

Deze vraag is vanuit verschillende gezichtshoeken te beantwoorden
en het zalvoor U geen verrassing zlin, datikzalttachten het antwoord

te vinden vanuit het standpunt van de ingenieurswetenschappen dus

met een perspectief, dat vooral gericht is op de practische toepassing

van bekende of nieuw te vefgafen in het bijzonder elektrotechnlische

kennis.

Laten wij daartoeeens nagaan w^t ermet een patiënt gebeurt als hij
ziek of beschadigd, kortom patiënt ziinde, in medisch milieu belandt

en laten wij daatbij de situatie beschouwen nu eens niet vanuit de

gezichtshoek van de patiënt of van de medicus, maa:t lateî wii een

beschdjving geven als ingenieur, geinteresseerd in rationalisatie van

diagnose en behandeling en deze wel pfjlmair en uitdrukkeliik bedoeld

ten behoeve van de patiënt. Het eerste 'wat er geschiedt, is, dat een

patiënt wordt waargenomen. Dit kan een zuiver zinnigeliik waat-

nemen zljn door de arts, m^ r omY^tvaak veel meer, b.v' de anamnese

d.w.z. dat de patiënt de arts vettelt hoe hii zijrl gezondheidsgeschiddenis

en zijn ziektetoestand ervaart. De anamnese is een zeer bela4gdjk

deel van het v¡aarnemingsptoces, ziihet subiectief van'aard. Alhoewel

de behoefte tot objectivering van de waarneming teeds eeuwenlang

bestaat en de geschiedenis van de geneeskunde doortegen is met

pogingen tot het verrichten van metingen aan paíënten om tot een

objectieve maat v^tt hun defect of afwijking te komen, is et pas in de

laatste decennia werkelijk vooruitgang geboekt op het gebied van het

verzamele¡van kwantitatieve gegevens van de patiënt. ìØant om het

verzamelen van gegevens gaat het bij de waarneming van de patiënt'

En wat et vetzameld wordt, ziin gegevefìs oYer voor meting toe-

gankelijke grootheden. Het klinkt triviaal, maathet is toch wel goed

è. trog eens de aandacht op te vestigen, dat lang niet alle grootheden,
.waâfovef de afts graag kennis zou vefgafefl voof meting toegankelijk

zijn. Yaak moet hii volstaan met het verzamelen van gegevens ovcr
meetbare grootheden en moet hij via berekeningen en analyse zien

door te dringen tot de gfoothedefi, waafovef hii grz;ag'\rlatzolrwillen
.weten. Dit rekenen en analyseten geschiedt tegefi eefi achtergrortd van

voorkennis, die de arts zich verworven heeft tiidens zijn studie; een

voorkennis, die bovendien stoelt oP door ziin vootgangers ver-



zamelde en verq¡erkte gegevens en iedere generatie aftsen en fysiologen
verdiept het inzicht in de levensprocessen weer verder. Zo ontstaat
een steeds duidelijker wordend doch nog steeds onvolledig beeld van
de materiële gebeurtenissen, die zich in ons lichaam in wisselwerking
met onze omgeving afspelen.

E¡naarmate het inzicht zich verdiept, wordt het moeilijker zich een
totaalbeeld van de gebeurtenissen te vormen, en zoyeel te meet zal
men zich tevreden moeten stellen met het beschouwen van het op het
ogenblik meest relevante deel van de processen, die zich in ons lichaam
afspelen. Dat betekent beperking en verdieping. Zo zal de hart-
specialist zijn aandacht en ervaring toespitsen op die processerì in het
menselijk lichaam, die te maken hebben met de circulatie van ons
bloed. De orthopaedist daarentegen houdt ziclr' in de eerste plaats
bezig met onze bewegingsmogelijkheden en zijn detailkennis van het
mechanisme van de bloedsomloop is minder dan die van de cardioloog.
Dit is een onontkoombare verdeling van kennis en inzicht over
verscheidene personen, die verband houdt met de hoeveelheid ver-
gaatde voorkennis en de eindigheid van ons menselijk bevattings-
vermogen en ons geheugen. Wel tracht men een beeld te scheppen,
dat, zo blijkt uit mijn voorgaand betoog een vereenvoudigde af-
spiegeling is van de werkelijkheid, sterk gedetailleerd in die aspecten,
die van belang zijnvoor de bepaling van de situatie, waartn de patiënt
zich bevindt, minder uitgewerkt op die punteri, die voor het onder-
kennen van de toestand van de patiënt niet belangtljk zljn.
Deze beeldvorming tlit aa¡ de patiënt verzamelde gegevens in
combinatie met de voorkennis, die de arts reeds bezit, bepaalt in
sterke mate de keuze van de analysevorm, die op de patiëntengegevens
toegepast zal wotden.
Meet en meer wordt getr.acht de patiëntengegevens te kv¡antificeren
ertî Ltma;te dit meer lukt des te sterker gaat het beeld, dat men zich van
een patiënt gevormd heeft over in een model van dat deelproces in het
lichaanrt, wa rop de arts in het onderhavige geval zijn aandacht heeft
gericht.

De hele actie vanTiret verzamelen van gegevens aan de patiënt, het
analyseren van òeze gegevens, het berekenen van interessante groot-
heden uit de gemeten w,aar.deî, vaak aan de hand van een model-
voorstelling, dit alles is erop gericht de arts een conclusie te laten
trekken over zijnpafuënt. Voor het zover is moet echter een herkenning
kunnen plaats vinden. Hiertoe moeten de analyseresultaten in een
zoðarrjge vorm aangeboden worden, dat zij de arts aanspreken en dat
hij aan de hand van zijn voorkennis en modelvoorstelling tot een
decisie kan komen en zodoende een diagnose kan stellen. Hoe
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belangrijk de diagnose ook is, de patiënt is et nog niet mee geholpen.
Daartoe dient nog een behandeling plaats te vinden. De door de arts

in te stellen therapie kan van zeet verschillende aard zijn en kan
variëren van het toedienen van chemicalien tot het mechanisch
ingrijpen in het lichaam. Heeft de therapie succes dan komt er een

moment, dat de geîezen pâtiënt ontslagen wordt. Er vindt dan nog
een registratie plaats van de patiëntengegevens, zijn afvrijkins en de

correctie daatop.
Helaas heeft deze geschetste g^ngvaîzaken niet altijd onmiddellijk

succes; in dat geval herhaalt de geschiedenis zich en begint een nieuwe
reeks van waafnemen, meten, gegevens vetzamelen, berekenen,

concluderen en corrigeren en het kan zijn dat deze cyclus vele rnalen

doodopen moet worden om tot vetbetering in de toestand van de

patient te komen. De tijd, waarin één zo'¡ bovengeschetste cyclus
doorlopen wordt, kan zeer verschillend zijr' et varieett van enkele
minuten tot vele jaren.

Darnes en Iferen,

De elektrotechniek krijgt veel, zelfs steeds meer te maken met het
voorgaande. Er is schier geen onclerdeel van deze cyclus of de

elektrotechniek heeft mede een aandeel in de verbetering ervân; een

verbetering, die de laatste decennia zo'n verheugende vlucht heeft
genomer. De toepassing vân de elektrotechniek kan inhouden het

toepassen van de elektrotechnische denkwljze, van een theotie of het
gebruik van eerì 

^ppa;r ^t 
of insttument, dat volgens elektrotechnische

principes is geconstrueetd, Zoals ik reeds zei, wordt de waarnetning

van de patiënt meer en meer gekoppeld aan metingen zan de patiënt.

Hiertoe zijr' en worden opnemers ont\¡/orpen en gecoristrueetd in
vrijwel ontelbare soorten en vormen, en op veledei principeb be-
rustend. Bijna steeds wordt daarbij tegenwoordig een of andere

fysische grootheid omgezet in een elektrische grootheid, de opnemer
wordt daatmee een omzettet Dat het eindprodukt een elektlische
grootheid is, valt niet te verwonderen. Elektrische gtootheden ziin
immers relatief eenvoudig te behandelen. Daarin schuilt de kracht van
de elektrische communicatietechniek. Niet alleen kunnen gegevens,

die in elektrische vorm gegoten zljn naar elders getransPorteerd
worden, ma t zekunnen ook opgeslagen worden en weer te voorsìchiin
geroepen worden als dat nodig is. Ook herhalen en dupliceren van de

signalen behoort tot de mogelijkheden, mits die signalen, die in en

aa¡hetlichaam gemeten ziir,, omgezet zljnin elektrische gtootheden.
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Dqor het toepassen van de zend- eri ontvangtechniek, gecombineerd
met de microminiaturisatie, die het heden ten dage mogelijk maakt om
zeer kleine vetstetkers en zenders te vervaardigen, is een nieuwe
situaqie bij het'waarnemen van de patiënt geschapen. Terwijl nl. in
het vprleden de patiënt bijna steeds stil op bed moest liggen om door
de arts onderzocht te worden, is het nu mogelijk waatnemingett a rl
patiëqrten te verrichten, terwijl zij in beweging ziþ en b.v. hun bezig-
heden, die tot lichamelijke klachten aanleiding gerren, kunnen uit-
voeren, zodat de arts meer en relevantere informatie tot zijn beschik-
king ikrijgt dan de informatie uitsluitend 

^aî 
eeî stilliggende Patiënt

vergaard. Dit veøamelen van gegevens aa¡ i¡ beweging zljnðe
personen is geen sinecure. Het vervaardigen van technische structuren,
die zo licht zijn, dat zij door de patiërrt meegedragen kunnen worden
en die de patiënt niet hinderen, is pas sedert kot mogelijk. Het blijft
een gÉoot probleem, dat een compromis gezocht moet v¡orden tussen

de eenvoud van het appa:raat, wat 
^ 

î zijn gewicht ten goede komt én

het verlagefl van de storingsgevoeligheid van het zPPar.aat, wat
meestal het toevoegen van extla componenten, dus een verhoging
van het gewicht als prijs heeft.

Het toegankelijk maken voot kwantitatieve metingen van steeds

meer grootheden, die aan al dan niet in beweging zijnde patiënten
bepaald worden, schept steeds gunstiger voorwaarden om over te
kunqen gaar' y^n meetbare grootheden op die grootheden, wa rraî
de kennis gev¡enst is en die te berekenen zijr. uit de meetbare groot-
heden, mits de verbanden tusseri de meetbare grootheden en niet
direct toegankelijke grootheden bekend zijn. Helaas is dit voor het
mensplijk lichaam nog lang niet altijd het geval. De relaties tussen
meetbare en voor de toestand van de patiënt direct relevafite groot-
heden zijn soms nog slechts vaag bekend, zodat bij de overgaîg vafl
meetbare gtootheden îaat te berekenen grootheden een onzekerheid
wordt geîntroduceerd. Doch door het toenemen van de aa¡tallet aa¡
een patiënt kwantitatief te bepalen grootheden en door het toepassen

van irecente ontwikkelingen uit de waarschijnlijkheidsleer, zaI de
zeketheid, waarmede over de toestand vafl eer patiënt beslist kan
worden, steeds toenemen,

Zaals ik reeds zei, zal doot het toenemen van meetbare grootheden,
ook de kwantificering van de voorkennis, waar de arts over beschikt,
verbfterd worden en zalhet beeld, dat hij zichva¡ een patiënt vormt
o.vergaaî in een model van het gebeuren in de patiënt.

De toename en kwantificering van de metingen en het verwerken
van de gegevens in een zodantge ondedinge samenhang, dat van een

model kan worden gesproken, brengt veel rekenv¡erk met zich mee,
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dat snel eÍt accu:.:aL t uitgevoerd moet kunnen worden. De geschetste

gang van zaken is dan ook alleen mogeliik door het inschakelen van

ðomputers ten behoeve van het patiëntenondezoek. En aan de

horizon v^fi onze verbeelding doemt toch wel reeds zichtb øar de

zwa r zieke patiënt op, in communicatie met een comPuter' wa r-

binnen een model van het Patiënt-gebeuren als het wate met de

patiënt 'meeloopt' door middel waawøn de atts van ogenblik tot
ãgenblik op de hoogte wordt gehouden van de toestand, waarin de

pãtient zich bevindt, of deze al dan niet verslechtert, terwijl alternatieve

maatregelen opgesomd worden gelijk met - binnen zekete wzar-

schijnlijkheid - een aanduiding van hun gevolgen voof de toestand

van de patiënt. Voordat dit beeld gemeengoed zaI zriry zal er nog yeel

verbeterd moeten v¡ofden in de communicatie tussen patiënt en

rekentuig, wat ook een elektrotechnisch probleem is.

Niet alleen de communicatie tussen Patient en rekenmachine rnoet

nog verbeterd worden maar ook de communicatie tussen afts en

computef laat nog veel te wensen over. Dit is niet uitsluitend te wiiten

aatr de tegenwootdige opleiding vafl de arts, maar ook aan de on-

beholpenheid van een computef. Immers het is verbazingwekkend te

zien hoe een computet, waàrvaÍt de prijs in miljoenen guldens wordt
uitgedrukt en die een elementaire rekenstap in een miljoenste seconde

kan uiçoeren, minuten nodig heeft om zijn resultaten in vellen vol
cijfers en lettefs aan de openbaarheid priis te geven, zli het dat dit
soms onder groot misbâar met regels tegeliik kan geschieden' Neen,

wil de computef werkelijk de atts een hulp ziit dan zaI ðe s¡eefgave-

techniek van de rekenmachine aanzienliik vetbeterd moetefl wotden

en dat ondet invloed van de Patroonherkenning, zoals die zich op het

ogenblik informatietheofetisch ontwikkelt. Eerst dan zal de arts snel

tot een herkenning kunnen komen van het gebeuten in de patiënt en

tot eeri erkenning van het nut van rekentuig voor diagnose en

behandeling.
sØat de diagnose betreft, hier begint het toepassen van de decisie-

theorie de mogelijkheid te scheppen om delen van het diagnose-Pfoces

systematisch met behulp van een tekenmachine uit te voefen' de atts

zodoende vrijmakend voof denkv¡etk, dat vootlopig nog uitsluitend

door het menselijk brein verricht kan worden.
'wat de therapie betfeft, ook hier zullen technische strukturert, de

computer incluis een voortdurend groter wordende tol gaan sPelen'

Duidelijk is dit reeds daar waar vervanging van delen uit en van het

lichaam door on-organische suffogaten mogelijk is. Klemmender hier

nog dan elders in het beeld, dat ik voor U oproep, is de vraag hoever

men met dit alles moet en mag g^aî. Die vnag is niet alleen van
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medisch-ethische aard maar ligt ook op maarschappelijk-ethisch
gebied. De huidige maatschappij-structuur is van zodantge aard, dat
op deze vraag geen antwoord is te geven, hetgeen geen reden mag zijn
om haar niet te stellen en niet tòch naarhetantwoord te blijven zoeken.

Ceacbte toeboorders,

Vergun mij nog enkele ogenblikken om het beeld van de ernstig zieke
patiënt met een computer aan zljn zljde, nog wat verder uit te werken.
Als het mogelijk is een wiskundig model vari een aantalvitale proces-
sen, die zichin een patiënt afspelen te creëren en als het mogelijk is de
numerieke waarden vân parameters, die die processen beheersen aan
de h,and van metingen aan de patiënt met een voldoende nauwkeurig-
heidl te bepalen, dan moet het mogelijk zijn- door de rekenmachine
versneld in de tijd te laten r¡¡erken - een redelijk nauwkeudge voor-
spelling te doen omtrent de toestand van de patiënt tn zljn directe
toekomst. Mocht die voorspelling slecht uitvallen, dan is er tiid
gev¡Dnnen. om tegenmaatregelen te nemen, waarblj de computer
behrllpzaam kan zijn bij het bepalen van de onder de uitgangscondities
het best te verdchten correctieve handeling; een fascinerende gedachte,
die uitvoerbaar moet zijn. Immers indien U het woord 'patiënt' in dit
beeld veryangt door het woord 'taket' zljn wij beland in de ruimte-
vaafr., waat dit soort berekeningen en opvolgende correcties reeds
wotflt toegepast. Ifly'aarom wel in de ruimtevaart en niet in de genees-
kunde?

Van deze gelegenheid wil ik gaarfle gebruik maken een aantal
persbnen en groepen vân personen te bedanken voor het aandeel, dat
zij htebben gehad in miin benoeming.

In de eerste plaats wil ik diegenen bedanken, die het initiatief namen
om fnii voor te dtagen deze leerstoel als eerste te bezetten.

Voorts gaat mijn erkentelijkheid uit naar degenen, die mij voor-
droegen enttaat degenen, die deze voordracht steunden.

Mijn dank gaat verder uit naar d¿ Minister uan Onderwi/s en lfetuft-
scltørtpen, die mij benoemde en mijn eerbiedige dank gaat :uit naar
H. ÃI. da Koningir, die ðeze benoeming bekrachtigde.

Het Bestøør aar de Geqondheidsorganisatie ZÀlO ben ik dank ver-
schurldigd, dat het mij toestond naast mijnfunctieals Directeur vanhet
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Medisch-Fysisch Instituut nerrenwe rL<zaanheden te vervullen.

Zeer gewaardeerde medewerkers uan het Mediscb-Flsisch Instituut TNO,
opnieuw is één van ons tot hoogleraar benoemd, verheugt IJ daarover,
v¡ant dit houdt een erkenning in van het niveau van de wetkzaatn-
heden, die wij allen tezamen in ons fnstituut verrichten. Alhoewel ik
ze niet expliciet genoemd heb, hebt U in hetgeen ik in de afgelopen

4o minuten betoogd heb, vele onderwerpen kunnen herkennen, die
wij in ons fnstituut in bewerking hebben of die op onze vetlanglijst
staan en w^arvafl de uitvoedng nuttig en noodzakelijk is. Hierbij ben
ik niet in details getreden, niet omdat de tijd dat niet zou toelaçen,
maar omdat ik dat niet kan. Mijn positie in Uw midden heeft van mij
steeds het uitzetten en volgen van de grote lijnen gevraagd,terwijl het
precisiewerk Uw domein is. Als de voortekenen niet bedriegen zullen
in de nabije toekomst in ons land op meer dan één plaats activiteiten
ontplooid 'worden gelijksoortig en gelijkwaarðig azn die welke de
afgelopen tien jaar en langer de inspanning in ons fnstituut hebben
uitgemaakt. Enkele Uwer kunnen hierover veroritrust raken, maar de
ondertoon moet toch een vteugdevolle zijn, v¡ant deze ontwikkelhng
betekent meer activiteit op het gebied van het toepassen van technisphe
verworvenheden in de geneeskunde. En meer actie houdt een vetrij-
king in, in die zin, dat er meer gelijkgestemden komen, die fner
elkaar. in discussie kunnen treden om zodoende de kwaliteit yan
elkandets werk op te voeren. Dat houdt ook het gevaar van onnodig
dupliceren in, doch goede verstandhoudingen en openheid wat betreft
de - ongetwijfeld goede-bedoelingen van iedere groepedng, ðte zich
op medisch-technisch terr.ein gaatbegeven, kunnen veel moeilijkheden
voorkomen en problemerL- zo die al ontstaan - oplossen. IØeest U
ervaî yerzekerd, dat deze materie mijn voortdurende aandacht hqeft.

Ledeø am de Senaat en leden aø de Vetenscbapþellike Støf,
het zal wel onmogelijk zijn met U allen kennis te maken. Diegenen
van U met wie dit wel het geval was, hebben mij verrast doot de
vanzelfsprekendheid en hartelijkheid, waarmede zij mlj tegerrloet
traden. Ik acht het een voorrecht in Uw midden te zijla opgenom€n.

Het voorgaande geldt ook voor die leden aøn de ddministratieye en

techni¡che stauen, die ik tot nu toe op mijn ontdekkingstochten door de
TH-wereld mocht ontmoeten.

Daae¡ ett Iferefi medeaerker¡ aan de øfàelìrg Elektrotechniek,
mijn leeropdracht, die ik interpreteet als het toepassen van elektro-
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teclinische verworvenheden in de geneeskunde, betekent dat ik vaak

een beroep zal doenop Uw kennisln ervaring. Ik twiifel et niet aan,

dat p beteid zult zijn-zoals dat reeds het geval is geweest - mij met

laad en daad terzlide te stâan. Deze overtuiging speelde een door-

slaggevende tol bij mijn overwegingen, die tot het aanvaarden van

deze nieuwe leerstoel hebben geleid.

Waarde Elkboff; wøarde Mulders,

dat mijn pied à terre hier in Eindhoven is gelegen in de Groep ER,

wat meten en regelen betekent, is voorwaar geen toeval. De toe-

passing van informatie-, meet-, en regeltheorieën en technieken ten

behoeve van de patiënt boeien rnti, zoals U bekend is, in hoge mate.

Ik prijs mii gelukkig, dat ook U en Uw medewerkers gtote belang-

stelling hebben voor dit toepassingsgebied van de kennis, die U zo

zorgvuldig aan het vergaren bent. Ik ben mii wel bewust, dat wanneer

ik het nut van onze contacten als een vector mag voorstellen, de pijl
vantU naar mij zalwljzen, doch ik vlei mij met de hoop, dat het ook

wel eens omgekeerd zal kunnen zijn. Hiermee bedoel ik niet-ditom
misverstand te voorkomen, - dat ik hoop, dat U nog eens als patiënt

de vruchten van miin activiteiten zult plukken, m^ar wel bedoel ik,
dat toegepast werk op zlin beurt stimulerend kan werken op wetk-
zaainhederr, die als meer fundamenteel gekenschetst worden hoewel

de henaming 'ondersteunend' voot dit soort onderzoek, dat niet

direct op een toePassing gedcht is, zeker ook mogeliik zou zt1n.

Dame¡ en Heren Stødenten,

'last but not least', de voornaamste reden, dat ik hier sta, bent U.

Volgaarne zzl 7k trachten U wegwijs te maken in een toepassings-

gebied van de elekttotechniek, dat Uw belangstelling heeft en miin
levensvervulling reeds is gewotden. Ik za| dit doen door kennis-

overdracht, waarbii ik niet kan¡alaten op te merken, dat U om les te

geven aan de middelbare school een aantekening op Uw diploma moet

verwerven. Voor een hoogleraar geldt dat niet, van hem wotdt geen

didactische voorkennis geëist. Ik hoop echter, mede aan de hand van

de teacties Uwerzijds het pfoces van kennisoverdracht steeds beter te

doen vedopen. Alleen dat al maakt mijn contacten met U tot een

gerioegen. Doch eris meet, ik beschouw het ook als een voortecht met

U in wisselwetking te staan, want ik benijd hen niet, die het contact

met de jeugd vedoren hebben. IüØij allen zijn voorbestemd te ver-

ouderen en ik hoop, dat het contact met U dit onafwendbaar proces



i" rnii wzt za) retarderen.
Maakt U hieruit niet op, dat ik ál Uw probeersels en

gejuich begroet; een vetandedng houdt in mijn ogen nog
vetbetering in. Onder geen beding mogen
kennisovetdracht en kennistoepassing lijden onder de
hetstructurering, want dit zou betekenen, dat wij de tak afzagen,
wij met zljn ùlen op zitten.
De kennisvermeerdering groeit zo snel, dat zij, die zich
tot kennisoverdracht, gedwongen zijnte kiezen tussen
waatbij het aankomt op specifieke kennis resulterend in een
inzicht in een relatief kleine sector van onze totale
generatsme , waatbij getracht wordt een overzicht te krijgen
verband tussen vetschillende sectoren van die ruimte en w
getracht wordt het gemeenschappelijke te vinden, dat aan
kennissectoren ten grondslag ligt.

Alhoewel mijn hodzon beperkt is, is het goed voor U te
ik mij generalist voel met groot respect voor hetgeen met
me wordt bereikt.

Ik dank U voot Uw aandacht.

Bunnik lPaijs ry7o
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