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ALGEMEEN 

Bij het uitbrengen van een jaarverslag van een speurwerkorganisatie is het nood
zakelijk de in het verslagjaar bereikte resultaten te bezien tegen de achtergrond 
van de behoeften. Dit is des te meer noodzakelijk als deze speurwerkorganisatie 
zich bezighoudt met onderzoek op het terrein van de volksgezondheid. 

De snelle ontwikkelingen op technisch en maatschappelijk terrein maken een 
voortdurende bezinning met betrekking tot de keuze van het uit te voeren speur
werk noodzakelijk. 

Eén van de meest indrukwekkende toekomstbeelden is de voorziene toename 
van de wereldbevolking welke, thans geschat op 3,5 miljard, in het jaar 2000 op 
ten minste het dubbele begroot wordt. 

Het is mede de taak van de Gezondheidsorganisatie TNO speurwerk te ver
richten op die gebieden van de volksgezondheid, welke ten nauwste samenhangen 
met de problemen verbonden aan de bevolkingsgroei in Nederland. 

Voor de Nederlandse samenleving bestaan duidelijke probleemgebieden. Deze 
worden pas duidelijk indien men vooruitziet over een periode die meer dan één 
generatie omvat. Genoemd · moeten worden de evaluatie van de toenemende 
kosten van de gezondheidszorg, de verstedelijking en industrialisering, het milieu
bederf, de toepassing van geneesmiddelen en tal van andere chemische substanties, 
de problemen rond de hart- en vaatziekten en kanker. 

De Gezondheidsorganisatie TNO heeft in deze zin haar taak veelzijdig opgevat. 
Haar aandeel in de oplossing van deze problemen moet, gezien de beschikbare 
mankracht, beperkt blijven. In sommige gevallen wordt aan het oplossen van een 
internationaal geldend probleem een belangrijke bijdrage geleverd (zoals bijvoor
beeld aan de chemische aspecten van het atherosclerose-onderzoek); in een ander 
geval wordt het onderzoek beperkt tot de meer specifieke behoeften in Nederland. 

In deze inleiding worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek kort 
samengevat; een verdere uitwerking daarvan is te vinden in het overige deel van 
het jaarverslag. Uiteraard vormen deze verslagen niet een verantwoording van het 
wetenschappelijk onderzoek. Deze vindt plaats in de publikaties, waarvan een op
somming is gegeven in bijlage m. 



Het Instituut voor Gezondheidstechniek TNO heeft een belangrijke taak op het 
gebied van de milieuhygiëne, waar aan het milieu te stellen medisch-biologische 
eisen met het oog op de gezondheid van de mens geconfronteerd worden met 
overwegingen inzake economische en technische uitvoerbaarheid. 

Een werkrapport werd uitgebracht over de toelaatbaarheid van zwaveldioxyde 
als verontreiniging van de buitenlucht, waarmede een belangrijke bijdrage werd 
geleverd om te komen tot richtlijnen op dit gebied. 

Voorts vond veel onderzoek plaats naar de luchtbeweging in ruimten. Van op 
grond daarvan verstrekte adviezen wordt in het bijzonder het advies betreffende 
de Concertzaal De Doelen te Rotterdam genoemd, waar een zeer goede beheersing 
van het binnenklimaat werd bereikt. 

Door het Medisch-Fysisch Instituut TNO is een foetale hartfrequentieteller ont
worpen, waarmede thans in een aantal verloskundige centra zal worden gewerkt. 
Een ander probleem, dat sterk de aandacht vraagt en zal blijven vragen, is de ver
betering van de revalidatiehulpmiddelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
toenemende kennis op het gebied van de elektromyografie. 

De sinds jaren bestaande activiteiten in het Radiobiologisch Instituut TNO met 
betrekking tot beenmerg- en orgaantransplantaties hebben geleid zowel tot een 
beter inzicht in het probleem van de immuniteit als tot praktisch verbeterde me
thoden om de secundaire ziekte te behandelen. Onder andere werden zeer veel
belovende resultaten met het antilymfocytenserum (ALS) verkregen. 

De grote ervaring in het Radiobiologisch Instituut verkregen bij de late effecten 
van ioniserende straling biedt perspectieven voor het aanpakken van het probleem 
van de veroudering op experimentele grondslag. Ten einde van de bij het Instituut 
aanwezige faciliteiten gebruik te kunnen maken en vanwege de potentiële aan
wezigheid van voldoende grond om een in de toekomst wellicht gewenste uit
breiding van dit onderzoek te realiseren, is aan het einde van het verslagjaar be
sloten de Werkgroep Experimentele Gerontologie TNO op het terrein Lange 
Kleiweg te Rijswijk te vestigen. 

Met betrekking tot de werkzaamheden van deze Werkgroep kan worden ver
meld, dat een aantal onderzoekingen werd verricht over de bruikbaarheid van het 
proces van leverregeneratie na partiële hepatectomie voor ouderdomsstudies. 

Ook werd een nauwe samenwerking met de Medische Faculteit te Rotterdam 
geëffectueerd. In dit verband is het verheugend te kunnen vermelden, dat twee 
medewerkers van het Instituut, Dr. D. W. van Bekkum en Dr. M. J. de Vries, tot 
buitengewoon hoogleraar aan genoemde Medische Faculteit werden benoemd. 

De samenwerking met de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden 
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inzake orgaantransplantatie werd verstevigd door het instellen van de Werkgroep 
Orgaantransplantatie TNO. 

Door onderzoek in het Centraal Proef dierenbedrijf TNO werd bijgedragen tot een 
meer doelgerichte opzet en efficiënte uitvoering van dierexperimenten. Bij de 
zogenaamde inteeltstammen werden in de verslagperiode genetische verschillen 
gevonden ten aanzien van een enzym-type, serumeiwitten en de reactie op barbitu
raten. Het overbrengen van proefdieren in ziektevrije kolonies heeft tot gevolg 
dat zowel biologische kenmerken (zoals groeisnelheid) als de reacties van de 
dieren bij proeven (bijv. gevoeligheid voor narcose) veranderen. 

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de opname van het Neder
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO (N.I.P.G .) in het geheel van de 
Gezondheidsorganisatie TNO. 

Het uiterst belangrijke vraagstuk van het arbeidsverzuim verdient grote aan
dacht. Het onderzoek naar de verschillen in ziekteverzuim tussen 8 5 middelgrote 
industriële bedrijven leidde tot de conclusie, dat het bedrijfsklimaat een belang
rijke invloed heeft zowel op de verzuimfrequentie als op de verzuimduur. Deze 
studie is alleen mogelijk geweest door een jarenlange activiteit op het gebied van 
de verzuimstatistieken. 

Het steeds toenemende gebruik van nieuwe stoffen leidt tot de benauwende 
vraag of men erin zal slagen bijtijds te evalueren, welke betekenis het gebruik van 
deze stoffen heeft voor de gezondheid. De noodzaak tot een vroege biochemische 
diagnostiek van intoxicaties en epidemiologisch onderzoek van effecten op lange 
termijn komt steeds dringender naar voren. Zowel in het kader van het N.I.P.G. 

als bij andere instellingen van de Gezondheidsorganisatie TNO wordt hieraan steeds 
grotere aandacht besteed. Zo kwam in dit jaar vanuit het N.I.P.G. als resultaat van 
samenwerking met het Farmacologisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te 
Leiden een belangrijk rapport tot stand betreffende de toxiciteit van industrieel 
toegepaste glycolaethers. De dierproeven geven aanleiding de potentiële gevaren 
van deze stoffen diepgaand te onderzoeken. 

Het zal duidelijk zijn, dat alleen door wetenschappelijke evaluatie in samenhang 
met de kennis van de maatschappelijke ontwikkeling, overheidsorganen in staat 
kunnen zijn beslissingen te nemen over de aard, omvang en opbouw van de ge
zondheidszorg. In dit verband is het belangrijk, dat uit de interimrapporten over 
het onderzoek naar de behoefte aan intra- en extramurale voorzieningen voor 
chronisch zieke bejaarden gebleken is, dat in de leeftijdsgroep tussen 60 en 64 jaar 
o,8% behoefte heeft aan intramurale zorg; tussen 65 en 69 jaar 1% , tussen 70 en 
74 jaar 10%, tussen 75 en 79 jaar 2.5%, tussen 80 en 84 jaar 50% en daarboven 
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60%. Bovendien dient de aandacht bij hogere leeftijd steeds meer te worden ge
richt op de verpleging dan op de verzorging. 

Onder auspiciën van de Af deling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek TNO ver
scheen een tweede, geheel herziene druk van de 'Lijst van geneesmiddelen die 
automobilisten en z.g. veiligheidspersoneel, piloten enz. wel of niet tijdens hun 
werk kunnen gebruiken'. 

Een onderzoek met betrekking tot de langdurige behandeling met anticoagu
lantia van lijders aan een coronair infarct leidde tot de conclusie, dat er een 
duidelijk voordeel is verbonden aan deze behandeling, althans ten aanzien van de 
sterfte. 

Het tuberculine-onderzoek bij oudere leeftijdsgroepen heeft geleerd, dat een 
negatieve tuberculinereactie een tuberculeus proces niet behoeft uit te sluiten. 

Voor het internationale tuberculine-onderzoek onder auspiciën van de World 
Health Organization en de International Union against Tuberculosis, dat door de 
Gezondheidsorganisatie TNO wordt gecoördineerd, werden ± 6 5 .ooo scholieren 
in veertien landen onderzocht. 

Ten aanzien van het cariës-probleem kan worden bericht, dat per 3 I december 
i966 tien waterleidingbedrijven gefluorideerd drinkwater verstrekken. Dit be
tekent dat anderhalf miljoen mensen thans van deze preventieve maatregel kunnen 
profiteren. 

In het schooljaar i964/1965 werd in het gefluorideerde deel van het school
artsen-district Tiel gemiddeld o, 7 vulling per kind gemaakt; in het ongefluori
deerde deel van dit district was dit z,6 vulling per kind. 

Een mobiele onderzoekeenheid werd in gebruik genomen, zodat het onderzoek 
op meer efficiënte wijze ter plaatse kan worden uitgevoerd. 

Het probleem van de processen, die in de vaatwand en het bloed plaatsvinden, 
vormt het voornaamste thema van de Atherosclerose-Werkgroep TNO. Dit is van 
essentiële betekenis voor een betere analyse en mogelijke preventie van deze 
multiconditioneel bepaalde groep van afwijkingen. Het optreden van hart- en 
vaataccidenten hangt waarschijnlijk sterk samen met de neiging tot aggregatie 
van de trombocyten. Het in verband brengen van de resultaten van de gerichte 
fundamentele onderzoekingen met de gegevens uit de kliniek en de epidemiologie 
wordt thans met kracht aangepakt en zal ongetwijfeld de Nederlandse bijdrage 
aan het oplossen van het atheroscleroseprobleem versterken. 
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In samenwerking met de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming 
van Blindheid werd een gestandaardiseerd onderzoek naar het voorkomen van 
schadelijke nevenwerkingen op oogheelkundig gebied ten gevolge van het ge
bruik van psychofarmaca verricht. Dit leidde tot de voorlopige conclusie, dat 
naast pigmentveranderingen in het hoornvlies en in de lens er retinale afwijkingen 
werden gevonden. 

Het door de Gezondheidsorganisatie TNO gesteunde onderzoek betreffende de 
perinatale sterfte in Zeeland laat zien, hoe juist door het instellen van een dergelijk 
onderzoek grote verbetering kan optreden in de samenwerking tussen allen die bij 
de preventie van de perinatale sterfte zijn betrokken. 

Door Dr.D.Hoogendoorn werd een verslag uitgebracht over het proefonderzoek 
ter registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen, dat gedurende de periode 
1961-1963 door de Gezondheidsorganisatie TNO werd gesubsidieerd. Het is ge
bleken, dat deze vorm van het verzamelen van gegevens ingang heeft gevonden. 
Aan het einde van 1966 omvatte de registratie door de inmiddels tot stand ge
komen 'Stichting Medische Registratie' 60 ziekenhuizen, dat wil zeggen dat de 
gegevens van een derde deel van alle in ons land klinisch behandelde patiënten 
uitvoerig worden geregistreerd. 

Het onder leiding van Prof.Dr.A.Ch.Ruys door de arts E. Timmer verrichte 
onderzoek naar het voorkomen van serumhepatitis na bloedtransfusies leidde 
tot de conclusie dat bij het prospectieve onderzoek te Amsterdam de frequentie van 
vermoedelijke serumhepatitis na bloedtransfusies betrekkelijk gering is en van 
dezelfde orde van grootte als de destijds bij het door de Gezondheidsorganisatie 
TNO gesubsideerde onderzoek te Arnhem gevonden frequentie. 

Uit het over de periode 195 1 tot 1962 verrichte postmortale onderzoek van peri
nataal gestorven kinderen door Dr.C.B.F.Daamen blijkt dat de volgende doods
oorzaken het meest frequent voorkwamen: 
tentoriumscheuren 
subependymale en intraventriculaire bloedingen 
hyaline membranen pneumonie 
aangeboren afwijkingen. 

De uitkomsten hebben het inzicht in de frequentie van afwijkingen en doods
oorzaken bij de perinataal gestorven kinderen sterk verbeterd. Bij de neonataal 
gestorvenen kon in 87% een aanvaardbare doodsoorzaak worden vastgesteld. 
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Uit het onder leiding van Prof.Dr.J.D.Verlinde verrichte onderzoek betreffende 
de circulatie van polyomelitis-virus kan worden geconcludeerd dat drie typen -
zij het in betrekkelijk geringe frequentie - in de kleuterbevolking circuleren. Zij 
kunnen zich dus handhaven en verspreiden in een milieu van met Salk-vaccin in
geënte kinderen. 

BESTUUR EN DAGELIJKS BESTU U R 

Bij Koninklijk besluit van 14 februari 1966, no. 23,is aanMr.F.J.J.Besier eervol 
ontslag verleend als plaatsvervangend gedelegeerde van de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid in het bestuur van de Gezondheidsorganisatie TNO en 
is in zijn plaats benoemd Dr. L. H.A. Bremmers. 

In verband met zijn aftreden als geneeskundig hoofdinspecteur van de Volks
gezondheid heeft de heer H. J. Dijkhuis de wens te kennen gegeven te worden 
ontheven van zijn bestuurslidmaatschap van de Gezondheidsorganisatie TNO. 

Het bestuur heeft dienovereenkomstig aan de Ministers van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en van Onderwijs en Wetenschappen verzocht te willen be
vorderen bij H.M. de Koningin dat de heer Dijkhuis van zijn lidmaatschap wordt 
ontheven en zijn opvolger als geneeskundig hoofdinspecteur, Dr.R.Drion, in zijn 
plaats v~or benoeming tot tijdelijk bestuurslid voor te dragen. 

Bij het opstellen van dit verslag was een Koninklijk besluit terzake nog niet 
afgekomen. 

VERGADERINGEN 

Het dagelijks bestuur vergaderde in de verslagperiode negenmaal; het bestuur 
kwam driemaal in vergadering bijeen. 

COMMIS SIE ORGANISATIE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO (COMGO) 

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie TNO heeft in 1965 een comnuss1e 
ingesteld, welke tot taak kreeg het bestuur te adviseren op welke wijze een betere 
delegatie van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de beoordeling van de 
werkzaamheden op de verschillende gebieden van onderzoek kan worden ver
kregen. In deze 'Commissie Organisatie Gezondheidsorganisatie TNO', kortweg 
genoemd COMGO, hebben zitting Prof. W.F.J.M.Krul, Prof.Dr.N. Speijer en 
Prof.Dr.J. W. Tesch, terwijl bijstand wordt verleend door Prof. Dr. P. Verburg in 
zijn functie van organisatie-adviseur en door de secretaris van de Gezondheids
organisatie TNO. 

Een gedeelte van het rapport van de COMGO, betrekking hebbende op de te 
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volgen procedure bij het verlenen van subsidies, dat geheel is afgerond, werd in 
de verslagperiode aan het bestuur voorgelegd omdat het gewenst werd geacht de 
daarin voorgestelde procedure voor de behandeling van subsidie-aanvragen voor 
1967 reeds in 1966 toe te passen. Het voorstel voorziet in de vele malen in het 
bestuur uitgesproken behoefte meer tijd vrij te krijgen voor overleg omtrent de 
grote lijnen van het te voeren beleid door de beoordeling van de subsidie-aan
vragen en de beslissing over het toekennen van subsidie onder bepaalde voor
waarden te delegeren aan het dagelijks bestuur, c.q. de voorzitter van de Gezond
heidsorganisatie TNO. 

Het bestuur besloot het voorstel voorlopig voor de tijd van één jaar als proef te 
aanvaarden en op grond van de ervaringen in de praktijk na deze periode een 
definitieve beslissing te nemen. 

Eén van de consequenties van de nieuw te volgen procedure is dat de bestaande 
adviescommissies voor de gecoördineerde onderzoekingen op bepaalde gebieden 
worden opgeheven en vervangen door contactgroepen waarin de wetenschappe
lijke werkers, die onderzoek op het desbetreffende gebied met subsidie van de 
Gezondheidsorganisatie TNO verrichten, worden samengebracht ten einde over 
hun werk van gedachten te kunnen wisselen. De adviserende taak, die de leden van 
de adviescommissies hadden, is hiermede vervallen. Het dagelijks bestuur, c.q. de 
voorzitter, kiest zelf één of meer deskundigen om over een bepaalde subsidie-aan
vrage te adviseren; deze deskundigen worden voor hun advies gehonoreerd. 

ONDERZOEK GEESTELIJK GEHANDICAPTEN 

Op 7 februari werd door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezond
heid een begeleidingscommissie geïnstalleerd voor een onderzoek met betrekking 
tot geestelijk gehandicapten. 

Dit onderzoek, dat onder meer ten doel heeft het vaststellen van de begelei
dingsbehoefte van geestelijk gehandicapten, wordt uitgevoerd door het Instituut 
voor Arbeidsvraagstukken in Tilburg onder leiding van Prof. Dr. J. Godefroy. 
Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, waarbij als voorwaarde werd gesteld dat voor het medische 
deel van het onderzoek de Gezondheidsorganisatie TNO adviserend zal optreden. 

PUBLIKATIE OVER HET WERK VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO 

In l 966 verscheen een publikatie over het werk van de Gezondheidsorganisatie 
TNO, getiteld 'Samen leven met het leven'. Hierin wordt op overzichtelijke wijze 
in woord en beeld een inzicht gegeven in de taak van de Gezondheidsorganisatie 
TNO en in de activiteiten van de onder haar ressorterende instellingen. De tekst 
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stond onder redactie van Max Dendermonde, de foto's zijn van Cas Oorthuys. 
Het boek is op grote schaal in den lande verspreid onder diegenen, waarvan ver
wacht kan worden dat zij op een of andere wijze met het werk van de Gezond
heidsorganisatie TNO te maken (zullen) hebben. Over deze uitgave is van veel 
zijden lof ontvangen en geconcludeerd mag worden dat hiermede in een behoefte 
is voorzien. 

FI N A N CI ËN EN PE R SONEEL 

In het verslag over het jaar 1965 werd naast de financiële ontwikkeling van dat 
jaar een prognose gegeven van de behoefte aan geldmiddelen, welke voor het jaar 
l 967 bestond, wanneer de Gezondheidsorganisatie TNO zich zou ontwikkelen als 
door het bestuur als wenselijk werd beschouwd. Medegedeeld werd dat voor 
nieuwe activiteiten in vorenvermeld jaar een bedrag van f 700.000 bij de Overheid 
was aangevraagd en dat deze in het bijzonder zouden betreffen een verdere ont
plooiing van het onderzoek van de verouderingspathologie, ook wel .aangeduid 
met experimentele gerontologie en het onderzoek naar hart- en vaatziekten. 

In het verslag van het vorige jaar werd toezegging gedaan dat medegedeeld zou 
worden in hoeverre deze plannen zijn gerealiseerd. Tot zijn spijt moet het bestuur 
mededelen, dat hiervan door de subsidievaststelling voor het jaar 1967 bijzonder 
weinig is terechtgekomen. Immers, in plaats van de gevraagde stijging van het 
totale subsidie met circa f 2.000.000, waarvan voornoemde f 700.000 deel uit
maakt, werd slechts f 3 64.000 méér dan voor l 966 ontvangen, hetgeen uitgedrukt 
in het basissubsidie 1966 slechts een accres van 2,74% betekende. 

In verband met de loonmaatregelen, per l januari 1967 getroffen en per l juli 
1967 te verwachten, zal circaf 873.000 meer subsidie van het Rijk worden ont
vangen. Het is echter duidelijk dat met deze compensatie, die niet volledig 
kostendekkend is, geen nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld. 

Bij het opstellen van de tweede prognose voor 1967, in de vierde kolom van de 
tabel, opgenomen op blz. 19, is het bestuur uitgegaan van het door de Rijks
overheid toegezegde subsidiebedrag van rond f 1 3 .000.000 en van de verwachtin
gen die bestaan met betrekking tot de inkomsten van derden in de vorm van 
bijdragen, dan wel inkomsten voor verrichte werkzaamheden. 

Uitgaande van dit financiële perspectief heeft het bestuur van de Gezondheids
organisatie TNO besloten, dat eerst de voortzetting van de lopende onderzoekin
gen diende te worden veilig gesteld en dat pas daarna nieuwe activiteiten tot ont
plooiing zouden kunnen komen. Uit deze beleidslijn is naar voren gekomen, dat 
voor het eerst in de geschiedenis van de Gezondheidsorganisatie TNO aan acht 
onderzoekers, die een aanvrage voor subsidiëring van een door hen aan te vatten 
onderzoek hadden ingediend, en welk onderzoek door het bestuur van de Ge-

12 



zondheidsorganisatie TNO van waarde werd geacht voor de volksgezondheid, het 
bericht moest uitgaan dat de beschikbare middelen het niet mogelijk maakten het 
subsidie toe te wijzen. In totaal werd door deze acht onderzoekers een subsidie 
gevraagd van f 3 30.000. Aan alle reeds lopende gesubsidieerde onderzoekingen is 
de financiële steun toegezegd die gevraagd was. 

Naast de subsidiërende taak kent de Gezondheidsorganisatie TNO eigen activi
teiten, die in instituten en werkgroepen worden verricht. Voor deze activiteiten 
geldt in het algemeen, dat de personeelsstop gedurende l 967 gehandhaafd zal 
blijven, tenzij de werkzaamheden als gevolg van opdrachten van derden moeten 
worden uitgebreid. Deze situatie doet zich voornamelijk voor bij het Centraal 
Proefdierenbedrijf TNO, waar afzet van ratten en muizen vergroot kan worden. 
Verder zal in enkele vacatures, die kort voor de invoering van de personeelsstop 
in juli l 966 ontstonden, worden voorzien. Nadat deze beleidslijn was uitgestippeld, 
bleek dat voor het ontplooien van nieuwe initiatieven, zoals hierboven zijn ver
meld, practisch geen financiële ruimte aanwezig was. Desondanks heeft het be
stuur besloten aan de experimentele gerontologie enige ontplooiing te geven. 
Zoals in het algemeen gedeelte van het jaarverslag reeds naar voren is gebracht, 
zal de Werkgroep als vestigingsplaats Rijswijk krijgen, in de directe omgeving 
van het Radiobiologisch Instituut TNO. De in de prognose 1967 opgenomen uit
gave van f l 5 4.000 is echter niet te beschouwen als het additionele bedrag dat ten 
laste van 1967 voor deze activiteit beschikbaar wordt gesteld. Tot en met 1966 
werd namelijk deze activiteit bevorderd door het verlenen van een subsidie aan 
het Antoni van Leeuwenhoek-Huis. De gelden die tot nu toe onder 'Gesubsidi
eerde onderzoekingen' werden verantwoord, zijn thans onder de 'Onderzoekin
gen op eigen initiatief' opgenomen. 

Resumerend kan worden gesteld, dat in 1967 practisch geen nieuwe initiatieven 
worden ontplooid en dat met het huidige personeel en de bestaande outillering zal 
worden voortgegaan met de onderzoekingen die reeds onderhanden waren en uiter
aard met die nieuwe projecten, die daarmede kunnen worden aangevat. Op basis van 
de huidige verwachtingen ten aanzien van lasten en baten wordt het niet voor 
mogelijk gehouden de exploitatie in 1967 zonder financieel tekort af te sluiten. 
Het verwachte tekort zal uit de reserve van de Gezondheidsorganisatie TNO 

kunnen worden gedekt. 
Waar vorig jaar een perspectief werd gegeven van de door het bestuur gewenste 

ontwikkeling, wordt ondanks de in 1966 ten behoeve van 1967 bereikte teleurstel
lende resultaten toch ook in dit jaarverslag een prognose gegeven van de door het 
bestuur voor 1968 voorgestane ontwikkeling. Ten einde de mogelijkheid te 
scheppen voor een overleg met terzake bevoegde instanties, zijn de activiteiten in 
een zekere prioriteitsvolgorde gegeven. Gelet op het voor l 967 gevolgde beleid 
staat uiteraard het voortzetten van het onderzoekingswerk, dat met het aanwezige 



personeelsbestand en de beschikbare outillering kan worden uitgevoerd, op de 
eerste plaats van de prioriteiten. De voor de vervulling van deze eerste prioriteit 
noodzakelijke subsidiebehoefte is tot stand gekomen door na te gaan in hoeverre 
de tot nu toe verrichte werkzaamheden konden worden verminderd en in hoeverre 
uitbreiding aan het bestaande moest worden gegeven voor een optimaal dienst
betoon aan derden, waarmede dan inkomsten worden verworven. Uiteraard is het 
bijzonder moeilijk alle bestaande activiteiten elk jaar opnieuw te evalueren. Het 
bestuur zal deze werkzaamheden voortzetten. Reeds thans kan worden mede
gedeeld dat het bestuur van mening is dat de redenen, die tot nu toe bestonden 
om de exploitatie van de produktie van proefdieren te subsidiëren hun over
tuigingskracht zijn gaan missen. In het voor 1968 ingediende voorstel voor 
subsidie is dan ook geen subsidie meer voor de exploitatie van de Afdeling Ver
meerdering van het Centraal Proefdierenbedrijf TNO aangevraagd. De prijzen 
zullen als uitgangspunt hebben de berekende kostprijs. Verder zullen de werk
zaamheden, die Nederland verricht in het kader van het zogenaamde internatio
nale tuberculine-project, worden beëindigd. 

Nadat de uit deze maatregelen te verwachten stijging van baten en daling van 
lasten zijn verwerkt, resteert voor alle overblijvende projecten, die met het be
staande potentieel van de Gezondheidsorganisatie TNO kunnen worden uitge
voerd, een minimum subsidiebehoefte van circa f 1 3 .600.000, hetgeen ten op
zichte van het voor 1966 ontvangen basissubsidie een accres betekent van rond 
7%, waarvan circa 2 % is toe te rekenen aan loon- en kostenstijgingen, waarvoor 
geen compensatie wordt verkregen. 

De nieuwe activiteiten, die het bestuur voor 1968 voornemens is te ontplooien 
en welke derhalve een uitbreiding van personeel en outillering vergen, betreffen 
de volgende: 
- Onderzoek naar therapeutische betekenis van neutronen bij tumoren. 

Op blz. 3 5 van dit verslag wordt melding gemaakt van de resultaten, die in 
het afgelopen jaar in het Radiobiologisch Instituut TNO op dit gebied 
zijn verkregen. Ten laste van de Kapitaaldienst ontvangt de Gezondheids
organisatie TNO een belangrijk subsidie voor de nieuwbouw van dit instituut. 
Wil deze uitbreiding van het Instituut haar rendement op kunnen leveren, dan 
zal het nodig zijn dat ook de noodzakelijke exploitatiemiddelen - in totaal naar 
huidige raming/ 500.000; voor 1968f144.000 - worden verschaft. 

- Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek door het verlenen van sub
sidies, een taak die in 1967 als gevolg van het ontbreken van voldoende 
financiële middelen niet kan worden vervuld. Uiteraard zal in dit kader het 
onderzoek over hart- en vaatziekten, dat in 1967 niet gesteund kon worden, 
worden bevorderd. 

- Het instellen van een speurwerkgroep bij de St. Ursula-Kliniek te Wassenaar. 
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In het verleden werd het aldaar verrichte onderzoek op het gebied van de 
elektro-encefalografie bevorderd door het verlenen van subsidies; waar echter 
deze activiteit een meer permanent karakter heeft, wordt het juister geacht haar 
in een meer permanente speurwerkgroep om te zetten. 

- Het aanschaffen van een kleine computer ten behoeve van het medisch-fysisch 
onderzoek, o.a. ten behoeve van vectorcardiografie. 
Ter motivering van deze activiteit kan worden medegedeeld dat een belangrijk 
onderdeel van de mogelijkheden tot het vroegtijdig herkennen van vaat
afwijkingen wordt gevormd door het massa-onderzoek, waarbij het massaal 
verwerken van de verkregen gegevens sterk kan worden verbeterd door ge
bruikmaking van z.g. vectorcardiogrammen. Ten einde aan deze werkzaam
heden te beginnen is het noodzakelijk dat het Medisch-Fysisch Instituut TNO 

beschikt over een kleine computer. 
- Het uitbreiden van het onderzoek op het gebied van de luchtverontreiniging. 
- Het ontwikkelen van hulpmiddelen voor lichamelijk gebrekkigen. 
- Intensivering van het onderzoek naar de preventie van stoornissen die kun-

nen optreden in of ten gevolge van het onderwijsproces. 
- Experimentele gerontologie. 

Dit onderzoek heeft ten opzichte van 1967 in het prioriteitenprogramma van de 
Gezondheidsorganisatie TNO een iets lagere plaats gekregen, omdat door het 
ontbreken van voldoende ruimte de ontplooiingsmogelijkheden gering zijn. 
Op de Kapitaalbegroting van TNO is een hogere prioriteit aan dit onderzoek
gebied gegeven, zodat de hoop bestaat dat in de meest dringende ruimtebe
hoefte zal worden voorzien. 

- Het verder uitbouwen van een aantal activiteiten, die thans reeds door de 
instituten en werkgroepen worden verricht. 
Zouden alle plannen die hierboven zijn opgesomd worden gerealiseerd, dan is de 

prognose van de financiële behoefte conform de getallen, die in kolom 5 van de op 
blz. 19 vermelde staat zijn vermeld. Stijging van de subsidiebehoefte ligt dan op 
20%, waarvan ruwweg 3 % aan prijsstijging moet worden toegerekend. 

Het bestuur is zich ervan bewust dat het in de huidige budgettaire situatie 
bijzonder moeilijk zal zijn voor alle plannen, die in deze prioriteitenlijst vermeld 
staan, de benodigde gelden te verkrijgen. Door de wijze van presentatie wordt 
echter de verwachting uitgesproken, dat de bevoegde instanties in staat zullen 
zijn de plannen van de Gezondheidsorganisatie TNO af te wegen tegen plannen van 
andere projecten die uit de Overheidskas worden gefinancierd. De inspanning die 
het Nederlandse volk zich getroost voor het werk van de Gezondheidsorganisatie 
TNO kan verduidelijkt worden door het verkregen subsidie uit te drukken in het 
bruto nationaal produkt. Terzake kunnen de volgende gegevens worden ver
strekt: 



Bruto natio- Subsidie In % van het Subsidie Subsidie In % van het 
naal produkt t.b.v. de bruto natio- Kapitaal- totaal bruto natio-

Jaar tegen markt- exploitatie naal produkt dienst naai produkt 
prijzen tegen markt-
fmln_. f duizend prijzen f duizend f duizend 

1 

1956 32.568 2.471 0.0076 495 2.966 0.0091 
1957 35-364 2.924 0.0083 I. l 50 4.074 O.OII5 
1958 35-93° 3.225 0.0090 i.725 4.950 0.0138 
1959 38.443 3.360 0.0087 3.365 6.725 0.0175 
1960 42.732 3·715 0.0087 4.055 7.770 0.01 82 
1961 45.288 4.147 0.0092 3·257 7.404 0.0163 
1962 48.517 4.754 0.0098 2.130 6.884 0.0142 
1963 52.858 5.918 0.0112 I.103 7.021 0.01 33 
1964 61.830 7.688 0.0124 l 50 7.838 0.0127 
1965 68.650 9.331 0.0136 310 9.641 0.0140 

1966 75 .880 
l I.857 a) o.or56 i.500 13·357 0.0167 
12.0 l 3 b) 0.0157 l .500 13.513 0.0178 

1967 82.060 
12.184 b) 0.0148 2.000 14.184 0.0173 
13.144 c) 0.0160 2.000 l 5. 144 0.0185 

De subsidies voor 1966 en 1967 zijn inclusief subsidies ten behoeve van de overname van het Nederlands 
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO, resp. f I.2 57 .ooo en/ I.22 5 .ooo. 
a) exclusief compensatie voor loonsverhogingen gegeven eind 1966, nacalculatie. 
b) exclusief compensatie voor loonsverhoging van gemiddeld 7% per l-1-1967. 
c) inclusief betreffende compensatie. 

Uit deze gegevens zou kunnen worden afgeleid, dat in 1966 een belangrijke ver
groting van de inspanning heeft plaatsgevonden. Het betreft hier de opneming van 
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde in het totale verband 
van TNO. Waar tot nu toe naast de verkregen financiële steun van het Praeventie
fonds een belangrijke indirecte steun van de Rijksoverheid in de vorm van op
drachten is verkregen, geven de cijfers met betrekking tot de nationale inspanning 
voor het onderzoek ten behoeve van de volksgezondheid geen juist beeld. 
Wordt het voor de overneming ontvangen additionele subsidiebedrag buiten 
beschouwing gelaten, dan valt in 1966 een ontwikkeling, volledig parallel lopen
de met die van het bruto nationaal inkomen, te constateren. 

Alhoewel 1966 nog afgesloten kon worden met een klein batig exploitatiesaldo, 
mag hieruit niet worden afgeleid dat in dit jaar de beleidsvoering gemakkelijk is 
geweest. 

In l 96 5 werd verwacht dat de financiële steun, die tot dusverre zowel uit 
binnen- als buitenland voor het onderzoek van de Atherosclerose-Werkgroep 
TNO werd ontvangen, geheel zou wegvallen. Pogingen bij de Regering onder
nomen om dit Rijkssubsidie te compenseren, leverden geen resultaat op. 



De situatie, waarin de Gezondheidsorganisatie TNO als gevolg hiervan kwam te 
verkeren, vormde de aanleiding de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal uit te nodigen één van de instituten 
van de Gezondheidsorganisatie TNO te bezoeken. De financiële moeilijkheden en 
de betekenis van het door de Gezondheidsorganisatie TNO verrichte speurwerk 
werden uiteengezet. 

Dank zij veel inspanning en medewerking van anderen zijn de financiële in
komsten in de vorm van opdrachten en bijdragen van de particuliere sector en 
internationale organen gunstiger geweest dan in de prognose voor 1966 werd 
aangenomen. Zo bleken de Produktschappen voor Margarine, Vetten en Oliën, 
voor Zuivel en voor Pluimvee en Eieren bereid de financiële steun aan de Athero
sclerose-Werkgroep TNO voor een korte termijn te continueren. 

Voor het jaar 1966 werd van de Centrale Organisatie TNO een basissubsidie 
ontvangen van f l I.283.100. Ter gedeeltelijke compensatie van een aan het per
soneel verstrekte uitkering ineens van 2,95 % van het jaarsalaris werd dit subsidie 
verhoogd metf 197.000 en voor een in de loop van 1966 ingevoerde jeugdtoeslag
regeling met f l 6.ooo. 

Ten slotte kan bij het basissubsidie nog worden gevoegd een bedrag van 
j 190.600, zijnde een gedeeltelijke compensatie in de kosten verbonden aan het 
betrekken van nieuwe instituutsgebouwen. Inclusief al deze vergoedingen werd 
het subsidie f l l .686. 700. Hiervan is f l .242.000 ten goede gekomen aan het Neder
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO. 

Zoals in het verslag over het vorige jaar reeds is medegedeeld, bestaan naast 
deze subsidiebron nog twee bijzond~re subsidies. Aan stimuleringssubsidie -
welk subsidie wordt verkregen indien van natuurlijke of rechtspersonen bijdragen 
worden ontvangen in de kosten van het vrije speurwerkprogramma - werd 
j 185.500 ontvangen, hetgeen ten aanzien van 1965, in welk jaarj 298.900 werd 
verkregen, een belangrijke daling betekende. Het andere bijzondere subsidie, 
zijnde het zogenaamde subsidie voor internationaal coöperatief speurwerk, 
leverde een bate op van f l l 5 .ooo ( l 96 5 : f 90.000 ). 

Een zeer grote stijging werd geboekt bij de inkomsten van derden. Deze stegen 
namelijk vanj 2.023.100 totf 4.673.600. Van deze stijging isf 2.647.800 toe te 
schrijven aan de opneming van het Nederlands Instituut voor Praeventieve 
Geneeskunde in het verband van de Gezondheidsorganisatie TNO. Van laatst
genoemd bedrag wordt f 2.000.000 ontvangen van het Praeventiefonds. De 
steunverlening van dit fonds wordt door het bestuur van de Gezondheidsorgani
satie TNO op zeer hoge prijs gesteld. 

Als gevolg van voornoemde factor trad ook een sterke verschuiving op in de 
inkomstenverdeling. Werd in 1965 80% van de inkomsten uit Rijkssubsidie 
ontvangen, in 1966 daalde dit tot 72%. 



Ook in de omvang van het personeelsbestand is de opneming van het Neder
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde duidelijk zichtbaar. Het aantal 
medewerkers steeg met 160. Aan het eind van 1966 telde het totale bestand 699 
medewerkers, waarvan l 5 7 academici. Als gevolg van de in de zomer van l 966 in
gevoerde personeelsstop is de uitbreiding van de formatie van l 6 man gecon
centreerd geweest in de eerste helft van het jaar. Naar het dienstverband is de 
totale formatie te splitsen in: dienstverband met de Gezondheidsorganisatie TNO 

666, dienstverband met derden l 3, zonder dienstverband 20. 
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REALISATIE EN PROGNOSE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO 
Exploitatie en inkomsten (in duizenden guldens) 

Uitgaven 1 Progno- 1 Realisa- 1 Progno- Progno-
se l 966 tie l 966 se l 9671 se 1967• 

Algemene kosten 578 570 651 68 I.5 
Centraal beheerde kredieten 100 445 100 60 
Nieuwe activiteiten 66 - 700 -

Onderzoekingen op eigen initiatief 
Sectie l 

Instituut voor Gezondheidstechniek 3.218 3.240 3-391 3.564 
Medisch-Fysisch Instituut 1.767 I.812 I.918 I.95 5 
Radiobiologisch Instituut 2.482 2.608 2.680 2.871 
Radiologische Werkgroep 351 338 369 396 
Centraal Proefdierenbedrijf I.044 I.140 I.171 I.314 
Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek 340 286 394 327 
Neder!. Instituut voor Praeventieve Geneesk. 3-784 3.848 4· 134 4.074 

Totaal Sectie l 12.986 l 3.272 14.057 14.501 

Sectie 2 
Werkgroep Tuberculine-onderzoek 217 ZI6 219 204 
Cariës-Werkgroep 236 208 259 242 

Commissie voor Arbeidsgeneesk. Onderzoek 309 ~304 
-/- 1493 280 304 

Atherosclerose-Werkgroep 928 904 979 I.004 
Werkgroep Epidemiologie van CARA 128 72 132 100 
Werkgroep Experimentele Gerontologie - - - 154 
O verige onderzoekingen in werkgroepverband 28 68 28 126 

Totaal Sectie 2 I.846 1.623 I.897 2.134 

Sectie 3 
Samenwerking met TNO-instellingen 10 16 - -

Totaal Sectie 3 10 16 - -

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief 14.842 14.91 l l 5 ·954 16.635 

Gesubsidieerde onderzoekingen 
Gecoördineerde onderzoekingen 500 469 498 442.5 
Samenwerking met zelfstandige instellingen 150 108 154 II5 
Onderzoekingen op initiatief van derden 245 121 252 157.5 

Totaal gesubsidieerde onderzoekingen 89 5 698 904 715 

Totaal 16.481 16.624 18.309 18.091.5 

Inkomsten 
Subsidie lI.857 l 1.987 13.783 13.007 
Bijdragen van derden 2.443 2.360 2.261 2·329 
Opbrengst werkzaamheden l.603 1.896 I.833 2.093 
Diverse baten 348 41 8 340 363 

Inkomsten totaal 16.251 16.661 18.217 17· 792 
Tekort 230 - 92 299·5 
Overschot -/- - 37 - -

Totaal 16.481 16.624 18.309 18.091.5 

1 Prognose opgesteld in maart 1966 t.b.v. subsidie-aanvrage. 

Progno-
se 1968 

742.8 
80 
-

3.924 
2.528 
3.214 

413 
1.774 

451 
4.374 

16.678 

154 
284 

379 

I.044 
100 
278 
214 

2.453 

-

-
19. l 3I 

403 
II9 
532 

1.054 

2I.007.8 

l 5 .688.8 
2.308 
2.630 

381 

2I.007.8 
-
-

21.007.8 

• Prognose opgesteld ter realisering in 1967. In deze prognose zijn het gestegen loon en kostenpeil 
verwerkt. 

• Verrekend met in vorige jaren gevormde financiële voorziening. 



STAAT VAN LASTEN EN BATEN 1966 
LASTEN 
in duizenden guldens 

Personele Materiële In veste-
kosten kosten ringen Totaal 

Algemene kosten 173.6 395.8 - .3 569.7 
Centraal beheerde credieten 172.6 272.5 445-1 
Nieuwe activiteiten 

Onderzoekingen op eigen initiatief 
Sectie I 

Instituut voor Gezondheidstechniek 2.207.3 829.5 203.6 3.240.4 
Medisch-Fysisch Instituut I.212.- 472.8 12.7.5 1.812..3 

Radiobiologisch Instituut I.545 ·9 941.8 120.5 2.608.2 

Radiologische Werkgroep 215. 1 100.3 23.- 338.4 
Centraal Proefdierenbedrijf 592.3 461.6 85 ·5 1.139.4 
Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek 144.2 141.5 285.7 
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde 2.708.9 808.5 330.6 3.848.-

Totaal sectie I 8.625.7 3.756.- 890.7 13 .272.4 

Sectie II 
Werkgroep Tuberculine-onderzoek 159.2 56.6 215.8 
Cariës-Werkgroep 156.4 37-3 13.8 207.5 

Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek 129.9 l 135-7 
-/-149.1** 38.1 154.6 

Atherosclerose-Werkgroep 632.- 153.4 II9.1 904.5 
Werkgroep Epidemiologie van CARA 48.8 19.7 3.8 72 .3 
Werkgroep Experimentele Gerontologie 
Overige onderzoekingen in werkgroepverband 59.3 8.7 68.-

Totaal sectie II 1.1 85.6 262.3 174.8 1.622.7 

Sectie III 
Samenwerking met TNO-instellingen 15.7 15.7 N 

Totaal sectie UI 15 ·1 15.7 

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief 9.811.3 4.034.- 1.065.5 14.910.8 

Gesubsidieerde onderzoekingen 
Gecoördineerde onderzoekingen 280.- 139.- 49.8 468.8 
Samenwerking met zelfstandige instellingen 107.8 107.8 
Onderzoekingen op initiatief van derden 13·3 108. 5 121.8 

Totaal gesubsidieerde onderzoekingen 293-3 355-3 49.8 698.4 

Totaal uitgaven 10.278.2 4.957.7 1.388.1 16.624.-
Voordelig saldo 36.8 

Totaal 16.660.8 

Calculatorische afschrijvingen 1.866.3 
Betaalde huren -/- 7.6 

--- 1.85 8. 7 1.85 8. 7 

Afschrijving volgens aanschaffingswaarde -/-1.417.8 -/-1.417.8 

Totaal lasten 17.101.7 

* internationaal coöperatief speurwerk 
** verrekend met in vorige jaren gevormde financiële voorziening 

z.o 
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Subsidie van de BATEN 
Centrale Organisatie TNO in duizenden guldens 

Basissubsidie Stimulering Bijdragen 
inclusief en intern. en andere Saldo 

Totaal 
huisvestings- coöp. inkomsten t.o.v. 

kosten speurwerk van derden lasten 

Subsidie vaar algemene doeleinden 877.2 117.6 994.8 -/-20.-

Onderzoekingen op eigen initiatief 
Sectie I 

Instituut voor Gezondheidstechniek 2.583.- 57.- 600.5 3.240.5 O.l 
Medisch-Fysisch Instituut 1.723.- 88.8 I.8II.8 -/- 0.5 

Radiobiologisch Instituut 2.377.- ~ 65.-* 
3.- 163.5 2.608.5 0.3 

Radiologische Werkgroep 80.2 12.- 246.2 338.4 
Centraal Proefdierenbedrijf 505.4 634.1 1.139.5 O.l 
Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek 233-3 8.5 44.- 285.8 O.l 
Neder!. Instituut v. Praeventieve Geneesk. 1.242.- 15.- 2.647.8 3.904.8 56.8 

Totaal sectie I 8.743-9 160.5 4.424.9 13.329.3 56.9 

Sectie II 
Werkgroep Tuberculine-onderzoek 121.9 50.-* 43.9 215.8 
Cariës-Werkgroep 205.3 2.2 207.5 
Commissie voor Arbeidsgeneeskundig 

15 5.- ~19.6 154.6 
Onderzoek -/- 20.-** -.-

Atherosclerose-Werkgroep 724.5 90.- 90.- 904.5 
Werkgroep Epidemiologie van CARA 72.3 72.3 
Werkgroep Experimentele Gerontologie -.-
Overige onderzoekingen in werkgroepverb. 68.- 68.- -.-

Totaal sectie II 1.347.- 140.- 135·7 1.622.7 -.-
Sectie III 

~ Samenwerking met TNO-instellingen 15.7 15.7 

Totaal sectie III 15.7 15.7 

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief 10.090.9 300.5 4.576.3 14.967.7 

Gesubsidieerde onderzoekingen 
Gecoördineerde onderzoekingen 489.- -/- 20.3 468.7 -j- -.I 

Samenwerking met zelfst. instellingen 107.8 107.8 
Onderzoekingen op initiatief van derden 121.8 121.8 

Totaal gesubsidieerde onderzoekingen 718.6 -/- 20.3 698.3 -j- -.l 

Totaal inkomen l I.686. 7 300.5 4.6n.6 16.660.8 36.8 
Rente eigen kapitaal c.a. 44o.9 440.9 

Totaal baten lI.686.7 300.5 5.114.5 17.101.7 
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ONDERZOEKINGEN OP EIGEN INITIATIEF 

Instituten en afdelingen 

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK TNO* 

WATER EN BODEM 

Bij het onderzoek naar de verontreiniging van grondwater met minerale oliën is 
het noodzakelijk het gedrag der verontreinigingen en de invloed op de eigen
schappen van de bodem te leren kennen. Het aandeel van het Instituut bestaat uit 
een laboratoriumonderzoek waarbij onder andere de invloed van benzine op de 
doorlatendheid van duinzand werd nagegaan. 

De bestudering van de mogelijkheid om gezuiverd effluent, afkomstig van zui
veringsinstallaties voor afvalwater, af te voeren in de bodem, werd voortgezet bij 
de oxydatiesloot te Soesterberg. Het doel hierbij is kennis te vergaren over de 
zuiveringsprocessen die zich in de bodem afspelen. 

Wat betreft de toepassing van Diuron als algenbestrijdingsmiddel bleek dat dit 
middel ook in grote zwembaden met zandbodem zeer goede resultaten geeft. 

Het optreden van 'licht slib' in oxydatiesloten, waardoor moeilijkheden ont
staan bij de scheiding van slib en gezuiverd afvalwater, werd verder bestudeerd. 
Dit euvel blijkt veelal te worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een draad
vormige bacterie. Er werden proeven genomen met maatregelen ter bestrijding 
van dit verschijnsel, onder andere door kalktoevoeging. 

Aangezien te grote hoeveelheden van onder meer stikstofverbindingen in het 
effluent van een zuiveringsinstallatie de biologische groei in het ontvangende 
water sterk bevorderen, is kennis van het denitrificatieproces van groot belang. 
Door laboratoriumproeven kon worden vastgesteld dat in een zuiveringsproces, 
waarbij roeren en voeding continu verlopen, maar waarbij de beluchting regel
matig wordt onderbroken, stikstofverwijdering tot 9 5 % kan worden bereikt. 

Bij de overdracht van zuurstof uit de lucht in water door middel van beluch
tingsrotoren wordt gebruik gemaakt van het begrip zuurstoftoevoervermogen -
bepaald in schoon water - als kengetal. In toenemende mate blijkt het belangrijk 

* Voor een meer gedetailleerde verslaggeving moge worden verwezen naar het afzonderlijk ver
schijnende verslag van het Instituut. 
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dit kengetal ook te bestuderen in niet-schoon water. In verband hiermee werden 
in de zuiveringsinstallatie te Doetinchem vele gegevens verzameld. 

Het aantal in gebruik zijnde oxydatiesloten over de gehele wereld bedroeg tegen 
het einde van het verslagjaar circa 9 5 o. 

VERONTREINIGING VAN DE BUITENLUCHT 

Het onderzoek op dit gebied beoogt: 
inventarisatie van de bestaande toestand; 
het verkrijgen van een indruk van de verspreiding, de frequentie van optreden en 
de kans op schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging; 
het opstellen van een verantwoord studieprogramma voor de toekomst aan de 
hand van de opgedane ervaringen. 

In het industriegebied langs de Nieuwe Waterweg werden de daar gebruikelijke 
systematische metingen op 2 1 vaste meetpunten verricht. Deze betreffen, naast het 
meten met neerslagvangers en Luikse bollen, de bepaling van concentraties van 
zwaveldioxyde, standaardrook, fluorwaterstof en carcinogene stoffen. 

Voorts werd gemeten in het Westland, te Delft (in de industriegebieden en op 
het TNO-terrein in de Zuidpolder) en op 5 vaste meetpunten op de Zuid-Hollandse 
eilanden. Er werd een nieuw meetnet ingericht in de omgeving van Dordrecht en 
Alblasserdam. 

De resultaten van het onderzoek in Zuid-Limburg gaven, op enkele kernen na, 
geen ongunstig beeld te zien. 

De 'blanco' metingen in Noordoost Groningen werden beëindigd. Door de 
resultaten hiervan te vergelijken met die van de thans plaatsvindende metingen, 
zal worden nagegaan wat de invloed is van de vestiging van een aldaar onlangs 
gereedgekomen bedrijf op de kwaliteit van de buitenlucht, in het bijzonder wat 
betreft fluor. 

Er werden adviezen gegeven en metingen verricht over de afscheiding van 
verontreinigingen, de hoogte van schoorstenen en over hinderwetsvoorwaarden. 

Wat betreft de toelaatbaarheid van luchtverontreiniging met het oog op de 
menselijke gezondheid werd, in het kader van de discussie over de formulering 
van richtlijnen op dit gebied, een bijdrage geleverd door het gereedkomen van een 
rapport, dat met name de toelaatbaarheid van S02 behandelt. 

Voor de monsterneming van gas- en nevelvormige luchtverontreinigingen 
werden twee vereenvoudigde absorptie-apparaten vervaardigd. Voorts een CO
meter en zeer groot filterapparaat, te gebruiken bij het onderzoek van carcinogene 
stoffen. 

Door middel van het microscopisch stofonderzoek werden vele monsters stof 
in beeld vastgelegd. 



De ijkinstallatie waarmede bekende concentraties aan gassen kunnen worden 
gemaakt werd uitgebreid. 

BINNENLUCHT 

Bij de bestudering van de voorlopige resultaten verkregen bij het gecoördineerde 
medische en technische onderzoek in ijzer- en staalgieterijen is het noodzakelijk 
gebleken een gewijzigd werkplan op te stellen voor de verwerking der gegevens. 
De basis hiervan berust op het vormen van beroepsgroepen, bestaande uit groepen 
arbeiders die per fabriek hetzelfde werk doen. Getracht wordt te komen tot een 
gradering van stofexposities, uit te drukken in grootheden als mediaan, gemiddel
den of percentielwaarden van de frequentieverdelingen der respectieve meetuit
komsten. Zo mogelijk zullen de invloed van seizoen, dag van de week, tijdstip van 
de dag en andere variabelen hierbij worden betrokken. 

De stofkamer kwam nagenoeg gereed. Hierin wordt geen recirculatie toegepast, 
zoals in de vorige beproevingsruimte het geval was. Er wordt nu steeds nieuwe 
lucht met een bekende stofconcentratie ingebracht, die via een stoffilter wordt 
afgevoerd. Constante stoftoevoer is hierbij voorwaarde. Aan de voor dit doel 
toegepaste methode ligt een in Rusland ontwikkeld idee ten grondslag. 

De bouw van de proefkamer voor gassen kwam gereed. Deze ruimte zal in de 
eerste plaats worden gebruikt om apparaten voor de detectie van lage concentra
ties giftige gassen of dampen te testen. De hierbij vereiste verfijnde doserings
techniek zal nog verder moeten worden ontwikkeld. 

BINNENKLIMAAT 

Door middel van het onderzoek aan modellen in de windtunnel werd van een 
aantal bouwkundige ontwerpen in opdracht nagegaan welke de te verwachten 
drukverdeling aan de buitenzijde der gebouwen is. 

In samenwerking met de Stichting Informatiecentrum voor Scholenbouw werd 
de invloed van wind op een zgn. patioschool nagegaan. 

Ten gevolge van omringende bebouwing en in verband met turbulentie van de 
wind kunnen verschillen ontstaan tussen de uitkomsten van onderzoekingen in de 
'gladde' windtunnel en de werkelijkheid. Een onderzoek dienaangaande vond 
plaats. 

In het elektrisch stromingsanalogon werd - in samenwerking met de Hearing 
and Ventilating Research Association - een onderzoek opgezet naar te verwachten 
luchtinfiltratie in hoge kantoorgebouwen, afhankelijk van vorm en indeling van 
het gebouw, aanwezigheid van vensters en van windsnelheid en -richting. 



In vervolg op reeds eerder verricht vooronderzoek in het laboratorium werden 
in de concertzaal 'De Doelen' te Rotterdam metingen verricht met betrekking tot 
de luchtbeweging in die ruimte. Het eindresultaat is dat het binnenklimaat daar 
tot volle tevredenheid kan worden ingesteld en geregeld. 

In een vertrek in het Laboratorium Zuidpolder werden uitvoerige metingen 
verricht aangaande de warmtetechnische eigenschappen van de omwanding en 
het verloop van de binnentemperatuur onder gecontroleerde randcondities. Dit 
onderzoek werd gesimuleerd in het warmte-analogon. Het daaruit volgende ver
loop van de binnentemperatuur bleek op zeer bevredigende wijze overeen te 
stemmen met de werkelijkheid. 

Er werden 2 7 keuringen van radiatoren volgens de zogenaamde 'open' methode 
verricht. Het verband tussen verschillende keuringsmethoden werd onderzocht. 

Het eerste onderzoek in de proefkamer, waarbij gekoelde lucht onder zomer
condities wordt ingeblazen, nadert zijn einde. Deze metingen, die in samenwerking 
met de Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling worden 
uitgevoerd, hebben inzicht gegeven in de factoren die de opbouw van het binnen
klimaat onder de gegeven omstandigheden beheersen. 

GELUID 

Een vroeger onderzoek betreffende de optimale vorm van de frequentiekarak
teristiek van de luchtgeluidisolatie tussen woningen, gebaseerd op isolatie tegen 
radiogeluiden, werd op enigszins gewijzigde manier herhaald. De juistheid van de 
vorm van de Duitse Sollkurve - waarop ook de Nederlandse normwaarden berus
ten - werd hiermede definitief bevestigd. 

Er werd gewerkt aan de voorbereiding van een tweede geluidhinderenquête 
aangezien sinds de eerste, die in 1950 werd gehouden, een aantal nieuwe bouw
constructies in zwang is gekomen en het aantal geluidbronnen is toegenomen. De 
gegevens van een proefenquête, ter toetsing van een voorlopige vragenlijst, zijn 
in bewerking. 

In opdracht van de Stichting Bouwresearch wordt in samenwerking met de 
Technisch Physische Dienst TNO-TH een onderzoek uitgevoerd naar de interpreta
tie van contactgeluidmetingen. Er bestaat namelijk twijfel of de volgens NEN 1070 

voorgeschreven index een juiste maat is voor de subjectieve waardering van 
contactgeluiden. 

Over de relatie tussen lawaai en lawaaidoofheid werd een uitgebreid literatuur
onderzoek verricht. Als CARGO-uitgave verscheen het rapport 'Aanbevelingen 
voor geluidmetingen in de industrie'. 

In verschillende woningbouwprojecten werd de contactgeluidisolatie van zwe
vende vloeren bepaald. In overleg met het Ministerie van Volkshuisvesting en 



Ruimtelijke Ordening werd een concept-brochure samengesteld waarin voor
lichting over ontwerp en constructie van zwevende dekvloeren wordt gegeven. 

Om de invloed van kleine openingen en spleten op de geluidisolatie op een
voudige wijze te kunnen bepalen werd een handleiding gemaakt, waarmee dit 
bijna zonder rekenwerk mogelijk is. 

Voor het uitwerken van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen werd een 
'rekenschuif' ontworpen. Van dit tijdbesparend hulpmiddel werden in de werk
plaats drie exemplaren vervaardigd. 

VERLICHTING EN BEZONNING 

Aan de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde werd medewerking ver
leend bij het tot stand komen van concept-aanbevelingen inzake 'algemene kunst
verlichting overdag'. 

Het vastleggen van gegevens over de verlichtingssterkte op het onbelemmerde 
horizontale vlak werd beëindigd. Met de statistische bewerking hiervan werd 
begonnen. 

Over verlichtings- en bezonningsproblemen in de praktijk werd een aantal 
adviezen gegeven. 

Het assortiment zonnebanendiagrammen voor de bezonningsmeter werd uit
gebreid. Van het grote type meter werd een nieuwe voorraad besteld, van welke 
gelegenheid gebruik werd gemaakt een aantal verbeteringen aan te brengen. 

WONEN EN BOUWEN 

Op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie werd deelgenomen aan de 
bijeenkomst van het WHO 'Expert committee on methodology for the survey and 
appraisal of the hygienic quality of housing and its urban environment'. In ver
band hiermee werd in samenwerking met de Hoofdinspectie voor de Hygiëne van 
het Milieu een 'working paper' opgesteld, getiteld 'Housing survey and housing 
appraisal as a means to a socially and hygienically justified housing policy'. Tevens 
een nota 'Different interpretations of the terms 'standard' or 'norm' and 'housing 
conditions'. 

Medegewerkt werd aan het tot stand komen van het rapport 'Modelbouw
verordening op de seizoenverblijven', uitgebracht door de Commissie 'Unificatie 
bouwverordeningen' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Over de vraag in hoeverre de ontwikkelingen in de woning- en stedebouw 
overeenstemmen met de eisen die aan het woonmilieu moeten worden gesteld, 
verscheen het rapport 'Vervlochten en functionele stad', mede opgesteld ten 
behoeve van de Studiecommissie 'Grondslagen stedebouwkundige waardering'. 
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MEDISCH-FYSISCH INSTITUUT TNO 

HART EN CIRCULATIE 

De analoog rekenmachine, die wordt gebruikt bij de wiskundige beschrijving van 
de bloedsomloop, werd dit jaar aangewend onder andere om de shock-toestand na 
bloedverlies te simuleren, waarbij in het bijzonder de invloed van een zestal 
regelingen zoals de hartfrequentieregeling vanuit de arteriële druk, de regeling 
van de contractiekracht van de hartspier door de hartfrequentie, enz., werd be
studeerd. 

Ook werd de rekenmachine gebruikt bij de beschrijving van de bloedcirculatie 
van kinderen, waarbij in een bepaalde leeftijdsklasse functionele geruisen kunnen 
optreden. 

Het ontwikkelen van een meetmethodiek om de mechanische impedantie van 
de borstkas te meten vorderde dit jaar aanzienlijk. 

Hetzelfde geldt voor de nieuwe analysemethode van het fonocardiogram, 
waarbij frequentiespectra kunnen worden gemaakt van bijvoorbeeld iedere op
eenvolgende 100 msec. van systole en diastole. Hiermede kan een zeer selectieve 
detectie van geruisen worden verwacht. 

Statistische berekeningen werden opgezet, waarmede het mogelijk kan zijn in 
een onregelmatig hartritme te differentiëren tussen onregelmatigheid van de 
sinusknoop en onregelmatigheid in de prikkelgeleiding. 

HERSENEN EN ZENUWSTELSEL 

Door gebruik te maken van een televisie-camera en video-bandrecorder, syn
chroon gekoppeld aan de bandrecorder waarmee getelemetreerde elektro-encefa
logrammen worden vastgelegd, kon het gedrag van patiënten en honden al of niet 
tijdens het toedienen van licht- of geluidprikkels veel intensiever worden bestu
deerd in relatie tot het elektro-encefalogram. 

Zo konden bij epileptische patiënten subtiele gedragsveranderingen worden 
aangetoond tijdens het ontstaan van epileptische ontladingen. Ook bleken vrijwel 
alle onderzochte patiënten minder afwijkingen te vertonen wanneer zij actief waren 
(lopen, schrijven, spelen, e.d.), dan wanneer zij rustig met gesloten ogen op een 
bank lagen. 

SPIEREN EN PROTHESEN 

In het verslagjaar verscheen een publikatie van het Instituut: 'Responses of striated 
muscle fibers in vivo' van de hand van Ir. A. den Hertog, die hierop aan de 



Rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde. In deze publikatie behandelt de heer 
Den Hertog het probleem van het vervaardigen van zulke kleine elektroden, 
dat er onderzoek in de levende spiervezel - met een diameter van 30 micron -
mee verricht kan worden. Ook wordt het elektrische gedrag van deze micropi
petten met een kleinste buitendiameter - kleiner dan o, 1 micron -verklaard. 

Dit werk werd destijds in het Medisch-Fysisch Instituut begonnen op verzoek 
van neurologische zijde om onderzoek te kunnen doen bij patiënten met paroxys
male verlammingen. Het is verheugend, dat deze techniek nu inderdaad in de 
kliniek toegepast wordt, niet alleen bij paroxysmale verlammingen doch ook bij 
het onderzoek van patiënten met myasthenia gravis (Dr. D. van der Most van Spijk, 
Afdeling Neurologie, Academisch Ziekenhuis te Utrecht). 

Bovendien bleek de ontwikkelde methode al gauw de belangstelling te wekken 
van farmacologische zijde, omdat immers met zulke dunne elektroden prachtig 
in vivo onderzoek kan worden verricht naar de invloed van pharmaca op dwars
gestreepte spiervezels (Prof. Dr. W. Lammers, Afdeling Farmacologie, Rijksuni
versiteit te Groningen). 

In de publikatie wordt tevens een beschrijving gegeven van het depolariserend 
effect, dat succinylcholine heeft op de eindplaat-receptoren en het de spiervezel 
omhullende membraan. 

Bij het ontwikkelen van een door het elektromyogram bestuurde pneumatische 
kunsthand bleek, dat de meeste personen die een onderarm-amputatie hebben 
ondergaan reeds na één uur training in staat waren een drie- of viertal onafhanke
lijke elektromyogrammen in de rest-extremiteit te produceren. Dit geeft goede 
hoop dat het inderdaad mogelijk zal zijn een kunsthand te besturen, waarmede een 
fijne en een stevige greep te maken zal zijn. 

LO N G E N 

Bij de toepassing van pneumotachografen doen zich moeilijkheden voor, omdat 
zowel de samenstelling als de toestand van de doorstromende lucht invloed heeft 
op de gevoeligheid van de pneumotachograaf. Voor het aanbrengen van correcties 
zullen die invloeden eerst bekend moeten zijn. 

De invloeden van temperatuur en vochtigheid van de doorstromende lucht op 
de viscositeit hiervan kunnen nu worden bepaald. Moeilijkheden echter levert nog 
de invloed op, die de samenstelling van het doorstromende gasmengsel op de 
viscositeit heeft. 
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ONTWIKKELING VAN MEETM E THODEN 

In de loop van het verslagjaar lukte het een arraytransducer te vervaardigen en in 
bedrijf te stellen, waarmede een ultrasonore geluidsbundel in weefsel ingestraald 
kan worden en wel zodanig, dat de richting van de bundel elektronisch gevarieerd 
kan worden, terwijl de tasterkop gefixeerd is. Dit is een belangrijke stap voor
waarts ter bestrijding van aankoppelingsmoeilijkheden, die in de praktijk van het 
ultrasonore hersenonderzoek optreden. 

Een zes-kanaalstelemetrie-installatie voor eigen gebruik kwam gereed. Hiermede 
kunnen elektrocardiogrammen, lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie, 
enz. draadloos worden overgebracht. 

Van het één-kanaalstelemetriesysteem kon de reikwijdte van circa room op 1000 

m worden gebracht. 
Een begin werd gemaakt met de bestudering van de mogelijkheid, de analyse 

van de ademlucht ook in een zodanige vorm te gieten, dat deze zou resulteren in 
een draagbare apparatuur, zodat ook deze analyse-resultaten getelemetreerd zullen 
kunnen worden. Verschillende methoden werden beproefd om het zonder stoornis 
opnemen van elektrocardiogrammen van foeten mogelijk te maken. Dit blijkt 
zeer goed te kunnen tijdens intra-uterine drukbepalingen, waarbij dan een Pt-elek
trode via de druk-canule moet worden ingebracht. 

Het verwerken van het elektrocardiogram van het foetus tot het moment dat het 
hartritme van het foetus duidelijk waarneembaar wordt tijdens de partus is nu 
voldoende ver ontwikkeld om ook elders beproeving van de apparatuur te gaan 
bevorderen. 

De detectie van elektrocardiogram-complexen van het foetus vroeg in de 
zwangerschap is via auto- en kruiscorrelatiemethoden mogelijk gebleken ondanks 
pessimistische geluiden in de literatuur hierover. 

Het classificeren van vectorcardiogrammen is tot volle ontplooiing gekomen. 
Hiertoe moeten X-, Y- en Z-afleidingen synchroon worden bemonsterd en ge
reedgemaakt voor verwerking in een digitale rekenmachine. Dit programma is nu 
in opbouw en bij ontwerp en beproeving wordt dringend de behoefte gevoeld aan 
een digitale rekenmachine met snelle 'on-line' in- en uitvoermogelijkheden. 

Ook op het terrein van de digitale verwerking van gegevens, verkregen bij 
longfunctie-onderzoek, werd de hulp van het Instituut ingeroepen. Dit beschikt 
over een groep die dit soort vragen uit de medische praktijk kan opvangen. 

VOORLICHTI N G EN DIENSTVERL E NING EN CONTACTEN NAAR BUITE N 

De contacten van het Instituut met de industrie en het ziekenhuiswezen werden 
geïntensiveerd. Zo werd een aantal producenten van medisch-fysische apparatuur 



bezocht met het doel inzicht te verkrijgen omtrent de mogelijkheden tot het ver
vaardigen van apparatuur, die in het Instituut ontwikkeld is. Hierbij bleek dat in 
het algemeen deze fabrikanten niet over ontwikkelingsafdelingen beschikken, die 
hen in staat stellen van een apparaat in laboratorium-uitvoering een produktierijp 
type te vervaardigen. 

Vele gratis adviezen werden weer verstrekt, onder andere over versterkers voor 
elektromyografie, de mathematische formulering van spiergedrag, het storingvrij 
registreren van elektro-encefalogrammen tijdens hartoperaties, het telemetreren 
van fysiologische signalen, de instrumentele patiëntenbewaking, het bevochtigen 
van lucht tijdens langdurige beademing, het telemetreren van elektro-encefalo
grammen, het registreren van de Achilles-pees-reflex, het verrichten van metingen 
bij tracheotomie, koudebestrijding in amputatiestompen, gehoorbeschadiging 
door tandartsboren enz" enz. 

Gedurende het verslagjaar bestond grote belangstelling van de zijde van tech
nische hogescholen voor de medische fysica als vorm van toegepaste of technische 
natuurkunde. Deze belangstelling uitte zich in een aantal excursies van hoogleraren 
en studenten zowel uit binnen- als buitenland naar het Medisch-Fysisch Instituut. 

RADIOBIOLOGISCH INSTITUUT TNO 

De belangrijkste ontwikkelingen in het verslagjaar vonden plaats op het gebied 
van de beenmerg- en orgaantransplantatie, het onderzoek van experimentele 
modellen van nieuwe technieken voor de stralingsbehandeling van tumoren, in 
het bijzonder met behulp van snelle neutronen, alsmede een uitbreiding van de 
studies over de late effecten van ioniserende straling. 

Het laatstgenoemde onderwerp ondervond een krachtige stimulans door de 
overplaatsing van de Werkgroep Experimentele Gerontologie TNO naar de be
huizing van het Radiobiologisch Instituut, die op l januari 1967 zijn beslag kreeg. 
Ook werd een nauwe samenwerking met de Medische Faculteit te Rotterdam 
geëffectueerd. 

Met het oog op deze nieuwe activiteiten was het bijzonder teleurstellend, dat de 
voorbereiding voor de nieuwbouw, welke betrekking heeft op de outillage voor 
twee neutronengeneratoren en een nieuw muizenhuis, als gevolg van de door het 
Rijk afgekondigde investeringsbeperking in 1966 is gestagneerd. De financiële 
beperkingen, die het Instituut werden opgelegd, maakten het nodig internationale 
organen te interesseren voor het werk, dat in het Instituut wordt verricht. Dit had 
positieve resultaten. In enkele gevallen moest de normale afwikkeling van speur
werkprojecten worden omgebogen in een richting die niet voorzien was en moes
ten andere programma's zelfs geheel worden gestaakt, zoals beenmergtransplan-



tatie na neutronenbestraling. Eind 1966 kwam de voorbereiding voor de bouw 
weer op gang, doch de financiële situatie onderging slechts weinig verandering. 

BE E NMERGTRANSPLANTATI E 

Met de in 196 5 ontwikkelde methode om door behandeling met cyclophos
phamide en amethopterine de acute fase van de secundaire ziekte bij apen na 
transplantatie van homoloog beenmerg te voorkomen en te onderdrukken, is het 
veel beter mogelijk geworden om gericht onderzoek te doen naar de optimale 
voorwaarden voor het verkrijgen van stabiel stralingschimaerisme. Door deze 
behandeling wordt de overlevingstijd van de apen zoveel verlengd, dat verschillen 
in effectiviteit van het donormateriaal redelijk kunnen worden geëvalueerd. 

Derhalve kon worden begonnen met de beoordeling van de eerder in het 
Instituut uitgewerkte conserveringsmethode bij lage temperatuur voor de toe
passing bij homoloog beenmerg. Vooruitlopende op de verwachte ontwikkeling 
van methoden die selectie van de 'best passende' donor toelaten, is de tijdige 
ontwikkeling van een betrouwbare bewaartechniek noodzakelijk. Voor dit onder
zoek werd een contract verkregen van US-Army Medica! Research and Devel
opment Command. Tot dusverre verkregen resultaten wettigen de hoop, dat de 
methode, die voor bevriezing van autoloog beenmerg werd ontwikkeld, ook voor 
homoloog beenmerg bruikbaar zal zijn. Inmiddels werd deze methode in ver
schillende klinieken ingevoerd voor het conserveren van autoloog beenmerg van 
patiënten, die daarna een intensieve behandeling met cytostatica of bestraling 
ondergaan. De conservering bij lage temperatuur leek ook aangewezen voor 
foetale lever, die in plaats van beenmerg gebruikt zou kunnen worden, waardoor 
de secundaire ziekte minder ernstig zou verlopen. Uit kwantitatief onderzoek bij 
apen bleek echter, dat de hoeveelheid materiaal die nodig is om een 'aanslaan' van 
het haemopoïetisch transplantaat te bewerkstelligen in het geval van foetale lever 
veel groter is dan bij gebruik van beenmerg. Een groot aantal levers van foetale 
donors is derhalve nodig voor de behandeling van één patiënt en aangezien deze 
aantallen nooit tegelijk in verse toestand verkrijgbaar zijn, is conservering onver
mijdelijk. Daarbij gevoegd de verliezen aan levende cellen, die bij conservering 
steeds voorkomen, maakt het gebruik van foetale lever in de praktijk onuitvoer
baar. Dit aspect van het onderzoek is hiermede afgesloten. 

Het zoeken naar andere, liefst effectievere middelen en methoden om de secun
daire ziekte te behandelen werd op verschillende niveaus voortgezet. In een model
systeem met muizen werd een groot aantal nieuwe cytostatische en immunosuppres
sieve agentia getest. Deze 'screening' geschiedt in samenwerking met de Groupe 
Européen de Chimiothérapie Anticancéreuse, welks leden een voorselectie van de 
te onderzoeken stoffen verrichten. Bij apen worden slechts die middelen onder-



zocht, die in het muizensysteem een duidelijk effect sorteerden. Alle werkzaam
heden betreffende de bestrijding van de secundaire ziekte bij apen werden verricht 
met financiële steun van Euratom. 

Het enige duidelijk werkzame agens, dat in het verslagjaar werd gevonden, was 
het antilymfocytenserum(ALS ). De resultaten hiermee waren dermate veelbelovend, 
dat het grootste deel van het research-potentieel op dit terrein werd besteed aan 
verder onderzoek van de eigenschappen van het ALS. Ongezuiverde sera bleken -
mits in hoge doses toegediend - niet alleen in staat om het ontstaan van secundaire 
ziekte gedurende lange tijd te voorkomen, maar ook een reeds bestaande ernstige 
graad van secundaire ziekte wordt er zeer gunstig door beïnvloed. Met dit agens 
is het een aantal malen gelukt om vrijwel alle verschijnselen van de secundaire 
ziekte te doen verdwijnen. Helaas deed zich bij alle apen die na beenmergtrans
plantatie intensief en lang met ALS werden behandeld op den duur een fatale 
virusinfectie voor. De aard van dit virus wordt thans vastgesteld, ten einde te 
kunnen nagaan op welke wijze deze complicatie kan worden voorkomen. De 
optimale produktiemethode, de zuivering en isolatie van het actieve bestanddeel, 
de bepalingsmethode van de sterkte van de sera en de biologische eigenschappen 
worden thans onderzocht in samenwerking met de Werkgroep Orgaantransplan
tatie TNO, waarin een aantal onderzoekers van de Medische Faculteit te Leiden 
participeert. Tezamen met het Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het 
Rode Kruis is de produktie van antilymfocytenserum voor klinische toepassing 
in gang gezet, waarbij de verschillende stappen van de produktie in parallelproe
ven bij apen zullen worden onderzocht. Er bestaat dringend behoefte aan ALS 
voor klinisch gebruik in verband met de veelbelovende resultaten die elders in een 
beperkt aantal gevallen van niertransplantatie zijn waargenomen. 

De selectie van compatibele donors op basis van typering van leukocytenanti-
genen-groepen bij rhesusapen maakte goede vorderingen. De betekenis van enkele { 
thans geïdentificeerde groepen voor de histocompatibiliteit kan nu reeds worden 
onderzocht door gebruik te maken van de immunosuppressieve werking van 
antilymfocytenserum. Een dergelijk onderzoek wordt verricht bij chimpansees, 
die een aantal leukocytenantigenen-groepen gemeen hebben met de mens (in 
samenwerking met de afdeling Immuno-haematologie te Leiden en het Instituut 
voor Radiopathologie en Stralenbescherming te Leiden). 

Het eerste deel van het programma, namelijk de typering van alle dieren op 
menselijke leukocytenantigenen en de produktie van 'typeringssera' bij chimpan
sees voor gebruik bij het onderzoek van menselijke cellen, werd afgesloten. Het 
onderzoek wordt voortgezet met transplantatie-experimenten, eveneens onder 
toepassing van heteroloog ALS. 

Een programma voor de typering van tot dusverre niet geclassificeerde ery-



trocytengroepen bij rhesusapen en chimpansees werd aangevangen in samenwer
king met Dr. Moor-Jankowski te New York. 

De invloed van voorafgaande bloedtransfusies op de transplantabiliteit van 
homoloog beenmerg na totale bestraling werd bij rhesusapen onderzocht. Voor 
de kliniek is dit een belangrijk probleem, omdat de meeste patiënten, die voor 
beenmergtransplantatie in aanmerking komen, reeds een of meer bloedtransfusies 
hebben ontvangen. Uit de experimenten bleek, dat bloedtransfusies tot een sensi
tisering van de ontvanger leiden, waardoor het aanslaan van een beenmergtrans
plantaat, ook als dit van een andere donor dan de bloeddonor afkomstig is, ten 
zeerste wordt bemoeilijkt. Deze nadelige werking van bloedtransfusies kan langer 
dan zes maanden blijven bestaan. 

ORGAANTRANSPL ANTATIE 

Veel van het onderzoek ten behoeve van de behandeling van secundaire ziekte 
na homologe beenmergtransplantatie is van directe betekenis voor de orgaan
transplantatie, omdat in beide gevallen gestreefd wordt naar een effectieve en door 
de gastheer goed te verdragen methode van immunosuppressie. Een additioneel 
testsysteem, waarmee de werking van immunosuppressie op een getransplanteerd 
orgaan direct kan worden bepaald, leek daarom gewenst. In de kliniek is momenteel 
de nier het belangrijkste transplanteerbare orgaan en al het voorbereidende experi
mentele werk werd tot dusverre met honden verricht. Het onderzoek met dit 
proefdier ondervindt overal sterke beperkingen door de grote moeilijkheden bij 
het huisvesten en onderhouden van grote aantallen dieren, een bezwaar dat bij 
gebruik van ratten vervalt. De beschikbaarheid van ingeteelde rattenstammen is 
een ander belangrijk voordeel van de rat boven de hond. Daarom is nagegaan of 
niertransplantatie bij de rat als een routinemethode kan worden ingevoerd. Dit 
bleek na lange oefenperioden inderdaad mogelijk en de operatie wordt thans door 
technische hulpkrachten met succes uitgevoerd. 

Inmiddels werden resultaten verkregen met imuran- en prednisonebehandeling 
die doen vermoeden dat het model bij de rat zich uitstekend leent voor extrapolatie 
naar de mens. 

Ook in deze opstelling wordt thans veel aandacht besteed aan de werking van 
antilymfocytenserum. Bij apen werd de invloed van ALS bestudeerd op de afstoting 
van huidtransplantaten. De resultaten die - tot dusverre nog met ruwe ALS

preparaten - werden verkregen, overtreffen verre die welke tot nu toe met enig 
ander middel zijn behaald. Ook bij apen is een begin gemaakt met het transplan
teren van nieren, omdat over de leukocytenantigenen-groepen van de rhesusaap 
thans zoveel informatie beschikbaar is, dat de betekenis van deze groepen voor 
donorselectie prospectief kan worden onderzocht. Bij de mens is tot dusverre 
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alleen retrospectief onderzoek mogelijk! Bij deze onderzoekingen wordt nauw 
samengewerkt binnen de Werkgroep Orgaantransplantatie TNO, waarin vertegen
woordigd zijn: de afdelingen Heelkunde, Interne Geneeskunde en Immuno
haematologie, alle te Leiden, en het Radiobiologisch Instituut TNO. 

DE BETEKENIS VAN DE THYMUS VOOR DE NORMALE EN PATHOLOGISCHE IMMUUNREACTIES 

De hypothese, dat de pathologische veranderingen die bij muizen na neonatale 
thymectomie worden waargenomen op auto-immuunreacties berusten, werd nader 
onderzocht, onder meer door gebruik te maken van kiemvrije muizen. Daarbij 
kwam aan het licht, dat de 'Swiss' -muis, die in de kiemvrije kolonie wordt gefokt, 
ook zonder thymectomie reeds in het eerste levensjaar typische verschijnselen van 
auto-immuunziekte ontwikkelt. Dit leidde tot het opzetten van een systematisch 
onderzoek van de thymusontwikkeling en van auto-immuunverschijnselen bij een 
aantal verschillende muizenstammen. 

Ook bij bestraalde muizen leverde bestudering van de thymus nieuwe gezichts
punten op. Na hoge doses totale lichaamsbestraling en behandeling met isoloog 
beenmerg blijkt zich na een of twee maanden een secundair syndroom voor te 
doen, dat veel gelijkenis vertoont met de secundaire ziekte die na transplantatie 
van vreemd beenmerg wordt gezien. Deze laatste ziekte wordt veroorzaakt door 
een immunologische reactie van het transplantaat tegen de gastheer, doch na trans
plantatie van isoloog beenmerg is zo'n reactie uit te sluiten. De voorlopige ver
klaring van 'isologe secundaire ziekte' wordt dan ook gezocht in een auto
immuunreactie en het bleek, dat na de toegepaste hoge stralingsdosis een vermin
dering van het aantal epitheelcellen van de thymus optreedt. De beschadiging van 
het thymusepitheel zou kunnen leiden tot een analoge situatie als door neonatale 
thymectomie wordt veroorzaakt. 

Er wordt thans getracht om het bewijs voor het bestaan van een dergelijk 
mechanisme te leveren door de deficiëntie van de thymusfunctie na bestraling te 
bestrijden met thymusimplantatie. 

EXTRA-CORPORALE BESTRALING 

Extra-corporale bestraling van het perifere bloed lijkt nieuwe mogelijkheden te 
bieden voor onderdrukking van de homotransplantatiereactie en voor de behande
ling van leukemie. De caesiumbron van het Radiobiologisch Instituut leende zich 
uitstekend voor het construeren van een opstelling voor extra-corporale bestra
ling van grotere proefdieren en patiënten. 

In verband met de te voorziene behoefte aan deze behandeling in de kliniek werd 
een opstelling gereedgemaakt en werd enige ervaring opgedaan met honden. Op 
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grond hiervan werd begonnen met de constructie van kleinere gemakkelijk te 
verplaatsen stralingsbronnen, waarmee de extra-corporale bestraling continu kan 
worden uitgevoerd. 

EXPERIMENTELE STRALINGSBEHANDELING VAN TUMOREN 

Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van snelle ( 1 5 Me V) neutronen 
voor de behandeling van tumoren kwam dit jaar in de tweede fase. Zoals bekend 
is, werd de eerste fase van het onderzoek verricht met cellen in weefselkweek, 
waarmee de verschillen in biologische effectiviteit tussen röntgenstraling en 
diverse andere stralingssoorten werden geanalyseerd. Daaruit is gebleken, dat 
snelle neutronen een belangrijk voordeel hebben boven röntgen- en y-straling, 
omdat het verschil in stralingsschade tussen goed geoxygeneerde cellen en anoxi
sche cellen kleiner is, terwijl daarnaast het herstel van de stralingsschade door 
neutronen minder groot is. In de tweede fase van het onderzoek wordt nagegaan 
of deze eigenschappen van neutronen inderdaad tot de verwachte verbetering van 
de behandelingsresultaten leiden, met behulp van overentbare tumoren bij proef
dieren. Voor de uitvoering van deze tweede fase zijn neutronengenerators met een 
grotere opbrengst nodig, waarvan de installatie in de loop van 1967wasvoorzien. 
Door uitstel van de uitbreidingsplannen van het Radiobiologisch Instituut trad 
een stagnatie van ruim een jaar op, zodat er in 1966 slechts op zeer beperkte schaal 
bestralingen van experimentele tumoren konden worden uitgevoerd. Het bleek 
mogelijk om de capaciteit van de aanwezige neutronengenerator nog iets op te 
voeren, hetgeen een toename van de opbrengst van neutronen met ongeveer 5 0% 
opleverde. Daarnaast werd gewerkt aan de verbetering van de targets, die nog 
steeds een beperkende factor vormen bij de produktie van 1 5 Me V neutronen
bundels van grote intensiteit. Ook werd begonnen met de bestudering van de 
populatie-kinetika van het overentbare rhabdomyosarcoom van de rat, waarmee 
de meeste bestralingen werden uitgevoerd, en werden technieken ontwikkeld voor 
een betrouwbare meting van de groeisnelheid en de stralingsschade in deze solide 
tumor. Het gelukte onder meer om de titratie van het aantal tumorcellen met 
groeipotentie aanzienlijk te versnellen en te vereenvoudigen door de kolonie
vorming van de individuele cellen in vitro te bepalen na bestraling van de tumor 
in vivo. De tot dusverre verkregen resultaten na éénmalige bestraling met neutro
nen zijn volledig in overeenstemming met de gunstige verwachtingen. 

Bovendien werden met het overentbare rhabdomyosarcoom bij de rat en met 
een overentbaar osteosarcoom bij de muis de onderzoekingen voortgezet van het 
effect van bestraling met röntgenstralen, om te zijner tijd over vergelijkingsmateri
aal en uitgangswaarden te beschikken voor het onderzoek met neutronen. Daar
onder vielen een uitgebreide studie van een aantal uiteenlopende fractionerings-

35 



schema's, de invloed van een bestraling op het percentage anoxische cellen en op 
de groeifractie van de tumor, alsmede voortgezet histologisch onderzoek van de 
vascularisatie van de tumor en de invloed van een bestraling daarop. Bij celsyste
men in vitro werd veel aandacht besteed aan de stralingsgevoeligheid in de 
verschillende fasen van de celcyclus voor diverse soorten ioniserende straling. De 
toename van de stralingsresistentie, die eerder was gevonden na lang voortgezette 
bestraling van een muizecellijn, werd niet geconstateerd bij een cellijn die afkom
stig was van een menselijke nier. De conclusie van dit onderzoek luidde, dat de 
verandering van de stralingsgevoeligheid het gevolg is van selectie en niet van een 
door de bestraling teweeggebrachte mutatie. Met Prof. Dr. F. H . Sobels, afdeling 
voor Stralingsgenetica van de Rijksuniversiteit te Leiden, werd samengewerkt bij 
een onderzoek over de mutaties die door 1 5 Me V neutronen bij bananenvliegen 
worden veroorzaakt. 

Tenslotte werd begonnen met gedetailleerde bepalingen van de relatieve biolo
gische effectiviteit van 1 5 Me V neutronen voor de stralingsschade aan normale 
weefsels, een informatie die nodig is voordat de derde fase van het neutronen
programma (de klinische toepassing) kan beginnen. Tot dusverre zijn alleen de 
huid, het beenmerg en de darm in onderzoek genomen. De keuze van andere weef
sels zal worden bepaald door het type tumor dat te zijner tijd voor de klinische 
toepassing in aanmerking komt. 

DE EXPERIMENTELE BEHANDELI N G VAN LEUKEMIE 

Een myeloïde leukemie, die bij muizen overentbaar is, werd als model gebruikt 
voor onderzoekingen naar de mogelijkheid om een gecontroleerde graft-versus
host reactie te benutten voor een permanente genezing van het proces. Toediening 
van homologe miltcellen na een 5 0% lethale bestraling bleek een curatief effect op 
te leveren, maar de tegen de gastheer (en de leukemiecellen) gerichte immunolo
gische reactie veroorzaakt tevens een beenmergaplasie. Deze laatste kan worden 
bestreden door transplantatie van homoloog of isoloog beenmerg. De optimale 
omstandigheden, waaronder een dergelijke behandeling kan plaatsvinden, worden 
nader uitgewerkt en tevens wordt getracht om een inzicht te krijgen in de effectivi
teit van de graft-versus-host reactie voor het inactiveren van de leukemiecellen, 
vergeleken met röntgenstraling en cytostatica. 

LATE EFFECTEN VAN IO N ISERENDE STRALING 

De meeste onderzoekingen hebben betrekking op de tumorinductie door ionise
rende straling. 

Het onderzoek naar de invloed van de leeftijd, waarop besmetting met stron-



tium-90 plaatsvindt op de bottumorfrequentie, is nog aan de gang. De tot dusverre 
opgetreden sterfte aan tumoren doet vermoeden, dat de jongste leeftijdsgroepen 
veel gevoeliger zullen blijken dan de oudere. 

De inductie van leukemie wordt bij drie verschillende muizenstammen bestu
deerd met het oogmerk om over de rol van de thymus bij de leukemogenese meer 
informatie te verkrijgen. 

Een testsysteem voor het registreren van huidtumoren bij de rat na bestraling 
met verschillende soorten straling (waaronder neutronen) werd opgezet. Bij 
muizen, die aan een totale lichaamsbestraling met sublethale doses neutronen zijn 
blootgesteld, worden de aard en de frequentie van tumoren op latere leeftijd 
bepaald. 

DE MI C ROFLORA VAN PROEFDIEREN 

De nieuwe bronchopneumonie-vrije rattenkolonie, die gedurende I t jaar werd 
verzorgd met een systeem van absolute barrière tussen personeel en dieren, is 
aangepast aan een minder stringent verzorgingssysteem. Eind I 966 werd deze 
kolonie operationeel voor de produktie van alle proefratten voor het Radio
biologisch Instituut. Alle in het laboratoriumgebouw gehuisveste ratten die 
besmet waren met PPLo* werden af gevoerd en na grondige desinfectie werden 
PPLo-vrije dieren geïntroduceerd. Nagegaan zal worden of de gevolgde werkwijze 
voldoende is om de besmetting met PPLO op den duur te voorkomen. 

De kiemvrije kolonies van ratten en muizen werden verder uitgebreid, onder 
meer met NZB-muizen. De kiemvrije dieren worden gebruikt voor tal van studies 
op het gebied van de radiobiologie, de hematologie en de immunologie in het 
Instituut en daarbuiten. In Euratom-verband werd de samenwerking met onder
zoekers van het Institut für Hämatologie te Freiburg voortgezet, waarbij de 
kinetika van de myelopoïese bij conventionele en kiemvrije dieren het voornaam
ste onderwerp van studie was. 

Veel aandacht werd besteed aan de bacteriologische decontaminatie van con
ventionele proefdieren. Door intensieve behandeling met mengsels van antibiotica 
lijkt het mogelijk om dieren volledig vrij van bacteriën te maken. De gevoeligheid 
van deze gedecontamineerde dieren en van kiemvrije dieren voor infectie met 
bepaalde micro-organismen werd voor en na bestraling bestudeerd. Behalve een 
immunologische afweer is er waarschijnlijk nog een factor die door de normale 
darmflora wordt geproduceerd, die de weerstand tegen infectie verhoogt. De 
micro-organismen die deze factor produceren zijn nog niet geïdentificeerd. 

In samenwerking met het Isolatiepaviljoen van het Instituut voor Radiopatho-

* PPLO = Mycoplasma pneumoniae. 



logie en Stralenbescherming te Leiden werd verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van isolatoren welke bij de verpleging van patiënten kunnen worden toegepast. 
Bovendien werd de ontwikkeling van plastic pakken, te gebruiken door verplegend 
personeel bij de 'harrier nursing' -methode. voortgezet. 

RADIOLOGISCHE WERKGROEP TNO 

MEDISCHE TOEPASSINGEN VAN RADIOACTIEVE ISOTOPEN 

Bij de scintillografie, het in kaart brengen van een voor dit doel met een geschikte 
stof radioactief gemaakt orgaan, valt de laatste jaren een stijgende belangstelling 
waar te nemen voor een betere kwantitatieve weergave van de bevindingen. Er 
zijn hiervoor dan ook reeds enige methoden beschreven, maar deze zijn zo gecom
pliceerd en kostbaar dat zij zeker niet voor algemeen gebruik in aanmerking 
komen. Wel kon hiermee worden aangetoond dat de scintillografie zou zijn gebaat 
met de toepassing van digitale methoden. In het bijzonder zouden deze moeten 
zijn gericht op de vaststelling van de significatie van de in de afbeelding zichtbare 
bijzonderheden. 

Het lag daarom voor de hand voort te gaan op de door de Werkgroep reeds 
ingeslagen weg: de ontwikkeling van kwantitatieve technieken voor de scintillo
grafie. Behalve van de lever, waarvoor het gebouwde toestel in eerste opzet was 
bestemd, is hierbij thans ook een aantal kwantitatieve scintillogrammen van de 
schildklier gemaakt waarbij bleek dat bij niet-hypothyreotische personen reeds met 
15 microcurie J131 fraaie afbeeldingen van dit orgaan werden verkregen. Eenmaal 
werd het toestel gebruikt voor het opsporen van een bijmilt, die nauwkeurig kon 
worden gelokaliseerd. 

Een scintillogram wordt waardeloos door gebrek aan scherpte en door gebrek 
aan contrast. Daar vergroting van het één ten koste van het ander gaat, dient een 
compromis te worden gezocht waarbij de verkregen informatie optimaal wordt. 
Terwijl aan een gewoon scintillogram niet te zien is of men daarin is geslaagd, kon 
een eenvoudig te hanteren criterium worden gevonden voor de beoordeling van de 
eigen scintillogrammen. 

Aan het toestel werden verschillende verbeteringen aangebracht. Eén daarvan 
had tot doel de duur van het onderzoek te beperken door de teltijd in niet-actieve 
gebieden drastisch te verkorten. De hiermee bereikte tijdbesparing is voor de 
onderzoeker van minder belang dan voor de patiënt voor wie het langdurige 
stilliggen een progressieve belasting vormt. 

Bij het verwerken van de verkregen meetgegevens moet uit het per meetplaats 
gestelde aantal scintillaties de vierkantswortel worden getrokken. Voor deze 



bewerking is een eenvoudige schakeling bedacht. Gehoopt wordt deze binnenkort 
in bedrijf te stellen. 

Een publikatie over dit werk is in voorbereiding. 
Evenals in 1965 werd medewerking verleend aan de onderzoekingen over 

renografie van het Isotopenlaboratorium 'Voorburg' te Vught. Ook deze onder
zoekingen waren gericht op het verkrijgen van kwantitatieve gegevens. In een 
hierover verschenen publikatie wordt aangetoond dat het mogelijk is het verloop 
van het normale renogram kwantitatief te beschrijven op grond van enkele een
voudige fysiologische gegevens. 

DE WHOLE BODY C OUNTER 

Op verzoek van de interne klinieken van de Universiteitsziekenhuizen te Utrecht 
en Nijmegen wordt in de Body Counter de ijzerabsorptie van het maag-darm
kanaal met behulp van het radioactieve element Fe 59 bepaald. 

Uit een aantal herhaalde metingen direct na toediening van de orale dosis bleek, 
dat de initiële waarde niet constant bleef ondanks het feit, dat nog geen ijzer uit het 
lichaam verdwenen kon zijn. 

Vergelijking van ijzerabsorptiewaarden van een aantal patiënten verkregen uit 
faecesmetingen en Whole Body Counter-metingen tonen een goede overeenkomst 
aan. 

Voor de kliniek te Nijmegen was dit reden een onderzoek van de ijzerabsorptie 
bij groepen van patiënten te laten verrichten met de Whole Body Counter. 

Op verzoek van deze laatste kliniek werden tevens fantoommetingen verricht 
voor kalium om na te gaan of de Whole Body Counter ook hierbij als klinisch 
hulpmiddel zou kunnen dienen. De resultaten van deze metingen zien er gunstig 
uit. 

PILMSTROOKJESDIENST 

Het aantal abonnees bevindt zich nog in een stijgende lijn, in het afgelopen jaar 
nam het aantal abonnees toe tot circa 5 5 oo. 

Al werkt het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen nu sinds enige jaren, het 
verzadigingspunt is kennelijk nog niet bereikt. 

Besloten werd voor de ongevalsdosimetrie over te gaan op het gebruik van een 
fotoluminescentie meetmethode. 
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF TNO 

APDBLING SELECTIE 

De fokkolonie telt 22 muizeninteeltstammen, 6 ratten- en één konijnenstam. 
Fokken van deze laatste groep geeft nog steeds moeilijkheden, maar enkele tien
tallen levende jongen werden toch verkregen. 

Het belang van ingeteelde stammen als proefdieren ligt voornamelijk op 
tweeërlei gebied. Ten eerste kan door inteelt een bepaald genotype ( = totale 
erfelijke aanleg) binnen een stam worden vastgelegd, zodat genetische verschillen 
tussen individuen veel kleiner zijn dan tussen willekeurige soortgenoten. Ook kan 
een bepaald erfelijk kenmerk op deze wijze worden gefixeerd. Ten tweede wordt 
de genetische variatie als het ware verschoven en is dikwijls nu aantoonbaar als 
verschil tussen de stammen. 

Deze stamverschillen kunnen van grote waarde zijn voor het dierexperimenteel 
onderzoek en komen pas bij dit onderzoek tot uiting. Ook op deAfdeling Selectie 
worden hierover gegevens verzameld; dit kan op uitgebreidere schaal gebeuren 
sinds vanaf 1 mei een patholoog-anatoom aan de staf is toegevoegd. Deze is 
begonnen met een inventarisatie van pathologische afwijkingen die in de kolonie 
voorkomen, deels aan de hand van ervaringen die onderzoekers met de geleverde 
dieren opdeden. Ook dieren uit de ziektevrije kolonie worden hierbij betrokken. 

In de ziektevrije kolonie in de Afdeling Vermeerdering te Zeist zijn thans, via 
de methode van hysterectomie en voedstering van jonge dieren, vier muizen
inteeltstammen opgenomen. Twee hiervan worden op grotere schaal gefokt, 
waaronder de stam die onder andere voor ijking van Gele Koorts vaccin zeer 
goed bleek te voldoen, zoals dit jaar werd bevestigd. Pogingen om een muizen
stam, die erfelijke aanleg voor auto-immuniteit vertoont, in de ziektevrije kolonie 
over te brengen, zijn tot nu toe mislukt. 

Een indertijd ontworpen dieetsamenstelling voor pasteuriseerbaar muizenvoer, 
dat in de ziektevrije kolonie moet worden gebruikt, is in het afgelopen jaar verder 
getest en blijkt goed te voldoen. 

Het overbrengen van dieren in een ziektevrije kolonie heeft in het algemeen 
tot gevolg dat zowel biologische kenmerken (zoals groeisnelheid) als de reacties 
van de dieren bij proeven (bijvoorbeeld gevoeligheid voor narcose) veranderen. 
Een aantal van deze criteria is en wordt thans opnieuw bepaald, ook bij de z.g. 
random bred kolonies van ratten en muizen: gewichtstoename, orgaangewichten, 
reproduktievermogen, bloedbeeld. 

In de verslagperiode werden door de betrokken onderzoekers stamverschillen 
gevonden betreffende een enzym-type, leervermogen, een serumeiwit en reactie 
op hexobarbital. Twee muizenstammen blijken beide afwijkend te zijn ten aanzien 



van de laatstgenoemde twee criteria. In aansluiting hierop werd in de Afdeling 
een onderzoek begonnen naar de wijze van overerving van deze afwijkingen. 
Tevens worden enkele organen van de abnormaal reagerende dieren anatomisch 
en histologisch onderzocht. 

Van drie rattenstammen werden gegevens verzameld betreffende het bloedbeeld. 
Op aanvraag van een groep onderzoekers werden kruisingen gemaakt tussen 

twee muizenstammen met erfelijke anemie om het meest geschikte proefdier voor 
hun experimenten te verkrijgen. In verband hiermede wordt tevens de mogelijk
heid van een vroege zwangerschapstest bij muizen nagegaan. 

AFDELING VERMEERDERING 

De Af deling Vermeerdering is geheel ingesteld op het verrichten van diensten. 
Alle inspanningen hebben ten doel deze diensten - waar mogelijk - te verbeteren 
en uit te breiden. 

Zo is in het begin van de verslagperiode de produktie van Swiss-muizen-random 
bred in s.P.F. (specifiek pathogeenvrije) status gestart. De ontvangst bij de gebrui
kers was uitermate gunstig. 

Wat later zijn de beide inteeltstammen Cpb-N en Cpb-S in s.P.F. status eveneens 
in productie genomen. De mannelijke dieren van de N-stam lijden nogal aan ver
vetting, hetgeen vroegtijdige onvruchtbaarheid tot gevolg heeft. 

De RQ-F1 combinatie kon helaas niet in de massakweek gehandhaafd worden, 
omdat één der basisstammen, de Rhodesfarm-muis, in s.P.F. conditie zeer slecht 
kweekte. 

Nagenoeg alle afnemers, waaronder diverse die met deze muis gonadotrophine 
hormoon-bepalingen verrichtten, zijn overgegaan op de Swiss-random stam. 
Voor een enkele afnemer zal het nodig blijven de kweek van de RQ-F1 hybride te 
continueren; om praktische redenen dan ook in s.P.F. status. 

De produktie van ratten is ternauwernood toereikend om aan alle vragen te 
kunnen voldoen. Ruimte voor uitbreiding van de kweek is niet meer beschikbaar. 
Er zijn evenwel twee rattenproduktiepaviljoens in aanbouw. 

De kweek van caviae in s.P.F. status in nu verdeeld over twee paviljoens; beide 
waren aan het eind van de verslagperiode voor 80% in produktie. Het laat zich 
evenwel aanzien, dat ook wanneer de maximale produktie is bereikt, lang niet 
alle potentiële afnemers kunnen worden geholpen. Hierbij dient te worden aange
tekend dat de produktie 30% onder de hoogst bekende produktie (1,4 per~ per 
m) blijft. De oorzaak ligt vooral hierin dat de moederdieren de juist geboren 
jongen verwaarlozen. Deze worden niet van de vliezen ontdaan en gaan ten gronde 
door verstikking. Aan de.oplossing van dit probleem wordt gewerkt (milieufactor). 
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Ook bij een optimale produktie ( I 3 0%) zou het niet mogelijk zijn enige reserve 
te kweken, nodig voor het opvangen van onverwachte aanvragen. 

De kweek van konijnen is zeer verbeterd; door het selecteren van de fokdieren 
konden grote inzinkingen in de produktie worden voorkomen. Ook hier was de 
vraag nagenoeg voortdurend groter dan door het bedrijf kon worden geprodu
ceerd. Een uitbreiding der produktieruimte is in voorbereiding, maar zal niet 
voldoende zijn, omdat een contractuele verplichting is aangegaan met een nieuwe 
afnemer. Verdere uitbreiding is noodzakelijk. 

De teelt van fretten verliep gunstig. Het is nog niet gelukt de fertiliteitsvermin
dering van hamsters in de winter te voorkomen. De belangstelling bleef op 
hetzelfde niveau. 

Met de fok van katten werd enige ervaring opgedaan. Hierbij is gebleken dat 
goed reinigbare fokruimten in verband met de besmetting met endo- en ecto
parasieten noodzakelijk zijn. De ruimten die hiervoor ter beschikking staan vol
doen niet aan dit criterium. 

Door een ruil werd de beschikking verkregen over enige Beagles; met van 
elders verkregen surplusgoederen werd een voorlopige ren geplaatst. 

Van diverse zijden bestaat belangstelling voor de afname van in de Afdeling 
te kweken honden. 

AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO 

Het jaar I966 kan worden gekenmerkt als een jaar, waarin van de zijde van de 
industrie een steeds groter beroep op de Afdeling werd gedaan, met name ook in 
verband met de gegevens die nodig zijn om in Nederland een verpakt genees
middel op de markt te mogen brengen; een jaar waarin van de zijde der praktise
rende artsen een toenemende bereidheid bestond onderzoekingen onder aus
piciën van de Afdeling te verrichten en waarin gebrek aan medewerkers bij de staf 
maakte dat veel te weinig van de bovengenoemde omstandigheden gebruik kon 
worden gemaakt. 

Als belangrijkste activiteit kan worden vermeld, dat een te Utrecht verricht 
onderzoek onder leiding van Dr. 0. Meuwissen, 0. Cohen, arts, en mejuffrouw 
Zr. A.C. Vervoorn, met medewerking van alle in Utrecht gevestigde cardiologen, 
leidde tot de conclusie, dat de levensverwachting van patiënten die een hartinfarct 
hebben doorgemaakt beter is wanneer zij langdurig met een anticoagulans worden 
behandeld dan wanneer behandeling zonder anticoagulans plaatsvindt. Essentieel 
hierbij is een goed begrip van de patiënt over de therapie en een goede controle. 

Het onderzoek met pronothanol (Inderal), dat met medewerking van een aantal 
cardiologen geschiedde, kon worden afgesloten. De in het jaarverslag I965 uitge-



sproken verwachting kwam uit; het middel bleek inderdaad van waarde te kunnen 
zijn voor lijders aan angina pectoris. 

Er zijn in de literatuur enkele gegevens neergelegd dat joodhydroxychinoline 
+ fanquinon (Mexaform S) voor bejaarden die aan obstipatie lijden van nut is. 
In een dub bel blind onderzoek kon dit in Nederland op verantwoorde wijze worden 
bevestigd. 

Een zeer grondig uitgevoerd dubbelblind onderzoek bij patiënten lijdende aan 
zogenaamde centrale doofheid, dat plaatsvond onder leiding van Prof. J. Groen te 
Utrecht en waarvan de resultaten in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
zijn gepubliceerd, toonde aan dat pyrithioxine voor deze patiënten geen waarde had. 

Op grond van opgedane ervaringen is nitrazepamum (Mogadon) in een dubbel
blind onderzoek als slaapmiddel onderzocht. Hiervan is verslag uitgebracht 
in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het middel bleek - eenmalig 
gegeven - bij een hoog percentage der patiënten die aan slapeloosheid leden, gun
stig werkzaam te zijn. Opvallend was dat de doseringswerkingscurve een zeer 
vlak verloop had, dit in tegenstelling tot die van enige andere slaapmiddelen. 

Het in het jaarverslag 1965 genoemde onderzoek naar de waarde van het Roter
reuma-vaccin voor patiënten lijdende aan chronisch reuma verliep goed. De eerste 
fase ervan is af gesloten; er worden geen nieuwe patiënten meer in het onderzoek 
opgenomen. Alle patiënten worden om de drie maanden geëvalueerd en zullen 
ten minste een jaar worden vervolgd. 

Een literatuuroverzicht over verschillen in reactie op diverse geneesmiddelen 
tussen het mannelijk en het vrouwelijk geslacht werd samengesteld door Prof. 
Dr.J.H.Gaarenstroom. Het zal in het Pharmaceutisch Weekblad worden gepu
bliceerd. 

Ook in l 966 waren de activiteiten der verschillende werkgroepen ( dermatolo
gie, interne geneeskunde, longziekten) naar buiten weinig spectaculair, maar wel 
konden belangrijke resultaten worden geboekt. Verwacht mag worden dat in l 967 
publikaties over de desbetreffende onderzoekingen zullen kunnen verschijnen. 

Er is goede hoop dat in 1967 de intensieve samenwerking tussen het Nederlands 
Huisartsen Instituut en de Afdeling niet alleen op papier maar ook in feite kan 
worden gerealiseerd nu de mogelijkheid bestaat een coördinator daarvoor aan 
te stellen. 

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO* 

Sinds I januari I966 maakt het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees
kunde deel uit van de Gezondheidsorganisatie TNO. De overgang van zelfstandig 

* Voor een meer gedetailleerde verslaggeving moge worden verwezen naar het afzonderlijk ver
schenen Jaarverslag 1966 van het Instituut. 
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instituut naar onderdeel van een groter geheel is bijzonder soepel verlopen. Het 
stemt tot verheugenis, dat de banden met het Praeventiefonds op dezelfde inten
sieve wijze als voorheen kunnen worden onderhouden. 

In het verslagjaar nam de Rijksuniversiteit het besluit de Influenza-Werkgroep 
in vijf jaar over te nemen. 

Nadat op het gebied van de training van hoger leidinggevend personeel in 196 5 
een conferentie voor medische hoogleraren was gehouden, hebben directies van 
diverse organisaties verzoeken gedaan om te helpen bij het oplossen van gerezen 
stroefheden in de organisatie. Zo er al ooit twijfel mocht hebben bestaan of de 
bijdragen van de sociale psychologie aan de praktijk van het dagelijks leven wel 
groot zouden kunnen zijn, dan lijkt het langzamerhand wel aangetoond dat voor 
deze twijfel geen reden bestaat. 

De werkzaamheden van de Studiegroep Arbeidsvraagstukken, samengesteld 
uit medewerkers van de Afdelingen Arbeidsgeneeskunde en Geestelijke Gezond
heid, ontwikkelden zich voorspoedig. In het verslagjaar kwam het tot in details 
uitgewerkte ontwerp gereed voor een groot onderzoek dat, onvoorziene tegen
slagen voorbehouden, medio 1967 zal leiden tot het onderzoeken van circa 300 

mannen, verdeeld over acht leeftijdsklassen, lopend van 25 - 65 jaar. Doel van het 
onderzoek is onder andere het vaststellen van de lichamelijke capaciteit tot arbeids
verrichting, het functioneren van de zintuigen en het onderzoeken van een aantal 
psychische kwaliteiten (zoals bijvoorbeeld het geheugen) in diverse leeftijdsklassen. 
Dit onderzoek moet worden gezien als een basisstudie, die de gegevens moet 
leveren zowel voor de standaardisatie van de onderzoekmethode als voor het 
opzetten van voortgezet onderzoek van meer gerichte aard naar de lichamelijke, 
psychische en maatschappelijke gevolgen van de veroudering. 

ARBEIDSGE N EESKUNDE 

In de Afdeling Arbeidsgeneeskunde is veel werk verzet om te geraken tot een 
nationale en internationale standaardisatie van de inspanningsproef ter bepaling 
van de lichamelijke belastbaarheid. Gesteld mag worden dat de methode die gebruik 
maakt van de fietsergometer thans algemeen als de beste is aanvaard en dat er een 
verheugende bereidheid bestaat tot standaardisatie ten aanzien van het belastings
schema van de te meten fysiologische grootheden. 

Twee ergonomische controlelijsten kwamen in het verslagjaar gereed. De één 
was een bewerking van de oorspronkelijk in Dortmund gepresenteerde lijst van 
de International Ergonomics Association. Deze lijst wordt thans aan een onderzoek 
naar de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid onderworpen. De andere lijst -
ontstaan in opdracht van de Werkgroep Ergonomische Criteria van de Commissie 
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voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek TNO (CARGO) -is een binaire keuzelijst, die 
aangevuld zal worden met een in bewerking zijnd Ergonomisch Vademecum. 

De belangrijkste uitkomst van het toxicologisch onderzoek was het verschijnen 
van een rapport betreffende een onderzoek naar de toxiciteit van industrieel 
toegepaste glycolaethers. Hoewel nog niets met zekerheid kan worden afgeleid 
uit de dierproeven, is er alle aanleiding de potentiële gevaren van deze stoffen na
der te onderzoeken. 

SOCIALE HYGIËNE 

De in de Afdeling Sociale Hygiëne verrichte analyse van de sterfte door wegver
keersongevallen van 19 5 o - 196 5 en in het bijzonder sinds 1960 is vrijwel afgesloten. 
In deze studie valt de nadruk op sexe-verschillen, leeftijdspecifieke mortaliteit en 
morbiditeit, cyclisch verloop en verschillen naar stad en platteland en klassen van 
weggebruikers. De sterftetoename blijkt geconcentreerd te zijn bij jonge mannen 
van 15 -25 à 3ojaar. 

Uit de analyse van de kraamvrouwensterfte, die een algemeen dalende tendens 
vertoont, kwam vast te staan dat de relatief ongunstige plaats, die Nederland in 
vergelijking tot andere landen lijkt in te nemen, kan worden toegeschreven aan 
de leeftijdsopbouw van barenden. In ons land vindt de verschuiving van de be
valling naar jongere leeftijdsgroepen in langzamer tempo plaats dan in andere 
geïndustrialiseerde landen. Overigens nam de moederlijke sterfte in Nederland 
in de laatste jaren met 30% af, waarbij vooral de haemorrhagie als doodsoorzaak 
sterk daalde. 

Ten aanzien van het onderzoek naar de kraamzorg is gebleken dat de perinatale 
sterfte bij bevallingen, die als huisbevalling zijn voorzien, maar uiteindelijk in een 
ziekenhuis plaatsvinden, lager is dan de perinatale sterfte van alle ziekenhuisbeval
lingen. Dit laatste cijfer wordt dus niet ongunstig beïnvloed door deze groep van 
pathologische bevallingen. 

Het onderzoek gericht op de herziening van de groeidiagrammen heeft aan
getoond dat, ten opzichte van 19 5 5, er sprake is van vervroegde lengte- en ge
wichttoename. Ook de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken ver
schuift naar jeugdiger leeftijd. 

Bij het audiometrisch onderzoek van zuigelingen is gebleken dat 1 promille 
ernstige gehoorstoornissen heeft. 

Het onderzoek naar het vóórkomen van hart- en vaatziekten bij medewerkers 
van twee ministeries werd af gerond met een onderzoek van de echtgenoten van 
deze medewerkers. In totaal zijn nu onderzocht 1820 mannen en 700 vrouwen. 
De voorlopige bevindingen tonen aan dat er enige verschillen zijn tussen beide 
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ministeries. Welke betekenis hieraan moet worden toegekend is vooralsnog niet 
duidelijk. 

Het onder auspiciën van de Nederlandse Hart Stichting plaatsgehad hebbende 
bevolkingsonderzoek in Stolwijk gaf aanleiding te trachten op reproduceerbare 
wijze het hartvolume te bepalen volgens de methode van Klepzig. Met uitzondering 
van de gegevens van het klinisch röntgenonderzoek zijn alle gegevens nu geco
deerd en is de ponsing voltooid, zodat met de bewerking werd begonnen. 

Het onderzoek naar de behoefte aan intra- en extramurale voorzieningen voor 
chronisch zieke bejaarden leverde opnieuw een interimrapport op. Naast de 
twee interimrapporten, handelende over de onderzoekmethoden en -technieken, 
is er nu dus een eerste overzicht over de uitkomsten. In de leeftijdsgroep tussen 
60 - 64 jaar heeft o,8% behoefte aan intramurale zorg. Tussen 65 - 69 jaar 1% , 
tussen 70 - 74 jaar 10% , tussen 75 - 79 jaar 25 % , tussen 80 - 84 jaar 50% en daar
boven 60% . Bovendien dient de zorg steeds meer te worden verschoven van 
verzorging naar verpleging. 

G EE ST E LIJKE G E ZONDHEID 

Van de onderzoekingen, die in de Afdeling Geestelijke Gezondheid zijn afge
sloten, treedt het meest op de voorgrond het onderzoek dat gericht is geweest op 
de bestudering van verschillen in ziekteverzuim tussen 8 5 middelgrote industriële 
bedrijven. Het hoofdaccent van het onderzoek was gericht op 'niet-medische' 
factoren die ten grondslag liggen aan deze (constante) verschillen. Hoewel de 
definitieve afsluiting in de vorm van een publikatie pas in 1967 zal geschieden, 
blijkt uit de voorlopige gegevens dat 61 % van de verschillen in verzuimfrequentie 
verklaard kan worden uit 19 variabelen, die werden geïsoleerd uit een aantal van 
1 oo waarmede werd begonnen. 

Ook de studie over de genormaliseerde methode van werkclassificatie kwam 
gereed en zal begin 1 967 als publikatie ter beschikking staan. De resultaten wijzen 
onmiskenbaar in de richting van de conclusie, dat aan deze methode wetenschappe
lijke pretentie dient te worden ontzegd. Dit betekent niet dat zij niet in handen van 
een voorzichtige gebruiker een redelijk bruikbaar hulpmiddel zou kunnen zijn. 

Eveneens op het punt van verschijnen staan de uitkomsten van het longitudina
le onderzoek naar de factoren die schoolcarrières bij het voortgezet onderwijs 
bepalen. 

De meest relevante gegevens die het succes of het falen kunnen helpen voorspel
len, zijn: 
1. oordeel van het hoofd van de lagere school; 
2. intelligentie van het kind; 
3. leeftijd van het kind; 



4. sociale herkomst van het kind; 
5. werkhouding, vooral tempo en concentratievermogen. 

Voor de VHMO-candidaten blijken hoofdzakelijk intelligentie, oordeel van de 
lagere school, vroegere prestaties en toelatingsleeftijd voorspellende waarde te 
hebben. 

Het sociologisch onderzoek naar de personeelsverhoudingen in een groot zieken
huis werd afgesloten. De belangrijkste uitkomst was dat verloop en verzuim van 
verplegenden zowel door het optreden van hoofdverpleegsters als door de manier 
van leiding geven van de artsen werden beïnvloed. Bovendien bleek de mate van 
overeenstemming tussen artsen en hoofdverpleegster op een afdeling in dit op
zicht van belang. Stimuleren van overleg tussen artsen en hoofdverpleegsters 
over elkaars taak en stimuleren van opwaartse communicatie is in vele opzichten 
bevorderlijk voor de kwaliteit van de personeelsverhoudingen. Dezelfde conclu
sies werden ook duidelijk uit de nog lopende studie in twee psychiatrische zieken
huizen. 

Het onderzoek naar het bestaan van vage lichamelijke klachten bij werkers in de 
industrie vond goede voortgang. Een van de uitkomsten was dat beroepschauf
feurs, die betrokken waren bij een ongeval waarbij zij de schuldigen waren, een 
significant hoger aantal klachten vertoonden dan degenen die betrokken waren bij 
een ongeval buiten hun 'schuld'. 

De resultaten van de onderzoekingen op het gebied van onveilig gedrag in 
industriële en verkeerssituaties werden neergelegd in een rapport van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal. Bij observatie van proefpersonen die een 
experimentele constructietaak verrichten, bleek dat een aantal gedragsverschijn
selen zichtbaar werd, die bij ongevalsanalyses óók waren opgespoord. Directe 
betekenis voor het ontstaan van onveilige handelingen hebben overlapping en/of 
kruising van taakfasen, abortieve taakfasen, anticipatietekorten, etc. 

VOORLICHTING 

Voor de Afdeling Voorlichting was het verheugend dat de cursus Algemene 
Gezondheidszorg werd opengesteld voor niet-medici met een academische op
leiding. Hier is een eerste principiële stap gedaan in de richting van gezamenlijke 
opleiding van medici en niet-medici. Hopelijk zal de ingezette koers op den duur 
een positieve bijdrage kunnen zijn tot een beter onderling verstaan tussen func
tionarissen werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. 

De ontwikkeling van technieken voor vervaardiging van visuele hulpmiddelen, 
bestemd voor onderwijs en opleidingsdoeleinden, vond ongehinderd voortgang. 
De in het Instituut verzamelde kennis en vaardigheid vonden ook hun weg naar 
andere instituten, waaronder het Rij ks Instituut voor de Volksgezondheid. 
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DIENSTVERLENENDE AFDELINGEN 

Een analyse van de werkzaamheden van de Afdelingen Statistiek en Chemie en 
Physica laat zien dat er een zeer nauwe verwevenheid is ontstaan met verscheidene, 
in het voorafgaande beschreven projecten. Werd in het jaarverslag 1965 gewag 
gemaakt van een in de Afdeling Statistiek nieuw ontwikkelde factoranalytische 
methode, in 1966 is hiermee met succes een computeranalyse uitgevoerd. Met 
spanning wordt uitgezien naar de aanvullende bewerkingen die de procedure 
operationeel moeten maken voor normaal gebruik. 

De biochemische bestudering van het proces van atherosclerose door de sectie 
Chemie gaf dit jaar aanleiding tot de conclusie dat de enzymen van het elastase
complex de atheroomvorming onder experimentele condities verergeren. 

Werkgroepen 

WERKGROEP TUBERCULINE-ONDERZOEK TNO 

EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK 

Het epidemiologisch tuberculine-onderzoek in Nederland concentreerde zich in 
1966 op vier grote projecten: Helmond, Den Haag, Delft en de recruten van de 
Koninklijke Nederlandse Land- en Luchtmacht. 

In Helmond werd bij 8000 werknemers in de industrie voor het vierde en laatste 
jaar in successie een tuberculine-onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden 
tegelijkertijd twee reacties van Mantoux verricht: één reactie was de standaard
tuberculinereactie met 1 TE PPD Rt 23 + Tween 80. De tweede reactie werd 
verricht met aviaire tuberculine. Het doel van het onderzoek was na te gaan in 
hoeverre een eenmaal geconstateerde reactie, hetzij met humane, hetzij met aviaire 
tuberculine, stabiel blijkt te zijn. Als voorlopig resultaat kan worden vermeld dat 
de individuele reacties aan schommelingen onderhevig zijn. Dit geldt in sterkere 
mate voor eenmalig vastgestelde reacties met aviaire tuberculine. 

In Den Haag werd in samenwerking met het Districtsconsultatiebureau voor 
Tuberculosebestrijding en met de Stichting Habeon het derde en laatste gecom
bineerde bevolkingstuberculine-onderzoek en röntgenborstonderzoek verricht. 
Aan dit onderzoek werd deelgenomen door 7439 personen van 16 jaar en ouder. 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de standaardisatie van Mantoux 
betrouwbaar is en blijft bij oudere leeftijdsgroepen. Fluctuaties in de grootte van 
de induraties werden geconstateerd, ook bij de grotere reacties, waarhii zowel 



omslagen als terugslagen van de induraties werden vastgesteld. Als voorlopige 
conclusie kan worden genoemd dat bij oudere personen een negatieve tuber
culinereactie niet altijd behoeft te wijzen op het afwezig zijn van een tuberculeus 
proces. Voor epidemiologisch onderzoek blijft de tuberculinereactie onvermin
derd zijn waarde behouden. 

In Delft werd bij ± 7000 scholieren van lagere scholen tuberculine-onderzoek 
verricht met twee tegelijkertijd verrichte reacties van Mantoux. Eén reactie werd 
gedaan met humane tuberculine, de tweede reactie met tuberculine bereid met 
aviaire mycobacteriën. Het doel van het onderzoek was vierledig: Het vaststellen 
van de tuberculine-index op verschillende leeftijden, het constateren van mogelijke 
omslagen bij de reacties, het registreren van aviaire tuberculinehuidgevoeligheid 
in relatie tot de leeftijd en het nagaan van de stabiliteit van een eenmaal verkregen 
huidgevoeligheid voor humane, zowel als voor aviaire tuberculine. 

Als resultaat kunnen de gevonden tuberculine-indices (naar leeftijd en sexe) 
worden vermeld, zowel voor humane als voor aviaire tuberculine. Uit onder
staande tabel blijkt duidelijk dat de index voor aviaire tuberculine hoger ligt dan 
voor humane tuberculine. 

Ge-
Induraties > 5 mm Induraties > 9 mm 

boorte- jongens 
1 

meisjes jongens 
1 

meisjes 
jaar 

Humaan 1 Aviair 
1 

Humaan 
1 

Aviair Humaan J Aviair 
1 

Humaan 1 Aviair 

1952 6,o II,9 8,7 10,9 3,0 9,0 2,2 6,5 

1953 3,1 5,7 7,0 II,6 1,3 1,3 3,3 4,7 
1954 3,2 7,9 7,5 6,6 0,7 3,6 3,1 4,9 
1955 2,7 6,4 4,4 6,o 1,1 4,7 2,0 3,0 
1956 3,2 6,8 2,7 5,8 o,8 3,7 1,6 3,1 

1957 2,0 3,4 1,9 5,0 1,2 1,6 0,4 2,5 
1958 2,0 3,8 1,5 3,9 o,o 1,7 0,7 1,1 

Het onderzoek in Delft werd uitgevoerd als Nederlandse bijdrage in het inter
nationale tuberculine-onderzoek onder auspiciën van de Wereldgezondheids
organisatie en van de Union Internationale contre la Tuberculose. 

Het tuberculine-onderzoek bij de recruten van de Koninklijke Nederlandse 
Land- en Luchtmacht werd uitgevoerd door een samenwerking van de tuber
culineteams van de Militair Geneeskundige Dienst en van de Gezondheidsorgani
satie TNO. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van de tuberculose-epidemio
logie van de Nederlandse 19-jarige mannen. De algemene tendens van de daling 
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van de tuberculine-index bleek zich voort te zetten, zoals uit de volgende tabel 
blijkt. 

Aantal 
'vroeger' % 'vroeger' Aantal reac- % reacties % reacties 

recruten 
met BCG ge- met BCG ge- ties > 5 mm > 5 mm > 9mm 
vaccineerd vaccineerd zonder BCG zonder BCG zonder BCG 

I956 45548 533 I II,7 9490 23,6 I9,2 

I957 455I5 6352 I4,3 7845 20,6 I6,3 
I958 43649 6284 I4,4 7Io6 I9,0 I 5,2 

I959 47364 6263 I3,2 65II I 5,8 I3,6 
I960 47785 49I6 I0,3 6066 I4,I II,9 
I96I 49086 4I68 8,5 5793 12,9 l 1 ,0 

I962 48I68 3044 6,3 4920 Io,9 9,0 
I963 47438 2838 6,o 4I6I 9,3 7,7 
I964 40783 2388 5,9 3I58 8,2 6,9 

I965 4Io88 2089 5, I 3278 8,4 6,3 
I966 44846 2388 5,3 314I 7,4 5,5 

GERICHT FUNDAMENTEEL ONDERZOEK 

De onderzoekingen met betrekking tot de verbetering van tuberculineverdunnin
gen vonden in 1966 plaats in samenwerking met de Glaxo-laboratories in Green
ford (Engeland), met het Tuberculosis Research Institute in Praag en met de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Verder gezuiverde tuberculines dan de tot nu toe 
ter beschikking gestelde preparaten werden op hun bruikbaarheid voor de prak
tijk onderzocht. 

INTERNATIONAAL TUBERCULINE-ONDERZOEK 

De organisatie en uitvoering van het tuberculine-onderzoek in internationaal 
verband, gecoördineerd door de Werkgroep Tuberculine-onderzoek van de 
Gezondheidsorganisatie TNO, vorderden volgens plan. Het onderzoek heeft als 
doel het vaststellen van specifieke en aspecifieke tuberculinegevoeligheid bij 
scholieren van 6 - 12 jaar. 

In veertien verschillende landen werd actief aan het onderzoek deelgenomen. 
In totaal werden ± 6 5 .ooo kinderen onderzocht. Deelrapporten zijn verschenen 
over de resultaten van de onderzoekingen in Engeland, Israël, Spanje en Neder
land. Rapporten over de onderzoekingen in Frankrijk, Portugal, Algerije, Italië, 
Joegoslavië, Tsjecho-Slowakije, Polen, Suriname en Canada zijn in voorbereiding. 

De voorlopige indruk uit het onderzoek is dat vooral in Nederland en in Surina-



me de z.g. aspecifieke tuberculinegevoeligheid voorkomt. Daarentegen wordt 
weinig of geen aspecifieke gevoeligheid gevonden in Zuid-Frankrijk en in Israël. 

CARIËS-WERKGROEP TNO 

Juist voor het einde van de verslagperiode verscheen het rapport: 'Fluoridebepa
lingen in biologisch materiaal', waarop de heer F. H. Cox is gepromoveerd. Hier
mee werd het onderzoek naar een fluoridebepaling in bloed, die als routine
methode bruikbaar is, afgesloten. Het is thans mogelijk in 5 à 6 ml bloed een 
goede fluoridebepaling te doen volgens een methode die op veel meer biologisch 
materiaal met lage fluorideconcentratie bruikbaar is. Het ligt in het voornemen de 
methode dit jaar verder in de praktijk te gaan gebruiken. 

In het afgelopen jaar is bij hitte-arbeiders een onderzoek ingesteld naar de 
opname en uitscheiding van fluoride benevens de fluorideconcentratie van het 
bloed. Onder deze extreme omstandigheden - wateropname tot l o liter waartegen
over uitscheiding van ongeveer één liter - bleek de fluorideconcentratie in het bloed 
slechts weinig verhoogd te zijn (van 0,05 naar 0,07 µg/ml). 

Het herhalingsonderzoek - na 12! jaar waterfluoridering - betrof de II- t/m 
15-jarigen te Tiel en Culemborg. Bij het begin van de waterfluoridering (I953) 
vertoonden Culemborg en Tiel evenveel tandbederf op de contactvlakken van de 
tanden en kiezen (gemiddeld 3,9 per kind). Nu is in Culemborg dit getal gestegen 
met 2,5 tot 5,8 per kind (dus + 48%); in dezelfde periode daalde de waarde in Tiel 
met 2,2 tot l,7 (dus - 57%). Daar Culemborg controlegemeente van Tiel is, is het 
in feite juister de getallen van hetzelfde jaar onderling te vergelijken. Hieruit blijkt, 
dat door de waterfluoridering het tandbederf van de approximale vlakken bij 
kinderen van II t /m I 5 jaar in Tiel 7 l % lager is dan in Culemborg. 

Het onderzoek dat in l 96 5 bij kleuters in Tiel is aangevangen om vooral het 
tandbederf van het melkgebit verder te voorkomen, is voortgezet. Ook dit onder
zoek zal in belangrijke mate gaan profiteren van de onderzoekbus - met twee 
onderzoekstoelen en een röntgeninstallatie - die de Werkgroep eind vorig jaar in 
gebruik nam. 

COMMISSIE VOOR ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK TNO (CARGO) 

De arbeidsgeneeskunde beweegt zich op een uitgebreid terrein. Hij houdt zich im
mers bezig met de mens en zijn werk en het aantal problemen, waarmede de 
bedrijfsarts geconfronteerd wordt, is derhalve zeer groot. De veranderende arbeids
processen met alles wat daarvan het gevolg is hebben een grote invloed op onze 



hele samenleving, maar ook op de individuele mens. De eisen die aan de bedrijfs
geneeskunde gesteld worden zijn anders dan voorheen en ook in de naaste toe
komst zullen zij stellig veranderen. Op de actuele behoeften en op de problemen 
van de naaste toekomst dient derhalve het programma van de CARGO te worden 
afgestemd. Daarom heeft de CARGO het initiatief genomen tot een symposion over 
de Toekomst van de Arbeid, waarin deskundigen, hoofdzakelijk uit de wereld der 
industrie, hun visie zullen geven. De organisatie van dit symposion is overge
nomen door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. 
Het ligt in het voornemen in de loop van 1967 nog een bijeenkomst te organiseren, 
waarin de bedrijfsartsen zullen antwoorden op de tot hen gerichte uitdaging, die 
van het eerste symposion is te verwachten. De CARGO heeft op zich genomen de 
publikatie van de voordrachten te verzorgen. 

De in 1966 voorbereide verandering in de structuur van de CARGO, waardoor 
een meer dynamisch handelen in de toekomst mogelijk zal zijn, zal in i967 zijn 
beslag krijgen. 

Onderzoek naar de mentale belasting in de reële arbeidssituatie en het kwanti
ficeren van deze belasting moet in het onderzoekprogramma een belangrijke plaats 
innemen. De hiervoor in het Laboratorium voor Ergonomische Psychologie TNO 

(L.E.P.) verrichte werkzaamheden vonden verdere voortgang. De uitbreiding van 
deze werkzaamheden ondervond vertraging door personeelsmoeilijkheden. De 
theoretische achtergrond van de ontwikkeling der meetmethodieken werd verdiept. 
De praktische verwezenlijking met behulp van fysiologische parameters werd in 
laboratorium en industrie verder uitgewerkt. Uitgebreide contacten in binnen- en 
buitenland werden door het L.E.P. tot stand gebracht. 

In i967 is te verwachten, dat de resultaten van het onderzoek van de circulatie 
bij hoge en lage temperaturen gepubliceerd zullen kunnen worden. De korte 
handleiding voor keuringseisen en acclimatisatie van arbeiders, die in warme 
klimaten te werk zullen worden gesteld, is praktisch gereed. 

In nauwe relatie met het Medisch-Fysisch Instituut TNO en een aantal bedrijfs
artsen is een meetschema samengesteld, dat dient om de fysieke functionele 
belasting in bedrijfssituaties te kunnen meten; het sluit nauw aan op het Rapport 
'Fysiologische methoden voor het meten van belasting en belastbaarheid', dat in 
I 96 5 is verschenen. Het nader evalueren van deze werkwijze en het toepassen in de 
praktijk in meer arbeidssituaties zal in de naaste toekomst worden gestimuleerd. 

Toepassing van de ergonomie op het verkeer leidde tot een rapport, waarvan de 
publikatie is vertraagd door ziekte van de samensteller-rapporteur. Het zal van het 
oordeel van andere instanties, die zich met de verkeersveiligheid bezighouden, 
afhangen of er financiële middelen te vinden zullen zijn om het voorgestelde 
onderzoek te kunnen verrichten. 

Het resultaat van een door Dr. Malten verricht onderzoek naar de sensibilise-



rende capaciteit van aethoxylineharsen zal binnenkort verschijnen. Een aantal 
nieuwe activiteiten van de Stuurgroep Toxicologie komt geleidelijk op gang. 

In de talrijke stuur-, werk- en studiegroepen bestaat de mogelijkheid tot 
uitwisseling van gedachten over vele gebieden der arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. 
De betekenis hiervan moet niet worden onderschat. Ook in 1966 zijn hieruit 
nieuwe initiatieven gekomen, die mogelijk tot nieuwe onderzoekingen aanleiding 
kunnen zijn. Eén der meest actuele initiatieven is een onderzoek naar de behoeften 
aan een meer intensieve medische begeleiding van jeugdige werknemers door de 
bedrijfsarts. Hierover is een oriënterend onderzoek met medewerking van een 
aantal bedrijfsartsen gestart. 

Over het onderzoek naar het voorkomen van ziekten en afwijkingen, voor
namelijk van de ademhalingsorganen en het verband daarvan met het voorkomen 
van verontreiniging (voornamelijk) door stof in de lucht van de werkruimten is 
reeds enige malen gerapporteerd, voor het laatst op 2 5 januari 1966 in een vergade
ring, die door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal te Amsterdam was 
georganiseerd en op het internationaal congres voor bedrijfsgeneeskunde in de 
herfst van 1966. Voor de eindrapportering is de verwerking van een enorm aantal 
gegevens noodzakelijk, dat door de kliniek voor longziekten van de Rijksuni
versiteit te Utrecht, het Instituut voor Gezondheidstechniek TNO te Delft en een 
aantal bedrijfsartsen is verzameld. In het afgelopen jaar is in het Instituut voor 
Gezondheidstechniek TNO met voortvarendheid gewerkt aan het eindrapport, 
dat in 1967 waarschijnlijk gepubliceerd zal kunnen worden. Dit zal dan de 
bekroning zijn van een activiteit die acht jaar heeft geduurd. 

De werkgroepen, die zich bezighouden met lawaaiproblemen, begeleiden een 
aantal onderzoekingen in verschillende instituten, die tot enkele publikaties in 1966 
aanleiding hebben gegeven. 

Het meten van het veilig gedrag behoeft een meer exacte benadering dan de 
ongevallencijfers zouden kunnen aangeven. Nader onderzoek van een schriftelijk 
meetinstrument wordt ondernomen ondanks de moeilijkheden, waarop men in 
voorgaande studies is gestuit. 

Na het uitgebreide onderzoek onder leiding van Prof. Gadourek over het in de 
volle belangstelling staande probleem van het ziekteverzuim, beraadt de Stuur
groep zich over nieuwe onderzoekingen, die einde 1966 een duidelijker vorm 
begonnen aan te nemen. 

ATHEROSCLEROSE-WERKGROEP TNO 

Ten behoeve van het chemische, histochemische en elektronenmicroscopische 
onderzoek werden in het verslagjaar in totaal 176 arteriën (aortae, arteriae corona
riae, pulmonales, carotes en circuli Willisii) geprepareerd. 
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Obductie-gegevens betreffende arteriën afkomstig van 1151 secties werden 
onderzocht op het verband tussen geslacht en leeftijd enerzijds en het stadium van 
atherosclerose en de sterfte aan atherosclerotische complicaties anderzijds. De 
resultaten, die voor publikatie worden gereedgemaakt, indiceren dat vrouwen op 
gemiddeld hogere leeftijd dan mannen de eerste verschijnselen van atherosclerose 
vertonen en langer in stadium I* blijven, maar dat de verdere ontwikkeling bij 
vrouwen sneller gaat ('menopausal catch-up'?), zodat stadium III* bij vrouwen en 
mannen ongeveer even frequent is en op zeer hoge leeftijd zelfs bij vrouwen meer 
voorkomt. Volgens de gegevens is ook de sterfte aan atherosclerotische com
plicaties in de hogere leeftijdgroepen bij vrouwen uitgesproken hoger. 

Resultaten van het elektronenmicroscopische onderzoek, dat in samenwerking 
met de afdeling elektronenmicroscopie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden 
(Dr. Daems) wordt uitgevoerd, werden gepubliceerd. Bij dit onderzoek is gebleken, 
dat door dubbelfixatie met achtereenvolgens glutaaraldehyde en osmiumtetroxide 
microtubuli in de intima van de 'gladde spiercellen' zichtbaar worden. Op grond 
van hun ligging wordt verondersteld, dat deze een steunfunctie hebben. 

Aangezien voor de elektronenmicroscopische lokalisatie van fosfoglyceriden de 
zilverkleuring volgens Adams onbevredigende resultaten opleverde, wordt thans 
onderzocht of de voor lichtmicroscopisch onderzoek door de Werkgroep ont
wikkelde CAZA-methode hiervoor door modificatie (inbouw van ionen van een 
zwaar metaal) geschikt is te maken. 

Het lichtmicroscopische histochemische onderzoek naar de lokalisatie van 
cholinehoudende fosfolipiden in de menselijke arteriewand is, op enkele aanvul-

* Indeling van arteriën naar ernst van atherosclerotische aantasting : 
Ten einde tot eenheid te komen in de classificatie zijn door een voor dit doel ingestelde commissie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevelingen opgesteld (wHo, Technica! Report Series, no. 143, 

1958), die over de gehele wereld bekend zijn en veelal ook worden gebruikt. 
Als criterium dienen de in de onderzochte arterie voorkomende meest 'gevorderde' lesies in deze 

volgorde: 
Stadium o : geen lesies waarneembaar bij een vergroting van 10 maal. 

1 : alleen fatty streaks and spots. 
II : naast fatty streaks and spots ook fibreuze plaques en/of atheromen. 
III : naast de onder II genoemde lesies complicaties zoals ulceratie, necrose, hemorrage of cal-

cificatie. 
Met deze indeling is goed te werken. Om een inzicht te geven in de uitgebreidheid van de aantasting wordt 
daarnaast wel aangegeven het door alle lesies tezamen ingenomen vaatwandoppervlak, in procenten van 
het totale oppervlak, als volgt : 

0 0 - 5% c 33 - 50% 
a : 5 - 15 % d : > 50% 
b : 15 - 33% 

De meningen over de waarde van deze kwantificering zijn verdeeld en het gebruik ervan wordt ook 
niet 'officieel' aanbevolen. 



lende proeven na, voltooid. Resultaten betreffende de aorta worden binnenkort 
gepubliceerd. De verspreiding in afhankelijkheid van de graad van atherosclerose 
wordt daarin beschreven en enkele suggesties worden gedaan over het ontstaan en 
de ontwikkeling van lesies in de aortawand. 

De studies over de aggregatieneiging van trombocyten en over de samenhang 
tussen trombusvorming, aggregatieneiging en oppervlaktelading werden voort
gezet in bloedmonsters van patiënten met recent myocard-infarct en in die van 
personen zonder cardiovasculaire symptomen. De resultaten van dit onderzoek, 
welke nog in bewerking zijn, tonen aan dat de oppervlaktelading een rol speelt in 
de trombusvorming. 

Aangezien een verhoogde bloedcholesterolspiegel de kans op ontwikkeling van 
cardiovasculaire afwijkingen verhoogt, werd nagegaan of in asymptomatische 
proefpersonen met een verhoogde bloedcholesterol-spiegel (> 300 mg%) de 
aggregatieneiging groter en de oppervlaktelading der trombocyten kleiner is dan 
die in eveneens asymptomatische proefpersonen met een normale cholesterol
spiegel ( < 2 5 o mg°/o). De proefpersonen waren geselecteerd uit de mannen die 
deelnamen aan het onder leiding van Prof. Van Buchem staande bevolkingsonder
zoek te Zutphen over voeding en atherosclerose. De resultaten waren niet overeen
komstig de verwachting; in de groep van personen met verhoogde cholesterol
spiegel was de aggregatieneiging eerder kleiner dan groter dan in de andere groep, 
terwijl de oppervlaktelading in de twee groepen niet significant verschilde. 

Ten einde het kunstmatige element in de opzet van de aggregatiemetingen: het 
gebruik van een glaswand of de toevoeging van chemicaliën zoals ADP (adenosine
difosfaat) als 'injury factor', zoveel mogelijk te elimineren, wordt de mogelijk
heid overwogen tot het nemen van proeven in de coronairvaten zelf. In samen
werking met Dr. Meyler van de groep van Prof. Durrer worden voorbereidingen 
getroffen tot het nemen van zulke proeven met een buiten het lichaam kloppend 
rattehart. 

Voor het verkrijgen van inzicht in de werking van stoffen, zoals fibrinogeen, 
heparine en ADP op de trombocytenaggregatie is het essentieel te weten of deze 
stoffen dit effectueren door verandering van de plasma-eigenschappen zelf, dan wel 
dat zij door adsorptie aan de trombocyten de oppervlaktelading daarvan veranderen. 
Proeven zijn hierover gaande. 

Voortzetting van het onderzoek over de invloed van dieet en medicatie op de 
hoeveelheden en samenstelling der bloedlipiden en lipoproteïnen bij sterk hyper
lipemische patiënten, dat in samenwerking met Prof. Querido en Prof. Polano 
plaatsvindt ('lipidose-project'), heeft tot een voorlopige indeling naar type van 
hyperlipemie geleid, welke als criterium kan dienen ter beoordeling van de vraag 
of de patiënt in kwestie al of niet groot gevaar loopt dat zich bij hem atherosclero
tische complicaties zullen ontwikkelen. 
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Voorts toonde het onderzoek aan, dat bij bepaalde patiënten een duidelijke 
invloed van het dieet op de samenstelling der bloedlipiden bestaat. Bij dezen geeft 
het gebruik van een koolhydratenrijk dieet een duidelijke verhoging van de plasma
triglyceridenspiegel, die bij vervanging door een iso-calorisch vetrijk dieet weer 
tot het oude niveau daalt ('carbohydrate-induced' hyperlipemie). 

Voortzetting van het onderzoek over de invloed van Atromid S op het beeld 
der bloedlipiden bevestigde de resultaten der eerste proeven in zoverre, dat in een 
aantal gevallen de lipiden-spiegel, in het bijzonder die der triglyceriden, duidelijk 
daalde. In andere gevallen was de invloed vrij gering, maar bijna steeds had het 
weglaten van Atromid S een duidelijke toename van de totale lipiden- en triglyce
riden-spiegel tot gevolg. 

Over het bloedlipiden-onderzoek in het kader van het hierboven genoemde 
project in Zutphen kan worden gerapporteerd dat van de in mei genomen 22 5 
bloedmonsters ongeveer de helft volledig is geanalyseerd. 

Uit het onderzoek van de lipiden van de menselijke aortawand kan worden 
geconcludeerd dat in de aorta, arterie carotis en pulmonalis bij voortschrijdende 
ontwikkeling van atherosclerose het gehalte aan cholesterolesters in de media toe
en dat aan fosfolipiden afneemt. Vergelijking tussen aorta en arterie carotis laat 
zien dat in stadium I fatty streaks de fosfolipidenpercentages duidelijk verschillen, 
maar dat zowel in de plaques als in de atheromen de lipidensamenstelling vrijwel 
gelijk is. Vergeleken met overeenkomstig aortamateriaal onderscheiden de coro
nairarteriën (in het bijzonder de intima) en de arteriae mesentericae zich door hun 
hogere gehalte aan triglyceriden; laatstgenoemde arteriën ook door een hoger ge
halte aan vrije vetzuren. Uit de analyse van stadium 0 aortae van zeer jonge mensen 
(tot 10 jaar) volgt, dat de lipidensamenstelling in deze leeftijdsgroep niet of weinig 
leeftijd-gebonden is. 

De resultaten van deze onderzoekingen zullen in enige publikaties worden 
samengevat. 

Voor de analyse van sterolen werd een adsorbens ontwikkeld, gebaseerd op 
aluminiumhydroxyde en zilvernitraat, waarmee microhoeveelheden cholestanol 
en andere in geringe hoeveelheid voorkomende onverzadigde stoffen van de chole
sterolgroep kunnen worden bepaald. Toepassing van deze methode op een acht 
jaar oud monster toonde de aanwezigheid van meer dan 40 produkten aan, waar
van de meeste ongetwijfeld door veroudering van het monster bij opslag zijn ont
staan, maar andere, volgens sommige auteurs, ook in vers biologisch materiaal 
voorkomen. Het is denkbaar, dat deze secundair, maar tijdens het leven, in het 
organisme zijn ontstaan, in welk geval de hoeveelheden ervaneenindicatie zouden 
kunnen geven omtrent de tijd gedurende welke het sterolenmengselin het weefsel 
aanwezig is geweest, respectievelijk omtrent de uitwisselingssnelheid der sterolen 
in verschillende weefseldelen. Over de ontwikkeling van bovengenoemde 



analysemethode is een publikatie in bewerking, waarin de optimale omstandig
heden voor de beoogde scheidingen in detail worden beschreven. 

Een methode voor de analyse van sub-microhoeveelheden lipiden, gebaseerd 
op een combinatie van kolom- en dunne laag-chromatografie werd uitgewerkt, 
volgens welke de hoofdgroepen der lipiden snel kunnen worden bepaald en die 
tevens de mogelijkheid biedt de vetzurensamenstelling der verschillende compo
nenten afzonderlijk te bepalen. Publikatie van de methode is in voorbereiding. 

De elektroforetische scheiding van de serum lipoproteïnen in chylomicronen, 
pre-~, ~- en ~-fracties werd nader bestudeerd. Gevonden werd, dat voor analyti
sche doeleinden papierelektroforese goed voldoet. Tot nu toe gelukte het echter 
niet een elektroforetische methode te ontwikkelen voor preparatief gebruik, zodat 
voor dit doel toch weer op ultracentrifuge moet worden teruggevallen. 

Het onderzoek naar hoeveelheden en samenstelling der zure mucopolysacchari
den (MPS) had gedurende het afgelopen jaar betrekking op de zure MPS afkomstig 
uit arteriën andere dan de aorta, op die uit de aorta van zeer jonge kinderen en op 
de isolatie van chondroïtine-zwavelzuur A. Omtrent het voorkomen van deze 
stof in menselijk arterieweefsel bestaat in de literatuur geen eenstemmigheid. 
Resultaten van deze onderzoekingen kunnen nog niet worden medegedeeld. 

Bij onderzoekingen over de samenstelling der glycoproteïnen, die als neven
produkt worden verkregen bij de isolering der zure MPS, is het, ondanks het feit 
dat er alle reden bestaat aan te nemen dat daarin siaalzuur voorkomt, niet gelukt 
deze stof aan te tonen. De oorzaak hiervan blijkt te liggen in het voor de ontslui
ting van het aortaweefsel gebruikte enzym. Met papaïne in plaats van het tot 
dusverre gebruikte pepsinetrypsine mengsel kon de aanwezigheid van 2,8 - 6, 7% 
siaalzuur in de glycoproteïnen worden aangetoond. Dat het siaalzuur uit het 
glycoproteïne kan worden verwijderd zonder dat dit tot een verdergaande afbraak 
leidt, bewijst dat dit eindstandig in het macromolecule gebonden moet zitten. 

Door veranderingen in de bepalingsmethodiek voor DNA ( desoxyribonucleïne
zuur) was het niet mogelijk de aanvankelijk sterke variabiliteit in de resultaten 
terug te dringen. Vastgesteld kon worden, dat het gehalte aan DNA een functie is 
van de leeftijd van het weefsel. Verder werd gevonden dat, in tegenstelling tot 
wat hierover in de histologische literatuur wordt gezegd, de intima van de aorta 
meer DNA bevat dan de media. 

Het onderzoek over scheidingsmethoden voor zure MPS wordt gepubliceerd. 
Naast een verklaring voor de redenen waarom de gebruikelijke methoden (gefrac
tioneerde precipitatie en chromatografie) bij aortaweefsel tot onbetrouwbare 
resultaten leidt, geeft het artikel een beschrijving van een nieuwe, op partiële 
enzymatische afbraak gebaseerde scheidingsmethode, die goed reproduceerbare 
en nauwkeurige resultaten geeft. 

Het fysisch-chemische onderzoek over de eigenschappen van lipidenmicellen, 
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dat experimenteel thans vrijwel is afgesloten, maar waarvan de interpretatie der 
resultaten nog veel berekeningen vereist, zal zo spoedig mogelijk worden gepubli
ceerd. Een belangrijke conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken is 
dat de wijze van accumulatie der fosfolipiden in de onderzochte eenvoudige model
systemen een sterke overeenkomst vertoont met de verschijnselen die zich in 
biologische systemen afspelen. Daaruit volgt dat deze metingen kunnen bijdragen 
tot het inzicht in het atheroscleroseprobleem. 

Bij de voorbereidingen voor het diëlektrische onderzoek aan eiwitoplossingen 
is gebleken, dat de commerciële impedantiemeetbruggen voor metingen aan deze 
oplossingen niet voldoende nauwkeurig zijn. Dit maakte het noodzakelijk zelf 
apparatuur daarvoor te ontwikkelen. De tot nu toe daarbij verkregen resultaten 
wettigen de verwachting dat dit zal gelukken. 

Daarnaast werd oriënterend onderzoek verricht over de zuivering der eiwitten 
en de spektrofotometrische bepaling van deze stoffen. 

WERKGROEP TNO EPIDEMIOLOGIE VAN CARA 

De Werkgroep heeft zich in de eerste drie kwartalen van 1966 voornamelijk 
beziggehouden met het bewerken van de gegevens, die werden verkregen bij het 
onderzoek in Vlagtwedde enVlaardingen. Eind 1965 waren de huisartsen op de 
hoogte gesteld van de belangrijkste bij hun patiënten gevonden afwijkingen. 
Begin 1966 werd gestart met het coderen van alle bij het onderzoek verkregen 
uitslagen, zowel van het anamnestische deel als van de laboratoriumonderzoekin
gen. 

Daarna werd de vraagstelling opgesteld en in termen van code aan de Afdeling 
Bewerking Waarnemingsuitkomsten TNO aangeboden. Op enkele punten zijn 
reeds uitslagen bekend, o.a. over het voorkomen van klachten over hoesten, 
opgeven en kortademigheid in correlatie met leeftijd, sexe, woonplaats en 
rookgewoonten. Duidelijk werd aangetoond, dat het roken, met name het roken 
van sigaretten, een zeer belangrijke invloed heeft op het voorkomen van klachten 
over hoesten en opgeven; deze invloed was minder uitgesproken op het voorko
men van klachten over dyspnoe. In Vlaardingen werd een hogere presentie ge
vonden van klachten over hoesten en opgeven dan in Vlagtwedde. Het is echter 
nog niet te zeggen of dit verschil veroorzaakt wordt doordat in de stad meer 
sigaretten gerookt worden, of door een bepaalde stadsfactor, welke dit ook mag 
zijn. Een nadere analyse van deze gegevens vindt plaats. 

Duidelijk is echter, dat behalve bovengenoemde exogene factoren ook een 
aantal endogene factoren invloed hebben, zoals bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. 

In het laatste kwartaal is een tweetal 'kleine onderzoekingen' op het gebied van 
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CARA uitgevoerd met een team van ± 15 medewerkers uit de academische zieken
huizen te Groningen en Utrecht en van de Interprovinciale Dienst voor Bevol
kingsonderzoek op tuberculose en andere ziekten der borstorganen in de drie 
noordelijke provincies. 

Begin november werd op Schiermonnikoog een epidemiologisch CARA-on
derzoek verricht bij de bevolking boven 1 5 jaar. Dit was de eerste van een reeks 
van vier onderzoekingen die op dit eiland in de loop van twee jaar zullen worden 
gehouden en die tot doel hebben het bestuderen van eventuele enquêteurs
verschillen en van eventuele seizoeninvloeden. 

Het tweede onderzoek vond plaats eind november bij een 'random sample' van 
de mannen in Meppel, die in 1964 waren onderzocht. Het was bedoeld als een 
follow-up onderzoek, onder andere voor het beoordelen van de reproduceerbaar
heid van de histaminedrempels en de longfunctie. 

WERKGROEP BEJAARDENONDERZOEK TNO 

In de jaren 195 5/1957 vond onder auspiciën van de Gezondheidsorganisatie TNO 
een uitgebreid onderzoek plaats door huisartsen naar een aantal aspecten van de 
lichamelijke, geestelijke en sociale toestand van een aselectieve groep bejaarden 
uit hun eigen praktijken. De belangrijkste resultaten hiervan zijn neergelegd in 
'The health of the aged', door R. J. van Zonneveld. 

Aangezien het van belang leek de gezondheidstoestand van deze bejaarden te 
blijven vervolgen, verzamelden deze huisartsen of hun opvolgers in de jaren 1960/ 
1962 en 1963/1965 opnieuw gegevens over de nog in leven zijnde bejaarden, hetzij 
op de oorspronkelijke, uitgebreide wijze, hetzij aan de hand van een korte vragen
lijst. 

Een derde vervolgonderzoek nam in het voorjaar van 1966 een aanvang. 
Hoewel de medewerking van huisartsen en bejaarden over het algemeen goed 

is, blijken toch verscheidene gegevens gedeeltelijk of geheel verloren te zijn gegaan. 
Niettemin zijn belangrijke ervaringen opgedaan bij deze vorm van longitudinaal 
onderzoek en is veel waardevol materiaal bijeengebracht. De bewerking hiervan 
baarde vooral in vroegere jaren veel zorg, met name door gebrek aan mankracht. 
In het verslagjaar kwam hierin een belangrijke wijziging ten goede, onder andere 
door het betrekken van Dr. A. Beek bij de diverse werkzaamheden. Het onder
zoek bleef onder leiding van Dr. R. J. van Zonneveld staan. 
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WERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLOGIE TNO 

Het experimenteel gerontologisch onderzoek, dat tot eind 1966 in het Antoni van 
Leeuwenhoek-Huis te Amsterdam werd verricht, is op l januari 1967 verplaatst 
naar Rijswijk (z.H.). In het afgelopen jaar is een nauwe samenwerking met het 
Radiobiologisch Instituut TNO ontstaan, hetgeen onder meer tot uiting komt in 
het gezamenlijk gaan verrichten van proeven op de zo nauw verwante terreinen 
van de radiobiologie en de veroudering. In deze opzet kan de experimentele 
gerontologie ten volle profiteren van de kiemvrije muizen- en rattenkolonie en 
van de primatenkolonie van het Radiobiologisch Instituut TNO. 

Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag om in eigen huisvesting voor de 
experimentele gerontologie te voorzien, is dit ten gevolge van de bestedings
beperking niet mogelijk gebleken en vindt de Werkgroep voorlopig onderdak in 
het Radiobiologisch Instituut TNO. 

Het onderzoek naar de bruikbaarheid van leverregeneratie na partiële, hepatec
tomie voor ouderdomsstudies werd voortgezet. Van de voornaamste onderzoe
kingen, welke in l 966 plaatsvonden, wordt hieronder een overzicht gegeven. 

ONDERZOEK NAAR DE RELATIES TUSSEN REGENERATIEVE GROEI EN VEROUDERING 

In de verslagperiode werd de voorlopige werkhypothese bevestigd, dat de ver
schijnselen die na partiële hepatectomie in de lever optreden, gezien kunnen wor
den als een snelle compensatoire hypertrofie, welke tevens aspecten toont die met 
voortijdige en versnelde veroudering vergelijkbaar zijn. 

Gevonden werd dat zowel het aantal kerninsluitsels als de polyploïdie (d.w.z. 
vermeerdering van kernmateriaal zonder daaropvolgende deling der levercellen) 
sterk toenam na de operatieve ingreep. Vergeleken met de mate waarin deze twee 
verschijnselen in levers van onbehandelde oude muizen voorkomen, was dit 
verschil significant. Elektronenmicroscopisch kon worden aangetoond, dat de 
kerninsluitsels in feite invaginaties van het cytoplasma van de cel in de kern zijn. 
De betekenis van deze 'kerninsluitsels' is nog onduidelijk, een verband met 
veroudering lijkt te bestaan gezien bovenstaande bevinding. 

ONDERZOEK NAAR DE RELATIES TUSSEN VEROUDERING EN TUMORVORMING 

Begonnen werd met een onderzoek naar de relaties tussen veroudering en tumor
vorming bij de muis. Ook voor dit onderzoek werd het modelsysteem van de 
partiële hepatectomie als middel tot het versnellen van de ouderdomsveranderin
gen gebruikt. De uitkomsten van enkele voorlopige proeven wekken de indruk 
dat het aantal levertumoren toeneemt bij dieren die een partiële hepatectomie 
ondergingen. Dit onderzoek wordt voortgezet. 
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OND E R Z O EK B ET REFF E ND E M E C H A N ISMEN VAN DE GROEIREGULA T IE TIJD ENS LEVERR E 

G ENE R AT I E 

Het onderzoek naar het effect van toediening van extra glucose na de partiële 
hepatectomie bij muis en rat op het uitstellen van de leverregeneratie werd afgeslo
ten. Aangetoond kon worden dat het effect van de extra glucosetoediening slechts 
van tijdelijke aard is. Het is niet mogelijk gebleken de regeneratie blijvend te 
onderdrukken. Bovendien is bij de rat gebleken, dat toediening van glucose slechts 
effect had op het uitstellen van de regeneratie, wanneer dit binnen r 5 uur na de 
operatie geschiedde. Daarna werd geen remming meer gevonden. 

O N D E RZOEK NAA R D E VE RANDERIN G VAN L EVERF U NC TIE BIJ VE ROUDERI NG 

Bij ratten werd begonnen met een onderzoek naar de leverfunctie op verschillende 
leeftijden. Eenzelfde onderzoek werd aangevangen met een groep dieren die op 
verschillende leeftijden een partiële hepatectomie ondergingen. 

Voor dit onderzoek werden de in de klinische geneeskunde gebruikte BSP 
(Bromsulphthaleïne)-belastingsproef en de thymoltroebeling-test gemodificeerd 
voor gebruik bij de rat. De BSP-retenties in het bloed bleken met de leeftijd 
toe te nemen. Met de thymoltroebeling-test werden geen verschillen gevonden. 
Na partiële hepatectomie bleek de BSP-retentiewaarde pas weer normaal te worden 
enkele weken nadat de leverregeneratie voltooid was. Het is noodzakelijk bij dit 
onderzoek met PPLo-vrije ratten te werken, aangezien bij dieren met door PPLO 
veroorzaakte longinfectie de uitkomsten van de BSP-belastingsproef ernstig zijn 
gestoord. 

Het onderzoek bevindt zich nog in een beginfase en wordt verder voortgezet. 

I NVEN T A RI SEREND O NDE R Z O EK BET R EFF E N DE DE O U D E RDOM SVE RA N D E RI N G EN BIJ RAT 

EN M UI S 

Het betreft hier aanvulling op het in voorgaande jaren verrichte histopathologisch 
onderzoek van onbehandelde en zolang mogelijk in leven gehouden ratten en 
muizen. 

Bij de rat werden in een hoog percentage afwijkingen gevonden in de schild
klier, die voorlopig als adenoom en carcinoom geclassificeerd werden. In het 
cardiovasculaire apparaat van de rat werden bij oude dieren veelvuldig kalk
afzettingen in de wand van de arterie pulmonalis gevonden. De betekenis hiervan 
is nog onduidelijk. Daarnaast werden bij oude dieren kraakbeenformaties aange
troffen aan de basis van de aortakleppen. Nagegaan wordt op welke leeftijd voor 
het eerst deze kraakbeenformaties gevonden worden en of dit als een verouderings
proces moet worden opgevat. 



Begonnen werd met een onderzoek naar de pathogenese van een bij oude ratten 
zeer frequent voorkomende nierafwijking, die als nephrosclerose bekend staat. 
Getracht zal worden na te gaan of hier met één proces te maken is, of dat twee 
verschillende processen zich tegelijkertijd afspelen, te weten een infectieus proces 
en een auto-immuunziekte zoals ook het geval is bij bepaalde muizenstammen. 

Onderzoek in samenwerking met TNO-instellingen 

SAMENWERKING MET DE VOEDINGSORGANISATIE TNO 

Helaas kon de samenwerking met de Voedingsorganisatie TNO niet worden 
bevorderd door het verlenen van financiële steun ten behoeve van de Afdeling 
Voedingstoestand Nederlandse Bevolking van het Centraal Instituut voor Voe
dingsonderzoek TNO omdat de Gezondheidsorganisatie TNO de hiervoor benodigde 
geldmiddelen miste. 

Doordat de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie TNO tevens ondervoor
zitter is van het bestuur van de Voedingsorganisatie TNO, blijft contact over het 
onderzoek van genoemde Afdeling, dat met de hiervoor aan de Voedingsorgani
satie TNO ter beschikking staande geldmiddelen wordt voortgezet, mogelijk. 

SAMENWERKING MET DE RIJKSVERDEDIGINGSORGANISATIE TNO 

KUNSTMATIGE RADIOACTIVITEIT IN DE ATMOSFEER 

Gedurende de eerste negen maanden van 1966 werd het onderzoek van de kunst
matige radioactiviteit in de atmosfeer voortgezet. Regenwater werd onderzocht 
op 89Sr, 90Sr en144Ce. De concentratie van deze nucliden in regenwater was 
geheel overeenkomstig de verwachtingen, d.w.z. dat een afname werd waargeno
men die correspondeert met een gemiddelde verblijftijd in de stratosfeer van onge
veer één jaar. Recente proefexplosies droegen slechts in zeer geringe mate bij tot 
een verhoging van de activiteit. De activiteit van het regenwater was in 1966 van 
dezelfde orde van grootte als die in de jaren 1960 en 1961 gedurende het eerste 
kernwapenmoratorium. 

Op l oktober 1966 werden de metingen beëindigd, daar geen nieuwe inzichten 
zijn te verwachten van verder onderzoek en omdat regelmatige controle van de 
radioactiviteit in de biosfeer reeds door verscheidene instituten in ons land wordt 
uitgeoefend. 

De opstelling van een samenvattend rapport met gegevens over de periode 
januari 1963 tot en met september 1966 verkeert in een vergevorderd stadium. 
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GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKINGEN 

Gecoördineerde onderzoekingen 

ATHEROSCLEROSE EN TROMBOSE 

Prof. Dr. H.E. Henkes heeft verslag uitgebracht over het onderzoek naar de bete
kenis van de elektrofysiologische onderzoekmethoden voor de diagnostiek van 
atherosclerotische processen in de retina en chorioidea, dat eind I 96 5 werd af ge
sloten. Een samenvatting is opgenomen op blz. 72/74 van dit verslag. 

Het onderzoek inzake het verband tussen de galzurenstofwisseling en de hoogte 
van het bloedcholesterolniveau bij het konijn en de rat, dat onder leiding staat van 
Prof. Dr. F. J. Loomeijer, zal in de eerste helft van I 967 worden beëindigd. 

In het verslagjaar werd onder supervisie van Prof. Dr. J. Nieveen begonnen met 
een onderzoek naar de mogelijke rol van latente diabetes bij het ontstaan van 
bloedvaatziekten. 

CHRONISCHE ASPECIFIEKE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN (CARA) 

Het onderzoek naar de verhouding van sensibilisatie en hyperreactiviteit van de 
bronchiaalboom in het kader van de astmaproblematiek tegen de achtergrond van 
veranderingen van endocrine aard, onder leiding van Prof. Dr. N. G. M. Orie en 
Dr. K. de Vries, werd voortgezet. Een onderdeel, namelijk de eerste fase van het 
onderzoek over de reactiviteit van het neusslijmvlies, werd afgerond met het in 
1966 verschenen proefschrift van de heer N.J.Grobler: Reactivity of the nasal 
mucosa (A clinical and epidemiological study). De hierin vervatte resultaten 
kunnen als volgt samengevat worden: 

Door middel van rhinometria posterior kon continu het drukverschil tussen de 
nasopharynx met de buitenlucht simultaan met het respiratievolume geregistreerd 
worden. De op deze wijze verkregen gegevens verschaften informaties over de 
neusdoorgankelijkheid. Met name leek deze methode geschikt om veranderingen 
in de neusdoorgankelijkheid, teweeggebracht door verschillende prikkels, te 
objectiveren. Als referentieprikkel werd het histamine gebruikt, dat direct op het 



neusslijmvlies geappliceerd werd. Dooreen vergelijkend onderzoek kon een bruik
baar klinisch criterium voor de graad der reactiviteit van het neusslijmvlies opge
steld worden. Mechanische irritatie en invloed van het oplosmiddel bleken bij de 
bepaling van de reactiviteit van het neusslijmvlies niet te storen. Wel heeft de 
anatomische structuur van de neus een invloed op de gemeten waarden van de 
histamine-reactiviteit van het neusslijmvlies, zoals aangetoond kon worden door 
een vergelijking van de reactiviteit in beide neushelften afzonderlijk bij een groep 
patiënten met een septum deviatie. 

Een verband kon worden aangetoond tussen de ernst van de neusklachten 
(neussecretie, niezen en neusverstopping) enerzijds en de sterkte van de histamine
reactiviteit anderzijds. Deze relatie werd zowel gevonden in een groep klinische 
patiënten, als bij een epidemiologisch onderzoek van steekproeven uit de popula
ties van Vlagtwedde en Vlaardingen. 

Neusklachten, als boven omschreven, komen frequenter voor in Vlaardingen 
dan in Vlagtwedde. In het algemeen komen neusklachten bij mannen vaker voor 
dan bij vrouwen. 

Een duidelijk leeftijdsverschil op de presentie van de neusklachten in de onder
zochte groepen boven de 40 jaar kon niet worden aangetoond; evenmin een leef
tijdseffect van de histamine-reactiviteit van het neusslijmvlies. In de steekproef 
van Vlaardingen bleek een sterkere histamine-reactiviteit aanwezig te zijn bij de 
mannen dan bij de vrouwen; ook bestond een sterkere histamine-reactiviteit in de 
steekproef van Vlaardingen in vergelijking met die van Vlagtwedde. Op welke 
wijze deze verschillen verklaard moeten worden is niet duidelijk, mogelijk speelt 
hier een factor van luchtverontreiniging een rol. 

Naast de histamine werden nog de effecten van een aantal andere prikkels op het 
neusslijmvlies uitgetest. Acetylcholine bleek slechts in een klein gedeelte van de 
onderzochte gevallen een reactie te geven, terwijl wel een sterke reactiviteit voor 
histamine aanwezig was. In alle gevallen bestond er wel een duidelijke hypersecre
tie. 5-Hydroxytryptamine gaf in geen enkel onderzocht geval een reactie (max. 
concentratie z% ), hetzelfde gold voor bradykinine (max. concentratie 0,1 % ), 
kallikreïne (max. concentratie 1 mg/ml). Provocatie met zwaveldioxyde van het 
neusslijmvlies vertoonde onder de toegepaste proefomstandigheden geen reactie; 
de graad van reactiviteit van het neusslijmvlies ten aanzien van histamine en am
monia bleek onderling sterk geassocieerd te zijn; ammonia-provocatie daaren
tegen veroorzaakte wel een uitgesproken neusslijmvlieszwelling. 

Provocatie met allergenen bleek alleen voor te komen bij personen met positieve 
huidtesten met de overeenkomstige allergenen; bij deze personen met een positie
ve neusprovocatieproef bestond in het algemeen een sterkere histamine-reactivi
teit in vergelijking met overeenkomstige personen zonder een positieve provocatie
test van het neusslijmvlies. 



In het algemeen loopt de reactiviteit op histamine van het neusslijmvlies en de 
bronchiaal boom niet parallel. Wel kon een sterke associatie worden aangetoond 
tussen een positieve provocatietest met een allergeen van het neusslijmvlies met 
die van de bronchiaalboom. 

Uit het gehele onderzoek is wel duidelijk geworden dat de niet-specifieke 
reactiviteit van het neusslijmvlies niet gezien kan worden als eenvoudig model 
van onderzoek voor het slijmvlies van de bronchiaalboom. Voorts werd het 
duidelijk, dat aan het begrip 'reactiviteit' een meer genuanceerde betekenis moet 
worden gegeven. In de discussie van het bovengenoemde proefschrift is hierop 
nader ingegaan. 

Voortgewerkt werd voorts aan het onderzoek betreffende klinische observatie, 
voornamelijk wat betreft de longfunctie, van een groot aantal patiënten met astma 
en emfyseem, al of niet gecombineerd met medicamenteuze therapie (Prof. Dr. 
H.Deenstra) en het onderzoek bij jeugdige personen lijdende aan infecties der 
bovenste luchtwegen (Dr. J. W. Stoop). 

Over het onderzoek inzake de bijwerkingen van corticosteroïdentherapie bij 
kinderen met asthma bronchiale (Dr. W. van Zeben) verscheen een uitvoerig 
eindrapport van Dr. K. F. Kerrebijn. Een samenvatting wordt gegeven op blz. 
74/77 van dit verslag. 

DIABETES MELLITUS 

Van Dr.E.H. W. vanKammen-Wijnmalen werd het eindverslag ontvangen 
betreffende het onderzoek naar de organisatie en de doeltreffendheid van de nazorg 
van diabetici in verschillende delen van het land. Een kort overzicht van dit 
onderzoek is vermeld op blz. 77/80 van dit verslag. 

Voortgang vonden : 
onderzoek naar de frequentie van retinopathie bij diabetici met volledig en onvol
ledig gecorrigeerde insuline-deficiëntie (Dr. F. M. Gerritzen); 
longitudinaal onderzoek naar de plaats van diabetici in het arbeidsproces (Prof. Dr. 
P. Muntendam); 
onderzoek inzake metabole afwijkingen bij diabetespatiënten (Dr. J. Terpstra). 

ENDOCRINOLOGIE 

De resultaten van het onderzoek inzake de kwantitatieve bepaling van de schild
klierhormonen in het bloed van normale personen, van personen met endemische 
krop en van hypo- en hyperthyreoïde patiënten zijn neergelegd in het proefschrift 



van de heer Th. J. L. J. Postmes getiteld: 'lodine deficiency and the thyroxine/ 
triiodothyronine balance'. Een samenvatting is opgenomen op blz. 80/82 van dit 
verslag. 

Voortgezet werden: 
onderzoek inzake vetmobilisatie en -oxydatie bij patiënten met exogene vetzucht, 
onder invloed van exogeen soortspecifiek groeihormoon(Prof. Dr. H. Doorenbos); 
onderzoek betreffende de etiologie, de pathogenese en de therapie van bepaalde 
metabole osteopathieën, voornamelijk met behulp van langdurige balansstudies 
(Dr. R. G. A. van Wayjen). 

GERONTOLOGIE 

In maart promoveerde de arts A. Fuldauer op het onderwerp 'Bejaardenonderzoek 
in een huisartspraktijk'. Een samenvatting van het onderzoek werd reeds opge
nomen in het jaarverslag 196 5. 

Door mevrouw D. H. Birkenhäger-Frenkel werd begonnen met een onderzoek 
dat beoogt het effect te toetsen van verschillende wijzen van behandeling van 
patiënten met seniele osteoporose met behulp van de ontwikkelde methodiek van 
gradering en chemische karakterisering van osteoporotisch bot, hierbij voort
bouwende op het verrichte onderzoek betreffende osteoporosis senilis. 

MEDISCHE FYSICA 

In het kader van de Medisch-Fysische Afdeling TNO vond onderzoek op de 
volgende gebieden voortgang: 

FYSIOLOGI E E N INTERNE GENEESKUNDE 

mechanische eigenschappen van de longen; lichaamsplethysmografie (Prof.Dr. 
H. Deenstra); 
het ontstaansmechanisme van hartgeruisen (Prof. Dr. D. Durrer); 
de hemodynamische gevolgen van een stenüse in een bloedvat of in het hart 
(Prof. Dr. H .A. Snellen); 
de correlatie van ballistocardiografische en hemodynamische gegevens (Prof. Dr. 
H.A. Snellen). 

Het onderzoek naar de mogelijkheden van gaschromatografie bij de bepaling 
van bloedgassen in de kliniek (Dr. G. J. Tammeling) werd beëindigd, de gegevens 
worden bewerkt. 
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Het onderzoek inzake de interpretatie van foto-elektrische en plethysmografi
sche metingen van de perifere circulatie, dat onder leiding van Prof. Dr. Jw. van 
denBerg stond, werd in het verslagjaar afgesloten met het proefschrift van Dr.Ir. 
L. de Pater, getiteld: 'An electrical analogue of the human circulatory system'. Een 
samenvatting is opgenomen op blz. 8 3 /86 van dit verslag. 

NEUROLOGIE 

Voortgezet werden het onderzoek inzake toepassing van ultrageluid bij de dia
gnostiek van hersenaandoeningen (Prof. Dr. J. W.G. ter Braak) en dat inzake de 
optimale constructie van een elektronische micturator voor patiënten met neurolo
gische blaasfunctiestoornissen (Prof. Dr. Jw. van den Berg). 

ELEKTRO-ENCEFALOGRAFIE 

De volgende onderzoekingen, welke worden verricht in het kader van de onder de 
Medisch-Fysische Afdeling TNO ressorterende Werkgroep voor Elektro-encefalo
grafie, zijn voortgezet: 
het patroon van de elektrische activiteit bij de prematuur en à terme geborenen 
(Prof. Dr. G. P. M. Horsten); 
ontwikkeling van de retinafunctie na de geboorte (Prof. Dr. G. P. M. Horsten en 
Dr. J. E. Winkelman); 
de betekenis van het grondpatroon van het elektro-encefalogram bij epilepsie
patiënten (Dr. W. 0. C.Magnus); 
systematische analyse van het elektro-encefalogram ten behoeve van het psychia
trisch onderzoek (Prof. Dr. L. H. van der Tweel); 
de corticale elektrische reactie op perifere prikkels en de afwijkingen hiervan bij 
hersenaandoeningen (Dr. W. 0. C. Magnus) - een deel van dit onderzoek vond zijn 
afsluiting in het proefschrift van Dr. E. J. Jonkman: 'The average cortical response 
to photic stimulation' (Universiteit van Amsterdam) - ; 
reactiepatronen bij gebruik van gemoduleerd licht met behulp van de Computer 
of Average Transients (Prof. Dr. H.E. Henkes, Dr. W. 0. C. Magnus, Dr. W. Storm 
van Leeuwen en Prof. Dr. L. H. van der Tweel); 
meting van de cerebrale circulatie met behulp van radioactief krypton en met 
behulp van RISA, gevolgd door een vergelijking van deze meting met andere 
klinische gegevens, in het bijzonder het elektro-encefalogram (Dr. D. van den Berg, 
Dr. J. A. H. van der Drift en Dr. W. 0. C. Magnus). 



RADIOBIOLOGIE 

De reeds lopende onderzoekingen vonden alle voortgang, t.w.: 
genetische onderzoekingen in verband met radiobiologie (Prof. Dr. F. H. So hels); 
onderzoek aan menselijke chromosomen (Prof. Dr. G. A. van Arkel); 
chromosomenonderzoek bij myeloproliferatieve aandoeningen (Dr. C. H. W. 
Leeksma). 

Samenwerking met zelfstandige instellingen 

SAMENWERKING MET HET CENTRAALBUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES 

In de Afdeling Medische Mycologie van het Centraalbureau voor Schimmel
cultures werd evenals voorgaande jaren weer een cursus Medische Mycologie 
gehouden; tevens werd onderricht gegeven aan een aantal binnen- en buitenlandse 
gasten. 

In de collectie schimmels werd een nieuw systeem van stamaanduiding inge
voerd. 

De Afdeling ontving in 1 966 404 inzendingen voor diagnostisch onderzoek en 
7 2 bestellingen voor tezamen 3 1 3 cultures. 

Het Aspergillose-onderzoek kon worden afgesloten. Gebleken is, dat Asper
gillus fumigatus-stammen afkomstig van patiënten met Aspergillose s.l. een grote
re variabiliteit van morfologische en fysiologische eigenschappen vertonen dan 
stammen uit de vrije natuur. Een correlatie tussen een of meer dezer eigenschappen 
en het vermogen tot groei in of op pathologisch veranderd menselijk of dierlijk 
weefsel kon niet worden vastgesteld. 

In het kader van het internationale Streptomycetenonderzoek werden 5 stammen 
onderzocht. Voorts werden vijf rapporten gemaakt over antibiotisch actieve 
Streptomyceten. 

SAMENWERKING MET DE ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING TER 

VOORKOMING VAN BLINDHEID 

Van de lopende onderzoekingen werd een tweetal in 1966 afgesloten. In het kort 
wordt hierover onderstaand verslag uitgebracht. 
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OOGAFWIJKINGEN BIJ DYSTROPHIA MYOTONICA CONGENITA 

Dit onderzoek werd door de oogarts ]. Junge beëindigd en als dissertatie gepre
senteerd. 

Het doel was onder andere een indruk te krijgen over: 
I. de morfologie van de cataracta myotonica in de verschillende leeftijdsgroepen; 
2. de frequentie en genese van de hypotonia bulbi bij dystrophia myotonicà (n.M.); 
3. de frequentie van retinale functiestoornissen bij D.M. en een mogelijke correlatie 

van deze retinale functiestoornissen met de pathologisch-anatomische bevin
dingen; 

4. de frequentie van myotone verschijnselen en de gevolgen van atrofie in spier
groepen, die op oogheelkundig terrein liggen; 

5. de bruikbaarheid van de onder 1 - 4 genoemde afwijkingen als differentiaal
diagnosticum tussen dystrophia myotonica en paramyotonie. 
Het doel van het genetisch onderzoek was na te gaan of en in hoeverre de onder 

1 - 4 genoemde oculaire afwijkingen van betekenis zouden kunnen zijn voor een 
beter inzicht in het overervingspatroon van D.M. 

Het onderzoek omvatte 309 personen uit 9 D.M.-families en bovendien 16 D.M.
patiënten, bij wie geen familie-onderzoek kon worden verricht. Vijf patiënten met 
paramyotonia congenita, van wie vier uit één familie, werden eveneens onderzocht. 
In de 9 D.M.-families werden 36 D.M.-patiënten en 14 personen, die als enig teken 
van de ziekte hypotonia bulbi vertoonden, aangetroffen. 
Ad 1. Een myotonie cataract bleek na het 2oste jaar in 100% aanwezig of aanwezig 

te zijn geweest (aphakia). 
5 3 % van alle D.M.-patiënten voldeden wat de cataract betreft aan de door 
Vogt opgestelde criteria. In de 8 gevallen, waarin aanvankelijk de cataract 
als enig symptoom van D.M. aanwezig leek te zijn, bleek echter ook een 
hypotonie van de bulbus aantoonbaar. Cataracta myotonica werd bij de 
paramyotone patiënten niet aangetroffen. 

Ad 2. In 84% werd een hypotonia bulbi gevonden. Een vergrote 'facility of out
flow', wellicht veroorzaakt door atrofie van de m.ciliaris, zou een rol bij de ge
nese van de hypotonie kunnen spelen. Bij 14 personen, behorende tot de door 
D.M. aangetaste gezinnen, werd hypotonia bul bi als enig teken van D.M. vast
gesteld. Hypotonie werd bij de paramyotone patiënten niet aangetroffen. 

Ad 3. Bij meer dan 80% van de D.M.-patiënten werd - meestal zonder zichtbare 
afwijkingen in fundo - een stoornis in de retinafuncties (gestoorde scoto
pische en soms ook fotopische responsies, gestoord electro-oculogram en 
gestoorde donkeradaptatiecurve) aangetroffen.* Het pathologisch-anato-

* Tot dezelfde bevindingen komen in een zeer recente publikatie H.M. Burian en Ch.A. Burns : 
Electroretinography and Dark-adaptation in patients with Myotonic Dystrophy. Am. J. Ophthalm. 61 
(1966) p. 1044-1054. 



misch onderzoek (Manschot) doet vermoeden dat de retinale dysfunctie in 
den beginne waarschijnlijk op een tapetoretinale proliferatie berust, welke 
later in een tapetoretinale degeneratie kan overgaan. 

Ad 4. Myotone symptomen in op oogheelkundig terrein gelegen spieren werden 
in tegenstelling tot de klinische verschijnselen van atrofie niet aangetroffen. 
De m. levator palpebrae en de m.orbicularis oculi bleken zeer vaak door 
atrofie onvoldoende te functioneren. De extra-oculaire spieren w~ren door 
het ziekteproces niet duidelijk aangetast. Opvallend was de uitgesproken 
myotonie van de m. orbicularis bij de patiënten met paramyotonie. 
De volgende conclusies werden getrokken: 

a. Cataracta myotonica mag niet als monosymptomatische vorm van D.M. worden 
aangemerkt. 

b. Hypotonia bulbi is een onderdeel van het D.M.-symptomencomplex en mag in 
D.M.-gezinnen als forme fruste (abortieve vorm) van D.M. worden beschouwd. 

c. Aan retinale functiestoornissen en aan oogheelkundige pathologisch-anato
mische aspecten zal meer aandacht moeten worden besteed.* 

d. Beoordeeld op de oogheelkundige afwijkingen lijkt bij D.M. geen anticipatie 
op te treden. Wat anticipatie lijkt, is op verschil in expressiviteit terug te voeren. 

e. Myotonie van de m. orbicularis oculi behoort wel, cataract en hypotonia bulbi 
niet tot het ziektebeeld van de paramyotonia congenita. Deze drie oogheel
kundige afwijkingen zijn derhalve bij de differentiaal diagnostiek van D.M. en 
P.M. van belang. 

EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE OORZAKE N VAN IRIDOCYCLITIS (UVEITIS ANTE

RIOR) 

Dit onderzoek viel in twee delen uiteen: 
a. Een nadere oriëntatie over de frequentie waarin de uveitis anterior thans nog 

voorkomt; 
b. een poging enig inzicht te verkrijgen in de genese van acute al of niet recidive

rende iridocyclitis in gevallen, waarin de oorzaak onbekend is. 
Ad a. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van het Koninklijk Nederlands 

Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht kon worden vastgesteld, dat het aantal 
lijders aan chronische iridocyclitis in de laatste jaren sterk is afgenomen. 
Dit feit werd bevestigd zowel door een tiental Nederlandse oogartsen met 
een langdurige praktijk als door een vergelijkend onderzoek in de archieven 
van de oogheelkundige universiteitsklinieken te Groningen en Leiden en 

* Zie noot blz. 64. 



in die van het Oogziekenhuis te Rotterdam. Hierbij bleek dat vooral het 
aantal vrouwen, aan de chronische vorm lijdende, aanzienlijk is gedaald. 
Dat primaire chronische uveitis anterior zeldzaam wordt, bleek ook uit een 
daling van het percentage 'nieuwe gevallen' onder de in behandeling zijnde 
patiënten. Vergeleken werden de bevindingen over 1938 in Rotterdam en 
Utrecht met die over één of enige jaren sinds 1960 in Groningen, Leiden, 
Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. In de eerste periode waren 20 van de 36 
patiënten nieuw, in de tweede 20 van de 96. 
De vraag rijst of er verband kan bestaan tussen de verkregen gegevens en de 
afname van bepaalde infectieziekten in ons land, waarbij allereerst aan 
tuberculose wordt gedacht. 

Ab b. Om enig inzicht te krijgen in de genese van acute al of niet recidiverende 
iridocyclitis e causa ignota werd een onderzoek ingesteld naar de frequen
tie van herpes labialis bij een aantal patiënten met keratitis dendritica en 
met iritis acuta van onbekende oorsprong en bij een gezonde controle
groep. De uitslag hiervan gaf grond aan de veronderstelling dat het herpes 
virus bij iritis acuta e causa ignota een rol speelt. 
De suggestie wordt gedaan om in voorkomende gevallen naast een op herpes 
simplex aandoeningen gerichte anamnese en klinisch onderzoek de hulp in 
te roepen van de seroloog opdat een wisseling in de titer van S.antilichamen 
wordt ontdekt. Wellicht ook verdient in de naaste toekomst herhaalde 
behandeling van herpes recurrens patiënten met S.antigeen overweging. 

Individuele onderzoekingen 

IN I 966 LOPENDE ONDERZOEKINGEN 

Onderzoek naar de structuur en de functie van de kindervoet - statistische bewer
king van de verkregen gegevens (Dr. A. L. de Vetten); 
onderzoek van perinataal gestorven kinderen in de provincie Zeeland door 
pathologisch-anatomisch, bacteriologisch-serologisch en enquête-onderzoek van 
kind en moeder (Dr. H.T. Planteydt en F. P. Flu); 
onderzoek inzake het voorkomen van toxoplasmose bij zwangeren en pasgebore
nen (Prof. Dr. G. J. Kloosterman); 
onderzoek inzake de bereiding van een standaard 'K veim' -antigeen uit normaal 
weefsel voor de diagnostiek van de ziekte van Besnier-Boeck(sarcoïdose-diagnos
tiek) -(Dr. R. Kooij). 
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Het onderzoek betreffende het construeren en in de kliniek integreren van een 
kleine eenvoudige kunstmatige nier, die met minimale controle een veilige hemo
lyse waarborgt (Dr. C.L. J. Vink), werd beëindigd. 

Met de volgende projecten werd begonnen: 
onderzoek naar de revalidatiemogelijkheden van slechthorenden met een tijd
constante storing (Drs. A.W. de Vos); 
onderzoek naar de verandering in attitude ten opzichte van neurosen bij huisartsen 
en medische studenten vóór en ná op deze verandering gerichte methodieken 
(]. H. Oosters); 
onderzoek betreffende cerebrale stoornissen bij kinderen (Dr. H. F. R. Prechtl). 

Met laatstgenoemd onderzoek kon worden begonnen doordat het Prinses 
Beatrix Fonds de voor 1966 benodigde geldmiddelen beschikbaar stelde. Het Fonds 
heeft zich bereid verklaard voor 1967 de helft van de kosten voor zijn rekening te 
nemen. 

SUBSIDIE-AA NV RAGEN VOOR I 967 

In de verslagperiode werden 17 aanvragen voor subsidiëring van in 1967 aan te 
vangen onderzoekingen in behandeling genomen. Op 1 o aanvragen werd af
wijzend beschikt omdat subsidiëring niet op de weg van de Gezondheidsorganisa
tie TNO ligt dan wel omdat het voorgestelde onderzoek niet voldeed aan bepaalde 
criteria welke de Gezondheidsorganisatie TNO stelt om het voor subsidiëring in 
aanmerking te doen komen. 

Van zeven aanvragen werden de werkplannen goedgekeurd; helaas moest de 
aanvragers worden medegedeeld dat hun voor 1 967 geen toezegging kon worden 
gegeven, aangezien de financiële middelen van de Gezondheidsorganisatie TNO 

niet toereikend zijn om de betreffende onderzoekingen te subsidiëren. 

Mededelingen over afgesloten onderzoekingen 

DE BETEKENIS VAN ELEKTROFYSIOLOGISCHE ONDERZOEKMETHODEN VOOR DE DIAGNOS

TIEK VAN ATHEROSCLEROTISCHE PROCESSEN IN DE RETINA EN CHORIOIDEA 

Het onderzoek, dat in het Oogziekenhuis te Rotterdam werd verricht onder leiding 
van Prof. Dr. H.E. Henkes, strekte zich uit over de periode 1 februari 196 3 tot eind 
196 5. De vraagstelling was: 
a. Is het mogelijk met behulp van elektrodiagnostische methoden (elektroretino

gram (ERG), elektro-oculogram (EOG) ter bepaling van de rustpotentiaal) athero-



en arteriolosclerotische processen in netvlies en vaatvlies in hun ontwikkeling 
te volgen, c.q. in een vroeg stadium vast te stellen (dat wil zeggen vóórdat 
een dergelijk proces zich met de oogspiegel dan wel door het optreden van een 
retinale functievermindering manifesteert als een algemene of maculaire 
retino-choriopathie)? 

b. Is het mogelijk met behulp van genoemde objectieve onderzoekingsmethoden 
een medicamenteuze beïnvloeding van deze processen vast te stellen? 

Uitgegaan werd van het gegeven dat het klinisch gebruikelijke ERG- en EOG
onderzoek in uitgesproken pathologische gevallen een indicator is voor afwijkin
gen in de metabole toestand van retina en chorioidea - zij het dat het niet nauw
keurig vaststaat hoe ver de afwijking klinisch moet zijn voortgeschreden voordat 
veranderingen in de uitkomsten van genoemde objectieve onderzoekmethoden 
zich manifesteren. 

Het werkplan omvatte het aantonen - zo dit mogelijk zou blijken - van een 
correlaat tussen de gegevens verkregen met subjectieve methoden van onderzoek 
(visus, gezichtsveld, donkeradaptatie) en die verkregen langs objectieve weg (fun
dus-beoordeling) enerzijds en de uitkomsten van genoemde elektrodiagnostiek 
anderzijds. 

Reeds kort na de aanvang van het onderzoek bleek de moeilijkheid om gedurende 
een langere periode over voldoende patiëntenmateriaal te beschikken; patiënten 
met een fundus arterioloscleroticus zonder chorioretinopathie (maculair of alge
meen retinaal) bleken nauwelijks te bewegen aan het onderzoek mee te werken. 
Hierdoor moest een beroep gedaan worden op patiënten met een beginnende 
arteriolosclerotische maculopathie (seniele macula degeneratie), die echter even
eens in aanzienlijke getale tijdens het onderzoek afvielen: enerzijds vanwege 
de bovengenoemde reden, anderzijds door vele complicerende factoren, over
lijden, het manifest worden van diabetes, optreden van intra-oculaire bloedingen, 
cataract, etc.). Het oorspronkelijke patiëntenmateriaal, verzameld in 1963 met het 
doel het onderzoek over ten minste twee jaar uit te strekken, bestaande uit l 6 
patiënten met een fundus arterioioscleroticus en 44 patiënten met een beginnende 
seniele maculopathie, bleek reeds één jaar later (1 augustus 1964) tot 9, respectie
velijk z.5 gedaald te zijn en was aan het eind van 1965 verder verminderd tot 4, 
respectievelijk 14 patiënten. 

Het ERG-onderzoek omvatte: 
a. responsies op geïsoleerde lichtflitsen en op flikkerlicht (hierbij werd gebruik 

gemaakt van selectieve versterking en periodieke integratie van het flikker-ERG); 
b. flikker-elektroretinografische responsies onder invloed van vasodilatantia 

(Ronicol) en glucose, beide intraveneus toegediend. 
Het EOG-onderzoek werd verricht om geïnformeerd te worden omtrent de 
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rustpotentiaal, waarbij eveneens - zij het in een kleine groep patiënten - de invloed 
van een vasodilatantia en bloedsuikerverandering is nagegaan. 

Als eerste resultaat van het onderzoek is bevestigd, dat de fundus arteriolo
scleroticus kan voorkomen zonder ERG- en/of EOG-afwijkingen en dat ook de lichte 
vormen van athero- en arteriolosclerotische retinopathie, in dit onderzoek vóór
komend tezamen met beginnende seniele maculadegeneraties, in het algemeen geen 
grove afwijkingen van het elektrisch patroon te zien geven. 

De normale inter- en intra-individuele variatie van het ERG en EOG is echter 
zeer groot gebleken, hetgeen voor een statistische verantwoording van het materi
aal consequenties meebrengt waaraan het beschreven onderzoek door de hierboven 
genoemde belemmeringen niet kan voldoen. 

Wel is duidelijk geworden, dat de reeds in tussentijdse verslagen geuite ver
wachting bewaarheid is, namelijk dat er waarschijnlijk géén samenhang bestaat 
tussen ernst en uitbreiding van het beginnende retinale/chorioidale vaatproces 
beoordeeld op subjectieve onderzoekresultaten enerzijds en de elektrische activi
teit van retina en chorioidea anderzijds. Ook is gebleken dat beïnvloeding van het 
elektrisch patroon door middel van vasodilatantia enerzijds en bloedsuiker
verhoging anderzijds niet dan in incidentele gevallen tot verandering in dit pa
troon aanleiding geeft. Er bleek bovendien geen samenhang tussen de mate van 
beïnvloeding en de mate van de geconstateerde functie-afwijking te bestaan. 

Resumerend kan worden gesteld, dat het hier toegepaste elektrodiagnostische 
onderzoek niet van grote betekenis is gebleken voor het aantonen van beginnen
de veranderingen in de metabole toestand noch voor de eventuele effectiviteit van 
bepaalde therapieën (alsmede vasodilatatie). 

De juist de laatste tijd ontwikkelde mogelijkheden van verfijning van de elektro
diagnostiek (met name het invoeren van middelingstechnieken) laten echter het 
feit open de hierboven geponeerde conclusie in zijn algemeenheid in de toekomst 
te moeten herzien. 

DE FUNCTIE VAN HET HYPOFYSE-BIJNIERSCHORSSYSTEEM 

In het kader van een serie onderzoekingen vanuit het Juliana Kinderziekenhuis in 
Den Haag, die tot doel hebben de voor- en nadelen van langdurige behandeling 
van kinderen met ernstig astma met corticosteroïden te objectiveren, werd door 
Dr. K. F. Kerrebijn, Dr. J. P. M. Kroon en Dr. C.L. Harders een onderzoek over 
de functie van het hypofyse-bijnierschorssysteem verricht. 

In dit onderzoek zijn de volgende groepen proefpersonen opgenomen: 
r. r 3 lichamelijk gezonde kinderen (ACTH-test), 
2. 14 kinderen met CARA, die nooit met corticosteroïden zijn behandeld (Robin

son-ACTH-test), 
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3. z9 kinderen met CARA, die gedurende lange tijd dagelijks met corticosteroïden 
in lage doses zijn behandeld (Robinson-ACTH-test). 
Voor het functie-onderzoek is het cortisolgehalte van het bloed bepaald. De 

proefopstelling bestond uit een combinatie van de door Robinson (196z) beschre
ven methode en de ACTH-test. De Robinson-test berust op het principe, dat bij een 
intact systeem een verlaagd bloedcortisolgehalte tijdens corticosteroïdtherapie na 
staken hiervan tot normaal stijgt. Bij de ACTH-test is de reactiviteit van de bijnier
schors nagegaan met cortrophine-Z (1,5 E/kg i.m.), toegediend op twee achter
eenvolgende dagen. 

Steeds is het bloedcortisolgehalte van 8.oo uur bepaald; indien ACTH werd 
gegeven is het bloedcortisolgehalte van l z.oo uur bepaald. Bepaling geschiedde 
onder basale omstandigheden. 

De gevolgde bepalingsmethode van het bloedcortisolgehalte geeft goed repro
duceerbare uitkomsten (gemiddeld 15,5 mcg/100 ml; normale verdeling; stan
daardafwijking 3,z mcg/100 ml; standaardafwijking van de meetfout l,z met een 
95% betrouwbaarheidsinterval van l,o - l,6; de meet-onnauwkeurigheid varieert 
niet met het niveau van de meetuitkomst). 

De testuitkomsten zijn reproduceerbaar. Zij tonen het volgende: 
Indien een normaal bloedcortisolgehalte tijdens behandeling met corticoste

roïden wordt gevonden, mag worden aangenomen dat geen remming bestaat van 
het hypofyse-bijnierschorssysteem. Indien een verlaagd bloedcortisolgehalte 
tijdens behandeling met corticosteroïden wordt gevonden (dat wil zeggen ~ 6 meg/ 
lOO ml, dat is het gemiddelde verminderd met 3 X de standaardafwijking), bestaat 
wel een remming. Door middel van de in dit onderzoek toegepaste testcombinatie 
kan op eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de mate van deze remming 
(figuur l). In figuur l zijn de gemiddelden van de in de legenda vermelde popula
ties aangegeven. Zoals reeds is vermeld, bedraagt de standaardafwijking van de 
enkele waarneming in het normale gebied 3,z mcg/100 ml. In het gebied dat na 
toediening van ACTH wordt bereikt, is de standaardafwijking van de enkele waar
neming bij de patiëntengroepen die met corticosteroïden zijn behandeld in de orde 
van grootte van 8 mcg/100 ml. Dit betekent, vooropgesteld dat ook in dit gebied 
een normale verdeling aanwezig is (wat niet kon worden nagegaan), dat met een 
waarschijnlijkheid van 9 5 % een enkele waarneming hoogstens tweemaal de 
standaardafwijking verschilt van het desbetreffende populatie-gemiddelde. Voor 
de beoordeling van één bepaalde testuitkomst kunnen deze getallen bij CARA
patiënten als richtgetal worden gebruikt. 

Uit gegevens betreffende 3 patiënten blijkt, dat men geattendeerd moet zijn op 
de mogelijkheid van een sterk verminderde, c.q. vrijwel volledig opgeheven 
reactiveerbaarheid van de bijnierschors, indien een verlaagd bloedcortisolgehalte 



Fig. 1. Gemiddeld bloedcortisolgehalte bij gezonden en kinderen met CARA. 
Reactie op staken van corticosteroïd-therapie en op ACTH. 
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Fig. 2. Bloedcortisolgehalte bij drie met corticosteroïden behandelde kinderen met CARA. 
Vergelijking met 2 maal SA van groep 'Verlaagd bloedcortisol tijdens therapie'. 
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tijdens corticosteroïd-therapie niet tot het normale niveau stijgt na staken van de 
medicatie (figuur 2 ). 

De kans, dat een bloedcortisolgehalte van ~ 6 mcg/1oolml wordt gevonden bij 
een kind, dat in feite tot een populatie met normaal bloedcortisolgehalte behoort, 
ligt in de orde van l op looo. Dit betekent, dat de bevinding van een verlaagd 
bloedcortisolgehalte vrijwel zeker de realiteit weergeeft. 

Het is denkbaar, dat bij iemand die behoort tot de populatie met verlaagd bloed
cortisolgehalte ( ~ 6 mcg/100 ml) onder niet-basale omstandigheden een bloed
cortisolgehalte van ?;:: 9 meg/ l oo ml wordt gevonden. Berekend kon worden, dat 
deze kans hoogstens 5 % bedraagt. Waarschijnlijk is zij in werkelijkheid echter veel 
geringer. De betekenis van waarden tussen 7-9 mcg/100 ml is onduidelijk. Het 
aantal waarnemingen hiervan was gering. 

Omdat de uitkomst van de bloedcortisolbepaling de realiteit met een grote mate 
van betrouwbaarheid weergeeft, verdient het aanbeveling bij kinderen die met 
corticosteroïden worden behandeld van tijd tot tijd een bloedcortisolbepaling te 
verrichten. Dit dient onder basiscondities (nuchter, bedrust, 8.oo uur, geen infec
ties, trauma of andere 'stress') te gebeuren. Op eenvoudige wijze kan men hierdoor 
een indruk krijgen over het al of niet bestaan van een verminderde functie van het 
hypofyse-bijnierschorssysteem. 

Hoewel het niet mogelijk was uit de verkregen gegevens een nauwe relatie vast 
te stellen tussen duur en dosering van de therapie enerzijds en mate van remming 
van het hypofyse-bijnierschorssysteem anderzijds, kon hierin toch inzicht worden 
verkregen. Getracht moet worden de hoeveelheid cortison-equivalent beneden de 
20 mg/m2 per 24 uur te houden (20 mg cortison = 5 mg prednis(ol) on= o,6 mg 
bêthamethason = 4 mg triamcinolon). 

Literatuur: 

Robinson, H. B., D . Mattingly and C.L. Cope: Adrenal function after prolonged corticosteroid therapy. 
Brit. Med. J. 1 (1953) p. 1509. 

DE ORGANISATIE EN DOELTREFFENDHEID VAN DE NAZORG VAN DIABETICI 

Het onderzoek naar de organisatie en doeltreffendheid van nazorg van diabetici 
stond onder supervisie van Prof. Dr. P. Muntendam, het veldwerk werd grotendeels 
verricht door mejuffrouw C.A. A. Bramlage, arts, destijds verbonden aan het 
Instituut voor Sociale Geneeskunde te Leiden, de bewerking en verslaggeving 
werden verzorgd door mevrouw Dr. E. H. W. vanKammen-Wijnmalen. 

In het onderzoek is aanvankelijk gepoogd een landelijk beeld te verkrijgen van 
de organisatie van nazorgdiensten en tevens een onderzoekschema op te stellen 
om de doeltreffendheid van de nazorg te bepalen. AI spoedig bleek, dat het beant-
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woorden van de vragen, die hiervoor dienden te worden gesteld, een uitgebreid en 
diepgaand onderzoek noodzakelijk maakte. Daarom werd besloten één nazorg
programma, dat zich goed voor bewerking leende, te onderzoeken en aan de hand 
van de opgedane ervaringen te beslissen het onderzoek eventueel uit te breiden. 
In Zuid-Limburg was door enkele internisten in 195 zeen nazorgprogramma geor
ganiseerd met als uitvoerende functionaris een districtsverpleegster van de R.K. 
Vereniging Het Limburgse Groene Kruis. Daar men ter plaatse geïnteresseerd 
was in een onderzoek naar het effect van de nazorgdienst, zowel op de gezondheids
toestand als op de gegeven zorg en er bovendien een nauwkeurige medische 
documentatie bestond, werd deze dienst voor het proefonderzoek uitgekozen. De 
ervaringen hebben ertoe geleid, dat op methodologische gronden het onderzoek 
tot één nazorgdienst werd beperkt. 

In 1956/ 1957 werd met het onderzoek in Heerlen en omringend gebied begon
nen. Er werd een beschrijving gegeven van de nazorgdienst, waarbij is gelet op 
het aantal te verzorgen diabetes-patiënten, verdeeld naar bepaalde kenmerken, de 
grootte en de aard van het te verzorgen gebied en de taakverdeling in de diabetes
polikliniek. In het bijzonder is het werk van de nazorgverpleegster bestudeerd en 
met name uit welke verrichtingen haar taak bestaat. Zij is haar werk in augustus 
195 z begonnen en geleidelijk heeft zich een routine van werken ontwikkeld, waar
bij de volgende deeltaken zijn te onderscheiden: 
- het bijwonen van diabetesspreekuren van de internisten; 
- het huisbezoek aan patiënten; 
- contacten ten behoeve van patiënten met wijkverpleegsters, districtsverpleeg-

ster, huisartsen, polikliniek- of kliniekpersoneel, gemeentelijke diensten van 
sociale zaken, bedrijfsgeneeskundige diensten en andere instanties; 

- voordrachten voor wijkverpleegsters in opleiding, leerlingen van de School 
voor Maatschappelijk Werk te Sittard, leden van de Nederlandse Vereniging 
voor Suikerzieken, e.d. 

Om de doeltreffendheid van geneeskundige zorg vast te stellen dient men het 
effect ervan na te gaan op de gezondheidstoestand van een op deze wijze verzorgde 
groep personen in vergelijking met een groep die deze zelfde zorg niet ontvangt. 
De bedoeling was in het onderhavige onderzoek de gezondheidstoestand of, zo 
men wil, de aantoonbare ziekelijke afwijkingen van de populatie van de diabetes
polikliniek van 195 1 en van 195 5 te vergelijken. De populatie dient dan zelf als 
controlegroep in de tijd. 

Hier doen zich enige essentiële methodologische problemen voor. Het belang
rijkste is dat de factoren, die de sterke groei van het aantal op de diabetes-poli
kliniek ingeschreven patiënten hebben beïnvloed, onbekend zijn. Deze groei 
namelijk van ± 500 in 195 l naar± 900 in 195 5 is veel groter dan men op grond 



van de bevolkingstoename in en om Heerlen en de stijging van de frequentie waar
in diabetes voorkomt zou verwachten. Men mag aannemen, dat de ernstige dia
betespatiënten door de jaren heen, dus zowel in r 9 5 r als in r 9 5 5, op grond van hun 
klinische verschijnselen, bekend waren bij de specialisten en behandeld werden op 
de diabetes-polikliniek. De veronderstelling is gewettigd, dat een vrij groot aantal 
minder ernstige en lichte vormen van diabetes niet door de specialisten werd be
handeld en dat door de bekendheid, die de nazorgdienst sinds r 9 5 2 kreeg bij 
huisartsen, wijkverpleegsters en de bevolking zelf, deze patiënten op de diabetes
polikliniek werden ingeschreven. De relatief te sterke groei zou hiermee te vet
klaren zijn, doch dan vervalt tevens de mogelijkheid tot vergelijking van de 
gezondheidstoestand van de groepen diabetici van r 9 5 r en r 9 5 5. 

Behalve het zojuist geschetste probleem deed zich ook nog de moeilijkheid voor 
van het vaststellen van bruikbare criteria voor het bepalen van de gezondheids
toestand van de diabetici in beide jaren en voor het effect van de ontvangen zorg. 
In het stadium van het onderzoek waarin het probleem van de onvergelijkbaarheid 
van de twee groepen nog niet duidelijk was geworden, is veel aandacht besteed 
aan het bepalen van deze criteria. Het zij nu voldoende te vermelden, dat het moei
lijk was aan te geven hoe het effect van de nazorgdienst zou kunnen worden ge
meten in de zin van afwijkingen van de gezondheidstoestand, maar dat het tevens 
moeilijk, zo niet onmogelijk, zou zijn dit effect te isoleren van andere gezondheids
toestand beïnvloedende factoren. 

Dit onderzoek heeft nog eens geleerd dat het causale verband tussen één genees
kundige maatregel en de gezondheidstoestand van de mens of van een bevolkings
groep in de regel niet is vast te stellen, daar de gezondheidstoestand de resultante 
is van vele, deels onbekende factoren.* Het te meten effect van een diabetesnazorg
dienst vergeleken met dezelfde specialistische zorg zonder deze nazorgdienst 
kan slechts gedeeltelijk worden uitgedrukt in getalmatig meetbare criteria. 
Het onderscheid tussen goede en minder goede diabetesnazorg ligt meer in het 
vlak van nuances dan van wel of niet aanwezige kenmerken van de gezondheids
toestand. Hiermee hangt samen dat de overgang van niet-afwijkend naar afwijkend 
vaak vaag is. Bovendien is de variatie van afwijkingen van de optimale toestand, 
die zich kunnen voordoen, groot en niet alleen van de diabetesnazorg afhankelijk. 

Om een beter inzicht te verkrijgen in de inhoud en uitvoering van de taak van de 
nazorgverpleegster is zij gedurende enkele weken op alle werkdagen vergezeld op 
haar huisbezoeken. Hierbij dient te worden aangetekend, dat zij in haar functie van 
districtsverpleegster deze werkzaamheden gedeeltelijk zelf verricht, gedeeltelijk 
laat verrichten door de in haar rayon gestationeerde wijkverpleegsters (± 60 in 
getal). Haar taak is het invoeren van de patiënt in het geheel van de voorschriften 

* Zie voor overwegingen van deze aard ook het rapport van de Gezondheidsraad betreffende periodiek 
geneeskundig onderzoek, 1960. 
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van de behandeling en daarna de supervisie van de gang van zaken met zo nodig 
weer actieve bemoeiingen harerzijds als de uitvoering van de voorschriften op 
problemen stuit. Op geregelde tijden overlegt zij met de huisarts van patiënt en 
waar nodig met andere behandelende of verzorgende instanties ten einde het geheel 
van de behandeling van de patiënt in zijn milieu te kunnen overzien en begeleiden. 

Bij het huisbezoek verricht de nazorgverpleegster de volgende taken: 
informatie inwinnen door middel van vragen en observatie betreffende: 
r. de dieettherapie, waarbij voorlichting wordt gegeven; 
2. het toepassen door patiënt of een gezinslid van insuline-therapie; 
3. de hygiëne van de woning, met name keukenfaciliteiten en wasgelegenheid en 

de persoonlijke hygiëne van de patiënt; 
4. speciale problemen zoals deze zich bijvoorbeeld bij bejaarden voordoen; 
5. alle verschijnselen die erop kunnen wijzen dat zich moeilijkheden voordoen, 

waarbij een aanvulling, van de anamnese in psychosociale zin wordt verkregen, 
maar bijvoorbeeld ook wordt gelet op slecht genezende wondjes die door de 
patiënt als onbelangrijk worden gezien. 

Ten slotte wordt het huisbezoek gebruikt voor patiënten, die niet volgens afspraak 
de polikliniek bezoeken of zich geheel aan de behandeling hebben onttrokken. 

Uit het voorgaande moge blijken, dat de doelmatigheid van een diabetesna
zorgdienst weliswaar niet wetenschappelijk was te bewijzen, doch dat het nut van 
deze dienst in Zuid-Limburg verstandelijk aanvaardbaar is en dat de veronder
stelling gewettigd is dat de behoefte eraan bij zowel de patiënt als de behandelende 
instanties aanwezig is. Op de vraag in hoeverre verbetering van zorg op een 
specifiek terrein georganiseerd vanuit een ziekenhuis de totale zorg van de huisarts 
gunstig of ongunstig beïnvloedt, wordt niet ingegaan, aangezien deze buiten het 
bereik van dit rapport gaat. 

Op grond van de overwegingen van 'gezond verstand', dat de diabetesnazorg
dienst in Heerlen in een behoefte voorziet, is een aantal algemene voorwaarden 
genoemd, waaraan moet worden voldaan om een dergelijke dienst naar behoren te 
doen functioneren. Met name is ingegaan op voorwaarden die men dient te stellen 
aan de persoon en de opleiding van de huis bezoekster en aan de begrenzing van het 
werkgebied. Daarnaast dient aandacht gegeven te worden aan de financiering van 
de nazorgdienst. 

K WAN T ITATI EV E B E PALING VAN DE SCHILDKLIERHORMONEN IN HET BLO E D VAN NORMAL E 

PERSONEN , VAN P E R SO N EN MET ENDEMISCHE KROP E N VAN HYPO - EN HYPERTHYREOfD E 

PATIËNT E N 

Met het onderzoek werd een begin gemaakt in 1959 in het Isotopenlaboratorium 
van het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht door Drs. Th. Postmes in samen-
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werking met het hoofd van dit laboratorium, J. Coenegracht, internist en endo
crinoloog. Van l 96 3 tot l 966 werd subsidie verleend door de Gezondheidsorgani
satie TNO en stond het onderzoek onder supervisie van Prof. Dr. M. Tausk. De 
belangrijkste resultaten zijn weergegeven in het proefschrift van de heer Postmes: 
'lodine deficiency and the thyroxine/triiodothyronine balance. An experimental 
and clinical study' (Utrecht, 1966). 

De probleemstelling was: 
l. Is het mogelijk om langs chemische weg de schildklierhormonen thyroxine 

(T4) en trijodothyronine (T3) kwantitatief te bepalen? 
2. Is de T4/T3-verhouding in het bloed afhankelijk van het jodiumaanbod? 

De uitermate geringe hoeveelheden T4 en T3 in het serum van euthyreoïde 
personen (met 3 tot lO µg T4 en circa 0,5 µg T3 per loo ml) zijn chemisch alleen 
aantoonbaar met de Ceri-arseniet of met de Ferric chloride (potassium) Ferri
Cyanide-Arsenious Acid, de 'F.F.C.A.'-reactie. 

In het eerste geval wordt ceri (geel) tot cero (kleurloos) gereduceerd in aanwezig
heid van As 3+; hierbij treedt jodium als katalysator op. In het tweede geval wordt 
ferri tot ferro gereduceerd. Het ferro reageert met kaliumferricyanide en slaat 
neer als Turnbull's blauw. 

De F.F.C.A.-reactie, oorspronkelijk beschrevendoorGmelinen Virtanenin 1959, 
werd geschikt gemaakt voor een kwantitatieve bepaling van T4 en T3 . De F.F.C.A.
reactie, die tienmaal gevoeliger is dan de ceri-arseniet-reactie, leidt tot goed repro
duceerbare resultaten, indien men zich zeer nauwgezet houdt aan de verschillende 
voorschriften, zoals deze in het proefschrift staan beschreven. 

In het kort komt de methode hierop neer: 
l. extractie van het serum en papierchromatografische scheiding van T4 en T3. 
2. 'sprayen' met F.F.C.A. en F.F.C. met 'de chromaroller', een speciaal ontworpen 

apparaat voor deze methode, 
3. wassen van de chromatogrammen; 
4. verassing met ot - ot' dypyridyl als reagens op ijzer, 
5. kwantitatieve colorimetrische bepaling. 

Bijzonder belangrijk is dat men met de F.F.c.-vloeistof niet-jodiumhoudende 
vlekken zichtbaar maakt (pseudo positieve vlekken). Omdat in de F.F.c.-vloeistof 
arsenigzuur ontbreekt, kunnen de j oodaminozuren hiermee niet worden aange
toond. Hierdoor wordt het mogelijk een F.F.C.A.- en een F.F.c.-chromatogram 
contrasterend met elkaar te vergelijken; zodoende kan men gemakkelijk jodium
en niet-jodiumhoudende verbindingen van elkaar onderscheiden. 

Zoals bekend heeft T3 een stofwisselingseffect dat drie- tot vijfmaal sterker is 
dan dat van een gelijke hoeveelheid T4. Bovendien wordt T3 met zijn korte bio
logische halfwaardetijd snel gedejodeerd, hetgeen leidt tot een verhoogde recircu
latie en re-utilisatie van jodium. Bij verhoogde T3 produktie en afgifte kan het 
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lichaam dus volstaan met minder jodium. Dit zou een vorm van fysiologische 
adaptatie aan jodiumdeficiëntie kunnen zijn. 

Om bovenstaande hypothese te kunnen verifiëren werd een reeks proeven 
gedaan met muizen (op jodiumrijk en jodiumarm dieet) en tevens werd een 
onderzoek ingesteld naar de T4/T3 verhouding in het bloed van een beperkt aantal 
endemische kroppatiënten, met als controlegroep euthyreoïde personen zonder 
struma. 

In een groot aantal dierexperimenten werd een duidelijke verschuiving van de 
T4/T3 verhouding in de schildklier, ten gevolge van jodiumdeficiëntie, aangetoond, 
hetgeen in overeenstemming is met de gestelde hypothese. Deze met !131 uitge
voerde proeven bevestigen in feite volkomen soortgelijke onderzoekingen (met 
ratten) uitgevoerd door Leloup en Lachiver ( l 9 5 5) • Verder kon worden aangetoond 
dat bij muizen, na een voorafgaand jodiumarm dieet, ook een T4/T3 verandering 
optreedt, ondanks hun sterk vergrote schildklier. De schildklieren van deze 
dieren waren twee- tot zesmaal zo zwaar als die van de controlegroep en ontstaan 
door een afwisselend jodiumarm - jodiumrijk dieet (experimentele euthyreoïde 
krop). 

Bij de endemische kroppatiënten werden na analyse van het bloed nauwelijks 
argumenten gevonden vóór of tegen het bestaan van een bewegelijk T4/T3 even
wicht. Wel werd in 9 van de 120 onderzochte serummonsters, afkomstig van 
personen met en zonder schildklierafwijking, trijodothyronine gevonden. Acht 
van deze T3 bevattende sera waren afkomstig van bloedmonsters afgenomen in de 
wintermaanden (december tot en met februari). Hier is een seizoenseffect niet 
uitgesloten. Verder bleek dat bij l 3 patiënten met atoxische struma het T4-gehalte 
in het bloed gemiddeld 68% (s.E. ± l,8%) van de PB127r bedroeg; bij 11 gezonde 
vrijwilligers, zonder struma, was dit gemiddeld 91 % (s.E. ± l,7%). Het verschil 
tussen beide groepen is significant(P ~ 0,02). 

Bij een groot aantal hypo- en hyperthyreoïde patiënten (niet vermeld in ge
noemd proefschrift) werd een goede correlatie gevonden tussen de PBI en de 
T4-spiegel in het bloed. 

ONDERZOEK NAAR DE E XPRESSIEMOGELIJKHEDEN VAN AFASIEPATIËNT E N 

Voor dit onderzoek werd subsidie verleend aan Dr. R. J. Th. Schreuder. Het werd 
uitgevoerd door Drs. A. Gravestein. 

Aanvankelijk werd de doelstelling omschreven als de constructie van een Neder
landse afasietest om te kunnen komen tot betrouwbare indicatiestelling voor 
afasierevalidatie en exacte meting van therapeutische effecten. De realisering van 
deze doeleinden bleek op korte termijn onuitvoerbaar om praktische en theore
tische reden: noch de afatische defecten zelf, noch de behandeling ervan bleek in 
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voldoende mate te operationaliseren om er testmatig greep op te krijgen. Dit had 
tot gevolg dat enkele meer fundamentele aspecten van hetzelfde hoofdprobleem 
naar voren kwamen, hetgeen leidde tot het opnieuw formuleren van de doel
stelling in een drietal vraagstellingen. 

In de eerste plaats werden door experimenteel onderzoek enige psychologische 
onderscheidingen aangebracht in het gehele complex van afatische stoornissen. 
Gedifferentieerd kon worden tussen algemene en specifieke componenten. 

Ten tweede werd de verhouding tussen afatische stoornissen en de bij aphatici 
veel voorkomende apraktische stoornissen van de linkerhand onderzocht. Het 
resultaat leverde een zwakke steun voor de hypothese dat beide functioneel 
onafhankelijk van elkaar zijn. 

Ten slotte kon worden aangetoond dat alleen semantische begripsstoornissen 
een bijzondere nonverbale intelligentieverlaging meebrengen, evenals apraktische 
stoornissen dat doen. Afatische patiënten zonder semantische begripsstoornissen 
en zonder apraktische defecten verschilden in intelligentie niet van andere, niet
afatische, cerebraal gestoorden. 

Een uitvoerig verslag over het onderzoek zal in 1967 in de vorm van het 
proefschrift van de heer Gravestein verschijnen. 

E EN E L EKT RI SCH ANALOGO N VA N HET MENSELIJK C IR C ULATIESYSTEEM 

Aan de samenvatting van het proefschrift van Dr. L. de Pater wordt het volgende 
ontleend: 

De bloedsomloop van de mens leent zich niet zonder meer voor een direct 
onderzoek. Om toch een beter inzicht te krijgen in de fysische aspecten ervan, 
met name ook in verband met de analyse van pathologische afwijkingen, werd de 
bloedsomloop gesimuleerd door een elektrisch analogon. De fysische basis, het 
ontwerp en de constructie van het analogon en aan het analogon verrichte metin
gen worden in het proefschrift behandeld. 

De bloedsomloop is te splitsen in twee delen, een voornamelijk passief deel, het 
vaatstelsel, en een voornamelijk actief deel, het hart. 

Om na te gaan welk elektrisch circuit analoog is met het vaatstelsel wordt het 
verband afgeleid tussen de druk en de volumestroom (flow) in een bloedvat. Dit 
verband blijkt weergegeven te kunnen worden door twee differentiaalvergelij
kingen. 

Voor de afleiding van deze vergelijkingen wordt de beweging van het bloed in 
een bloedvat onderzocht voor een harmonische drukvariatie, waarbij de volgende 
restricties in acht worden genomen: 
1. Het bloed gedraagt zich als een vloeistof volgens Newton. 



2.. De stroming is laminair. 
3. Het bloedvat is rotatie-symmetrisch. 
4. De voortplantingssnelheid van de polsgolf is veel groter dan de axiale materiële 

snelheid. 
5. De axiale snelheid is veel groter dan de radiale snelheid; dat wil zeggen de 

golflengten, die corresponderen met de bij de bloedsomloop voorkomende 
frequenties, zijn veel groter dan de inwendige straal van het bloedvat. 

6. Het wandmateriaal is homogeen, elastisch, isotroop en voldoet aan de wet van 
Hooke; de wanddikte is klein ten opzichte van de straal van het bloedvat, 
radiale uitwijkingen zijn klein en longitudinale bewegingen zijn niet mogelijk; 
ten gevolge van de grote elasticiteitsmodulus van het wandmateriaal is de massa 
van de wand te verwaarlozen. 
Door de invoering van de eerste twee restricties kan de beweging van het bloed 

beschreven worden door de algemene hydrodynamische vergelijkingen van 
Navier-Stokes. Deze vergelijkingen, die op zichzelf niet-lineair zijn, worden met 
behulp van de restricties 3, 4 en 5 omgewerkt tot twee lineaire vergelijkingen. 
Het is voldoende om de harmonische oplossingen van deze vergelijkingen te 
onderzoeken, daar iedere beweging uit harmonische componenten kan worden 
samengesteld. De randvoorwaarden volgen uit de beweging van de wand en de 
eis dat aan de wand de snelheid van de wand en het bloed gelijk zijn ten gevolge 
van de viscositeit van het bloed. 

De oplossing van de vergelijkingen levert een uitdrukking voor de axiale 
snelheid van het bloed. Integratie van deze snelheid over de doorsnede van het 
vat leidt tot een relatie tussen de drukgradiënt en de flow, in de vorm van een 
differentiaalvergelijking. Een tweede relatie tussen de drukgradiënt en de flow 
volgt uit de integratie van de continuïteitsvergelijking. Deze twee lineaire 
differentiaalvergelijkingen vormen het uitgangspunt voor het ontwerp van het 
elektrisch analogon van het vaatstelsel. 

De invloed van fouten, die ontstaan door de bij bovengenoemde afleiding 
ingevoerde vereenvoudigde veronderstellingen, werd onderzocht aan de hand 
van gegevens uit de literatuur. Het blijkt dat de veronderstellingen volledig 
geoorloofd zijn; zij veroorzaken slechts geringe afwijkingen. 

De vergelijkingen die het verband tussen de druk en de flow in een bloedvat 
beschrijven zijn, blijkens de in het proefschrift gegeven afleiding, analoog aan de 
vergelijkingen die het verband tussen de spanning en de stroom in een elektrische 
transmissielijn weergeven. 

Uit de analogie van de vergelijkingen voor druk en flow en die voor spanning 
en stroom worden de voorwaarden afgeleid waaraan de transmissielijn moet 
voldoen. Daarbij blijken dan nog verschillende analogieën mogelijk te zijn. Bij de 
gekozen analogie wordt een druk gepresenteerd door een spanning, een flow door 



een stroom, een mechanische weerstand door een elektrische weerstand, een 
trage massa door een zelfinductie en een rekbaarheid door een capaciteit. 

De aldus berekende transmissielijn heeft continu verdeelde parameters, die 
frequentie-afhankelijk zijn ten gevolge van het frequentie-afhankelijke snelheids
profiel in het bloedvat. 

Daar een dergelijke transmissielijn niet praktisch te realiseren is, wordt deze 
benaderd door een serieschakeling van 7t-filters met constante elementen. Uit 
berekeningen blijkt, dat een stukje bloedvat bij goede benadering vervangen kan 
worden door een 7t-filter als de lengte van het stukje niet groter is dan 1 /8 golfleng
te voor de hoogste frequentie die nog van belang is. Deze frequentie is voor de 
bloedsomloop op 1 o Hz gesteld, dat wil zeggen de tiende harmonische van een 
normale hartfrequentie van 60 slagen/min. De bijdrage van deze harmonische tot 
de druk en de flow is relatief klein. De lengte die overeenkomt met 1/8 golflengte 
voor 10 Hz bedraagt ongeveer 6 cm. 

Daar verschillende bloedvaten langer zijn dan 6 cm, worden de fouten berekend 
die te verwachten zijn wanneer lange bloedvaten met verschillende stralen worden 
weergegeven door een aantal 7t-filters in serie. Uit deze berekeningen kan gecon
cludeerd worden dat het vaatstelsel goed te simuleren is door een elektrisch 
analogon. 

De elementen van de 7t-filters kunnen berekend worden uit de geometrie van de 
bloedvaten en de fysische eigenschappen van het bloed en het wandmateriaal. 
Om praktische waarden te krijgen voor de zelfinducties en capaciteiten wordt een 
tijdstransformatie toegepast. Alle verschijnselen voltrekken zich in het analogon 
duizendmaal sneller dan in werkelijkheid. 

Vanwege het grote aantal bloedvaten en de schaarste van gegevens zijn bij de 
constructie van het analogon van het vaatstelsel vereenvoudigingen toegepast. 
Van het vaatstelsel van de grote circulatie zijn de grote en middelgrote vaten afzon
derlijk gepresenteerd, terwijl de kleine perifere vaten in groepen samengenomen 
zijn. Het vaatstelsel van de longcirculatie is op soortgelijke wijze gepresenteerd. 
De gegevens voor de berekening van de elementen der 7t-filters zijn ontleend aan de 
literatuur. Bij de constructie zijn de verschillende onderdelen variabel uitgevoerd, 
zodat verschillende veranderingen in het vaatstelsel kunnen worden gesimuleerd. 

Bij de simulatie van het hart is de nadruk gelegd op de simulatie van de hemody
namische verschijnselen. De eigenschappen van de hartspier zijn niet nagebootst, 
maar wel het effect van de contractie ervan. Hiertoe is een hartruimte vervangen 
door een functioneel model, bestaande uit een holte omgeven door een zuiver 
elastische wand, waarop een uitwendige druk wordt uitgeoefend die het gevolg is 
van de contractie van de wandmusculatuur. 

In het elektrische systeem wordt een hartruimte dan weergegeven door een 
capaciteit in serie met een spanningsgenerator. Het analogon van het hart bestaat 



derhalve uit vier spanningsgeneratoren. Om de coördinatie tussen de contracties 
van de atria en de ventrikels te simuleren zijn deze spanningsgeneratoren samen
gesteld uit een viervoudige pulsgenerator en vier vermogensversterkers. De 
viervoudige pulsgenerator simuleert de activatie van het hart en levert pulsen die 
de vereiste tijdsrelatie hebben. De constructie van het analoge hart is zo uitge
voerd, dat de normale fysiologische variabiliteit kan worden nagebootst. Boven
dien is het mogelijk pathologische afwijkingen te simuleren en het effect ervan na 
te gaan. 

De gebruikte meetmethoden en de resultaten van een aantal karakteristieke 
metingen aan het analogon kunnen ingedeeld worden in drie groepen: 
1. Metingen van de eigenschappen van het vaatstelsel. 
z. Registratie van analoge hemodynamische grootheden. 
3. Meting en registratie van pathologische afwijkingen. 

Met het analogon kan men naar willekeur experimenteren over de bloedsom
loop. Zo kan men bijvoorbeeld voorspellen wat het effect zal zijn van voorgeno
men chirurgische ingrepen aan het hart of de grote vaten. Of deze resultaten zin 
hebben, dat wil zeggen of het analogon de werkelijkheid met voldoende nauw
keurigheid representeert, moet blijken uit de vergelijking van deze resultaten met 
die van metingen in vivo aan de mens. In vivo metingen zijn helaas schaars, maar 
de resultaten van tot nu toe gepubliceerde metingen blijken goed overeen te 
stemmen met overeenkomstige resultaten van het analogon. Derhalve lijkt de 
conclusie geoorloofd dat het beschreven analogon een goede simulatie van de 
werkelijk optredende verschijnselen levert, zowel onder normale als onder 
pathologische omstandigheden. 

HBT VÓÓRKOMBN VAN SBRUMHBPATITIS NA BLOBDTRANSFUSIBS 

Doel van het onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. A. Charlotte Ruys door de 
arts E. Timmer werd verricht, was het verkrijgen van inzicht in de frequentie van 
serumhepatitis na bloedtransfusies en toedieningen van bestraald plasma in Amster
dam. 

Het onderzoek werd begonnen in de tweede helft van het jaar 1961 in de vorm 
van een retrospectieve enquête, die betrekkelijk snel werken mogelijk maakte. 
Omdat twijfel rees omtrent de betrouwbaarheid van de aldus verkregen gegevens 
werd in de loop van het jaar 1962 overgegaan tot een vóóronderzoek van het tot 
dan toe verzamelde materiaal. Op grond van de resultaten daarvan werd besloten 
tot een prospectieve, echter aanzienlijk tijdrovender, werkwijze. 

Verder kon op grond van het feit dat het toedienen van bestraald plasma bij het 
begin van het onderzoek reeds vrijwel af geschaft was, dit aspect niet in bewerking 
worden genomen. 
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Het retrospectieve onderzoek werd uitgevoerd in het Binnengasthuis op de 
chirurgische af delingen en in het Wilhelmina Gasthuis op de gynaecologische en 
verloskundige afdelingen en strekte zich uit over patiënten die in de jaren 1960 en 
1961 bloedtransfusies hadden gehad; het prospectieve onderzoek werd verricht 
in dezelfde afdelingen als zojuist genoemd, vermeerderd met de Nederlands 
Hervormde Diakonessen Inrichting (alle afdelingen), het Weesperpleinziekenhuis 
(alle afdelingen) en gedurende korte tijd in het Burgerziekenhuis (chirurgische 
afdeling) en strekte zich uit over patiënten die in de jaren 1962 (gedeeltelijk), 1963 
en 1964 (gedeeltelijk) transfusies hadden gehad. 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 

Retrospectief Prospectief 
vooronderzoek onderzoek 

Aantal bij de enquête betrokken patiënten q88 2157 
Bruikbare antwoorden 1631 2032 
Gevonden gevallen van icterus, vermoedelijk 
serumhepatitis I 9 
Gevonden gevallen van icterus door andere oorzaken 16 14 

Er bestaat gegronde reden de waarnemingen van het vooronderzoek te wantrou
wen en niet verder in bewerking te nemen wegens te lage uitkomsten; de waar
nemingen van het prospectieve onderzoek zijn nog in bewerking, doch wettigen 
de conclusie, tevens antwoord op de vraagstelling bij het begin van het onderzoek, 
dat de frequentie van manifeste geelzucht, vermoedelijk serumhepatitis, na 
transfusies in Amsterdam van dezelfde orde van grootte is als die gevonden bij 
een verwant onderzoek in Arnhem (Ned. T.v. Geneesk. 107 (1963) p. 2312-2319) 
en die welke gevonden wordt in West-Europese landen en de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika. 

ONDERZOEK BETREPPENDE VACCINATIE EN INZAKE CIRCULATIE VAN POLIOMYELITIS

VIR US IN NEDERLAND 

Naar aanleiding van discussies in de Poliomyelitiscommissie van de Gezondheids
raad met betrekking tot de vraag of de vaccinatie tegen poliomyelitis met Salk
vaccin al dan niet zou kunnen leiden tot vermindering van de polioviruscirculatie 
onder de Nederlandse bevolking, werd gedurende de jaren 1964 en 1965 onder 
leiding van Prof. Dr. J. D. Vertinde een maandelijks virologisch onderzoek ver
richt van de faeces van ± 200 kleuters, verdeeld over 5 kleuterdagverblijven, en 
van het affiuent van over het gehele land verspreide rioolwaterzuiveringsinstalla
ties. 



Uit 4262 faecesmonsters van kleuters werden, alleen met behulp van weefsel
cultuur, 980 virusstammen geïsoleerd, waarvan 62 poliovirussen (5 van type 1, 
40 van type 2 en 17 van type 3), u6 Coxsackievirussen (waaronder voornamelijk 
de typen A9, BI, B2, B4, en B5), 606 ECHO-virussen (waaronder voornamelijk de 
typen 1, 2, 4, 6, 9, 11 en 14), 29 reovirussen en 167 adenovirussen. Dezelfde virus
groepen en -typen, doch met een overmaat reovirussen, werden geïsoleerd uit 
rioolwatermonsters. Er was een duidelijke correlatie tussen de virusisolaties uit de 
kleuterdagverblijven en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

De drie poliovirustypen tezamen vertegenwoordigden 6,3 % van het totale 
aantal stammen. Het relatief grote aantal type 2 stammen was afkomstig uit twee 
kleuterdagverblijven in de periode van augustus tot december 196 5, met een top in 
oktober. In deze periode bleek ruim 30% van de aldaar verblijvende kleuters drager 
van poliovirus type 2 te zijn, sommigen langer dan 60 dagen, een en ander on
danks het feit, dat zij, op een enkele na, gevaccineerd waren met Salkvaccin. De 
neurovirulentie van een viertal dezer stammen, bepaald bij apen, bleek beduidend 
zwakker te zijn dan die van een wilde prototype-stam. 

Bij 5 4 type 2 dragers is een kwantitatief virologisch faecesonderzoek verricht. 
Ter vergelijking diende een groep van 22 niet-gevaccineerde kinderen uit een 
omgeving waar een epidemische verheffing van poliomyelitis was (Tholen 1963). 
Er werd geen verschil in de gemiddelde virusconcentratie in de faeces gevonden 
tussen niet-gevaccineerde, de niet-volledig gevaccineerde en de volledig gevacci
neerde kinderen. Evenmin konden verschillen in de virusconcentratie worden 
aangetoond tussen groepen van kinderen verdeeld naar het tijdsverloop (wisselend 
van 1 maand tot 4 jaar) sedert de laatste vaccininjectie. 

Daar een dergelijk onderzoek niet eerder in Nederland was verricht, kon geen 
vergelijking worden gemaakt tussen de polioviruscirculatie nu en gedurende een 
overeenkomstige periode vóór de invoering van de inenting met Salkvaccin. Wel 
blijkt uit dit onderzoek, dat de drie typen van het poliomyelitisvirus nog in 
Nederland circuleren en zich kunnen handhaven en verspreiden in een milieu van 
volledig met Salkvaccin gevaccineerde kinderen. Dit is in het betreffende onder
zoek aangetoond voor type 2 en in een vroeger onderzoek voor type 1. 

Het onderzoek zal uitvoerig worden beschreven door de arts H.T. Weiland, die 
in 1967 op dit onderwerp hoopt te promoveren. 

GLUCOSE-6-FOSFAATDEHYDROGENASE ( G-6-PD) BEPALING IN MENSELIJK VETWEEFSEL 

In het kader van het in de jaren 1963 t/m 1965 aan Dr. P. S. Blom verleende subsidie 
ten behoeve van een onderzoek naar de mogelijke endogene mechanismen die de 
ontwikkeling van vetzucht bevorderen, heeft Dr. T. Tjabbes verslag uitgebracht 
over het onderdeel betrekking hebbende op de glucose-6-fosfaatdehydrogenase 
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(G-6-PD) bepalingen in menselijk vetweefsel. Van de onderzoekresultaten wordt 
het volgende overzicht gegeven. 

Het is bekend, dat de vetzuursynthese grotendeels plaatsvindt in het vetweefsel 
(Wertheimer en Schafrir, 1960). Hierbij is de aanwezigheid van N.A.D.P.H. (nicoti
namide atenine dinucleotide phosphate/hydroxydide) noodzakelijk. De reductie 
van N.A.D.P. tot N.A.D.P.H. geschiedt in het cytoplasma grotendeels onder invloed 
van de oxydatie van glucose-6-fosfaat in de Hexose-Monofosfaat Shunt (H.M.s.). 

Tabel J. G-6-P D gehalte i11 vetweefsel bij IJ perso11e11 

G-6-Po gehalte G-6-Po gehalte 
subcutaan vetweefsel intraperitoneaal P. 
vetweefsel in m. J .E. vetweefsel in m.J.E. 

Per gr. nat vet 117 225 0,02 

Per mgr. stikstof 221 361 0,02 

p < 0,05 

Tabel II. G-6-P D gehalte i11 vetweefsel, vergeleken bij mannen e11 vrouwen en bij personen met verschillend lichaams
gewicht 

G-6-PD 
gehalte 

N.*** per gr p, 

nat vet 
inm.I.E. 

Subcutaan mannen 

1 

12 

1 

121 

1 
Subcutaan vrouwen 28 99 

> 0,05 

Intraperitoneaal mannen 

1 

15 

1 

201 

1 
Intraperitoneaal vrouwen 

> 0,05 
20 247 

Subcutaan 
* Overgewicht 16 86 ** 

Normaal 16 108 = 0,06 
Ondergewicht 8 139 

Intra peritoneaal 
Overgewicht 8 154 ** 
Normaal 16 233 = 0,04 
Ondergewicht II 272 

* Uitgedrukt als percentage van het normale lichaamsgewicht. 
Ondergewicht< 90%; Overgewicht > 109% . 

** P. berekend voor de correlatie-coëfficiënt. 
*** Aantal personen. 

G-6-PD 
gehalte 
per mgr P. 

stikstof 
inm.I.E. 

1 

207 

179 
1 

> 0,05 

1 

291 
304 

1 

> 0,05 

172 ** 
198 = 0.27 
195 

238 ** 

3°9 = 0,04 
326 



De eerste stap van de H.M.s. wordt bepaald door het enzym glucose-6-fosfaat
dehydrogenase (G-6-PD). Door McLean (1958) en Gellhorn en Marks (1961) is 
aangetoond, dat de H.M.S. in vetweefsel, met een toegenomen vetzuursynthese, 
zeer actief is. Andere onderzoekers (Teppermann en Teppermann, 195 8 en Holli
field en Parson, 1962) vonden in leverweefsel en vetweefsel met verhoogde lipo
genesis een toegenomen G-6-PD gehalte. 

Het doel van het onderzoek was, uitgaande van de veronderstelling dat het 
G-6-PD gehalte in vetweefsel correleert met de vetzuursynthese, door bepaling 
van het G-6-PD gehalte in vetweefsel een indruk te krijgen van de mate van lipo
genese in vetweefsel bij personen van verschillend lichaamsgewicht en van 
verschillend geslacht. 

Het vetweefsel werd tijdens operatie, na 10-12 uur vasten, uit de subcutis van de 
bovenbuik en van het omentum verkregen. Het G-6-PD gehalte werd spectrofoto
metrisch volgens de methode van Löhr en Waller (1962) bepaald. De resultaten 
zijn samengevat in twee tabellen. Uit tabel I blijkt, dat het G-6-PD gehalte in het 
intraperitoneale vetweefsel significant hoger is dan in het subcutane vetweefsel. 
Deze waarneming staat in suggestief verband tot die van Hamosh en medewerkers 
(1963). Zij toonden aan, dat de lipogenesis in intraperitoneaal vetweefsel hoger is 
dan in het subcutane vetweefsel. Zoals uit tabel II blijkt is er geen verschil in het 
G-6-PD gehalte bij mannen en vrouwen. In het subcutane vetweefsel blijkt er geen 
significante correlatie te bestaan van het lichaamsgewicht met het G-6-PD gehalte. 
In het intraperitoneale vetweefsel werd echter juist een significante, negatieve 
correlatie gevonden; bij toename van het lichaamsgewicht daalt het G-6-PD gehalte. 

Geconcludeerd kan worden dat, als het G-6-PD gehalte in vetweefsel correleert 
met de vetzuursynthese, de verkregen gegevens geen aanwijzing geven voor een 
toegenomen lipogenesis in vetweefsel van personen met overgewicht. 

Voor het verkrijgen van het vetweefsel is veel dank verschuldigd aan Dr. - ~ 

J.D.Bom en Dr.P.J.Kuyjer, hoofden van de chirurgische afdeling van de Ge
meente Ziekenhuizen te 's-Gravenhage. 

VERVOLGONDERZOEK NAAR GEHOORSTOORNISSEN BIJ JONGE KINDEREN IN DE PROVINCIE 

UTRECHT 

Het onderzoek was een voortzetting van het in 1963 te Zeist gehouden proef
onderzoek naar gehoorafwijkingen bij baby's en kleuters, thans echter verricht in 
(kleinere) gemeenten zonder medewerking van de Gemeentelijke Geneeskundige 
en Gezondheidsdiensten. 

Het doel van het onderzoek was primair van organisatorische aard, namelijk na 
te gaan of het mogelijk is een massaal gehooronderzoek bij jonge kinderen te doen 
plaatsvinden met inschakeling van bevolkingsadministratie en plaatselijke kruis-



vererugmgen. Hierbij zou tevens dienen te blijken of het rendement van een 
dergelijk onderzoek (op de zuigelingenleeftijd) zodanig is dat een periodiek 
onderzoek gerechtvaardigd is. 

Het onderzoek, waarvoor de Gezondheidsorganisatie TNO financiële steun 
verleende, werd uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Samenwerkende 
Provinciale Utrechtse Verenigingen van het Groene, Wit-Gele en Oranje-Groene 
Kruis. Organisatie en rapportering waren in handen van het Bureau van de Provin
ciale Raad voor de Volksgezondheid. 

Het gehooronderzoek werd in het najaar van l 964 verricht in een tiental gemeen
ten in de provincie Utrecht. Door na-onderzoek en evaluatie in 1965 zijn aan
vullende gegevens verkregen. 

Het onderzoek strekte zich uit tot een groep baby's van 6 tot l 8 maanden en een 
groep kleuters van circa 4 jaar. Door de gemeentelijke bevolkingsadministratie 
werden de adressering en frankering van de eerste oproep verzorgd. Het gehoor
onderzoek, dat voornamelijk in wijkgebouwen plaatsvond, werd uitgevoerd door 
akoepedisten in samenwerking met vooraf geïnstrueerde wijkverpleegsters van de 
plaatselijke kruisverenigingen. Het gehooronderzoek van de baby's werd verricht 
volgens de observatiemethode Ewing. De kleuters werden gescreend met de 
Giema-audiometer, die bij het herhalingsonderzoek werd vervangen door een 
audiometer met uitgebreidere mogelijkheden. 

Van de 21 l l opgeroepen baby's zijn er, na eventueel herhaalde oproep, 1703 
(ruim 80%) voor het gehooronderzoek verschenen; van de 2047 opgeroepen 
kleuters kwamen er 1712 (ruim 83%). De opkomstpercentages per gemeente 
varieerden van 70 tot 90% . 

Met het oog op de toekomstige organisatie van het onderzoek is nagegaan welke 
vorm van preventieve (positieve) zorg de opgeroepen kinderen genoten. Driekwart 
van de opgeroepen kinderen werd op het consultatiebureau voor zuigelingen 
gecontroleerd; circa een vijfde deel genoot die zorg via de huisarts. Van de onder
zochte baby's en kleuters werden er relatief meer op het zuigelingen-(en kleuter-) 
consultatiebureau gecontroleerd dan van de niet-opgekomenen. 

Om een indruk te krijgen van het sociale milieu waaruit de kinderen afkomstig 
waren, zijn de vaders ingedeeld in drie beroepsklassen. Er kon geen verband 
worden aangetoond tussen sociaal milieu en bereidheid tot deelneming aan het 
onderzoek. 

Van de 1703 baby's reageerden er bij eerste onderzoek 196 (II,5 % ) niet (vol
doende) op de aangeboden geluiden. Na vermindering met het aantal hierin 
begrepen (mogelijk te jonge) zuigelingen van 6 maanden zou dit percentage 8 à 9 
hebben bedragen. Bij het herhalingsonderzoek reageerden 40 baby's (2,3 % ) nog 
onvoldoende. Zij werden naar hun huisarts verwezen en, via deze, meestal naar 
het audiologisch centrum. 
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Latere bevindingen wezen uit dat van 26 kinderen het gehoor goed was. Van 
4 andere kinderen bleek het gehoor na toegepaste therapie goed te zijn. Van 5 kin
deren bleef het gehoor afwijkend. Eén van hen heeft een hoortoestel gekregen; de 
anderen blijven voorlopig onder controle. Van 5 kinderen is nog steeds niet 
bekend of zij al dan niet goed horen. Ook zij zijn onder controle gebleven. 
Uiteindelijk hebben ten minste 5 en ten hoogste 10 baby's uit deze groep een (blij
vende) gehoorafwijking. 

Van de 1712 onderzochte kleuters reageerden er 423 (bijna 25%) bij eerste 
onderzoek niet voldoende. Bij het herhalingsonderzoek was er bij 1 5 o van hen nog 
onvoldoende reactie, terwijl bij 9 kinderen het maken van een audiogram (voor de 
tweede maal) mislukte. Deze 159 kinderen werden naar hun huisarts verwezen. 

Latere bevindingen hadden het volgende resultaat. Van alle 1712 kleuters 
hadden er 9 een perceptieslechthorendheid, 2 een gehoorafwijking van onbekende 
aard, ten minste 104 en ten hoogste 13 3 een (al of niet passagère) geleidingsstoor
nis. Het aantal kinderen in deze groep met een lichte tot matige respectievelijk 
ernstige gehoorafwijking ligt dus tussen 115 en 144 (6,7 - 8,4%). 

Voor uitvoeriger gegevens zij verwezen naar het desbetreffende rapport van de 
Stichting. 

Met het onderzoek is een positief antwoord gegeven op de vraag of het mogelijk 
is een dergelijk massa-onderzoek door de samenwerkende provinciale kruisver
enigingen met behulp van bevolkingsadministratie en plaatselijke wijkverpleeg
sters te doen uitvoeren. Bij een op deze wijze opgezet onderzoek worden alle 
kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep in de gelegenheid gesteld hieraan deel 
te nemen. 

Met betrekking tot het rendement kan worden geconstateerd dat de toegepaste 
methodiek aan de verwachtingen beantwoordt. Bij drie kinderen - een baby en 
twee kleuters - is direct een hoortoestel aangepast, twee kleuters zullen binnen- \ 
kort zo'n toestel krijgen. 

De tot nu toe verkregen resultaten rechtvaardigen de conclusie, dat een regel
matig terugkerend gehooronderzoek bij jonge kinderen een wezenlijk onderdeel 
van de gezondheidszorg behoort te zijn. 

DE VERLOSKUNDE VAN DE HUISARTS 

In een reeks van 26 artikelen door P.A. Coumou, Dr. D. Hoogendoorn en H.A. J. 
Verhagen, waarvan er 24 in Huisarts en Wetenschap en 2 in het Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde verschenen, werden de resultaten van het in 195 8 onder 
auspiciën van het Nederlands Huisartsen Genootschap geëntameerde onderzoek 
naar de verloskunde van de huisarts besproken. In dat jaar begeleidden 229 huis
artsen bijna 10.000 bevallingen. 
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De resultaten van de verloskundige zorg door de deelnemende huisartsen was 
niet ongunstig: de perinatale sterfte in hun praktijken was eerder lager dan hoger 
in vergelijking met diein het gehele rijk (1960: H.en W. 3, p. 305). 

Naast vele positieve zijn er enige belangwekkende negatieve bevindingen. Een 
aantal relaties, dat voor de hand liggend leek, kon niet worden vastgesteld. De 
leeftijd van de arts bleek geen invloed te hebben op het al of niet zelf verrichten 
van een forcipale extractie (1961: H. en W. 4, p. 372). Het sociale milieu van de 
kraamvrouw had geen invloed op de perinatale sterfte (1962: H. en W. 5, p. 10). 
Het tijdstip van onderzoek, de sociale groepering van de kraamvrouw, noch de 
vorm van kraamzorg bleek van invloed op de frequentie van de puerperale infec
tie (1962: H. en W. 5, p. 322). Er bleek geen verband te kunnen worden gelegd 
tussen kunstmatige inleiding van de baring en een ongunstige afloop hiervan 
( l 962: H. en W. 5, p. 3 26). Een later begonnen prenatale zorg bleek geen verhoog
de prenatale sterfte met zich meegebracht te hebben (1963: H. en W. 6, p. 75). 
Het verloskundige gedragspatroon van de deelnemers bleek niet of nauwelijks te 
worden beïnvloed door de school, die hen opleidde (1966: H. en W. 9, p. 339). 
Opmerkelijk was, dat niet waarschijnlijk kon worden gemaakt, dat frequent, 
respectievelijk hoog doseren van weeënbevorderende middelen een ongunstige 
invloed heeft gehad op de afloop van de bevalling (1966: H. en W. 9, p. 16). 
Hierbij wordt aangetekend, dat men hieruit niet mag concluderen, dat aan de 
injectie van weeënbevorderende middelen geen gevaren zijn verbonden. Men kan 
slechts zeggen, dat deze gevaren bij de door de deelnemers gebruikte frequentie 
en doseringen niet naar voren zijn gekomen. 

De werkgroep laat enige kritiek horen op het verloskundig handelen en geeft 
hierbij adviezen: 

Niet altijd werden bloedgroep en rhesusfactor bepaald, waardoor geen profy
lactische maatregelen werden genomen en een dodelijke afloop soms als een 
verrassing kwam. Gelukkig bleek hierin reeds tijdens de onderzoekperiode ver
betering op te treden, waarschijnlijk juist door het deelnemen aan een dergelijk 
onderzoek, waarvan educatieve waarde uitgaat. Wanneer rhesusantagonisme 
bekend was en zelfs bij een belaste anamnese werd niet altijd de gynaecoloog of 
het ziekenhuis ingeschakeld. Waar dit nodig bleek werd niet altijd partus arte 
prematurus overwogen, laat staan uitgevoerd ( l 96 3 : H. en W. 6, p. l 46). 

Er moet meer naar worden gestreefd bevallingen met een verhoogd risico voor 
het kind in een ziekenhuis onder leiding van een gynaecoloog te doen plaatsvinden 
(1963: H. en W. 6, p. 9). Met name wordt de wenselijkheid bepleit (vooral bij 
praematuritas) veelvuldiger dan thans· gebruikelijk is de partus aan een gynaecoloog 
over te dragen(1964: H. en W. 7, p. 371). 

De artsen op het platteland dienen zich te realiseren dat aldaar de kindersterfte 
ten gevolge van toxicose groter is dan in de stad ( l 96 3 : H. en W. 6, p. 9 l ). 
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Bij primiparae met langdurige baring werd opvallend vaak sectio caesarea ver
richt. De huisarts dient hierbij doordrongen te zijn van het risico voor het kind. 
Veel kan van hem afhangen: hij moet niet te vroeg stellen dat een primipara in 
partu is en zijn wijze van begeleiding van een langdurige partus is van groot 
belang (1963: H. en W. 6, p. 287). 

Vroeg breken van de vliezen bleek gevaarlijk(1965: H. en W. 8, p. 208). 
Argumenten worden aangevoerd voor de veronderstelling, dat de ziekenhuis

opname van vrouwen, wier partus prematuur begon, in onvoldoende mate plaats
vond. Geboorten na een zwangerschap van minder dan 36 weken behoren zo 
mogelijk in een ziekenhuis plaats te vinden. De huisarts dient daartoe in zijn 
instructie aan iedere zwangere op te nemen onmiddellijk te waarschuwen wanneer 
de bevalling meer dan vier weken voor de verwachte datum begint ( l 966: H. en 
W. 9, p. 181). 

ABORTUS I N DE HUISARTSEN PRAKTIJK 

In 1960 werd op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap een onder
zoek ingesteld naar de abortus in de huisartsenpraktijk, waaraan een groot aantal 
huisartsen medewerking verleende. 

Doel van het onderzoek was : 
l. Een indruk te krijgen van het aantal gevallen van abortus; met name te trachten 

de frequentie te bepalen ten opzichte van het totaal aantal zwangerschappen in 
een bepaalde populatie in een bepaalde periode en factoren te vinden die deze 
frequentie beïnvloeden. 

2. Te trachten een vergelijking te maken tussen de resultaten die verkregen worden 
met verschillende behandelingsmethoden van dreigende abortus. 

3. Een overzicht te krijgen van de wijze waarop de huisarts een niet te stuiten \ 
abortus behandelt. 

In het verslagjaar verscheen als slot van de bewerking van het onderzoek het 
proefschrift van de heer W.J.J.Ligtenberg: 'Abortus in de huisartsenpraktijk'. 
Dit proefschrift is de bewerking van de eerste en derde doelstelling van het 
onderzoek. Dr. W. A. Roorda uit Haarlem bewerkte de tweede doelstelling in zijn 
dissertatie: 'De behandeling van de dreigende abortus' (Utrecht, l 964). 

Oorspronkelijk hadden 395 artsen zich voor deelneming aan het onderzoek 
opgegeven; bij bewerking werden gegevens van 225 huisartsen gebruikt, voor 
enkele onderdelen van 280 huisartsen. 

Nagegaan werd in hoeverre dit onderzoek representatief was voor de Neder
landse bevolking, dat wil zeggen of de artsen zowel als de patiënten een represen
tatieve groep vormden. Hoewel het onderzoek op diverse punten niet representa
tief bleek voor Nederland, geven de verkregen cijfers een redelijk inzicht in het 
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voorkomen en de behandeling van abortus in 1960 in Nederland. Het is waarschijn
lijk dat niet alle abortusgevallen in 1960 ter kennis van de deelnemende huisartsen 
zijn gekomen en ten aanzien van het voorkomen van abortus provocatus zijn de 
gegevens zeker onvolledig. Overigens bleek dat aan de betrouwbaarheid van de 
gegevens niet behoeft te worden getwijfeld. 

In aansluiting op de studie van Roorda zijn nog enkele factoren behandeld in 
verband met de afloop van dreigende abortus. Het blijkt nu dat een dreigende 
abortus bij gehuwde vrouwen significant minder vaak in abortus eindigt naarmate 
deze vrouwen in sterkere mate lijden aan zwangerschapsbraken. Merkwaardig is 
dat bij verdeling van de patiënten met dreigende abortus naar de provincie waar 
zij wonen, de afloop van de dreigende abortus in de noordelijke provincies 
(Groningen, Friesland, Drente en Overijssel) significant vaker ongunstig en in de 
zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) significant vaker gunstig blijkt 
te zijn dan in de overige provincies. Een verklaring hiervoor werd niet gevonden. 
Van alle gevallen van dreigende abortus werd 8, 1 % verdacht van provocatie. 

Zoals te verwachten was, kwam temperatuursverhoging vaker bij geprovo
ceerde abortus voor dan bij de overige dreigende abortus. Van alle gevallen van 
dreigende abortus bij niet-gehuwden werd meer dan de helft verdacht van provo
catie. Het percentage verdachte provocatie van dreigende abortus in de stad be
droeg het dubbele van dat op het platteland. 

Berekening van het percentage abortus uit de gegevens van het onderzoek gaf 
een uitslag van 8,8%. Het percentage abortus berekend uit de anamnestische gege
vens bedroeg 20,3. Interessant bleek de vergelijking van dit percentage met het 
anamnestische abortuspercentage van het twee jaar eerder gehouden verloskunde
onderzoek. Hier werd een abortuspercentage van 11 ,4 gevonden. Uit bovenstaan
de gegevens werd een theoretisch 'werkelijk' abortuspercentage afgeleid van 13,0. 
Aangenomen kan wel worden dat met dit percentage de werkelijkheid zo dicht 
mogelijk werd benaderd. 

Leeftijd, pariteit en zwangerschapsrangnummer bleken van invloed op het 
abortuspercentage in die zin, dat bij numerieke stijging van één van deze drie 
factoren de abortusfrequentie hoger wordt. Het al of niet hebben gehad van een 
abortus bleek van invloèd op de frequentie: vrouwen die een abortus hebben 
gehad, hebben meer kans dat de zwangerschap eindigt in abortus dan vrouwen 
zonder abortus in de anamnese. Bij verdeling van de patiënten naar inwonertal 
van hun woongemeenten blijkt het geregistreerde abortuspercentage significant 
te dalen van de grootste gemeenten naar de kleinste gemeenten. 

Ten slotte werd nagegaan hoe de handelwijze van de huisarts is bij het optreden 
van een abortus. De helft van de patiënten gaat naar het ziekenhuis. Op het platte
land blijven zij vaker thuis dan in de stad. In de grote steden werd de behandeling 
dan ook duidelijk vaker overgedragen aan de specialist dan op het platteland. 
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Oudere huisartsen bleken minder vaak naar de specialist te verwijzen dan jongere. 
De wijze van beëindiging van de abortus was als volgt: ± 40% eindigde spontaan; 
bijna 50% werd gecuretteerd, meestal door de specialist; digitale uitruiming werd 
in ± 8% van de gevallen toegepast, meestal door de huisarts zelf. De specialist 
paste bij curettage en digitale uitruiming bijna altijd narcose toe, de huisarts in 
slechts de helft van de gevallen. Naarmate het tijdsverloop tussen het begin van de 
bloeding en de beëindiging van de abortus groter werd, daalde de kans op spon
tane uitstoting en steeg het percentage curettages. 

Hoewel de doelstellingen van het onderzoek bereikt zijn, mag aan de uitkomsten 
geen absolute waarde worden toegekend omdat de huisartsen die aan het onder
zoek hebben deelgenomen niet in alle opzichten representatief zijn voor de 
Nederlandse huisartsen in 1960. 

ONDERZOEK TOT HET VERKRIJGEN VAN UITGEBREIDER INZICHT IN DE PATHOLOGISCHE 

ANATOMIE VAN DE NEONATUS 

In het verslagjaar verscheen het proefschrift van de heer C. B. F. Daamen: 'Perina
tale sterfte in Rotterdam, een morfologisch-klinische studie'. 

In het Centraal Pathologisch Laboratorium te Rotterdam werden vanaf l janu
ari 195 l tot l januari 1962 1773 obducties verricht op perinataal gestorven kinderen. 

De wijze waarop het onderzoek werd verricht heeft er toe geleid, de zo juist 
genoemde l 1-jaarsperiode onder te verdelen in twee opeenvolgende perioden van 
5Î jaar. 

Bij dit onderzoek is getracht: 
l. De morfologische afwijkingen bij perinataal gestorven kinderen te registreren. 
2. De afwijkingen tot syndromen te groeperen. 
; . Deze afwijkingen en syndromen te correleren met klinische gegevens. 
4. De pathogenese van deze afwijkingen en syndromen te bestuderen. 
5. De betekenis van de gevonden afwijkingen als doodsoorzaak na te gaan. Dit 

laatste leidde tot een scheiding bij de aanvaardbare doodsoorzaken in frequent 
voorkomende en incidenteel voorkomende. Bovendien werd een scheiding 
gemaakt tussen morfologische afwijkingen die wel en die niet als doodsoor
zaak aanvaardbaar waren. 
In kort bestek laten de belangrijkste resultaten zich als volgt, uiteraard onvol

ledig, weergeven. Indien duidelijke verschillen in frequentie in de bovengenoem
de 5 l jaarsperioden bestonden, zijn deze in het onderstaande opgenomen. 



../1.anvaardbaredoodsoorzaken 

a. Frequent voorkomende afwijkingen 

De tentoriumscheur is een lesie van de dubbelbladen van de harde hersenvliezen, 
die in 76% met subdurale bloeding gepaard gaat. Onder perinataal gestorven kinde
ren (zonder de niet goed te beoordelen gemacereerde kinderen) was de frequentie 
van voorkomen 24 à 25%. Het is een grove intracraniële lesie, veroorzaakt door 
een schedeltrauma, veelal samenhangend met verhoogde weerstand in de barings
weg of met beperking van mogelijkheid tot geleidelijke aanpassing van de schedel 
aan deze baringsweg. 

Subependymale en intraventriculaire bloedingen zijn veneuze bloedingen, welke 
hun oorsprong vinden in de grote dunwandige subependymaal in de zijventrikels 
gelegen venae. Zij komen vrijwel uitsluitend in de eerste levensweek voor. Onder 
alle neonataal gestorven kinderen is de frequentie 15%, onder de neonataal ge
storven prematuren 23,5%, dus duidelijk hoger. Het zijn grove intracraniële 
lesies die, zonder samenhang met enig schedeltrauma, tijdens de eerste aanpassing 
aan het extra-uterine leven in het bijzonder bij vroeggeborenen ontstaan. De 
pathogenese is onvoldoende bekend. 

De hyaline membranen pneumonie is morfologisch een diffuse longaandoening, 
waarbij de bloedrijke, zinkende longen, microscopisch een atypische ontplooiing 
tonen. Daarbij komen in alveoli wandstandige fibrine membranen voor. De 
afwijking komt uitsluitend in de eerste levensweek voor. Onder alle neonataal 
gestorven kinderen lag de frequentie tussen 19 en 28,6%, onder neonataal gestor
ven prematuren was deze 30 tot 50%, dus duidelijk hoger. 

De hyaline membranen pneumonie is morfologisch een uitgebreide pulmonale 
afwijking, die tijdens de eerste aanpassing aan het extra-uterine leven tot ont
wikkeling komt bij kinderen die door onvoldragenheid tot deze aanpassing niet 
volledig geschikt zijn. De pathogenese is veel omstreden. 

Aangeboren afwijkingen vormen tezamen een groep van morfologische af
wijkingen van uiteenlopend karakter. Onder alle perinataal gestorven kinderen is 
de frequentie als een aanvaardbare doodsoorzaak 22 tot 24%, daarbij was de 
frequentie onder neonataal gestorven kinderen 27,5%. 

In de pathogenese werden voor exogene factoren geen aanwijzingen gevonden. 

b. Incidenteel voorkomende afwijkingen 

Parenchymateuze hersenlesies waren in de vorm van parenchymateuze hersen
bloedingen zeldzaam in de neonatale periode ( 2, 7o/o). Bij vóór de geboorte gestorven 
kinderen was deze frequentie 0,45% ! Zeldzaam waren ook de uitsluitend in de 
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neonatale periode voorkomende kernicterus (4%) en de eveneens uitsluitend 
neonataal aangetroffen encefalod ystrofische haardj es ( 1, 3 % ) . 

Longafwijkingen: Interstitieel longemfyseem werd in ± 6% van de neonataal 
gestorven kinderen gevonden. 

Bloedgroepincompatibiliteit werd onder perinataal gestorven kinderen in een 
wisselende frequentie ( 2,9% - 5, 5 %) aangetroffen. 

Chronische intra-uterine ontsteking: Toxoplasmose was zeldzaam (10 gevallen 
onder 1773 perinataal gestorven kinderen). Nog zeldzamer was de gegenerali
seerde cytomegalie (2 gevallen). Listeriosis, besmetting met herpes virus en 
(waarschijnlijk) ook die met Coxsackie virus ontbraken onder perinataal gestorven 
kinderen. Lues kwam sporadisch voor. 

Acute infecties werden zowel voor als na de geboorte aangetroffen. Na de 
geboorte waren deze zeldzaam. Voor de geboorte waren in de placenta acute 
ontstekingen niet zo zeldzaam. Eerst bacteriologisch onderzoek zal kunnen uit
maken welk deel van deze ontstekingen op (septische) infectie berust. Iatrogene 
stoornissen waren zeer zeldzaam (2 gevallen). Tumoren van het kind behoorden 
tot de uitzonderingen. 

Bij de zo juist weergegeven belangrijkste resultaten moet men zich bij de waar
dering van de gegeven percentages bewust blijven van de weergave ten opzichte 
van peri(neo-) nataal gestorven kinderen én van de vertekening, die een materiaal van 
perinataal gestorven geobduceerde kinderen bij vergelijking met alle (in Rotterdam) 
perinataal gestorven kinderen bezit. Een ideale weergave wordt eerst bereikt bij 
een obductiefrequentie van 100% . Tevens biedt dit laatste de mogelijkheid om tot 
een weergave te komen ten opzichte van alle dood en levend geborenen. 

Morfologische, c.q. pathologisch-anatomische afwijkingen hebben, behalve als 
aanvaardbare doodsoorzaak, betekenis voor de uitbreiding van het inzicht in de 
ziekteleer van de foetus en van de pasgeborene. Een voorbeeld daarvan vormt de 
rechtszijdige leververvetting, waarschijnlijk het gevolg van langduriger hypoxie 
gedurende het intra-uterine leven. 

Morfologische bevindingen bij de normale foetus en de normale pasgeborene 
zijn onvoldoende bekend. Een voorbeeld daarvan vormen de snelle veranderingen 
van de overgangszone van de foetale bijnier. 

Het onderzoek tot het verkrijgen van uitgebreider inzicht in de pathologische 
anatomie van de neonatus heeft zowel door toename van ervaring in de normale 
anatomie als in de pathologische anatomie betekenis gehad. 

De rentabiliteit van morfologisch onderzoek is voor het vaststellen van een 
aanvaardbare doodsoorzaak vooral bij neonataal gestorven kinderen hoog te 
noemen (87%). Voor de doodgeboren niet gemacereerde kinderen bedroeg dit 
5 7% , voor de doodgeboren gemacereerde kinderen 43 % . 



PROEFONDER Z OE K REGISTRATIE VAN MEDISCHE G E GEVENS UIT ZI E KENHUIZEN 

Dit proefonderzoek stond onder auspiciën van de Geneeskundige Vereniging tot 
bevordering van het Ziekenhuiswezen; het werd geleid door Dr. D. Hoogendoorn. 

Definitie en doel 

Onder 'Registratie van medische gegeven uit ziekenhuizen' kan men verstaan: 
Het vastleggen van medische, administratieve en sociale gegevens betreffende de 
patiënt en het verzorgen van de toegankelijkheid van deze gegevens ten behoeve 
van behandeling, wetenschapsbeoefening en beleid. 

Voor de medische directie en de staf kan een naar diagnose gerangschikt patiën
tentableau een belangrijk hulpmiddel zijn bij het vaststellen van het beleid. Dit 
geldt vooral, indien bepaalde karakteristieken van de patiënt, zoals leeftijd en 
geslacht, sociale status en woonplaats, bijzonderheden betreffende de hospitalisa
tie zoals verpleegduur, verrichte operaties, enz., mede worden geregistreerd. 

De clinicus zal een overzicht willen hebben van de jaarlijks door hem behandelde 
patiënten naar diagnose, respectievelijk naar de door hem verrichte operaties. 
Ten behoeve van een studie, een klinische demonstratie, een voordracht, enz. en 
eventueel ter evaluatie van eigen werk zal zijn statusarchief niet alleen toegankelijk 
moeten zijn naar naam van de patiënt, maar tevens naar diagnose en naar eventueel 
plaats gehad hebbende operatie. 

Samenbundeling van gegevens uit verschillende ziekenhuizen zal de weten
schappelijk onderzoeker de weg kunnen wijzen naar de plaatsen, waar de ziekte
geschiedenissen betreffende al of niet zeldzame aandoeningen kunnen worden 
aangetroffen. 

Door registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen wordt velerlei epide
miologisch onderzoek (in de moderne betekenis van het woord) mogelijk. Hier
onder dient met name te worden genoemd de opbouw van een Nederlandse 
ziekenhuis-morbiditeitsstatistiek. 

Organisatievorm 

De registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen, begonnen als een 
particuliere aangelegenheid, kwam per 11 december 19 5 9 onder auspiciën van de 
Geneeskundige Vereniging tot bevordering van het Ziekenhuiswezen. Deze 
vereniging stelde een commissie 'Medische Registratie' in. In 196 3, tegen het einde 
van de periode, waarin de Gezondheidsorganisatie TNO het project subsidieerde, 
kwam de 'Stichting Medische Registratie' tot stand. Hierin zijn paritair vertegen
woordigd: 
a. de Stichting Het Nederlandse Ziekenhuiswezen; 
b. de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen; 
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c. de Landelijke Specialistenvereniging; 
d. de Geneeskundige Vereniging tot bevordering van het Ziekenhuiswezen. 

Deze stichting heeft per 1 januari 1964 het werk van de bovengenoemde 
commissie 'Medische Registratie' overgenomen. Als directeur werd Dr. 0. Fokkens 
benoemd. De stichting vond aanvankelijk onderdakinhetgebouwvandeKonink
lijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, maar zag 
zich door de zich snel uitbreidende werkzaamheden al spoedig genoodzaakt een 
eigen kantoorpand (Ramstraat 9 te Utrecht) te betrekken. 

Verzamelde gegevens 

Op uniforme wijze werden en worden in de deelnemende ziekenhuizen per patiënt 
de volgende gegevens verzameld: 
leeftijd 
geslacht 
woongemeente 
maand van opname 
beroep, respectievelijk beroep van het gezinshoofd 
betalende instantie 
aard van de opname (al of geen spoed, al of geen verkeers- of ander ongeval) 
verpleegduur 
specialisme (specialist) van opname en van ontslag 
diagnose(n) 
aard van de eventueel verrichte operatie(s) 
al of geen spoedoperatie 
complicaties, opgetreden tijdens de verpleging 
wijze van ontslag (naar huis, naar elders, overleden al of niet met aansluitende 

obductie). 
Met betrekking tot kraamvrouwen bovendien: 
pariteit 
aard der eventuele kunstverlossing 
perinatale sterfte van het kind. 

Het merendeel van de ziekenhuizen verzamelde voorts enkele aanvullende gege
vens, alle van administratieve aard, zoals: 
religie 
klasse 
afdeling of zaal 
naam (codenummer) van de huisarts, en dergelijke. 
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De codeljjsten 

Voor de codering van diagnosen werd het classificatiesysteem van de Wereld
gezondheidsorganisatie (wGo) gekozen. Ten behoeve van een overzichtelijker 
publikatie van de gegevens werd aanvankelijk tevens gebruik gemaakt van de 
verkorte lijst van de WGO. Daar deze laatste voor het beoogde doel echter verre 
van optimaal bleek te zijn, werd een nieuwe verkorte lijst van 1 5 o nummers ont
worpen, welke beter past bij de in Nederland bestaande verhoudingen. Deze 
verkorte lijst wordt gebruikt naast de officiële 3-cijferlijst van de WGO. 

Intussen had men in de Verenigde Staten van Amerika de codelijst van de WGO 
omgewerkt en daarbij speciaal aangepast voor het gebruik in ziekenhuizen. Met 
ingang van 1966 heeft de Stichting Medische Registratie deze door Dr. 0. Fokkens 
in het Nederlands vertaalde lijst in gebruik genomen. 

Een codelijst van operaties werd door Dr.D.Hoogendoorn opgesteld aan de 
hand van de tarievenlijst voor de honorering van specialistische hulp door zieken
fondsen. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ( c.B.S.) stelde een voor het beoogde doel 
bruikbare codelijst van Nederlandse gemeenten beschikbaar, alsmede een goed 
hanteerbare classificatie van beroepen. 

Wijze van bewerking 

Tot 31 december 1961 werden de in de ziekenhuizen verzamelde gegevens door 
registratie-assistenten ter plaatse op randponskaarten overgebracht en na afloop 
van elk der jaren 1960 en 1961 tot een vrij groot aantal tabellen verwerkt. Dank zij 
de hulp van het c.B.S. konden deze uit de verschillende ziekenhuizen ingezonden 
tabellen worden getotaliseerd. Als resultaat kwam de eerste publikatie tot stand: 
Enige resultaten van de registratie van medische gegevens uit een dertiental zieken
huizen, 1960, 196 l. Deze publikatie beleefde drie drukken. 

Het voordeel van de randponskaarten was gelegen in de mogelijkheid tot 
onmiddellijke bewerking ter plaatse. Toen door de uitbreiding van het aantal 
deelnemende ziekenhuizen de opstelling van steeds meer van algemeen belang 
geachte tabellen mogelijk leek te worden, werd de tijdrovende aard van dit rand
ponskaartensysteem een niet te onderschatten nadeel. Dit, gepaard met de druk, 
die werd uitgeoefend door de Nationale Commissie voor Gezondheidsstatistieken, 
voerde tot het besluit om per l januari 1962 over te schakelen op machinaal 
(elektronisch) te bewerken ponskaarten. Het c.B.s. met zijn grote ervaring op het 
gebied van bevolkings- en sterftestatistieken werd bereid gevonden zijn juist 
gestichte afdeling 'Gezondheidsstatistieken' (hoofd: Dr. M. J. W. de Groot) te doen 
optreden als een centrum van verwerking. 
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Voor de ziekenhuizen verviel hiermee de mogelijkheid om de door de registratie 
verzamelde gegevens op elk willekeurig ogenblik onmiddellijk en ter plaatse te kun
nen raadplegen. Ten einde dit bezwaar te ondervangen zijn in de ziekenhuizen zo
genaamde indexsystemen in gebruik genomen. Met behulp hiervan wordt het lokale 
statusmateriaal per specialist toegankelijk gemaakt naar diagnose en naar operatie. 

De registratie-assistenten, die ter plaatse de aan de registratie verbonden werk
zaamheden moeten verrichten, werden tijdens de verslagperiode (1961 - 1963) 
geïnstrueerd : 
a. individueel in een uitvoerig inleidend gesprek; 
b. later bovendien enkele malen in groepsverband; 
c. door een groot aantal gestencilde instructies. 

Van tijd tot tijd werden de ziekenhuizen bezocht om de werkzaamheden ter 
plaatse te controleren en te trachten eventueel ondervonden moeilijkheden op te 
lossen. Deze controlewerkzaamheden zijn in hoofdzaak en op bijzonder nauw
gezette wijze verricht door de intussen helaas overleden arts J. Cohen. De daaren
boven door het c.B.S. in 1962 ingestelde machinale controle bracht de betreffende 
ambtenaar tot de conclusie: 'Al met al kan worden opgemerkt, dat de kwaliteit van 
de invulling over het algemeen wel goed te noemen is'. 

Desondanks werd de opleiding van de registratie-assistenten en daarmee de 
kwaliteit van de codering voor verbetering vatbaar geacht. Toen de Stichting 
Medische Registratie pe1 l januari l 964 de registratie onder haar hoede nam, werd 
dan ook onmiddellijk een cursus voor registratie-assistenten in het leven geroepen. 

In de loop van 1965 werd door het c.B.s. de 'Diagnose-statistiek ziekenhuizen 
1962' gepubliceerd. De publikatie over het jaar 1963, welke betrekking heeft op 
107.000 klinisch behandelde patiënten, kan eerlang tegemoet worden gezien. 
Verder ligt het in de bedoeling spoedig een overzicht van het patiëntenmateriaal 
l 964 en l 96 5 te doen volgen. 

De deelnemende ziekenhuizen 

In l 9 5 9 omvatte de registratie uitsluitend een viertal ziekenhuizen, gevestigd te 
Zwolle en Deventer. In 1960 steeg dit aantal tot 14. Het leek verstandig om daarna 
tot het einde van het jaar 1963 op geen enkele wijze te trachten het aantal deelne
mende ziekenhuizen zich te doen uitbreiden. Dit neemt niet weg, dat dit aantal 
toch geleidelijk bleef stijgen, waarbij het door gebrek aan tijd soms de grootste 
moeite kostte de nieuwkomers naar behoren op te vangen. Tegen het einde van de 
door de Gezondheidsorganisatie TNO gesubsidieerde periode (einde 1963) was het 
aantal ziekenhuizen gestegen tot 20. Thans (1967) omvat de registratie reeds een 
Go-tal ziekenhuizen en een derde gedeelte van alle in ons land klinisch behandelde 
patiënten. 
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Enkele opmerkingen 

1. De registratie van medische gegevens schijnt in de Nederlandse ziekenhuizen 
ingang te hebben gevonden. Aan de medische leiding van elk ziekenhuis is een 
niet te onderschatten inzicht verschaft in de functie van het ziekenhuis in de 
samenleving en in de gang van zaken in de eigen inrichting. Meer nog dan thans 
reeds geschiedt zal in de toekomst elk ziekenhuis er op opmerkzaam dienen te 
worden gemaakt in welke opzichten het zich onderscheidt van het totaal der 
medewerkende ziekenhuizen. 

z. Het statusarchief van de specialisten is, voor zover het klinisch behandelde 
patiënten betreft, toegankelijk gemaakt via de ingangen 'diagnose' en 'operatie' 
en het ligt daardoor open voor wetenschappelijk onderzoek. 

3. Wetenschappelijke onderzoekers, die epidemiologische gegevens nodig hebben, 
beginnen de weg naar de Stichting Medische Registratie te vinden. 

4. In de rubriek 'Epidemiologische Mededelingen' van het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde verschijnen regelmatig mededelingen uit de Stichting 
Medische Registratie. 

~. In de toekomst zal gestreefd dienen te worden naar internationale vergelijk
baarheid van ziekenhuis-statistieken. Realisatie hiervan zou voor velerlei 
epidemiologisch onderzoek van grote betekenis kunnen zijn. 

6. Indien in de niet al te verre toekomst de automatisering van de ziektegeschiede
nis werkelijkheid zou worden - in verschillende landen wordt dit reeds be
proefd - zal de Stichting Medische Registratie een nog veel belangrijker functie 
gaan vervullen dan zij nu reeds doet. 

7. De registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen kan worden gezien als 
een uitvloeisel van, maar tevens als aanleiding tot een verhoogde zorg, aan de 
ziektegeschiedenis besteed. Men mag daarom aannemen, dat er een relatie 
bestaat tussen deze registratie en de kwaliteit van de medische zorg. 
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SUMMARY 

In formulating the annual report of a research organization, the results achieved 
during the year covered by the report, must be seen against the background of the 
need for the information provided by such research. This becomes all the more 
necessary when the research organization is concerned with investigations in the 
field of public health. 

The rapid technica! and social developments of the present day make a constant 
re-evaluation of the choice of research projects imperative. One of the most 
serious aspects of the future is the predicted increase of the world population 
which, presently estimated at 3. 5 milliards, is expected to be at least double that 
figure by the year 2000. 

One of the tasks of the Organization for Health Research TNO is to perform 
research in the fields of public health most closely related to the problems associ
ated with the population increase in The Netherlands. Clearly-defined problems 
can be seen in The Netherlands, the areas becoming more distinct when regarded 
over a future period comprising more than one generation. Among the problems 
to be studied we may mention the evaluation of the increasing costs of health care, 
urbanization and industrialization, pollution, the application of medicaments and 
many other chemica! substances, and the problems related to cardiovascular 
diseases and cancer. 

On the basis of this picture, the Organization for Health Research TNO sees its 
function as a many-sided one. lts share in the solution of these problems must, in 
view of the available manpower, remain limited. In some cases an important 
contribution is made to the solution of an international problem (for instance, the 
chemica! aspects of atherosclerosis); in other cases the research is limited to the 
more specific needs of The Netherlands. 

This introduction contains a brief summary of the most important results of the 
investigations made during the past year; a detailed report is to be found in the 
remaining portion of this publication. These reports are of course not intended as 
an account of the scientific research, which may be found in the individual public
ations listed in Appendix Hl. 

The Research Institute for Public Health Engineering TNO has an important 
function in the field of environmental hygiene, where medica! and biologica! 



demands to be made on the environment with respect to the health of man, are 
confronted with considerations as to economical and technica! practicability. 

A published report on the admissibility of sulphur dioxide as a pollutant of the 
atmosphere represents a valuable contribution to the formulation of standards in 
this field. 

Based upon the results of intensive investigations into the air movement in 
rooms, important advices were given, for instance concerning the concert hall 
'De Doelen' at Rotterdam, where a perfectly controlled indoor climate could be 
realised. 

The Institute of Medical Physics TNO has designed and instrument to record foetal 
heart-rate that is to be used in several obstetrica! centres. 

Another present and future problem requiring attention is the improvement of 
rehabilitation equipment, in which use is made of the increasing amount of in
formation provided by electromyography. 

The work that the Radiobiological Institute TNO has carried out for several years 
with respect to bone marrow and organ transplantation has led both to better 
insight into the problem of immunity and to practical improvements in methods 
used to treat the secondary disease. Among other things, very promising results 
have been obtained with antilymphocytic serum (ALS). 

The wide experience accumulated in the Radiobiological Institute TNO with 
respect to the delayed effects of ionizing irradiations has been most useful in the 
experimental approach to the problem of aging. To make it possible to employ the 
Institute's facilities and because of the potential availability of sufficient ground to 
permit expansion of this work if that should prove desirable in the future, it was 
decided at the end of the year covered by this report to locate the Research Unit 
for Experimental Gerontology TNO on the Institute's grounds at Rijswijk. 

Concerning the activities of this group, it may be mentioned that a number of 
investigations have been performed on the usefulness of the process of hepatic 
regeneration after partial hepatectomy in studies on aging. 

Studies performed in the Central Institute for the Breeding of Laboratory 
Animals TNO have contributed to more effective planning and more efficient 
execution of animal experiments. During the period covered by this report, 
investigations done in so-called inbred strains have demonstrated genetic dis
parities with respect to an enzyme type, serum proteins, and reaction to barbitu
rates. In experimental animals in desease-free colonies, the reaction capacity as 
well as anatomical :and physiological characteristics were found to be influenced 
and, as a result, a different reaction to a narcotic was observed. 
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In the previous annual report mention was made of the incorporation of the 
Netherlands Institute for Preventive Medicine (N.r.P.G.) into the body of the Orga
nization for Health Research TNO. 

The extremely important problem of work absence requires much attention. 
The investigation into the differences in sick absence between 8 5 medium-sized 
industrial concerns led to the conclusion that the occupational climate has a 
marked influence on both the frequency and duration of absence. 

The still increasing use of new substances raises the disturbing question of 
whether it will be possible to evaluate in time what effect the use of these sub
stances has on health. The necessity for the early biochemical diagnosis of in
toxication and for epidemiological investigation of long-term effects is steadily 
becoming more urgent. Increasing attention is being given to these problems by 
the N.r.P.G. and other groups within the Organization for Health Research TNO. 

During the past year an important report was prepared in the N.I.P.G. concerning 
the toxicity of industrially applied glycolaethers. Animal experiments have 
indicated that the potential dangers associated with these substances require 
intensive investigation. 

There is no doubt that only scientific evaluation in combination with know
ledge concerning social development can enable the government to make decisions 
about the nature, extent, and structure of health care at any given time. In this 
connection it is important that the interim report on the investigation into the 
need for intra- and extramural provisions for chronically ill aged persons has 
shown that in the age group of 60-64 years o.8% require intramural care; between 
65 and 69 years this figure is 1%, between 70 and 74 years 10%, between 
75 and 79 years 25 % , between 80 and 84 years 50%, and from 80 years onward 
60% . Furthermore, with increasing age there isincreasinglymoreneedfor nursing 
than for care. 

Under the auspices of the Department of Clinical Research on Medicaments 
TNO, a completely revised edition was published of the 'List of medicaments 
that drivers and so-called safety personnel such as pilots may or may not take 
during their work'. 

A study concerning the prolonged treatment with anticoagulants of coronary 
infarct patients led to the conclusion that there are distinct advantages attached to 
the therapy, at least with respect to mortality. 

The tuberculin study in older age groups has shown that a negative tuberculin 
test does not necessarily exclude a tuberculous process. 

For the international tuberculin investigation under the auspices of the World 
Health Organization and the International Union against Tuberculosis, which is 
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being co-ordinated by the Organization for Health Research TNO, about 65 .ooo 
school children in fourteen countries were examined. 

With respect to the caries problem, it can be reported that as of 3 l December 
1966, ten water-supply companies supply fluoridated drinking water. This means 
that l i million people can now profit from this preventive measure. 

During the school year 1964/1965, in the fluoridated part of the district of Tiel 
an average of 0.7 fillings were made per child; in the non-fluoridated part of this 
district this figure was 2.6 fillings per child. 

A mobile research unit was put on active service, so that the study can be carried 
out locally in a more effident manner. 

The problem of the processes occurring in the walls of blood vessels and in the 
blood form the main subject of the Atherosclerosis Research Unit TNO. This 
research is of basic importance to the better analysis and possible prevention of 
the multiconditionally-determined group of anomalies. The occurrence of cardiac 
and vascular accidents is probably closely related to the tendency of the thrombo
cytes to form aggregations. A strenuous attempt to find correlations between the 
results of the fundamental investigations and the clinical and epidemiological data 
is being carried out at present and will undoubtedly augment the contribution of 
The Netherlands to the solution of the problem of atherosclerosis. 

In co-operation with the Netherlands Association for the Prevention of Blind
ness, a standardized investigation into the prevention of harmful subsidiary 
ophthalmological effects caused by the use of psychopharmaceutics has been 
carried out. The results of this study justify the provisional conclusion that not 
only pigment changes in the cornea and lense but also retinal anomalies can be 
traced to this cause. 

A report was published by Dr.D.Hoogendoorn on the pilotstudy concerning the 
registration of medical data from hospitals (this study was subsidized by the 
Organization for Health Research TNO during the period l 96 l - l 96 3). It was 
found that this form of collecting data has found acceptance. At the end of 1966 
the registration performed by the FoundationforMedicalRegistration, which had 
been established in the meantime, comprised information from 60 hospitals; this 
means that the data of a third of all patients treated in hospitals in The Netherlands 
are registered in detail. 

The investigation into the occurrence of serum hepatitis after blood transfusions, 
carried out by the physician E. Timmer under the direction of Prof. A. Ch. Ruys, 
led to the conclusion that in the prospective investigation clone in Amsterdam the 



frequency of probable serum hepatitis after blood transfusions is comparatively 
low and of the same order of magnitude as the frequency found earlier in the 
study performed in Arnhem with a subsidy from the Organization for Health 
Research TNO. 

According to the results of the necroscopic study of perinatal deaths performed 
by Dr.C.B.F.Daamen between 1951 and 1962, the following causes of death 
occurred with the highest frequency: tentorium-rupture, sub-ependymal and 
intraventricular haemorrhage, hyaline-membrane pneumonia, and congenital 
abnormalities. 

The results of this study represent a marked improvement in the available 
information about the frequency of anomalies and causes of death in perinatal 
mortality. For the cases of neonatal death, an acceptable cause of death could be 
demonstrated in 87%. 

The investigation carried out under the direction of Prof. D. J. Verlinde concern
ing the circulation of poliomyelitis virus provided results from which it may be 
concluded that three types of virus circulate, albeit in relatively low frequencies, 
in the population of pre-school children. They are therefore able to persist and to 
spread among children inoculated with Salk vaccine. 
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BIJLAGEN 



Bfjlage 1 

SAMENSTELLING VAN BESTUUR, INSTITUUTS- EN AFDELINGSBESTUREN, 

ALSMEDE VAN DE ADVIESCOLLEGES VAN DE GEZONDHEIDSORGANI

SATIE TNO 

(Samenstelling per l april 1967) 

GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO 

Taak: Te bevorderen, dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste 
wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgezondheid. 

Adres: Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 297, 's-Gravenhage. 

Telefoon: 

Bestuur: 

l. Gedelegeerden, tevens leden Plaatsvervangende gedelegeerden, Benoemd op voordracht van: 
ing. art. 6 van de statuten, jo tevens plaatsvervangende leden, in-
art. l 8 van de wet gevolge art. 6 van de statuten, jo 

art. 18 van de wet 

Dr. R.]. H. Kruisinga Dr. L. H. A. Bremmers Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid 

Dr. A. ]. Piekaar Dr. E. Haas Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen 

II. Gewone leden ing. art. 7 van Ten behoeve van de voordracht Datum van aftreden : 
de statuten voor de benoeming der gewone Ie-

den dienen de volgende colleges en 
lichamen aanbevelingen in ingevol-
ge art. 7 (2 en 3) van de statuten 

Prof. Dr. L.B. W. Jongkees Praeventiefonds l-1-1969 

Prof. W. F.] . M. Krul Senaat Technische Hogeschool te l-1-1969 
Delft 

Prof. Dr. T.D. Stahlie Senaat Vrije Universiteit te Am- 1-1-1969 

ster dam 
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II. Gewone leden ing. art. 7 van Ten behoeve van de voordracht Datum van aftreden: 
de statuten 

J. Stork 

Prof. Dr. W. J.C. Verhaart 
Dr. A.P. M. Verheugt 

Ir. G. H . Dop 
Prof. Dr. N. G . M. Orie 

Dr. A. Groen 

voor de benoeming der gewone le
den dienen de volgende colleges en 
lichamen aanbevelingen in ingevol
ge art. 7 (2 en 3) van de statuten 

Nederlandsche Maatschappij tot be- l-1-1969 

vordering der Tandheelkunde 
Senaat Rijksuniversiteit te Leiden 1-1-1969 

Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot Bevordering der Ge
neeskunst 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs l-1-1972 

Senaat Rijksuniversiteit te Gronin- 1-1-1972 

gen 
Koninklijke Nederlandse Maat- l-1-1972 
schappij ter Bevordering der Phar-
macie 

Prof. J. de Groot Gezondheidsraad l-1-1972 
1-1-1972 Prof. Dr. J . E .A. v.d. Heuvel Senaat R.K. Universiteit te Nijme

gen 
Prof. Dr.L.H. v.d. Twee! Senaat Gemeentelijke Universiteit 1-1-1972 

van Amsterdam 
Dr.]. Wester 
Prof. Dr. D. de Wied 

Gezondheidsraad l-1-1972 
Senaat Rijksuniversiteit te Utrecht 1-1-1972 

lil. Tijdelijke leden ing. art. 9 Door het bestuur van de Gezond- Datum van aftreden: 
van de statuten heidsorganisatie TNO aanbevolen 

Dr. P. S. Blom 
R. Drion 
Prof. Dr. N. Speijer 
Prof. Dr.]. W. Tesch 

Secretaris Drs. F. H. J. Essenstam 
Adj.-secretaris Mevr. E. de Boer-Schreuder 
Penningmeester : P.L.Ek. 

1-8-1967 
l-4-1968 
1-8-1968 

l-12-1971 

Van vorengenoemde leden vormen de volgende het dagelijks bestuur: 

Prof. Dr. ] . W. Tesch, voorzitter 
Prof. W. F. J. M. Krul, ondervoorzitter 
Dr. P.S.Blom 
Dr. R.J .H.Kruisinga 

Speurwerkcoördinator: Dr. M. A. Bleiker. 
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Dr. A.J.Piekaar 
Prof. Dr.N. Speijer 
Prof. Dr. W.J .C. Verhaart 



INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK TNO 

BESTUUR 

Prof. W. F. J. M. Krul, voorzitter 
Ir. H.M. Buskens 
Dr. N.J.A.Groen 
Prof. J. de Groot 
Prof. Ir. A.de Heer 

RAAD VAN BIJSTA N D 

Prof. W.F. J.M.Krul, voorzitter 
Ir. C. H. Buschmann, ondervoorzitter 
Dr. F.H.Bonjer 
Drs. H . J . Boorsma 
Ir. H . van Bremen 
Prof. Dr. G.C.E.Burger 
Ir. P. P. Bijlaard Wzn. 
Ing. P.W.Deems 
Ir. A.J.J.Dorrenboom 
Dr. B. van Dijk 
Ir. H.Eilers 
Prof. Drs. B. Greiner 
Ir. G. P. de Haas 
Ir. J.J.'t Hart 
Ir. J. Hellemans 
Prof. Ir. J. 0 . Hinze 
Prof. Ir. L.Huisman 
H.W.Jansen 
W.A.H.W.M.Janssen 
Dr. D .L.Kedde 
Prof. Dr. J. Koekebakker 
K. R. Koopmans 
Ir. A.C.J. Koot 
Prof. Dr. Ir. C. W. Kosten 
C.H. J .Küthe 

MEDISCH-FYSISCHE AFDELING TNO 

BESTUUR 

Prof. Dr. J. W. Tesch, voorzitter 
Prof. Dr. A. J . H. Vendrik, ondervoorzitter 
Prof. Dr. J .W.G.ter Braak 
Dr. H.A. van Leeuwen 

Prof. Dr. P.M.Heertjes 
Mr. L.G. van Reijen 
Mr. P. H. Valentgoed 
Drs. F.H.J.Essenstam, secretaris 

G . P. Liedmeier 
Dr.L. H. Louwe Kooijmans 
Ir. A.H.W.Martens 
Dr. W.P.M.Matla 
Prof. Dr. Ir. J.P.Mazure 
Ir. P.J. K.Missel 
Prof. Dr. Ir. E.G.Mulder 
Ir. C.J.Pickée 
Prof. Dr. K . Rietema 
Ir. C. van Rooijen 
Ir. A.O. Schuil 
Dr. P. Spaander 
Ir. A. Suvaal 
Drs. H.W.J.M.Trines 
Dr. H . Umrath 
Prof. Dr. Ing. L. Vàhl 
Ir. W. vanderVelden 
Dr. D. Vermeulen 
Prof. Dr. D.A.deVries 
Ir. W. A.G. Weststrate 
Prof. T. 0. Wikèn 
Ir. G . Wijnstra 
Prof. Dr. R.L.Zielhuis 
Ir. K. C. Zijlstra 
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris 

Ir. H.R.Marcuse 
Dr. G.J. Tammeling 
Drs. F. H. J. Essens tam, secretaris 



AFDELING VOOR RADIOBIOLOGIE TNO 

BESTUUR 

Prof. Dr. J. W. Tesch, voorzitter 
Prof. Dr. A.H.W.Aten 
Prof. Dr. K.Breur 
Prof. Dr. R.H.de Waard 

Prof. Dr. J.J.Went 
Dr. ]. Wester 
Prof. Dr. B.G.Ziedses des Plantes 
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris 

CENTRA AL PROEFDIERENBEDRIJF TNO 

BESTUUR 

Prof. Dr. J. W. Tesch, voorzitter 
Prof. Dr. W.K.Hirschfeld 
Drs. B. C. Kruyt 

COMMISSIE VAN BIJSTAND 

Prof Dr. J . W. Tesch, voorzitter 
Prof. Dr. J.A.Cohen 
Dr. F.Dekking 
Dr. M. van Eekelen 
Dr. H.S.Frenkel 

Dr. Chr.L. Rümke 
Drs. H.]. Thomasson 
Drs. F.H. J .Essenstam, secretaris 

Prof. H. van Genderen 
Dr. J.L.L.F.Hartkamp 
Prof. Dr. M.J.Sirks 
Prof. Dr. J.D.Verlinde 
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris 

AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDER ZOEK TNO 

BESTUUR 

Prof. Dr. J. W. Tesch, voorzitter 
Dr. F.J.A.Huygen, ondervoorzitter 
Dr. K. H . Brandt 
Dr. J.A.H. Gooszen 

COMMISSIE VAN BIJSTAND 

Prof. Dr. L. B. W. Jongkees, voorzitter 
Dr. F. A. van Dop, ondervoorzitter 
Dr. G. K. V. van Dommelen 
H.]. de Graaf 
Dr. C.A. van Hees 
Prof. Dr. W.Lammers 
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Dr. J.van Noordwijk 
Prof. Dr. ]. A.C. van Pinxteren 
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris 

Prof. Dr.]. W.H.Mali 
Dr. P. Siderius 
Prof. Dr. W.G. Sillevis Smitt 
Dr. C.A. Teijgeler 
Dr. F.J. Tolsma 
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris 



NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO 

RAAD VAN BEHEER 

Prof. J. de Groot, voorzitter 
P.C. Broekhoff 
Mr. G. C. van Dijk 
Prof. W.F.J.M.I<rul 
].Landman 

Prof. Dr. P. Muntendam 
Dr. E.H.Reerink 
Prof. Dr. J. W. Tesch 
Drs. F. H.]. Essenstam, secretaris 

COMMISSIE VOOR ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK TNO 

Dr. A. V.M.Mey, voorzitter 
Prof. Dr. G .C.E. Burger 
R.Drion 
Prof. ] . de Groot 
Dr. J.Jongh 
Dr. ].A.C. de I<ockvanLeeuwen 

Mr. P.H.Valentgoed 
Prof. Dr. R.L.Zielhuis 
Ir. D. van Zuilen 
Dr. B. van Dijk, waarnemer 
Drs. F.H. J.Essenstam, secretaris 
W. A. Paling, adjunct-secretaris 

STUURGROEP ARBEID BIJ EXTREME TEMPERATUREN 

A. Th. Groot Wesseldijk, voorzitter 
Dr. F.H.Bonjer 
Ir. H.J.Bordes 
Ir. C.H.Buschmann 
Dr. B. van Dijk 
Prof.J.de Groot 

STUURGROEP ERGONOMIE 

Prof.Dr. G.C.E.Burger, voorzitter 
Ir. J. A. van Berne 
Dr. F.H.Bonjer 
Dr. B. van Dijk 
Dr. G.J.Fortuin 
Prof. ] . de Groot 

STUURGROEP INDUSTRIËLE STOFPROBLEMEN 

W. B. Gerritsen, voorzitter 
Dr. A.C.Appelman 
Ir. C.H.Buschmann 
Prof. Dr. H. Deenstra 
Ir. H. ]. van Ebbenhorst Tengbcrgen 
Dr. R.Frant 
Drs. F. Hartogensis 

Ir. E . van Gunst 
A.I<eyzer 
K R. I<oopmans 
J.P.I<uiper 
L. H. Wesseling 
G. Ragay, secretaris 

Dr. Ir. J.R.de Jong 
Prof. Dr. ]. I<oekebakker 
E.H.Mulder 
Prof. Ir. H. K Volbeda 
A.Wink 
G. Ragay, secretaris 

Dr. J.Jongh 
Dr. P.G.Meerman 
Dr. A. V.M.Mey 
Dr. L. Muller 
Ir. A. Suvaal 
G. Ragay, secretaris 
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STUURGROEP LAWAAI-INVLOEDEN 

Dr. F.H.Bonjer, voorzitter 
Drs. C. Bitter 
Ir. J. van den Eijk 
Prof. Dr. H.C. Huizing 
J .P.Kuiper 

STUURGROEP ONGEVALLENPREVENTIE 

Ir. E. Spaan, voorzitter 
Dr. F .H.Glastra van Loon 
J.P.Kuiper 
C. H. J. Küthe 
R.Nijdam 

STUURGROEP TOXICOLOGIE 

Prof.Dr. R. L. Zielhuis, voorzitter 
Ir. C.H.Buschmann 
Dr. R.Frant 
Prof. H. van Genderen 
W.B.Gerritsen 
Drs. F. Hartogensis 

STUURGROEP ZIEKTEVERZUIM 

Prof. J.de Groot, voorzitter 
Dr. J.Bos 
Dr. H. D oeleman 
Dr. G.J.Fortuin 
Prof. Dr. 1. Gadourek 

Dr.H.A. van Leeuwen 
Dr. Ir. R. Plomp 
Ir. M.H. Steenbergen 
G.Ragay, secretaris 

Drs. J.L.M. Teubner 
Dr. W.Winsemius 
Dr. L. Yntema 
G. Ragay, secretaris 

Dr. Ir. H.A.J.Pieters 
Dr. H. van Rees 
J. Sibinga Mulder 
Ir. A. Suvaal 
G.A. W. Verspyck Mijnssen 
G. Ragay, secretaris 

A.F.J.Gentis 
Dr. M.J.W.de Groot 
Drs. H. Philipsen 
G . Ra gay, secretaris 

CURATORIUM INZAKE ERGONOMISCHE PSYCHOLOGIE 

Prof. Dr. G. C. E. Burger, voorzitter 
Prof. Dr. A.D. de Groot 
Dr. Ir. J.R.de Jong 

WERKGROEP DOCUMENTATIE 

Ir. D. van Zuilen, voorzitter 
Ir. C.H.Buschrnann 
Dr. G. J. Fortuin 
M.H. de Groot 
Drs. F.Hartogensis 
J. van Hoegee 

u6 

Prof. Dr. R.L.Zielhuis 
W. A. Paling, secretaris 

Dr. J.Jongh 
Dr. A.H.J.van der Kamp 
K. R. Koopmans 
Mevr. E. Snethlage 
Prof. Dr. R. L. Zielhuis 
W. A. Paling, secretaris 



ADVIESCOMMISSIE TNO INZAKE ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN 

CARIËSBESTRIJDING 

Prof. Dr. K. C. Winkler, voorzitter 
Prof. J . van Amerongen 
Prof. J .G.de Boer 
Drs. H . J . Boorsma 
Prof. Dr. Ir. M.J.L.Dols 

Prof. H. van Genderen 
Prof. Dr. J . A. Ch. van Pinxteren 
Pro( Dr. H.M.J.Scheffer 
J. Stork 
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris 

ADVIESCOMMISSIE TNO INZAKE SCHIMMELZIEKTEN 

Prof. Dr. K. C. Winkler, voorzitter 
Dr. R.H.Cormane 
Dr. G. Cremer 
Prof. Dr. L. H. Jansen 
Mej . Dr. A. Kaars Sijpesteijn 

Prof. Dr.G.J.M. vanderKerk 
Prof. Dr. N. G. M. Orie 
P.J.vander Werff 
Drs. F.H.J.Essenstam, secretaris 

ADVIESCOMMISSIE TNO INZAKE ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN 

TUBERCULOSE 

Prof. Dr. J . W. Tesch, voorzitter 
Dr. B.J.W. Beunders 
R.Drion 
Dr. J.D.Edens 
Prof. Dr.R.Gispen 
Prof. Dr. J .H.de Haas 

Mej. Dr. H.C.Hallo 
Dr. M.R.Heynsius van den Berg 
Dr. D.P.Huisken 
Dr. C.R.N.F.van Joost 
Dr. }.Meijer 
Drs. F. H. J . Essens tam, secretaris 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE WERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLO

GIE TNO 

Prof. Dr. J. W. Tesch, voorzitter 
Prof. Dr. D. W. van Bekkum 
Prof. Dr. 0 . Mühlbock 

Prof. Dr. P. J . Thung 
Drs. J . A.C. van Houte, secretaris 
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Bijlage II 

INSTITUTEN, AFDELINGEN EN WERKGROEPEN RESSORTERENDE 

ONDER D E GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO 

(Taak, samenstelling, adressen) 

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK TNO 

Taak: Het verrichten van natuurwetenschappelijk onderzoek, gericht op de technische verzor
ging van het milieu, voor zover verband houdend met de gezondheid. 

Onderzoek- Bestudering van de relatie tussen enerzijds woon- en werkmilieu en anderzijds het welzijn 
programma: van de mens; onderzoek inzake technische oplossingen voor gezondheidstechnische 

problemen; 

Directeur: 

basisonderzoek ten dienste van beide voorgaande elementen; 
voorlichting over de verkregen resultaten. 
D it alles verband houdend met vraagstukken op het gebied van: 
water en bodem, 
buitenlucht, 
binnenlucht, 
binnenklimaat, 
geluid en licht, 
wonen en bouwen. 

Ir. D. van Zuilen. 

Plv. directeur: Ir. M.L. Kasteleijn. 

Directie
secretaris: 

Voorlichting: 

Adres: 

Telefoon: 

Afdelings
hoofden: 

A. R. Th. Henze. 

M.H. de Groot. 

Schoemakerstraat 97, Postbus 214, Delft. 

01730-37000. 

Prof. Dr. J. K. Baars 
Ir. G.Bergshoeff 
Ir. L. J. Brasser 
Ir. J. vanden Eijk 
Ir. E. van Gunst 
Drs. F.Hartogensis. 

Medewerkers Drs. C.Bitter, psycholoog 
buiten aftk- P.E.Joosting, arts. 
!ingsverband: 



AFDELIN G WATER EN BODEM 

Taak: 

Hoofd: 

Verdere ontwikkeling van de zogenaamde oxydatiesloot voor de zuivering van afvalwater; 
fundamenteel onderzoek betreffende het oplossen van zuurstof in water; 
de invloed van detergenten in oppervlaktewater en afvalwater; 
de zuiverende werking van de bodem; 
de migratie van minerale oliën in de bodem; 
het actief-slibproces; 
bestrijding van algen in zwemwater met moderne algiciden. 

Prof. Dr. J. K. Baars. 

AFDELING BUITENLUCHT 

Taak: 

Hoofd: 

Het meten van neerslag van en concentraties aan verontreinigingen in de buitenlucht en 
het bestuderen van de invloed op de gezondheid van de mens, o.a. in Noord- en Zuid
Holland en Noordoost Groningen, en naar behoefte ook in andere delen van het land. 

Ir. L.J.Brasser. 

AFDELING BINNENLUCHT 

Taak: 

Hoofd: 

Het verkrijgen van inzicht in het vóórkomen van luchtverontreinigingen in bedrijven en 
de invloed daarvan op de mens. Dit betreft o.a. onderzoek naar de aanwezigheid van 
kwartshoudend stof in de werkatmosfeer van gieterijen en in keramische industrieën in 
verband met silocosegevaar. Voorts onderzoek naar de aanwezigheid van o.a. oplosmid
delen en koolmonoxyde en de invloed van kunststoffen. 

Drs. F. Hartogensis. 

AFDELING BINNENKLIMAAT 

Taak: 

Hoofd: 

Onderzoek naar de fundamentele verschijnselen, die de totstandkoming van het binnen
klimaat beheersen, onder meer betreffende luchttransport door gebouwen en de invloed 
van verschillende verwarmings- en ventilatievoorzieningen. Hierbij wordt gebruik ge
maakt van model- en analogontechnieken en een voor dit doel gebouwde proefkamer. 
Het verstrekken van adviezen over de principiële opzet van gebouwen en installaties, 
zodanig dat aan bepaalde klimaateisen kan worden voldaan. 

Ir. E. van Gunst. 

AFDELING GELUID EN LICHT 

Taak: 

12.0 

Onderzoek naar de voortplanting van geluidtrillingen in bouwconstructies in verband 
met het streven naar beperking van de geluidhinder in woningen. 
Daarnaast het enquêteren van bewoners naar de door hen ondervonden hinder. 



Hoofd: 

Onderzoek naar het vóórkomen van gehoorbeschadiging ten gevolge van hoge geluid
niveaus in de industrie. 
Onderzoek op het gebied van daglicht, kunstlicht en zonlicht in verblijfsruimten. 
Beoordeling van bezonningsduur en dagverlichting in bestaande en in ontwerp zijnde 
gebouwen met behulp van daartoe ontwikkelde instrumenten en methoden. 
Onderzoekingen, waarbij het oordeel van proefpersonen omtrent verlichtingssterkte en 
-kwaliteit wordt ingewonnen. 

Ir. J.van den Eijk. 

MEDISCH-FYSISCH INSTITUUT TNO 

Taak: 

Directeur: 

Staf: 

Adres: 

Telefoon: 

Groepen: 

De geneeskunde te doen profiteren van de mogelijkheden, die de natuurkunde biedt. 
Het verrichten van speurwerk ten einde te komen tot toepassing van methodieken en 
apparaten bij het medisch onderzoek. 

Ir. D .H .Bekkering. 

Dr. Th. W. Beeker 
Ir. J. H. van Bemmel 
Dr. Ir. J.E.W.Beneken 
Ir. C.A. Distelbrink 
Drs. J. H . Douma 
Dr. B. van Eijnsbergen 
Ir. F.H.Germans 
Ir. M. ten Hoopen 
A.Kamp 
Ir. ]. Kuiper 
Dr. F. H. Lopes da Silva 
Ir. J .C.Somer 
Dr. W. Storm van Leeuwen 
Drs. E. van Vollenhoven. 

Da Costakade 45, Utrecht. 

030-35141. 

Regelsystemen bloedsomloop 
Cardio-akoestiek 
Cybernetiek 
Elektrobiologie 
Hersenonderzoek 
Instrumentatie 
Longmechanica 
Ultrageluidsdiagnostiek 
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RADIOBIOLOGISCH INSTITUUT TNO 

Taak: 

Directeur : 

Het verrichten van radiobiologische onderzoekingen ten behoeve van de volksgezondheid. 
a. Studie van de gevaren van het gebruik van kernenergie; 
b. studie van de biologische werking van stralen; 
c. toepassing van radiobiologie ten bate van de radiotherapie en het gebruik van radio

biologische gegevens en isotopen in de geneeskunde; 
d. therapie van stralingsziekten met behulp van beenmergtransplantatie. 

Prof. Dr. D . W. van Bekkum. 

Onderdirecteur : Dr. L.M. van Putten. 

Staf: Dr. H.Balner (associé Euratom) 
Dr. G. W.Barendsen 

Adviseur: 

Adres: 

Telefoon: 

Dr. I.Betel 
Dr. J . J.Broerse 
Mej . Dr. J.C.Klein 
Dr. H . S. Reinhold 
Prof. Dr. M.J.de Vries 
Dr. D. van der Waay 
Drs. A. Westra 
Dr. M. Boranié (gast-medewerker vanwege International Atomie Energy Agency, 

Wenen) 
Drs. A.F.Hermens (gast-medewerker vanwege het Koningin Wilhelmina Fonds) 
Dr. R.M.Humphrey (gast-medewerker vanwege National Cancer Institute of the Public 

Health Service, usA) 
Dr. G .D. Ledney (gast-medewerker vanwege National Cancer Institute of the Public 

Health Service USA). 

Prof. Dr. F. Wensinck. 

Lange Kleiweg 15 1, Rijswijk (zH). 

01730-30970. 

RADIOLOGISCHE WERKGROEP TNO 

Taak: 

Hoofd: 

Staf: 

Adres: 

Telefoon : 
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Het verrichten van onderzoek op het gebied van stralingsdosimetrie, met name dosis
metingen door middel van filmstrookjes en controle van röntgentoestellen van derden; 
het geven van adviezen inzake beveiliging tegen ioniserende stralen; 
het meten van de radioactiviteit van het menselijk lichaam; 
het verrichten van onderzoek op het gebied van de medische toepassing van ioniserende 
stralen, met name het meten van de verdeling van een radioactieve stof in een daarmede 
gemerkt orgaan (scintillografie). 

Prof. Dr .. J.J.Went. 

Dr. L. H.M. van Stekelenburg, 
Ir. B. Hogeweg. 

Utrechtseweg 310, Arnhem. 

08300-33133. 



CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF TNO 

AFDELING SELECTIE 

Taak: Onderzoek van genetische invloeden en milieufactoren die van belang zijn voor dier
experimenteel werk. 
Om dit doel te bereiken worden dieren gefokt volgens methoden die ten doel hebben een 
bepaalde erfelijke aanleg als het ware te fixeren. 
Deze dieren worden zowel gebruikt voor eigen onderzoek als ter beschikking gesteld van 
derden. 

Hoofd: Mej. Drs. A.K.Kremer. 

Medewerker: Drs. J.W.M.A.Mullink. 

Adres: p/a Zoötechnisch Instituut der Rijksuniversiteit, Biltstraat I 72, Utrecht. 

Telefoon: 030-7IH44· 

AFDELING VERMEERDERING 

Taak: Het fokken en leveren van zodanige laboratoriumdieren, dat de proeven, die ermede 
worden genomen, het maximum rendement opleveren. Hiervoor dient te worden beschikt 
over een fokkolonie, die 
a. zoveel mogelijk vrij is van infecties, waardoor de experimentele resultaten zouden 

kunnen worden beïnvloed; 
b. voldoende gedifferentieerd is naar erfelijke aanleg om aan de eisen van diverse groepen 

onderzoekers tegemoet te komen; 
c. in stand wordt gehouden volgens een regime, dat continuïteit en kwaliteit van de 

leveringen zo goed mogelijk waarborgt. 

Directeur: Drs. J.C. J. van Vliet. 

Medewerker: Dr. R. J. Nikkels. 

Adres: Woudenbergseweg 2 ~, Zeist. 

Telefoon: 03439-278 en 288. 

AF DELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO 

Taak: Al datgene te verrichten dat ertoe kan leiden of bijdragen de klinische betekenis van 
geneesmiddelen of de mogelijke klinische betekenis van chemische stoffen vast te stellen 
of nader te beschrijven. 

Onderzoek- Betekenis van goud voor de patiënt lijdende aan chronisch reuma. 
programma: Betekenis van cytostatica voor de patiënt lijdende aan longcarcinoom, die curatief wordt 

geopereerd. 
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Hoofd: 

Onderzoekingen op het gebied van neuroleptanalgesie. 
Onderzoek naar de betekenis van anticoagulantia voor patiënten lijdende aan angina 
pectoris en hartinfarct. 
Onderzoek naar de therapeutische betekenis van een aantal ademhalingprikkelende 
middelen. 
Onderzoek naar de therapeutische betekenis van tetracycline voor patiënten lijdende aan 
acne. 
Onderzoekingen op het gebied der psycho-farmaca. 
Onderzoekingen, grotendeels op verzoek van de desbetreffende industrieën, naar de 
klinische betekenis van een aantal geneesmiddelen. 
Onderzoek naar de wijze waarop zogenaamde hoeststillende middelen moeten worden 
onderzocht. 
Onderzoek naar de doeltreffendheid van orale penicillinepreparaten in de algemene praktijk. 
Onderzoek van zogenaamde minor tranquilizers. 

Dr. F.A.Nelemans. 

Medewerkers: W.G. Zelvelder 
Werkgroep op het gebied der interne geneeskunde ; 
L.van Lange 
R. van Leusen 
J . H. Pannekoek 
Werkgroep op het gebied der dermatologie 
onder leiding van: 
Prof. Dr. L.H. Jansen 
Prof. Dr. J.W.H . Mali 
Prof. Dr. M. K. Polano 
Werkgroep op het gebied der longziekten 
onder leiding van: 
Prof. Dr. H.Deenstra 
Prof. Dr. N.G.M.Orie. 

Adm. mede- Mej. M.J.C.Moelaert. 
werkster: 

Adres: Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 297, 's-Gravenhage. 

Telefoon: 

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO 

Taak: 

Directeur: 

Het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek, gericht op de reacties van de 
mens met betrekking tot zijn omgeving en het uitdragen van kennis daaromtrent, zulks 
ter voorkoming van ziekten en ter bevordering van de gezondheid. 

Dr. J . A.C.de Koek van Leeuwen. 

Plv. directeur: Prof. Dr. J. Koekebakker. 



Staf: Dr. F.H.Bonjer 
Prof. Dr. H.L.Booij 
Dr. F . Doeleman 

Adres: 

Telefoon: 

Prof. Dr. J.H.de Haas 
Drs. Ch. A.G. Nass. 

Wassenaarseweg 56, Postbus 124, Leiden. 

AFDELING ARB E IDSGENEESKUND E 

Taak : 

Hoofd : 

Het verrichten van geneeskundig wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen de 
mens, zijn arbeid en zijn arbeidsmilieu, ten einde uit het beroep voortkomende ziekten of 
afwijkingen te voorkomen, het welzijn te bevorderen en een optimaal arbeidsresultaat te 
verkrijgen. 

Dr. F. H. Bonjer. 

AFDELING SOCIALE HYGIË NE 

Taak : 

Hoofd: 

Analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking - naar geslacht en leeftijd - in 
demografisch, sociobiologisch en epidemiologisch verband en evaluatie van medisch
hygiënische voorzieningen. 
Het researchwerk is erop gericht aan de preventieve gezondheidszorg een wetenschappe
lijke en medisch verantwoorde basis te helpen geven. 

Prof. Dr. J.H.de Haas. 

AFDELING GEESTELIJKE GEZONDHEID 

Taak : 

Hoofd: 

Het bestuderen van de psychiatrische, psychologische en sociologische factoren in de 
aanpassing van de mens aan zijn omgeving. 

Prof. Dr. J. Koekebakker . 

AFDELING VOORLICHTING 

Taak: 

Hoofd: 

De organisatie en uitvoering van de opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg, 
benevens de verzorging van wetenschappelijke publikaties uit het instituut, met het doel 
aan de resultaten van verricht onderzoek in het belang van de volksgezondheid in ruime 
kring bekendheid te geven. 

Dr. F. Doeleman. 



AFDELING STATISTIEK 

Taak: 

Hoofd: 

Het verlenen van medewerking aan onderzoekingen van het instituut en voor zover de 
capaciteit het toelaat, van andere instanties; voorts het bijhouden van drie verzuimstatis
tieken. 

Drs. Ch.A.G.Nass. 

AFDELING CHEMIE EN PHYSICA 

Taak: 

Adviseur : 

Het verlenen van hulp aan andere afdelingen van het instituut door het uitwerken van 
bepalingsmethoden en het verrichten van research. Daarnaast verricht de afdeling onder
zoek op het gebied van de atherosclerose. 

Prof. Dr. H.L. Booij. 

INFLU ENZ A-WERKGRO E P 

Taak: Onderzoek inzake de pathogenese der virnsziekten van longen en luchtwegen. 

Leider : Vacature. 

WERKGROEP TUBERCULINE-ONDERZOEK TNO 

Taak: 

Leider: 

A dviseur: 

Adres: 

Telefoon: 

JZ6 

De werkzaamheden zijn gericht op verschillende aspecten van tuberculine-onderzoek, o.a. : 
Onderzoek naar specifieke en aspecifieke tuberculinegevoeligheid bij verschillende bevol
kingsgroepen. 
Specificiteitsverbetering van ' tuberculines'. 
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de tuberculinereactie op oudere leeftijd. 
Coördinatie van een internationaal tuberculine-onderzoek naar specifieke en aspecifieke 
tuberculinegevoeligheid onder auspiciën van de Union Internationale contre la Tuber
culose en de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Dr. M. A. Bleiker. 

Dr. W.A.Griep. 

Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 297, 's-Gravenhage. 



CARIËS-WERKGROEP TNO 

Taak: 

Adviseur: 

Staf: 

Adres: 

Telefoon: 

Het beproeven van reeds bekende en van nieuwe cariësprophylactica en cariës-voorkomen
de maatregelen. 
Het in verband hiermede verrichten van speurwerk. 
In studie zijn: 
De waterfluoridering en haar effect op het ontstaan van cariës (proef Culemborg-Tiel). 
De lokale applicatie van fluoriden ter voorkoming van tandcariës. 
Micro-fluoridebepaling in bloed en tandglazuur. 
Epidemiologie van de tandcariës. 
Microradiografie van gezond en carieus glazuur. 
Kunstmatige cariës. 

Prof. 0. Backer Dirks 

Dr. F.H.Cox 
Drs. A. Groeneveld 
Dr. B. Houwink 
Drs. W.O .R.deJager 
Drs. G.W.Kwant. 

p/a Laboratorium voor Microbiologie der Rijksuniversiteit, Catharijnesingel 59, Utrecht. 

COMMISSIE VOOR ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK TNO (CARGO) 

Taak: Het coördineren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op arbeids- en bedrijfs-
geneeskundig gebied. 

Adres: Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 297, 's-Gravenhage. 

Telefoon: 070-814481. 

Coördinator: Dr. J.Jongh. 

Adres: p/a Medisch-Fysisch Instituut TNO, Da Costakade 45, Utrecht. 

Telefoon: 030-35141. 

ATHEROSCLEROSE-WERKGROEP TNO 

Taak: I . Het verkrijgen van een zo volledig mogelijk inzicht in de samenstelling, hoeveelheid en 
lokalisatie van de in de gezonde en atherosclerotische arteriewand voorkomende lipiden, 
mucopolysacchariden en andere bestanddelen. 

2 . Het, mede aan de hand van de onder I. te verkrijgen resultaten, bestuderen van de 
processen die zich bij atherosclerose in de arteriewand afspelen. 



Leider: 

Plv. leider: 

Staf: 

Adres: 

Telefoon: 

3. Onderzoek over de samenhang tussen atherosclerose en veranderingen in de chemische 
samenstelling van het bloedplasma en over de veranderingen die andere ziekteproces
sen in het lipidenbeeld teweegbrengen. 

4. Onderzoek naar de invloed van endogene en exogene factoren (o.a. de voeding) op 
bovengenoemde processen. 

5. Het bestuderen van fysisch-chemische aspecten van trombose. 
6. Het ontwikkelen van onderzoekingsmethodieken, nodig voor bovengenoemd onder-

zoek. 

Prof. Dr. C. J. F. Böttcher. 

Dr.J.A.van Melsen. 

Mevr. Dr. E.Boelsma-van Houte 
Drs. C. M. van Gent 
Dr. F.B. Klynstra 
H .E.J. Kruisheer, M.D" F.C.C .P. 

Drs. J . W.A.Meijer 
Dr. C. Pries 
Mevr. E . S.Sachs 
Drs. C. J. Schrumpf 
Drs. D. A. Smink. 

Gaubius Instituut, Herenstraat 5 d, Leiden. 

01710-34548 en 34549· 

WERKGROEP TNO EPIDEMIOLOGIE VAN CARA 

Taak: 

L eider : 

Adres: 

Telefoon: 

Het begeleiden van het onderzoek met betrekking tot chronische aspecifieke respiratoire 
aandoeningen onder de Nederlandse bevolking. 

Drs. R. van der Lende. 

Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 297, 's-Gravenhage. 

070-8 l 448 I. 

WERKGROEP BEJAARDENONDERZOEK TNO 

Taak: 

Leider: 

Adres: 

Telefoon: 

Rapporteur : 

Adres: 

Telefoon: 

128 

Het verrichten van longitudinaal onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke toestand 
van bejaarden in Nederland met inschakeling van huisartsen. 

Dr. R.J. van Zonneveld. 

Instituut voor Sociale Geneeskunde der Rijksuniversiteit, Stationsplein 242, Leiden. 

01710-48333. 

Dr. A.Beek. 

Juliana van Stolberglaan 148, Postbus 297, 's-Gravenhage. 

070-81448 I. 



WERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLOGIE TNO 

Taaie: 

Leider : 

Het verrichten van onderzoek ten behoeve van de volksgezondheid over het verloop, de 
oorzaken en de beïnvloeding van zogenaamde normale ouderdomsveranderingen en van 
ouderdomspathologie. 

Dr. C.F.Hollander. 

Medewerkster : Mevr. Drs. F. R . de Leeuw-Israel. 

Adres: p/a Radiobiologisch Instituut TNO, Lange Kleiweg 151, Rijswijk (zH). 

Telefoon : 
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