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ALGEMEEN

Opnieuw is de Gezondheidsorganisatie T.N.O. door een zwaar verlies getroffen,
\7erd vorig )aar op deze plaats mededeling gedaan van het overlijden van haar
eerste voorzitter, Prof. Dr. A. Polman, thans moet hier met diepe droefheid h:t
heengaan op 20 juli ry6o van haar secretaris, mejuffrouw Dra. A. E. §linkel,
worden vermeld.

Mejuffrouw \írinkel, die reeds van het in leven roepen van de Organisatie
T.N.O. af haar werkkracht aan deze organisatie gaf, heeft sedert de instelling
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in t949 als secretaris haar ervaring,
inzicht en werkkracht in dienst van deze bijzondere organisatie gesteld.

Mede aan haar krachtige leiding en dienende hulpvaardigheid is het te danken,
dat de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in tien iaar is uitgegroeid tot een organi-
satie, die zowel door haar coördinerende en stimulerende activiteiten als door
eigen onderzoek op het gebied van de volksgezondheid een erkende plaats in ons

maatschappelijk bestel heeft gekregen.
FIet grote verlies, dat het heengaan van mejuffrouw \flinkel voor velen

betekent, is op het secretariaat van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. sterk
gevoeld.

Bnsruun EN DÀcELrJKs BEsruuR

Met ingang van r april begon Prof. Dt. J. §[. Tesch zijn werkzaamheden als

voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. In de maartvergadering van
het bestuur werd Prof. Tesch als zodanig geïnstalleerd door de waarnemend
voorzitter, Prof. \fl. F. J. M. Krul.

Ook op deze plaats past een woord van grote dank en waardering voor het
vele werk, dat Prof. Krul in zijn hoedanigheid van waarnemend voorzitter heeft
verricht in het belang van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gedurende de

periode :oan r maart r9t9 tot. r april 196o.
Ter vervulling van de vacature, welke in het bestuur van de Gezondheids-

organisatie T.N.O. was ontstaan door het zich per r januari t96o niet voor
herbenoeming beschikbaar kunnen stellen van Prof. Dr. I. Boerema, werd bij
Koninklijk besluit van 23 maart t96o, no. ro, tot bestuurslid benoemd Prof. Dr.
A. Biemond. Dez.e benoeming, waarvoor Prof. Biemond werd aanbevolen door
de Senaat van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, geschiedde met
terugwerkende kracht tot r januari ry6o voor de tijd van 6 jaar.

Aan het eind van het verslagjaar verzocht Dr. C. L. C. van Nieuwenhuizen
zijn ontslagverlening als bestuurslid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. te
willenbevorderen. BijKoninklijkbesluit var.r4 januari r96r,no.44,isaanDr.van
Nieuwenhuizen te rekenen vanaf r januari 196r eervol ontslag uit deze functie



verleend en werd Dr. A. P. M. Verheugt in zijn plaats tot bestuurslid benoemd
voor de periode van r januari ry6t tot r januari ry63. Dr. Verheugt werd voor
deze benoeming aanbevolen door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst.

Ook op deze plaats moge dank worden gebracht aan Dr. van Nieuwenhuizen
voor zijn medewerking en belangstelling als bestuurslid in het werk van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. betoond.

I. Gedelegeeràen, teaens
leden, ing. drt. 6 odn
de statuten, jo art. 18
oan de wet

Prof. Dr. P. Muntendam

Mr. H. J. §Toltjer

P. L. Stal

Dr. J. J. Brutel de la Rivière

Benoemd, op
ooordracht van:

Minister van Sociale
Zaken en Volks-
gezondheid
Minister van Onder-
wijs, Kunsten en
§Tetenschappen

Datum vanIL Gewone leden ing.
art,7 oan de statuten

Prof.
kees
Prof.

Prof.
boom
Prof.

Dr. L. B. §7. Jong-

§f. F. J. M. Krul

Dr. G. A. Linde-

Dr. A. Querido

J. Stork

Dr. A. P. M. Verheugt

Prof. Dr. A. Biemond

Prof. Dr. J. H. Gaaren-
stroom
Prof. J. de Groot
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Ten behoette oan de ooord,racht
ooor de benoeming der gewone
leden dienm de oolgende col-
leges en lichamen aanber"telin'
gen in ingeoolge art.7 (2 en 3)
oan de stdtrLten

Praeventiefonds

Senaat Technische Hogeschool
te Delft
Senaat Vrije Universiteit te
Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit te
Leiden
Nederlandsche Maatschappij
tot Bevordering der Tandheel-
kunde
Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst
Senaat Gemeentelijke Univer-
siteit te Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit te
Groningen
Gezondheidsraad

l-t-1963

l-t-1963

1-t-1963

l-t-1963

t-[-1963

t-t-tg63

1-t-1966

r-t-1966

l-t-1966

FIet bestuur is per r januari ry6t als volgt samengesteld:

Plaatsoentangend. gedelegeer-
leden, teoens plaatNteroangende
leden, ingeoolge art. 6 van de
stdtt4ten, jo art. 18 van de wet



II. Geanne leden ing, art,
7 aan de stdtaten

F. H. L. van
Os

Prof. Dr. J. J. G. Prick

Dr. Ir. N. D. R. Schaafs-
ma
Dr. J. §íester
Prof. Dr. K. C. Ifinkler

IILTijdelijhe'leden ing.
drt.9 odn de statuten

H. J. Dijkhuis
Prof. Dr. E. H. Voge-
lenzang
Prof. Dr. J. §ír. Tesch

Prof. Dr. J. §7. Tesch, aoorzitter,
Prof. \[. F. J. M. Krul, ondentoorzitter,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
Prof. Dr. P. Muntendam,

Datum van affieden:

t-1-1966

t-L-1966

1-1-19«

t-t-1966
1-t-1966

Datum van aftred.en:

L-4-t962
l-4-1962

t-12-1965

Het dagelijks bestuur was op 3 r december ry6o als Yolgt samengesteld:

Prof. Dr. J. J. G. Prick,
Prof. Dr. A. Querido,
Mr. H. J. \7oltjer.

VrnceprnrNcrN

FIet bestuur kwam in het verslagjaar driemaal bijeen, het dagelijks bestuur
vergaderde elf maal.

Srcnrranner

Ter vervulling van de door het overlijden van mejuffrouw Dra. A. E. §/inkel
ontstane vacature werd per r januari 196r benoand tot secretaris van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. Drs. F. FI. J. Essenstam.

Ten behoeoe oan de ooordracht
voor de benoeming der geuone
leden dienen de aolgende col-
leges en licbamen aanbeoelingen
in ing. drt.7 (2 en 3) oan de
stdtaten

Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter BeYordering der
Pharmacie
Senaat R.K. Universiteit te
Nijmegen
Koninklijk Instituut van
Ingenizurs
Gezondheidsraad
Senaat Rijksuniversiteit te
Utrecht

Door het bestuur van de Ge-
zondheidsorganisatie 7.N.O.
aanbeaolen



Ants rN ALGEMENE DIENsT

Ffet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft met ingang van
r januari r96t Dn M. A. Bleiker, die sinds ry54 leider van het B.C.G.- en
tuberculine-onderzoek is, benoemd tor arts in algemene dienst.

Het is de bedoeling dar Dr. Bleiker, naast zijn eerdergenoemde werkzaamheden,
de voorzitter zal blstaan in de voorbereiding van projecten, het overleg met
wetenschappelijke werkers werkzaam bij de eigen en de gesubsidieerde onder-
zoekingen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en in het verzamelen van
gegevens, welke van nut kunnen zijn voor het bepalen van het beleid van de
organisatie.

Courectru MET ANDERE INSTELLINGEN

Voor een overzicht van de door Prof. Dr. J. V. Tesch onderhouden conracren
met verschillende commissies en instellingen, welke aanrakingsvlakken met de
Gezondheidsorganisatie T.N,o. hebben, zij verwezen naar Bijlage z van dit verslag.

Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar weer bemiddeling verleend bij
het selecteren van candidaten voor een post-doctoral fellowship van de Public
Health Service, Departmenr of Health, Education and Velfare, van de Ver-
enigde Staten.

Van de vier candidaten, die voor het verkrijgen van een fellowship ín ry6o
werden voorgedragen, ontvingen er drie een fellowship, te weten Dr. J. de Graeff,
Dr. H. K. A. Visser en Dr. J. B. \Tilterdink.

Voor het verkrijgen van een fellowship in 196r is slechts één candidaat
voorgedragen aan de Public Health Service.

De \flereldgezondheidsorganisatie verleende de voor 196o ten behoeve van
de heer P. E. Joosting aangevraagde studiebeurs. De heer Joosting, arts in algc-
mene dienst bij het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O., heeft een studie-
reis van een maand door Engeland gemaakt om zich te oriënteren over onder-
zoekingen op het gebied van luchtverontreiniging in aansluiting aan een door
hem verrichte literatuurstudie over het vraagstuk van de invloed van de veront-
reiniging van de buitenlucht op de gezondheid.

In de verslagperiode zijn twee medewerkers van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. voorgedragen voor het verkrijgen van een studiebeurs van de \[ereld-
gezondheidsorganisatie, respectievelijk in de jaren 196r en 1962.

Pusrmetrcs

In de reeks Publikaties van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (serie A, Al-
gemene Onderwerpen) verschenen in de verslagperiode z delen, te weten:
no. 6. De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg,

door Dr. Y. van der Vielen, januari ry6o.
no. 7. Specifieke en a-specifieke tuberculinegevoeligheid bij de mens in Neder-

land, door Dr. M. A. Bleiker, mei 196o.
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Het in het jaarverslag ryy9 aangekondigde eindrapport van de hand van Dr.
R. J. van Zonneveld over gerontologisch onderzoek met inschakeling van huis-
artsen zal in de eerste helft van r96t verschijnen als no. 8 in deze reeks onder
de titel "The Health of the Aged". Dit in het Engels verschijnende rapport heeft
een uitvoerige Nederlandse samenvatting.

Nrornllvos INstrtuur voon PR.e,nvENTrEvE GnNsrsruNDr

Zoals reeds in het jaarverslag 1959 werd vermeld, heeft de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. in ry6o een nieuw werkterrein betreden door het beheer op zich te
nemen van de Stichting tot bevordering van de praeventieve geneeskunde.

Op voorstel van de Raad van Beheer werd de heer P. C. Broekhoff door het
Stichtingsbestuur met ingang van r januari ry6r tot directeur van het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde benoemd.

De heer Broekhoff en de heer S. Spijer hebben sedert november 1918 als
bewindvoerders het beheer over het instituut gevoerd, waarnà zij sedert r juli
Í9t9 tezamen tijdelijk de directie vormden. Aangezien beiden van mening ware,l,
dat de directie beter in één hand kon komen, besloot de Raad van Beheer de heer
Broekhoff voor benoeming tot directeur voor te dragen.

In een bijeenkomst in het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
te Leiden op 4 januari t96t, waarbij - in tegenwoordigheid van onder anderen
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid - de heer Broekhoff werd
geïnstalleerd tot directeur van het instituut, is de heer Spijer dank gebracht voor
zijn w erkzaamheden als mede-bewindvoerder en directielid.

Over de werkzaamheden van het instituut wordt op blz. r3z verslag gedaan.

FrNlNcrËN

De mogelijkheden van een organisatie, die de bevoegdheid heeft vraagstukken
te bestuderen of te doen bestuderen liggende op het gebied van toegepast natuur-
wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de volksgezondheid, worden bepaald
door de initiatieven, die bij haaruelf of in de medische wereld naar voren homen,
de beschikbare mankracht, kwalitatief en kwantitatief, de werkruimte en ten
slotte door de financiën. In de afgelopen jaren heeft vooral het ontbreken van
werlcruimte belemmerend gewerkt op de ontplooiing van die werkzaamheden,
waarvoor het aangewezen is, dat ze in geconcentreerde eenheden (instituten)
worden ondergebracht.

16 juli 196o was dan ook een gedenkwaardige dag vanwege het feit, dat de
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een nieuwe huisvesting te Utrecht
voor het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. opende. Verder is aan het eind van
het verslagjaar het eerste gedeelte van de nieuwbouw voor het Radiobiologisch
Instituut T.N.O. te Rijswijk in gebruik genomen. De verdere bouwvoorzieningen
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voor laatstgenoemd instituut werden voorbereid. De bouw van de eerste tranche
van het zogenaamde Zuidpolderproject, waarin het Instituut voor Gezondheids-
techniek T.N.O. zal worden ondergebracht, vorderde naar wens.

In totaal werd in t96o voor een bedrag van ca. J z,7oo.ooo,- io gebouwen
en inventaris geïnvesteerd. Het stemt tot voldoening dat van Overheidswege de
noodzaak lran een nieuwe behuizing voor bovenbedoelde activiteiten is onder-
kend en dat hiervoor belangrijke bedragen beschikbaar zijn gesteld.

Met betrekking tot de voor de exploitatiedoeleinden van Overheidswege be-
schikbaar gestelde bedragen geeft het volgende overzicht een indruk:

Jaar in /6 van het
nationaal inkomen

19t 3

19t 4
19t t
r9t6
19t7
19t 8

r9t9
r96o

o,0066
o,oo67
o,oo68
o,oo89
o,o09r
o,oo98
oroog6
oroog6

Uit de gegev€ns blijkt, dat er een constante verhouding bestaat tussen de ont-
wikkeling van het van Overheidswege verkregen subsidie en de groei van het
nationale inkomen. Ten aanzien van de verdeling van dit subsidiebedrag over de
verschillende bestemmingen geven de cijfers op pagina 13 een beeld:

De generale tendentie, die uit de besteding van de subsidiegelden blijkq is dat
het budget van de instituten is gestegen, waaruit kan worden afgeleid dat de
activiteit in de afgelopen y jaar belangrijk is uitgebreid en dat de door de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. zelve aangevatte onderzoekingen en de subsidies
aan derden nominaal in geld gemeten een gestabiliseerd niveau, respectieyelijk
een teruggang vertonen.

Deze teruggang geeft te denken voor degenen, die deze individuele werkers
van nabij volgen en daarbij constateren, dat zij mst enthousiasme hun onderzoek
verrichten. Doordat voor deze onderzoekingen veelal slechts de additionele kos-
ten worden betaald, kan bovendien gezegd worden dat voor enige duizenden of
tienduizenden guldens belangrijk onderzoek wordt verricht. Uiteraard is men
bij deze soort onderzoekingen aangewez€n op initiatieven, die in het land op-
komen en zij zijn derhalve gebonden aan de initiatiefnemers, waardoor de
onderzoekingen ook regelmatig afsluiting vinden.

Uit het constant blijven van de door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zelve

t2

Netto nationaal inkomen
(marktprijzen;

Subsidie aan
Gezondheidsorganisatie

T.N.O. t.b.v. exploitatie

z r.83 6.ooo.ooo
24.t 57.ooo.ooo
z7.568.ooo.ooo
z9.6o4.ooo.ooo
3z.o36.ooo.ooo
3z.76o.ooo.ooo
3 t. r 2o.ooo.ooo

3 8.74o.ooo.ooo

r.44r..4to
r.6yr.ooo
t.87o.325
z.6zo.9oo
2.924.376

1.225.281
3.3t9.900
3.7r t.ooo
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aangevatte onderzoekingen zou kunnen worden geconcludeerd, dat miader initia-
tie! is onrylooid. Eendeels is deze vermindering van activiteit te wijtcn aan het
in het vorige jaar gernemoreerde verlies van Prof. Polman en aan het onwallen
van mejuffrouw'§[inkel aan het secretariaat in het verslagjaar, anderdeels aan
de noodzaak tot het doen van een ketrze in de besteding van het totale budget

!€n ggnste van-de instituten, welke keuze weer noodzakelijk werd vanwege de
beperking van het totale subsidie dat werd ontvangen.
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DOOR DE, GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O. ZELYE AANGEVATTE EN
EVENTUEEL AAN TE YATTEN ONDERZOEKINGEN

r. B.C.G.-veccrNATrEvRAAGsruK

De adviescommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal onder voorzitter-
schap van resp. Prof. Dr. K. C. \Tinkler en Prof. Dr. J. §ír. Tesch. Prof. Tesch
heeft het voorzitterschap van de adviescommissie op zich genomen.

Met betrekking tot een gedeelte van het onderzoek, dat in het kader van de
adviescommissie werd verricht, verscheen een publikatie van de heer M. A.
Bleiker, leider van het onderzoek. Deze publikade, waarop de heer Bleiker
tevens op 18 mei te Groningen promoveerde, is onder de titel ,,Specifieke en
a-specifieke tuberculinegevoeligheid bij de mens in Nederland" verschenen bij
de Koninklijke van Gorcum 6c Comp. N.V. te Assen in de reeks Publikaties van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (no. 7 serie A, Algemene Onderwerpen).

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft een verzoek ingewilligd van de
Stichting Surinaams-Nederlands Instituut voor de Volksgezondheid in Suriname
(Sunevo) om Dr. Bleiker en e€n verpleegster van het B.C.G.-team voor de duur
van twee maanden met behoud van salaris af te staan yoor een onderzoek dat
ten doel heeft inzicht te verkrijgen in de epidemiologie van de tuberculose in
Suriname. Te dien einde zullen tuberculinereacties worden uitgevoerd bij groe-
pen schoolkinderen in Paramaribq Nickerie, Moengo en enkele boslanddorpen.
Fliernaast zal aatdacht worden geschonken aan de zwakkere tuberculinegevoe-
ligheid (in welk geval wordt gedacht aan onderzoek met lage doses z.g. a-speci-
fieke antigenen), waarbij tevens de gevoeligheid voor aviaire tuberculine onder-
zocht zou kunnen worden.

FIet onderzoek zal in de maanden januari en februari 196r geschieden.
Omtrent de voortgang van de werkzaamheden deelt Dr. M. A. Bleiker het

volgende mede:
De activiteiten van de B.C.G.-werkgroep waren gedurende t96o op verschil-

lende aspecten van het Mantoux- en B.C.G.-onderzoek gericht.

H et tubercalíne-ond.erzoek bij recruten

In samenwerking met de tuberculine- en B.C.G.-werkgroep van de Dienst
Gezondheidszorg en Gezondheidstechniek van de Militair Geneeskundige Dienst
werden alle recruten, die gedurende 196o onder de wapenen kwamen, aan een

Mantoux-onderzoek onderworpen.
De gebruikte Mantoux-vloeistof was het Deense P.P.D. Rt z3 * o,ot 0/oo

Tween 8o in een verdunning van één tuberculine-eenheid per o,r cc.
Het aantal onderzochte recruten bedroeg 47786. Van hen bleken bij navraag

en littekencontrole 49t6 recruten (ro,3 %) met B.C.G. te zijn gevaccineerd.
Van de overige 4287o recruten vertoonden 6o66 (r4,r %) een induratie groter
dan y mm.
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FIet vaccineren met B.C.G. van militairen, behorende tot het dienstvak van
de Geneeskundige Troepen en die hiervoor in aanmerking kwamen, werd voort-
gezet.

Ongeveer zes weken na de B.C.G.-vaccinatie werd door middel van een Man-
toux-reactie de ontstane huidallergie bepaald.

Zes weken na de bij opkomst verrichte Mantoux-reactie werd bij alle recruten
nogmaals een tuberculine-onderzoek verricht. Flierover zal een afzonderlijk
rapport verschijnen.

Ond er zoeh al,ler gie-v erwe kleend aerrno'ge n ztan B,C,G.

In samenwerking met het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid en de
Militair Geneeskundige Dienst werd in verschillende opeenvolgende groepen
een onderzoek ingesteld naar het allergie-verwekkend v€rmogen van B.C.G.
afkomstig van verschillende produktiecentra in diverse concentraties.

Standaardi.satie N ed.erlands P.P,D.

In samenwerking met Dr. Sirks van het Rijks Instituut voor de Volksgezond-
heid in Bilthoven werd in februari 196o een onderzoek verricht naar het even-
tueel teruglopen van de werkzaamheid van het P.P.D.-Utrecht bij ,,lang"
bewaren.

Bij dit onderzoek (waarvan afzonderlijk €en rapport zal verschijnen) bleek
dat bij bewaren in de ijskast het P.P.D.-Utrecht een half jaar lang stabiel blijft,
doch dat indien het produkt een half jaar lang bij kamertemperatuur bewaard
wordt, er e€n geringe teruggang in de werkzaamheid te constat€ren valt.

Eveneens in samenwerking met het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid
werden in maart, in juni en in atrgustus de onderzoekingen voortgezet met
betrekking tot een mogelijke wijziging van de samenstelling van het P.P.D.-
Utrecht. Door toevoeging van het oppervlaktespanning verlagende Tween 8o
aan de P.P.D.-verdunningen worden de induraties weker, waardoor het voor
piet geoefenden moeilijker is de grootte van de induraties te meten dan wanneer
geen Tween 8o aan de verdunningen wordt toegevoegd.

Nagegaan werd in hoeverre een verlaging van de hoeveelheid Tween 8o en
een eventuele verhoging van de hoeveelheid tuberculine aan de wens tot het
betrouwbaar meten van induraties door ongeoefenden kon worden tegemo€t-
gekomen.

On d e r z o e h naar, a- s p e c if ie h e tub er c ulhc gev o e li gh e id

a. Mycobacterium scrophulatium

Door samenwerking met het Staatsseruminstituut in Kopenhagen werd het
mogelijk voor de eerste maal een onderzoek te verichten met P.P.D. bereid van
de Mycobacterium scrophulatium. Deze Mycobacterium wordt in de literatuur
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beschreven als veroorzaker van halslymphkliertuberculose bij kinderen. (Ook in
Nederland geïsoleerd.)

Een eerstè onderzoek bij zoo recruten deed een drietal personen naar voren

komen, waarbij de reactie van Mantoux met P.P.D.-scrophulatium aanzienlijk
groter was dan met P.P.D. Rt 23.

b. Mycobacterium avium
In de periode:v^n zz februari tot 4 rnaaft 196o werd bii zzoS scholieren op

Zid-Beieland een onderzoek verricht naar het voorkomen van aviaire tuber-
culinegevoeligheid.

Bij 
-deze 

k-inderen werden twee reacties van Mantoux verricht, één met. I
tubeiculine-eenheid (T.U.) P.P.D.-humaan en één met t T.U. P.P.D.-aviair.

Uit dit onderzoek bleek, dat - evenals op Noord-Beveland het geval was -
een grorer percentage van de kinderen huidallergie vertoonde voor aviaire dan

voor humane tuberculine.
In maart 196o werd het Mantoux-onderzoek herhaald bii 3z kinderen, dic

in mei :.959 met aviaire P.P.D. een grotere induratie vertoonden dan met

humane p.p.O. Hierbij bleek, dat de gemiddelde induratie van de reacties m€t

aviaire P.P.D. steeg van r2,9 tot I4,9 mm, terwijl de gemiddelde induratie van

de reacties met humane P.P.D. steeg van 2,4 mm (in 1919 gebruikt r T.U.
P.P.D.) tot ro,8 mm (in 196o gebruikt zo T.U. P.P.D.).

De induraties met aviaiie p.È.D. waren ook thans groter dan die, verootzaakt
door het humane P.P.D.

M ogelij he s ensibilis atie door P .P .D.-in s p uitin gen

Naar aanleiding van het proefschrift van mejuffrouw D.. J. Klein, waarin
zij wijst op een mogelijke sensibilisatie door P.P.D.-inspuitingen (Mantoux-
reacties), werd een oriënterend onderzoek ingesteld.

De sensibiliserende werking van P.P.D. zou volgens Dr. Klein tot uiting
komen door de aanwezigheid van circulerende antilichamen, Deze antilichamen

zouden dan vastgesteld kunnen worden door het optreden van de z.g. ,,imme-
diate-type reactiàn", een roodheid en zwelling, welke I +_ rr,.rr na intradermale
inspuiting van P.P.D. op de injectieplaats optreden. Een Ïoge titer van circu-
lerende antilichamen zot d.t ,,voldoende" weefselimmuniteit zou een ongunstige

situatie scheppen bij een eventuele besmetting met virulente_ tuberkelbacteriën.

De sensibilireiend. werking zou recht evenredig zijn met de grootte van de

tuberculoproteïnen van het P.P.D.
Van de Japanner Prof. Y, Yamamura werd een kleine hoeveelheid tuberculin

active p.piia" (T.A.P.) ontvangen. Dh zal eerst oP het Rijks Instituut voor de

Volksgezondheid worden getest bij caviae.
Bij Ëen groep van * zoo recruten werd door de B.C.G.-werkgroep het optrc-

den orr, àe ,immediate-tyPe reaction" nagegaan. Hierbij bleek, dat degenen,

die na 3 | ,+ uur een reactie gÍoter_ dan.5 mm vertoonden, eveneens na 4 uur

een reacue te zrcn gaven. Omgèkeerd bleek er ook een groeP te zijn, die wel na
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4 uur een reacti€ te zien gaf, doch niet na 3 X z4 uur.
Ffet onderzoek wordt voortgezet.

T ub e rculine-ond erzoek en B.C.G.-vaccinatie s bij st ud ent en

a. Studentenonderzoek Technische Hogeschool Delft
Bij het begin van het nieuwe studiejaar werd in nauwe samenwerking met

de Stichting Universitaire Gezondheidszorg van de Technische Hogeschool te
Delft, het Districtsconsultatiebureau voor tuberculosebestrijding te Delft en het
Fonds tot Opsporing der Tuberculose ,,F.O.T.IJ." het jaarlijkse tuberculine-
onderzoek verricht. Tegelijk vond een röntgenborstonderzoek plaats.

De Mantoux-reactie werd afgelezen bij ,99 ,,eerste-jaarc" studenten. Bij 389
van hen, die een induratie kleiner dan 6 mm vertoonden, werd een B.C.G.-
vaccinatie verricht.

Bij 1399 van de ,,oudere-jaars" studenten werd de Mantoux-reactie afgelez.en.
rr7 studenten, die hiervoor in aanmerking kwamen, werden met B.C.G. ge-
vaccineerd.

Een afzonderlijk rapport over dit onderzoek is verschenen.

b. Studentenonderzoek Stedelijke Universiteit Amsterdam

Bij de aanvang van het nieuwe studiejaar werd bij de studenten het jaarlijkse
tuberculine-onderzoek verricht in samenwerking met het Consultatiebureau voor
tuberculosebestrijding, de Stichting M.A.S.R.O. te Amsterdam en de Stichting
Universitaire Gezondheidszorg te Amsterdam, terwijl gelijktijdig een röntgen-
borstonderzoek werd gedaan.

Bij 1168 ,,eerste-jaars" studenten werd de Mantoux*reactie af.gelezen. Van
962 studenten, die niet met B.C.G. waren gevaccineerd, werden yo3 hiervoor in
aanmerking komende studenten gevaccineerd.

3;9o,,oudere-jaars" studenten meldden zich voor het aflezen van de reactie.
Van hen werden rrz studenten, die een induratie vertoonden kleiner dan 6 mm,
met B.C.G. gevaccineerd.

c. Studentenonderzoek Vrije Universiteit Amsterdam

Ook bij de studenten van de Vrije Universiteit te Amsterdam werd het jaar-
lijkse tuberculine-onderzoek verricht en wel in samenwerking met het Consul-
tatiebueau voor tuberculosebestrijding, de Stichting M.A.S.R.O. en de Stichting
Universitaire Gezondheidszorg te Amsterdam. Ook hier vond gelijktijdig een

röntgenborstonderzoek plaats.
De Mantoux-reactie werd afgelezen bij 3r8 ,,eerste-jaars" studenten. Bij r8o

van hen, die een induratie kleiner dan 6 mm vertoonden, werd een B.C.G.-
vaccinatie verricht.

Bij 9yo ,,oudere-jaars" studenten werd de Mantoux-reactie afgelezen. Bij 38
van hen, die hiervoor in aanmerking kwamen, werd een B.C.G.-vaccinatie
verricht.
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Marhen

In januari r96o werd het jaarlijkse follow-up onderzoek verricht bij de bevol-
king van Marken. Dit onderzoek bestond_ uit een gecombineerd röntgen-_ en

Maítoux-onderzoek. Het röntgenonderzoek werd verricht door een mobiel

röntgenteam van het Centraal Bureau voor Keuringen,in Den Haag.
Aàn het Mantoux-onderzoek werd deelgenomen door y8o personen (263

mannen el 3r.7 vrouwen).
Van de in ,95t met B.C.G. gevaccineerden werden thans 289 personen

onderzocht, *^àiurn de gemiddelde induratie bij tz7 onderzochte mannen

ro,4 mm bedroeg, terwijl deze voor 16z onderzochte vrouwen 8,4 mm was'

in Marken *àid., in :.96o geen gevallen van primo-tuberculose gediagnosti-

seerd.

Hoogharspel

In Hoogkarspel werd door de B.c.G.-werkgroep van de Gezondheidsorgani-

sade T.N.b. lróot de vierde maal Mantoux-onderzoek verricht.
Ffieraan werd een röntgenborstonderzoek door middel van schermbeeldfoto-

grafie verbonden. Kinderén onder de leeftijd van..t.5..jaar kwamen slechts dàn

ïoor röntgenonderzoek in aanmerking wanneer zíj bii het Mantoux-onderzoek

een induratie groter dan y mm vertoonden.
Voor het Mantoux-onderzoek meldden zich I84o person€n (838 mannen en

roo2 vrouwen). Bij 4r2 personen (z++ mannen en 168 vrouwen) werd gee.n

Mantoux-reactie verrich t, daar zij bij een vorig onderzoek een grotere induratie

dan ro mm hadden vertoond zonder met B.C.G. te zï1n gevaccineerd. Bij r4z8

werd de reacrie uitgevoerd en afgelezen (y94 mannen en 834_ vrotrwen).

In totaal werden rz,,omslagen" vastgesteld. Dit is r,z%.
In Hoogkarspel werden in í96o geen gevallen Yan primo-tuberculose gediag-

nostiseerd, in tegenstelling met Í9t9 toen er z gevallen waren.

M ant o u x- ond e r z o e le s c b oli. e r e n a o o r t ge z e t on d e rroij s

a. Hilversum
In het eersre, tweede en derde kwartaal 196o werden door tuberculine-teams

van het districtsconsultatiebureau te Hilversum 9r38 leerlingen Yan 39 middel-

bare scholen met een reactie van Manto'ux onderzocht.
Het gebruikte tuberculine was het Oud-Tuberculine van het Rijks Instituut

rroor de Volksgezondheid in Utrecht in een verdunning van 5 T.E. Per o,I cc.

Yan 37o leeiling.o werd bekend dat zij met B.c.G. waren gevaccineerd. Dit
is 4,o %.

Van de overige 8768 leerlingen bleken 7Í9 eerr Mantoux-reactie groter dan

t mm te vertonen. Dit is 8,2 o/0.
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b. Haarlem
In het eerste kwartaal t96o werden door een team van de schoolartsendienst

te Ffaarlem 483r leerlingen rran 19 middelbare scholen met een reacrie van
Mantoux onderzocht.

Het gebruikte tuberculine was het P.P.D.-Utrecht in een verdunning van
l T.U. per o,r cc * o,y o/6s Tween 8o.

Van y r leerlingen werd beken d dat zij met B.C.G. waren gevaccineerd. Dit
is r,r Vo.

Van de overige 478o leerlingen (332o jongens en t46o meisjes) bleken 269
leerlingen een Mantoux-reactie groter dan y mm te verronen. Dit is 116 %
(6,+ % voor de jongens en 4,o Vo voor de meisjes).

z. Astue-oNpERzoEK

De adviescommissie kwam in de verslagperiode tweemaal in vergadering bij-
een, terwijl ook een bijeenkomst werd gehouden van onderzoekers, die in het
verband van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. medewerken aatr de bestudering
van vraagstukken op het gebied van astma. In deze bijeenkomst is speciale aan-
dacht besteed aan de voorbereiding van een ,,long term"-onderzoek, waarvoor
in gezamenlijk overleg een werkplan door de adviescornmissie zal worden op-
gesteld. Gehoopt wordt, dat volgend jaar met de realisering van dit plan een
begin kan worden gemaakt. Beide vergaderingen en de werkersbijeenkomst
werden geleid door Prof. Dr. N. G. M. Orie, die zich bereid verklaard heefr
het voorzitterschap van de adviescommissie op zich te nemen.

De in r9y9 in gang zijnde onderzoekingen v'erden in ry6o voortgezet.
Aangezien het nog niet mogelijk bleek om het voorgenomen onderzoek onder

leiding van Dr. J. M. van der Valk naar arbeidstoestanden en -mogelijkheden
van astmapatiënten in de bedrijven te realiseren, is besloten het hiervoor bestemde
subsidie-bedrag niet langer te reserveren.

Het subsidie, dat is toegestaan voor een onderzoeh onder leiding van de heer

J. E. C. Schook, geneesheer-directeur van het Astma Centrum ,,Heideheuvel",
inzake de elasticiteit van longweefsel, blijft gereserveerd. Het onderzoek verkeert
in een oriënterend stadium.

Het medische gedeelte van het onderzoek onder leiding van Dr. H. Varekamp
over de betekenis van huiszwammen bij het optreden van allergische ziekten en
rheumatoide arthritis wordt vanaf september 196o in het kader van de astma-
commissie voortgezet.

Op verzoek en op kosten van het gemeentebestuur rran Valkenburg-Flouthem
is onder leiding van Prof. Dr. H. Deenstra en Prof. Dr. N. G. M. Orie een
onderzoek ingesteld naar de geneeskrachtige werking van een verblijf in de
gemeentegrotten van Valkenburg op astmapatiënten. Uit de resultaten van dit
oriënterende onderzoek - dat in het najaar van 196o plaatsvond en waaraan
door een dertigtal astmapatiënten werd deelgenomen - zal worden beoordeeld
of dit onderzoek in 196r eventueel kan worden voortgezet.
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ÉIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. stemde op voorstel van de

adviescommissie in met subsidiëring der navolgende onderzoekingen:

a, een onderzoek onder leiding van Dr. C. Dijkstra inzake de proteolytische
activiteit van het bloedserum bij gezonden, bij astmapatiënten en bij emfyse-
matici, waarmede medio 196o een aanvang is gemaakt;

b. een onderzoek onder leiding van Dr. \f. C. J. B. Hulscher om oP statistisch
verantwoorde w1ze het effect van ademoefeningen bij astma na t'e gaan,

v/aarmede in september is begonnen.

Ffet voorstel voor een onderzoek onder leiding van Dr. C. Dijkstra inzake de

gevoeligheid voor histamine van verschillendsoortige proefdierar onder ver-
ichillenÍe experimentele omstandigheden, waarvair- in het vorige jaarverslag

melding is gemaakt, is om budgetaire redenen voorlopig aangehouden.

Ovei de in het kader van het T.N.O.-astmaproject verrichte onderzoekingen
kan samenvattend het volgende worden medegedeeld:

Onderzoeh naar de tterbouding van sensibilisatie en byperreactiaiteit rtan de

bronchiaalboom in bet hader ttan de astmaproblematiek tegen de acbtergrond.
pan v erand,eringen'zt an endocrine aard,

Onder bovenstaande benaming is voortgezet het sinds r juni r9;r verrichte
onderzoek naar de betekenis van endocrine en allergische momenten in het

verloop van astma en de methoden ter registratie hiervan. Van Prof. Dr. N. G.

M. Orie werd het volgende verslag ontvangen:
Het probleem van dé verhoudirrg trrrr".r hyperreactiviteit en sensibilisatie werd

onderzócht; het gelukte echter tot dusverre niet tot een bevredigende oplossing

te komen.
Het vraagstuk of de histamine-hyperreactiviteit een maatstaf is voor de alge-

mene hyperreactiviteit werd nader onderzocht.
Ondei de ,,algemene hyperreactiviteit" wordt verstaan het sterker reageren

van de bronchiaalboom van patiënten met een astmatisch lijden op chemische,

fysische en thermische prikkels dan van normale Personen, zonder dat deze

reactíe berust op een at iig...r-atttilichaambinding. Met een aantal stoffen werd
getracht een drèmpelwaarde te vinden op dezelfde wijze als bij de bepaling van
de histaminereactiviteit.
a.. Bij glycerine werd wel in enkele gevallen een reactie van de bronchiaalboom

gez,ien, doch geen duidelijke correlatie met de histaminereactiviteit.
b. Éij h.t t ag"an van een vrij sterk prikkelende stof als calcium-hypochloride

werd bij de gebruikte doseringen geen reactie van de bronchiaalboom ge-

vondcn.
c. Zuur reagerende oplossingen geven bij incidentele gevallen eveneens dalingen

van de lóngfunctiès. Hierbij kon evenmin een duidelijk verband aangetoond
wordea. Sterk alkalische oplossingen hebben bij de verstuiving neiging tot
verhoging der vitale capaciteit en r sec.-waarde.
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d. De citroenzuurhyperreactiviteit blijkt geheel parallel te lopen met de hista-
minereactiviteit.

e. Sigarettenrook geeft een significante daling van de longfuncties bij patiënten
met een astmatisch lijden, terwijl de intensiteit van de daling parallel lijkt
te lopen met de ernst der hyperreactiviteit.

f. Zwaveldioxyde-inhalaties geven eveneens dalingen te zien van de vitale
capaciteit en r sec.-waarde, terwijl de voorlopige bevindingen een samenhang
suggereren met de hyperreactiviteit.

FIet ontbreken van een volledige correlatie van histamine- en algemene
hyperreactiviteit kan mogelijk enerzijds geweten worden aan een niet voldoende
hoge dosering en nog niet geheel efficiënte techniek van toediening, anderzijds
aan verschillende soorten patiënten.

Het bleek niet mogelijk om de histaminehyperreactiviteit te beïnvloeden door
ganglionblokkerende middelen als mecamylamid; mogelijk wordt de herstelfase
na de histamineprovocatie wel veranderd.

Cryptoheptadine (een nieuw preparaat met antihistamine- en antiscrotomine-
werking) geeft geen significante stijging van de vitale capaciteit en r sec.-waar-
den, wel een uitgesproken vermindering der histaminehyperreactiviteit. Deze
bevinding vormt €en argument voor de opvatting, dat de hyperreactiviteit niet
secundair is aan de vernauwing der luchtwegen.

Er kon met corticosteroide in eerste instantie geen uitgesproken verandering
aangetoond worden in het patroon van de histaminehyperreactiviteit-schom-
meling gedurende 24 uur.

Er werden oriënterende onderzoekingen verricht over de chemie van het
huisstofallergeen . Argument€n werden aangevoerd, dat de huisstofallergeen-
moleculen verschillend van grootte zijn. Er bestaat een matige thermolabiliteit
van het huisstofallergeen. Trypsine heeft een mogelijk destructieve invloed op
huisstof.

Behalve bovenstaand samenvattend verslag van het verrichte onderzoek, ver-
dient vermelding het verschijnen van het proefschrift van Dr. Rouing, waarbij
gebruik gemaakt werd van gegevens, verkregen uit het door de Gezondheids-
organisatie T.N.O. gesubsidieerde onderzoek. Voorts kan worden vermeld de
Bronchitis Conferentie, die in april van dk jaar te Groningen plaatsvond,
waarvoor hetzelfde geldt. Het verslag van d.eze conferentie zal in april ry6t
verschijnen.

Psychologiscb onderzoek naar factoren, welke bij jonge kinderen aanleiding
genen tot bet optreden aan de eerste astrnatiscbe ,uerscbijnselen

Ffet onderzoek werd in de verslagperiode afgesloten. De onderzoekers zijn
thans bezig met het opstellen van het eindverslag over het gehele onderzoek,
waarin ook de gegev€ns van het pediatrisch onderzoek, verricht onder leiding
van Prof. Dr. J. H. P. Jonxis, zullen worden verwerkt.

Vooruitlopend op dit eindverslag werd van Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter
de volgende mededeling ontvangen:
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In het kader van een onderzoek, ingesteld om iets meer te weten te komen
omtrent de factoren die als conditioneel voor het ontstaan van ,,de eerste

astma-aanval" kunnen worden beschouwd, werden tussen r9i3 en 196o, in
nauwe samenwerking met de longenpolikliniek van Professor Jonxis te Gronin-
gen, ook de mogelijke psychologische factoren onder de loep genomen.

Het team betrok in dit onderzoek z6 kinderen met astma, de z; gezinnen

van deze kinderen en hun 46 broertjes en zusjes.

Het in deze periode verzamelde materiaal bestond uit de uitvoerige biografisch-
anamnestische-gegevens van deze z5 gezinnen, een psychologisch-psychiatrisch
onderzoek der kinderen, een Rorschach-onderzoek vafi 2ï moeders en een

katamnestisch onderzoek, waarbij vooral aan de ontwikkeling van de moeder-

kindrelatie aandacht werd besteed, en een reeks psychotherapeutische contacten
met een 4-tal kinderen. Het aldus verkregen materiaal werd vergeleken met de

gegevens die uit de literatuur verkregen werden. Na een oriënteringsperiode
werden de vier volgende vraagstellingen geformuleerd;
a. Zijn er op grond van het anamnestisch onderzoek psychologische factoren

aan te *t1z"n, die van betekenis zan bíi het ontstaan, de verergering of het
chronisch worden van het astma bij jonge kinderen?

b. Bezit het astmakind bepaalde kenmerkende psychische eigenschappen, welke
hetzij: bevorderlijk zijn voor het ontstaan etc. van astma, hetzij het gevolg
zijn van het astma?

c. Hebben de moeders van astmatische kinderen bepaalde karaktertrekken,
eventueel pas duidelijk aan het licht tredend in hun relatie tot het astmatische
kind?

d. Is het mogelijk langs psychohygiënische weg het ontstaan, de verergering
of het chronisch worden van het astma gunstig te beïnvloeden of eventueel
met psychotherapie de genezing te bevorderen?
Zo ja, welke zijn dan de indicaties voor psychische hulp?

FÍet onderzoek, dat om verschillende redenen nog als een vóóronderzoek moet
worden beschouwd, gaf wel enige aanwijzingen.

Om verschillende redenen dienen de conclusies nog zeer voorzichtig te worden
gesteld, o.a. omdat het aantal onderzochte kinderen klein was en niet voldoende
homogeen en omdat de controlegroep niet voldoende kon worden uitgewerkt.
Hiertegenover staat echter dat door regelmatige follow-up een longitudinale
studie mogelijk wordt, terwijl het feit dat het onderzoek in een zeer vroege
periode van de ziekte kon starten uitermate belangrijk werd geacht, evenals de

verklaring voor enkele vondsten, die in strijd lijken met hetgeen in de literatuur
wordt aangegeven.

De onderzoekers achten zich gerechtigd drie praktische conclusies uit het
onderzoek te trekken:
a. In elk astmateam dienen specialisten opgenomen te worden ter bestudering

en bevordering van de psychologische aspecten.

b. De gestoorde moeder-kindrelatie, die zich bij het kinderastma vrij frequent
lijkt te ontwikkelen, kan in vele gevallen worden voorkomen door doelmatige,
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steunende en voorlichtende adviezen aan de ouders. FIier zou o.a. voor de
huisarts een belangrijke taak kunnen liggen.

c. In bepaalde, speciaal daarop geselecteerde gevallen, bleek het mogelijk via
psychotherapie van kind en milieu het astma gunstig te beïnvloeden c.q. tot
genezing te brengen.
Regelmatige pediatrische controle tijdens de behandelingsperiode is echter
noodzakelijk.

Proefonderzoeh inzake bet gwnstig effect aan de cefentherapie bij astma

Omtrent de werkzaamheden deelt Prof. H. Deenstra het volgende mede:
In de loop van 196o zijn 39 patiënten met een asthma bronchiale, gekenmerkt

door aanvallen van bemoeilijkt ademen, thuis verder gecontroleerd. De behan-
deling bestond uit ontspannings- en ademoefeningen, ten dele gecombineerd met
corticosteroid-preparaten.

Driemaal in de week werd thuis of op het werk met behulp van een volumeter
de vitale capaciteit en het benutbaar deel in de re seconde gemeten en werd
geïnformeerd naar het al of niet welbevinden van de betreffende patiënt of
patiënte.

Voordelen van dit onderzoek zijn:
a. betrouwbaarder gegevens omtrent het verloop van het asthma bronchiale;
b. beter inzicht in de ernst van het asthma bronchiale;
c. bevordering van het contact tussen patiënt enerzijds, arts, ademtherapeute en

eventueel sociaal werkster anderzijds.
Daar waar een goede coöperatie aanwezíg is, weerspiegelt het nuttig effect

van de oefentherapie zich eerder in een verdwijnen of verminderen van de
subjectieve klachten dan in een verbetering van het functiepatroon.

Onderzoeleingen oper de beteleenis oan haiszwammcn bij het optreden vdn
allergi.scb e zie kten en rb e urnatoide arthritis

Van Dr. H. Varekamp werd met betrekking tot de voortgang van het onder-
zoek het volgende verslag ontvangen:

Kliniek- en laboratoriumonderzoek in samenwerking met Dr. R. Voorhorst
FIet onderzo,ek over de betekenis van houtverterende schimmels enz. als aller-

genen voor astma en rinitis werd regelmatig op de polikliniek voor allergische
ziekten voortgezet.

Het is tot dusver nog niet gelukt een micro-organisme te vinden, dat verant-
woordelijk gesteld kan worden voor de sterke allergeenwerking van huisstof.

Bestudering van oorzaken van en criteria voor de vochtigheid van woningen

Dit onderzoek is regelmatig voortgezet. }{et is duidelijk geworden, dat niet
alleen bepaalde oude huizen veelvuldig vochtig zíjn, maar dat dit ook met veel
na de oorlog gebouwde huizen het geval is. De gevolgen ten aanzien van het
biologisch binnenhuisklimaat kunnen in die gevallen waarschijnlijk even erg zíjn
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als in oude huizen. Ffet bouwen van ,,droge" woningen moet voor de woning-
hygiëne als van primaire betekenis gezien worden.

Onderzoek invloed behuizing en verhuizing op de klachten van patiënten met
astma en rinitis vasomotoria

De ontwikkeling van dit onderzoek hing samen met waarnemingen, die ge-

durende de bestudering van enige desiderata voor het onderzoek werden verricht.
Bij de bestudering van de beginleeftijden van de verschillende vormen van

astma en rinitis bleken er niet alleen onderling grote verschillen te bestaan,
maar bovendien duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Bij de vergelijking van ,,beginleeftijden" en ,,polikliniekleeftijden" bleek, dar
de patiënten met niet-atopische vormen van astma en rinitis veel sneller onder
specialistische behandeling kwamen dan de patiënten met atopische vormen.

Bij de bestudering van de bloedeosinofilie als mogelijke indicator voor de
graad van expositie (zoals bij hooikoorts) werd een aantal belangwekkende
waarnemingen gedaan, die gedeeltelijk zeer bevreemdend en voorlopig onbe-
grijpelijk zijn. Een nader inzicht over de verkregen resultaten is pas mogelijk
indien over bruikbaar controlemateriaal kan worden beschikt.

Laboratoriumonderzoek over houtverterende schimmels

Mejuffrouw Dr. P. S. J. Schure, die gedurende 3 jaar de schimmels identi-
ficeerde en de reincultures voor de extractbereiding verzorgde, heeft op 3 r de-
cember 196o haar werkzaamheden beëindigd. Zij heeft zich bereid verklaard
ook in de toekomst zo nodig behulpzaam te zr1n.

Dit gedeelte van het onderzoek werd door Z.V/.O. gesubsidieerd.

Onderzoek inzake de proteolytische activiteit van bet bloedserwrn bij gezonden,
bi d.stnd.pdtiënten en bij emt'ysematici

Op grond van resultaten van elders verrichte onderzoekingen is er reden aan
te n€men, dat het vrijkomen van histamine bij astmatici en emfysematici een

belangrijke rol speelt bij het ontstaan van hun klachten.
In aansluiting hierop wil Dr. Dijkstra trachten de opvatting van sommige

onderzoekers, dat een verandering van de proteolytische activiteit van het bloed-
serum voor het vrijkomen van histamine van groot belang is, nader te toetsen.

Over de voortgang van het onderzoek kan het volgende worden medegedeeld:
De methodiek voor de bepaling van de met streptokinase activeerbare pro-

teolytische €nzymen in het bloedserum werd aan een nadere analyse onder-
worpen. Deze bepaling verloopt thans als volgt:

o,; ml serum wordt gedurende r uur bij 37" C geïncubeerd met 2 ml 5 %
caseïne-oplossing en yoo E streptokinase (Varidase) bij pH 7,4, waarna de ei-
witten worden neergeslagen met trichloorazynzuur. Hierna wordt de hoeveelheid
vrijgekomen tyrosine colorimetrisch bepaald. De reproduceerbaarheid van de
bepaling in drievor,rd blijkt binnen 1 Vo te liggen.

Met deze methode werd bij een aantal astma-, bronchitis- en emfyseempatiën-
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ten de maximaal activeerbare proteolytische activiteit van het bloedserum
bepaald. De voorlopige indruh is, dat er in dit opzicht geen verschil bestaat
tussen normale personen en astmatici resp. emfysematici. \§[el schijnt de proteo-
Iytische activiteit van het serum toe te nemen met de leeftijd, althans tot ca. z5
jaar.

Onderzoeh om op stati.stiscb verantwoorde wijze bet effect aan ademoefeningen
bl astm.a na te gddn

Ffet onderzoek zal worden verricht bij een aantal patiënten met positieve
allergische inhalatie-tests. Dit aantal zal worden gesplitst in twee groepen, waar-
van de ene Broep zal worden behandeld met desensibilisatie en de andere met
relaxerende ademoefeningen.

Om vergelijking met andere onderzoekingen mogelijk te maken vindt voort-
durend contact plaats met Prof. Orie, Prof. Deenstra en Dr. Voorhorst.

Met het onderzoek is inmiddels een aanvang gemaakt.

3. ONprnzosr INZAKE por,loMyEr,rrrs

Gezinsonderzoek
Dit onderzoek wordt verricht ter completering van de gegevens, welke zijn

verzameld door Dr. A. S. Kalwij by z\n onderzoek ínzake de epidemiologie
van de poliomyelitis in Nederland.

Prof. Dr. A. Ch. Ruys deelt hierover het volgende mede:
In de periode van r januari ry6o tf m ry december 196o werden in totaal z4

gevallen van poliomyelitis aangegeven (na aftrek van inmiddels ingetrokken
gevallen). Hierbij betrof het in twee gevallen aangiften van poliomyelitis zonder
vedammingen en in één geval een voorlopige aangifte. FIet contactonderzoek
van de laatste aangifte is nog aan de gang.

Bij o van de overige z3 gevallen werd, volgens de verkregen inlichtingen,
poliovirus uit de faeces van de patiënten geïsoleerd. In de andere r r gevallen
kon uit de ontlasdng van de patiënten geen poliovirus worden gekweekt. Bij ds

laatste groep werden drie keer liquorafwijkingen gevonden, twee keer ontbraken
deze en zes keer werd geen lumbaalpunctie verricht.

De typeverdeling van de rz zekere gevallen van poliomyelitis was als volgt:
zes keer werd poliovirus I, drie keer type II en drie keer type III geïsoleerd.
Het poliovirus type I werd voor het eerst in september aangetoond. In drie van
de zes gevallen, veroorzaakt door dit type, bestond met zekerheid contact met
Duitsland, waar dit type gedurende de nazomer veel poliogevallen veroorzaakte.
In één geval is de infectie met dit type zeer waarschijnlijk in Duitsland opgelopen.

FIet gezinsonderzoek bij de lz zekere gevallen leverde zes keer dragers in het
gezin op. Deze dragers herbergden hetzelfde type poliovirus als uit de ontlasting
van de patiënt werd gekweekt. 7-,es keer was het resultaat van het gezinsonder-
zoek negatief. Hierbij werd tweemaal het gezin slechts door volwassenen
gevormd, terwijl tweemaal contactonderzoek pas plaatsvond, nadat poliovirus
bij de patiënt was geïsoleerd.
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In de r r gevallen, waarbij geen poliovirus uit de ontlasting van de patiënt
kon worden gekweekt, werden geen dragers van poliovirus in het gezin gevon-
den. Ofschoon deze r r gevallen toch als poliomyelitis beschouwd worden,
heeft het gezinsonderzoek hier geen steun aan de diagnose kunnen geyen.

Drie keer werd bij patiënten, lijdend aan andere ziekten dan poliomyelitis,
poliovirus geïsoleerd (r maal type I, z maal type III). Het familie-onderzoek
leverde hier slechts één keer een drager op van hetzelfde type poliovirus als bij
de patiënt geïsoleerd werd.

Het aantal gevallen van poliomyelitis heeft in vergelijking met t9t9 een
stijging vertoond. Voor een gering deel is dit het gevolg van in het buitenland
opgelopen infecties.

Onderzoek ndal natuarlijhe en aairulente rnutítnten en hun immuniserend.
verrnogen

Dit virologisch onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. D. Verlinde werd ook
in t96o voortgezet. FIet samenvattend jaarverslag luidt als volgt:

De in de jaren r9t7-r9t9 verrichte proefvaccinaties met Sabin-vaccin bij
kleine groepen, grotendeels in Leiden wonende personen, heeft geen aanleiding
gegeven tot een verhoogde frequentie van poliomyelitis, respectievelijk tot een
verhoogde circulatie van poliovirus in deze omgeving vergeleken met andere
delen van het land.

Er is een zekere, zijhet niet absolute, correlatie aangetoond tussen het rct/4o-
karakter en neurovirulentie van poliostammen die door gevaccineerden waren
uitgescheiden. Van de 3 typen in het Sabin-vaccin is type 3 het minst stabiel.
Getracht wordt door herselectie een stabiele stam van dit type te verkrijgen.

Er is een duidelijk interfererend effect van ECHO-9-virus op de vermenig-
vuldiging van poliovirus type 2 aangetoond, zowel in het centrale zenuwstelsel
van de mens als van de aap, alsmede in weefselcultures.

In vergelijking met ry59 is in 196o weer een lichte verhoging van de circulatie
van polio- en ECHO-virussen aangetoond.

4. ONornzoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN ENcEpHALrrrs posrvaccINALIS

Prof. Dr. R. Gispen verklaarde zich desgevraagd bereid het voorzitterschap
van de adviescommissie definitief op zich te nemen. De adviescommissie ver-
gaderde in de verslagperiode eenmaal.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd met
het voorstel van de adviescommissie Dr. M. F. Polak te benoemen tot lid van
de commissie. Dr. Polak heeft deze benoeming aanvaard.

Het door de heer \7. Nanning uitgebrachte rapport inzake het onderzoek
betreffende de waarde van gammaglobuline afkomstig van reconvalescenten
als prophylacdcum tegen meningo-myelo-encephalitis na enting van pokstof
bij recruten werd aan de Minister van Defensie aangeboden.
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Een in het Engels vertaalde samenvatting van dit rapport zal - in enigszins
gewijzigde vorm - ter publikatie worden aangeboden aan de redactie van het
,,§f.H.O.-Bulletin", het orgaan van de \flereldgezondheidsorganisatie.

Dit gammaglobuline-onderzoek is een onderdeel van het epidemiologisch
onderzoek inzake encephalitis postvaccinalis, waarvan het eindrapport in de
loop van t96r zal verschijnen als proefschrift van de heer Nanning.

Virologiscb onderzoeh rnet betrekking tot de oorzaken odn encepbdl;tis
postaaccinalis

Van Prof. Dr. J. D. Verlinde werd bericht ontvangen, dat in 196o geen
onderzoek heeft plaatsgevonden.

Histopathologiscb onderzoek naar de oorzaleen van encephalitis postaaccinalis

Over het afgelopen jaar is van Prof. Dr. E. de Vries het volgende overzicht
ontvangen:

FIet onderzoek van een reeds in 1959 ontvangen cerebrum werd beëindigd.
Gedurende de verslagperiode werden vijf cerebra voor onderzoek ontvangen

en bewerkt.
Bij het onderzoek van twee cerebra bleek, dat een verband van het over-

lijden met de vaccinatie zeer onwaarschijnlijk is. Het betrof hier het cerebrum
van een kind dat reeds aan toxoplasmose leed vóór de vaccinatie en het cere-
brum van een kind dat drie maanden na vaccinatie de eerste symptomen van
amaurotische idiotie vertoonde, waataar- het later overleed.

Het derde cerebrum was van een negen maanden oud kind, dat gestorven is
aan gegeneraliseerde verkalking van vaten bij zuigclingen, welke verkalking
reeds vóór de vaccinatie symptoomloos aanwezig geweest moet zijn.

De twee overige cerebra waren van zuigelingen, die leden aan typische
encefalopathie. Ffiervan was echter één gestorven aan vaccinia generalisata,
zónder hersensymptomen te hebben vertoond.

Onderzoele inzake het kweken van vacciniavirus in vitro in otterlevend,
runderweef sel

Omtrent de voortgang van het onderzoek wordt het volgende door Dr. H. S.

Frenkel bericht:
Gedurende 196o werd het kweken van vacciniavirus in overlevend epitheel

van de rundertong voortgezet.
De titer van het op deze wijze verkregen virus werd bepaald door besmetting

van de chorio-allanto.is-membraan vaÍr gedurende rz dagen bebroede kippe-
eieren met z verdunningen (r: ro-6 en r:2.jxÍo-0;. De titer, welke na
telling van de aantallen opgekomen pokken volgens de mediaan werd berekencl,
lag tussen ro 7 en ro 8.

Ten behoeve van de immunisatieproeven met door middel van formol geïnacti-
veerd vacciniavirus, welke door Dr. B. J. \ít. Beunders en zijn medewerkers
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zíjn aangevangen, werden aan deze onderzoekers hoeveelheden pokstof afge-
staan waaraan geen glycerine was toegevoegd.

lDe resultaten van laatstbedoelde onderzoekingen werden door de heren
Beunders, Driessen €n van den Hoek gepubliceerd in het Archiv fiir die gesamte
Virusforschung, Bd. X (196o), Heft 3, p. $zl»+.

j. ONpsRzoer TNZAKE DE FLuoRTDERING vAN DRrNK\TATER rN vERBAND MET
TANDCARIES

De adviescommissie vergaderde dit jaar eenmaal onder voorzitterschap van
Prof. Dr. K. C. \íinkler, die zich desgevraagd bereid verklaard heeft het
voorzitterschap van de adviescornmissie definitief op zich re nemen.

Naar aanleiding van de publikatie van het rapport ,,Cariësprevenrie met
fluoriden" is de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid overgegaan
tot het instellen van een commissie, welke tot taak heeft het geven van ge-
coördineerde objectieve voorlichting omtrent het vraagstuk ,,fluoridering van
drinkwater". Deze voorlichting zal zowel gericht zln op de gezondheidsbelangen
van de bevolking als van technische aard zyn ten behoeve van watedeiding-
bedrijven en gemeentebesturen.

Desgevraagd heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. als
vertegenwoordigers van deze organisatie voor benoeming in deze commissic
voorgedragen Prof. Dr. K. C. Vinkler en de heer O. Backer Dirks.

Over de in 196o verrichte werkzaamheden deelt de heer O. Backer Dirks
het volgende mede:

O n d e r z o e k d. ri.n kw at e r I lu o r id e r in g T ie I-C ul e mb o r g

FIet onderzoek naar het effect van de waterfluoridering, hetgeen tot nu toe
het belangrijkste onderzoek van de werkgroep is geweest, heeft in de loop van
dit jaar met de publikatie van het hierboven genoemde rapport van de Ge-
zondheidsraad ,,Fluoriden en Tandcariës" een voorlopige afsluiting gekregen.

Floewel de resultaten rran het onderzoek in Tiel en Culemborg, waarop het
Gezondheidsraadrapport is gebaseerd, gunstig genoeg zijn om de waterfluoridering
aan te bevelen, blijft het van gewicht dit onderzoek voort te zerten. Slechts
bij voortzetting van dit onderzoek zal men in staat zijn te bewijzen in hoeverre
de gunstige tendenzen, die dit onderzoek vertoont, ook inderdaad gerealiseerd
worden. Zelfs voor de jongste groepen is op theoretische gronden nog een
vergrotinB van het cariësremmende effect te verwachten.

Einde r9y9 werden evenals in ry57 de rr- t/m ry-jarigen onderzocht.
Voor de rr- t/m r3-jarigen is het aantal approximale caviteiten weer duidelijk
afgenomen; dit is in Tiel nu 5o 

o/o lager dan in Culemborg.
Voor de r4- €n r;-jarigen zijn de verschillen veel geringer (25 % minder).

Deze laatsten waren dan ook reeds 8 en 9 jaar bij de aanyang van de fluo-
ridering. Er is alle reden om aan te nemen dat de 14- en ry-jarigen in Tiel
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in de toekomst lagere cariësgetallen zullen vertonen. De gegevens zr1n neer-
gelegd in onderstaande grafiek.

Aantal approx.
carieuze ulallen

2nderzoek tg59

/s per tind

,./ ^,/o|a;-'
9e6.1àar nte

Aantal approximale lesies per hind (I-V) en aantal approximale dentine lesies per hind.
(ILV). De horte oertikale lijntjes geven de standaardalwijhing oan het gemiddelde, één

heer naar boaen en één keer naar beneden uitgezet.

Einde 196o is het herhalingsonderzoek te Tiel en Culemborg aangevangen.
FIet onderzoek betreft dit jaar d, 7-, 9-, Ír-, 14- en ry-jarigen. Met uitzon-
dering van de negenjarigen vindt bij allen naast een onderzoek naar de approxi-
male cariës, ook een klinisch onderzoek plaats naar de occlusale en gingivale
cariës.

Lokale applicatie fluoriden. Tweelingenonderzoek Den Haag

Het onderzoek naar het effect van het plaatselijk opbrengen van
tinfluoride op de tanden werd voortgezet bij de ééneiige tweelingen in Den
Haag. Dit onderzoek loopt nv 3y2 jaar. In maart 196r, wanneer het onderzoek

4 jaar voortgang heeft gevondery zal de periode lang genoeg geweest zijn om
een oordeel over de waarde van deze behandeling uit te spreken.
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B r o od. z oa t f lu or i.d e rin g

In de loop van dit jaar zrln de eerste proeven aangevangen om de mogelijkheid
en het nut van een broodzoutfluoridering te toetsen. Nadat gedurende enkele
maanden brood toebereid met gefluorideerd broodzout door een aantal stu-
denten is genuttigd, ten einde een indruk te krijgen omtrenr de fluoride-opname
uit brood, werd in december op een internaar met een dergelijke proeÍ aan-
geyangen. Ook hier zal het onderzoek in de eersre plaa* de fluoride-opname
betreffen.

F luorid eb e p alin ge n F armac e utis c h L ab orat orium

In de loop van t96o werden, vooral ten behoeve van de broodzoutfluoride-
ring, vele fluoride-analysen in zour en urine gedaan. De dagelijkse fluoride-
bepalingen in het Tielse water werden voorrgezet.

6. Oxonnzorr TNZAKE DE DoELTREFFENDHETD vAN DE cuRATIEvE GENEESKUNDB
EN DE GENEESKUNDIGE VOORZORG

De werkzaamheden van de Adviescommissie T.N.O. ter voorlichting omtrent
de vraagstukken, samenhangend met een onderzoek naar de doeltreffendheid
der curatieve geneeskunde en geneeskundige voorzorg namen een einde met de
publikatie van het eindverslag betreffende bovengenoemd onderzoek van de
hand van Dr. Y. van der lVielen. Dit verscheen onder de titel ,,De huisarrs en
de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg" bij de Koninklijke
van Gorcum 6c Comp. N.V. te Assen in de reeks Publikaties van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. (no. 6, serie A, Algemene Onderwerpen) en diende
de heer van der 'Mielen tevens als proefschrift.

Een exemplaar -var, de publikatie is aangeboden aan de artsen, die aan het
onderzoek hun medewerking verleenden.

De adviescommissie is opgeheven.

7. GrnoNrolocrscH oNDERzoEK

Prof. Dr. L. van der Horst heeft zich desgevraagd bereid verklaard het
voorzitterschap van de adviescommissie op zich te nemen. De adviescommissie
vergaderde in de verslagperiode driemaal.

De in ry59 in gang zijnde onderzoekingen werden voortgezet, met uitzonde
ring van het statistisch onderzoek naar de sterfte onder bejaarden, dat in ry59
werd beëindigd en waarvan het eindrapporr verscheen in de vorm van een proef-
schrift van de heer H. Mulder, getiteld ,,Bejaardensterfte in Nederland; een
vergelijking tussen stad en platteland".

In de verslagperiode werd het eindrapport van Dr. R. J. van Zonneveld over
het bejaardenonderzoek met inschakeling van huisartsen door de adviescommissie
goedgekeurd. Het zal in het Engels vertaald met een uitvoerige Nederlandse
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samenvatring in r96t verschijnen in de reeks Publikaties van de Gezondheids-

organisatie f.N.O. Met een vervolgonderzoek op het bovengenoemde bejaarden-
orràe.zoeL, waaraan het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zijn
goedkeuring hechtte, is inmiddels een aanvang gemaakt.- 

De adviàscommissie heeft voorgesteld het werkprogramma Yoor 196r uit te
breiden met de volgende onderzoekingen:
a. onderzoek inzake de frequentie van het voorkomen van prostaatcarcinoom

en inzake het voorkomen van amyloid in de hartspier bij oude mannen, te

verrichten onder leiding van Dr. H. E. Schornagel;
b. onderzoek inzake de rèvalidatie van expressiemogelijkheden bij de afasie-

patiënt onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreuder;
c. ónderzoek naar de-calciumstofwisseling bij bejaarden volgens de methode

van Lichtwitz en de Sèze, eveneens onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreuder.

Over deze voorstellen heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
zich nog niet uitgesproken.

Dooi de coOrdinator, Dr. R. J. van Zonneveld, werd regelmadg contact
gehouden met de onderzoekers. Door tijdschriftartikelen en voordrachten in
Ëirrrr.o- en buitenland werd door hem bekendheid gegeven aan het gerontologisch

speurwerk in Nederland.
Dr. van Zonneveld woonde te Berkeley (California, U.S.A.) het internationale

seminarium van de sociaal-wetenschappelijke sectie van de ,,International
Association of Gerontology" bij en te San Francisco het vijfde internationale
congres van dit genootschap.

Dlaartoe door 
-de 

\í'erelàgezondheidsorganisatie op verzoek van de United
States Public Health Service aangezocht, is Dr. van Zonneveld sinds 16 oktober
voor de tijd van drie maanden ali adviseur van de '§[ereldgezondheidsorganisatie
in de Verenigde Staten werkzaam geweest.

Door het 
-aanuaarden van de functie van chef wetenschappelijk medewerker

bij de Afdeling Sociale Hygiëne van het Nederlands Instituut voor PraeventieYe

Geneeskund" !"t , januati t96r is het dienstverband van Dr. van Zonneveld

met de Cezondheidsorganisatie T.N.O. beëindigd. Dr. van Zonneveld blijft
echter na deze datum als adviseur aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ver'
bonden en zal in deze functie zijn coördinerende werkzaamheden voor hec

gerontologisch onderzoek voortzetten.

Vervolgonderzoek adn ltet bejaardenonderzoek met inscbaleeling vdn huisartsen

Dr. R. J. van Zonneveld brengt hieromtrent als volgt verslag uit:
In het ioorjaar vat6- Í960 *..d -.t dit onderzoek een aanvang gemaakt. De

weldra uitgebieide organisatorische en administratieve werkzaamheden vonden

ook tijdens"het verblijivan de onderzoekleider in de Verenigde Staten regelmatig

voortgang.
D.-*.à.*..king van de artsen en de betrokken bejaarden is over het algemeen

redelijk tot goed te noemen.
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Yanaf oktober is een gedeelte van de administratieve werkzaamheden over-
genomen door een speciaal voor dit onderzoek aangetrokken werkstudent in
part time verband.

Onderzoek inzalee de rol van de aoeding in bet ontstAa.n nan osteoporosis senilis

Omtrent de voortgang van dit onderzoek werd van Dr. M. Frenkel het vol-
gende verslag ontYangen:

Het afgelopen jaar werden verschillende in de literatuur beschreven metho-
dieken ter bepaling van het hydroxyprolinegehalte van weefsel beproefd. Ver-
kozen werd de methode van Kivirikko en Liesmaa (1959), omdat deze methode,
specifieker en gevoeliger dan de andere, bovendien eenvoudig uitvoerbaar bleek
te zijn.

Getracht werd deze methode in te passen in het kader van de door de onder-
zoekster gebruikte standaardtechniek. Hiertoe werd nagegaan of botmonsters,
na de gebruikelijke demineralisatie en extractie van citroenzuur in trichlooraziju-
zuur, gehydrolyseerd zouden kunnen worden. Een wisselend gedeelte van het
aanwezige collageen bleek echter reeds ontleed te zijn ten gevolge van de inwer-
king van het trichloorazrlnzuur. Anderzijds was het niet mogelijk alle bepalingen
te verrichten in het zoutzuur-hydrolysaat waarin het hydroxyproline bepaald
moet worden, omdat tijdens het hydrolyseren het citroenzuur gedeeltelijk afge-
broken wordt. Vervolgens is geprobeerd het botmateriaal te verpulveren, zodat
de bepalingen zonder bezwaar uit verschillende porties botpoeder konden ge-
schieden. Achtereenvolgens werden hiertoe verschillende typen weefselmolens ge-
bruikt. Steeds bleven na het vermalen brokjes bot over, die mogelijk het minst
broze, meest elastische deel van het botmonster vertegenwoordigden en waarin het
collageengehalte dus wellicht hoger was dan in het verpulverde materiaal.

Met behulp van een grote reeks van één bron afkomstige botmonsters wordt
thans getracht de beste oplossing voor deze moeilijkheden te vinden.

Van een aanzienlijke hoeveelheid van patiënten afkomstig materiaal werden
toestana - snel over een reeks gegevens zal worden beschikt, die niet alleen de
to€staan - snel over een reeks gegevens zal worden beschikt, die niet alleen de
botzouten maar ook de matrix van het bot betreffcn.

E xp erirnenteel- ger ontolo gi. s cb ond erzoeh

Over het afgelopen jaar werd van Prof. Dr. O. Miihlbock het volgende
overzicht ontvangen:

Ffet onderzoek bewoog zich dit jaar op een aantal verschillende doch mer
elkaar verband houdende gebieden. In aansluiting op de eerCer verkregen ge-
gevens over de ovariële veroudering werd een studie gemaakt van de relaties
tussen ouderdomsproliferaties en ovariële gezwelvorming bij mens en muis. F{et
bleek, dat de verschillende soorten ovariumtumoren alle histogenetisch afgeleid
kunnen worden van de bij de ovariële veroudering tot uiting komende pro-
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liferatieve potenties van de normale ovariumbestanddelen. De theorie der
,,embryonale kiemen" als basis voor gezwelvorming heeft zeker geen bestaans-
recht meer, terwijl ook de gangbare indelingswijzen der ovariumtumoren her-
ziening behoeven, gezien de onderlinge verwantschap en gemeenschappelijke
histogenese der verschillende gezwelsoorten.

De otrderdomsveranderingen in de bijnierschors, die vervolgens werden
bestudeerd, zijn nauw verwant met de ouderdomsproliferaties van het ovarium.
Het bijnierkapsel, waarvan de normale celvernieuwing van de schors blijkt uit
te gaan, levert bij oude dieren proliferadeve celgroepen op die niet meer tor
normale schorscellen worden omgevormd, doch die de vorm van ovariumachtige
,,interstitiële cellen" kunnen aannemen. Het blijkt, dat, behalve bij muizen,
ook bij oude caviae, hamsters, ratten en ook bij mensen, adenomateuze bijnier-
woekeringen gaan optreden welke, naar analogie met de muis, ook bij deze
species gezien kunnen worden als een soort compensatoire activiteit, welke
verband houdt met de gonadale involutie.

Ten slotte werden de onderzoekingen over de veroudering van de huid en
de haargroei voortgezet. Hierbij spelen €veneens hormonale veranderingen een
rol, doch daarnaast treedt een factor van lokale veroudering op, over de aard
waarvan nog geen uitsluitsel is verkregen. Evenals bij ovarieel kiemepitheel en
bijnierkapsel, doet zich de vraag voor in hoeverre de milieufactoren dan wel een
in de cellen zelf vastgelegde veroudering in het spel zrjn. Deze ytààgt dre thans
via transplantatieproeven wordt bestudeerd, is ook in ruimere zin van belang,
met name in verband met de mogelijkheden van zg. ,,verjongingstherapieën".

Onderzoek betret't'end,e de opstelling en ijking ,ban een intelligentietest aoor
b e j aarden en o olwas senen

Prof. Dr. J. Th. Snijders diende het volgende verslag in over de werkzaam-
heden in ry6o:

In het eerste deel van het afgelopen jaar heeft vooral het vervolledigen van
de steekproef de aandacht opgeëist. De in eerste instantie niet-bereid-gevondenen
werden opnieuw bezocht. In het geheel werkten 163r van de getrokken 2ooo
personen mede. Van 44 personen kon geen volledig protocol worden verkregen
vanwege een onoverkomelijke handicap: blindheid, motorische stoornis, idiotie,
analfabetisme, e.d. De binnengekregen protocollen werden gescored €n een
bewerkingsschema werd opgezet.

Dit omvatte een aantal elkaar overlappende bewerkingen:

A. de teststandaardisatie,

B. het gebruiken van de gegevens om inzicht in de relatie tussen leeftijdstoe-
name en prestatie op een intelligentietest te bestuderen.

Het is de opzet om, zowel srat punt A als B betreft, een publikatie samen
te stellen. De heer F. Verhage zal punt B uitwerken in de vorm van eeÍl proef-
schrift.
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dd A. Van de ro subtests zijn inmiddels de omzettingen berekend, waarbij de
zogenaamde ruwe scores in vergelijkbare standaardscores kunnen wor-
den weergegeven. Binnen enkele weken zal het ook mogelijk zijn de
I.Q.-berekening te geven. Naast deze standaardscores en het I.Q., waarbij
een proefpersoon wordt vergeleken met de norm van zijn leeftijdsgenoten,
wordt ook een berekening ontwikkeld, die een waardering geeft onafhan-
kelijk van de leeftijd. Daarnaast worden aanvullende onderzoeken gedaan
naar mogelijk diagnostisch gebruik van het testprofiel.

d B. Gedeeltelijk heeft de uitwerking van dit punt moeten wachten op de
resultaten van punt A. De resultaten zullen in het eerste halfjaar van
r96t gereed komen. De bewerkingen vallen in 3 groepen uiteen:

r. Het bezien van het feitelijke verloop van de intelligentietestprestatie
bij leeftijdstoename. Dit zowel vrat betreft het verloop van de àfzon-
dedijke subtests als voor de totaalscore, beide ook weer gesplitst naar
verschillende categorieën proefpersonen: mannen-vrouwen, grote
stad-platteland, naar verschillende beroepsniveaus, naar opleidings-
nrveau.

2. Het verrichten van enige variantie-analyses waarbij de onder r
genoemde punten met elkaar in verband worden gebracht en mogelijke
interactie op elkaar wordt nagegaan. Hiervan is een gedeelte reeds
uitgevoerd.

j. Het verrichten van een aantal factoranalyses en de vergelijking hier-
tussen met het oog op het toetsen van €en eventuele structuurverande-
ring van de intelligentie bij leeftijdstoename.

Nevenonderzoeken:
a. Met Dr. R. J. van Zonneveld is een analyse in voorbereiding, waarbij

medische gegeyens met de onder B genoemde gegevens in relatie worden
gebracht.

b. Bij het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam is een

onderzoek gaande, waarbij drie groepen bejaarde proefpersonen zowel medisch
als psychologisch met elkaar worden vergeleken. Hiertoe wordt de gecon-
strueerde test mede gebruikt.

c. Zowel in de Psychiatrische Kliniek te Zuidlaren als in de Neurologische en
Neurochirurgische Kliniek St. Ursula te \flassenaar zijn studenten werkzaam
aan een scriptie met het doel relaties tussen bepaalde testscores en neuro-
logische-psychiatrische ziektegroepen te vinden.

d. Een omvangrijke testbatterij, waarin t van de subtests zijn opgenomen,
wordt thans toegepast bij de selectie van Marinepersoneel in het Marine
Opkomst Centrum te Voorschoten.

e. Een groep van 4 studenten is met een werkstuk bezig waarbij bejaarde
proefpersonen met jongere worden vergeleken, met het doel nadere infor-
maties te verkrijgen omtrent de typisch,,bejaarden-intelligentie".
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Gerontologisch onderzoek in het Gerneentelijle Verzorgingshuis r.,oor Ouden oan
Dagen te Arnsterdarn

De heer M. Schoorl, geneesheer-directeur van het Antoni van Leeuwenhoek-
Huis, heeft de leiding van dit onderzoek per r juli overgedragen aan Dr. M.
Frenkel, research-internist van het Kankerinstituut.

Omtrent de voortgang van het onderzoek deelt Dr. Frenkel samenvattend
het volgende mede:

Van de oorspronkelijke groep van t24 mannen (rgl8) waren er eind november
196o nog 32Í aanwezig, ,73 war€n overleden en 30 waren vertrokken.

Binnenkort zal het tweede onderzoek van de nog aanwezigen worden vol-
tooid, waarna de gegevens op de codestatussen, zoals bij het T.N.O.-bejaarden-
onderzoek onder leiding tran Dr. van Zonneveld zijn gebruikt, zullen worden
aangebracht.

De aandacht van de werkgroep is op de volgende punten geconcentreerd:
a. Ffet carcinoom.

Een tamelijk groot aantal carcinomen werd bij obductie gevonden. Indruk-
wekkend hoog was het percentage prostaatcarcinomen, ten dele microscopisch
kleine. Een aantal hiervan was dank zij het onderzoek van Dr. \ír. F.

'§flassink reeds klinisch bekend.
Maagcarcinomen werden enkele malen pas bij de sectie ontdekt; aangenomen
werd, dat zij toch in belangrijke mate tot de dood hadden bijgedragen.

b. Het hartvaatstelsel.
Een nauwkeurige analyse van de klepgebreken, zowel luetisch, reumatisch
als sclerotisch, werd aangevangen, mede gezien de toegenomen belangstelling
in de fysische diagnostiek van het hart (Leatham c.s.) en de hieruit voort-
vloeiende betere classificatie van de klepgebreken bij bejaarden.
FIet elektrocardiografisch onderzoek werd voortgezet en, daar er in de hogere
leeftijdsklassen m€er gevallen van laag voltage, vertraagde geleiding in de

bundel van His en de takken hiervan, alsook ritmestoornissen voorkomen,
werd speciaal op het pathologisch-anatomische substraat van deze stoornissen
gelet (waarbij naast harthypertrofie en arteriosclerotische veranderingen ook
op amyloidose werd gelet, terwijl aan de afzetting van lipofuscine aandacht
wordt besteed).

Het is van belang, dat het onderzoek wordt voortgezet bij een vergelijkbare
groep vrouwen, in het bijzonder in verband m€t pathologie van de mamma.

Onderzoek inzalee rnedische, patbologi.sch-anatomiscbe en sociologische besin-
dingen bij en inzake de sociaal-psychologi.sche status nan de beutoners van het
Gemeentelfrk.Tehuis ttoor Ouden van Dagen te Rotterdam

De leiding van het onderzoek berust thans bij Dr. L. Burema, die Prof. Dr.

J. \ír. Tesch als directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids-
dienst te Rotterdam opvolgde, en Prof. Dr. \7. J. Bruins Slot. Omtrent de

werkzaamheden in het verslagjaar wordt het volgende medegedeeld:
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Delen van het onderzoek, die iets achter gekomen waren, werden sneller

verricht. Toch zullen nog enige kleinere onderzoekingen in het begin van 196r

gedaan moeten worden, i^aina in overleg met Dr. R. J. van Zonneveld aan

àe verwerking van de resultaten zal worden begonnen.

Een voorlolig rapport van de psychologische medewerker liet zien, dat het

gemiddeld I.Q.-der-ópgenomen mannen iets hoger-lag-dan dat der vrouvren!

rr.l. 8g,z (standaarddeviatie rz,o) en 76,6 (standaarddeviatie 8,6).

Ook kwamen reeds enige feiten vast te staan over de persoonlijkheidsstructuur
van bejaarde mannen .t di" van mannen van middelbare leeftijd, terwijl.-de
p.rrooílilkheidsstructuu r var-bejaarde mannen en vrouwen duidelijke verschiller,

te zien gaf.

Onderzoele inzahe stollingsfactoren in bet bloed aan gezonde beiaarden

Bij dit onderzoek, dat werd verricht onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreuder,

is uiígegaan van de waarschijnlijkheid, dat bij bejaarden een verhoogde stollings-

"eigiig: 
van het bloed besiaat. Doel van het onderzoek was te trachten te

pr.ïiri..n welke van de tot nu bekende stollingsfactoren voor deze verhoogde

itollingsneiging verantwoordelijk zijn.
van"Dr."ScË...rd.r werd orrer het onderzoek, dat inmiddels beëindigd is, het

volgende voorlopige eindverslag ontvangen:
ëedurende h.i g".hel. onderzóek werdèn r 8 5 patiënten lichamelijk onderzocht.

Hierbij werdei bij 4 vrijwilligers pathologische afwijkingen ge-vonden.

Van de óverige 16z persónen werd bii Sg onderzochten gee-n enkele afwijking
gevonden. ,7i p.rro.r.n meldden zich'voor verder onderzoek aan het Centraal

Laboratoriu- ,ràr, de Bloedtransfusiedienst; r3 vrijwilligers zagen van het ver-

dere onderzoek af, terwijl bij r persoon de vena-punctie niet kon worden verricht.

Van de rzr personen wé.den bij 4r duidelijke afwijkingen gevonden in het

bloed, die mogeiijk konden berusten oP een reële afwijking, hoewel een artefarct

in een bepaling'nooit geheel zeker ls uit te sluiten. Dez.e personen werden

opnieuw opg..à.p.t. Hieraan gaven tot r december z3 gehoor'
^Bij 

I patieït.rï.., het trombelastogram (T.E.G.) 9P e9n hypercoagulabiliteit.
Bij 3'ierd dit onderzoek later herhàald, waarbil de afwijking toen bleek te

zijr, 
-r.rd*enen. 

De z andere person€n zijn niet teruggekomen'

De heparine-tolerantie-test (H.T.T.) met z-heparine grt :"." te_ grote sprei-

dingbsreËdte om individuele conclusies te kunnen trekken. Vel leek het gemid-

delàe lager te liggen, hetgeen zou wijzen oP een verhoogde tendens tot hyper-

coagulabiliteit.
In tegenstelling tot de verwachting was de fibrinolysine-verdunningstest ge-

middeld duidelijk versterkt, hetgeen zou wijzen oP een verhoogde neiging tot
fibrinolyse (verhoogd activatorgehalte). Ook de euglobuline-clot-lysis-test gaf
eerder een verhoging dan een verlaging van de lysisactiviteit.

Bij de stollingifaàtoren bleek een spreiding van meer dan roo % tot 6o 7o

te béstaan van di factoren II, V, VII en X. Bij 2 personen bestond in het T.E.G.
een hypocoagulabiliteit. Bij herhaling was dat bij r persoon nog het geval. Bij
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de andere was het T.E.G. normaal, terwijl ook de aanvankelijk verlaagde stor.
lingsfactoren waren verbeterd.

IIet trombocytenaantal was normaal. Het fibrinogeengehalte was gemiddeld
zeker verhoogd.

\fat het urineonderzoek betreft: bij ry van de r7t omderzochten werd een
afwijking geconstat€erd, r.w.: 3 personen alb. min. sptje;6 alb. sp.; r alb.zw. *;
r alb. * f ; terwijl bij 6 personen glucose in de urine werd gevànden.

rr3 personen werden doorgelicht, waarvan bij 3 personen pathologische af-
wijkingen werden gevonden.

- Bij de huisartsen zal nog geïnformeerd worden of zich in de loop van dit jaar
bij de onderzochte personen afwijkingen hebben voorgedaan, hetgàen dan in'het
eindrapport verwerkt kan worden.

Tijdens dit onderzoek is gebleken, dat van de zich oorspronkelijk als vrij-
williger opgegeven personen na verloop van tijd ongeveer ill deel zich teruf-
trekt of afvalt door ziekte, verhuizing of overlijden.
. Een het gehele onderzoek afsluitend eindrapport zal in begin r96r gepubliceerd
kunnen worden.

8. OrornzorrrNcEN op HET cEBTED vAN scHIMMELZIEKTEN BIJ DE MENs

De adviescommissie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd onder leiding
van Prof. Dr. K. C. §fiinkler, die het voorzitterschap van de adviescommissié
op zich heeft genomen.

Aan het door Dr. G. A. de Vries uirgebrachte jaarverslag over de werk-
zaamheden van de Afdeling voor Medische Mycologie van hei Centraalbureau
voor Schimmelcultures wordt het volgende ontleend:

In 196o werd door klinieken en artsen wederom in vele gevallen de hulp
van de afdeling ingeroepen voor de diagnostiek van bepaalde ziekten, vo&
het isoleren van_ de pathogene verwekkers en het determineren .,ran de geïso-
leerde schimmels en actinomyceten. Verscheidene antibiotica-producJrende
industrieën zonden Streptomycessrammen voor beschrijving en àeterminatie.

De handleiding voor het mycologisch onderzoek van spurum werd uitgebreid.
Ffet manuscript is naar Prof. Dt. J. Mulder te Leiden gezonden.

Bij het onderzoek naar antibiotisch actieve thermofiele schimmels en
actinomyceten zrln drie stammen gevonden, die een krachtige en vier, die een
matige antimycotische werking hebben.

De krachtig werkzame stammen zullen nog nader worden onderzocht.

- Antimycotische werking op dermatofieten werd nog niet waargenomen. over
de op het Laboratorium voor Microbiologie te UtrechionderzochtÉ antibacteriële
werking zijn nog geen gegevens bekend.

Bij het onderzoek naar het voorkomen van keratinofiele schimmels werden
twee verschillende schimmelsoorten met een krachtige keratinolytische werking
geïsoleerd.

In het kader van het onderzoek van de heer P. J. van der verff naar het
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voorkomen van anemofiele schimmelsporen in de buitenlucht werden verschei-
dene isolaties verricht van thermofiele schimmels en actinomyceten, die weer
bij het bovengenoemde antibiotica-onderzoek gebruikt werden.

Bacteriën werden geïsoleerd en sporen van hogere zwammen verzameld en

gezonden naar de heer van der \flerff.
Bovengenoemde drie onderzoekingen worden verder voortgezet.
De cursus Medische Mycologie werd bijgewoond door vijf artsen en drie

analisten.
Aan drie gastwerkers werd assistentie en onderricht gegeven.

Onderzoele naar het voorhornen oan anernot'iele fungussporen in de buitenlwcbt

Over de werkzaamheden wordt door de heer P. J. van der §íerff het volgende
medegedeeld:

Vanaf ro mei Í960 tot ry oktober 196o werden veldonderzoekingen verricht.
Dit geschiedde speciaal in het weide-hooilandterrein en in het akkerdistrict.

De resultaten van de veldwerkzaamheden waren, bezien uit ailergologisch
oogpunr, uitermate bevredigend en betekenden - zoals indertijd reeds verwacht
kon worden - tevens een aanzienlijke aanwinst bij de differentiatie van de

bevindingen, verkregen met de directe visuele methode door middel van de

sporenopvangappaíaten (volgens Bourdillon en Hirst).- Het vroegei reeds aangevangen onderzoek naar wel- en niet-thermofiele,
in-vitro-kweekbare fungi werd voo'rtgezet.

Vrijwel alle gegevens van de drie toegepaste methoden zijn gereed voor verdere
verwerking.

Hoewel er nog enkele punten in 196r nader onderzoek vereisen, speciaal ten

aanzïen van niet-economisch belangrijke plantpathogene Ascomycetes en Holo-
basidiomycetes, kan in het algemeen thans reeds gezegd worden, speciaal ten
aanzien van niet-in-vitro-kweekbare fungi, dat een opstelling kan worde,n
gemaakt van die fungi, welke in aanmerking komen als nieuwe mogelijke ver-
oorzakers van allergische aandoeningen der luchtwegen, daar zij voldoen aan

de y postulata van Thommen, zomede het 6e van Vaughan.

9. ONornzoBrINGEN op HET GEBIED vAN REUMATISCHE ZIEKTEN

De adviescommissie vergaderde in de verslagperiode eenmaal onder voor-
zitterschap van Prof. Dt. J. Goslings.

Omtrent de onderzoekingen in het kader van de adviescommissie kan het
volgende worden med'egedeeld:

Onderzoek naar de betebenis ,tan de freqwentie en de
ziektebeelden aan bet rewma ttoor de 'uolbsgezonàheid

Het eindrapport van de heer R. de Graaff betreffende
zoek is in kleine kring geheel besproken.

gevolgen oan enke'le

bovengenoemd onder-
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Nadat de adviescommissie het rapport heefr goedgekeurd, zal het verschijnen
in de reeks Publikaties van de Gezondheidsorganisatiè T.N.o., terwijl het tevens
als proefschrift voor d'e heer de Graaff zal dienen.

on-derzoek naar erfelijh,e factoren bfr rheumatoide artbritis en sppndylosis
anhylopoëtica

Met dit onderzoek werd op r seprember r9y3 onder leiding van prof. Dr.
A. Polman en Dr. J. J. d" Blécourt aangevangen.

Het eindrapport over het ond'erzoek, van de hand van Dr. J. J. d. Blécourt
en mevrouvr T. de Blécourt-Meindersma en opgedragen aan de nagedachtenis
van Prof. Dr. A. Polman, werd door de adviescómmissie goedgekeurd. Excerpten
van dit eindrapport zullen worden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde en in Annals of Rheumatic Diseases, rerwijl nog besprekingen
gaande zijn over de publikatie van het gehele rapporr.

ond.erzoek inzake d.e hoeveelheid goud. in serumeiwitfracties bfi liders aan
rheumdtoide artbri.tis, die bebandeld. utorden n?tt een goudoplossin'g

Ten behoeve van dit onderzoek ontving de heer G. R. van veen, reumatoloog,
een subsidie voor de periode van r november r9y8 tor r november ry6o.

Aan het begin van het verslagjaar deelde de heer van veen mede-de werk-
zaamheden te hebben beëindigd, aangezíen de verkregen resultaren een verder
onderzoek niet wettigden.

ro. OrvornzoBrrNcEN op HET GEBTED vAN ATHERoscLERosE

De adviescommissie kwam in de verslagperiode driemaal in vergadering bijeen
onder leiding van Dr. M. van Eekelen. Dr. van Eekelen heeft zich bere-id ve.-
klaard het voorzitterschap van de adviescommissie voorlopig op zich te nemen.

In de samenstelling van de adviescommissie kwamen énliele wijzigingen. In
verband met de wenselijkheid de adviescommissie uit te breider, -.i eà àeskun-
djgg op het gebied van stollingsfactoren in het bloed is Dr. J. Roos uit utrecht
als lid_ toegetreden. Prof. Dr. R. Brinkman verzochr, in verbànd mer een gewij-
zigde leeropdracht en de daarmede samenhangende verandering van werkiaam-
heden, van zijn lidmaatschap te worden onthèven. rn zijn plaats werd benoemd
Dr. F. J. Loomeijer, Hoofd van de Afdeling Fysiologisèhe chemie van het
Laboratorium voor Fysiologie van de Rijksuniversiteit tè Groningen.

FIet bestuur van de Gezóndheidsorgaíisatie T.N.o. heeft ingàstemd met hct
voorstel van de adviescommissie in het werkplan een onderzoék op te nemen
inzake de eerste veranderingen, die in de vaatwand optreden bij het onrstaan
van atherosclerose. Dit onderzoek zal worden verrichi onder leiding van Dr.
H. E. Schornagel.

orntrent de volgende onderzoekingen, die alle liggen op het terrein van dc
trombose, heeft het bestuur nog geen uitspraak gedaan:
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a. onderzoek inzake antitrombine III en intraversale stolbaarheid met betrek-
king tot de pathogenese van trombose en atherosclerose, te verrichten onder
leiding van Dr. E. A. Loeliger;

b. onderzoek over de ,,Ffageman factor", waarvoor een subsidie werd gevraagd
door Dr. C. Haanen en Drs. F. Hommes;

c. onderzoek inzake de bepaling van fibrinolysis met behulp van fibrinogeen
gemerkt met J 131, dat onder leiding van Prof. Dr. J. J. van Loghem Jr. zal
worden verricht in het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst
van het Nederlandsche Roode Kruis.

Vooruitlopend op de volgende verslagperiode kan nog worden medegedeeld,
dat het eindrapport van Prof. Dr. J. Groen over het onderzoek naar de invloeC
van voeding en levenswijze op de lichamelijke toestand, her serumcholesterol-
gehalte en het voorkomen van atherosclerose en coronair-trombose bij Trappisten
en Benedictijnen is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
van 4 februari 196r. Het ligt in de bedoeling het artikel, vertaald in het Engels,
eveneens ter publikatie aan een buitenlands tijdschrift aan te bieden.

Onderzoek, betret'fende fysi.scb-cbernische aspecten l)dn bet atberornatosef sclerose
probleem

Prof. Dr. C. J. F. Böttcher deelt omtrent de voortgang van het onderzoek het
volgende mede:

Het in r9t9 àangeyangen onderzoek van de lipiden van intima-plus-media-
preparaten van verschillende soorten arteriën (aorta, coronairarteriën, circulus
\fillisii) in verschillende stadia van atherosclerose (met inbegrip van ogenschijnlijk
gezonde arteriën) kwam in t96o gereed. Dit onderzoek betrof de kwantitarieve
bepaling van vijf fracties, t.w. fosfolipiden, vrije v€rzuren, vrije sterolen, sterol-
esters en glyceriden, alsmede de gaschromatografische analyse van de vetzur€n
van elk der vier vetzuurhoudende fracties. De resultaten, die werden gepubliceerd
in The Lancet, kunnen als volgt worden samengevar:

,,In de intima-plus-media van de aorta n€emr het percentage lipiden in de
droge stof toe van circa 4% inhet gezonde weefsel tor rt-2o Vo bij ernstige
graad van atherosclerose. Daarentegen is in de gezonde intima-plus-media van
de coronairarteriën en de circulus \fillisii dit percentage meestal al hoger dan
t5 Vo,terwrll het nauwelijks toeneemt bij atherosclerose. \flel neemt ook in deze
kleinere arteriën de totale hoeveelheid lipiden toe, doch in dezelfde mate als de
hoeveelheid niet-lipiden.

Een belangrijk verschil tussen de coronairarteriën en de andere onderzochte
arteriën is het hoge percentage glyceriden in de lipiden van intima-plus-media
der coronairarteriën (gemiddeld yo 0/o in het gezonde weefsel en z6o/o bij ernstige
atherosclerose; de overeenkomstige percentages in de aorta zijn respectievelijk
rt en ro %,in de circulus Villisii zo en 16% gemiddeld). Ook valt op, dat
in de lipiden der coronairarteriën het percentage fosfolipiden niet daalt bij
atherosclerose (het bedraagt circa 3o %), rcrwijl het in de andere onderzochte
arteriën daalt van circa 6o % tot circa 15 Vo.
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In de lipiden van de drie soorten arteriën werd een sterke toeneming van de
cholesterolesters (tot ongeveer het viervoud van de oorspronkelijke waarde, bij
coronairarteriën het drievoud) gevonden, alsmede een minder opvallende stijging
van het vrije cholesterol.

Ten aanzien van de vetzurensamenstelling der verschillende fracties verschillen
de drie typen van arteriën onderling weinig, doch vooral bij de coronairarteriën
zijn de veranderingen, de bij atherosclerose optreden, geprononceerder dan bij d':
aorta. Met name betreft dit de toeneming van linolzuur in de cholesterolesters.
In deze esters neemt ook het percentage van andere poly-onverzadigde vetzuren
in belangrijke mate toe, terwijl het percentage verzadigde vetzuren daalt. In de
fosfolipiden zijn de veranderingen tegengesteld hieraan.

Met het subfractioneren van de fosfolipidenfractie werden goede vorderingen
gemaakt. Gevonden werd dat voor de chromatografische kolomscheiding geen

algemeen voorschrift kan worden opgesteld, dat bij iedere samenstelling van het
fosfolipidenmengsel een bevredigend resultaat geeft; het voorschrift moet worden
aangepast aan de samenstelling, die tevoren globaal bepaald kan worden met een
papierchromatografische methode volgens Marinetti (rgSl), gebruik makend van
de kleuringsmethode van Hooghwinkel en Van Niekerk (r96o).

Bij het onderzoek van de fosfolipiden, dat in t96r zal worden voortgezet,
wordt beoogd een scheiding in de lecithinen, de cefalinen, de plasmalogenen en

lysoverbindingen afgeleid van de eerstgenoemde twee subfracties, de sfingomye-
linen en de inositiden, alsmede het bepalen van de vetzurensam€nstellng van al
deze subfracties.

FIet percentage sfingomyelinen in de fosfolipiden blijkt in belangrijke mate
toe te n€men bij atherosclerose; in alle subfracties der fosfolipiden neemt gemid-
deld de mate der verzadigdheid van het vetzurenmengsel toe; opvallend is vooral
de daling van het arachidonzuurgehalte in de lecithinen en de sfingomyelinen".

Bij het onderzoek van de lipoproteïnen van het bloed werd voorlopig slechts
gestreefd naar het scheiden van p- en o-lipoproteïnen, waarbij de Cohn-fractio-
nering werd toegepast. De lipiden van deze twee typen lipoproteïnen werden
afzonderlijk geanalyseerd. Het bleek dat bij ongewoon hoge p/o-verhouding (b.v.
bij patiënten, die geopereerd waren wegens obstruerende atherosclerose van de
nierarteriën) de chemische samenstelling van de lipiden der o- en p-lipoproteïnen
niet noemenswaard verschilt van die bij normale p/*-verhouding.

In de fosfolipiden van de B-lipoproteïnen werd een veel hogere sfingomyeline-
gehalte gevonden dan in die der a-lipoproteïnen. De vetzurenmengsels, geïsoleerd
uit de cholesterolesters van de o- en p-lipoproteïnen, verschillen nagenoeg niet
in samenstelling.

Onderzoele ztan cltolesterol in menselijk serurn onder diverse omstandi.gbeden

Van Dr. F. J. Loomeijer, die de leiding van de onderzoekingen van de Athero-
sclerose-werkgroep te Groningen in de loop van het verslagjaar heeft overgeno-
men van Prof. Dr. R. Brinkman, werd het volgende samenvattende verslag
ontvangen:
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Experimenten over beïnvloeding van experimenteel verwekte hypercholesterol-
emie bij proefdieren

Het is bekend dat beta-sitosterol de stijging van het bloedcholesterol door een
cholesterolrijke voeding bij het konijn kan voorkomen. Beta-sitosterol belemmert
de resorptie van cholesterol uit de darm. Eenzelfde bloedcholesterol-verlagende
werking van beta-sitosterol kon worden vastgesteld bij konijnen, die hoge cho-
lesterolwaarden vertonen door een voeding welke cholzuur of veel cocosvet bevat.

De galzuren zijn mogelijk van belang voor het ontstaan van een verhoogd
cholesterolgehalte in het bloed van de mens. Daarom werd de invloed van de
toediening van cholzuur bij de mens nagegaan. Een aanzienlijke stijging van her
bloedcholesterolniveau kon worden vastgesteld bij proefpersonen, die een ver-
laging van hun cholesterolgehalte vertoonden tijdens een vetarm dieet met een
bekende hoeveelheid onverzadigde verten. Na ro dagen r.y g cho,lzuur per daq
bedroeg de stijging van het serumcholesterol gemiddeld 3o %; d" cholesterol-
niveaus behorende bij een gewone voeding werden hierbij vrijwel geëvenaard.
FIet verstrekken van cholzuur mer een ,rorÀale vetrijke voeding h"d g".", invloed
op het bloedcholesterol.

In voorlopige experimenten kon worden aangetoond, dat door de invloed vaa
een matige röntgenbestraling (roo r/week gedurende ro weken) her ontsraan
van atheromatose bij het met cholesterol gevoede konijn wordt bevorderd.

Onderzoek naar de invloed van de voeding op het bloedcholestorol bij patiënten

In t96o werd de invloed van verschillende diëten op het cholesterolgehalte
van het bloed bij een patiëntengroeponderzocht. Achtereenvolgens werd gegeven:
een dieet van bekende samenstelling; een isocalorisch vetarm dieet met cocosver,
gevolgd door eenzelfde dieet met maisolie en voor een aantal patiënten een
rooo calorieën-dieet. Dit programma werd in de tweede helft van r96o herhaali
in iets andere samenstelling.

De cholesterol-verlagende werking van maisolie kon ook hier weer worden
aangetoond. De invloed van een vetarm dieet was op zichzelf gering.

Biochemisch onderzoek van arteriewanden

Uit het eiwitelastine, onder meer verkregen uit arteriewanden, werd een
fluorescerend polairzuur met r z C-atomen geïsoleerd , dat aan aminozuren
gebonden in het eiwit is ingebouwd.

Over enkele maanden zal een onderzoek over de stofwisseling van een aantal
lipiden in de levende arteriewanden beginnen. De daarvooi: noodzakelijke
methodieken werden bestudeerd en aan de eisen van dit onderzoek aangepasr.

Onderzoehingen op het gebied van atberosclerose, aerricht op de Twe'ede Interne
At'deling van bet Vilhelrnina-Gastbuis te Amsterdant

Van deze onderzoekingen, welke in ryy7 een aanvang namen) eindigde de
subsidiëring per t janaari ry6o. Zij werden in de verslagperiode verder afgerond.

Van Dr. F. G. J. Offerijns, die het onderzoek onder leidng van Prof. Dr. D.
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Durrer heeft verricht, werd hierover de volgende mededeling ontvangen:
Van de in het jaarverslag ry59 genoemde patiënten werd in 196o, met tussen-

pozen yan drie maanden, het serumcholesterol-gehalte gecontroleerd. Alle
patiënten hebben gedurende 196o maisolie-dieet gebruikt. Hierbij deden zich
geen nieuwe gezichtspunten voor. Ffet serumcholesterolgehalte handhaafde zich
op eenzelfde niveau.

De in het jaarverslag r9t9 genoemde oriënterende proeven met honden werden
afgesloten. De beide aorta's werden ter beschikking gesteld van Prof. Dr. C. J. F.
Böttcher ter analyse van de lipiden-samenstelling van de wand.

Uit de resultaten van de in het jaarverslag 19t9 genoemde experimenten met
trilaurine en trimyristinedieet is het inzicht verkregen, dat er een veel specifieker
verband bestaat tussen voedingsvetten en het serum-cholesterol-gehalte dan wordt
uitgedrukt door joodgetal en ketenlengte.

Onderzoek naar de relatie tr4tsen atberosclerose en coronairtrombose

Met dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. C. J. F.
Böttcher en Dr. E. A. Loeliger, wordt beoogd het vaststellen van de stollings-
activiteit van normaal en pathologisch veranderd vaarcndotheel en van de be-
standdelen van de intima en media van arteriën.

Over de verslagperiode werd het navolgende samenvattende verslag uitge-
bracht:

In verband met het onderzoek naar de rol die het gezonde angiotheel speelt
bij het optreden van trombose werd een viertal methoden voor het maken van
endotheelpreparaten beproefd; de keuze werd ten slotte bepaald op de anato-
misch-preparatieve methode met behulp van een microtoom. Het met deze

techniàk geprepareerdè aorta-angiotheel van volwassenen bleek in alle onder-
zochte gevallen een aanzienlijke weefseltrombokinase-activiteit te hebben.

Uit een systematisch onderzoek naar de stollingsactiviteit van de uit aorta-
preparaten (intima-plus-media) verkregen lipidenfracties bleek, overeenkomstig
de verwachting, dat alleen de fosfolipidenfractie in dit opzicht van belang is.

Ffet onderzoek concentreerde zich dan ook reeds na enige maanden geheel op de

subfracties der fosfolipiden. Voorlopig werd geconcludeerd dat de onderzochte
lecithinen geen invloed op het stollingsproces hebben, doch wel de cefalinen
(ook in de literatuur als zodanig genoemd) en de lipopepdden. Bij dit oriën-
terende onderzoek werd gebruik gemaakt van de one-stage protrombinetijd'
bepaling, de tromboplastine-generation test en de trombo-elastografie.

Bij de voortzetting van het onderzoek zal een vergelijking worden gemaakt
tussen de verschillende stadia van atherosclerose.

rr. Oxornzorr TNZAKE DE srRucrutR, ANAToMIE EN FysIoLocIE vAN DE rIN-
DERVOET

De adviescommissie kwam in het afgelopen jaar eenmaal in vergadering bijeen
onder voorzitterschap van Ir. J. Roelofs Fleyrmans.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft een subsidie-aanvrage
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ingewilligd van Prof. Dt. J. H. M. G. van Deth voor een onderzoek naar het

ln.ïband iurr"r, de algemene lichaamsbouw en de bouw van de voet, welk onder-

deel een waardevoilà aanvulling is op het onderzoek van Dr. A. L. de Vetten

inzake de structuur, anatomie en fysiologie van de kindervoet.
Nog voor met het onderzoek een aanvang kon worden gemaakt, werd van

Prof. ïan Deth bericht ontvangen dat - wegens zijn benoeming tot hoogleraar

aan de universiteit van Adelaïdi, Australië, en het daarmee verband houdende

vertrek uit Nederland eind december - het onderzoek niet onder zijn leiding kan
plaats vinden. Over de wijze waarop het onderzoek thans zou kunnen worden

uitgevoerd, wordt nog overlegd.
Zoals reeds in het j"rrr..r[rg ry57 werd medegedeeld, werd voor het onder-

zoek onder leiding ian Dr. de Vetten voor de tijd van drie jaar een subsidie

verleend, waarna de situatie aan de hand van de ontwikkeling in deze drie jaren

opnieuw zou worden bekeken. De totale duur werd n.l. op to jaar geschat..
^Aangezien 

de termijn van drie jaar per r januari 196r verstreken is, zal door

Dr. de Vetten een interimrapport worden ingediend.
over de werkzaamheden- in de verslagperiode kan het volgende worden

medegedeeld:
Hei afgelop et jaar werd voornamelijk besteed aan het zoeken van een be-

trou*baai mËrkput t onder de balpartij van de voet. Dit struikelblok lijkt thans

wel overwonnen te zijn.
Er werd 

"rn ^pp^i^ 
t geconstrueerd waarmee het mogelijk is om een merk-

punt onder de balpartij tè plaatsen uitgaande van de dorsaal goed te bepalen

iewrichtsspleet tusien metaiarsale II en de eerste falanx Yan de tweede teen.

Tevens ïerd .e, nieuw apparaat geconstrueerd waarmede Punten aan de

bovenbouw van de voet op bàtrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Er werd een begin gemaakt met een testserie zoals werd voorgeschreven door

de statisticus Dr. E. F. Drion.

rz, MroISCS-SOCIOLOcISCH ONDERZOEK INZAKE TUBERCULOSE TE HOOGEVEEN

Het eindverslag betreffende bovengenoemd onderzoek van de hand van me-

juffrouw G. J. L. Kromsigt, longarts, is door de adviescommissie goedgekeurd.

iïet *etd aairgeboden aatt d" artsen uit Hoogeve€n en omgeving die.aan het

onderzoek huri medewerking verleenden, en aan een aantal andere belangstei-
lenden.

Aangezien met het verschijnen van het eindrapport de werkzaamheden van

de Adïiescommissie T.N.O. betreffende het medisch-sociologisch onderzoek

inzake tuberculose te Hoogeveen zijn geëindigd, werd deze opgeheven.

r3. ARsTIDscTNEESKUNDIG ONDERZOEK

De commissie vergaderde in de verslagperiode tweemaal.
De stuur- .r, *.rkg.o.pen kwamen regelmatig in vergadering bijeen.

FÍet verzoek r"r, Je Sociale Verzekeringsbank om een onderzoek in te stellen
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naar het huidige silicose-risico bij de Nederlandse Mijnen heeft geleid tor
besprekingen over de opzet van het onderzoek, die ror resultaat hà'dden dat
aan het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.o. door de Sociale Verzeke-
ringsbank werd opgedragen technisch stofonderzoek te verrichten.

De opzet van het medische gedeelte van het onderzoek vormt nog onderwerp
van bespreking.

_ 9y..-d.g werd gepleegd met de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde om te komen tor een nauwere sarneníerking. Als gevolg
hiervan werd overeengekomen, dat de voorzitter van de verenlging, ör. Jl
Jo1gh, de vergaderingen van de commissie als waarnemer zal bijworión.

De contacten met de periferie en verschillende researchinstituien, zoals het
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.o., het Nederlands Instituur voor
Praeventieve Geneeskunde, het Instituut voor Perceptie-onderzoek, het Instituut
voor Zintuigfysiologie R.v.o.-T.N.o. en her Làboratorium voor Arbeids-
hygiëne, werden door middel van de stuur- en werkgroepen uitgebreid en
verstevigd.

Ook in het buitenland werd meer bekendheid gegeven aan de werkzaamheden
van de commissie, onder meer doordat Prof. Burger het r3e Internationale
congres op het gebied van de Arbeidsgeneeskunde, dat te New york werd
gehouden, heeft bijgewoond.

onderstaand wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden der stuur-
en werkgroepen.

a. Stuargroep Arbeid bij extreme ternperatil.ren

FIet onderzoek inzake warmte-uitwisseling door straling is grotendeels vol-
tooid. Dit onderzoek heeft tot doel het bepalen van de waÀte-uitwisseling
door straling tussen het menselijk lichaam in zijn omgeving, in het bijzondei
indien zich in deze omgeving zeer srerke warmtestrafin[sbroirr.r, bevinjen van
beperkte omvang.

De_ontworpen berekeningsmethodiek werd gedurende dit jaar vervolmaakt. Een
publikatie is in voorbereiding, waarin bekendheid zal worden gegeven aan de
berekeningsmethode in de vakpers.

Met de zgn. dummy, die is ontworpen om in bepaalde situaties rechtstreekse
metingen te doen aan de stralingsuitwisseling t,rsèn mens en omgeving, wer.{
een onderzoek in de praktijk uitgevoerd. Vergelijking met de resuliaten volgent
de berekeningsmethode voor ditzelfde geval gaf aanwijzingen in welke richiing
verbetering van de meettechniek moest worden gezochi.

Nagegaan wordt bovendien, welke de kwantitatieve invloed is van de
absorptie van straling door waterdamp en koolzuur in de lucht.

Een literatuurstudie inzake hittewerende kleding kwam gereed. Nagegaan zal
worden_ welke fysische eigenschappen van kledingstoffen, van belang 

-voor 
de

warmtekerende werking, bekend zijn.
Ten aanzien van het onderzoek naar de acclimatisatie aan hoge tempera-

turen kan worden gemeld, dat de werkgroep die zich met dit ondórzoek heeft
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beziggehouden, tot de conclusie is gekomen dat een diepgaand onderzoek, dat
geheel gericht is op de fenomenen van de acclimatisatie - dat onder meer her
gebruik van biochemische methodieken nodig maakt en in het laboratorium zou
moeten plaatsvinden - thans niet te rechtvaardigen is op grond van de behoefte
aan een ruimere kennis van het acclimatisatieproces. Het testen van een door de
werkgroep opgestelde keuringsprocedure voor warmte-arbeiders is niet uitvoer-
baar in verband met het ontbreken van voldoende proefpersonen. Literatuur-
onderzoek over dit onderwerp is wel gewenst doch vormt geen reden voor de
instandhouding van de werkgroep.

Een slotrapport, aan de hand waarvan de stuurgroep de beslissing kan nemen
of de werkgroep al dan niet moet blijven bestaan, is in voorbereiding.

De resultaten van het onderzoek naar de invloed van langdurige blootstelling
aan warmte op de lichaamsfuncties van de mens zijn neergelegd in het rapport
,,Ziekteverzuim van de warmte-arbeiders". Aan de hand van dit rapport zal
worden nagegaan of voortgezet onderzoek nodig is.

Het in t959 gereedgekomen rapport ,,De voeding van arbeiders, die werken
bij hoge temperaturen" is door de stuurgroep besproken.

De conclusie waartoe de werkgroep is gekomen, is dat de onderzochte ,,hitte-
arbeiders" gemiddeld 6oo cal. per dag meer nuttigen dan de controlegroep.
Desondanks bleek het gemiddelde gewicht van de ,,hitte-arbeiders" ni€t grorer
dan dat van de controlegroep.

Daar het in strijd is met de fysiologische opvattingen dat ,,hitte-arbeiders"
meer calorieën verbruiken dan anderen, zol,r nader onderzoek om de bevindingen
te verifiëren geurenst zijn. Om praktische redenen zal een voortgezer onderzoek
niet in werkgroepsverband kunnen plaatsvinden. Het probleem is daarom yoor-
gelegd aan het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. mer het
verzoek hieraan te zijner tijd aandacht te wijden.

De werkgroep is opgeheven.

b. Stuurgroep, Ergonomie

Advies werd uitgebracht aan de organisatoren van het eerste congres van de
International Ergonomics Association (augustus r96r, Stockholm) omtrent het
te volgen programma.

Aan de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek werd de vraag
voorgelegd, of, gezien de bestaande behoefte aan een nascholingscursus voor
bedrijfsartsen en andere bedrijfsfunctionarissen, een dergelijke cursus in samen-
werking met het Nederlands Instituut voor Efficiency ror stand zou zijn te
brengen.

Deze vraag werd door de commissie ontkennend beantwoord. Getracht wordt
een dergelijke cursus te organiseren in het verband van de Nederlandse Vereni-
ging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, eventueel in samenwerking met het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Het onderzoek naar de arbeidsbelasting van de mens bij intern tÍanspoft bin-
nen de bedrijven heeft geleid tot een rapport over de toetsing van de formules
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van Spitzer en Frederik over de bepaling van de arbeidsbelasting tijdens duw-
arbeid. Gebleken is, dat het niet mogelijk is een algemeen gangbare formule
voor de beoordeling van het calorieëngebruik bij het duwen van handwagens
met een bekende duwkracht en snelheid op te stellen. Ook het in rekening bren-
gen van het eigen lichaamsgewicht bleek niet tot een zodanige *,ergelijkbaarheid
van verschillende proefpersonen te leiden, dat met één formule volstaan kan
worden. De werkgroep zal zich nader beraden omtrent een ruimere aanpak van
dit probleem en tevens omtrent andere gebieden, die voor nadere bewerking van
de arbeidsgeneeskundige aspecten van het interne bedrijfstransport in aanmerking
komen. Enkele gerichte onderzoekingen hebben plaatsgehad (FIarten, van 

.§(/'ely).

Voor een onderzoek naar de arbeidsbelasting bij het pakken van cops in de
textielindustrie werden voorbereidingen getroffen.

FIet onderzoeh naar de zithouding van de arbeider is begonnen met de be-
werking van enkele methoden om mer behulp van film en fotografie verande-
ringen in houding en beweging vast te leggen.

Ffet fotograferen in tijdopname van lichtjes, op de kleding van de arbeider
aangebracht, en het overtekenen van opeenvolgende flimprojecties gaven de
beste resultaten.

De observatie in de fabriek, waarbij de houdingen werden geklassificeerd,
stoelmaten bepaald en vergeleken met lichaamsmaten, arbeidsprestaties enz.
maakt waarschijnlijk dat er behalve het werk, de stoel en de afmeting van de
arbeider nog andere individuele factoren zijn die Ce zithouding bepalen. Velke
deze invloeden zin, is nog niet duidelijk en zal door verder onderzoek moeren
worden nagegaan.

Aan de samenstelling van schema's van criteria voor de beoordeling van
werkmethoden vanuit verschillende vakgebieden is verder gewerkt. Zodra alle
schema's zijn besproken, zal getracht worden tot een synthese van het geheel
te geraken.

Het rapport over de meetmethoden van fysieke last en belastbaarheid, zoals
deze door de bedrijfsarts zijn toe te passen, is gereedgekomen.

FIet onderzoek naar de mogelijkheden tot meting van de fysieke last en
belastbaarheid is per r februari 196o aangevangen in het Instituut voor Per-
ceptie-onderzoek en per r april 196o in het Instituut voor Zintuigfysiologie
R.V.O.-T.N.O.

Over de voortgang van de onderzoekingen kan het volgende worden gemeld.

Instituut voor Perceptie-onderzoek
In februari 196o begon Drs. J. \f. H. Kalsbeek aan het Instituut voor Per-

ceptie-Onderzoek te Eindhoven (directeur Prof. Dr. J. F. Schouten) een onder-
zoek naar de mogelijkheid van meetmethoden ter bepaling van de perceptieye
last en belastbaarheid in het kader van de daar in gang zijnde onderzoekingen.

Langs drie wegen werd het onderzoek aangevat:
r. Opsporen van taken die als percepdef-zwaar kunnen gelden in de industrie.
z. Laboratoriumonderzoek met eenyoudige variabelen.
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3. Constructie van een adequaat ,rdenkraam" voor het probleem der perceptieve
belasting.

Voorlopig werd het onderzoek rct de aspecten van drie onderwerpen beperkt:
r. Eenvoudige controletaak.
z. Binaire stimulus met binaire respons volgens toevalsprogramma.

3. Subjectief toevalsprogramma met binaire keuze in spontane opsomming.

I n stitu ut v o o r Zintuig f ys iolo gi e R.V.O.-T.N.O.

Een analyse werd gemaakt van de benaderingsmogelijkheden van het probleem.
Een viertal is nader beschouwd.

r. Vermoeidheid als index voor perceptieve last.
Hierover werd een literatuurstudie verricht. Als maatstaf voor de percep-

tieve last lijkt deze echter voorlopig onbruikbaar wegens moeilijkheden om
vermoeidheid te meten. Gezocht moet worden naar een fysiologische variabele,
die bij mentale taken de mate van vermoeidheid kan aangeven.

z. De constructie van een subjectieve schaal voor perceptieve last in een taak.
De praktische mogelijkheden hiertoe werden r-.agegaan door het observeren

van een aantal industriële werksituaties. Die prognose voor deze methode is

niet gunstig. Zij kan echter eventueel binnen één bedrijf worden geprobeerd.

3. Verhouding van de last tot de maximale belastbaarheid in dezelfde taak.
Door zeer moeilijke criteriumproblemen is dit een methode met onduidelijke

consequenties. Voorbereidingen worden getroffen om deze aanpak in één
praktische arbeidssituatie te proberen.

4. Laboratoriumonderzoek van variabelen, die geacht worden verband te hou-
den met perceptieve last.

Er werden experimenten verricht over de belastende invloed van verschil-
lende maten van spreiding van waarnemingsobjecten. De belasting schijnt
boven een bepaalde spreiding plotseling vrij sterk toe te nemen.

c. Stuurgroep Industriële stolproblerncn

Onderzoek naar de invloed van histamine en histamineliberatoren op de bronchi
bij de mens, onder leiding van Dr. A. Bouhuys

Ffet onderzoek, dat in 1959 onder supervisie van de stuurgroep werd gebrachr,
werd - in verband met h$ feit dat het onderzoek meer ligt op het terrein
van de Adviescommissie T.N.O. inzake astmavraagstukken - met ingang van
t januari t96r aan deze commissie overgedragen.

Met het onderzoek werd in de verslagperiode belangrijke voortgang gemaakt.
Een extract uit katoenstof bleek in vitro uit menselijk longweefsel histamine vrij
te maken en ook compound +818o (een bekende histamine-vrijmakende stof)
bleek deze werking te Yertonen.
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Deze uitkomsten geven de gezochte steun aan de hypothese, dat de aanwezig-
heid van een histamine-vrijmakende substantie in katoenstof althans ten dele

verantwoordelijk is voor het optreden van verschijnselen van byssinosis bij
arbeiders in katoenspinnerijen. Het vrijkomen van histamine door inwerking
van katoenstof vindt zonder voorafgaande sensibilisatie plaats. Het is niet nodig
een allergische reactie als oorzaak van byssinosis aan te nemen. Bij onderzoek
van pariënren mer byssinosis is gebleken, dat overgevoeligheid voor geïnhaleerd

histamine geen voorwaarde is voor het ontstaan van byssinosis.
De objectieve bepaling van de graad van ongelijkmatige ventilatie met behulp

van de stikstofmeter als maat voor de werking van bronchoconstrictieve stoffen
bleek ook br1 d,eze onderzoekingen vele voordelen te hebben.

In de verslagperiode werd een onderzoek beëindigd over de invloed van de

lichaamshouding op de gasdistributie in de longen. Hierbij werd ook het effect
van de adrenaline- en histamine-inhalaties bestudeerd. De resultaten, die thans
voor publikatie bewerkt worden, kunnen bijdragen tot beter begrip van het
ontstaan van aanvallen van bronchospasme gedurende de nacht bij astma-
patiënten.

Onderzoek naar het voorkomen van longafwijkingen bij arbeiders in ijzer- en

staalgieterijen

Ffet onderzoek van de stofexpositie en het voorkomen van longafwijkingen
bij de arbeiders van een staalfabriek te Utrecht werd voortgezet en tegen het
einde van het jaar afgesloten. Het onderz oek zal worden yoortgezet bij een

andere, gelijksoortige industrie.
Alle in aanmerking komende arbeiders zijn onderzocht. De stofmetingen zijn

praktisch voltooid. Met de bewerking van de waarnemingsuitkomsten is een

begin gemaakt. Het betreft de eerste helft der verkregen gegevens. Deze voor-
studie heeft ertoe geleid, dat een programma van probleemstelling en uitwerking
is opgesteld, dat in het begin van het volgende iaar zal worden uitgevoerd.

d. Stuurgroep Ldraaai-invloeden

De \írerkgroep Audiometrie is in deze verslagperiode gereedgekomen met de

opstelling van aanbevelingen voor de normalisatie van audiometers, zomede met
de opstelling van aanbevelingen voor het gebruik van audiometers. Zij werden
aangeboden aan de stuurgroep.

Een en ander heeft tot doel het verkrijgen van vergelijkbare gegevens met

behulp van groepsaudiometrie ten behoeve van de studie over lawaai en lawaai-
doofheid.

Een nieuw bruikbaar bewerkingssysteem voor audiometrische gegevens is vrij-
wel gereedgekomen.

Aan het overzicht van
verder gewerkt.

Een plan tot onderzoek
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van een tiental gehoorbeschermers is opgesteld en zal, naar wordt verwacht, in
r96t tot uitvoering worden gebracht.

Een literatuuroverzicht betreffende de invloed van lawaai op individuele
prestaties en op individueel gedrag werd voltooid.

Proefexperiment€n werden verricht over de invloed van lawaai op individuele
Prestaties.

Een veldstudie over de invloed van lawaai op groepsgedrag werd afgesloten
en de resultaten werden verwerkt. Op grond van deze resultaten werd een
experiment voorbereid over de invloed van lawaai op groepsprestaties en op
groepsgedrag.

De Verkgroep Geluidmeting werd opgeheven en is samengevoegd met de
\flerkgroep Relatie lawaai en lawaaidoofheid.

e. Stuurgroep Ongevalil.enpreaentie

De besprekingen omtrent de opzet lran een aantal f.acet-onderzoekingen zijn
afgerond. In de loop van r96t zal een aantal onderzoekingen tot uitvoering
worden gebracht.

Het klinisch ongevallenonderzoek is afgesloten. Een voorlopig rapport is
gereedgekomen en zal begin 196r aan de stuurgroep worden aangeboden.

f. Stuargroep Toxicologie

De werkzaamheden van de Stuurgroep Toxicologie hebben moeilijkheden
ondervonden door de ziekte van de voorzitter. FIet voorzitterschap werd tijde-
lijk waargenomen door Prof. Burger.

In de verslagperiode werden twee nieuwe werkgroepen ingesteld, te weten de
§ferkgroep inzake CO-vergiftigingen en de \Terkgroep inzake onderzoek naar
het voorkomen van vergiftigingen bij de bereiding en verwerking van kunst-
stoffen. Een oriëntatiecommissie werd gevormd om na te gaan of de instelling
van een werkgroep inzake onderzoek op het gebied van de oplosmiddelen nodig
en mogelijk is.

De metingen in pigmentfabrieken zijn grotendeels beëindigd. Dit onderzoek
zal in ry6t geheel worden afgerond.

FIet onderzoek naar het voorkomen van vergiftigingen bij de bereiding en
de verwerking van kunststoffen is op gang gekomen. Voor de bepaling van
fenolen werden twee analysemethoden uitgewerkt.

Een eerste onderzoek naar de invloed van styreen op de mens werd afgesloten.

g. Stuurgroep Ziekteaerzuirn

FIet onderzoek Arbeidsgroep en ziekteverzuim vindt goede voortgang.
Nadat de drie vragenlijsten (voor de chefs, de bazen en de leden van de

arbeidsgroepen) waren opgesteld en op hun bruikbaarheid getest, begonnen de
onderzoekers met het verzamelen van gegevens. Tezamen met de leden van de
werkgroep hebben zij oriënterende gesprekken gevoerd met directieleden van
een zestiental bedrijven.
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Dankzij de prettige medewerking van een viertal bedrijven konden gegevens
van ca. zo werkploegen verzameld worden.

FIet materiaal betreffende omstreeks 4oo personen is inmiddels door de Afde-
ling Statistiek van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
gecodeerd en op ponskaarten gebracht.

In het komende jaar hopen de beide onderzoekers, Drs. F. J. Borghuis en
mejuffrouw Dra. IW. J. Pentinga, de resterende gegevens te verzamelen.

Í4. ONosnzox op HET cEBTED vAN HoRMoNEN

Dit jaar vond eenmaal een vergadering van de adviescommissie plaats onder
leiding van Prof. Dr. J. FI. Gaarenstroom, die zich bereid heeft verklaard het
voorzitterschap van de adviescommissie definitief op zich te nemen.

De gegevens van het vergelijkingsonderzoek onder leiding van mejuffrouw
Dr. L. G. Huis in 't Veld van de resultaten van bepalingen van het neutrale
r7-ketosteroidengehalte in de urine, waaraan door een vijftal laboratoria mede-
werking werd verleend, zíjn door Dr. E. F. Drion van de Afdeling Bewerking
Vaarnemingsuitkomsten T.N.O. statistisch bewerkt. iAan de heer Drion is
gevraagd om het rapport nog met enkele gegevens aan te vullen. Na ontvangst
hiervan zullen de onderzoekers zich over de eventuele voortzetting van het
vergelijkingsonderzoek nader beraden.

Het subsidie, dat in r9y8 aan Prof. Dr. L. A. M. Stolte is toegewezen voor
een onderzoek naar de identiteit van de stof, die in zwangerenurine en in hypo-
fysaire preparaten de typische zwangerschapsreactie van Konsuloff veroorzaakt,
zal yoor dit doel gereserveerd blijven aangezien ook dit jaar nog geen aanvang
met dit onderzoek kon worden gemaakt.

Dr. H. Doorenbos heeft een subsidie-aanvraag ingediend voor een onderzoek
naar de invloed van een soort specifiek groeihormoon op het gedrag van de
niet veresterde vetzuurfractie, waaromtrent door het bestuur van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. nog geen beslissing is genomen.

Onderzoek inzalee de bepaling rran het a-ketal-steroïdenspectr,4m in de urine
aan norrndlen en pa.tiënten

Dit onderzoek is de voortzetting in enigszins gewijzigde vorm van het in het

Jaarverslag r9;9 vermelde onderzoek inzake de uitscheiding van aldosteron met
de urine bij verschillende pathologische toestanden.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn vermeld in het proefschrift van de

heer V. S. Cost, getiteld ,,Kwantitatieve bepaling van de bijnierschorshormonen
en hun voornaamste matabolieten in urine".

Aan de samenvatting van dit proefschrift wordt het volgende ondeend:
In de dissertatie is een methode beschreven voor de bepaling van een kwan-

titatief corticosteroiden-spectrum in urine.
De spectra omvatten de volgende steroiden:
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a.
b.
c.
d.

de bijnierschorshormonen,
een aantal metabolieten van deze hormonen,
enkele,pr€cursofs" van de hormonen, en
enkele metabolieten van de precursors.

Bovendien werd een groor aantal niet-geïdentificeerde substanties geïsoleerd,

waarvan de excretie bij patiënten met bijniercarcinoom aanzienlijk is toegenomen'

De betrouwbaarheid van de ontwikkelde methodiek blijkt uit:
a. de resultaten van de duplo-bepalingen,
b. een recovery-percentagè .rrrt aan urine toegevoegde authentieke steroiden

van * 8o%,
c. een zeer goede correlatie m€t het klinische beeld,
d. een over het algemeen goede correlatie met de uitkomsten van de routine-

steroidbepalingen.
De praktische bruikbaarheid moge onder meer blijken uit het feit, dat twee

p.rrorrèn in een tijdsbestek van * r1l jaar ruim 6o sPectra hehben kunnen

Lepalen (inclusief de tijd, benodigd voor het ontwikkelen van de methodiek).
D. *et deze methodiek verkregen waarnemingen zrln te splitsen in twee

groepen, te weten: waarnemingen van praktisch-diagnostisch en van meer theo-

retisch belang.
De waarnèmingen van meer theoretisch belang betreffen onder meer de stof-

wisseling van de hormonen, de aldosteronsecretie en de corticosteronsecretie.

Van praktisch-diagnostisch belang zijn de volgende waarnemingen:

a. Bijnierinsufficiëntie is gekenmerkt door eerl zeer geringe excretie van hor-
monen en metabolieten. Indien de excretie van cortisol en zijn metabolieten
nog binnen de normale variatiebreedte valt, kan een verhoogde excretie Yax

tetiahydro-Reichstein's S (H4S) en een hoge cortisol / corticosteron-ratio
(F/B-ratio) op insufficiëntie wijzen. Differentiatie tussen primaire €n secun-

daire insufficiëntie is zeer goed mogelijk via bepaling van de hypofyse-
ACTH-reserve met de SU-4881-test, vooral als de excretie van H+S als

criterium wordt genomen.
b. Een typisch syndroom van Cushing, veroorzaakt door bijnierhyperplasie, is

gekenmlrkt door een hoge excretie van cortisol en zijn metabolieten en e€n

hoge F/B-ratio.
c. Adiogenitaal syndroom, veroorzaakt door bijnierhyperplasie, is gekenmerkt

door èen hoge F/B-rario en vooral door het feit, dat de cortisolmetabolieten
een opvallend klein gedeelte (( ro Vo) van de totale ry-hydroxy-steroiden
uitmaken.

d. Primair en secundair hyperaldosteronisme zijn gekenmerkt door een hoge

excretie van aldosteron en een lage F/B-ratio.
e. Bijniercarcinoom, onafhankelijk van de symptomatologie, is gekenmerkt door

een zeer hoge secretie van Ff4S, een zeer hoge F/B-ratio en de aanwezigheid
van grote hoeveelheden onbekende substanties'
Viriliserend carninoom heeft daarnaast enkele karakteristica gemeen met het
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benigne adrenogenitaal syndroom (opvallend laag percenrage cortisol-mera-
bolieten).
carcinoom dat een typisch syndroom van cushing teweegbrengt, is geken-
merkt door een extreem hoge excretie van cortiiol .r, 2i1., Àetabolieten.

Een versterkte excretie van biologisch actieve corticosteroiden in combinatie
met een verminderde excretie van tetra-hydro-metabolieten (Ha-metabolieten)
wijst op een abnormale metabolisering van de hormonen. Uit deze voorbeelden
blijkt, dat de bepaling van alleen metabolieten of van alleen hormonen tor
foutieve conclusies kan leiden.

uit de met deze methodiek verkregen resultaren kan worden afgeleid, dat een
spectrumbepaling vaak een beter inzicht geeft in de fysiologie en pathologie van
de ho_rmoonproduktie en -merabolisering dan met de gebruikilijke Àutine-
steroidbepalingen mogelijk is. Speciaal veranderingen in dà corticosieronsecretie
en pathologische en iatrogene blokkeringen van àe biosynthese der corticoste-
roiden zijn voor nauwkeuriger onderzoek toegankelijk geworden.

De methodiek levert hierdoor een bijdrage tot verfijning van de diagnostiek
van afwijkingen in het hypofyse-bijnier-systeem.

Onderzoele inz ake aldo steronb ep alingen bij bart p atiënte n

. De. subsidiëring van dit onderzoek eindigde Í maaft 196o. vooruitlopend op
het eindverslag, dat zal verschijnen in de vorm van een pioefschrift van de heer
H. J. Piso, werd van Prof. Dr. §ír. J. Bruins slot de volgende korte mededeling
dntvangen:

De proefnemingen betreffen negen mannen en tien vrouwen. De leeftijden
varieerden van 37 tot 76 jaar. Allen hadden een decompensario cordis en *.id.rt
behandeld met zourloos dieet en chlotride.

Dagelijks werden tagegaani hematocrietwaarde, bloedvolume, urineproduktie,
Na-, K- en creatinine-uitscheiding met de urine, evenals het aldosteiongehalte
in de z4-uurs-urine. Het bloedvolume werd bepaald door middel van ciy r; zo
en 4o minuten na het.inspuiten van mer dit radio-actief cryr gemerkte erythro-
cyten werd het bloedvolume bepaald, terwijl later nog eens de erythrotyten-
cry r-verdwijningscurve het bloedvolume werd geëxtrapoleerd. In het algemeen
werden hierbij wel verschillen gevonden, doch de standàarddeviatie schoÀmeldc
van oror-or2o.

Eenmaal werd een zeer laag bloedvolume gevonden, nl. r,9 liter, dat niet
verklaard kon worden. De hoogst gevonden waarden waren 8, j en 7,9 liter, die
aanwezíg bleken rczijn bij een man van 16 jaar met cirrhosis hepatis en decom-
pensatio cordis.

Het aldosterongehalte werd bepaald volgens de papierchromatografische
methode van Moolenaar.

Diverse malen werd geen aldosteron gevonden, met name in de periode van
chlotride-toediening. Slechts enkele malen werd in de periode vàorafgaande
aan chlotride-toediening, waarin de patiënt dus alleen .en rtr.rrg zoutlooi dieet
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kreeg, een verhoogde aldosteron-uitscheiding gezien (eenmaal 7z y/24 uur en

eenmaal zelfs 324 ylz4 wr).In de periode na staken van chlotride-toediening
werd soms een yermeerderde aldosteron-uitscheiding gezien (44 y, r33 f , 66 f),
doch een duidelijk verband tussen verandering in het bloedvolume en aldosteron-
uitscheiding was er niet uit op te maken.

Onderzoek inzdke de scbi.ldklierfunctie

In het Jaarverslag 1959 werd reeds vermeld, dat het bestuur van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd met het voorstel van de adviescommissie
om Dr. M. G. §Toldring een subsidie voor bovengenoemd onderzoek te verlenen.

Met dit onderzoek zal worden getracht door in vitro-onderzoek van het bloed
met behulp van radioactief thyroxine en trijodothyronine, de schildklieractivi-
teit van een patiënt te bepalen zonder deze te belasten met een radioactieve
stralendosis, zoals geschiedt bij toediening van een orale dosis radioactief jodium.

Met het onderzoek is per r februari een aanvang gemaakt.

Over de onderzoekperiode wordt door Dr. Voldring als volgt verslag uit-
gebracht:

Een tweetal methodes is ontwikkeld, welke de opneming (uptake) bepalen

van radioactief ;rar gemerkt trijodothryronine (T3)
a. door erythrocyten uit bloed in vitro;
b. door Amberlite uit plasma in vitro.

Bloed, respectievelijk plasma'* Amberlite, wordt geïncubeerd met radio-
acrief T3, waarna de procentuele uptake der radioactiviteit door de erythrocyten
resp. de Amberlite wordt bepaald. Significante verschillen konden worden aan-

getoond in gevallen van euthyreoïdie, hyper- en hypothyreoïdie.
De waarden verkregen met de Amberlite-techniek vertonen een betere sprei-

ding en minder overlapping dan die, welke verkregen werden met de techniek,
die van bloed uitgaat en de uptake door de erythrocyten bepaalt.

Verrijking van het plasma met stabiel thyroxine vóór de toevoeging van tri-
jodothyronine veroorzaakt een stijging in de uitkomsten der bepalingen, zodat
waarden voor euthyreoïdie in de rang van hyperthyreoïdie komen te liggen.
De mate van deze stijging correleert ongeveer met een berekende toename Yan

,,protein bound iodine" (PBI) indien men aanneemt, dat PBI grotendeels is

opgebouwd uit thyroxine en ongeveer twee-derde der thyroxine uit jodium be-

siiat. Deze experimenten evenals de uitkomsten van criss-cross proeven doen

vermoeden, dat de aard van het plasma bepalend is voor de mate van opneming
van trijodothyronine door de erythrocyten resp. door de Amberlite.

In dit verband werd de bindingscapaciteit onderzocht van bloedplasma voor
thyroxine bij verschillende schildklierpatiënten. Hiertoe werd plasma, geÏncu-

beerd met stijgende hoeveelheden radioactief thyroxine, aan papierelektroforese
in tris-malea"iboff.. onderworpen en de verdeling der radioactiviteit, dus de

binding van rhyroxine aan de plasma-eiwitten, kwalitatief en kwantitatief be-

paald.-Thyroxine blijkt in het plasma gebonden te zijn aan een inter-a-fractie

55



(het zgn. TBP : thyroxine-bindende proteïne), aan albumine en aan pre-
albumine. Bij het gebruik van stijgende hoeveelheden thyroxine blijkt bij de
gegeven proefopzet een verzadigingsplateau van het TBP voor thyroxine op te
treden, welke kwantitatief kon worden gemeten door de bepaling van de ver-
deling der radioactiviteit op de elektroforesestrook.

In dit onderzoek werd de thyroxinebindingscapaciteit bepaald in plasma van
r34 euthyreoïde, 4o hyperthyreoïde en 7 hypothyreoïde personen. Ondanks een
zekere overlapping kunnen toch significante verschillen worden waargenomen
in de bindingscapaciteit van het TBP voor thyroxine in het plasma van de ver-
schillende schildklierpatiënten. De verkregen waarden liggen echter ver boven
de fysiologische grenzen, welke zouden kunnen overeenstemmen met de waar-
den der PBI. Dit verschijnsel kan verklaard worden door de invloed van de pH
buffermolariteit, welke een stijging in de bindingscapaciteit veroorzaken: ver-
hoging van pFI zowel als toeneming der bufferconcentratie verlaagt namelijk
de Amberlitethyroxine en -trijodothyronine opneming in de eerstgenoemde in-
vitro-proef in hoge mate.

rt. ONosnzoBx INZAKE MUGGENnLÀcEN

De adviescommissie kwam in het verslagjaar eenmaal in vergadering bijeen
onder voorzitterschap van Dr. A. D. Vo0te.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd met het door de advies-
commissie ondersteunde voorstel tot uitbreiding van de werkzaamheden met een
onderzoek in het Deltagebied. Dit zal omvatten een onderzoek naar de voor-
waarden waaronder die muggen, die bij het IJsselmeer een plaag hebben veroor-
zaakt (Tendipediden), zich in de ruimste zin van het woord ontwikkelen, èn
een inventarisatie van de thans reeds in het Deltagebied voorkomende Tendi-
pediden.

Voor dit onderzoek wordt intensief contact gehouden met het Hydrobio-
logisch Instituut van de Koninklijke Academie van \Tetenschappen, dat zich
onder meer bezighoudt met milieu-onderzoek in dit gebied. Tevens werd contact
gelegd met de'Werkgroep voor Malariabestrijding, ten einde tot een coördinatie
te komen van het Anophelesonderzoek in het werkgebied. FIet onderzoekzal -evenals dat inzake de muggenplaag rondom het lJsselmeer - onder leiding staan
van Prof. Dr. A. Punt.

Over de werkzaamheden werd door Prof. Punt het volgende samenvattende
verslag ingediend:

Eind r9y9 en begin 196o werd rond het lJsselmeer een enquète ingesteld naar
de overlast door Tendipedidenzwermen. Het resultaat rechtvaardigde de con-
clusie, dat ,,in ieder geval de laatste zes jaren langs de lJsselmeerkust geen
overlast werd ondervonden". §7el werd de verwachting uitgesproken, dat door
de gunstige zomer van Í9t9 in 196o wederom een opleving te zien zou zyn.
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om deze verwachting te toetsen werd eind 196o opnieuw geënquëteerd. In
totaal werden r48 personen ondervraagd. Fliervan mèenden rl9 1à.i. »,g %)
in 196o geen overlast te hebben gehad, terwijl geen der onderwaagde.r'd.-to.-
stand in 196o erger vond dan in ry59.

Indidentele klachten werden vernomen uit Venhuizen, §lijdenes, de §Tieringer-
meer en Molkwerum, maar in geen van de gevallen bleek de toesrand alar-eràd.

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden, dat maatregelen ter bestrijding
van Tendipedidenzwermen rond het IJsselmeer onnodig zijn.

omtrent de onderzoekingen in het Delta-gebied zijn nog geen mededelingen
te doen.

t6. OuornzorxrNcEN TNZAKE DTABETES MELLrrus

In het jaarverslag .,959 werd reeds melding gemaakt van een door het cura-
torium voor het onderzoek naar enige sociale aspecten van diabetes mellirus bij
het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. ingediend voorsrel tot uit-
breiding van de werkzaamheden op het gebied van diabetes mellitus en in
verband hiermede omzetting van het curatorium in een adviescommissie.

Na uitvoerig overleg, zowel in het curatorium als daarna in het bestuur, heeft
laatstgenoemd college ermede ingestemd, dat naast de reeds lopende onder-
zoekingen voorshands alleen het longitudinale onderzoek ,aar de plaats van
diabetici in het arbeidsproces ter hand genomen zal worden. De dagelijkse
leiding van dit onderzoek, waarvan de duur op ro jaar geraamd wordi, is in
handen gelegd van Dr. E. H. \r. vijnmalen. Het voorstel betreffende onderzoek
naar het vóórkomen van diabetes mellitus bij de Nederlandse bevolking (het
zogenaamde frequentie-onderzoek) zal nog nader worden uitgewerkt; hierover
zal eerst in t96r beslist kunnen worden.

Het bestuur is er voorts toe overgegaan het curatorium om te zetten in een
adviescommissie. De samenstelling hiervan is als volgt:
Prof. Dr. P. Muntendam, ooorzitter,
Prof. Dr. S. van Creveld,
Dr. E. F. Drion,
Prof. Dr. J. H. Gaarensrroom,
Dr. F. Gerritzen,

FIet secretariaat zal worden waargenomen door het secretariaat van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O.

Over de in het kader van deze adviescommissie verrichte onderzoekingen kan
het volgende worden vermeld:

Onderzoek ndar de organisatie en doeltreffendbeid vam de nazorg ztan diabetici
in verscbillend.e delen oan bet land

Mejuffrouw Dr. E. H. §f. \Tijnmalen, die dit onderzoek onder leiding van
Prof. Dr. P. Muntendam verricht, deelde mede dat dit onderzoek in de verslag-
periode niet is yoortgezet.

Prof. Dr. C. den Hartog,
J. D. Mulder,
Dr. P. M. J. Schweitzer,
Dr. E. H. §f. §fiijnmalen.
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Onderzoela naar de doodsoorzaak en leeftijd aan oz;erlijden adn diabetici

FIet onderzoek staat onder leiding van Prof. Dr. P. Muntendam.
FIet onderzoekmateriaal is uitgebreid met sectiegegevens uit het Patholoog-

Anatomisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen. Over de resul-
taten van het onderzoek wordt door de heer J. Bruins Slot een proefschrift
voorbereid.

Onderzoeb naar de frequentie aan retinopathie bij diabetici bij volledig en

onv olle dig ge c orrige er d e ins uline de f iciëntie

Aan het verslag van Dr. F. Gerritzen wordt het volgende ontleend:
Met dit onderzoek, dat in samenwerking met de arts F. M. Gerritzen wordt

verricht, werd op 3r mei van dit jaar aangevangen. Tot eind december 196o

werden van 9Í patiënten r83 kleurenfoto's gemaakt. Voor een volledige regis-
tratie is nodig dat per jaar van ongeveer 6oo patiënten in totaal rzoo foto's
worden gemaakt. Verwacht mag worden, dat dit aantal, onder meer door meer
routine, in de komende jaren kan worden bereikt.

Onderzoek inzalee p.rediabete s

Ten behoeve van dit onderzoek is aan de heer E. van de '§feg voor de periode
van r november 196o tot r november 196r wederom een subsidie verleend.

Over de werkzaamheden in de verslagperiode werd het volgende verslag ont-
vanSen:

Bij het bevolkingsonderzoek op diabetes in Noordwijk en Haarlemmerm€er
werden in r9y8 enkele mensen met glucosurie gevonden, die bij verder onderzoek
een bloedsuikerkromme bleken te vertonen, die volgens de gangbare normen niet
als normaal, noch als abnormaal beschouwd kon worden . Deze krommen werden

,,grensgevallen" genoemd.
Het leek interessant deze mensen op te roepen voor een vervolgonderzoek om

een antwoord op de vraag te verkrijgen, wat het verdere verloop van deze

krommen zou wórden. Overwogen werd de mogelijkheid, dat hier vroege suiker-
patiënten in het spel waren, dit naar analogie van bloedsuikerkrommen gemaakt
bij z*ang"ren. Daar deze laatsten bij het vorderen van de leeftijd en pariteit
vaak manifeste diabetespatiënten bleken te worden, leek deze Yraag naat aarr-

leiding van de gevonden krommen gerechtvaardigd.
Hiertoe werd in dit jaar een na-onderzoek gedaan bij genoemde patiënten in

Noordwijk en de Haarl€mmermeer. Tegelijkertijd werd een vergelijking gemaakt

van de bloedglucosewaarden, gevonden volgens de methode van Hagedorn-

Jensen en de waarden gevonden volgens de enzymatische methode.
Aangezien sommige patiënten met een hoog bloedsuikergehalte geen glucosurie

vertonen, werd de vraag opgey/orpen, of het niet mogelijk zou zijn glucose in
andere lichaamsvochten aan te tonen, waarvoor het traanvocht werd uitgekozen.
fmmers zou dit interessant kunnen zijn voor de spreekuur- en bed-side-diag-
nosdek.
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Duidelijke resultaten kunnen nog niet vermeld worden, aangezien de loop
van het experiment nog te kort is. §/el kan niet aan de indruk worden ontkomen,
dat de glucosebepalingen volgens de enzymatische methode nog niet geheel
bruikbaar zijn zonder controle volgens de gangbare methoden.

Onderzoek adn pdti.ënten rnet onbekende glucosurie

Aan de heer J. D. Mulder werd ten behoeve van bovengenoemd onderzoek
voor de tijd van een jaar subsidie verleend.

De vraagstelling bij dit onderzoek luidde: Is er een samen voorkomen van
diabedsche en grensgeval-bloedsuikercurven in bepaalde families?

Aan r 169 personen werd schriftelijk verzocht de avondurine met clinistix te
onderzoeken. Slechts 6o7 personen hebben deze enquète beantwoord. Daar in
deze groep weinig bekende of onbekende suikerzieken voorkwamen en het
antwoord-percentage zeer laag is uitgevallen, zal de vraagstelling niet beant-
woord kunnen worden.

De heer Mulder zal verschillende conclusies, die uit de onderzoekmethode
getrokken konden worden, verwerken in zijn proefschrift.

t7. ONpsnzorr op HET GEBTED DER BroKLrMAToLocrE

De oriënteringscommissie vergaderde in de verslagperiode eenmaal. Prof. Dr.
J. \ír. Tesch heeft het voorzitterschap op zich genomen.

Verwacht mag worden, dat de commissie binnenkort aan het bestuur van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. in de vorm van een nota advies zal uitbrengen
over de wenselijkheid en mogelijkheid tot het doen van onderzoek onder auspiciën
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. op het gebied der bioklimatologie met
betrekking tot de volksgezondheid.
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IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE VAN
DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

r. ExprnruENtEEL oNDERzoEK INZAKE HET vERLoop vAN pULMoNALE HypER-

TENSIE

Prof. Dr. I. Boerema, onder wiens leiding dit onderzoek wordt verricht, deelt
over de voortgang het volgende mede:

Het experimenteel onderzoek inzake het verloop van pulmonale hypertensie
heeft tot dusverre uitstekende resultaten opgeleverd, in zoverre dat het lukt om
op zeer eenvoudige wijze pulmonaal-sclerose op te wekken, die in bepaalde ge-
vallen ook weer tot 'r,erdwijning kan worden gebracht.

FIet onderzoek zal in de loop van :,96r waarschijnlijk beëindigd kunnen
worden en resulteren in een publikatie.

2. ONosnzopx BETREFFENDE METABoLE BoTZTEKTEN

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft voor r96r opnieuw
subsidie verleend voor voortzetting van bovengenoemd onderzoek. Aangezien
Dr. D. Smeenk, die voor zijn vertrek naar Engeland aan dit onderzoek leiding
gaf, weer in Nederland is teruggekeerd, is hij opnieuw met de leiding belast.

Aan het ontvangen verslag wordt het volgende ontleend:
In het afgelopen jaar werd bij enige patiënten, lijdende aan hyperparathyreoi-

die de fosfaatuitwisselingsproef in vitro verricht.
Van zes patiënten had er slechts één een verhoogde uitwisseling, hetgeen in

tegenspraak is met de vroeger gekregen gegevens. \(aarnemingen werden ver-
richt om deze discrepantie te verduidelijken.

Hieruit bleek, dat de gevonden discrepantie niet veroorzaakt kan worden door
technische onvolkomenheden. In nauw contact met Dr. Smeenk werd als con-
clusie getrokken dat het genoemde verschil toch mogelijk op statistische gronden
moet worden verklaard.

Micro-radiografiestudies werden bij deze patiënten niet verricht.
Het niet constant hoog vinden van de fosfaat-uitwisselbaarheid van patiënten

lijdende aan hyperparathyreoidie leidde ertoe, het voorgenomen onderzoek bij
uremische patiënten te laten vervallen.

Getracht werd het geïoniseerd calcium in het serum te bepalen volgens de

methode van Rose (Clinica Chemica Acta ry17).
Het bereiden van een ultrafiltraat uit serum leverde geen moeilijkheden op.

Fliervoor werd een druk van 6o cm uitgeoefend op serum dat zich in een speciaal
daarvoor bestemde collodiumhuls bevond.

In drie uur tijd werd op deze manier uit zo cc serum * 6 ml ultrafiltraat
verkregen.
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3. ONosnzorr INZAKE LEvERpATHoLocIE

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ter afronding van het onderzoek
aan Dr. L. Schalm voor de periode van r mei 196o tot r mei 196r wederom
een subsidie verleend.

In de onderzoekperiode wordt speciale aandacht besteed aan onderzoek inzake
de plaats van vorming van geconjugeerd bilirubine.

Van Dr. Schalm werd het volgende verslag ontvangen:
Met behulp van een eenvoudige proefopstelling is getracht de theorie van

Bollman, dat het bilirubine-monoglucuronide extra-hepatisch zou kunnen wor-
den gevormd doch het bilirubine-diglucuronide alleen hepatisch, te toetsen.

Tegen deze theorie, die het verschil in samenstelling van het galpigment bij
icterus - al naar mate deze door een leverbeschadiging dan wel door een kort-
durende of kort bestaande afsluiting wordt veroorzaakt - verklaart, zijn n.l.
belangrijke bedenkingen aan te voeren.

Bij de proefnemingen is het konijn als proefdier genomen, rn tegenstelling tot
Bollman, die honden gebruikte.

Bij intraveneuze toediening van ongekoppeld (: ,,indirect") bilirubine in een

natriumcarbonaatoplossing bij een normaal konijn, kan het verloop van de bili-
rubineconcentratie en het ro'pct gedurende enige tijd worden vervolgd.

Hierbij blijkt, dat de totale concentratie vrij snel daalt ten gevolge van diffusie
in de weefsels en door uitscheiding in de gal. Bij het voortschrijden van de tijd
stijgt het ro'pct. Met ,,reverse phase chromatography" kan worden aangetoond,
daf ongekoppeld bilirubine de hoofdzaak is, dat het gekoppeld bilirubine zowel
uit mono- als uit diglucuronide bestaat en dat de hoeveelheid monoglucuronide
die van het diglucuronide verre overtreft. In de urine wordt hoofdzakelijb het
monoglucuronide aangetroffen.

Bij herhaling van deze proef met leverloze konijnen daalde de totale bili-
tubineconcentratie minder snel, terwijl het ro'pct niet die hoogte bereikte, welke
bij normale konijnen werd gezien. FIet ro'pct is niettemin duidelijk verhoogd en

met de ,,reverse phase chrom atography" is gekoppeld bilirubine aantoonbaar,
dat hoofdzakelijk uit monoglucuronide blijkt te bestaan. In de urine wordt even-
eens hoofdzakelijk bilirubine-monoglucuronide aangetroffen'

Deze bilirubinebelastingsproef werd eveneens gedaan met konijnen, waaruit
zowel de lever als de nieren waren verwijderd. Bij deze dieren werd hetzelfde
verloop van de proef gevonden als bij de leverloze konijnen.

Een poging ror verbetering van de indicatie der bilirubinebanden, verkregen
bij de ,reverse phase chromatography", had geen succes. Vel is het mogelijk
gebleken de verhouding van bilirubine tot glucuronzuur te bepalen in het mono-
èn diglucuronide afkomstig uit gal, maar de hierbij gebruikte methodiek is niet
toepasbaar op overeenkomstige banden verkregen uit serum.
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'í ONornzoEKrNGEN ovER DE BETETENTs vAN HUrsZ\TAMMEN BrJ HET onTREDEN

VAN ALLERGISCHE ZIEKTEN EN RHEUMATOIDE ARTHRITIS

Bij dit onderzoek, verricht onder leiding van Dr. H. Varekamp, zijn in de

verslagperiode aanwijzingen verkregen, dat astma veel vaker voorkomt in hui-
zen m€t veel houtrot. Op grond hiervan werd gehoopt een direct verband te
kunnen vaststellen tussen huiszwammen en astma. De correlatie tussen huis-
zwammen en rheumatoide arthritis en huiszwammen en astma kon worden
bevestigd, waarmede de oorspronkelijke opdracht dus feitelijk beëindigd is.

Anderzijds is echter gebleken, dat huidreacties met extracten van huiszwammen
bij astmapatiënten vaak negatief uitvallen, zodat van een direct verband niet
kan worden gesproken.

Op grond van het voorgaande heeft het curatoriurn, dat met het beheer
van dit project was belast, zich beraden over de vraag hoe aangaande dit
onderzoek verder moet worden gehandeld.

Daar voor verder onderzoek geen mycologische werkzaamheden behoeven
te worden verricht, kwam het het curatorium gewenst voor, het mycologische
gedeelte - dat door mejuffrouw Dr. P. S. J. Schure werd verricht met subsidie
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-\fletenschappelijk Onderzoek -los te maken rran de medische vraagstellingen en het medische gedeelte onder
leiding van Dr. Varekamp onder te brengen bij de Adviescommissie T.N.O.
inzake astma-onderzoek.

Aangezien door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met de voorgestelde gang
van zaken werd ingestemd, eindigden de werkzaamheden van het curatorium
en werd dit opgeheven.

Een samenvattend verslag van Dr. Varekamp over de verrichte werkzaam-
heden in de verslagperiode is opgenomen bij de in het kader van de Advies-
commissie T.N.O. inzake astma-onderzoek verrichte onderzoekingen.

4. OrornzoEK INZAKE DE vERKING vAN EEN AANTAL zocENÀAMDE ZEEZIEKTE-

MIDDELEN OP HET EVEN\TICHTSORGAAN

Voor de voortzetting en afronding van dit onderzoek, waarvoor voor het
eerst aan Prof. Dr. L. B. \f. Jongkees per r oktober r9;8 subsidie werd verleend,
heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O. voor de periode van r oktober 196o tot
r oktober t96r nogmaals een subsidie beschikbaar gesteld.

De voortzetting van het onderzoek valt in drie delen uiteen, te weten:
a. een vergelijkend onderzoek naar de werkzaamheden van verschillende anti-

histaminica;
b. een onderzoek naar de invloed van geneesmiddelen bij honden, die experi-

menteel zeeziek worden gemaakt om op deze wijze tot een nadere vaststelling
te komen van de plaats, waar diverse zeeziektemiddelen op het organisme
aangrijpen;

c. een voortgezet onderzoek naar de invloed van verschillende geneesmiddelen
op vestibulogene vertigo bij patiënten.
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In aansluiting aan het onderzoek inzake de werking van een aantal zoge-
naamde zeeziektemiddelen op het evenwichtsorgaan zal eersr het onder a. ge-
noemde gedeelte worden afgerond. Eerst daarna zal - wanneer hiervoor binnen
de subsidietermijn nog tijd beschikbaar is - worden gewerkt aan de onderzoe-
kingen onder b. en c.

Over het onderzoek inzake de werking vaÍl een aanÍal zogenaamde zeeziekte-
middelen op het evenwichtsorgaan, dat inmiddels is beëindigd, werd een samen-
vattend eindverslag ontvangen.

In verband met de thans aangevatte werkzaamheden onder a. is de naam van
het onderzoek gewijzigd in ,,onderzoek inzake de prikkelbaarheid van het vesti-
bulair orgaan en de werking van verschillende middelen op deze prikkelbaarheid".

Flierover werd van Prof. Jongkees de volgende mededeling ontvangen:
De invloed van enige stoffen werd onderzocht. Het gelukte (nog) niet de

invloed van atropine op het evenwichtsorgaan te bepalen. Torecan, e€n anti-
histaminicum, had wel een duidelijk effect op de labyrinthaire oogreflexen bij
konijnen.

Het ligt onder meer in de bedoeling een vergelijkend onderzoek te doen naar
de werking van verschillende antihistaminica op het evenwichtsorgaan.

Een onderzoek naar de relatie tussen de slaperigheid opwekkende bijwerking
van deze stoffen en de onderdrukkende werking op de labyrinthreflexen wordt
uitgewerkt.

6. ONornzorr INZAKE DE vERLosKUNDE vÀN DE HUTsARTS

Ten behoeve van dit onderzoek werd mer ingang van r januari t959 voor
de tijd rran een jaar subsidie verleend aan het Nederlands Fluisartsen Genoot-
schap. Aangezien het onderzoek binnen dit tijdsbestek niet gereed kon komen,
heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ermede ingestemd de
subsidietermijn te verlengen tot ultimo t96r zonder dat dit nieuwe financiële
consequenties met zich medebrengt.

Omtrent de voortgang van het onderzoek werd het volgende verslag ont-
vanSen:

In het verslagjaar werd o.m. met behulp van een door het Centraal Bureau
voor de Statistiek verrichte enquète tagegaan, of de deelnemers aan het onder-
zoek over alle door hen geleide partus verslag hebben uitgebracht. De uitkomst
van deze enquète was zeer gunstig.

Met behulp van een steekproef-onderzoek uit de ledenlijsten van de Landelijke
Ffuisartsen Vereniging werd nagegaan of en in hoeverre de deelnemende groep
artsen representatief mag worden geacht voor de Nederlandse artsen.

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op 97o2 bevallingen met 98zy
geborenen.

Ffet zeer uitgebreid opgestelde enquëte-formulier biedt de mogelijkheid een
groot aantal vragen te benaderen.Deze vragen hebben zowel betrekking op de
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verloskundige m€thodiek van de huisarts als op de algemeen verloskundige en
sociaal verloskundige problemen.

Van de reeds bewerkte vraagstellingen kunnen o.m. worden genoemd de leef-
tijds-pariteitsverdeling van de kraamvrouwen en de doodgeboorte, vroege
sterfte en asphyxie naar leeftijd en pariteit, naar stad en platteland, naar aard
der baring, naar de plaats der baring (thuis, ziekenhuis, kraaminrichting) en

naar het al of niet ingeroepen zrln van specialistische hulp.

7. ONornzorr INZAKE KooLHyDRAÀTsroFsrrssELrNG vAN MrcRococcus pyocE-

Nrs (srerurlococcus eunrus)

Aan Prof. Dr. K. C. §Tinkler werd ter afronding van het onderzoek voor
het derde onderzoekjaar (tot r november ry6t) een subsidie verleend.

Prof. \(rinkler deelt over de werkzaamheden in de verslagperiode het vol-
gende mede:

Bij vijf stafylococcenstammen van verschillend bacteriofaagtype werd de kool-
hydraatstofwisseling bestudeerd aan rustende celsuspensies. Er werden van alle
stammen ééntrapsmutant€n naar streptomycine-resistentie en meertrapsmutan-
ten naar tetracycline-resistentie geïsoleerd. Het faagpatroon veranderde hierbij
niet. Bij de gevoelige en resistente stammen werd de aanwezigheid van ecn
glycolytisch systeem en de citroenzuurcyclus vastgesteld. Bij de gevoelige en de

streptomycine-resistente stammen werd tevens een oxydatieve glucose-afbraak
gevonden.

Onder invloed van glucose in het kweekmedium werd de oxydatie van inter-
mediairen van de oxydatieve glucose-afbraak en de citroenzuurcyclus, indien
aanwezig, onderdrukt.

Met stam 3a werden verdere proeven uitgevoerd waaruit bleek, dat glucose

viaPDZ wordt afgebroken totazijnzuur en CO2, via de glycolyse als de cellen
gegroeid zijn in aanwezigheid van glucose. Door cellen gegroeid zonder glucose

wordt glucose, ribose en gluconzuur eveneens tot azïlnzuur en CO2 afgebroken,
geheel of gedeeltelijk via de pentosecyclus.

In celextracten van stam ja werden zowel na groei met als zonder glucose de

enzymen van de pentosecyclus en de glycolyse, tot aan de triose-P, aangetoond.
Na groei met glucose bleken ribo- en gluconokinase te ontbreken wat mogelijk
de reden van het onderdrukken der oxydaties door glucose in het medium kan
zijn.

Enkele enzymen van de citroenzuurcyclus blijken na groei op glucose even-
eens te ontbreken.

8. ONornzorr INZAKE DE RELATIE TussEN HET cENTRALE ZENUIí'STELSEL EN DE

SCHILDKLIER

In het Jaarverslag r9;9 werd vermeld, dat aan Dt. J. J. van der \Verff ten
Bosch voor het tweede jaar van onderzoek subsidie werd verleend. Ook voor het
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derde jaar (tot r januari ry62) is voor dit onderzoek, dat gericht is op een

causale therapie van schildklierziekten, een subsidie beschikbaar gesteld.

Het samenvattend verslag over het onderzoek luidt als volgt:
De schildklieractiviteit, gemeten aan de biologische halveringstijd van J13i ;n

de schildklier, bij ratten was mogelijk significant verminderd na lesies in het
mesencephalon en het septum pellucidum. Lesies van de nucleus habenularis,
van het- antero-dorsale en het postero-dorsale gebied van de thalamus hadden

echter geen effect op de schildklieractiviteit. De toename van de schildklier-
activiteit in de koude werd door geen der bovengenoemde lesies verhinderd.

Aansluitend op het verslag van de werkzaamheden over ry59 kan word€n
gezegd dat nu difinitief gebleken is dat in aanwezigheid van de lesies in de

Éypàthalamus die de schildklieractiviteit bij normale temperatuur sterk doen

vliminderen, de reactie van de schildklier op koude normaal optreedt. Dit bleek
in het chronische experiment (waarbij de schildklieractiviteit ongeve€r een maand
na de operatie werd gemeten) en het acute experiment (waarbij de schildklier-
activiteii werd bepaald vlak voor en vlak na het aanbrengen van de lesie).

Daar in de liteiatuur geen eensluidendheid bestaat over de vraag of schild-
klierhormoon een rechtstreeks effect heeft op de hypothalamus, is getracht

met schildkliertransplantaten in de hypothalamus de lokale spiegel van schild-
klierhormoon t" ,.ihogen. Flierna werd de schildklieractiviteit gemeten, die in
voorlopige experimenten leek te zijn verminderd. Definitieve conclusies hier-
orret zijrecht& nog moeilijk te trekken, daar er hier ook sprake kan zijn Yan-een

lederend effect van het transplantaat in plaats van een hormonaal lokaal effect.
Nadere experimenten hierover zullen in het komende iaar worden verricht.

9, Oxornzorr INZAKE DE Bouv vÀN EEN KUNSTMÀTIGE NIER voLGENS Srrccs-
LToNENO EN VERGELIJKING VAN DE KLINISCHE GESCHIKTHEID VAN DEZE MET DE

ULTRAFILTRATOR VOLGENS AL\TALL

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd met het
verzoek van Dr. E. E. Twiss tot verlenging van de subsidietermijn voor dit
onderzoek tot ultimo 196r, zonder dat dit nieuwe financiële consequenties voor
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met zich medebrengt.

Dr. Twiss heeft medegedeeld, dat de voor het onderzoek benodigde aPParatuur
binnenkort geheel gereed zal zijn. Enkele oriënterende Proeven zijn reeds uit-
gevoerd.

ro. ON»rnZoer INZAKE ANALySE VAN HET GUNSTIG EFFEcT vAN TESTOSTERoN OP

DE SCHILDKLIER VAN GECASTREERDE PROEFDIEREN

Door Prof. Dr. S. E. de Jongh werd verzocht de subsidietermijn voor boven-
genoemd onderzoek met een iaar (tot r juli 196r) te willen verlengen, zonder
dat dit nieuwe financiële consequenti€s inhoudt. De Gezondheidsorganisatie
T.N.O. heeft met dit verzoek ingestemd.
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Samenvattend kan het volgende over het onderzoek worden medegedeeld:
FIet onderzoek beoogt een analyse van de invloed van het mannelijke geslachts-

hormoon op de functie van de schildklier. Hiertoe werd gebruik gemaakt van
volwassen gecastreerde vrouwelijke ratten; her vermogen van de schildklier om
radioactief jodium op te nemen onder invloed van een kortdurende behandeling
met hoge doses testosteron-propionaat werd in vitro gemeten (grondproef).

In de grondproef werd aangetoond, dat onder invloed van testosteron-pro-
pionaat het gehalte van de schildklier aan J131 geringer is. Dit bleek geen gevolg
te zijn van e€n veranderde gevoeligheid van de schildklier voor hypofysair
thyreoid-stimulerend hormoon (TSH). Evenmin kon worden aangeroond, dat dit
verminderde J131-gehalte een gevolg zou zrln van een door testosteron geïndu-
ceerde verandering van de totale hoeveelheid lichaamswater.

Een door testosteron veroorzaakte toeneming van de jodiumklaring door de
nieren zou een verklaring kunnen vormen voor de in de grondproef verkregen
resultaten, maar in de gebruikte proefopstelling kon niet worden aangetoond,
dat deze jodiumklaring was versterkt.

Ten slotte werden aanwijzingen verkregen, dat onder invloed van behandeling
met testosteron in de hypofyse een stapeling van TSH wordt veroorzaakt, welke
geïnterpreteerd wordt als een remming van de TSH-afgifte.

Verdere bewerking van deze experimentele gegevens zal nog plaatsvinden;
hierover zal te gelegener tijd verslag worden uitgebracht.

rr. OrvoBnzorr TNZAKE JoDIuMvERBTNDTNGEN rN rLASMA

Aan Prof. Dr. G. A. Lindeboom werd ten behoeve van dit onderzoek, waar-
van de werkzaamheden op r mei 1919 zijn begonnen, opnieuw voor de tijd van
een jaar (tot r mei 196r) subsidie verleend.

Door Prof. Lindeboom werd het volgende samenvattende verslag ingediend:
De methodiek werd op vele punten nader geanaliseerd, gewijzigd en aangevuld.

z4 patiënten werden onderzocht.
In één geval, in het begin van het verslagjaar, werd schildklierweefsel van

een euthyreotische vrouw onderzocht. Er konden vrijwel geen jodothyroninen
worden aangetoond, hetgeen althans ten dele aan technische moeilijkheden te
wijten kan zijn geweest. Een nader onderzoek y/as nog niet mogelijk.

In de urine van een sterk hyperthyreotische vrouw werd na een therapeutische
dosis Jrsr een onbekende component als voornaamste radioactieve stof in de
urine gevonden. In het serum werden twee onbekende stoffen gevonden, waar
van de ene wellicht identiek was met die in de urine.

Bij een man, geleidelijk hypothyreotisch geworden na thiouracilmedicatie, en
bij een hypothyreotische vrouw werden aanwrlzingen gevonden voor het bestaan
van een defect in het vermogen tot concentrering, c.q. retentie van jodium in de
schildklier.

Een discrepantie tussen klinisch en radiochemisch beeld (resp. eu- en hypo-
thyreotisch) alsmede tussen (verhoogd) gehalte aan serumeiwit gebonden jodium
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(PBI) en (verlaagd) met butanol hieruit extraheerbaar J (BEI) bij een vrouw met
een nodeus struma, was wellicht terug te voeren tot een abnormale reactie op
jodide, aanwezig in een enkele weken revoren gebruikte drank.

Het uitvoerigst onderzocht werd een myxoedemareuze, radiochemisch euthy-
reotische patiënte met hoog lichaamsgewicht en serumcholesterolgehalte en lage
grondstofwisseling (BM), die zelfs bijzeer hoge doses exogeen hormoon nauwelijks
baat vond. Het PBI was normaal, het BEI zeer laag. De halveringstijd van
thyroxine bleek abnormaal lang: t5.z dagen, doch werd tijdens prednison geheel
normaal: 6.t dag. Tijdens prednison begon voorts het BEI te stijgen en het
lichaamsgewicht geleidelijk te dalen, doch subjectieve en objectieve verbetering
van de klinische toestand van patiënte alsook normalisering van BM en choles-
terol traden eerst op toen tevens zeer hoge doses trijodothyronine gegeven werden.
Vermoed werd, dat hier sprake was van rwee stoornissen: r) biosynthese en
secretie van een abnormale J-verbinding; z) een stoornis in de perifere utilisatie
van de normale schildklierhormonen. Tot dusver gelukte het niet, een verband
tussen beide gepostuleerde stoornissen aan te tonen.

Bij een patiënte, die postoperatief een hyporhyreotische indruk maakre, was
de opname lran J131 in de hals hoog, de uitscheiding gering, doch de activiteit
in het plasma ook na enkele dagen nog laag. Het PBI was normaal, voor het
BEI werd aanvankelijk een lage, doch later een normale waarde gevonden. De
organische binding van jodium in de schildklier was niet gestoord. beze patiënre
bleek wel te reageren op exogeen hormoon.

r2. ONornzorr INZAKE DE VERSCHILLENDE VRAAGSTUKKEN ovER RESISTENTIE EN
VIRULENTIE VAN TUBERKELBACILLEN ONDER INVLOED VAN TUBERCULOSTATICÀ

Voor het tweede jaar van onderzoek (van r maart 196o tot t maart :,96r)
heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. aan Prof. Dr. J. K.
Kraan en Prof. Dr. A. Arends wederom een subsidie verleend.

Omtrent de werkzaamheden werd het volgende verslag ontvangen:
r3r tuberculine-negatieve caviae werden geïnfecteerd met tuberkelbacillen,

afkomstig. uit het sputum rran een tweetal pariënren en wel als volgt:
zr caviae met een voor het medicament INH gevoelige, katalase-positieve

cultuur van tuberkelbacillen en onbehandeld gelaten;
3z caviae met dezelfde stam, doch 4 weken na infectiedarum mer INH be-

handeld (3 x per week, 4 mg/kg lichaamsgewicht, intramusculaire injectie);
4z dieren m€t een voor INH resistente, katalase-verminderde cultuur en onbe-

handeld gelaten;

36 met dezelfde resistente stam, doch als boven met INH behandeld;
2, 4, 6, 8, ro, 14, zo en z6 weken na infectie werden van elke groep enkele

dieren afgemaakt.
Het blijkt nu, dat de INH-resistente, katalase-verminderde stam van tuberkel-

bacillen minder virulent voor de cavia is dan de INH-sensibelg katalase-
positieve bacillen. Dit blijkt uit ,,overlevingstijd", gewichtsverloop en de afwij-
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kingen in de lever, milt en long. De resistente stam geeft in een geringer per-
centage macroscopisch zichtbare afwijkingen in deze organen, hetgeen even€€ns

blijkt bij microscopisch onderzoek.
Bij infectie met lNH-sensibele bacillen blijkt het gunstig effect van de INH-

therapie ook wanneer 4 weken na infectie met de therapie wordt begonnen. Bij
infecde mer INH-resistente bacillen is er geen duidelijke invloed van het geven

van INH. De uit de cavia-organen teruggekweekte tuberkelbacillen hebben hun
resistentie voor INH behouden, terwijl de katalase verminderd bleef. Dit geldt
voor alle dieren, die met INH-resistente bacillen waren geïnfecteerd.

Er is dus aan te nemen, dat de microscopische tuberculeuze afwijkingen in
de organen door lNH-resistente tuberkelbacillen zijn veroorzaakt FIet micro-
scopisch beeld van de tuberculose in lever, milt en long, zoals het wordt gezien

met hematoxyline-eosine, AZAN en reticuline kleuring, Yeroorzaakt door INH-
resistente, verminderd virulente tuberkelbacillen, is identiek met dat van de

tuberculose als gevolg van infectie met lNH-sensibele, virulente tuberkelbacillen.

13. ONornzoEr INZAKE DysMENoRRHoE vooRAL TEN AANZIEN vAN vooRKoMEN,
GENESE EN SOCIALE BETEKENIS

Ter voltooiing van het onderzoek heeft het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. aan Prof. Dr. G. J. Kloosterman voor de periode van r seP-

tember 196o tot r september 196r wederom een subsidie verleend.
Over de werkzaamheden in de verslagperiode wordt het volgende medegedeeld:

Voor het onderzoek naar aard en voorkomen van de dysmenorrhoe werden
aan de hand van een vragenlijst zoo patiënten van de obstetrische polikliniek
van het Vilhelmina Gasthuis (Hoofd: Prof. Dr. G. J. Kloosterman) en 2oo

patiënten van de gynaecologische polikliniek van het '§Tilhelmina Gasthuis
(Hoofd: Prof. Dr. G. J. Kloosterman) over de aard en het voorkomen van
menstruadeklachten ondervraagd. Ook werden roo keuringsrapPorten van ver-
pleegsters van het \írilhelmina Gasthuis in verband met het voorkomen van
àysÀ.rrorrhoe nagezien. De op deze wyze verkregen gegeYens werden uitgewerkt
en gecorreleerd.

Vervolgens werden z 5 biografische anamneses oPgenomen en uitgewerkt van
patiënren van de gynaecologische polikliniek van het \Tilhelmina Gasthuis, die
ieeds langer dan een jaar tot werkverzuim leidende menstruatieklachten bleken
te hebben. Bij deze patiënten werd een gynaecologisch onderzoek verricht (Mevr.
p. Jager-van Geldèr) naasr een algemeen lichamelijk onderzoek, waarbij een

onderioek naar lengte en gewicht was opgenomen. Deze Patiënten werd gevraagd
gedurende 3 menstruele cycli een lijst in te vullen van de basale t€mPeratuur.
Ten slott. werd hun de Two-part Personality test van A. .Fleron afgenomen.

De controlegroep werd samengesteld uit biografische anamneses van_ Patiënten
van de ze Interne Kliniek van het §flilhelmina Gasthuis (Hoofd: destijds

Prof. Dr. J. Groen) en biografische anamneses van Patiënten van de gynaecologi-
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sche polikliniek van het §[ilhelmina Gasthuis, die nooit enige menstruatieklachten
hadden gehad.

Met de uitwerking van dit onderzoek naar de betekenis van de psychologische
factoren voor het ontstaan van dysmenorrhoe werd begonnen.

Í4. ONornzox TNZAKE HET MocELIJK VERBAND BIJ scHooLKINDEREN TUSSEN

LICHAAMSBOU'§?' EN AANPASSING AAN HET SCHOOLMILIEU

FIet ten behoeve van dit onderzoek door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
ingestelde Curatorium kwam in de verslagperiode tweemaal in vergadering bijeen
onder voorzitterschap van Prof. Dr. P. Muntendam.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd met het
voorstel van het Curatorium om de subsidietermijn te verlengen tot ultimo r96r
zonder nieuwe financiële consequenties voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Er wordt mede gerekend dat het eindverslag, in de vorm van een proefschrift
van mejuffrouw C. P. F. M. Strijbos, in de loop van 196r gereed zal komen.

Ffet onderzoek werd eind juli geheel afgesloten, waarna begonnen werd met
het coderen van de verzamelde gegevens.

Alle gegevens worden statistisch geanalyseerd door de Afdeling Bewerking
Vaarnemingsuitkomsten T.N.O. onder leiding van Dr. E. F. Drion, welke
analyse thans voor een zeer groot deel reeds is geschied.

rt. ONnrnzoBr TNZAKE FosTATASE

Voor het tweede onderzoekjaar, de periode van r december t96o tot r decem-
ber t96r, heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. opnieuw
aan Dr. H. J. van \Tersch een subsidie toegekend.

Van Dr. van Versch werd de volgende mededeling ontvangen:
De biochemische bepalingen van de alkalische fosfatase bij ratten met onder-

bonden galgang over een langere duur werden voortgezet.
Het blijkt dat de alkalische fosfatase in het serum terugloopt en dat er een

lichte verhoging is van de alkalische fosfatase in ribben.
Een volledig rapport van het onderzoek in het jaar 196o kon nog niet gemaakt

worden, daar het materiaal nog niet histochemisch bewerkt is. Zodra dit is
gebeurd, zal over het biochemische en het histochemische onderzoek een rapport
worden opgesteld.

Daarna wordt het onderzoek van de ratten met galfistel, dat veel moeilijk-
heden heeft opgeleverd, voortgezet.

t6. ONornzorr TNZAKE TJZERMETABoLIsME op cELLULATR NrvEÀu BII BErAALDE
perrËrvrnx

Ten behoeve van dit onderzoek werd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
ook yoorhet tweede onderzoekjaar, lopende van r januari r96t tot r januari 1962,
aan Dr. V.C.J. B.Hulscher een subsidie verleend.

69



Over de werkzaamheden in het eerste jaar van onderzoek wordt als volgt
verslag uitgebracht:

Met behulp van het radioactieve isotoop 58Fe werden bij enkele patiënten
metingen verricht omtrent de utilisatie en re-udlisatie van ijzer. Er werd daartoe
een speurdosis, na incubatie met plasma, intraveneus toegediend.

Bij een patiënt, bij wie op grond van de klinische gegevens gedacht werd aan
de mogelijkheid van een stoornis in het ijzermetabolisme, werden tevens opp€r-
vlaktetellingen verricht. Vanwege het verloop der radioactiviteit per ml rode
cellen werd gemeend een re-utilisatiestoornis te moeten overwegen. Daar echter
ten gevolge van een parenterale ijzerbehandeling rekening moest worden gehou-
den met een isotoopverdunning, werd opnieuvr een dosis radioactief ijzer toe-
gediend. Gevonden werd een normale utilisatie. Negentig dagen na de dosis trad
een daling der activiteit in de erythrocyten in.

In tegenstelling tot het normale patroon zette deze daling zich voort om na
honderdzestig dagen een waarde te bereiken van vijftig procent. In het sacrum,
de lever en de milt kon geen abnormale stapeling van het isotoop worden aan-
getoond.

Bij een broer van deze patiënt werden geen afwijkingen in de zin van een
ijzer-re-utilisatiestoornis waargenomen.

Omdat de hypochrome anemie, die nog al eens gezien wordt bij patiënten met
de ziekte van Hodgkin, mogelijk zou zijn terug te voeren tot een ijzer-re-utili-
satiestoornis, werd een aantal van deze patiënten met dit type anemie aan een

radioactief-ijzer-onderzoek onderworpen.
In analogie met de waarnemingen van Jandl c.s. bij konijnereticulocyten kon,

na incubatie in een seFe-medium, ook bij humane reticulocyten, een opname
van radioactiviteit worden aangetoond. Het hemolysaat der reticulocyten-
suspensie werd daarna aan een hemoglobine-elektroforese onderworpen. Radio-
autogrammen van deze elektroforesestrips gaven enkele vage, niet nader geïden-
tificeerde, zwartingen te zien, welke waarschijnlijk moeten worden toegeschreven
aan interm,ediaire produkten van het ijzermetabolisme.

17. oNOBnZOx INZAKE ABORTUS rN DE HUTSARTSENPRAKTTJK

Aan het Nederlands Huisartsen Genootschap werd ten behoeve van boven-
genoemd onderzoek een subsidie toegekend voor de periode van r februari 196o
tot r februari ry6t. Op verzoek van het Genootschap is de subsidietermijn in
de verslagperiode verlengd tot r januai ry62.

Omtrent de voortgang van het onderzoek werd de volgende mededeling inge-
diend:

Aan het onderzoek van abortus in de huisartsenpraktijk namen aanvankelijk
39; artsen deel.

Yan 334 deelnemers werden gevraagde gegevens ontvangen omtrent praktijk-
groott€, aantal geboorten, enz. Tot r december 196o werden van 27Í deelnemers
ryro formulieren ontvangen. Deze werden gecodeerd. Een gering percentage
van de formulieren bleek onbruikbaar.
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r8. ONopnzorr TNZAKE cHoREA HEREDTTARTA vau ËfuNtrNGToN

In aansluiting aan de mededeling in het vorige jaarverslag, dat het besffur
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. aan de arts A. van Rossum voor de tijd
van een jaar een subsidie verleende voor dit onderzoek, kan worden medegedeeld
dat op verzoek van de heer van Rossum de subsidietermijn is verlengd tot
r januari 1962, zonder dat dit nieuwe financiële consequenties voor de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. met zich medebrengt.

Van de heer van Rossum werd het volgende verslag ontvangen:
De verslagperiode werd voornamelijk gebruikt voor het verzamelen van

klinisch en anatomisch materiaal op het genoemde gebied.
Buiten de kliniek werden rz4 patiënten gezien, van wie echter na schifting

een deel niet behoort tot het gebied van de ziekte van Huntington.
In de kliniek zelf werden ro patiënten onderzocht, waaronder ook grens-

gevallen.
8 gevallen werden anatomisch onderzocht, terwijl ander anatomisch materiaal

voorbereid wordt voor onderzoek.
In t96t zal het, verzamelen van materiaal worden afgerond en de bewerking

geschieden.
Bij de bestudering komen de volgende aspecten naar voren:

a. I{et anatomische aspect, waarby niet alleen het corpus striatum bestudeerd
wordt.

b. Het klinische aspect, waarbrl naast de psychische symptomen (dementie,
psychopathisering enz.) en de neurologische symptomen ook de invloed van
de medicatie wordt bestudeerd.

c. Het hereditaire aspect, waaraan annex het vóórkomen in Nederland van de
ziekte van Ffuntington.

r.9. ONornzorx TNZAKE DE MocELTJKE rNvLoED vAN MTLTEUFACToREN op HET

ONTSTAAN, HET ZIEKTEVERLOOP EN HET THERAPEUTISCH RESULTAAT BIJ DE

LTIDER AAN DE ZTEKTr. veN PenrrxsoNl

Reeds in de vorige verslagperiode werd door de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. ten behoeve van bovengenoemd onderzoek, waarmede per r februari
r.96o een aanvang werd gemaakt, aan Dr. V. Kramer een subsidie vedeend.

De Kramer heeft met betrekking tot de voortgang van het onderzoek het
volgende medegedeeld:

De patiënten, die voor een therapeutisch-chirurgische ingreep in aanmerking
kwamen, werden uitvoerig door een maatschappelijk werkster onderzocht (ook
door een neuroloog en een psychiater). Hierbij werd zowel met de patiënt zelf
als met de huisgenoten gesproken, terwijl zo mogelijk ook het ouderlijk milieu
werd onderzocht. Op deze wijze kon een diepgaande ruime indruk verkregen
worden van het milieu, waarin de patiënt leefde en geleefd had.

Daarnaast werd een tweede werkwijze ontwikkeld, om met behulp rran een
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vragenlijsr in een kort tijdsbestek een indruk te krijgen omtrent de veel grotere
groep van patiënten, die niet voor operatie in aanmerking kwam.

zo. ONornzorr INZAKE GEDRAG EN sroFsfissELING DER BLoEDEI\TITTEN, vooR-
NAMELTJK nr1 rerlËlrrnN MET pRorEïNURIE

Aan Prof. Dr.J.P. Slooff werd voor dit onderzoek in r9y9 door de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. een subsidie verleend voor de tijd van een jaar. Met het
onderzoek is op r aplil ry6o begonnen.

Van Prof. Slooff werd een samenvattend verslag ontvangen, dat als volgt
luidt:

Het in de handel gebrachte Evans Blauw blijkt meestal een verontreiniging
te bevatten. Deze verontreiniging, die reeds veel eerder werd beschreven, ontstaat
vermoedelijk doordat een koppeling van r-amino; 8-naphtol; z-4 disulfonzuur
(Chicagozuur) aan gediazoteerd o-tolidine plaatsvindt en ook een koppeling
tussen oxydatieprodukten van Chicagozuur en o-tolidine. Daar bij de bepaling
van Evans Blauw volgens van Munster deze verontreiniging aanleiding geeft

tot aanmerkelijke fouten, werd tot zuivering van de kleurstof overgegaan. Het
bleek dat Evans Blauw van Merck en Geigy ongeveer evenveel, en wel 4 à 5 

olo,

van de verontreiniging bevatte. De kleurstof, die door Gurr in de handel wordt
gebracht, blijkt totaal andere eigenschappen te hebben. Chromatografische
zuivering op een \Thatman-papierpulpzuil leidde niet tot voldoende resultaat
omdat het Evans Blauw niet meer geschikt bleek voor intraveneuze injectie.

Met behulp van natriumacetaat kon echter het Evans Blauw, dat in water
een colloïdale oplossing geeft, worden uitgezouten, waarna door digereren met
alcohol een praktisch zuivere kleurstof kon worden verkregen (o; % veront-
reiniging).

Met behulp van dit gezuiverde preparaat werden verdwijncurven bij normale
gezonde volwassenen gemaakt. Dit onderzoek is nog niet afgesloten.

Om na te gaan of de uitscheiding van Evans Blauw in de gal inderdaad een

constant percentage is van het in de bloedbaan circulerend Evans Blauw werd
bij een hond een galfistel aangelegd, vervolgens Evans Blauw geïnjiceerd en

daarna een verdwijncurve gemaakt. Bij de bepaling van de kleurstof in de gal
onrsronden moeilijkheden in verband met het hierin voorkomende bilirubine.
Aan de oplossing hiervan wordt gewerkt.

In verband mer de wenselijkheid voor het verder onderzoek gebruik te maken
van radioactief gemerkt Evans Blauw, werd dit eerst zelf gesynthetiseerd en wordt
thans getracht via gejodeerd o-tolidine di-jood Evans Blauw te maken. Ook dit
onderzoek is nog in gang.

2r. ONprnzom INZAKE HET EIsí'ITSPAREND EFFECT vAN KooLHyDRATEN vERSUs

vryr BrI cerorrugihleRME EN EI\TITARME VoEDING

Ten behoeve van dit onderzoek werd voor de tijd van een jaar, ingaande
r april 196o, een subsidie verleend aan Dr. P. S. Blom.
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Doel van het onderzoek is te trachten een bevestiging te verkrijgen van het
reeds eerder verkregen resultaat, dat een eiwit-koolhydraatmengsel beter werkt
dan een eiwit-vetmengsel. De minimumbehoefte aan koolhydraat dient te
worden vastgesteld. Tevens zíjn onderzoekingen nodig over het tijdstip van de

koolhydraattoediening in verhouding tot andere voedingsbestanddelen.
Van Dr. Blom werd het volgende verslag ontvangen:
In het kader van dit onderzoek werden 3 balansstudies (stikstof, Na, K,

vocht) bij adipeuze vrouwen voltooid.
Bij de 3 onderzochte personen bleek, dat bij de overgang van koolhydraat-

rijke naar koolhydraatarme voeding en omgekeerd de stikstofbalans (voor de

duur van het onderzoek) in negatieve zin veranderde tijdens de koolhydraatarÍne
voeding.

Bij de eerste 2 patiënten was de stikstofbalans tijdens koolhydraatarme voe-
ding (respectievelijk r8 dagen en rz dagen) negatief (gemiddeld respectievelijk
- 3-gram en - z,t6 gram per z dagen). Bij de derde patiënte was de Na-balans
gedurende de koolhydraatarme voeding (33 dagen) gelijk aan o.

Tot nu toe werd pas bij r patiënte via indirecte calorimetrie (volgens Newburg
en Reifenstein) het gemiddelde dagelijkse calorieënverbruik berekend. Deze
methode gaf als uitkomst een hoger calorieëngebruik bij koolhydraatarme voe-
ding dan bij koolhydraatrijke voeding.

FIet verkregen verschil is mogelijk niet reëel, het zou een verschil in efficiëntie
van het metabolisme suggereren. Een uit het onderzoek aannemelijk te maken
alternatieve verklaring van dit verschil leidt echter tot de veronderstelling, dat
bij koolhydraatarme voeding over een vrij lange periode een belangrijke reductie
van de aanw ezige glycogeenvo or raad plaatsvindt.

De drie balansstudies toonden nog eens duidelijk aan dat het grillig verloop
van de gewichtsvermindering (soms tijdelijke stijging) bij een calorieënarme
voeding vrijwel geheel het gevolg is van wisselingen in de vocht- en elektro-
lyten- (vooral Na) balans.

22. ONornzorx INZAKE HET MECHANISME vAN sflERKING vAN DE zocENAAMDE

ANÀBOLE STEROIDEN

Aan Prof. Dr. A. Querido werd, ingaande 16 februari 196o, voor de tijd van
een jaar ten behoeve van bovengenoemd onderzoek een subsidie verleend, welke
termijn aan het eind van het verslagjaar werd verlengd tot ultimo 196r, zonder
dat dit nieuwe financiële consequenties met zich medebrengt.

Prof. Querido diende het volgende verslag in:
In de verslagperiode werd aangevangen met een sttrdie van het effect van

castratie, alsmede van toediening van anabole steroiden (testosteron, 17-aethyl'
r9-nor-testosteron) aan gecastreerde ratten en muizen op de nucleïnezuursamen-
stelling Yan een aantal organen.

Hierbij werd gevonden, dat in de organen, welke voor deze steroiden gevoelig
zijn, zoals zaadblaas en nier van de muis en zaadblaas en musc. levator ani van
de rat, de na castratie optredende gewichtsvermindering van deze organen
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gepaard gaat met een daling van de totale hoeveelheid ribo- en desoxyribo-
nucleïnezuren (RNA en DNA) per orgaan. Deze daling geschiedt zodanig, dat
de concentratie van DNA in het orgaan echter toeneemr terwijl die van RNA
sterk afneemt. Toediening van genoemde anabole steroiden aan deze proefdieren
veroorzaakt een toename van de totale hoeveelheid van beide nucleïnezuren,
welke per orgaan aanwezig is, waarbij de RNA/DNA-ratio sterk toeneemt. De
synthese van RNA gaat aan die van DNA vooraf.

23. ONoenzorr INZAKE STATISTISCH-KLrNrsCH RESEARCHITERK op HET TERREIN
VAN VOORKOMING VAN SLECHTZIENDHEID EN BLINDHEID

In ry59 werd aan de Algemeene Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming
van Blindheid voor de tijd van een laar ten behoeve van dit onderzoek een
subsidie verleend. De subsidietermijn is r I mei 196o ingegaan.

Over de verrichte werkzaamheden wordt het volgende samenvattende verslag
uitgebracht:

De door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gesubsidieerde fieldworker der
Algemeene Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Blindheid verleende
gedurende de afgelopen zeven maanden hulp bij de volgende onderzoekingen der
Vereeniging.
a. Het opzetten van een kaartsysteem van alle in Nederland te achterhalen

gevallen van retinoblastoom met de bedoeling een beter inzicht te krijgen
in de frequentie van het erfelijk optreden alsmede in de wijze van over-
erving van deze voor het gezichtsvermogen en voor het leven uiterst gevaar-
lijke oogaandoening.

b. Ffet verzamelen van zoveel mogelijk gevallen van tapetoretinale dystrofie
op grond van het feit, dat deze aandoening de voornaamsre blindheids-
oorzaak in Nederland bleek te zijn. Getracht zal worden de gegevens van
deze gevallen op zodanige wijze nader uit te werken, dat een basismateriaal
verkregen zal worden voor verder onderzoek, vooral op erfelijkheidsge'bied.

c. Assistentie werd voorts verleend bij reeds op gang zijnde studies over Leber'se
opticusatrofie en over buphthalmus, welke met m€dewerking van de Ver-
eeniging bedoeld zijn in proefschriften verwerkt te worden.

d. Ten slotte werd de fieldworker enige malen ingeschakeld bij een onderzoek
van erfelijke oogaandoeningen, daar waar dit ter opheldering van de dia-
gnose wenselijk bleek.

24. OuornzoBx ovER DE ToErASSTNGSMocELTJKHEDEN vAN FLUoRESCERENDE

ANTISTOFFEN VOOR DE DIAGNOSTIEK VAN SYFILIS

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft voor bovengenoemd
onderzoek voor de tijd van een jaar een subsidie verleend aan de heer G. P. "|.
Schaap.

Met het onderzoek is per r augustus 196o een aanvang gemaakt.
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De heer Schaap deelt over de voortgang van het onderzoek het volgende mede:
Ter vervanging van de moeilijk uit te voeren, doch zeer specifieke reactie

van Nelson op antistoffen tegen Treponema pallidum werden reeds verschil-
lende modificaties van deze reacties beschreven. Geen daarvan voldeed echter.
Een nieuwe mogelijkheid ter vereenvoudiging van onderzoek op antistoffen
tegen Treponema pallidum wordt gegeven door de indirecte techniek van
Coons. Hierbij worden aan de op glas gefixeerde rreponemata gebonden anti-
stoffen aangetoond met fluorescerend antigammaglobuline-serum.

Een onderzoek werd ingesteld naar de gevoeligheid en specificiteit van de
fluorescentiereactie in vergelijking met de reactie van Nelson. Het beloop van
de antistoftiter tijdens de luetische infectie werd, evenals de bruikbaarheid voor
de diagnostiek van neurolues, onderzocht. De aard van de in de reactie werk-
zame antigenen, de houdbaarheid van Treponema pallidum en verschillende
wijzen van antigeenbereiding werden onderzocht.

De uitkomsten van deze onderzoekingen zi)n in bewerking.
Fluorescerende sera werden door de onderzoekers zelf bereid door koppeling

van fluoresceïne-isothioc y anaat aan antistof fen.

2t. ONornzosK NAAR DE vERKREGEN RESULTATEN vAN DE BEHANDELING vAN
MANLIJKE PETTËN-TSN MET VBRMINDERDE VRUCHTBÀARHËID

Dr. G. Hellinga ontving in ry59 een subsidie voor bovengenoemd onderzoek,
waarbij er rekening mede werd gehouden dat het subsidie later nog verhoogd
zou moeten worden met de kosten voor statistische bewerking, welke kosten bij
de subsidieverlening nog niet te ramen waren.

ln t96o heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Dr. Hel-
linga hiervoor een aanvullend subsidie verleend.

Dr. Hellinga brengt over de verrichte werkzaamheden als volgt verslag uit:
FÍet na-onderzoek rran mannen, die wegens kinderloosheid van het huwelijk

voor onderzoek kwamen, is inmiddels afgesloten. Alle patiënten met geen of
minder dan r miljoen spermatozoën per cc in hun ejacriaat zijn niet in het na-
onderzoek opgenomen. Yan 3oz4 mannen, bij wie minstens r miljoen sperma-
tozoën per cc werd gevonden, kwam antwoord binnen, deels van de patiënten
zelf, deels van artsen, deels via de Burgerlijke Stand. Normaal sperma hadden
r r06 mannen.

Van de r9r8 mannen, die bij herhaald onderzoek een of andere afwijking van
het normale spermabeeld vertoonden en die na e€n behandeling terugkwamen
voor na-onderzoek, konden van 8oo voldoende gegevens worden verkregen.
Het aantal ,,non-responders" was na inschakeling van de Bevolkingsregisters
slechts gering (.emigratie, meermalige verhuizing, overlijden e.d.).

De Afdeling Bewerking \flaarnemingsuitkomsten T.N.O. zal nu trachten
antwoord te gelren op de volgende vragen:

Hoe groot is de kans, dat mannen uit een kinderloos huwelijk binnen een
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bepaald aantal jaren kinderen krijgen, afzonderlijk bekeken voor verschillende
spermabeelden?

\felke methode van behandeling heeft significante verbetering gegeven bii
patiënten met een bepaald spermabeeld? (In totaal zrln ry verschillende wijzen
van behandeling toegepast.)

Is het aantal zwangerschappen, bij de echtparenwaarvan de man een als juist
te beschouwen wijze van behandeling kreeg, groter dan bij de niet behandelde
mannen met eenzelfde spermabeeld?

Deze uitkomsten zullen over enkele maanden bekend zqn; dan zal een ge.
detailleerde publikatie plaatsvinden.

26. Owonnzom TNZAKE HET NUT vooR DE pertËN.I vAN DIvERSE sooRTEN nöNl-
GENONDERZOEKINGEN

Zoals in het vorige jaarverslag werd medegedeeld, stelde de Gezondheids-
organisatie T.N.O. voor een oriënterend onderzoek over bovengenoemd yraag-

stuk een bedrag beschikbaar aan de Commissie Stralingsgevaar der Nederlandse
Vereniging voor Electrologie en Röntgenologie. De uitvoering van het onderzoek
werd opgedragen aan Dr. H. A. E. Fermin.

Een volledig verslag over dit proefonderzoek, dat inmiddels is afgesloten,
zal in de loop van t96t worden ingediend.

27. ONornzoer INZAKE DE BEooRDELING vAN DE ACTIvITEIT vAN DE HYPo-

FYSEVOORK'§I'E,T NTl NENËNTEN MET ACROMEGALIE MET BEHULP VAN GEGEVENS

OVER DE CREATINESTOF'V'ISSELING

De heer P. C. Brinkerink, arts, aan wie de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
ten behoeve van bovengenoemd onderzoek in ry59 een subsidie verleende, heeft
medegedeeld van dit subsidie geen gebruik te zullen maken.

Het is namelijk gebleken, dat de oorspronkelijke opzet van het onderzoek
om de oorsprong van de creatinurie met behulp lran N15-g[ycine te bestuderen.
zowel om praktische als om theoretische redenen, niet goed uitvoerbaar is.

28. Oxornzorr INZAKE DE INvLoED vAN BEpAÀLDE KERNEN vÀN DE HERSEN-

STAM OP DE VEGETÀTIEVE EN MOTORISCHE FUNCTIES

Ffet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft aan het einde van
de vorige verslagperiode aan Dr. A. van der Zwan een subsidie verleend voor
aankoop van een bij bovengenoemd onderzoek benodigd stereotaxie-aPParaat
volgens Prof. B. Hughes.

Dr. van der Zwan heeft bericht dat het apparaat thans is afgeleverd en

in de gewenste opstelling gemonteerd is. Verwacht wordt dat met het eigenlijke
onderzoek, dat antwoord bedoelt te geven op de vraag ,,Ffeeft uitschakeling van
een of meerdere stamgangliën invloed op de spasmus en tremor€n bij Parkin-
sonisme?", begin 196r een aanvang kan worden gemaakt.
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29, ONoenzorr NAAR HET vooRKoMEN vAN srRABrsMUs coNvERGENs sx/or
AMBLyoprE BrI DE NspBru.eNDsE BEVoLKTNG

Ten behoeve van dit onderzoek diende de heer C. J. van Beek, oogarts, een
subsidie-aanvrage in. De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft de heer van Beek
voor een proefonderzoek bij z.ooo schoolkinderen een subsidie verleend.

Aan de hand van de uit dit proefonderzoek verkregen gegelrens, welke thans
worden bewerht, zal worden beslist of zal worden oyergegaan tot subsidiëring
van een onderzoek op grotere schaal.

3o. Orornzorr rNzÀKE ANTMALE MycosEN BrI DE MENs

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ten behoeve lran bovengenoemd
onderzoek voor het tijdvak van r november ry6o tot r april t96r *n subsidie
verleend aan Prof. Dr. E. FI. Flermans.

Met het onderzoek, dat wordt verricht in een afgeronde gemeenschap van
r8o boerderijen met in totaal 3.ooo hoeien, zijn reeds goede vorderingen gemaakt.
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REEDS AFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN, VERRICHT MET
SUBSIDIE VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

r. ONornzorr TNZAKE opERATrEs rN DE HypERpRESSTETÀNK

Ten behoeve van dit onderzoek, waarmede begin r9t3 een aanvang werd
gemaakt door Prof. Dr. I. Boerema in het kader van de Adviescommissie T.N.O.
'trrzake experimentele chirurgie, werd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
een subsidie verleend tot r januari 196o.

Van Prof. Boerema werd het navolgende eindverslag ontvangen:
Nadat 4 jaar lang het onderzoek was uitgevoerd in een betrekkelijk kleine

tank van de Koninklijke Marine in Den Helder bleek dat daar resultaten werden
behaald, welke zo hoopgevend waren voor de vooruitgang van de chirurgie, in
het bijzonder van de hartchirurgie, dat een grote hogedruktank werd gebouwd
op het terrein van het Vilhelmina Gasthuis, welke de grootte heeft van en is
ingericht als een complete operatiekamer. Dit apparaat is enig in de wereld en
trekt een grote belangstelling, zowel uit Europa als uit Amerika.

In juni 196o werd het apparaat in gebruik gesteld en werden de dierexperi-
menten weer opgevat. Nadat in Den Helder reeds was bewezen, dat in de hyper-
pressietank de bloedcirculatie veel langer kon worden stopgezet dan bij normale
druk en in de tank een dier zelfs zonder bloed kon leven, werd nu de diepe
koeling als studie-object genomen.

De voorlopige resultaten zijn prachtig, doch het laatste onderzoek is nog niet
gereed om gepubliceerd te worden.

Verder werden nog geen patiënten geopereerd in de tank, doch wel behandeld.
Als het ware is in deze tank een zeer geïntensiveerde zuurstofbehandeling moge-
lijk, doordat alle weefsels, niet alleen het bloed maar zelfs de cellen, doordrenkt
worden met fysisch opgeloste zuurstof. Voor bepaalde ziekten blijkt dit van
betekenis te zijn.

Onderzoekingen bij verschillende ziekten zyn in gang, doch de behandeling
in de hyperpressietank van patiënten met gasflegmonen gaf meteen al een ver-
bluffend resultaat. Drie patiënten, waarbij een kind van 13 jaar en een vrouw
van 30 jaar, die geheel en al als verloren mo€sten worden beschouwd bij elke
andere therapie, waren na enkele behandelingen in de hyperpressietank op slag
blijvend genezen.

De hoge-druktank heeft dus reeds voor de behandeling van mensen zijn grote
waarde bewezen.

2. PsvcnorocrscH oNDERzoEK TNZAKE pRocNosE EN EFFEcT vAN psycHoANÀLy-

TISCHE PSYCHOTHERAPIE

Gedurende de periode van r oktober Í9t4 tot r juli r9y9 verleende de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. voor dit onderzoek een subsidie aan Dr. .1.

Bastiaans.
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Het eindrapport is in het verslagjaar gereedgekomen en aan de Gezondheids-
organisatie T.N.O. aangeboden.

Door Dr. Bastiaans zíjn, in zijn functie van directeur van het Psycho-
analytisch Instituut te Amsterdam, tv/ee subsidie-aanvragen ingediend. De eersre
betreft een heronderzoek in aansluiting aan het bovengenoemde, de tweede
betreft een nieuw project, dat als uitbreiding en modificatie is te beschouwen.

Omtrent beide aanvragen vindt nog overleg plaats.

3. ONonnzorr NAAR DE ITAARDE vAN DE BEnALTNG vÀN DE EXTRA-cELLULAIRE
VLOEISTOF TER VERKRIJGING VAN EEN INZICHT IN DE PATHOFYSIOLOGIE VAN
DE \TATERHUTSHOI DTNG BrJ DECOMPENSATT CORDTS

Dit onderzoek werd door de Gezondheidsorganisatie T.N.o. gesubsidieerd
gedurende de jaren ry55 tlm ry57.}{et werd in het kader van de Adviescom-
missie T.N.o. inzake onderzoek met isotopen uitgevoerd onder leiding van
Prof. Dr. G. A. Lindeboom.

FIet eindverslag is thans verschenen als dissertatie van de heer C. van der
Meer, getiteld ,,De totale hoeveelheid lichaamswater bij decompensatio cordis".

4. ONornzorr TNZAKE lrNcuïstrscnE ASrECTEN vAN AFASTE

Ten behoeve van dit onderzoek heeft het bestuur van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. aanDr. F. Grewel een subsidie verleend gedurende de periode van
r oktober rgtt tot r oktober r9y7.

Dr. Grewel heeft in de verslagperiode een uirvoerig eindverslag over her
onderzoek aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. aangeboden.

t. FuNctroNrrr. rANcREASoNDERZoEK

Prof. Dr. V. J. Bruins Slot ontving in de periode van r oktober ry$ tot
r oktober r9y8 voor dit onderzoek een subsidie.

FIet eindverslag is thans verschenen in de vorm van een proefschrift van
mevrouw J. Lapoutre-van Dam, getiteld: ,,Onderzoek van de inhoud van het
duodenum na intraveneuze injectie van secretine".

6. ONoEnzorr TNZAKE DE cRITERIÀ ENER SocIAAL-GENEESKUNDTcE pLAATs-

BESCHRTJVTNG DOOR GEZTNSONDERZOEK

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. verleende voor de jaren ry57 en r9y8 een
subsidie aan Prof. Dr. P. Muntendam ten behoeve van dit onderzoek, dat wordt
uitgevoerd door mejuffrouw C. A. A. Bramlage, arts. Er is mede ingestemd het
restant van het subsidie na beëindiging van het onderzoek beschikbaar te hou-
den tot het eindrapport gereed zal zijn.
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Gedurende het verslagjaar is gewerkt aan de uitwerking van het omvangrijke
code-materiaal, in nauwe samenwerking met de Afdeling Bewerking \Vaar-
nemingsuitkomsten T.N.O. In een rapport, dat thans in voorbereiding is, zullen
de resultaten hiervan worden neergelegd.

7. Or,.IOrnZOpr INZAKE DE NEUROLOGISCHE EN PSYCHIATRISCHE GEVOLGEN VAN

SCHEDELTRAUMATÀ

Voor dit onderzoek werd aan Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter en Prof. Dr.
C. H. Lenshoek subsidie verleend, ingaande r oktober ry57. De subsidietermijn
eindigde op r februari 196o. FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
heeft ermede ingestemd, dat het restant van het subsidie beschikbaar blijft voor
de kosten van de statistische bewerking van de gegev€ns, waarmede inmiddels
goede vorderingen zijn gemaakt.

8. ONOTnZOST INZAKE ALLERGIE VAN HET HOORNVLIES MET ALS CENTRAAL PRO-

BLEEM HET VERBAND TUSSEN EXPERIMENTELE CORNEA-ALLERGIE EN ENKELE

KLINISCH BEKENDE HYPERERGISCHE TOESTANDEN

Gedurende het. jaar r9y8 werd ten behoeve van dit onderzoek door het

bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. een subsidie verleend aan Prof.
Dr. A. Hagedoorn. Na beëindiging van de subsidietermijn is het onderzoek door
de heer A. C. Breebaart afgerond.

Het eindverslag is thans verschenen in de vorm van een proefschrift van de

heer Breebaart, getiteld,,Experimental corneal anaphylaxis".

9. OUOrnZOnr INZAKE DE VERSrREIDING VAN STÀPHYLOCoCCI IN KRAAMIN-

RICHTINGEN BIJ MOEDERS, ZUIGELINGEN EN PERSONEEL EN HET UITZOEKEN VAN

METHODEN OM DE VROEGTIJDIGE STAPHYLOCOCCUSBESMETTING VAN DE

ZUIGELING TEGEN TE GAAN EN DE INFECTIES VAN DE MOEDERS TE VERMIJDEN

Voor dit onderzoek verleende de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gedurende

de jaren r9t7 en r9y8 een subsidie aan Prof. Dr. A. Ch. Ruys.
In het Jaàrverslag 1958 werd een voorlopig eindverslag opgenomen met de

mededeling, dat het definitieve eindverslag zou verschijnen als proefschrift van

de arts ;. norst. In de verslagperiode is dit proefschrift verschenen, getiteld

,,Stafylokokken in een kraamkliniek'.

IO. ONOTNZOTT INZÀKE DE VITAMINE BTZ-SPIEGEL IN HET BLOED

Ten behoeve van dit onderzoek ontving Prof. Dr. G. A. Lindeboomin deperiode
van r januari r9y8 tot medio 196o een subsidie, waaraan de Gezondheidsorga-
nisatie T.N.O. en de Voedingsorganisatie T.N.O. ieder voor de helft hebben

bijgedragen.
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De voor het onderzoek benodigde bepalingen, verricht in het Centraal Insti-
tuut voor Voedingsonderzoek T.N.O., zijn medio 196o gereedgekomen. De
verkregen gegevens worden verwerkt in een eindverslag.

r r. ONornzoBr INZAKE HET MocELIJK vooRKoMEN vAN MIToLIPIDE IN
TUMoRMrTocnoNom.rËN EN HET EFFECT vAN DEZE sroF oP DE TUMoRGRoEI

Dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. E. C. Slater werd uitgevoerd
in de periode van r september r9y8 tot r januari t96r,werd door de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. en het Koningin \flilhelmina Fonds gezamenlijk gesub-

sidieerd.
Gedurende het laatste laar was het onderzoek speciaal gericht op een verge-

lijking van tumorcellen en normale weefsels wat betreft oxydatieve fosfory-
lering en daarmede verband houdende reacties.

Van Prof. Slater werd hierover de volgende mededeling ontvangen:
Voortgezet onderzoek over de eigenschappen van Ehrlich ascites-tumor-cel-

mitochondriën heeft aangetoond dat deze mitochondriën een hoog gehalte aan
difosfopyridine-nucleotiden bevatten, in tegenstelling tot door andere onder-
zoekers bestudeerde tumormitochondriën. Bovendien werden geringe hoeveel-
heden trifosfopyridine-nucleotiden gevonden.

Aan het medium toegevoegd gereduceerd difosfopyridine-nucleotide wordt to-
taal niet geoxydeerd door verse ascitescel-mitochondriën , tenzij de mitochondriën
door sonische vibratie worden gefragmenteerd. Hieruit blijkt, dat ook in tumor-
mitochondriën een permeabiliteitsbarrière bestaat voor cytoplasmatisch DPNH
zoals dat voor mitchondriën van normale weefsels al eerder was aangetoond.
fn een gereconstrueerd systeem kon worden aangetoond dat dit DPNH wel met
hoge snelheid door middel van een a-glycerofosfaatcyclus kan worden geoxydeerd.

Ten slotte werd gevonden dat de oxydatie van glutamaat door mitochon-
driën van ascitescellen, rattehart, rattelever en duiveborstspier niet verloopt via
glutaminezuur-dehydrogenase maar door kwantitatieve omzettting in asportaat.

rz. Ne-ouornzoEK vAN GEopEREERDT sRoNCHrËctAsrEpAïïËNTEN

Aan Dr. J. Swierenga werd voor de periode van r januari ry59 tot r juli 196o
een subsidie vedeend.

Dr. Swierenga heeft over de voorlopige resuhaten van het onderzoek het
volgende medegedeeld:

In totaal werden na-onderzocht roo patiënten, die geopereerd waren v/egens
bronchiëctasieën. Van de enkelzijdige bronchiëctasieën die geopereerd waren,
werden y4 na-onderzocht. Klinisch waren hiervan 37 genezen en 17 duidelijk
verbeterd. Röntgenologisch waren bij +l geen afwijkingen meer aantoonbaar.
Bij r r werden nog restafwijkingen gevonden.

46 patiënten, lijdende aan dubbelzijdige bronchiëctasieën, werden na-onder-
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zocht. Van deze 46 waren z3 dubbelzijdig geopereerd. Klinisch waren hiervan
12 genezen en rr verbeterd. Röntgenologisch waren r4 als goed te klassificeren,
bij 9 werden nog restafwijkingen gevonden.

2j patiënt€n, die dubbelzijdige bronchiëctasieën hadden, werden enkelzijdig
geopereerd. Klinisch waren hiervan 7 genezerl en 16 verbeterd.

Er werd een bronchografisch onderzoek verricht, alleen van de geopereerde
zijde. 14 bleken zeergoed tezqn,8 vertoonden nog restafwijkingen en in r gevai
was het resulaat röntgenologisch slecht te noemen.

Bij alle patiënten werd een longfunctie-onderzoek verricht, waarbij bleek, dat
de kwalitatieve functie ongeveer gelijk gebleven of beter geworden is. Kwan-
titatief is er een verlies opgetreden, dat ongeveer gelijk is aan het gedeelte, dat
geresecteerd werd.

De uitademing werd bij deze patiënten niet slechter. Deze werd integendeel
bij enkele patiënten beter, terwijl in het merendeel der gevallen de uitademing
gelijk bleef.

r3. ONornzorr NAAR HET VERBAND TUSSEN BErAALDE SYMPToMEN vAN
AMOEBIASIS EN EEN INFECTIE VEN ENTEITAOEBA HYSTOLYTICA

Prof. Dr. P. H. van Thiel ontving ten behoeve van dit onderzoek voor de

periode van 16 maart tot 3r december r9t9 eel subsidie.

In het vorige jaarverslag was een voorlopig eindverslag opgenomen. In de

verslagperiode verscheen het volledige eindverslag over dit onderzoek van de

hand vàn Dr. J. J. Laarman Dit is aangeboden aan alle artsen) die aan het
onderzoek hun medewerking verleenden.

Í4. ONprnzorr TNZAKE IACTÀTIo cAPITIS BIJ KINDEREN

Ten behoeve van dit onderzoek werd door het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. voor de periode van r mei 1959 tot r januari 196r een

subsidie verleend aan Prof. Dt. J. J. G. Prick.
Het volledige eindverslag over het onderzoek zal verschijnen als proefschrift

van de heer C. J. M. Schraauwers, arts, die met de uitvoering van het onderzoek
was belast.

Over de werkzaamheden in de verslagperiode werd de volgende mededeling

ontvanSen:
In het begin van het jaar werd de literatuurstudie over de iactatio capitis

nocturna vo[tooid en in de loop van 196o geheel omgewerkt, waarbij zij haat
definitieve vorm bereikte.

Daarmede werd een der hoofddoelstellingen van het onderzoek bereikt: de

samenstelling van een eerste, als volledig te beschouwen, kritische lit€ratuur-
studie.

Door onderzoekingen in de Bibliothèque Nationale te Parijs en in de biblio-
theek van de Ecole Vétérinaire Supérieure te Alfort kwamen tot dusver onbe-
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kende gegevens over de geschiedenis van het begrip ,,tic" aan het licht, die als
onderdeel van een studie over de differentiaaldiagnose tussen iactatio en tiJ
verschenen in het Zwitserse tijdschrift ,,Acra Paedo-psychiatrica" van oktober
r96o.

Het onderzoek in strikte zin werd voortgezet, evenals de doordenking en uit-
werking van de antropologische, psychiatrische en vergelijkend-psychologische
aspecten van het verschijnsel der iactatio.

rr. ONprnzox TNZAKE TJzERSToF\rrssELrNG BrJ DoNoRES

Aan Dr. J. J.C.P. A. Roovers werd in r9y8 voor de tijd van een jaar
subsidie verleend voor dit onderzoek. Begin 196o ontving Dr. Roovers een
subsidie ter voortzetting en afronding van het onderzoek, dat inmiddels be-
eindigd is.

Vooruitlopend op het definitieve eindrapport deelt Dr. Roovers het volgende
mede:

Van de vier groepen van donores (mannen en vrouwen resp. bij de eerste en
bij de zesde donatie), bij wie het verloop van het serumijzergehalte, de totale
ijzerbindingscapaciteit, de hematocrierwaarde, het hemoglobinegehalte, het aantal
erythrocyten, het aantal reticulocyten, totaal serumeiwitgehalte en elektrofore-
tisch eiwitspectrum gedurende een half jaar was gecontroleerd, werd opnieuw* 4oo ml bloed afgenomen.

Aan de twee groepen multiple donores werd gedurende twee maanden ijzer
verstrekt in de vorm van ferrogluconaat (totaal 3o gram). Na een half jaar
werden bovengenoemde bepalingen herhaald.

FIet onderzoek is voorlopig afgesloten; de resultaten worden statistisch
bewerkt en zullen op korte termijn gepubliceerd worden.

16. ONornzorr INZAKE DE vERANDERINGEN rN DE BLoEDSToLLTNG DooR cou-
MARINE

Prof. Dr. J. Mulder ontving ten behoeve van bovengenoemd onderzoek een
subsidie gedurende de periode van r augustus r9y8 rot r augusrus 196o.

Dr. E. A. Loeliger, die het onderzoek onder leiding van Prof. Mulder ver-
richtte, heeft medegedeeld dat de uitkomsten van het onderzoek verwerkr zullen
worden in een proefschrift van de heer van der Esch.

Í7. ONornzorr NAAR DE cALCruM- EN FoSFoRSToF\TTISSELTNG MET BEHULr vAN
DE .CALCIUMINFIruSTEST BIJ VERSCHILLENDE BOTZIEKTEN, IN HET BIJZONDER
BII ]REFRACTAIRE RACHTTIS

Gedurende de periode van r oktober r9t9 tot r oktober 196o werd aan
Prof. Dr. \f. K. Dicke ten behoeve van dit onderzoek een subsidie verleend.

FIet eindverslag van het onderzoek is verschenen als proefschrift van de arts
G. Vaandrager, getiteld,,Primaire vitamine D-refractaire rachiris".
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18. oNOrnzosr Nem. orËrornEnAPrE vAN perrËrfrsN MBT oLIGoPHBSI{IA

PHENTLPYRITVIGA

Prof. Dr. §f'. K. Dicke ontving voor de periode van r oktober ryig tot
r oktober 196o een subsidie ten behoeve van dit onderzoek.

Prof. Dicke heeft medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt het gehele onder-
zoek in de vorm van een proefschrift te publiceren

Í9. Or*ornzosr rNzArE HET MEcHANTSME vAN ALLERGTScHE oNTSTETNGBN

Voor bovengenoemd onderzoek werd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
in de periode van r oktober r9t7 tot r oktober 196o een subsidie verleend aan

Prof. Dr. ït. G. van Rijssel.
De resultaten van het onderzoek zullen in een reeks artikelen in de buiten-

landse medische pers worden gepubliceerd onder de titel ,,Fluorescent protein
tr?cer studies in allergic reactions".
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AANVRAGEN VAN SUBSIDIE

A. Ixcrvrlr.rcoE AANVRAGEN

r. Onderzoek naar het patroon van de cerebrale en elektri.sclte act;'uiteit van de
prematí,tur en à termc geborenen

Dit onderzoek werd gedurende de jaren ry58, ry59 en 196o uitgevoerd onder
Ieiding van Prof. Dr. G. P. M. Horsten met een subsidie van de Medisch-
Fysische Afdeling T.N.O. Hoewel van een medisch-fysische rnethode gebruik
wordt gemaakt, beweegt het onderzoek zich niet meer op het terrein van de

medische fysica.
Aangezien gemeend wordt dat uit het onderzoek praktische richlijnen kunnen

voortvloeien ten aanzien van de obstetrie en de verzorging van kinderen met
lichte geboortetraumata, heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. het door Prof. Horsten gevraagde subsidie ter voortzetting van het
onderzoek in t96r rechtstreeks verleend.

Betreffende het onderzoek zal nauw contact worden gehouden met de Me-
disch-Fysische Afdeling T.N.O., in het bijzonder rrrct de Verkgroep voor
elektro-encefalografie van deze afdeling. De Medisch-Fysische Afdeling T.N.O.
zal gedurende ry6t de voor het onderzoek benodigde apparatuur beschikbaar
blijven stellen.

2. Onderzoek naar de brui.lebaarhei.d van een nieuwe metbod.e van rnedische

re gistr atie in zicleenbuizen

Ffet bestuur van de Geneeskundige Vereniging tot bevordering van het
Ziekenhuiswezen diende voor bovengenoemd onderzoek een subsidie-aanvrage in.

Met dit onderzoek zal getracht worden een nieuwe methode te toetsen voor
de registratie van medische gegevens in ziekenhuizen. FIet is namelijk gebleken,

dat de door de heer E. H. Scheijde ontworpen registratiewijze, welke is gebaseerd

op een in r95z door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. aangevat onderzoek
waarrran de resultaten zijn neergelegd in de publikatie ,,Vaardering van medi-
sche gegevens uit ziekenhuizen" (reeks Publikaties van de Gezondheidsorganisatre
T.N.O., no. r serie A, Algemene Onderwerpen), in de praktijk niet voldoet.

Ffet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft voor de tijd van een

jaar een subsidie verleend voor het verrichten van een proefpeiling in enkele
ziekenhuizen. Overeengekomen is, dat over de wijze van opzet en de uitvoering
contact wordt gehouden met de Nationale Commissie voor de Gczondheids-
statistieken, opdat de mogelijkheid van een algehele registratie in de zieken-
huizen vanaf het begin van het onderzoek in beschouwing wordt genomen.
Indien de proef slaagt, betreft het verder routine-onderzoek, in de kosten waar-
van - naar de mening van het bestuur - door de ziekenhuizen zelÍ of via
de Nationale Commissie voor de Gezondheidsstatisdeken door de Overheid dient
te worden voorzien.
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B. IN srrÍeNonr.rNc ZTJNDE AANvRAGEN

Aan het einde van het verslagjaar was nog een negental aanvragen in behan-
deling bij de Gezondheidsorganisatie T.N.O., te weten:

r. Onderzoek inzake vertraagd,e spraah- en taalontwikkeling in sarnenh'ang met
de totale ontwi.lebeling van het jonge kind

Ten behoeve van dit onderzoek werd in r9j9 een subsidie-aanvrage ingediend
door Prof. Dr. E. Huizinga en mejuffrouw \[. J. Bladergroen. Over de opzet
en de uitvoering hiervan heeft uitvoerig overleg mer de aanvragers plaatsge-
vonden.

Na ontvangst rran de laatst gevraagde inlichtingen kan de aan.vrage definitief
worden afgehandeld.

z. Onderzoek. inzahe ltet voorkomen vctn streptococcen als oorzaak, oan tonsil-
litiden (in de huisartsenprabtijb) en de freqwentie ,ran dcaut renrna en acate
nelritis als complicerende ziekten bierttan

Ten behoeve van bovengenoemd onderzoek werd door Dr. V. R. O. Goslings
en Dr. H. A. Valkenburg een subsidie-aanyrage ingediend.

Dit onderzoek beweegt zich op hetzelfde rerrein als het volgende:

j. Onderzoek inzake tonsil,litis in de algemene praktijk

Voor dit onderzoek werd een subsidie gevraagd door het Nederlands Huis-
artsen Genootschap.

Omtrent beide onderzoekingen vindt overleg mer de aanvragers plaats, onder
meer over de mogelijkheid tot coördinatie.

4, Onderzoeh naar de behandelingsresultaten ,uan nagnetiseurs

In het Jaarverslag r9y8 werd reeds medegedeeld, dat het bestuur van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. zich - ondanks het feit dat het van het door
de Stichting inzake het vraagstuk van paranormale geneeskunst en haar maar-
schappelijke betekenis ingediende voorstel tot onderzoek naar de behandelings-
resultaten van magnetiseurs voorshands geen wetenschappelijk verantwoorde
resultaten verwachtte - bereid verklaard had door het geven van een bijdrage
de Stichting in de gelegenheid te stellen door een klein vooronderzoek aan te
tonen, dat deze mogelijkheid wel aanwezig was.

Aan het eind van het verslagjaar werd van de Stichting een brief onrvangen,
waarin wordt medegedeeld dat het aan het proefonderzoek verbonden werk van
dien aard blijkt te zijn, dat het niet kan worden uitgevoerd door een arts in
diens vrije uren.

Ter bespoediging van het onderzoek is een aanvullend subsidie gevraagd, ten
einde een full-time arts te kunnen inschakelen. In verband hiermede vindt nader
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overleg met de aanvragers plaats om te komen tot een nieuw werkplan ter Yoor-
legging aan het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

t. Onderzoek inzake toxocara canis

Dr. A. D. Votte, directeur van het Instituut voor Toegepast Biologisch
Onderzoek in de Natuur (ITBON), heeft zich tot de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. gewend met een verzoek tot subsidieverlening voor bovengenoemd
onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door de arts G. Brunt.

In de jaren 1954 tlm ryy6 is op initiatief van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. een onderzoek verricht naar de infectiemogelilkheden en de klinische
betekenis van de besmettting met Ascaris lumbricoides, waarvan het biologische
gedeelte door het ITBON werd verricht.

Het is de bedoeling, dat bij het huidige onderzoek gebruik zal worden gemaakt
van de door het ITBON verkregen ervaring op het gebied der worminfectie.

De aanvrage is thans in behandeling bij het bestuur van de Gezondheidsorga-
nisatie T.N.O.

6. Onderzoele inzake geaaren ztan cbolinesterase-reïnmende insecticid.en

Over dit onderzoek wordt nog nader overlegd met de arts P. J. van der Slikke,
die een subsidie-aanvrage voor dit onderzoek indiende.

7. Onderzoele inzake de sarnenbang tassen bet ziek-zijn en bet genezingsproces
enerzijds en de sociale omstandigbeden and.erzijds, benevens de rnogelijkheden
in de sarnenwerking tussen huisarts en rnaa;scbappelijk werkster

Ten behoeve van dit onderzoek werd aan het einde van het verslagjaar door
D.. J. C. van Es en de Sociale Raad van Apeldoorn gezamenlijk een subsidie
gevraagd, waarbij werd medegedeeld dat het Ministerie van Maatschappelijk
Verk zich desgevraagd reeds bereid heeft verklaard een bijdrage in de kosten
van het onderzoek te verlenen.

De aanvrage is nog in behandeling.

8. Vergel$kend onderzoele naar de beschadigende werking ttan wasrniddel.en
op de baid

Een door Prof. Dr. J. R. Prakken ingediende subsidie-aanvrage voor boven-
genoemd onderzoek is bij het bestuur in behandeling.

9. Onderzoele inzake groei en rijping aan oligot'renen

Ten behoeve van een onderzoek ínzake groei en rijping van oligofrenen en

het verband tussen cerebrale afwijkingen en groei resp. rijping, alsmede de

diagnostiek der oligofrenie, werd een subsidie-aatvrage ontvangen van Prof. Dr.
G. M. H. Veeneklaas en Dr. H. H. van Gelderen.

Naar aanleiding van d,eze aanvrage vindt overleg met de aanvragers plaats.
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C. ArcrwszrN aANYRAGEN

In het verslagjaar kon een aantal subsidie-aanvragen, in totaal 8, niet worden
ingewilligd, enerzijds omdat subsidiëring niet op de weg van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. lag of omdat de doelstellingen niet voldoende perspoctieven
boden om subsidiëring te reótvaardigen, anderzijds omdat verwezen kon wor-
den naar andere instellingen, waar het desbetreffende onderzoek in het bijzonder
thuishoort.
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OVERIGE §TERKZAAMHEDEN

SeMrNvsnrrNG MET or VororNcsoRGANrsATrr T.N.O.

De door de Voedings- en Gezondheidsorganisatie T.N.O. gezamenlijk gesub-

sidieerde onderzoekingen van de \Terkgroep Onderzoek Voedingstoestand van
de Nederlandse Bevolking van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
T.N.O. werden voortgezet. De werkzaamheden stonden ook in deze verslag-
periode onder leiding van Dr. R. Luyken en Dr. S. Postmus.

Het door beide organisaties gezamenlijk gesubsidieerde onderzoek inzake de

vitamine-Br2-spiegel in het bloed, onder leiding van Prof. Dr. G. A. Lindeboom,
werd in het begin van 196o beëindigd. Een eindverslag werd nog niet ontvangen.

'V'erlezaarnbeden aerricbt door het Centrdal Instituut tsoor Voedingsonderzoek
f.N.O. in samenwerking met de Gezondbeidsorganisatie T.N.O.

Onderzoek naar de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking:

a. Somatometrische gegevens van Nederlanders

De gegevens van het Marine Opkomst Centrum te Voorschoten, het Koninklijk
Instituut voor de Marine te Den Helder en het Centraal Instituut voor de
Opleiding van Sportleiders te Overveen werden bewerkt en in een rapport
samengeYat.

Het bleek, dat ook bij deze leeftijdsgroepen dikwijls verschillen in lengte,
gewicht en gewichtscoëfficiënt te constateren waren tussen noordelijke en
zuidelijke provincies, kleine en grote gezinnen en hogere en lagere welstand.
Een groot deel van de gewichtsverschillen berust op verschil in hoeveelheid
(onderhuids) vet.

De onderzochte Nederlanders hadden veel minder onderhuids vet dan de
Amerikanen, doch meer dan Engelsen en Canadezen.

Een begin is gemaakt met het verzamelen van gegevens bij adolescenten. Bij
een enkele onderwijsinrichting met internaat werd dit onderzoek als een welkome
conffole gezien, waardoor men zich meer verantwoord voelde tegenover de
ouders.

b. Voedingstoestand en prestatievermogen bij kinderen

Op verzoek van de ,,Subcommissie Lichamelijke Opvoeding" van de ,,Com-
missie tot bestudering van goede onderwijsmethoden voor het Algemeen Vormend
Nijverheidsonderwijs voor Meisjes" werden ook nog correlaties uitgerekend
tussen de voeding en een aantal tests voor het ,,uithoudingsvermogen". Er bleek
een zeker (gering) verband tussen één uithoudingsproef (oprichten uit lighouding
en terugkomen) en de voeding, niet tussen twee andere uithoudingsproeven en
de voeding.
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c. Gezinsvoedingsonderzoek

FIet gezinsvoedingsonderzoek in Tilburg, Leeuwarden, Franeker en Sneek -verricht op verzoek van de Voedingsraad - is thans beëindigd.
Voor dit onderzoek werden bepalingen van de eiwitfracties en van ijzer-

bevattende bestanddelen verricht in het bloedserum van ongeveer 3oo kinderen.
Tevens werden röntgenfoto's van de handwortel gemaakt met behulp waarvan
de skeletleeftijd en skeletdichtheid bepaald werden.

De gegevens worden thans door de Afdeling Bewerking §/aarnemingsuitkom-
sten T.N.O. bewerkt.

d. Voedingsfysiologisch onderzoek in Suriname

Dit onderzoek werd afgesloten met een aantal publikaties. In aansluiting op
de in het Jaarverslag r9t9 genoemde resultaten kan nog het volgende worden
vermeld.

Uit stikstofbalansstudies bleek, dat uit gemiddeld resp. 4,6 en 6,2 gram
stikstof per dag, waarvan resp. o,6 en o,7 dierlijk, Bosnegerkinderen o,8 gram
en Javaanse kinderen r,j gram stikstof retineerden, hetgeen als een redelijke
hoeveelheid beschouwd mag worden.

Vervangen van het dierlijk eiwit door gemalen soja (als pap) had bij drie
van de vier kinderen geen invloed op de stikstof- en vetresorptie.

Bij de calciumbalansstudies werd uit gemiddeld z6o mg calcium per dag door
ro lran de 19 kinderen een redelijke hoeveelheid geretineerd. De overige kin-
deren retineerden minimale hoeveelheden of waren in negatieve balans.

Uit andere onderzoekingen betreffende de calciumstofwisseling bleek het
volgende: de fosfatase-activiteit, het calcium- en fosforgehalte bij Javaanse
kinderen lagen op ,,normaal" niveau. Het calciumgehalte van moedermelk van
Bosnegervrouwen was lager dan van Nederlandse vrouwen. De skeletleeftijd
was rf à z jaar achter bij die van Amerikaanse kinderen. Er was geen verschil
in skeletleeftijd tussen Bosnegerkinderen, Javaanse kinderen uit het Comme-
wijne-district en Javaanse kinderen uit Moengo, hoewel de laatste groep aan-
zienlijk meer melk gebruikte.

Uit somatometrische onderzoekingen bleek onder andere:
De Bosnegers zijn 13 cm korter en rr,t kg lichter dan de (verwante?) negroïde

bewoners van de Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen.
De Bosnegers zijn ,,breder" gebouwd doch hebben minder onderhuids vet

dan de Antillanen.
De Javanen uit Suriname waren even lang doch zwaarder dan de Javanen,

die voor r94o op Java onderzocht werden. De Javanen uit Moengo (bauxiet-
centrum) w'aren zwaarder dan die uit het Commewijne-district (landbouwers of
landarbeiders). Een belangrijk deel van het verschil werd door onderhuids vet
veroorzaakt.

Met behulp van de somatometrische gegevens werd de behoefte aan een aantal
nutriënten voor Suriname berekend.
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MrorourxcrN MET BETREKKING Tor TNsTELLTNGEN, REssoRTERENDE oNDER
or GrzoNonErDsoRGlAMSetr T.N.O.

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O. 1)

ALGEMEEN

Brstuun

Het bestuur vergaderde driemaal. De samenstelling was per 3r december 196o
als volgt:

Prof. §f. F. J. M. Krul, ooorzitter,
Ir. H. M. Buskens,
H. J. Dijkhuis,

Dr. N. A. Roozendaal,
Mr. P. H. Valentgoed,

secretd,rrs
Prof. Ir. A. de Fleer,

Op deze plaats past een woord van dankbare herinnering aan Prof. Ir. D.
Dresden, die - na op r juli 196o te zijn afgetreden als lid van het bestuur -op ro november 196o is overleden.Zijngrote belangstelling voor en deskundige
medewerking aan de bestuurswerkzaamheden van het Instituut voor Gezond-
heidstechniek zullen in hoge ere worden gehouden.

Reeo veN BrysreNo

In december werden twee vergaderingen gehouden waarin het werkplan
t 96 t - r 96 z werd besproken.

Brnurzrxc

Door een deel van het personeel van de Afdeling Industriële Luchtverontrei-
niging werd op 5 januari het pand Duinweg 14 te 's-Gravenhage betrokken.
Hierin werd het werk ten dienste van de bestudering van de verontreiniging
van de buitenlucht geconcentreerd.

De verwachtingen voor de toekomstige huisvesting in Delft kunnen in hoofd-
zaak worden gehandhaafd: omstreeks augustus :,96r zullen de hal en,,service-
laboratoria" van de nieuwbouw door de Afdeling Binnenklimaat en de Afdeling
Geluid en Licht kunnen worden betrokken, terwijl het bureau, de overige afde-
lingen en de groepen in het begin van :,963 zullen volgen.

CoNr.e,ctrN

\trfiat de samenwerking in T.N.O.-verband betreft moet opnieuw in het bij-
zonder worden genoemd het aandeel van het instituut bij de werkzaamheden in

') Voor meer gedetailleerde gegevens moge worden verwezen naar het verslag over het jaar
1960 van dit instituut, dat afzonderlijk wordt gepubliceerd.

91



diverse stuur- en werkgroepen van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig
Onderzoek (CARGO) van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en in die van de

Commissie voor Luchtverontreiniging van de Centrale Organisatie T.N.O.
De samenwerking met huisartsen te Geleen inzake een onderzoek naar de

gezondheidstoestand van de inwoners der gemeente werd beëindigd, aangezien
de hoeveelheid verzamelde gegevens thans voldoende wordt geacht.

Door sommige medewerkers werd deelgenomen aan de werkzaamheden van
normalisatie- en andere commissies; de heer A. H. M. Basart leverde een aantal
bijdragen in zijn functie van ,,temporary advisor" van de Vereldgezondheids-
organisatie.

Opnieuw gaven vele bezoekers uit binnen- en buitenland door hun komst
blijk van belangstelling voor het door het instituut verrichte speurwerk. Ver-
scheidene medewerkers van het instituut stelden zich op hun beurt op de hoogte
van elders plaatsvindende onderzoekingen.

\TERKZAAMHEDEN

De in het instituut verrichte werkzaamheden kunnen in de volgende gebieden
worden onderscheiden:

- gezondheidstechniek van water, bodem en lucht;

- industriële gezondheidstechniek;

- gezondheidstechniek bij het bouwen;

- voorlichting.

r. GrzoNonuosrEcHNIEK vAN srATER, BoDEM EN LUCHT

\V a t e rv e r o n t r e i n i gin g

De onderzoekingen inzake de kunstmatige bereiding van grondwater werden
voorrgezer in het Haagse waterwingebied en in het gebied van het Provinciaal
Vaterleidingbedrijf Noord-Holland (P.\[.N.) te Castricum. In de Leidse water-
leidingduinen werd een uitgebreid onderzoek aangevangen betreffende een geval

van bodemverontreiniging, verband houdende met de aanwezigheid van een

druk bezocht kampeerterrein.
Aan de ontkoolzuring en beluchting van grondwater werd niet gewerkt.

tVel werd een advies uitgebracht inzake de ontijzering van grondwater.
Over het onderwerp zandfiltratie werd een eerste verslag uitgebracht.
Hydrobiologische onderzoekingen werden uitgevoerd in het infiltratiegebied

van Meijendel en in het P.\[.N.-gebied te Castricum. Over de chemische

algenbestrijding in watergangen werden adviezen gegeven.

Met een onderzoek in het laboratorium van algiciden werd een aanvang
gemaakt.

Ffet onderzoek van het zuurstoftoevoervermogen van verschillende rotor-
'Tpen, waaronder een kooirotor met instelbare beluchtingsplaatjes, werd
voortgezet.
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Over het actief-slibprocédé werd een literatuurstudie verricht. Onderzocht

zal worden welke rol Lacteriestammen spelen bij de zuivering van afvalwater.
De proefinstallatie volgens het principe van de kleine afvalwaterbeluchtings-

tank ti Amsterdam-\flest werd in bedrijf gesteld.

De belangstelling in binnen- en buitenland voor eenvoudige afvalwatet-
zuiveringsinJtallatià volgens de door het instituut ontwikkelde methodiek -
die thani ook door het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater wordt
geadviseerd - is nog steeds groeiende.

Er werd voortgewirkt om €en in alle opzichten bevredigend continu Pfoces
voor de oxydatiesloot te ontwikkelen.

B uit e nluc b tve r o n t r e ini gin g

FIet onderzoek te Beverwijk werd definitief beëindigd nadat gebleken was,

dat de door de industrie getioffen maatregelen bevredigend waren. De onder-

zoekingen rond de Nieuwé Vaterweg werden voortgezet-.en uitgebreid
Flet"verzamelen van medische gegevens over de gezondheidstoestand van de

bevolking door huisartsen te Gelèen werd in oktober beëindigd, aangezien de

omvang van het verkregen materiaal voldoende groot v/as. Het meten van o.a.

SOz- en NO2-gehalten in de lucht aldaar werd voortgezet.-

Àa1 e.rkelà 
-industrieën en gemeentelijke instanties werden adviezen _ui_tqe-

bracht, o.m. verband houdende met geschiktheid van stofvangers, noodzakelijke

schoorsteenhoogte en hinderwet-aangelegenheden.
Voor het befalen van NOz werd een nieuwe aPParatuur ontwikkeld; voorts

werd een ozotiometer aangeschaft. Voor de metingen te velde werd een nieuwe

aanhangwagen in gebruik genomen.

z. INDusrnlËLr GEZoNDHEIDSTECHNIEK

Lwc btoer ontr eini gi.n g in raer k r uirnt e n

Op verzoek van industriële zijde werden onderzoekingen verricht en adviezen

uitgËbracht inzake het voorkomen van schadelijke luchtbestanddelen, o.m. in een

pig"mentfabriek, in keramische bedrijven, gieterijen, -kunststoffen-, leer- en

t.r-.rrtl."tr.twerkende bedrijven en in een meniefabriek.
Voorts werden adviezen verstrekt over afzuig- en ventilatiesystemen aan o.a.

een zuivelverwerkende industrie, een kunststoffenfabriek en een drukkerij.
De stofkamer kwam gereed. De apparatuur Yoor het verrichten Yan stof-

metingen in de praktijk werd uitgebreid. Diverse meetmethodieken werden

aan een nader onderzoek onderworPen.

E é nzij di ge ut armt e s tr alin g

De apparatuur rroor de rechtstreekse meting van warmtestralingsintensiteiten

- de ;.;,,,dummy" met stralingsontYangers en stralingsregistratoren - kwam
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gereed. De uitkomsten van praktijkmetingen vertoonden een goede overeenkomsr
met hetgeen op theoretische gronden kon worden ,rerwacht.

De definitieve gedaante van de catalogus, waarmede de vormfacror russen
twee vlakken kan worden bepaald, kwam gereed.

Ten behoeve van de stralingsmeringen met rhermozuilen werden diverse
detailonderzoekingen verricht.

Hoge geluidnioeaus

In een scheepsschroevenfabriek werden met behulp van de automatisch e arra-
lysator voor niet-constant geluid uitvoerige ondeizoekingen uitgevoerd. De
hierbij verkregen uitkomsten werden in samenwerking mei de Bèdrijfsgenees-
kundige Dienst Dordrecht bewerkt.

Een literatuuroverzicht over de psychologisché aspecten van de
lawaai op de mens kwam gereed.

Het werkrapport over het onderzoek ,,De invloed van lawaai
kwam eveneens gereed.

3. GrzoNosrmsrECHNrEK BrJ HET BousrEN

Binnenhlirnaat ,ndn woningen en gebo'uwen

Bij het onderzoek van ramen werd geconsrateerd, dar de aansluiting van het
kozijn aan de muur aanzienlijk meer lucht doorlaat dan de kieren inde raam-
constructie.

Voor een aantal nieuwbouwprojecten, waaronder e€n groor kantoorgebouw,
werden in opdracht onderzoekingen verricht met behulp van het elektrisch
analogon voor het bestuderen van luchttransporren. Aan de maquette van een
in ontwerp zijnd gebouw werden metingen verricht om de re verwachten wind-
snelheden en de drukverdeling in de omgeving van dit gebouw re leren kennen.

Ook in het verslagjaar vormde het onderzoek naar het tot stand komen van
het binnenklimaat bij verschillende verwarmings- en ventilatiesystemen een
belangrijk programma-onderdeel. In de proefkamer werden series isotherme en
niet-isotherme metingen verricht. De luchttoetreding vond hierbij plaats vanuir
de vensterbank, afzuiging door de achterwand of het plafond, terwijl gehele of
gedeeltelijke plafondverwarming werd toegepast.

Het isotherme modelonderzoek van de proefkamer vond goede voortgang.
Voor het model schaal r : ro werd een meetprogramma in uitvoering genomen.
Voorts werd voor meer ,gedetailleerd onderzoek - waartoe bepaalde uit-
komsten aanleiding gaven - een groter model schaal r : 3,j ontworpen.

Zowel het onderzoek in de proefkamer als het schaalmodelonderzoek werd
gesteund door industriële ondernemingen.

De ontwikkeling van meettechnieken voor de proefkamer in de nieuwbouw
werd voortgezet. De ijking van anemometers werd verder bestudeerd. Voorts
werd de toepassing van de mathematische statistiek op problemen van de niet-
stationaire warmte-overdracht in studie genomen.
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Geluilisoldtie en geluidbinder

Het werk ten behoeve van de Normalisatiecommissie F3 (geluidwering in
woningen) werd voortgezet. Om gegevens te kunnen verzamelen over de eisen,

die aan de geluidisolatie tussen woningen moeten worden gesteld, werd voor
de subjectieve beoordeling daarvan een proefruimte ingericht.

De bevindingen van Ir. J. A. J. Bronkhorst, aan wie de opdracht werd
verstrekt de mogelijkheid van het berekenen rran de voortplanting van akoes-
tische trillingen in bouwconstructies na te gaan, werden in een werkrapport
vastgelegd. Het probleem werd vervolgens in handen gegeven van Drs. T. de

Heer, medewerker van het instituut.
Aan de commissie ,,Toegepaste research woningbouw" werd verslag uitge-

bracht over de met betonnen zwevende dekvloeren bereikte resultaten in flat-
woningen aan het Overtoomse Veld te Amsterdam. Vochtigheidsmetingen heb-
ben aangetoond dat, indien de veerkrachtige laag uit organisch materiaal zou
bestaan, deze eerst afdoende behoort te worden geïmpregneerd.

fn een aantal gevallen werden adviezen gegeven over geluidisolatieproblemen
in bestaande woningen.

De in rgyo gedane nagalmmetingen in de trappehuizen van de proefwonin-
gen te Rotterdam werden herhaald om het effect van het onderhoudsschilder-
werk op de geluidabsorptie na te gaan.

Over het onderwerp verkeerslawaai werd een literatuuronderzoek uitgevoerd.
Voor het noteren van de uitkomsten van de toekomstige eigen metingen werd
een documentatiekaart ontworpen.

De onderzoekingen, die werden verricht aan trillingsopnemers en -opwekkers,
werden samengevat in een werkrapport.

Dagoerli.cbting en bezonning

Gezien de hiervoor gebleken belangstelling werden voor de bezonningsliniaal
de zonnebanendiagrammen voor alle even breedtegraden verkrijgbaar gesteld.

Aangezien de beschikb are voorraad nagenoeg is uitverkocht, wordt thans
gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe serie bezonningslinialen.

Aan een aantal architecten en gemeentelijke instanties werden adviezen
verstrekt.

\Voonaraagstukken

De definitieve versie van het eindrapport van de studiecommissie ,,Grond-
slagen woningwaardering" kwam gereed. Er werd een bijlage samengesteld, die
een eerste en globale waardering van de woningkwaliteit mogelijk maakt.

Het werkrapport getiteld: ,,Onderzoek naar de kwaliteit van woningwet-
woningen gebouwd omstreeks t957" kwam gereed. Dit onderzoek betreft het
kwaliteitsniveau van een aantal basis-woonvoorzieningen.

De werkzaamheden van de commissie ,,Medische nascholing met betrekking
rct het bouwen en wonen" resulteerden in de opstelling van een definitief
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studieprogramma en werkschema voor een cursus voor artsen. De ten uitvoer-
legging van deze cursus werd in handen gegeven van het Nederlands Instituut
voor PraeventieYe Geneeskunde.

De werkzaamheden voor het Informatiecentrum voor Scholenbouw werden
voortgezet. Ook werd deelgenomen aan het voorbereiden van normalisatie-
ontwerpen voor schoolmeubilair.

4, Voonrrcnrruc

Aan het streven om ook door middel van gemakkelijk aansprekende brochures
de aandacht rc yestigen op bepaalde onderwerpen, die bij het instituut in
behandeling zijn, werd uitvocring gegeven door het verschijnen van een populaire
verhandeling waarin het speurwerkprogramma van de Afdeling Binnenklimaat
wordt beschreven en van een folder over een aantal eenvoudige afvalwater-
zuiveringsinstallaties.

Het boek ,,Naar \flarmer \íroningen" van de architect Koen Limperg ver-
scheen in tweede druk, die in samenwerking met het Centraal Technisch
Instituut T.N.O. werd aangepast aan hedendaagse inzichten.

Door een aantal medewerkers werden voordrachten gehouden, o.a. in de
door het Nederlands Instituut voor Praeventieye Geneeskunde georganiseerde
nascholingscursus Bedrijfsgeneeskunde voor artsen en in de door de Technische
Hogeschool en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs georganiseerde nascho-
lingscursus Gezondheidstechniek voor ingenieurs.

Over de problemen van geluidhinder en geluidwering in woningen werd
door middel van pers en televisie voorlichting verstrekt. Ook over het probleem
van de oppervlaktewaterverontreiniging in ons land werd door dagbladpubli-
katies bekendheid gegeven.

Aan de opbouw van interne documentaties kon door tijdgebrek onvoldoende
aandacht worden besteed.

De in vorige jaren reeds genoemde literatuurdocum€ntatie op bedrijfs-
geneeskundig gebied werd voortgezet. Trldens een bezoek aan België bleek
aldaar een groeiende belangstelling hiervoor te bestaan.
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MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

ALGEMEEN

Prof. Dr. J. \X/. Tesch heeft met ingang van r april 196o, de datum waarop
hij als voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in functie trad, het
voorzitterschap van het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. op
zich genomen.

De ondervoorzitter, Prof. Dr. H. C. Burger, heeft het voorzitterschap gedu-
rende ongeveer een jaar waargenomen, waaryoor hem ook op deze plaats gaarr,e
dank wordt gebracht.

Prof. Dr. N. G. M. Orie is eind 196o benoemd tot lid van het bestuur voor
de periode tot r januari ry64. Deze benoeming is geschied ter voorziening in de
vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. Dr. H, de Vries.

De samenstelling van het bestuur is per r januari t96t als volgt:
Prof. Dr. J. §í. Tesch, ooorzitter, Prof. Dr. N. G. M. Orie,
Prof. Dr. H. C. Burger, onderooorzitter, Prof. Dr. H. A. Snellen,
K. Breur, Prof. Dr. A.J.H.Vendrik,
Prof. Dr. J. ten Doesschate, Prof. Dr. Ir. C. J. D. M. Verhagen,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Drs. F. H. J. EssenstaÍn, secretdris.
Itof. Dr. L. B. §7. Jongkees,

Het bestuur is in de verslagperiode viermaal bijeen geweest.

§TERKZAAMHEDEN

Mr»rscn-FvsrscH INSTrruur T.N.O.

Algemeen

Nadat eind ry59 het nieuwe gebouw van het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.
te Utrecht in gebruik werd genomen, bracht het jaar ry6o de officiële opening,
welke door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid persoonlijk ver-
richt werd.

Het jaar t96o was voor het instituut een jaar van hergroepering en opbouw,
waarin duidelijk bleek hoe belemmerend ruimtegebrek op het verrichten van
speurwerk kan werken. Nu de afdelingen en diensten van het instituut een

giprst. huisvesting gevonden hebben, valt alom een Yergrote activiteit te

bespeuren.
Veel werk werd verricht aan het geven van een duidelijke structuur aan het

instituut, daar de expansie een laboratoriumadministratie noodzakelijk maakte
om de onderlinge samenhang van de instituutsdelen te behouden en tot hun recht
te doen komen.

Met het in dienst treden van Drs. J. H. Douma kon een afdeling Long-
mechanica aan het laboratorium toegevoegd worden, zodat het mogelijk werd
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longmechanische problemen in het instituut ook van fysische zijde te benaderen.
FIet voornaamste probleem, waar men zich in deze afdeling mee bezighoudt, is

dat van de oesophagusdrukmeting.
Door het vertrek van Dr. E. Dekker kwamen de longfysiologische werkzaam-

heden in de afdeling Thoraxfysiologie tot stilstand, zodat, de onderwerpen
astma- en longmechanica beëindigd werden. Een nieuw probleem, liggend op
het gebied van de extra-corporale circulatie, werd echter aangevat.

Vele binnen- en buitenlandse bezoekers gaven blijk van hun interesse voor
het instituut en zijn activiteiten.

Tijdens de zomer werd een internationaal symposium gehouden over de bete-
kenis van de automatische analyse van het elektro-encefalogram voor de
klinische diagnostiek.

Diverse bijeenkomsten, zowel in het binnen- als in het buitenland, waarop
medisch-fysische problemen aan de orde waren, werden bijgewoond. De voor-
naamste waren: het IIIe Internationale Congres over Medische Fysica te Londen;
het VIe Internationale Congres voor Ziekten der Thoraxorganen te §7enen;
een Symposium over analysemethoden van het elektro-encefalogram te Los
Angeles; het IIIe Europese Congres voor Cardiologie te Rome; het IVe Sym-
posium over Informatietheorie te Londen en de Internationale Conferentie over
Elektromyografie te Straatsburg.

Ook werd deelgenomen aan de werkzaamheden van een aantal werkgroepen,
zoals de Subgroep Frequentie-analyse van het E.E.G., de \Terkgroep Elektro-
myografie, de Verkgroep Flersenonderzoek en -coagulatie met behulp van
diepte-elektroden, de Verkgroep E.E.G. tijdens hartoperaties, de Verkgroep
Meetmethoden last en belastbaarheid van de Commissie voor Arbeidsgenees-
kundig Onderzoek en de Normalisatie Commissie NEC yz-c (Elektromedische
toestellen).

In het jaar t96o werden, als resultaat van ontwikkelingswerk op het instituut
verricht, twee apparaten voor wat betreft de produktie aan de industrie over-
gedaan, te weten een elektromyograaf en een telemetriesysteem voor het elektro-
encefalogram.

Af deling Ele htrobiolo gie

Het is niet gelukt in het verslagjaar een werkgroepleider voor deze afdeling
te vinden. Gehoopt wordt, dat dit in ry6r zal gelukken.

Frequentie-analyse van het elektro-encefalogram-fysisch

FIet directschrijvend systeem voor de niet-integrerende zo-kanaalsfrequentie-
analysator kwam gereed.

Gewerkt werd verder aan het transistoriseren der filters, waarbij moeilijkheden
optraden wat betreft de temperatuursinvloeden. Aan het einde van het jaar
waren deze echter opgelost, zodat nu de mogelijkheid openstaat een direct-
schrijvende, niet-integrerende frequentie-analysator voor de elektro-encefalo-
grafie te vervaardigen, waarbij gebruik gemaakt wordt van getransistoriseerde
filters, wat een aanzienlijke ruimte- en energiebesparing betekent.
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Impulssortering elektromyografie

In de kliniek werd ervaring opgedaan met de eerste uitvoeringsvorm van deze
analysator die de impulsen, welke voorkomen in het elektromyogram, moet
sorteren naar hoogte en tijdsduur. Er bleek een ontoelaatbaar verband te bestaan
tussen de amplitude- en duurmeting. Naar een oplossing van dit probleem werd
gezocht en een tweede verbeterd exemplaar van de analysator is in ontwikkeling,

Elektro-encef alograf ie-telemetrie

Het gelukte dit jaar een z-kanaals miniatuur telemetriesysteem te vervaar-
digen, waarmede elektro-encefalogrammen langs radiografische weg overgebracht
kunnen worden. De voordelen van het opnemen van elektro-encefalogrammen,
waarbij de patiënt niet meer in zijn bewegingen belemmerd wordt en niet stil
in bed behoeft te liggen, zijn evident. Een uitbreiding tot een 8-kanaals-E.E.G.-
telemetriesysteem is in voorbereiding. Hierbij zal één E.E.G.-voorversterker niet
meer dan r à z cm3 aan ruimte Yergen.

Onderzoek aan elektromyografie-naaldelektroden

Dit onderzoek kreeg een meer op de kliniek gericht karakter doordat het
wenselijk bleek te trachten met micro-elektroden het spanningsverschil te meten
over de spiercelmembraan. Een groot probleem hierbij yormt het doorvoeren
van de micro-elektroden door de huid. Proeven op ratt€n gaven reeds hoopvolle
resultaten.

Aboestieh

Standaardisatie fonocardiografie

Een 7-kanaals directschrijvende Siemens elektrocardiograaf werd uitgerust met
de z.g. Maass-§íeber- en de T.N.O.-filters om zodoende een vergelijking door
cardiologen van fonocardiogrammen, opgenomen met de verschillende filter-
systemen, mogelijk te maken. Bij de bepaling rran de filterkeuze werd medewerking
verleend door de Afdeling Bewerking §fl'aarnemingsuitkomsten T.N.O. Voor deze
filterkeuze bestaat ook in het buitenland grote belangstelling.

Uit de beoordeling bleek dat de getransistoriseerde T.N.O.-filters tran mindere
kwaliteit waren dan de oorspronkelijke met elektronenbuizen uitgeruste filters.
Aan de technische verbeteringen wordt gewerkt. Ook werd een begin gemaakt
met het in theoretische zir optimaliseren van de filters, waarbij de in- en uit-
slingereffecten in het onderzoek betrokken worden.

Enige metingen werden verricht aan bij de fonocardiografie gebruikelijke
typen van contactmicrofoons. Hierbij werd speciaal gelet op de invloed op de
microfoonresonantie, uitgeoefend door de mate rran koppeling van de microfoon
met hff aandrijvend vlak.

Astmageluid-onderzoek

De apparatuur, waarmede het mogelijk is spectrogrammen van ademhalings-
geluiden te vervaardigen, nadat deze op de bandrecorder simultaan met het

99



elektrocardiogram en het pneumatachogram waren vastgelegd, werd in gebruik

Benomen. Op deze wijze werden spectrogrammen vervaardigd van enige tien-
tallen gezonde proefpersonen lran verschillende leeftijden, om op die wijze de

overgang van laminaire naar turbulente stroom in de trachea te bepalen.
Later in het jaar werd deze apparatuur omgebouwd om gebruikt te worden

voor het vervaardigen van spectrogrammen van de hartgeluiden. Hiertoe is het
nodig het fonocardiogram, gelijktijdig met het elektrocardiogram en een me-
chanogram op de magneetband vast te leggen. Het gelukte zeer fraaie fono-
spectrogrammen te vervaardigen. Ffet nut van deze methode voor de kliniek
is in studie.

Cybernetiek

Algemeen

De studie over het gedrag van een verzameling neuronen, zoals aanwezig in
de hersenschors, werd voortgezet met betrekking tot de voortplanting van
activiteit in ruimte en tijd. Dit werk ondervindt vertraging doordat bepaalde
histologische gegevens ontbreken. Flierover is contact gezocht met histologische
kringen, tot nu toe echter met weinig resultaat.

Er wordt gestreefd naar een aansluiting bij het werk, dat elders in het instituut
geschiedt, waarbij gezocht wordt naar het verband tussen de activiteit, die
gevonden wordt met oppervlakte-elektroden enerzijds en diepte-elektroden,
in de dieper gelegen hersendelen gebracht, anderzijds.

Een aantal berekeningen werd hervat over de informatie-verwerkende eigen-
schappen van zenuwknopen. Hier bracht de mathematische medewerker uit-
komst.

Regelsystemen van de bloedsomloop

Aan het analogon van de centrale bloedsomloop werd verder gewerkt. De
logaritmische versterkers (nauwkeurigheid t %) naderen hun eindvorm, zodat
het mogelijk zal zln niet-lineaire problemen rechtstreeks aan te vatten.

Een tijdelijk sluitstuk op de berekeningen over de polsgolf-voortplantings-
snelheid in elastische buizen met exponentieel afnemende diameter komt bin-
nenkort gereed in de vorm van een intern rapport.

Neurolysiologie

Elektro-encefalografie (E.E.G.) algemeen

Medegewerkt werd aan het uitwerken van een terminologie-voorstel voor het
E.E.G.-onderzoek. Dit voorstel werd besproken in de Terminologie Commissie
van de Internationale E.E.G.-Federatie.

Medewerking wordt verder vedeend aan het samenstellen van een E.E.G.-
standaardwerk (FISEEG).
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Analyse elektro-encefalogram-medisch

Aan een groot aantal patiënten werden met behulp van de z-kanaals inte-

grerende freluentie-analyiator analyses verricht, die uitgewerkt werden.

Analyse elektro-ence f alogr am-fysiologisch

IIet correlatie-onderzoek, dat in t959 in Boston werd verricht, werd uit-
gewerkt. De conclusie is dat in gebieden waarin volgens de continue frequentie-

i""Lyr. onafhankelijke a-ritme'producerende mechanismen voorkomen, deze

mechanismen toch los-gekoppeld blijken te ziin.
Bij de responsie op-tactiele prikkels van proefdieren werd de methode van

Dawson ingevoerd.

Diepte-exploratie

Elektrodenbundels werden vervaardigd van geïsoleerd roestvrij staaldraad

met €en diameter van Ioo p volgens de methode van Cooper. Met behulP v.an

à.r" *"thode en het telemetrieiysteem kon de activiteit geregistreerd worden

van de hippocampus en het corpus geniculatum laterale van vrij rondlopende

proefdieren.' Ook werd op dez.e wijze de hersenactiviteit bestudeerd van honden_ tijdens

waken, slapen'en bij hét geven van uitwendige prikkels. Hierbij bleek de

elektriiche àctiviteit gedurende maanden relatief constanr te ziin.
Bij een ,... orrr.rrlige hond, met 34 ingebrachte elektroden, bleek de tele-

met;ie de enige mogelilkheid te scheppen om de hersenactiviteit te bestuderen.

Thoraxfysiologie

Doordat de werkgroepleider naar Amerika vertrok, kwam het onderzoek over

astma- en longmechanica geheel tot stilstand.

Astma- en longmechanica

In het eerste halfjaar werd getracht een indruk te krijgen over het- verloop

en het verband van diverse grootheden, die in de ademmechanica een rol zouden

kunnen spelen. Getracht wird o.a. elektromyogramm€n op te nemen van de

buikspieren.
E"i ze", voorlopige conclusie zou kunnen ztln dat de uitspraak van Campbell,

dat het ontbrekenïin actiepotentialen boven de rectus abdominis_tijdens inade-

ming wijst op een geheel pàssie-re genese van de inspiratoire drukverhoging in
de buikholte, herziening behoeft.

Verder werd een aaital bepalingen verricht van de intra-abdominale druk.

In het bijzonder moge vermeld worden een patiënte met een respiratoire neurose

op de basis van eà eenzijdige st€mbandverlamming, die voor oPeratie was

,nàorg"drag.n en bij wie op gtond ,ratt dit onderzoek de bovenvermelde diagnose

g"-àkt koo *otdet, hetgeen met andere middelen niet gelukt was'

Proeven waarbij de maàg- en rectumdruk gemeten werden bij proefpersonen

op een kanteltafei, yertoonden het paradoxale verschijnsel, dat terwijl er in
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de buikholte een,,hydrosrarisch" drukverschil zou heersen, een dergelijk hydro-
statisch drukverschil tussen maag en rectum niet aanwezig is.

Longrnecbanica

Oesophagusdruk

De oesophagusdruk wordt bij metingen op het gebied der longmechanica
vaak- als maatstaf gekozen voor de intrathoracale druk. De werkwijze .oan
verschillende onderzoekers loopt echter uiteen, terwijl het gedrag van het iyrt".*
ballonnetje-katheter in de oesophagus fysisch niet geheÉl duidelilk is. bezien
het belang van het kennen van dit gedrag wordt getraèht hierin inziiht te krijgen.

-Geprobeerd wordt de meetopstelling zó te dimensioneren, dat een ,,dy-rra-
mische meting" in kort tijdbestek aan de proefpersoon of patiënt verricht'kan
worden.

Instrumentatie

Cardiotachometrie
Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een cardiotachotelemetriesysreem.

Fliervoor werd een getransistoriseerde elektrocardiograaf-versterker getouwd.
Gedacht wordt aan een ro-kanalen-telemetriesysteè-, waarmede oo-k andere

fysiologische gegev€ns oyergebracht kunnen worden. voor de zend- en ontvang-
schakel blijkt een in de handel zijnd relefunkensysteem goed te voldoen.

Automatisering hart-longmachine
Daar de automatische volumeregelaar voor de hart-longmachine van het

\flilhelmina Gasthuis te Amsterdam in de praktijk bleek te voldoen, werd een
definitief exemplaar gebouwd.

Diversen
Er werd een eenvoudig pulsbreedte-modulatiesysreem ontwikkeld, waarmede

het mogelijk is laagfrequente signalen (o-zoo Hz) op normale handelsband-
recorders vast te leggen.

Halp aan d.erd.en

In een groot aantal gevallen werden in het afgelopen jaar bij
Fysisch Instituut T.N.O. adviezen of directe hulp bij'elders
problemen op medisch-fysisch gebied gevraagd. Een aantal van
wordt hierbij opgesomd:

het Medisch-
voorkomende
die gevallen

wijzigingen in een elektromyograaf, schema voor cardiotachoteller, spectro-
fonocardiografie, vervaardigen van stenosemodellen, cardiotachometrie,-darm-
drukmeter, long-elasticiteitsmeting, hoestfrequentiemet€r, foetale elektro-
cardiogrammen.

Vrnrcnorp cEDETACHEERD BrJ Pnor. Dn. H. C. Buncrn m Urnrcur
r. Onderzoek inzake d.e fysi.sche grondslagen van d.e percussie

t02



Daar het percussie-onderzoek praktisch als afgesloten beschouwd kan wor-
den, is in r§6o een groot gedeelie van de beschikbare tijd aan het bewerken

en beschrijvé., lrrn dé in de loop der jaren verkregen meetresultaten besteed.

Een aantàl van deze oude metingen, welke verricht waren in een minder
goede reflectie-vrije ruimte, gaf aanleiding tot onjuiste conclusies. Om dit te

iorrigeren is een aantal nieuwe metingen verricht in de galmvrije ruimte van

het Àcademisch Ziekenhuis te Utrecht. Dit betreft metingen van de geluids-

afstraling van de borstkas bij percussie, geluidsmetingen waarbij de lucht-
vulling vln de longen vervangen is door een helium-zuurstofmengsel en metin-
gen aan enkele longpatiënten.

Er zqn verder nóg aanrrullende metingen verricht. Experimenten, waarbij
g.poogi werd door Àiaa"t van het aanbrengen yan_ extra massa's en veren de

irmr"-..r de stijfheid van de thorax te vergroten, leidden tot weinig of geen

resultaat. Vèl werd bij een proefpersoon, die gezeten in een bad met de borstkas
onder water gepercuteerd werd, een verandering van het geluidspatroon ge-

vonden. Het bijbehorende spectrum vertoonde een duidelijke verschuiving van

de maxima naar het gebied van de lage frequenties.
Een patiënt met pneumothorax vertoonde ook een

opzichtè van een normale proefpersoon. Na herstel

spectrum gevonden.
Er zullen geen nieuwe experimenten meer worden

het gehele onderzoek is in een gevorderd stadium.

2. Onderzoeh inzalee de P,olsgolf

In dit jaar werden de snelheidsmetingen voortgezet, waarbij de invloed van

de frequentie op de snelheid werd nagegaan binnen het frequentiegebied van

, tot r-o Hz. Géhoopt wordt met behulp van een nieuwe drukgolfgenerator dit
frequentiegebied naar beide zijden uit te breiden.

§/rnrcnopp vooR ELEKTRo-ENCEFALocRAFIE

Subgroep,,Frequentie-analyse van het E.E.G."

Dr. O. Magnus en Dr. \f. J. M. Ffootsmans hebben de uitnodiging om deel

uit te maken .ran de subgroep aanvaard, terwijl Dr. H. den Hartog zich terug-
getrokken heeft als lid.

De subgroep is in de verslagperiode driemaal bijeen geweest. Tijdens deze

bijeenkomsten werden de volgende voordrachten gehouden:

a. Golfduuranalyse van het elektro-encefalogram, door Dr. Ir. J. J. Denier van

der Gon en Dr. P. F. \7erre;
b. Auto- en kruiscorrelatiemethoden, to€gepast op het elektro-encefalogram,

door Dr. J. Strackee en Dr. \[. Storm van Leeuwen;
c. Frequentie-analyse van het elektro-encefalogram gedurende

ling, door de heer A. M. Hamoen, arts.

duidelijke afwijking ten
werd ook een normaal

gedaan. Een verslag van

lichtflitsprikke-

Omtrent de in het kader van de werkzaamheden van de Verkgroep voor
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Elektro-encefalografie in gang zijnde onderzoekingen bij anderen met subsidie
u,l 49 Medisch-Fysische Afdeling T.N.o. kan het volgende worden mede-
gedeeld:

r. onderzoeb betret't'ende bet lolealiseren ad.n primaire epilepti.scbe haarden

Aan Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn is ten behoeve van dit onderzoek een
aanvullend subsidie verleend ten einde de in gebruik zijnde camera, welke niet
voldeed, tegen een meer bruikb aar type in te ruilen. Tevens is ermede ingestemd
dat de naam van het onderzoek voortaan zal luiden ,,onderzoek ,rrr, -d. ,.r-
schijnselen bij de elektromyografie". De motivering voor deze naamswijziging
is gelegen in de omstandigheid dat na experimentèn mer de uit subsidie aanl
geschafte vierkanalige oscillograaf geblekèn is, dat voor her nagaan of een
epileptische haard ,,primair" dan wel ,,secundair" moet worden geacht, deze
methode van registreren niet speciaal geschikt is, terwijl andere lriteria ten
dienste staan om dit nader te bepalen. \[el bleek de osciliograaf een onmisbaar
a-ppara* rc zijn voor andere doeleinden in welk verband in de eerste plaats
de elektromyograaf genoemd moet worden.

Over de voortgang van het onderzoek kan het volgende worden vermeld:
11 de 

_ 
verslagperiode werd bij r3z klinische patiënten elekromyografisch

onderzoek verricht. Daarbij bleek het toestel mer vier kanalen lran tijzondere
waarde, zowel voor het afleiden van meerdere plaatsen in dezelfde spier, ais
voor het vergelijken van dezelfde spieren links en rechts in gevalle, *^í, slechts
één kant was aangedaan.

Ey zíin voorlopig pro€ven genomen om een frequentie-analysator aan de
oscillografen te adapteren. Mer dit toestel zal worden n agegaa\ welke verande-
ringen de activiteit lran een bepaalde unit ondergaat tijdens verschillende
motorische processen.

Bij katten met in het rhinencefalon geïmplanteerde elektroden werden voor
en na het elektrisch prikkelen van subcorticale structuren potentialen afgeleid
om te controleren of en welke soort epileptische ontladingen in het geprikkelde
areaal aanwezíg zijn. Het onderzoek wordt voorrgezer.

Bij ratten en katten werden potentialen van de dorsale en ventrale thoracale
ruggemergwortels afgeleid om na te gaan, welke veranderingen in de potentialen
optreden als de buikhuidreflex door frequente herhaling der prikkels gehabi-
tueerd wordt. FIet onderzoek wordt voortgezer.

z. onderzoeb inzdke frequentie-analyse oan bet eleletro-encet'alograru bij pro-
aocatie rnet t'litsprihkeling en Tnet ahoestische prikbeling

op aanvraas van Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn is ten behoeve van dit
onderzoek voor het jaar t96o opnieuw subsidie verleend.

In het vorige jaarverslag werd vermeld dat de weg van het ,,normeren,, was
ingeslagen: een soorr statistische bewerking van de uilslagen van de frequentie-
analysator. De getallen, welke op die manier werden ,r.ik..gen, zijn een maat

104



voor de ,,duidelijkheid" waarmede de top zich onderscheidt ten opzichte van
zijn achtergrond.

In genoemd verslag is vermeld dat ro flitsproefseries bij een niet-epilepticus
werden gemaakt en berekend om te zien of de resultaten redelijk constant waren.
Dat bleek zo rc zijn. Gedurende de verslagperiode werd op deze manier verder
gaande, materiaal verzameld van ,,normalen" en epileptici. Daarnaast werd de
invloed onderzocht van luminal en disipal op de proefresultaten, hetgeen uiter-
aard series proeven behelsde. Resultaten van geneesmiddeltoediening zijn (nog?)
niet duidelijk.

'§íat betreft de resultaten van het materiaalverzamelen kan gezegd worden
dat er misschien wel verschillen zijn tussen wel en niet epileptici, maar dat
deze anders zijr, dan men meestal heeft gedacht, o.a. war betreft het optreden
van hogere harmonischen in het flitsantwoord.

Over deze stof zijn twee nagenoeg gelijkluidende lezingen gehouden. Eén
voor het frequentie-analyse-colloquium, gehouden te Utrecht -van 27 juni-z juli
196o en één voor de Subgroep ,,Frequentie-analyse van her E.E.G." op
8 december 196o.

Betreffende de toekomst wordt verwacht dat ongeveer nog 2 jaar ,,verza-
melen" nodig zal zijn ten einde enig overzicht te verkrijgen in ,,patronen welke
mogelijk zijn".

j. Onderzoehingen betreffende de patholysiologie van temporale epilepsie,
betret't'end.e de elehtromyografie en betreflende elektro-coagulatie in de
hersenen

Van Dr. O. Magnus, op wiens verzoek ten behoeve van deze onderzoekingen
voor 196o opnieuw subsidie werd verleend, is het volgende verslag onrvangen:

a. Onderzoekingen betreffende de pathofysiologie van de temporale epilepsie.
Deze onderzoekingen zijn tijdelijk gestaakt daar er niet voldoende ruimte

beschikbaar was en andere onderzoekingen voorrang moesten hebben.

b. Onderzoekingen betreffende de elektromyografie
Begonnen werd met een onderzoek met de elektromyografie-analysator

welke in het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. ontwikkeld is. Bij dit onder-
zoek bleek dat het gewenst is, het apparaat nog verder te ontwikkelen, het-
geen thans in het Medisch-Fysisch Instituur T.N.O. geschiedt.

Het klinisch onderzoek van patiënten werd voortgezer.

c. Onderzoekingen betreffende de elektrocoagulatie.
, Deze onderzoekingen worden door Dr. Muskens in samenwerking met

de heer van der Camp voorrgezer. Mede op grond van coagulatie-exper!
menten in samenwerking met Dr. van der Tweel en Dr. Storm van Leeuwen
verricht, werd een coagulatie-elektrode ontwikkeld met een ingebouwde
thermokoppel. Hiermede konden bevredigende coagulaten in eiwit en
hersenen van proefdieren worden gemaakt. De methode moet echter nog
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op ruimere schaal worden getoetst. FIet anatomisch onderzoek van de

hèrsenen geschiedt door Prof. Lammers.

4. Onderzoeh betreflende de systematische analyse van het eleletro-encefalo-
grd.rn ten beboeae van het psycbiatri.sch onderzoele

Aan Prof. Dr. L. van der Horst is ten behoeve van dit onderzoek voor de

periode van een jaar een subsidie beschikbaar gesteld voor de verva-ardiging
-van apparatuur voor automatische beschrijving van het elektro-encefalogram
in staiiitische termen en voor personele kosten voor de medewerker, die het

ontwikkelingswerk van genoemde apparatuur zal verrichten.
Het accent van de werkzaamheden betreffende de analyse van het elektro-

encefalogram heeft dit jaar in hoofdzaak gelegen op de theoretische zijde. Het
gold hiei vergelijkende studies van diverse analysemethoden en hun bruikbaar-
heid voor kwantitatieve karakterisering van het elektro-encefalogram door
middel van getallen, die statistische verwerking toelaten.

In het bijlonder werd hierbij aandacht besteed aan de golfduuranalyse.
Gebleken is dat deze methode naast andere methoden zeker een plaats verdient.
Bovendien werd een ontwerp gemaakt voor een automatische golfduuranalysator.
Dit ontwerp wordt thans nader uitgewerkt.

Het ondèrzoek, waarbij de nadruk lag op de frequentie-analyse van het

elektro-encefalogram met behulp van een frequentie-analysator, werd dit jaar

afgesloten. Behalve in het routine-onderzoek zal de analysator thans ingescha-

keld worden in het vergelijkende onderzoek van analysemethoden'

t. Onderzoeh, naar het patroon van de elektri.scbe dctiaiteit bij de prematuur
en de à terme geborenen

Ten behoeve van dit onderzoek is aan Prof. Dr. G. P. M. Horsten voor
het jaar 196o opnieuw een subsidie verleend.

In het verslàgjaar werden ruim ryoo elektro-encefalogrammen (E.E.G.'s)

vervaardigd. Afgezien van de controle-E.E.G.'s van prematuur en à terme

geboren kinderen van de voorafgaande jarep,, werden teYens in dit onderzoek

6etrokken: 98 prematuur geborenen, rr3 kinderen die door een kunstverlos-
sing ter wereld waren gekomen en 167 kinderen, waarbij tijdens de partus

een abnormale ligging werd vastgesteld.
Van een beperki aàmal kinderen werd het E.E.G. geregistreerd gedurende de

partus, ten einde de methode te verbeteren.
Momenteel is het mogelijk dit te correleren met de registraties van de actie-

potentialen van de uterus tijdens de wee en van de hartfrequentie van het kind.
iïet bleek zelfs mogelijk deze hartfrequentie gedurende de wee te kunnen

registreren. Uiteraard ziin het registraties, die zeer veel tijd vergen.

Van de bewerking van de resultaten van de E.E.G.'s door de artsen Hölscher
en van de Kar dient te worden opgemerkt, dat het Instituut voor toegepaste

wiskunde van de R.K. Universiteit te Nijmegen thans aanvullende mathema-
tische analysen uitvoert. Dit is nodig, omdat de Ediswananalysator een inte-
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grerend€ analysator is, die integreert over minim aal ro sec. Verschijnselen, die
aanmerkelijk korter duren, moeten dus langs mathematische weg géanalyseerd
worden.

6. onderzoeh inzahe _licbtprikkeling ,oor encet'alografie, pupillograt'ie en
re tino gralie en onderzo eh inz ahe de t'likleer-fu sie-f re qaeit;ib e pàung

Dr. L. Fr. van der Tweel heeft omtrent het onderzoek het volgende mede-
gedeeld:

In januari werd samen met Dr. A. Rémond en Dr. p. visser onderzoek ver-
richt te Parijs aan het elektroretinogram en incidenteel aan het elektro-encefalo-
gram. Het toestel voor 

_ 
gemoduleerd licht werd meegenomen naar parijs en

gebruikt tezamen met de- integrator van Rémond. Hierdoor kon een grot.r.
gevoeligheid_ worden bereikt dan in Amsterdam. Hoewel een groor aanta'Í tech-
nische moeilijkheden overy/onnen moest worden, konden vile elektroretino-
grammen bij Dr. visser en Dr. van der Tweel worden opgenomen, alsmede een
aantal encef alogrammen.

In eerste benadering blijkt het elektroretinogram €en lineaire transformatie
van het opgebrachte signaal op te leveren. De frequentiekarakteristiek verroont
een daling bij hoge frequenties, zoals verwacht weid, maar veel langzamer dan
in het-subjectieve geval,zoals reeds onderzocht door de Lange. Bij làgere inten-
siteit is de afsnijding sneller. Er werd met grote vlakken .., hog. iritensiteiten
gewerkt. Uit de frequentiekrommen werden sprongfuncties (plotselinge ver-
meerdering of,vermindering van licht) berekend. Deze sremden kwalitatiÉf goed
overeen met de gemeten functies voor positieve en negatieve sprongen om een
gemiddelde, al was de symmetrie niet volmaakt.

Interessant was dat zowel elektro-encefalografisch als elektroretinografisch
reacties konden worden geregistreerd beneden de subjectieve drempel. Mà diene
hierb-ij te bedenken dat bij deze integratiemethode wel zooo responsies kunnen
worden opgeteld, h-etgeen overeenkomr met een integratietijd die veel langer is
dan die de mens zelf voor de perceptie kan roepassen.

7. Onderzoek inzake het aerband tussen bet elehtroretinogram en bet elektro-
encet'alogram oan de aiswele scbors

- De 
-oor-spronkelijke 

naam van het onderzoek was onderzoek inzake de objec-
tieve flikker-fusie-frequentie met behulp van het elektroretinogram. De naams-
wijziging heeft plaatsgevonden op verzoek van Dr. H. E. Hànkes in verband
met de gewijzigde en meer uitgebreide doelstelling van het onderzoek.

Aan Dr. Ffenkes werd op zï1n verzoek een subsidie verleend voor de aanschaf-
fing van voor dit onderzoek benodigde appararuur.

FIet onderzoek met behulp van de integrerende analysator werd opgezet.
Vooral de beoordeling van de scotopische retinale activiteit door middàl van
het selectief versrerkte flikker-elektroretinogram bij lage frequentie en inten-
siteit van de lichtbron, bleek belangrijk nauwkeuriger te worden door de
introductie van bovengenoemde apparatuur.

107



FIet experimentele werk betreffende de relatie tussen de hypoglycaemie en het

flikker-elèkrroretinogram en occipitale elektro-encefalogram wordt voortgezet

evenals het klinischà onderzoek naar de waarde van bepaalde farmaca in de

behandeling van de diabetische retinopathie en de atherosclerosis retinae et

chorioideae.

8. Onderzoek inzahe de ontwilekeling van de retinat'unctie na de geboorte

op aanvraag van Prof. Dr. G. P. M. Horsten en Dr. J. E. Vinkelman werd
de subsidiet.t*ijt van dit onderzoek met een jaar en negen maanden verlengd

tot r januari ry62 zonder dat hieraan nieuwe financiële consequenties voor de

Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. zijn verbonden.
Over dà werkzaamheden in de verslagperiode wordt het volgende mede-

gedeeld:
Nadat gebleken was dat het voorgestelde onderzoek bij proefdieren in ver-

band met de te verrichten chemische bepalingen meer tiid vergde dan was

voorzien, werd het onderzoek in de eerste plaats bij pasgeboren kinderen

verricht. Ffiertoe werd het ingepast in het onderzoek naar de elektrische acti-
viteit van de cerebrale cortex in verband met de geboorte.

Uit de thans verkregen resultaten blijkt, dat zelfs bij prematuur geboren

kinderen (zwangerschap 32 weken) staafjes- en kegeltjesfunctie aanwezig z\n
en slechts'kwaniitatief .rran de volwassenenfunctie verschillen. Het onderzoek

wordt thans uitgebreid over een groot aantal kinderen, terwijl bij de dier-
experimenten ,roóral de nadruk wordt gelegd op de biochemische bepalingen.

Vsnrcnorp,,SrANDAARDISATIE vAN DE FoNocenorocRAFIE"

Voor mededelingen omtrent de werkzaamheden van de werkgroep wordt
verwezen naar hetgeen elders in dit verslag bij het Medisch-Fysisch Instituut
T.N.O. is medegedeeld onder het hoofd ,,Akoestiek".

\Trnrcnorp vooR ELEKTRoMYocRAFIE

De heer D. van der Most van Spijk, arts, werd tot voorzitter van de werk-
groep gekozen, terwijl Ir. J. Kuiper als secretaris zal opq9d9n.- 

Dà werkgroep is gedurende de verslagperiode tweemaal bijeengeweest.

In de eerite bil..rko-tt hield de heer van der Most van Spijk een voordracht
over een door Piof. F. Buchthal M.D. geleide cursus voor elektromyografie te

Kopenhagen. Tevens werd besloten dat de werkgroep haar koers zodaniZ-"Vt

wijiigen,-dat zr1 niet langer alleen oriënterend te vrerk zal gaan, maar zich in
groepen gaat bezighouden met bepaalde onderwerpen. 

-- ln de iweede bijeenkomst ziin- de resultaten besproken van metingen, welke

door acht leden van de werkgroe1 zin verricht aar- een proeffilm om de

gemiddelde tijdsduur van sPieraatiepotentialen te bepalen. De heren D. van der

ÍÍort r"r, Spijk en Ir..J. Kuiper hielden een inleiding over,,Impulsduurmetingen
van Buchthal aan elektromyogrammen".
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§fsnrcnorp,,EIExrRo-ENCEFALoGRAFIE TTJDENS HAnropERATIEs"

Deze werkgroep, welke evenals de volgende begin 196o werd ingesteld, is als
volgt samengesteld:

Dr. K. Mechelse, Dr. §(/. Storm van Leeuwen.
Dr. A. J. R. Simons,

De werkgroep zal zich beraden over een samenwerking ten aanzien van de
vele problemen, welke zich voordoen bij het opnemen van elektro-encefalo-
grammen tijdens hartoperaties (met extra-corporale circulatie). In de eerste plaats
zullen technische problemen aan de orde komen.

Tijdens de bijeenkomsten, welke de werkgroep in de verslagperiode heeft
gehouden, werden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: het vóór-
komen en voorkómen van elektrische stilte tijdens de operatie; her optreden van
delta-activiteit; de toegepaste elektroden, hun plaatsing, aanral, bevestiging
enz.; storingen door wisselspanning; analyse en polygrafie.

Tevens werden verschijnselen vergeleken, welke optreden in het elektro-
encefalogram in de periode voorafgaande aan het aansluiten van het kunsthart
bij een aantal operaties, welke te Leiden en Utrecht waren verricht.

\TrnrcnoBp ,,HrnsENoNDERzoEK EN -coAGULÀTrE MET BEHULn vAN DrEprE-
ELEKTRODEN,,

De samenstelling van deze werkgroep is als volgt:
A. M. Flamoen,
Dr. O. Magnus,
J. van Manen,
Dr. K. Mechelse,

Dr. H. F. R. Prechtl,
Dr. §7. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel,
G. van der Vliet.

De werhgroep zal samenwerken bij het hersenonderzoek met behulp van acute
en chronische diepte-elektroden en de therapie door middel van coagulatie. De
werkgroep is in de verslagperiode driemaal bijeen geweest, waarbij informatieve
voordrachten werden gehouden €n over de technieken werd beraadslaagd.
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IN cexc ZTINDE oNDERZoEKTNGEN BIJ ANDEREN MET suBsrDrE vAN os MBorscH-
FvsrscnB Aroruxc T.N.O.

I. Fysrorocrr EN INTERNE GENEESKUNDE

r. Onderzoekingen fitet een cardiotacbomcter

Deze onderzoekingen worden verricht onder leiding van Dr. F. H. Bonjer
in het laboratorium van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees-
kunde te Leiden. Gedurende de verslagperiode werd de cardiotachometer, welke
ten behoeve van d,eze onderzoekingen door de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O.
in bruikleen is gegeven, gebruikt bij onderzoekingen betreffende arbeid bij hoge
temperaturen en betreffende de invloed van de inademing van verschillende
concentraties styreen op de polsfrequentie.

In de industrie werd de cardiotachometer herhaaldelijk gebruikt bij een onder-
zoek naar de hittebelasting in een gasfabriek.

Het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O hield zich bezig met de ontwikkeling
van apparatuur voor de radiografische overdracht van meerdere signalen,
waaronder in de eerste plaats de hartfrequenrie. Voor bijzonderheden hier-
omtrent wordt verwezen naar hetgeen elders in dit verslag is vermeld bij
het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. onder het hoofd ,,Instrumentatie" bij
cardiotachometrie.

2, Onderzoebingen betrelt'ende de continue rneting aan de bloeddruk

Prof. Dr.A.J.H.Vendrik heeft over dit onderzoek het volgende medegedeeld:
Gebruikmakend van de nieuwe meetm€thode aan de vinger met de poly-

merisatiemanchet werd de drukbepaling op oscillometrische wijze herhaald.
Gelijktijdig werd op deze wrlze aan duim en wijsvinger gemeten om de invloed
van de ligging van de afi.eria digitalis op de gemeten drukwaarden na re gaan.
Dit onderzoek is nog niet afgesloten.

Vergelijkende metingen van het drukverloop in arteria digitalis en arteria
brachialis werden verricht aan een groter aantal proefpersonen. Om een indruk
te krijgen van de invloed van de weefselvulling werd bij deze proev€n revens
een statisch drukverschil geïntroduceerd.

Metingen werden verricht aan de afhankelijkheid van het amplitudediagranr
van de temperatuur, de plaats op de vinger en de breedte van de manchet. De
dynamische compressibiliteit van de polymerisatiemanchet werd vergeleken met
die van vroeger gebruikte manchetten.

3. Onderzoek inzahe perifere circulatie

Dit onderzoek wordt zoals bekend verricht door een werkgroep waarvan deel
uitmaken Prof. Dr. E. J. Ariëns, Prof. Dr. J. Mali, Dr. J. B. Stolte en Prof. Dr.
A.J.H.Vendrik.
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Ten behoeve van het onderzoek werd voor het jaar ry6o opnieuw subsidie
verleend.

Over de werkzaamheden in de verslagperiode wordt het volgende medegedeeld:
Bij de dierexperimenten in Nijmegen werd een beter inzicht in de effectiviteit

van de doorbloeding verkregen door behalve de stroomsterkte van het bloed in
een spier- en huidvene ook de zuurstofverzadiging continu te meten. Op deze
wijze is van diverse farmaca de invloed op huid- en spierdoorstroming in de
achterpoot van de hond nagegaan. Bovendien is getracht de bruikbaarheid van
enige onbloedige methoden voor het meten van de perifere doorstroming in
vergelijking met de bloedige meting te onderzoeken, dit mede in verband met een
mogelijke toepassing bij het klinisch onderzoek.

In de kliniek heeft de plethysmografie volgens §lhitney zich ontwikkeld tot
een routine-onderzoek. Arteriële occlusies in de extremiteiten kunnen gediagnos-
tiseerd worden en ruwweg gelokaliseerd. Daarnaast is het mogelijk het effect
Yan een therapie te beoordelen.

De voornaamste moeilijkheden met de polarografische zuurstofspannings-
meting in vitro zijn overwonnen.

Gewerkt wordt aan een micro-elektrode voor metingen in vivo.

4. Onderzoek inzake de interpretatie aan foto-eleletriscbe en plethysnrografiscbe
rnetingenvan de perif ere circulatie

Op aanvraag van Dr. Jw. van den Berg is de subsidietermijn van dit onder-
zoek met een jaar verlengC tot r mei 196r en werd een subsidie verleend voor
personele kosten van twee medewerkers. Beide medewerkers zullen per r januari
196r overgaan in dienst van de Rijksuniversiteit te Groningen.

Gedurende het jaar t96o is in hoofdzaak gewerkt aan de constructie en de
verdere ontwikkeling van het elektrisch analogon van de gehele bloedsomloop
van de mens, waarover in het verslag over het jaar ry59 reeds gesproken werd.

Verwacht wordt door dit onderzoek een beter inzicht te verkrijgen in het
ontstaan van de grote verscheidenheid van drukcurven, die op verschillende
plaatsen in de circulatie, met name perifeer kunnen worden waargenomen, en
in de oorzaken voor het ontstaan van de talrijke variaties in deze curven
wanneer deze op dezelfde plaats maar onder verschillende omstandigheden
worden opgenomen.

Bij het ontwerp wordt uitgegaan van het feit dat de stroming van bloed
door een bloedvat met voldoende nauwkeurigheid beschreven kan worden door
middel van de differentiaalvergelijkingen, welke ook het elektrische gedrag van
de in de elektrotechniek bekende ,,[ange leiding" karakteriseren. Een dergelijke
,,lange leiding" kan op zijn beurt met iedere gewenste nauwkeurigheid vervangen
worden door een aantal in serie geschakelde netwerken. FIet analogon wordt
daarom opgebouwd uit pi-netwerken, welke ieder een deel van een bloedvat of
m€erdere parallel lopendè bloedvaten representeren. Het analogon wordt gesplitst
in drie delen, een voor de grote circulatie, een voor de longcirculatie en een voor
het elektronische hart. Het elektronische hart zal zo goed mogelijk de verschil-
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lende variabelen en de daarop inwerkende regelmechanismen van het levende
hart representeren.

Daar de grootte van de elementen van de netwerken afhangt van de afmetin-
gen en de eigenschappen van de bloedvaten, is een uitgebreid onderzoek van
de literatuur noodzakelijk. Het blijkt dikwijls moeilijk te ziin om exacte gegevens

te verkrijgen, m€t name ook wat de regelmechanismen betreft. In al deze stadia,
ook wat betreft de interpretatie van de reeds verkregen resultaten, bestaat er

een nauwe samenwerking met de Cardiologisch Afdeling van de Interne Kliniek
van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen.

In concreto is nu gerealiseerd het gedeelte van de grote circulatie dat de

schou Jers, de armen en het hoofd weergeeft, met de noodzakelijke afsluitingen,
en het elektronische hart, waarbij de regelingen in dit stadium nog niet auto-
matisch kunnen verlopen. De longcirculatie is construcdef in voorbereiding.

Met het reeds gereedgekomen gedeelte kan een groot aantal van de bij het
leven, onder normale en pathologische omstandigheden waargenomen polscurven
worden nagebootst. Een volledige interpretatie van de invloed van de verschil-
lende variab elen zal echter slechts mogelijk zijn wanneer het analogon in zijn
geheel gereed gekomen is.

5. Onderzoek naar de mecltanische eigenscbappen vd.n de long ten behoezte van
het longfunctie-onderzoek

Aan Prof. Dr. H. Deenstra is naar aanleiding van een desbetreffend verzoek
ten behoeve van dit onderzoek wederom voor een jaar subsidie verleend. De
subsidietermijn loopt tot r februari 196r.

In de verslagperiode werd verder gewerkt aan de opstelling, die grootheden
betreffende de mechanische eigenschappen van de long meet en registreert. Elek-
tronische onvolkomenheden werden zo goed mogelijk opgelost, zij het dat bij
verder klinisch gebruik zich nog enkele problemen zullen voordoen. Voor de

kliniek werden nog een cardiotachometer en een hoogspannings plaatspannings-
appaÍaat gebouwd en getest. Kleine experimenten werden uitgevoerd aan toe'
stellen, welke in de kliniek in gebruik zijn.

6. Onderzoek naar het ontstddnsrnecbanisme aan lysiologische en pathologiscbe
hartgeruisen

Dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. D. Durrer,
zal in verband met de inrichting rran een nieuwe cardiologische afdeling bij de

Universiteit van Amsterdam enige tijd gestagneerd zijn.

7, Onderzoeh naar de bemodynarniscbe geaolgen oítn een stenose in een bloed-
vat of in het ltdrt

Prof. Dr. H. A. Snellen heeft medegedeeld, dat het niet mogelijk is gebleken
aan het werkplan voor 196o uitvoering te geven, daar de tijd van de weten-
schappelijke medewerker, die het onderzoek verricht, hoofdzakelijk is opgeëist
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Laboratoriwmmodel oan een pomp,

die het hart gedurende hartoperaties ban uerpangen
( M ed.isc h-F y sisc b I nstituut T NO )



Testarbeid op de t'ietsergometer, zoals gebruibt bij het arbeidst'ysiologiscb onderzoek

oan de At'deling Arbeidsgeneeskunde

(Nederlands Instituut t"toor Praeventieoe Geneesleunde)



door andere onderzoekingen in verband met promoties van assistenten en door
langdurende voorbereidingen voor nieuwbouw.

E. Onderzoehingen inzake de elektrornyograt'ie

Bij deze onderzoekingen onder leiding van Dr. H. A. Snellen te Leiden wordt
gebruik gemaakt lrrr, è.t elektrokymograaf, welke door de Medisch-Fysische
Afdeling T.N.O. in bruikleen is gegeven.

Betreffende deze onderzoekingen is geen jaarverslag ontvangen.

9. Onderzoele inzake plaats aan ontstd.an en wize ean ,uoortgoleiding door de

tborax vdn bart gerui.sen

Prof. Dr. H. A. Snellen diende ten behoeve van dit onderzoek eerl aanYraag

van subsidie in, welke werd ingewilligd. De subsidietermijn loopt van r oktober
196o tot r oktober r96r.

Met het onderzoek wordt beoogd gegevens te verkrijgen inzake de plaats van

het ontstaan van hartgeruisen en wijziging in vorm (amplitude, frequentie en

tijdsduur) ten gevolge van voortgeleiding in het hart, respectievelijk grote vaten,

en in de thorax.
Ter voorbereiding van het onderzoek werd een oriënterende literatuurstudie

verricht omtrent de intracardiale fonocardiografie. Voorts werden de tot dusver

reeds hier verkregen intracardiale fonocardiogrammen bestudeerd. Het ligt in de

bedoeling om thans met de verschillende tyPen fonocatheters ervaring op te
doen en een definitieve keuze te maken. Met het Medisch-Fysisch Instituut
T.N.O. werd overlegd ten einde tot eer. zo goed mogelijke coördinatie te komen.

II. Nrunorocrc

Onderzoeb inzake de toepdssing aan ultragelaid bij de di.agnostiele aan bersen-

dandoeni.ngen

Ten behoeve van dit onderzoek is naar aanleiding van een desbetreffend

verzoek aan Dr. J. \f. G. ter Braak voor de periode van r december 196o tot
r december r96r voor het derde jaar subsidie verleend. Over de werkzaamheden
in t96o kan het volgende worden vermeld.

Het onderzoek betreffende de anatomische betekenis van de verschillende
echo's in het echo-encefalogram werd voortgezet. Fliertoe werd bij een aantal
patiënten tegelijkertijd een pneumencefalogram en een echo-encefalogram ver-
vaardigd.

Vooi een verder onderzoek werd aan de ontwikkeling van een B-scanmethode

gewerkt, waardoor het mogelijk is twee-dimensionale beelden te krijgen. Hiertoe
werd aanrrankelijk een apparatuur gebruikt waarbij het zend- en ontvangst-
sysreem volgens een snijlijn van een bepaald vlak met de schedel langs de schedel

bewogen wàrd. Het bleek dat bij het schuiven van de taster (zend- en ontvangst-
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syst€em) over de schedel, de echo's van het mediane vlak een geringe afwijkende
richting krijgen wanneer men de taster frontaalwaarts beweegt. Er werd aan-
getoond dat deze afwijkingen ontstaan doordat verschillende gyri en sulci als
reflectievlakjes werken bij instralen onder een geringe hoek met het mediane
vlak.

Er werd overgegaan tot een andere methodiek waarbij in een waterbad het
zend- en ontvangstsysteem evenwijdig aan de sulcus longitudinalis werd bewo-
gen en tevens loodrecht op het mediane vlak werd ingestraald. Hierbij gaat de
tijdbasis van de beeldbuis met behulp van een lineaire potentiometer synchroon
met het zend- en ontvangstsyst€em op en neer. Iedere echo is als een punt op
het beeldscherm weergegeven, zodat b\ een fotografische opname met lange
expositieduur tijdens de beweging van het zend-ontvangstsysteem lijnen gere-
gistreerd worden.

Tevens werd aangetoond dat de echo's van bloedvaten bij de klinische echo-
encefalografie (A-scanmethode) geen rol spelen.

Ook het onderzoek over de echo-pulsaties werd bij patiënten met tumoren
voortgezet. Ook nu werd bij een aantal patiënten met een ruimte-beperkend
proces in een grote hersen-hemisfeer een verschil gevonden tussen de latentie-
tijden van de carotis en echo-pulsaties aan de gezonde en pathologische zijde.
Aan de gezonde zijde werden ze vaak kleiner gevonden. Dit werd echter o.a.
niet gevonden bij enkele patiënten met multiple carcinoommetastasen in beide
hemisferen, ook al was er een verdringing van de mediane structuren.

III. Oro-nHrNo-LARyNGoLocrE

r. Onderzoeb inzake zterstaanbaarbeid van gefilterde spradk

In het afgelopen jaar werd het in r9y9 begonnen onderzoek naar de versraan-
baarheid van gefilterde spraak bi ,.e.lawaaidoven onder leiding van Prof. Dr.
H. C. Huizing voortgezet. Daarbij werd gebruik gemaakt van spraakaudio-
metrie. De gebruikte woordlijsten waren niet alleen samengesteld uit geselec-
teerde fonemen, maar bovendien beperkte zich het klankbeeld ten gevolge van
filtering tot het gebied boven tzSo Flz. Bij voldoende intensiteit bleek deze
woordlijst verstaanbaar voor normale oren.

Deze klankkleur werd gekozen ten einde de verstaanvaardigheid van z.g.
lawaaidoven na te gaan voor spraak, waaryan de werkzame componenten juist
vallen in dat gebied van de toonschaal, waarin genoemde doven slecht horen.

Ondanks het feit, dat bij aanbieding van normale ongefilterde spraak lawaai-
doven vaak een aanzienlijk discriminatieverlies blijken te bezitten, bleek deze
typische vorm van verminkte spraak voor hen veelal goed verstaanbaar, mirs
het tekort aan gehoorscherpte door voldoende versterking gecompenseerd werd.

De spectrale energieverdeling van de testwoorden langs de toonschaal werd
getoetst door middel van 1/3-octaaf-filter, waarmede de in elke band door-
gelaten energie van signaal en ruis bepaald werd. Daarbij bleek dat in het gebied

tt4



beneden rzSoFl:z de signaalimpulsen overal zwakker waren dan de achtergrond-
ruis, terwijl boven 3ooo FIz evenmin werkzame componenten van enige bete-
kenis werden gevonden.

Derhalve valt het zwaartepunt der informatieve bijdragen in het gebied van
rzjo-zjoo Hz; alleen in dit gebied werd de gehoordrempel van de proefpersonen
in ruime mate overschreden. Blijkbaar is het discriminatievermogen van lawaai-
doven in deze band dus goed behouden gebleven. Uit andere onderzoekingen is
bekend dat een bandbreedte van ca. r octaaf midden in de toonschaal inderdaad
toereikend kan zqn om verstaanbaarheid te waarborgen.

Ffet onderzoek wordt voortgezet.

2. Onderzoeh inzabe de oorzaken aan de neusacbtigbeid aan de stern

Dit onderzoek, ten behoeve waarvan aan Prof. Dr. E. Huizinga gedurende
de periode van r oktober :,956 tor 3r december r9y9 subsidie is verleend, is in
de loop van 196o afgesloten. De resultaten van het onderzoek zullen worden
gepubliceerd.

3. Onderzoele naa,r bet akoestiscb systeeïn telefoon-oorstuhje-oor

De subsidiëring ten behoeve van dit onderzoek, dat onder leiding van Prof.
Dr. A. J. H. Vendrik wordt verricht, is op r juli ry6o geëindigd.

Het gereedkomen rran het eindverslag is vertraagd in verband met personeels-
moeilijkheden en doordat aanzienlijk meer berekeningen gemaakt moesten wor-
den dan aanvankelijk werd verondersteld.

4. Onderzoek inzalee bet analyseaermogen van ltet menselijk geboor

Ten behoeve van dit onderzoek is op verzoek van Prof. Dr. L. B. \7. Jongkees
voor het jaar 196o opnieuw een subsidie verleend.

FIet onderzoek werd in ry6o geconcenrreerd op het begrip kritische band-
breedte. Het is gebleken, dat de bekende methoden geen bruikbare en overeen-
stemmende waarden opleverden. Dit moet geweren worden aan het karakter
der gebruikte ruisbanden, te weten de inherente fluctuaties in sterkte. Deze
fluctuaties worden duidelijker hoorbaar naarmate het door de ruisband in beslag
genomen frequentiegebied smaller wordt.

De maskering blijkt in het gebruikte bandbreedte-gebied nagenoeg volkomen
bepaald te worden door de discriminatie, die het oor voor deze fluctuerende
verschijnselen heeft en niet door de frequentieselectiviteit van het oor (zoals
deze door de kritische bandbreedte wordt uitgedrukt).

Ter bepaling van de kritische bandbreedte is een afwijkende methode voor-
gesteld, welke beter aansluit bij het begrip selectiviteit en waarbij de storende
invloed van fluctuaties is verminderd.

Oriënterende proefnemingen gaven reeds een belangrijk grorere nauwkeurig-
heid te zien. Of het hierbij geïmpliceerde begrip van de kritische bandbreedte
een zinvol begrip is, zal moeten worden uitgezocht. Bijzonder belangrijk lijkt
in dit verband een beter begrip omrrent de tijdfactor.
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,. Onderzoek inzake irnpedantiebepaling adn het menselijh oor

Aan Prof. Dr. L. B. \ír. Jongkees is in r9y9 op zijn verzoek ten behoeve van
dit onderzoek een subsidie verleend voor personele kosten.

Aangezien het geruime tijd heeft geduurd alvorens een medewerker voor dit
onderzoek kon worden aangetrokken, is met het onderzoek eerst in augustus r96o
begonnen en kunnen nog geen definitieve resultaten gemeld worden.

Een uiterst eenvoudig model van een impedantiemeter wordt thans op zijn
betrouwbaarheid beproefd. Het ligt in de bedoeling de bruikbaarheid van een

dergelijk insrrumenr re testen met de voorspelling van de amplitudekarakteristiek
van een telefoon, aan de hand van de gemeten impedanties.

IV. Opntneruorocm

Onderzoeh inzake analyse aan enige oisuele t'uncties onder normale en patho'
lo gi s c h e oms t and i. gb ed en

Ten behoeve van dit onderzoek is op aanvraag van Prof. Dr. J. ten Doesschate

en Prof. Dr. H. Flieringa een subsidie verleend voor de periode van r augustus

196o tot r augusrus r96t. Het onderzoek is een voortzetting en uitbreiding van
de onderzoekingen inzake kleurenzien bij slechtzienden, inzake visuele functies
van het amblyope oog en inzake verkregen kleurenblindheid.

Het onderzoek zal zoals voorheen worden verricht in samenwerking met het
Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O.-T.N.O.

Over de voortgang van het onderzoek in het verslagjaar wordt het volgende
vermeld:

Mechanisme van donkeradaptatie

Aan de experimentele analyse van de neurale en fotochemische componenten
van het procèr der donkeradaptatie werd verder gewerkt. De resultaten van dit
onderzoek werden medegedeeld in de decembervergadering van het Nederlands
Oogheelkundig Gezelschap te Amsterdam en zullen worden gepubliceerd in

,,Vision Research".

Oriëntatie van receptoren in normale en amblyope ogen

Kwantitatieve bepalingen van her Stiles-Crawford-effect in normale en enkele

amblyope ogen voerden tor de overtuiging, dat een desoriëntatie van de receptor-
cellen een belangrijke invloed heeft op de visuele functies.

Spatiële summatie in de retina
De arts Botermans heeft een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de

afmetingen van het Ricco-gebied als functie van de excentriciteit in de retina
zowel ,róor rood licht (kegeltjesfunctie) als Yoor groen licht. Het is de bedoeling
dat dit onderzoek zal worden gepubliceerd in de vorm van €en proefschrift.

Fusiefrequenrie voor sinusvormige lichtprikkels met variabele modulatiediepte

De arts Breukink is begonnen met een onderzoek, waarin het gedrag van de
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door de Lange voor het oog beschreven frequentiekarakteristiek wordt bestu-
deerd bij patiënten en ter vergelijking bij enkele normale proefpersonen. Ook de
rcsultaten van dit onderzoek zullen vermoedelijk in de vorm van een proefschrift
worden gepubliceerd"

Onderzoek met verschillende kleurentesten

Dit onderzoek werd voortgezet. Aanvanhelijh werd met behulp van de
speciaal voor dit onderzoek ontworpen flikkerfotometer tevens de ongevoelig-
heidskromme bij een aantal slechtzienden centraal en paracentraal bepaald.

In verband met de nog niet klaar gekomen bouw van de apparatuur, nodig
om ook in de periferie van het gezichtsveld metingen te yerrichten, moest dit
deel van het onderzoek nog worden uitgesteld.
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AFDELING VOOR RADIOBIOLOGIE T.N.O.

ALGEMEEN

FIet besmur kwam in het afgelopen jaar tweemaal in vergadering bijeen.
De samenstelling van het bestuur was op r januari t96t als volgt:

Prof. Dr. J. §[. Tesch, rtoorzitter,
Prof. Dr. A. H. IJf. Aten Jr.,
K. Breur,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Prof. Dr. A. Querido,
Prof. Dr. C. L. Rtimke,

'iTERKZAAMHEDEN

ReorosrorocrscH fNsTrruur T.N.O.

Algemeen
Prof. Dr. J .A. Cohen droeg op 6 december zijn directeursfunctie over aan

Dr. D. \[. van Bekkum. Met ingang van dezelfde datum aanvaardde Dr.
L. M. van Putten de functie van onderdirecteur.

Ter gelegenheid van de directie-overdracht werd, in aanwezigheid van de

voorzitter van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., de voorzitter van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. en het voltallig personeel van het Medisch-
Biologisch Laboratorium R.V.O.-T.N.O. en het Radiobiologisch Instituut
T.N.O., een aantal toespraken gehouden waarin de dank tot uitdrykking kwam,
die het instituut aar, zï)n scheidende directeur verschuldigd is wegens zijn
vruchtbare initiatieven en zijn bijdrage tot de ontwikkeling van het instituut
en de opleiding van de staf.

Dr. H. M. Klouwen beëindigde in november zyn studieperiode in de Ver-
enigde Staten van Amerika. In augustus vertrok Dr. J. C. Klein voor een periode
van tien maanden naar de Tissue Culture Unit te Atlanta, Georgia (U.S.A.).
Dr. L. M. van Putten maakte een studiereis door de Verenigde Staten van
Amerika gedurende de maanden september en oktober.

Op r december 196o werd een begin gemaakt met het overbrengen van
personeel en materiaal naar het nieuwe laboratoriumgebouw, waarvan de bene-
denverdieping gereedgekomen is.

In het begin van het jaar vond een kleine verbouwing aan gebouw A (dierstal)
plaats, waarin Dr. L. M. van Putten en zíjn medewerkers een zeer voorlopige
behuizing vonden.

Medio april werd gebouw B (dierstal) voor specifiek-pathogeenvrije proef-
dieren in gebruik gesteld.

In oktober werd begonnen met de verbouwing van gebouw 79. Dit werk zal
in augustus t9& zijn voltooid.
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§[erkzaamheden

Onderzoeh naar de stofwisseling en de biologiscbe effectenvan strontiurn-isotopen

FIet oriënterend onderzoek naar de toxische effecten van eoSr bij muizen werd
in dit jaar afgesloten. Het experiment, dat in t957 was begonnen met 40 muizen,
ingespoten met r#c 90Sr per gram, tg muizen met o,2 l.r.c 90Sr per gram en 8o
controledieren, kon na de dood van de laatste controlemuis op 20 oktober 196o
volledig worden bewerkt. Binnenkort zal een rapport over de resultaten ver-
schijnen.

Ter voorbereiding van een nieuw toxiciteitsexperiment waren reeds in 1919
studies met 85Sr omtrent de invloed rran een fosfaatarm dieet op de strontium-
stofwisseling verricht.

Op ro april ry6o werd naar aanleiding van deze onderzoekingen een nieuwe
toxiciteitsproef begonnen. De opzet van dit onderzoek is na te gaan of een
fosfaatarm dieet na de toediening van eoSr de overleving van de proefdieren
gunstig beïnvloed. De voorlopige resultaten leken deze veronderstelling te be-
Yestigen.

Bestudering oan stalingset't'ecten op biochemiscbe processen in de ce,l

Dit onderzoek werd op zeer beperkte schaal voortgezet in verband met de
afwezigheid van Dr. H. M. Klouwen.

Vlerkzdambeden tot bet aerkrijgen van specifieh-patbogeenarije proefdieren (in
sarnenwerking rnet het Medisch-Biologiscb Laboratoriurn R.V.O.-T.N.O.; Ewra-
tomproject nr. z)

In de maand april van dit jaar werd een groot aantal door middel van sectio
caesarea ter wereld gebrachte ratten,.behorende tot de twee in het laboratorium
Ín voorraad zijnde stammen, met de hand opgevoed.

Mede dank zij goede voorbereiding slaagde dit project bevredigend. Het
gelukte evenwel niet jongen van de Glaxo-stam op deze wijze groot te brengen.

Daarom werden in het najaar de jongen van de inmiddels produktief geworden
Brofo-stam SPF-ratten (specifiek-pathogeenvrije ratten) zoveel mogelijk ver-
vangen door onder aseptische condities ter wereld gebrachte G1axo-ratten. Op
d"ze manier is het gelukt ook de tweede (ingeteelde) stam onder SPF-omstandig-
heden groot te brengen. Aan het eind van 196o zullen ook van de nu geslachts-
rijpe Glaxo-exemplaren nesten worden gevormd.

Nadat de bacteriologische werkzaamheden in het begin van dit jaar zich
hoofdzakelijk richtten op het vinden van die verhoudingen, waaronder voer en
andere materialen binnen de voor SPF-kweek bestemde ruimten konden worden
ingevoerd, zijn nu ook de eerste controle-onderzoekingen op de dieren verricht.
Vel moet dit voorlopig nog op beperkte schaal geschieden, daar voor deze
onderzoekingen de dieren veelal moeten worden opgeofferd.
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In de loop van het jaar is veel sterftc voorgekomen onder de beide ingeteelde

caviaestamÀen. Infecties van verschillende etiologie waren daarvan de oorzaak.
Hierdoor kon van verdere ontwikkeling in de zin van specifiek-pathogeenvrij
maken geen sprake zijn.

Onderzoeb naar de biologiscbe tberapie bij bestraalde d.pen (in samenwerking rnet

bet Mediscb-Biologiscb Laboratoriurn R.V.O.-T.N.O.; Euratornproiect nr. r)
Over dit onderzoek verscheen in het begin van ltet iaar een interimraPPort-

Ten vervolge hierop werd de oorzaak van de vroege sterfte bij bestraalde, met
homoloog beenmerg behandelde apen nader onderzocht.

Na het vertrek van Dr. B. G. Crouch, die gedurende twee jaar aan dit onder-
zoek heeft medegewerkt, werden twee artikelen over de verkregen gegevens

voorbereid. Deze zullen binnenkort ter plaatsing worden aangeboden.
Samenvattend kan worden vermeld, dat is gebleken dat homologe beenmerg-

transplantatie bij bestraalde apen tot gevolg heeft, dat een ernstige secundaire

ziektè optreedt, die grote overeenstemming heeft met de bij enhele patiënten
wrrrg.rrà-.n ziektebeelden. Het beeld treedt bij aap en mens blijkbaar veci

sneller op na transplantatie en in een veel heftiger vorm dan bij knaagdieren.
De sanering van de apenkolonie vereist nog steeds veel zorg.

B e p alin g v an se S r en eo S r in b iol o gi s c b ïnat e r i d.d.l

In de loop van 196o werd dit onderzoek, dat drie jaar heeft geduurd, afge-
sloten. De resultaten van de metingen van monsters grond, gras en melk, die
in r959 werden genomen, werden uitgewerkt en sam€ngevat in een rapPort.

Daar na de stopzetting van de proeven met kernwapens in oktober 1958 dc

[all-out in de loop van Í9t9 en in 196o sterk is afgenomen, werd besloten het

onderzoek af te sluiten.

Dosimetrie

Een eoSr + eoy bron van yoo mC werd in een speciale mobiele opstelling
gemonreerd, die de mogelijkheid geeft om zowel cellen in weefselkweek als proef-
dieren met beta-straling te bestralen.

Onderzoek naar de kunstmatige actiaiteit in lucbt en neerslag (uit bet verslag
aan Dr. Joh. Bloh, Mediscb-Bio'logiscb Laboratorium R.V.O.-T.N.O.)

De kunstmatige radioactiviteit in atmosferische stof bedroeg in:
december Í9j9 gemiddeld o,o5 pc/m3, maximaal o,o9 pc/ms
januari t96o ,, o,o4 ,, , ,, o,e7 

',februari 196o ,, o,o7 ,, , ,, orr Í ,'
maart t96o ,, orl2 ,, , ,, rrÍ2 r,

april 196o ,, o,o8 ,, , ,, o, r j ,,
rnei t96o ,, o,ro ,, , ,, o,2J ,,
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juni 196o gemiddeld o,rr pclm3, maximaal o,r9 pclm3
juli t96o ,, o,oÍ ,, , ,, orr r ,,
augustus tg6o ,, o,oÍ r, , ,r orQg ,,
september 196o ,, o,o4 ,, , ,, o,ro ,,
oktober 1960 ,, oro2 ,, , ,, oro4
november 196o ,, oro2 ,, , ,, oroÍ ,,

Voor de activiteit in regenwater werd gevonden:

december Í9t9 actiyiteit t9 pc/\, neerslag 2,5 mm/dag
januari ry6o u 76 ,, , ,, 2,6 ,,
februari 196o ,, r Í o ,, , ,, rr39 ,,
maart tg6o ,, 2íQ ,, , ,, or49 ,,
april t96o geen volledige gegevens beschikbaar.
mei 196o activiteit 93 pc/\, neerslag t,13 mmldag
juni 196o u 97 ,, , ,, r,o j ,,
juli 196o ,, j j ,, , ,, Í,99 ,,
augustus tg6o ,, 62 ,,, ,, Jrr2 ,,
september 196o u 33 ,, , ,, 2136 ,,
oktober 196o ,, r Í ,, , ,, 4,36 ,,
november t96o ,, Í2 ,, , ,, 4roí ,,

De analyse van afzonderlijke nucliden in maandelijkse regenwatermonsters
werd voortgezet. Alleen in februari, maart en april werd seSr gevonden, af-
komstig van Franse atoombomproeven in de Sahara. De nucliden eosr, 137C§

en 144Ce war€n het gehele jaar door in goed meetbare concentratie in regen-
s/ater aanweziS.

De resultaten van de radiochemische analyses, die sinds 1957 werden ver-
richt, zijn neergelegd in een rapport van het Medisch-Biologisch Laboratorium
R.V.O.-T.N.O.

Na de zomer yan 1959 is een sterke daling van de kunstmatige radio-
activiteit in de atmosfeer opgetreden. Indien deze daling zich tot op heden
had voortgezet, zotr de radioactiviteit inmiddels onmeetbaar klein zijn ge-
worden. Het is gebleken dat dit niet het geval is. Het huidige niveau is,
hoewel laag, nog duidelijk meetbaar en vermindert vrijwel niet rneer.

De experimentele tberapie van lymtosarcoom bij muizen

Doordat aan ander onderzoek voorrang moest worden verleend, zijn er dit
jaar weinig vorderingen gemaakt.

Het effect van isologe lymfoïde cellen op de groei van bestraald lymfo-
sarcoom werd onderzocht aan de hand van een andere tumor dan waarmede
de voorafgaande experimenten werden verricht.

De mogelijkheden van beenmergtransplantatie na gefractioneerde bestraling
in muizen werd bestudeerd bij een groot aantal verschillende stralingsdoses en
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diverse fractioneringsschema's. Dit onderzoek zal binnenkort worden afge-
sloten.

Onderzoek, naar de inaloed van ioniserende straling op cellen in raeefselleuee'k,

ln t96o werd het onderzoek voortgezet met de bepaling van het Percentage
menselijke niercellen, dat na bestraling met beta-straling van eoy en zo kV
röntgenstraling nog in staat is tot cloonvorming. Het bleek, dat de vorm van
de overlevingscurves bij benadering hetzelfde is als die, welke met zoo kV die van
zo kV röntgenstraling werd verkregen.

De relatieve biologische effectiviteit van de beta-straling bleek o,85 * o,ro,
die van zo kV röntgenstraling r,rÍ * o,ro te zijn.

Verder werd de gevoeligheid van deze cellen in evenwicht met gasmengsels

met verschillend zuurstofgehalte bepaald. In zuivere stikstof bleek de ge-

voeligheid een factor 2,6 lager te zijn dan in lucht.
De resultaten van dit onderzoek werden beschreven in twee rapporten.

Bestrijding van de secundaire ziekte na transplantatie rnet vreemd beenmerg

Muizen, na bestraling met 9oo r en behandeling met rattebeenmerg, sterven
minder aan secundaire ziekte en lijden minder aan diarree indien zï1 van de

dertigste tot de honderdste dag na bestraling behandeld worden met anti-
biotica. In de loop van dit jaar werd getracht enig inzicht te krijgen in de

verhoudingen van de bacteriële darmflora gedurende dit proces. Gebleken is,

dat met het naderen van de dertigste dag zowel het aantal Gram-positieve
als het aantal Gram-negatieve elementen, gemeten aan de hand van een aantal
selectieve voedingsbodems, toeneemt. Behandeling met antibiotica heeft hierop
veelal geen duidelijk reducerende invloed.

De curatieve werking in een aantal combinaties zowel bij orale als paren-
terale toediening werd besmdeerd. Verschillende antibiotica bleken ten minste
even werkzaam te zijn als aureomycine.

Er werd een onderzoek begonnen naar methoden waarmede een selectieve
eliminatie van lymfoïde cellen uit de beenmergsuspensies kan worden verkregen.
Nagegaan wordt of hiermede de frequentie en ernst van de secundaire ziekte
kan worden verminderd.

Patbologiscbe anatornie van de secundaire ziebte bij de mens

Op verzoek van Dr. G. Mathé werd het sectiemateriaal onderzocht van
vier leukemische kinderen, die waren overleden na totale bestraling met Cobalt-6o
en behandeling met homoloog beenmerg. In twee gevallen bleef beenmerg-
regeneratie uit; de kinderen stierven aan beenmergaplasie. De tvree andere kinde-
ren stierven ondanks beenmergregeneratie onder het beeld van koorts, anorexie,
diarree, geelzucht (één geval) en ernstige dermatitis.

De afwijkingen bij deze kinderen waargenomen vertoonden grote overeen-
komst met de lesies, gevonden bij muizen en apen, die na behandeling met
vreemd beenmerg aan secundaire ziekte overleden.
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ReororocrscHn'Wrnrcnorp T.N.O.

Met de voorbereiding voor de bouw van een inrichting voor het meten van
de radioactiviteit in het menselijk lichaam is goed gevorderd. De fysische appa-
ratuur is voor het grootste deel reeds besteld, terwijl de bouwplannen voor het
laboratorium reeds ver zijn gevorderd.

De dosimetrie van langzame neutronen is thans gefundeerd op de fluxmeting
door activering van indiumplaatjes. Hierdoor is het mogelijk filmbadges te
bestralen in een bekende neutronenflux. FIet bleek voordelen te hebben zilver
te gebruiken in plaats van cadmium voor de omzetting van de neutronenflux
in op de film inwerkende straling. Hierdoor wordt de verstoring van het neu-
tronenveld geringer, terwijl voorts de invloed van de bestralingsrichting wordt
opgeheven en de gevoeligheid nog ca. z5 % toeneemt,

Het aantal abonnees op de filmbadgedienst nam toe van zjÍ3 tot 3372.
Het aantal deelnemers aan de periodieke controle van röntgentoestellen steeg

van gg tot r19.
Het aantal bezochte inrichtingen in verband met het veiligheidsbesluit

ioniserende stralen bedroeg 374 e48 in 1959).
FIet aantal uitgevoerde opdrachten bedroeg 66 (SZ in r95fi.
In verband met de hinderwet werden 84 adviezen uitgebracht (82 in r9t».

'§0'rmcnosp Pnor. Dn. F. H. Sornls TNZAKE cENETISCHE oNDERZoEKINGEN

Het effect van voorbehandeling met cyanide op de door röntgenstraling ge-

induceerde mutatiefrequenties werd bestudeerd in zuivere stikstof bij lage en
hoge doseringssnelheid.

Uit de resultaten van proeven bij lage doseringssnelheid bleek, dat een ver-
hoging van de zuurstofspanning een belangrijke rol speelt bij het radiosensiti-
zerend effect van cyanide. De proeven met een hoge doseringssnelheid gaven
aanwijzingen voor een samenhang tussen stralingsintensiteit en een voor cyanide-
gevoelig biologisch systeem.

Het modificerend effect van nabehandeling met cyanide op de door straling
geïnduceerde mutatiefrequenties werd nader geanalyseerd. Hierbij werd het
volgende gevonden:

Nabehandeling met cyanide van spermatiden, die in 48 uur oude poppen
werden bestraald, levert geen voordelen in vergelijking tot de bemonstering van
stralingsgevoelige stadia van behandelde vliegen.

Variatie van de mutatiefrequenties in de paringsperiodes, waar de meest
stralingsgevoelige cellen bemonsterd worden, bij dieren, die alleen straling ont-
vingen, is bepalend voor het effect dat bij nabehandeling wordt waargenomen.

rVat betreft het effect van cyanide maakt het geen verschil of de vliegen
drie seconden of twee minuten na de bestraling aan blauwzuurgas worden bloot-
gesteld.

Nabehandeling met blauwzuurgas, volgend op vijf afzonderlijke stralings-
fracties, heeft hetzelfde effect als nabehandeling bij ongefractioneerde bestraling.
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Onderzocht is of nabehandeling met stikstof, evenals nabehandeling mer
blauwzuurgas, een verhogend effect heeft op de door straling geïnduceerde
mutatiefrequenties. In stadia met maximale stralingsgevoeligheid en in jongere
stadia van de spermatogenese werd een significante to€name van de mutatie-
frequenties ten gevolge van de nabehandeling met stikstof waargenomen.

Ffoewel een verschuiving van stadia met een verschillende stralingsgevoelig-
heid in de opeenvolgende paringsperiodes deze toename zou kunnen veroorzaken,
wordt deze verklaring van het nabehandelingseffect minder waarschijnlijk geacht.

Voorts werd onderzocht of herstel van de primaire genetische stralenschade
optreedt na fractionering van de dosis in vijf gedeelten, met een interval van
twee uur tussen de stralingsfracties, bij toepassing van een hoge doseringssnelheid.
Ook werd het effect van fractionering bestudeerd bij nabehandeling met stikstof.
Gemeend wordt uit de resultaten van deze proeven te mogen concluderen, dat
fractionering een significante afname van de mutatiefrequentie in stadia met
een maximale stralingsgevoeligheid kan veroorzaken. Het lijkt van betekenis,
dat het effect van nabehandeling met cyanide, dat geïnterpreteerd werd als
blokkering van herstelprocessen, eveneens in deze stadia het duidelijkste tot
uitdrukking komt.

In een oriënterende proef over het effect van chlooramfenicol op de door
röntgenstraling geïnduceerde mutatiefrequenties werd gevonden, dat chlooram-
fenicol de mutatiefrequentie in significante mate verlaagt in die stadia van de
spermatogenese, waar nog celdelingen plaatsvinden en dus eiwitsynthese verwacht
kan worden. In post-meiotische stadia werd geen effect van chlooramfenicol
waargenomen. Dit resultaat wordt van belang geacht in verband mer recente
waarnemingen, dat de voltooiingen van het door straling geïnitieerde mutarie-
proces samenhangt met de celdeling bij micro-organismen en dat bij manlijke
muizen herstel beperkt blijft tot spermatogonia.

Bij oriënterende proeven over het effect van ribonuclease op de genetische
effecten van röntgenstraling werd gevonden, dat ribonuclease de ïoor straling in
opeenvolgende stadia der spermatogenese geïnduceerde mutatiefrequenties in
verschillende mate modificeert.

GrNntrscns oNDERZoEKTNGEN oNDER LETDTNG veN Pnor. Dn. C. L. Riirurr

Onderzoele aan menselfi be cltromosornen

Gedurende 196o genoot het Genetisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht een subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ten behoeve van
een onderzoek aan menselijke chromosomen, verricht door Mejuffrouw Dr.
J. M. van Brink.

Onderzocht werden patiënten met het syndroom van Turner, in samen-
werking met de Kliniek voor Verloskunde (Prof. Dr. \f. P. Plate) te Utrecht,
en verder o.a. enige gevallen van mongolisme. Voorts werd een vijftiental
Ambonezen onderzocht en werd vastgesteld, dat het karyotype van deze
bevolkingsgroep normaal is.
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Drosopbila-onderzoek

Een studie van de mutatiefrequentie van geslachtsgekoppelde letale muta-
ties, geïnduceerd door een röntgendosis van r.7to r bij Drosophila melanogaster
onder goede en slechte fysiologische omstandigheden, laat zien dat deze mutatie-
frequentie in de hongerserie lager is dan in de controleserie.

\fianneer de hongerperiode na de bestraling blijft voortduren, is de mortaliteit
van de behandelde dieren zo hoog en het aantal nakomelingen zo gering,

dat hierbij de duur van het experiment werd beperkt fit 7 dagen na bestraling.
Hierbij werd de spontane mutatiefrequentie niet bereikt.

In experimenten, die voortduurden tot r y dagen na de bestraling, waarbij
de hongerperiode werd beëindigd op het moment van de bestraling, werd de

spontane frequentie van genoemde mutaties wel bereikt en wel oP r3-rt
dagen na de bestraling.

ONoBnzorr TNZAKE DE GoNADENDosIS DER BEvoLKING DooR Mmrscnn nöxrcrN-
DIAGNOSTIEK

Met dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. P. Muntendam wordt
verricht door de radiologe mejuffrouw Z. M. Beekman, wordt bedoeld antwoord
te geven op de vraag ,,§íelke is de bijdrage van de medische röntgendiagnostiek
tot de genetisch belangrijke stralenbelasting van de bevolking in een bepaald
gebied van Nederland?". Deze bijdrage wordt uitgedrukt als percentage van de

genetisch belangrijke stralenbelasting ten gevolge van de natuurlijke straling.
Voor dit onderzoek, waarmede op rt september r9y9 werd aangevangen, is

voor de tijd van twee jaar een subsidie verleend.
Over de werkzaamheden in de verslagperiode werd van mejuffrouw Beekman

het volgende samenvattende verslag ontvangen:
Van het onderzoek inzake de gonadendosis der bevolking van Leiden en

Oegstgeest door de medische röntgendiagnostiek is in het jaar 196o het eerste

gedeelte (,,survey" der apparaten) geheel en het tweede gedeelte (frequentie-
onderzoek) grotendeels afgesloten.

De constructie van een weefselequivalent fantoom ten behoeve van het dosi-
metrisch gedeelte is nog niet geheel beëindigd.

De bevindingen uit dit onderzoek zullen in de vorm van een proefschrift ge-

publiceerd worden.

ONornzor,r NAAR DE MocELIJKHEID vAN ooon nöNTcENBESTRALING vERooR-
ZAAKTE VERSCHUIVING VAN DE GESLACHTSVERHOUDING BII DE MENS

Zoals reeds in het vorige jaarverslag werd medegedeeld, heeft het bestuur van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. een aanvrage van de radioloog P. J. L.Scholte
voor een proefonderzoek naar de mogelijkheid van door röntgenbestraling ver-
oorzaakte verschuiving van de geslachtsverhouding bij de mens ingewilligd.
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Met dit proefonderzoek wordt beoogd na re gaan:
a. of een significante verschuiving van de geslachtsverhouding bij nakomelingen

van met röntgenstralen behandelde patiënten kan worden vastgesteld;
b. of het mogelijk is met behulp van deze gegevens de mutatieverdubbelings-

dosis bij de mens te berekenen.
Samenvattend kan het volgende over het proefonderzoek worden medegedeeld:
Om over de verschuivingen van de geslachtsverhouding bij nakomelingen

van bestraalde ouders in Nederland een indruk te verkrijgen, werden patiënren
verzameld uit een viertal radiotherapeutische afdelingen.

Hieruit werden 517 mannelijke en rz2 vrouwelijke patiënten geselecteerd, die
een hoge gonadendosis ontvingen, liggende tussen roo en 4oo rad,

Er werd een significante verschuiving geconsrareerd. Deze was echter in
hoofdzaak een gevolg van het nog onverklaarbare verschijnsel, dat het manne-
lijke patiëntenmateriaal vóór de bestraling een significanr van de norm afwij-
kende, te lage, waarde heeft.

De Afdeling Bewerking vaarnemingsuitkomsten T.N.o. heeft het materiaal
nog in bewerking, zodat het niet mogelijk is om aan het huidige onderzoek reeds
op dit ogenblik een conclusie te verbinden.

De vraag of het proefonderzoek uitgebreid dient te worden, kan momenteel
nog niet worden beantwoord.

Uit het patiëntenmateriaal van één der vier radiotherapeutische afdelingen
werd .een aanvang gemaakt met het onderzoek naar een mogelijke verschuiving
van de geslachtsverhouding bij de patiënten, welke een lage gonadendosis (5-ró
rad) ontvingen.

Bij 3oo mannelijke patiënten, die voor het onderzoek bruikbaar waren, werd
geen verschuiving van de geslachtsverhouding bij de nakomelingen geconstateerd.

Dit onderzoek wordt nog voortgezet.
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AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK T.N.O.

ALGEMEEN

In de afgelopen jaren is gebleken, dat de Gezondheidsorganisatie T.N.O. op
het gebied van klinisch geneesmiddelenonderzoek een blijvende, duidelijk afge-

bakende taak ten behoeve van de volksgezondheid zal kunnen blijven vervullen.
In verband hiermede heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

in haar vergadering van 20 september r96o besloten over te gaan tot het instellen
van een Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek T.N.O. Als gevolg hiervan
is de Adviescommissie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek opge-
heven. Enkele leden van de voormalige adviescommissie hebben zitting in het
bestuur van de nieuwe afdeling, de overige leden aanvaardden het lidmaatschap
van de Commissie van Bijstand.

Ffet bestuur van de Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek T.N.O. is

thans als volgt samengesteld:

Prof. Dr. J. §í. Tesch, voorzitter,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,

ond,ervoorzitter,

Dr. F. J. A. Huygen,
Dr. L. Schalm,
Prof. Dr. A. J. Steenhauer.

In de Commissie van Bijstand hebben zitting: Prof. Dr. J. G' G. Borst, Prof.
Dr. F. S. P. van Buchem, Prof. Dr. U. G. Bijlsma, Dr. F. A. van Dop, H. J.
Dijkhuis (in zijn functie van Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volks-
gezondheid), Drs. FI. van Genderen, Prof. Dt. J. Goslings, Dr. C. A. van Flees,

Prof. Dr. L. B. §tr. Jongkees, Prof. Dr. J. §f.H. Mali, Dr. N. A. Roozendaal (in
zijn functie van Farmaceutisch Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid), Prof.
Dr. \fl. G. Sillevis Smitt en Prof. Dr. E. H. Vogelenzarg.

In het secretariaat van het bestuur en van de Commissie van Bijstand zal
worden yoorzien door het secretariaat van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Als hoofd van de afdeling zal fungeren Dr. F. A. Nelemans en als adviseur
Dr. L. Meyler.

Ter voorbereiding van bovengenoemde reorganisatie, waarmede het dagelijks
bestuur in haar vergadering van 25 april instemde, werd een voorlopig bestuur
gevormd voor de periode van 3 r mei tot zo september. FIet voorlopige bestuur
bestond uit: Prof. Dt. J. \7. Tesch, voorzitter, Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
Dr. C. A. van Hees en Prof. Dr. E. H. Vogelenzang.

Daar Prof. Gaarenstroom wegens ziekte aan het begin van het jaar het
voorzitterschap van de Adviescommissie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelen-

onderzoek ., É"t dagelijks bestuur van deze adviescommissie niet daadwerkelijk
kon vervullen, werd waar nodig gedurende de periode van r ianuari tot z9 maart,
de datum waarop Prof. Dr. J. \ír. Tesch na zijn installatie als voorzitter van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. deze beide voorzitterschappen ging vervullen,
een beroep gedaan op Prof. Dr. E. H. Vogelenzang.
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FIet totaal aantal bestuursvergaderingen in dit jaar bedroeg zes, te weten één
van het dagelijks bestuur van de adviescommissie, twee van het voorlopige bestuur
en drie van het bestuur van de nieuwe afdeling.

In zijn vergadering van 29 november besloot het bestuur van de afdeling twee
assistenten, respectievelijk bij Dr. L. Schalm en Dr. P. M. J. Schweitzer, aan
te stellen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek ten behoeve van de afdeling.
Aan het einde van het verslagjaar waren de geschikte personen hiervoor nog
niet gevonden.

Gedurende dit jaar vonden r r werkbesprekingen met onderzoekers plaats,
terwijl de Subcommissie Tranquilizers eenmaal in vergadering bijeenkwam

Op r maart werd Dr. F. A. Nelemans geïnstalleerd als lid van de Farma-
copee Commissie.

Dr. Nelemans woonde de navolgende bijeenkomsten bij: het International
Symposium on quantitative Methods in Pharmacology te Leiden, een collo-
quium over Aerosoltherapie te Bad Lippspring en de Journées thérapeutiques
te Parijs.

Door Dr. Nelemans werden inleidingen gehouden voor de Nederlandse Ver-
eniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (ter gelegenheid van haar
jaarvergadering), voor het departement Rotterdam van de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie en voor de navolgende
kringen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst: Arnhem, Doetinchem, Emmen, Gouda en Sneek.

Een groot aantal besprekingen werd gehouden met vertegenwoordigers van
binnen- en buitenlandse industrieën (o.a. te Bazel).

§TERKZAAMHEDEN

IN oponecrrr vAN DERDEN vERRTCHTE oNDERZoEKINGEN

Gedurende het verslagjaar werden zt aar,vragen yoor onderzoek ontvangen,
q/aarvan er 6 werden ingewilligd, r r afgewezen, r ingetrokken en 7 aan het
eind van het verslagjaar nog in behandeling zr1n. Drie aanvragen, welke in het
begin van het verslagjaar nog in behandeling waren bij de Subcommissie Tran-
quilizers, konden worden afgehandeld.

Twee aanvragen om advies konden worden afgehandeld, evenals een aan-
vrage om advies uit het vorige verslagjaar; één aanvrage om advies kon nog niet
worden afgedaan.

FIet bestuur besloot zijn medewerking te verlenen aan onderzoekingen naar
de klinische betekenis van: ijzerpreparaat (Fumarat), dimethyltetracycline
(Ledermycin), MER-29, dat het cholesterolgehalte van het bloed verlaagt, de

slaapmiddelencombinatie Ro 4-4348, het slaapmiddel thalidomidum (Softenon)
en het pijnstillende middel RS 86.

De in het vorige jaarverslag genoemde onderzoekingen betreffende Darenthin
en Ro 4-267t konden worden beëindigd. De gegevens over het Darenthin en
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het R 618 zijn in bewerking, terwijl over het Ro 4-2675 aan de aanvraagster
van het onderzoek een rapport werd uitgebracht. De onderzoekingen betref-
fende Duvadilan in combinatie met geslachtshormonen voor de behandeling
van climacterische klachten en coating van geneesmiddelen volgens een systeem
van ,,timed disintegration" werden na overleg met de aanvraagsters niet aan-
gevat.

De onderzoekingen van Duvadilan als antidysmenorrhoicum, Hyptor en
Regenon vinden goede voortgang.

De onderzoekingen betreffende Carbocain (lokaal anaestheticum), Ffexa-
nicit (nicotinezure ester), Hydergine bij de behandeling van het cervicale
syndroom, Micoren (analepticum), Rastinon (oraal antidiabeticum) en het
prepaÍaat ter behandeling van spierdystrofieën konden worden beëindigd. De
aanvragers van de onderzoekingen ontvingen rapporten, waarin de resultaten
van het onderzoek of de redenen van het beëindigen hiervan waren vermeld.

In het verslagjaar werd gepubliceerd over Isopropamidum (Priamide, Tyri-
mide, R 79), Glutethimide (Doriden), Hydroflumethiazidum (Hydrenox, Naclex,
Rontyl), 17 Ethinyl-r9-nortestosteron (Primolut N) en calciumcarbimide (Dip-
san, Temposil).

Aan het einde van het verslagjaar w'aren de volgende onderzoekingen aan
de gang: Atarax, Duvadilan als antidysmenorrhoicum, FIyptor, Ledermycin,
MER-29, PFI zo3, Regenon, Ro 4-4348, terwijl over een verder onderzoek van
Pedyol nader overleg gaande was.

Ten aanzien van een aantal aanvragen moest worden besloten dat nader
onderzoek van de desbetreffende preparaten niet gerechtvaardigd of niet mo-
gelijk was.

LrrrneruunoNDERzoEK

Nadat het eerste hoofdstuk van het rapport over het literatuuronderzoek naar
de schadelijke invloed van de moderne geneesmiddelen tijdens de zwangerschap
in het eerste kwartaal van het verslagjaar was ontvangen, overleed onyerwacht
de rapporteur, Dr. J. C. de 'Wit, arts te's-Gravenhage. Pas in november kon
aan de heer \[. Nijhoff, zenuwarts te Amsterdam, de opdracht worden verstrekt
met het rapport verder te gaan. Uit de aard der zaak zijn momenteel geen verdere
mededelingen te doen.

Op rNrrrerrEF vAN DE AFDELING TE vERRICHTEN KLINISCH GENEESMTDDELEN-

ONDERZOEK

Methodieh aoor onderzoeh aan geneesmi.ddelen ter bebandeling van dngina ton-
sillaris

In het verslagjaar heeft intensief overleg plaatsgehad met Prof. Dr. J. van der
Veen, Dr. A. Manten en verschillende hoogleraren in de keel-, neus- en oorheel-
kunde. Dit overleg was aan het eind van het verslagjaar nog niet afgesloten.
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Methodiek r.toor onderzoeh van geneesmiddeil.en ter bebandeli.ng van athero-
sclerose

FIet bestuur verzocht Dr. H. E. FIenkes, oogarts, en Dr. A. J. Houtsmuller,
internist, na te gaan of het mogelijk is mede door middel van elektroretinografie
het effect van anti-atherosclerotica te evalueren. Voorlopig zal dit onderzoek
zo patiënten omvatten.

Gowd. bi renïnd

Besloten werd de mogelijkheden te onderzoeken van een kritisch onderzoek
naar de betekenis van het goud voor patiënten met chronisch reuma. Er vonden z
besprekingen met een aantal reumatologen plaats om na te gaan of een dergelijk
onderzoek mogelijk is. Ook in het komende verslagjaar zal nog een aantal be-
sprekingen moeten plaatsvinden voordat een definitieve beslissing kan worden
genomen.

Nicotinezuur

Met het onderzoek naar de invloed van grote doses nicotinszuur op het
cholesterolgehalte in het bloed werd begonnen. Er vonden twee werkbesprekingen
met de onderzoekers plaats. Dank zij de medewerking van Dr. J. de §7ael, hoofd
van het Chemisch Laboratorium van de Geneeskundige Kliniek van de Stichting
Academisch Ziekenhuis te Utrecht, kunnen alle bepalingen daar worden ver-
richt, hetgeen de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzoekingen
ten goede komt. Het onderzoek vindt goede yoortgang.

Slaaprniddelen

Er werd in het verslagjaar een enquète gehouden bij een a.antal ziekenhuizen
over het gebruik van slaapmiddelen. Op grond van deze enquète kon worden
vastgesteld, dat het verbruik in de verschillende klinieken buitengewoon uiteen-
liep. Er zal worden getracht nader te analyseren wat de achtergrond van deze
verschillen is. Tevens besloot het bestuur een nader onderzoek in te stellen naar
de werkzaamheid van enige, nog nader vast te stellen slaapmiddelen, in het
bijzonder naar de vraag in hoeverre er verschillen bestaan in werking bij mannen
en vrouwen, oudere en jongere patiënten. Bovendien zal worden nagegaan wat
de beste methode van onderzoek is.

SuscoÀ{Nrrssrr TneNqurLIzERS

De subcommissie vergaderde tijdens het verslagjaar eerrmaal. In deze ver-
gadering werd besloten een onderzoek in te stellen naar de werking van een

combinatie van chlorpromazine, promethazine en pethidine op het elektro-
encefalogram en de grondstofwisseling bij co-assistenten van de neurologische
kliniek van de Stichting Academisch Ziekenhuis te Utrecht onder leiding van
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Prof. Dr. §f. G. Sillevis Smitt. Technische moeilijkheden hebben tot heden toe
verhinderd aan dit besluit nadere uitvoering re gey€n.

Dr. s. Lups, lid van de subcommissie, zal samen met de heer Nelemans een
kort overzicht opstellen over de toxische bijverschijnselen van tranquilizers. Dit
overzicht zal worden gepubliceerd.

Atarax

_ E.q rapport kon worden opgemaakt naar aanleiding van het door enige
Utrechtse dermatologen verrichte onderzoek naar de klinische betekenis vin
Atarax bll 

"91 
aantal huidaandoeningen. Daar de uitkomst statistisch geen vol-

doende significantie te zien gaf, werd besloten het onderzoek met een groter
aantal patiënten te herhalen. Zodra het desbetreffende materiaal van de fabiikant
zal z$n ontyangen, zal met. het onderzoek worden begonnen. In een op ro no-
vember te utrecht met de onderzoekers gehouden beqpreking werden àe richt-
lijnen voor het onderzoek nog eens scherp omschreven

couurssrr TTERKpLAN oNDERzoEK BEHANDELTNGSMETHoDE Dn. veu EvnnorNcrN

De gegevens over een 3o-tal patiënten zijn aan de Afdeling Bewerking \Vaar-
nemingsuitkomsten T.N.o. overhandigd. Afhankelijk van deze uitkomiten zal
worden beslist of het onderzoek zal worden voortgezer.
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NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE

ALGEMEEN

Op zr januari 196o werden de leden van de Raad van Beheer geïnstalleerd

door de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
De Raad is als volgt samengesteld:

Prof. J. de Groot, ooorzitter,
Prof. Dr. Mr. P. A. H. Baan,
Mr. G. C. van Dijk,
H. J. Dijkhuis,
Prof. §fl. F. J. M. Krul,

J. Landman,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Dr. E. H. Reerink,
Prof. Dr. J. \fl. Tesch.

Uit de Raad van Beheer werd een Moderamen samengesteld, bestaande uit
de heren: Prof. J. de Groot, yoorzitter, H. J. Dijkhuis, J. Landman, Prof. Dr.
P. Muntendam.

De Raad van Beheer kwam in ry6o zz maal bijeen, het Moderamen 8 maal.
FIet directoraat van het instituut berustt€ in t96o bij de heren P. C. Broekhoff

en S. Spijer. Na de moeilijke periode, die het instituut heeft doorgemaakt, is

het een ,ri.rgd. te kunnen'cottitat"t.., dat in de loop van t96o de sfeer in het

instituut ,"t di"tt aard is geworden, dat allen cciiperatief meewerken aan de

wederopbouw.

§TERKZAAMHEDEN

r. Arou,ruc AnsrtpscrN.,EEsKrrNDE

a. Arbeidsfysio'logie

L aboratoriumon derzoek

Bij zaa patiënten van de afdeling Cardiologie van,het Academisch Ziekenhuis

te t.idËn en bij 20 personen, gezónden door bedrijfsgeneeskundige_ diensten of
andere instanties, -.rd een functieproef verricht om het lichamelijke Prestatie-
yermogen vast te stellen. In dit kader werd tevens een aantal zwemmers onder-

zocht óp verzoek van het Voorlichtingsbureau voor de- Voed-ing.

Oriënterende onderzoekingen werden verricht naar de stofwisseling, de pols-

frequentie en de spieractivitèit (elektromyografisch) tijdens het verrichten van

statische arbeid.

Onderzoek ten behoeve van bedrijven

Eindrapporten werden uitgebracht betreffende onderzoekingen, die groten-

deels plaatsgevonden hadden in t959 of eerder:

- ord.rroàk Normale Arbeidsbelasting (Stichting Onderzoek Ploegenarbeid en

Normale Arbeidsbelasting);
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- onderzoek naar de arbeidsbelasting van vuilophalers (G.G.D.-Haarlem);

- onderzoek naar de invloed op stofwisseling, polsfrequentie, etc. van de

houding bij het strijken;

- onderzoek over fysiologische en medische aspecten van het straatmaken in
staande, zittende of knielende houding (Stichting Bevordering \Tegenbouw).

Ten behoeve van het Bedrijfschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivel-
producten werd een onderzoek aangevangen naar verbetering der werkmethoden,
in het bijzonder ter vermindering van de arbeidsbelasting bij melkbezorging in
de hoge bouw. Nadat een oriënterend bezoek was gebracht aan een z6-tal
instanti€s in verschillende gedeelten van het land, werd in Arnhem een onder-
zoek verricht naar de arbeidsbelasting tijdens bezorging in de hoge bouw, waarbij
aflevering van melkprodukten in glas- en in papierverpakking met elkaar ver-
geleken werd. De resultaten van dit onderzoek doen verwachten dat laatst-
genoemde methode een belangrijke vermindering van de arbeidsbelasting
mogelijk maakt.

In een gieterij werd de arbeidsbelasting vastgesteld van een chargeerder van
de koepelóven. In verband hiermede werd een literatuuronderzoek verricht
naar dJ toelaatbaarheid van de arbeidsbelasting in relatie tot leeftijd, arbeidstijd
en lichaamsgewicht. Het eindrapport werd uitgebracht.

b. Warrntefysiologie

Laboratoriumonderzoek
Een onderzoek werd begonnen ter vergelijking van rectale, oesophagus- en

trommelvliestemperaturen bij verschillende combinaties van arbeids- en hitte-
belasting.

Onderzoek ten behoeve van bedrijven

Een onderzoek naar de waterhuishouding bij werknemers in een röntgen-
apparatenf abriek werd afgesloten.

In een warmte-bedrijfsruimte van een glasfabriek werd in een reeks van
onderzoekingen de hitte- en arbeidsbelasting gemeten bij personen werkzaam
bij de fabricage van verschillende produkten. De gegevens zijn in bewerking.

Een reeds eerder begonnen onderzoek naar het gewenste winkelklimaat in
verschillende filialen van een groot winkelbedrijf werd voortgezet, aan de hand
van een nieuwe vraagstelling, die voortkwam uit bewerking van eerder verkregen
gegeyens. Een eindrapport werd uitgebracht.

Aan een warenhuis werd een advies uitgebracht naar aanleiding van de bij
het personeel bestaande klachten over het binnenklimaat. De hiervoor ver-
zan èlde klimaatgegevens konden getoetst worden aan de ervaringen bij het
hiervoor genoemde onderzoek.

c. Geboorbescbermi.ng

L aboratoriumonderzoek

In verband met een uit te voeren onderzoek ten behoeve van de Stuurgroep
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Lawaaiinvloeden T.N.O. over de isolatiewaarde van verschillende gehoor-
beschermers werd een aantal voorbereidende experimenten verricht.

De herkomst van verschillen in het resultaat van audiometrisch onderzoek
met een individuele en een groepaudiometer werd onderzocht.

Onderzoekingen in bedrijven

Een onderzoek naar het lawaainiveau in verband met gevaar van gehoor-
beschadiging werd verricht bij een schrijfmachinefabriek, een bierbrouwerij, een
glasfabriek en een papierfabriek.

In deze bedrijven kon op grond van het onderzoek vastgesteld worden of
de noodzaak bestond tot het invoeren van preventieve maatregelen.

Bij een fabriek werd een onderzoek verricht naar het lawaainiveau bij het
smeden van vijlen, terwijl tevens z8 personen audiometrisch onderzocht werden.

Bij een metaalverwerkend bedrijf werd een onderzoek verricht naar het
lawaainiveau in de hulzentrekkerij, terwijl revens 92 personen audiometrisch
onderzocht werden.

Ten einde de relatie tussen lawaai en beroepshardhorendheid te kunnen be-
studeren bij een groep werknemers waarvan de expositie over de vele jaren
vast lag, werd een audiologisch onderzoek verricht bij machinekamerpersone:l
van een scheepvaartmaatschappij.

d. Bedrijfsgeneeskunde en toegepdste toxicologie

Van een kunstharsproducerend bedrijf werden 3Z personen onderzocht, die
gedurende minstens z jaren direct of indirect waren belast met de produktie van
fenolformaldehyd-, ureumformaldehyd- en alkydharsen. Er werd, afgezien van
een duidelijke huidsensibiliserende werking van vermoedelijk p-alkydfenolen,
geen chronische nadelige beïnvloeding der gezondheidsroestand vastgesteld.

Van een twintigtal werknemers van een diepdrukkerij werd de uitscheiding
van fenol als criterium voor opname van benzol onderzocht. De uitscheiding
viel binnen normale grenzen.

Een proefonderzoek naar de relatie tussen expositie aan styreen (tijdens het
verwerken van onverzadigde polyesters) en het optreden van reactieverschijn-
selen bij de mens, werd afgesloten. In vervolg hierop werd een dergelijk onder-
zoek aangevangen in de polyesterafdeling van een wagonfabriek. Behalve de
bedrijfsarts werkten tevens mede in dit onderzoek: de Afdeling Geestelijke Ge-
zondheid van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en de
Afdeling Industriële luchtverontreiniging van her Instituut voor Gezondheids-
techniek T.N.O. Dit onderzoek is nog niet afgesloten.

e. Experirnentele toxicologie

Uitgebreide oriënterende proeven werden genomen bij proefpersonen ten einde
de relatie te onderzoeken tussen retentie en eliminatie van styreen enerzijds èt
ademdiepte anderzijds. De definitieve proefopstelling kwam gereed.
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Een onderzoek werd verricht naar de verspreiding van styreen over verschil-
lende organen van de rat na eenmalige of herhaalde inspuiting.

Een onderzoek werd verricht naar de orale en de subcutane toxiciteit van
enkele detergentia bij muizen.

f. Beroepshui.daandoeningen

Een onderzoek werd verricht bij proefdieren naar ortho-ergische of allergische
eigenschappen van enkele detergentia.

Een onderzoek werd verricht bij proefpersonen naar het alkali-neutraliserend
v€rmogen van de huid volgens een nieuw ontwikkelde methodiek, waarbij
gewerkt werd met een sterk verdunde NaOH onder uitsluiting van de invloed
van COz uit de buitenlucht.

Een onderzoek werd verricht bij
met water, Sunlightzeep en enkele
van de onderarm.

2. AroruNc CnruIr EN PHYSICA

proefpersoneR naar het effect van wassing
detergentia op de pH en rH van de huid

a. Chemie

Ten behoeve van de Afdeling Arbeidsgeneeskunde werden de volgende
onderzoekingen verricht:

In verband met het onderzoek naar de toxicologie van styreen werden ver-
schillende bepalingsmethoden van hippuurztrvr yergeleken. Getracht werd een

van deze methoden dusdanig te wijzigen dat de kleine - normaal in urine
voorkornende - hoeveelheden zonder te grote fouten gemeten zouden kunnen
worden. Vergeleken werden de methoden van Dickens en Pearson, Gaffney
et al., Denigès en van Elliott, terwijl daarnaast geprobeerd werd na hydrolyse van
het hippuurzuur het gevormde glycine kwantitatief te bepalen. De meeste metho-
den zijn onbruikbaar; in de eerste gevallen verkrijgt men redelijke uitkomsten
met menselijke urine, maar is de bepaling ongeschikt voor konijnen, die als
proefdieren in dit onderzoek gebruikt worden.

Een methode werd uitgewerkt om vluchtige fenolen in urine te bepalen.
Hierbij werd gebruik gemaakt van het ultraviolette deel van het spectrum.

Ten behoeve van bepalingen van urobiline werd een eenvoudig fluorescentie-
kastje geconstrueerd. Aangezien de resultaten, die hiermede behaald werden, niet
bevredigend geacht werden, moet de fluorescentie van urobiline (behandeld met
Schlesinger reagens) eerst beter bestudeerd worden. Di zal in 196r gebeuren,
als het instituut de beschikking heeft over een fluorometer.

In ry59 werd het oriënterend onderzoek over het enzymsysteem elastase-
elastine (in verband met atherosclerosis en het normale verouderingsproces van
het bindweefsel) afgesloten, zodat dit jaar een begin kon worden gemaakt met
het definitieve werkprogramma.
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Getracht is daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het werk van Hall en
Czerkawski in Leedq namelijk in die zin, d,at de Medical School of the Uni-
versity of Leeds en het Nederlands Instituut voor Praevenrieve Geneeskunde
verschillende aspecten van het probleem in studie n€men.

De methoden om de enzymen elastoproteïnase en elastomucase te isoleren uit
handels-pancreaspoeder of uit vers pancreasmateriaal van het Leidse abattoir
en daarna verder te zuiveren, werden gestandaardiseerd, zodat nu ,,homogene"
enzympreparaten verkregen worden. In verband met de sedert kort aangevangen
dierexperimenten moesten eerst grote voorraden van deze twee enzymen worden
aangelegd. De kolom van het hoogspanningselektroforese-apparaat werd daarom
veranderd, zodat nu per keer grotere hoeveelheden enzym kunnen worden ge-
elektroforeerd. Een eerste publikatie over de zuiveringsmethoden van elastase-
preparaten is verschenen.

Door een kleine verandering in een onderdeel van de in bovenvermelde
publikatie beschreven methode (de kolomelektroforese van ruwe etzymprepa-
raten) komt soms in de elutiecurve een extra top te voorschijn, die de elastase-
remstof bevat. Deze remstof komt echter niet in alle monsters pancreaspoeder
voor. Misschien dat hier de leeftijd van de geslachte dieren een rol speelt.

De isolatie van ruwe preparaten van de elastaseremstof uit serum volgens de
serum-fractioneringsmethode van Cohn c.s. verloopt gunstig. De zuivering via
kolomelektroforese stuit echter op moeilijkheden. Door medewerking van het
Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van her Roode Kruis te
Amsterdam kan momenteel beschikt worden over grote hoeveelheden van de
ruwe serumfractie Cohn IV, waarin deze elastaseremstof voornamelijk aan-
wezig is.

Het onderzoek over de elastolyse van met alkali of met zuur behandelde
elastine in aanwezigheid van elastoproteïnas€ met of zonder toevoeging van
elastomucase werd afgesloten. Vooral de experimenten m€t de met zuur behan-
delde elastine, waarbij de voor de opbouw van de elastische fibrillen zo belangrijke
mucopolysacchariden niet verwijderd worden tijdens de zuivering door de
elastine, kunnen bijdragen tor een beter inzicht in deze fibrilbouw.

In samenwerking met het Pathologisch Laboratorium van het Academisch
Ziekenhuis is een onderzoek gesrarr om na te gaan of inderdaad het gehalte
aan ,,elastase" in de pancreas verandert met de leeftijd en met de mate van
atherosclerose, zoals door Balo en Banga (Budapest) in één van hun publikaties
is vermeld. Dit onderzoek is te meer van belang, omdat nu tv/ee totaal ver-
schillend werkende elastasen bekend zijn en hun acdviteit ook gescheiden kan
worden bepaald.

Een screening over de invloed van aan het normale voedsel toegevoegd
cholesterol bij konijnen in verband met de etiologie van de atherosclerose is dit
jaar gestart. De chemische bepalingen in het plasma en in de geïsoleerde plasma-
fracties van deze konijnen vragen echter meer tiid dan aanvankelijk was ver-
wacht. Voorlopig zal bestudeerd worden of er correlaties bestaan tussen de mate
van de experimenteel geïnduceerde atherosclerose en
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a) de gehalten aan cholesterol, lipoidfosfor en elastaseremstof in het plasma
en de geïsoleerde plasmafracties,

b) het gehalte aan elastase in de pancreas,
c) de gehalten aan elasdne, collageen en mucopolysaccharide in de aorta.

Verder wordt bestudeerd de invloed van in het oor intraveneus ingespoten
elastomucase op blanco en op met cholesterol gevoede dieren. De eerste indruk
is, dat het proces van de atherosclerose terugloopt, wanneer bij de dieren na
een periode van cholesterolvoeding deze voeding gestopt wordt, maar elasto-
mucase wordt ingespoten.

b. Fysica

Het werk in het Medisch-Biologisch Laboratorium R.V.O.-T.N.O. werd
afgesloten. Een rapport over een deel van deze werkzaamheden werd samen-
gesteld (Dosimetrie van eoSr * eoy beta-bestraling met een extrapolatiekamer).

In het begin van het jaar werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar
de bevolkingsdoses veroorzaakt door de medische «intgendiagnostiek. Dit
onderzoek geschiedt in samenwerking met mejuffrouw Dra. Z. M. Beekman, in
dienst van het Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming.

Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een fantoom. Na be-
studering van de aan dit fantoom te stellen eisen en van de mogelijkheden van
aanschaf of zelf vervaardiging van dit fantoom, werd besloten een met water
gevuld plastic fantoom te bouwen voorzien van een menselijk geraamte. Ffet
geraamte werd in het instituut gereed gemaakt, terwijl de plastic omhulling
elders zal worden vervaardigd. Het onderste gedeelte van het fantoom kwam
inmiddels gereed.

Voor het verrichten van de onderzoekingen kan gebruik worden gemaakt
van hfi in het instituut aanwezige röntgentoestel en van het in het fysiologisch
laboratorium opgestelde röntgenapparaat.

In de loop van het jaar werd de in het instituut beschikbare ruimte tot labo-
ratorium omgebouwd. De benodigde meetapparatuur werd aangekocht en
gedeeltelijk in de werkplaats vervaardigd. Met de meetappararuur werd een
aantal inleidende experimenten verricht.

Aan de hand van voorlopige resultaten van het door mejuffrouw Beekman in
bewerking zijnde onderzoek naar frequentie van r<intgendiagnostische onder-
zoekingen en van uit de literatuur verzameld dosisgegevens werd een voorlopige
schatting gemaakt van de gonade- en beenmergdosis op verzoek van een gemeen-
schappelijke commissie uit de I.C.R.P. (International Commission Radiological
Protection) en I.C.R.U. (International Commission Radiological Units).

3. AroruNrc Sterrsunr

Door de afdeling wordt, naast eigen onderzoek, medewerking verleend aan
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onderzoekingen van derden. Hieronder valt een aantal onderzoekingen, welke
op andere afdelingen van het instituut worden verricht.

4. Arorr,rNc MBpIscnr MIcRoBIoLocIE

a. Poliomyeli.tis

Uit het virologisch onderzoek van patiënten met ziektebeelden, die aan
enterovirusinfecties zouden kunnen worden toegeschreven, bleek dat in Leiden,
waar in de jaren r9t7_rgt9 proefvaccinaties met Sabin-vaccin waren verricht,
gedurende en na deze periode geen verhoogde frequentie van poliomyelitis en

geen verhoogde circulatie van poliovirus was waar te nemen in vergelijking met
omringende en andere delen van het land.

Een onderzoek naar de correlatie tussen neurovirulentie en temperatuurge-
voeligheid van poliovirussen, die door gevaccineerde kinderen waren uitgeschei-
den, werd beëindigd. Uit dit bij ryo stammen verrichte onderzoek bleek dat een

zodanige correlatie, zij het niet in absolute zin, wel bestaat. Vegens de hierbij
gebleken onstabiliteit van het type 3 uit het vaccin is een onderzoek in gang,
dat ten doel heeft door herselectie zo mogelijk een gunstiger type 3 te verkrijgen.

In vivo kon een geringe remming in de groei van poliovirus type z worden
verkregen onder invloed van S. typhi murium lipopolysaccharide.

Een interfererend effect van ECHO-9-virus op de ontwikkeling van polio-
virus type z kon zowel in vitro als in vivo worden aangetoond.

b. Enteroai.russen

Ten opzichte van r9y9 kon enige stijging in de circulatie van poliovirussen
en andere enterovirussen worden aangetoond, in het bijzonder in de laatste 4
maanden van 196o.

Door serologisch onderzoek werd een indruk verkregen betreffende het
voorkomen van verschillende ECHO- en Reovirustypen in Nederland.

c. Respiratoire airusziekten

Een vervolgonderzoek betreffende het verloop van de antistoftiter bij patiën-
ten, die aan influenza Az hebben geleden, werd beëindigd.

Met behulp van een metabolische remmingsreactie, die een grotere specificiteit
bleek te bezitten dan de complementbindings- en hemagglutinatiereactie, kon
een serologische differentiatie worden verkregen tussen infecties met bof- en
para-influenza r virus. Voors werd een hemadsorptie-remmingsproef uitgewerkt,
waarmede een serologische differentiatie tussen verschillende myxovirusinfecties
kon worden verkregen.

Een onderzoek wordt verricht naar een eventuele virale basis-etiologie van
chronische bronchitis.
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d. Arborvirussen

Na verscheidene keren herhaalde proeven is het, in tegenstelling tot bepaalde
Iiteratuurgegevens, niet gelukt bij een tvreetal rekesoorten .rran het gèslacht
Ixodes, een transovariële overbrenging van het virus van de teke-encefalitis
(Russische voorjaars-zomerencefalitis, Centraal-Europese encefalitis) aan te
tonen.

De resultaten van een serologisch en experimenteel-virologisch onderzoek bij
koeten (fulica atra) wï1zen erop, dat deze trekvogels potentiële reservoirs van
het teke-encefalitisvirus kunnen zijn.

Door serologisch onderzoek werd het eerstbekende geval van Murray Valley
encefalitis in Nederlands Nieuw-Guinea aangetoond.

e. Pohkengroep

Fret onderzoek naar de mogelijkheid, de klassieke pokkenvaccinatie te doen
voorafgaan door een voorbehandeling met geïnactiveerd vacciniavirus, ten einde
aldus een basis-seroimmuniteit op te wekken, werd voortgezet. De reactie op
de klassieke vaccinatie bleek afhankelijk te zijn van de toegediende hoeveelheià
geïnactiveerd virus en van de tijdsperiode tussen beide handelingen.

f. Toxoplasrnosis

Ffet aantal door parasitologisch en serologisch onderzoek verkregen gegevens
betreffende een epidemiologisch verband russen toxoplasmosis bij de mens, de
hond en de kat werd zodanig vermeerderd, dat zulk een verband statistisch
aannemelijk gemaakt kon worden.

Tevens wordt een landelijk onderzoek verricht betreffende het voorkomen
van toxoplasma-antistoffen bij personen werkzaam in slachthuizen. De voor dit
doel verzamelde sera worden ook gebruikt voor een onderzoek naar de frequentie
van asymptomatische en klinisch manifeste brucellosis Bang.

De techniek van de indirecte hemagglutinatiereactie werd verbeterd. Bij de
mens blijkt in 9o-95 Vo der gevallen een positieve correlatie te bestaan tussen
de reactie van Sabin-Feldman en de hemagglutinatiereactie. Bij dieren is deze
correlatie minder duidelijk. De waarde van deze reactie wordt ook voor andere
doeleinden nagegaan.

t. Cunsus GrzoNonuoszoRc sN PnrvrNTrrvr Grr.rrrsKUNDE

Deze steeds belangrijkeDeze cursus vormr nog steeds een belangrijke bijdrage tot de opleiding van
artsen, die hun rcekomstige werkkring op het gebied van de sociale-geneeskunde
zoeken.

Het is dan ook een grote voldoening, dat op y aprll een overeenkomst kon
worden gesloten met de Stichting tot opleiding in de Sociale Geneeskunde,
waarin de basisopleiding van het instituut wordt erkend als ,,opleidiflg A",
eerste fase van de opleiding, die leidt tot inschrijving in het Registeivan soiiaal-

139



geneeskundigen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering

Íer Geneeskunst. Verwacht mag worden, dat in de naaste toekomst de Afdeling
Voorlichting van het instituut door bovengenoemde stichting ook zal worden

ingeschakelà in de z.g. opleiding B voor verschillende takken van de sociale

geneeskunde, zoals bedrijfsgeneeskunde, kinderhygiëne, e.a.- Uit een en ander vloeit voort, dat het Nederlands Instituut voor Praeventieve

Geneeskunde zich, nog meer dan tevoren, heeft te beraden op de inhoud van

deze cursussen en de ti volgen onderwijsmethode, ten einde verbetering van de

opleiding na te streven. Niet onvermeld mag blijven, dat de _medewerkers van

alle afdèlingen van het instituut zich beijveren hiermede behulpzaam te z\1,
Op 8 januari eindigde de basiscursus van de 9e cursus gezondheidszorg ert

prev-entieve geneeskunde. Het aantal deelnemers bedroeg_ z8_. Door 4_ van de

àeehemers werd op 9 januari examen afgelegd in het kader van de cursus

tropische geneeskundg waarvan de inhoud van de basiscursus als onderdeel
algimene gezondheidsleer en preventi€ve geneeskunde als examenstof geëist

wordt. Alle candidaten slaagden.
Op ,3 januari begonnen de vervolgcursussen, te weten bedrijfsgeneeskunde

mer 
-zy 

à.éhr.*..r, kinderhygiëne en schoolgezondheidszorg met z4 deelnemers.

Het surplus van 24 deelnemers aan de vervolgcursussen werd gevormd.door
artsen, die reeds ervaring hadden als schoolarts, districtskinderarts, arts tij een

bedrijfsgeneeskundige diànst, enz., die alleen aan het theoretische gedeelte yal
één óeivervolgcuriussen deelnamen en die de basiscursus niet hadden gevolgd.

Na beëindiging van de vervolgcursussen, eind juni, werd aan alle cursisten een

verklaring van de door hen gevolgde cursussen afgegeven.
Op z6ieptember begon de basiscursus van de roe cursus gezondheidszor1.en

prer-entieve- geneeskunJe met z8 deelnemers. Van deze hadden 5 het plan deel

i" ,r.*., ,rn d" vervolgcursus algemene gezondheidszor1, 9 aan de vervolgcur§us
bedrijfsgeneeskunde ert-9 aan de vervolgcursus kinderhygiëne en schoolgez-ond-

heidszoig. Van de z8 deelnemers kwam een drietal in aanmerking na afloop
van de basiscursus examen te doen in algemene gezondheidsleer en Preventieve
geneeskunde in verband met het volgen van de troPencursus. Twee cursisten

Éadden reeds de vervolgcursussen van de 9e cursus tevoren gevolgd.
Aan het einde van àit verslagjaar is de roe basiscursus nog niet geëindigd.

6. ArorrrNc GrrstrrtJrr cEzoNDHEID

a. Menselijlee factoren en aeiligbei.d

Voorbereidende studies werden verricht betreffende de observatie en analyse

van onveilig gedrag in praktische situaties. Tevens werd in dit verband een

aantal hypothesen over de aard der riskante gedragingen ontwikkeld.
In aansluiting hierop werd een project ingediend voor een onderzoek in

internationaal verband (Europese GemeenschaP voor Kolen en Staal) naar de

veiligheid in de kolen- en staalindustrie.

140



b. Ergonomi.e

fn samenwerking met de Afdeling Arbeidsgeneeskunde werd een serie experi-

menten verricht naar psychologische toestanden ten gevolge van expositie aan

styreen. Veldonderzoek, hieraan aansluitend, is in voorbereiding.

c. Pedagogiscbe en diagnostische psycbologie

Het longitudinale onderzoek over de school- en beroepsontwikkeling gedu-

rende de puberteitsjaren is thans reeds gedurende 5 jaren verricht. Alvorens
de materiialinzameling zal worden beëindigd, zal getracht worden de proef-
personen aan een afsluitend individueel-psychologisch onderzoek te doen deel-

nemen.
De werkzaamheden in verband met testontwikkeling bestonden uit de ont-

wikkeling van een diagnostische leesvaardigheid en een geheugentest. De

beroepeninteressetest werd gepubliceerd. De werkzaamheden aan een aanPas-

singstest moesten worden opgeschort.
Èen aarrtal theoretische onàerzoekingen ov€r de beroepskeuzepsychologen kan

in r96t worden gepubliceerd evenals een experimenteel onderzoek over de

consíructie ,rt 
".n 

metrische schaal Yoor verticale beroepenclassificatie.

Een herbewerking van de enquëte ,,Hoe denkt IJ over IJw werk?" leidde

o.m. tot de constructie van een satisfactieschaal.

d. Geestelijlee hygiëne bij leinderen

Het in samenwerking met een researchgroep van het dagverblijf ,,Margriet"
uitgevoerde onderzoek loerde tot een uitvoerige analyse van de moeder-kind-
relftie en de s[aap-, eet- en speelsituatie, zoals deze door de woning beïnvloed

wordt. De einduiikomsten zijn thans in ruwe vorm gereed.

Een onderzoek naar de vérhouding vrijwilliger-maatschappelijk werker kon
in een ontwerppublikatie worden sam€ngevat. Voortgezet werd,een verkennend

onderzoek rrài d" sociaal-pathologische factoren in een achrcrbuurt.

e. Groepspsychologie

Vele proefexperimenten werden verricht naar de beïnvloeding- van de taak-
satisfactle dooràe medeleden van een groep. Een definitieve experimentele opzet

kon worden afgerond
De resultaten Yan een ,reldstudie

van groepen bleken veelbelovend,
wenselijk werd.

naar de invloed van lawaai op het gedrag

zodat een experimenteel vervolgonderzoek

f. Sociologie

Voorbereidende literatuurstudie leidde tot het opstellen van plannen voor een

onderzoek naar de interpersoonlijke betrekkingen in medische instellingen.
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Tevens werd aansluitend op een elders verrichte studie naar de vorming van de
beroepsrol bij Marine-officieren een onderzoekplan opgesteld naar de gezags-
verhoudingen op koopvaardijschepen.

g. Menselijlee verboudingen

Gedurende het verslagjaar werd voortgewerkt aan de bestudering van de
sociale gevolgen van administratieve automatisering. Hoewel verscheidene
proefstudies konden worden verricht, bleek het bijzonder moeilijk een goed
terrein voor het definitieve onderzoek te vinden. Aan een publikatie over het
adviesproces in verband met vraagstukken van menselijke verhoudingen werd
voortgewerktl resultaten van enige studiereizen konden hierin worden betrokken.

Met gebruik van nieuwe antropometrische technieken, overgenomen van Dr.
J. M. Tanner, werd materiaal v€rworven voor een onderzoek naar het verband
tussen verzuimgeneigdheid en constitutionele en sociaal-psychologische facroren
bij manlijke werknemers in de industrie.

h. Adaiezen

Zowel op het gebied van menselijke verhoudingen in organisaties als ten
behoeve van andere instanties werden door medewerkers van de afdeling tal-
rijke adviezen verstrekt. Een aantal langdurige adviesprojecten kon wórden
afgesloten; met één medische insrelling werd het co.rtraèt verlengd.

Voorts werd door ettelijke medewerkers deelgenomen in het werk van besturen
en commissies.

i. Documentatie

De uitgebreide documentatie werd in toenemende mate ook door derden
geraadpleegd; enkele samenvattende literatuurrapporren over onderwerpen van
algemeen belang, zoals bijvoorbeeld arbeidstijdverkórting, werden voor publikatie
in gereedheid gebracht.

7. INrr,urNze-sruDrEcRoEp

De influenza-viruspneumonie bij de muis werd opnieuw bestudeerd, nadat zo
goed als zeker gebleken was, dat de influenza-vi.uspneumonie bij de mens berustte

!P 9en degeneratie van het alveolaire epitheel ten gevolge van viruswoekering
in dit epitheel. Tot dusverre was dit bij de muis nog niet beschreven.

Gebruik werd gemaakt van nauwkeurige histologie in coupes, verder van
cytologische werkmethoden, waarbij ook kleuringen op .rrzy-.r, werden toe-
gePast en tevens van de fluorescentietechniek. Deze laatste techniek werd ver-
richt in samenwerking mer de common cold Research unit, salisbury (Dr.
D.A.J. Tyrrell).

De publikatie over dit onderwerp, die zal verschijnen zowel uit het Instituut
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voor Praeventieve Geneeskunde als uit de Common Cold Unit, is thans in
bewerking en zal spoedig zijn afgesloten. Zij zal worden gezonden naar ,,The
Journal of Pathology and Bacteriology". De publikatie is van de hand van

J. F. Ph. Hers, J. Mulder en D. A. J. Tyrrell.
Begonnen werd met de studie van de influenza-viruspneumonie bij de fret.

Aangezien dit een nieuw proefdier is, bleek a[ spoedig dat de technieken die
gebruikt werden voor de muis, voor de fret niet geheel geldig zijn. De bedoeling
is om in ieder geval een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de pathogenese
van deze viruspneumonie hij de fret. Dit onderzoekzal zeker nog een half jaar
in beslag nemen.

Studies van influenza-virusantilichamen tegen het varkensinfluenza-A-virus
bij de mens werden omstreeks november 196o afgesloten. Zij worden thans ver-
zameld en zullen dienen voor de dissertatie van de heer N. Masurel. Deze zal
daarna worden uitgegeven als een monografie van het instituut van de hand van
N. Masurel en J. Mulder.

Gegevens, die over dit onderwerp verzameld zijn, wrlzen zo goed als zeker
op het feit, dat de r9r8-pandemie veroorzaakt is geweest door het varkens-
influenza-A-virus. Dit is dus een bevestiging van vroeger onderzoek van R. E.
Shope en van dat van de Ann Arborgroep onder leiding rran Th. Francis en
F. M. Davenport.

Verschillende nieuwe gegevens omtrent deze antilichamen werden in deze

studie verkregen. Ffet onderzoek werd verricht in individuele sera, waarvoor
duizenden serumtitraties nodig zijn geweest. Het is te verwachten, dat deze

dissertatie aan het eind van ry& zal kunnen verschijnen.
De studies over gemeenschappelijk ,,minor antigen" tussen A (varken), A-,

A1- en Az-stammen werden voortgezet. Ook werd influenza-A-virus van het
paard in deze studies betrokken. Hoewel deze studies nog niet zijn afgesloten,
omdat zij ingewikkeld zijn en uiterste voorzorgen behoeven om geen onderlinge
besmettingen van stammen te krijgen, kan thans reeds gezegd worden dat de
groep van varkens-A-influenza, de menselijke A- en A1-stammen ,,bij elkaar"
behoren, dat de Az-influenza (Aziatische influenza) daarvan sterk apart staat
en dat het influenza-A-virus van het paard nog verder afstaat.

De publikatie van deze gegevens kan eerst verschijnen in ry62.
De bewerking rran een monografie in atlasvorm over de lesies der luchtwegen

en longen bij de menselijke influenza wordt voortgezet.
Van verschillende zijden werd extra financiële hulp verkregen, aangezien

de voorbereiding van het werk bijzonder kostbaar is. Door het bezit van twee
automatische Zeiss-microfotografie-apparaten is het mogelijk om het gehele

materiaal, verzameld van :,957 tot, t96o, in fotografische gegevens vast te
leggen. Met behulp van deze fotografische gegeyens zal het dan mogelijk zijn
een nauwkeurig overzicht te schrijven van de verschillende gevonden lesies. FIet
werk zal als het ware een voortgezette studie zljn van die van Dt. J. F. Ph. Hers
over de pathologische anatomie der tractus respiratorius bij influenza. Thans
kunnen echter ooh de longlesies in de studie betrokken worden.
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8. TscuNrscHr DrENsr

Behalve de normale onderhoudswerkzaamheden aan gebouw en apparatuur
werd veel hulp verleend bij het vernieuwen van de afzuiginstallaties van de
zuurkasten. In samenwerking met de elektronische afdeling werd een genormali-
seerd systeem voor de bouw van apparatenkasten en rekken uitgewerkt en voor
auditorium z een geluidversterkingsinstallatie gemaakt.

Een kort overzicht van de nieuw gemaakte apparatuur geeft voor de Afdeling
Arbeidsgeneeskunde: knijpdynamograaf met drukvormer, ademventielen, olie-

demper, Haldane-apparaten, 3-dimensionaal grafiekenbord, perspex meet-
cel en elektrodenhouder.
Een belangrijk deel van deze apparatuvr werd geconstrueerd in samenwerking
met de elektronische afdeling.

Bacteriologie-virologie: orgaandoosjes met houders, spiegelafleesapparaat, yer-
stelbare houder voor vriesmicrotoom. Verder een groot aantal rekjes voor
cultuur- en'§7'assermanbuizen, lekbakken, kooien en deksels.

Geestelijke gezondheid: demonteerbare standaard voor lengtemeting, schakel-
kastjes voor uitbreiding intercommunicator.

Biochemie: elektroforese- en Soxlethapparatuur.
Kinderhygiëne: diverse typen demonstratieborden.
Dosimetrie: extra-polatiekamer in vacuumhuis, verstelbare condensator, hoog-

waardig geïsoleerde pluggen voor ionisatiekamer.
Verder werd de nieuwe laboratoriumruimte voor een groot deel door de tech-

nische dienst ingericht.

9. Ar»rrrxc Socnrs HYGIËNE

In het verslagjaar heeft de afdeling nog allerminst de moeilijkheden over-
wonnen, die het instituut in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Desondanks
is zo goed mogelijk voortgewerkt op de vroeger ingeslagen weg. Ffet jaarverslag
geeft hiervan een afspiegeling. De acht punten, die afzonderlijk zijn genoemd,
zijn van twee of drie hoofdonderwerpen afkomstig: medische demografie (vital
statistics), child development en hieraan nauw gekoppeld het adolescentenonder-
zoek.

Het medisch-demografisch onderzoek heeft het meest onder de moeilijkheden
geleden. Het laat zich aanzien dat. deze situatie in ry6r geleidelijk kan worden
verbeterd.

De beginselen, die aan het werk over child health en child development ten
grondslag liggen, zijn samengevat in een artikel naar een voordracht, die een
klein jaar tevoren voor een symposium van de \íereldgezondheidsorganisatie in
Helsinki was gehouden.

In de bewerking van de gegevens, die over groei en ontwikkeling van adoles-
centen zyn verzameld, is door personeelswisseling en de interne moeilijkheden
de achterstand niet ingehaald. Desondanks heeft dat adolescentenonderzoek in
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vele delen van Nederland tot navolging geprikkeld. Het aantal schoolartsen-

diensten, dat de vervolgscholen in hun organisatie betrekt, neemt steeds toe.

Van de gepubliceerde artikelen moet de korte monografie over lengte en

gewicht ,ran r-zo-jarigen afzonderlijk worden genoemd Het is de eerste maal

à"t 
""t, 

dergelijke iaménvatting over de groei van kinderen in Nederland is

verschenen.
Het audiologisch onderzoek is begonnen als onderdeel van de medische survey

onder adolescenten, zoals visusonderzoek en hemoglobinebepalingen. Door twee
belangstellende medewerkers heeft het audiologisch onderzoek zich in technische

en toegepaste zin zo.danig ontwikkcld, dat het een eigen_p-la-ats in het onderzoek-
programma rs gaan lnnemen, op gelukkige wijze aangevuld doot de samenwerking
me;de keel-, neus- en oorheelkundige afdeling van het Academisch Ziekenhuis

te Leiden.
De doorgemaakte moeilijkheden hebben niet verhinderd, dat in zeven jaren

een basis is-gelegd, die het mogelijk maakt andere leeftijdsgroepen in het onder-
zoek te b.trikkén. '§7'anneer daarbij de sprong naar bejaarden wordt gemaakt,

is dit niet alleen omdat ,rles extrëmes se touchent", maar Yooral omdat aan deze

medisch-wetenschappelijk en organisatorisch half vergeten groeP, die bovendien
kwantitatief steeds belangrijker wordt, prioriteit behoort te worden geschonken.

Een ex-medewerkster heeft met dit onderzoek een begin gemaakt. Een nieuwe
ervaren medewerker zalhet gerontologisch onderzoek op breder basis entameren.

Daarnaast ligt het in de bedoeling de studie over groei en ontwikkeling uit
te strekken tot jonge volwassenen, dus de groep die in leeftijd op adolescenten

volgt.
De afdeling zal zich ook in de toekomst in de eerste plaats ten doel stellen

het onderzoek - op welk gebied dit ook mag plaatsvinden - dienstbaar te
maken aan de prakiische geiondheidszorg in binnen- €n eventueel buitenland.

Sterfte-analyse

Tabellen en grafieken voor een algemeen overzicht van sterfte in Nederland
zijn vrijwel geieedgekomen. Een begin is gemaakt met het bijwerken van de

.,Atlas van kindersterfte in Nederland".
Door de directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn

ponskaarten met gegevens van overleden kinderen van o tot r iaar over de jaren

i913_1958 ter 6eschikking gesteld. De machinale bewerking van deze po-ns-

kaaite" is verricht; een begin is gemaakt met de uitwerking van deze gediffe-
rendeerde gegeyens over zuigelingensterfte.

Ongeoallen bij hinderen

Ter oriëntarie van het voorhomen van niet-dodelijke ongevallen bij kinderen
en volwassenen is contact opgenomen met de G.G. en G.D. te Rijswijk. De
gegevens van de ongevallendienst van deze G.G. en G.D. oYer t9t9 zijn bewerkt
en geanalyseerd.
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Groei en ontwikkeling

. De in voorgaande jaren verzamelde g-egevens over lengte en gewicht van r-2o-
jarigen zijn samengevat in een monografie.

Uit de fotodocumentatie over groei en ontwikkeling in het eerste levensjaar
is een boekje samengesteld, dat in r96t zal verschijnen.

In verband met plannen rroor een longitudinale groeistudie is door een
medewerker deelgenomen aan het ,,Séminaire sur la croissance de l'enfant
normal au cours des trois premières années" in Zi.irich. Tevens is een bezoek
gebracht aan de centra voor groeistudie in Brussel, ZiJrich en Parijs.

De literatuurstudie over longitudinale groeistudies is voortgezet.

Kleuteronderzoek

Gegevens van medisch onderzoek van ruim 6yo kinderen op kleuterscholen
zijn gecodeerd en op ponskaarten overgebracht. De statistische bewerking van
de gegevens over sociale groepering, sociaal-medische zorg, voeding en lengte-
en gewichtsontwikkeling is gereedgekomen. Tevens vond een casuïstische be-
werking plaats van een steekproef van 2oo kinderen.

In november werd een aanvang gemaakt met een follow-up-onderzoek,
waarbij de ontwikkeling van kinderen, die bij het kleuteronderzoek betrokken
zijn geweest, nog drie jaar wordt gevolgd.

Op een kleuterconsultatiebureau is bij ca. roo t- en 6-jarige kinderen een
audiometrisch- en visusonderzoek verricht.

Ad ole s c e nte nond e r z o ele

Bewerking gegevens van het adolescentenonderzoek Í9541 r9t9
De bewerking van de gegevens is gedurende de verslagperiode voortgezet.

Een publikatie over hemoglobinewaarden bij schoolkinderen en adolescenten is
ter perse. De basisgegevens ov€r m€nstruatiestoornissen zijn bewerkt en voor
publikatie gereedgemaakt. De methodieken voor het bepalen van de menarche-
leeftijd zijn statistisch geëvalueerd.

Alle medische bevindingen van de ruim 4ooo onderzochte kinderen zijn À
een diagnosesysteem opgenomen.

De statistische bewerking en beschrijving van de verzamelde gegevens ov€r
groei en ontwikkeling, medische bevindingen en demologische gegevens van de
onderzochte adolescenten heeft voortgang gevonden.

Lagere Technische School

Alle leerlingen van de cursus r9591ry6o zijn gedurende het cursusjaar ten
minste éénmaal onderzocht; een groot aanÍal is nogmaals voor controle-onder-
zoek opgeroepen. In het cursusjaar ry6of ry6r wordt het onderzoek op dezelfde
'wijze verricht als in het vorige jaar.

Een inventarisatie van oud-leerlingen is gemaakt mer d€ bedoeling de ontwik-
keling van deze jongens te vervolgen (follow-up van lengte en gewicht).

In samenwerking met het Mantoux-team van de Gezondheidsorganisatie
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T.N.O. (Dr. M. A. Bleiker) is ook dit jaar tuberculine-onderzoek bij alle leer-
lingen verricht.

Voeding
De verhandeling over voeding van adolescenten van de Lagere Technische

School is vrijwel gereed. Enkele onderdelen yan d,eze studie zijn in verkorte
vorm gepubliceerd en enkele samenvattende publikaties zijn in berwerking.

Jeugd in de industrie
Een overzicht over de betekenis van de \[et op de Bedrijfsgeneeskunde voor

werkende adolescenten is gereedgekomen.

Audiometrie

Van ca. roo kleuters (r- en 6-jarigen), die onder supervisie staan van een
kleuterconsultatiebureau en die in septembeÍ naar de lagere school zijn gegaan,
is in juni een screeningsaudiogram gemaakt. De kinderen mer een afwijkend
audiogram zijn gecontroleerd. Eind november is een begin gemaakt met het
audiometrisch onderzoek van lagere-schoolkinderen, die in ryfi1r959 op de
kleuterschool voor de eerste maal audiometrisch zijn onderzocht.

De eindbewerking van het audiologisch onderzoek van spraakgestoorde kin-
deren te 's-Gravenhage, dat in ryy9 op verzoek van de Afdeling Kinderbescher-
ming van de G.G. en G.D. is verricht, is gereedgekomen.

Tijdens de verslagperiode is de assistente van het adolescentenonderzoek
opgeleid voor het maken van audiogrammen. Alle leerlingen van de lagere
technische school zijn onder supervisie van een arts door deze assistente gescreend.

Een vergelijkend onderzoek met verschillende audiometers is gepland.
Medegewerkt is aan een onderzoek naar de validiteit van oorbeschermers door

de Afdeling Arbeidsgeneeskunde. Na het vaststellen van de toe te passen meet-
techniek is een aanvang gemaakt met een serie proefmetingen, waarvan de
uitkomsten statistisch bewerkt zullen worden.

Gehandicapte hinderen

Een oriënterende studie is verricht naar vóórkomen van en zorg voor licha-
melijk en zintuigelijk gehandicapte kinderen op verzoek van de ,,IJnion Inter-
nationale de Protection de l'Enfance".

Docunwntatie

Naast routinerrerkzaamheden is aandacht besteed aan de verzameling van
documentatie over (longitudinale) groeistudies.

Voor groepen bezoekers zijn ter oriëntering over de werkzaamheden op de
afdeling demonstratieborden samengesteld. Hierop worden in het kort diverse
sociaal-medische onderwerpen als kindersterfte, morbiditeit en mortaliteit
van veilreersongevallen, ongevallensterfte, groei en ontwikkeling, erc., weer-
gegeven door foto's en tekeningen, voorzien van verklarende teksten.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

ALGEMEEN

FIet bestuur vergaderde in de verslagperiode tweemaal. Prof. Dr. H. \7.
Julius, die deze beide vergaderingen als waarnemend voorzitter heeft geleid,
verklaarde zich bereid het voorzitterschap van het bestuur van het Centraal
Proefdierenbedrijf T.N.O. te aanvaarden.

FIet bestuur heeft in de decembervergadering ingestemd met het verzoek van
de directeur van de Afdeling Vermeerdering tot de bouw van een isolatorium.

§TERKZAAMHEDEN

Anou,rNc Srr.rcur

De inteeltstammen werden op de gebruikelijke manier in stand gehouden.

FIun aantal werd uitgebreid met een uit Engeland afkomstige rattenstam met
hoog lichaamsgewicht.

Selectie op fertiliteit wordt uitgevoerd bij muizen en caviae, selectie op
groeisnelheid bij een muizenstam en bij bovengenoemde ratten.

Verder onderzoek werd gedaan betreffende het bloedbeeld bij muizenstammen.
De resultaten worden thans statistisch bewerkt.

Voor de caviae werd een dieet samengesteld, dat in de fokkerij wordt getest

in vergelijking met een handelspreparaat.

ArpBr,rNc VrrunrnorntNc

De vermeerdering en de afzet van proefdieren verliep over het geheel genomen
zeer gunstig. Vergeleken met de vorige jaren is de belangstelling voor de afname
van de gekweekte dieren zeer duidelijk toegenomen.

De gezondheidstoestand van de muizen en de caviae is nog niet zodanig, dat
aan de hoogste eisen wordt voldaan. Daarom werd in de loop van het jaar
begonnen met de vorming van een gereinigde kern van muizen. Dit is een zeer
langdurig proces, waardoor in de periferie eerst na langere tijd van deze activi-
teiten iets zal zijn te merken.

De mogelijkheid zal worden geschapen de caviae in kleine eenheden te gaan
fokken in metalen kooien. Dan zal ook hier een overeenkomstige procedure
kunnen worden gevolgd.

De Salmonella-enzoötie in de fokstapel was in mei geheel bedwongen.
De mogelijkheid werd geto€tst of caviae te kweken zijn zonder een groenvoer-

supplement in hun dieet op te nemen. Dit bleek het geval te zijn, evenwel zijn
de fokresultaten minder goed; daarbij was de sterfte onder de oudere dieren
duidelijk groter.

De rattenkweek is zodanig gerationaliseerd, dat in dezelfde ruimte veel meer

148



dieren lrunnen worden gefokt. De vraag naar dez,e dieren maakte het nodig
hiervan gebruik te maken.

De vraag naar konijnen was aanmerkelijk groter; de fokpotentie bleek onvol-
doende om deze op te vangen.

De vraag naar fretten was dit jaar goed. Deze is evenwel zeer onregelmatig,
hetgeen het volgen yan een efficiënte werkwijze moeilijk maakt.

De vraag naar hamsters is zeer regelmatig. Een bezwaar is, dat de dieren
's winters slecht fokken. Door kunstmatige dagverlenging zal worden getracht
hierin verandering te brengen.

Een muizenpaviljoen werd verbouwd en gerenoveerd om beter aan de moderne
eisen van proefdierteelt te kunnen voldoen.

Aan het materieel, zoals kweekbakken, kooien, reinigingsuitrusting en uit-
rusting werkplaats, werd veel aandacht besteed; er hadden enkele nuttige
aanschaffingen plaats.
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Medeweïker:
R. de Graaff, reumatoloog,leider oan bet

lr e qaentie-onderz oe h,

Aovrcscoulrrrssrr T.N.O. INZAKE scHIMMELZIEKTEN

Prof. Dr. K. C. §7inkler, voorzitter,
Dr. G. Cremer,
Prof. Dr. L. H. Jansen,
Prof. Dr. G.J.M. van der Kerk,
Prof. Dr. N. G. M. Orie,

P. J. van der §l'erff,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

Medewerker:
Centraalbureau voor Schimmelcultures.
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Aoussconurssra T.N.O. rNzArB VTRUsoNDERzoBTINGEN

.. ,, ooorzitter, Prof. Dr. J. Mulder,
Dr. F. Dekking, Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. J, E. Dinger, Prof. Dr. J. van der Veen,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,

Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Drs. F. H. J. Essenstefr,, secretdris,

Mrorscxs Corr.r,crcomnssn T.N.O. - Z.V.O.

Voor T.N.O,:
De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ea 2 bestuursleden.

Voor Z,W,O;
J. H. Bannier en 2 leden van de Medische Adviescommissie Z.IÍ.O.
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Bijlase lb

RAAD VAN BIJSTAND VAN HET INSTITUUT
VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Prof. §[. F. J. M. Krnl, ooorzitter, C. H. J. Kiithe,
F. Bezemer, ondervoorzitter, Dr. L. H. Louwe Kooymans,
Dr. F. H. Bonjer, Dr. IÍ. P. M. Matla,
Drs. H. J. Boorsma, Itof. Dr. Ir. J. P. Mazure,
Prof. Dr. G. C. E. Burga, Ir. P. J. K. Missel,
Ir. P. P. Bijlaard §72n., Prof. Dr. Ir. E. G. Mulder,
Ing. P. '§?'. Deerns, Ir. C. van Rooijen,
Ir. A. J. J. Dorrenboom, Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. B. van Dijk, Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma,
Prof. Ir. H. Eilers, Ir. A. O. Schuil,
Ir. F. Groeneveld, Dr. P. Spaander,
Ir. G. P. de Ffaas, Drs. H. \f. J. M. Trines,
Ir. H. 't Hart, Dr. H. Umrath,
Prof. Ir. J. O. Hinze, Prof. Dr. Ing. L. Vàhl,
Ir. J.J.Flopmans, Ir. V. Valderpoort,
Mevr. Dr. N. L. Isebree-Moens, Ir. V. v. d. Velden,
§f. A. H. §f. M. Janssen, Dr. D. Vermeulen,
Dr. D. L. Kedde, Ir. R. Vermeulen,
Prof. Dr. J. Koekebakker, Ir. §[. A. G. §Teststrate,
K. R. Koopmans, Prof. T. O. §7ikèn,
Ir. A. C. J. Koot, Ir. F. C. J. M. §7irtz Czn.,
Prof. Dr. Ir. C. \[. Kosten, Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,
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Bijlage lc

§TERKGROEPEN EN SUBGROEP RESSORTERENDE
ONDER DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

Samenstelling op 1 januari 1961.

'§í'rnrcnorp voon Errrrno-ENcrrerocRArrE

Itof. Dr. L. van der Fforst, uoorzitter, Prof. Dr. G. P. M. Florsten,
Ir. D. H. Bekkering, Dr. O. Magnus,
A. M. Hamoen, Dr. \tr Storm van Leeuwen,
Dr. H. E. Henkes, Dr. L. H. van der Tveel,
Dr. §7. J. M. Hootsmans, Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Suscnorp,,FnrqunNTrr-ANALysE vAN HET E.E.G."

Prof. Dr. L. van det Florst, ooorzitter, Dr. O. Magnus,
Prof. Dr. H. C. Burger, Dr. §[. Storm van Leeuwen,
A. M. Hamoen, Dr. L. H. van der Tweel,
Dr. §[. J. R. Flootsmans, Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,
Prof. Dr. G. P. M. Fforsten,

§(rnrcnorp vooR ELEKTRoMrocRAFIE

D. van der Most van Spijk, voorzitter, J. H. van Luyk,
Ir, D. H. Bekkering, Dr. O. Magnus,
Dr. Jw. van den Berg, J. Mol,
Dr. P. C. Boone, Dr. A. J. R. Simons,
Dr. J. §[. G. ter Braak, Dr. §[. Storm van Leeuwen,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Dr. L. H. van der Tweel,
Dr. \tr. J. M. Hootsmans, Ir. J. Kuiper, lid,-secretaris.

'§Trnrcnorp SreNoeenprsÀTrE vAN DE FoNocARDIocRAFIE

Prof. Dr. H. C. Burger, wnd, ooorzitter, Prof. R. L. J. van Ruyven,
Dr. A. D. Erkelens, Prof. Dr. H. A. Snellen,
Dr. J. §7. Gerritsen, Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,
Ff. Flartman, Dr. Ir. H. Mol, adoiseur,

J. B. Kleyn,

V'rnrcnorp HrnsrNoNpnRzoEr EN -coAcuLATrE MET BEHULp vAN DrEprE-ELEKTRoDEN

A. M. Flamoen, Dr. H. F. R. Prechtl,
Dr. O. Magnus, Dr. §7. Storm van Leeuwen,

J. van Manen, Dr. L. FI. van der Tweel,
Dr. K. Mechelse, G. van der Vliet.

'§Trnronorp Er-rrrno-TNcEFALocRAFTE TTJDENS HARTorERÀTrES

Dr. K. Mechelse, Dr. §7. Storm van Leeuwen.
Dr. A. J. R. Simons,

l6t



Bijlage 2

CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

In zijn functie van voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. onderhoudt
Prof. Dr. J. §Í. Tesch contact met de navolgende instellingen en commissies, welke
aanrakingsvlakken met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. hebben:

Stichting ,,Nationaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum" adviserend lid

Commissie Bevordering Opleiding en Onderzoek Radiobiologie lid
Commissie van Advies van de Stichting ,,Koningin §flilhelmina lid
Fonds" ter bevordering van de Kankerbestrijding

Stichting ,,Rheumatiekfonds Dr. Jan van Breemen" bestuurslid

Adviescommissie van het bestuur van de Stichting ,,Rheumatiek- voorzitter
fonds Dr. Jan van Breemen"

Selectiecommissie post-doctoral research fellowships van de United voorzitter
States Public Health Service

Voorlopige Nationale §7.H.O.-Commissie in Nederland lid
Subcommissie voor de hygiëne van bodem en lucht van de Pro- lid
vinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland

Tijdschrift ,,Smokeless Air" cortespondent

Salmonellose-Commissie van de Gezondheidsraad lid
Inradepartementale Coördinatie-Commissie inzake Kernenergie waarnemer
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Bijlage 3

PUBLIKATIES

DOOR DE GEZONDHEIDSORC"ÀNI'SATIE T.N.O. ZELVE AANGEVATTE ONDERZOEKINGEN

1*) B.C,G,-v d c cin atiets r aa gs t ah

Br,rrrcn, M. A., Specifieke en a-specifieke ruberculinegevoeligheid bij de mens in
Nederland.
Proef scbrilt Rijksuniversiteit Groningen 1960.

Publihatie serie A nr. 7 ,udn de Gezondheidsorganisatie I"NO. Uitg. Kon. van

Gorcum Ec Comp. N.V., Assen, 1960.

Gnrcr, §[. A. en M. A. Brrxrn, Vergelijking van een Nederlandse met een Deense ge-

zuiverde tuberculine.
Ned. T. o. Gmeesk.104 (1960) 27, p. 702517028.

Blgrrrn, M. A., Sensitivity to avian tuberculin in schoolchildren in a rural area.

Proc. of the Tuberculosis Reseatch Council (KNCV)' no. 46, 1959.

Br,rxrn; M.4., Pirquet en (of) Mantoux.
T. o. Soc. Geneesh.38 (1960) 21, p.572.

3*) Onderzoek inzake poliomyelitis

Vrnlrryor, J. D. and J. B. §flrrrnorNx, Epidemiological and virological survey follow-
ing óral administration of live poliovirus vaccine. Second International ConÍe'
rence on live Poliovirus Vaccines, §flashington D.C. 1960.

Pan American Sanitary Bureau, Scientific Publication no. 15, 134 (1960).

5*) Onderzoek inzabe de fluorid*ing adn drinhuater in oerband met tdndcdrÈs

PrNxTrntN, J. A. Chr. vAN en O. Becrrn Drms, Het gehalte aan fluoriden van het

Nederlandse leidingwater.
T. o.Tandheelh.6t (1960), p.2oo.

Cariëspreventie met fluoriden.
RdPPort Gezondheidsraad.

7 
*) G erontolo gisc h ond erzo eh

Honsr, L. vaN DER en R. J. veN Zoxxevrto, De opleiding van aftsen belast met de

medische zorg v an bejaarden.
Ned. T. o. Geneesk. 104 (1960) 79, P. 9301931.

Jecrn, H. or, Carcinoom op hogere leeftijd.
9e laarboeh poor Kankeronderzoeh en Kanherbestr$ding in Neàerland, p. 49153,

1959.

*) De nummering komt overeen met de nummering van de onderzoekingen in het Jaar-
verslag 1960 van de Gezondheidsorganisatie TNO.
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Jr,crn, Ff. Dr, Prostatic and gastric carcinomata in the aged.
Geront. Clin. yol.2 (1960) 4, p. 227/232.

Jecnn, H. or, De ouderdom en enkele van zijn g$reken.
Ned.T. o. Geneesh.104 (1960) 37, p. 1803/1805.

Jecrn, FI. Dr, Some reflections.
Excerpta Medica, Sectie XX, juni 1960.

ScHnrrmrn, J. Th. R. en R. J. veN ZoNurvno, De cirkelgang van het perfectionisme.
T. o. Soc. Geneesk.33 (1960) 17, p.467.

TauNc, P. J., De histogenese van ovariumgezwellen bij mens en muis.
9e Jaarboeh oan Kankeronderzoeh en Kankerbestrijding in Nederland, g. l0ll
718, 1959.

TnuNc, P. J., Ovarium senescence, a model process of ageing.
Exc. Medica, Sectie XX, april 1960, p. L791181.

Zowurwr,o, R. J. veN, Enige sociale en medische aspecten van de arbeid van oudere

Personen.
T. EÍÍ. en Doc. (1960) 2, p.70175.

ZoNNnwr.D, R. J. veN, Vraagstukken betreffende de arbeidstherapie voor bejaardan.
T. Ned.. Ver. o. Arbeidsth. (1960) 1, p. 216.

ZowNEvrto, R. J. veN, Surveys on health problems and conditions of aged person§.
Exc. Medica XX (1960) 2, p. 61165.

ZoNHrwtD, R. J. veu, Disorders of the extremities and their influence on weryday
activities.
Geront. clin. (1960) 2, p. l12lll9.

Zouxevrto, R. J. veN, Der Gesundheitszustand der Bejahrten auf Grund hausàrztlicher
Untersuchungen.
G eriatríe and F o rt b ild un g. Uit g, Bergland-Druckerei, V'enen, 1 960.

ZoNxrvrto, R. J. veN, Enkele statistische gegevens over de sterfte aan hersenletsels ten
gevolge van vaataandoeningen.
T. o. Soc. Geneesh.38 (1960) 18, p. 483/488.

ZorrNrwro, R. J. vex, De opleiding van artsen, belast met de medische zorg van be.
jaarden.
Medisch Contact 15 (1960) 14, p. 1821183.

Zorrewto, R. J. veN, Problèmes de l'échantillonage dans la recherche sur les vieillards.
ln: Le oieillissement de fonetions psychologiques et psycho-physiologiq*es. (Sé-
rie de Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique,
Paris 1960).

ZottNrvrto, R. J. vew, L'état de santé et ses relations avec les facteurs sociaux et
psychosociaux dans la vieillesse.
ln: Le oieillissement de fonctions psychologiqaes et ?sycho-physiologiques. (Sé-
rie de Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique,
Paris 1960).
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8*) Onderzoekingen op h* gebied aan schitrmrclziehten bii de mens

Onrn, N. G. M., G. A. pr Vnns en A. Kxstne, Growth of Aspergillus in the human
lung (Aspergillona and Aspergillosis).
Am. Reo. ol Respir. Disease 82 (1960).

Vnrcs, G. A. or, Aspergillus fumigatus and Actinomycetes in air.
Acta Allergol. XV (1960) 2.

lO*) Onderzoehingen oP l)et gebied, oan atherosclerose

BörrcHrn, C. J. F., Linoleic acid in the cholesterol esters of the aortic wall.
Tbe Lancet 1960 I, p.877.

Börrcnrn, C. J. F., F. P. §[oopFoRD, C. Ch. rER Ffeen RourNY-\FAcHTER, E.
Borrsue.-veN Ftroure and C. M. veN GrNr, Fatry-acid distribudon in lipids of the

aortic wall.
The Lancet 1960 I, p.1378.

Bör'rcnrn, C. J. F., G. F. C. Crrmvs and C. M. v.rN GrNr, Response of the bëta-ray
ionization detector to unesterified lower fatry acidsingasJiquidchromatography.
J. Cbromatogr. 3 (L96O), p. 582.

'§7'ooorono, F. P. and C. M. veN Grmr, Gas-liquid chromatography of fatty-acid me-
tihylesters, the 'carbon-numbe/ as a parameter for comparism of columns.

l. Lipid Àes. 1 (1960), p. 188.

BörrcnEn, C. J. F., F. P. §ToooFoRD, C. Ch. rsR Haen RouBrvt-§Tecrrrrn, E.
Bormue-veu Hourr and C. M. veN GrNr, Lipid and fatty-acid composition of coron-

ary and cerebral arteries at different stages of atherosclerosis.
Tbe Lancet 1960 II, p.1162.

l4*) Onderzoeh op bet gebied van bormonen

Cosr, '§[. S., Kwanritatieve bepaling van de bijnierschorshorÍnonen en hun voornaamste
metabolieten in urine.
P roef sc hrif t Rijksuniversiteit Groningen 1960.

BArrrn, A., In vitro schildklierdiagnostiek.
Proef schrif t Rijksuniversiteit Groningen 1960.

§TotorrNc, M. G., A. Berrrn and H. DoorÉrvaos, In visro uptake of radioactive 131I

labelled l-triiodothyronine by human erythrocytes as an inder( of thyroid
function.
Acta Endocrin. 3a $960), p. 3051311.

IN GANG ZIINDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SI'BSIDIE VAN DE GEZOND-
HEIDSORGAMSATIE T.N.O.

4*) Ond.erzoehingen oaer de betehenis van buiszutammen bij het o?treden aan allergische
ziekten en rheumatoide drthritis

YrtnErtur, H., De betekenis van behuizing en houtrot voor het onrsraan van rhzuma-
toide arthritis.
Ned. T. o. Geneesh,l04 (1960) 18, p. 8621868.

167



ry'enmlrrar, H. and R. Voonnoxsr, Inrcrrelation of vasomotor rhinitis and asthma ac-

curing in parienrs with housedusr aropy. IL lnfluence of houses lived in.
Acta Allergol. XV (1960), p. 2481255.

6*) Onderuoek inzahe oerlosleund.e rtan de haisarts

VrnxecrN, H. A. J., De vedoskunde van de huisarrs.
Huisarts en'Wetenschap 3 (1960) 9, p. l/5.

8*) Onderzoek inzake de relatie tussen het centrale zenuwstelsel en de scbildkliet

BrucrN, L. veN and J. J. vAN DER '§7rnrr rrN Boscu, Thyroid activity after removal
of the frontal parts of the brain.
Acta Ph'ysiol. Pharmacol' Neerl. 9 (1960), p. 3191320.

BrucrN, L. vAN, and J. J. ver.r orR Vrnrr trN BoscH, Cerebral lesions and thyroid
response to cold in the rat.
Fiist International Congress of Endocrinology,' Advance abstracts of short
communications, p. 95.

BrucrN, L. veN, Smdies over de regulatie van de schildklieractiviteit door het centrale
zenuwstelsel.
Proefscbrift Rijksuniversiteit Leiden 1960.

22*) Onderzoeh inzabe het mechanisme o6fl werhing tan de zogenaamde anabole

steroiden

KessENlen, A., A. Qurnroo and H. F. L. Scaönn, Pharmacological properties of
retro-testosterone derivates.
First International Congress of End.ouinology, Copenhagen 1960.

REEDS AFGESLoTEN oNDERZoEKINGEN BIJ ANDEREN VERRICI{T MET ST,BSIDIE VAN DE

GEZONDHEIDSORGAMSATIE T.N.O.

l*) Onderzoeh inzake operaties in de hyperpressietanh

Bornrue, I., N. G. Mnntr, §tr. K. Bnuuurr,xeur, S. Bouue, M. H. MrNscu, F.

Krurnrus, M. SrnnN HeNr and '§1. veN Aetornrx, Life without blood.

l. of Cardiovasc. Surgery 1 (1960) 2, p. 1331146.

3*) Onderzoek naar de waarde ,tan de bepaling aan de ex*acellulaire vloeistof teí
oerkrij ging aan een inzicht in de pathof ysiologie oan de waterhuishouding bii decom-

Pensdtio cordis

Mrrn, C. vAN DER, De totale hoeveelheid lichaamswater bij decompensatio cordis.
Proet'schrit't Vrije Universiteit Amsterdam 1960.

Mmn, C. vAN DER, J. or JoNc, G. A. LrxoesooÀ{ and Tj. E. HoocENDIJK-vAN Donr,
Body water and sodium in congestive heart failure.
Radioaktioe Isotope in Klinik und Forschung, IY (1960), p. 2391246.
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5*) F anctioneel pancreasonderzoeh

Lepoutnr-ver Deu, J., Onderzoek van de inhoud van het duodenum na intravensuze
injectie van secretine.
Proelschrif t Rijksuniversiteit Leiden 1960.

8*) Onderzoek inzahe allergie van het hoornolies met als centraal probleem het oerband

tr.tssen experimentele córnea-allergie en enhele klinisch beleenàe hyperergische toe-
standen

Brrrneanr, A. C., Experimental corneal anaphylaxis.
Proet' sc hrif t Universiteit van Amsterdam 1960.

9*) Onderzoeh inzake de aerspreiding oan staphylococci in kraaminrichtingen bi tnoe-
ders, zaigelingen en personeel en het aitzoeken odn rnethoden om de oroegtödige
staphylococcusbesmetting van de zuigeling tegen te gdítn en de inlecties oan de
moeders te aerm$den

Bonsr, J., Stafylokokken in een kraamkliniek.
Proefschift Universiteit van Amsterdam 1960.

7l*) Onderzoek inzake het mogel$k voorkomcn van mitolipide in tamormitochondriën
en het elfect oan deze stot' op de tumorgroei

Bonst, P., Preparation and properties of mircchondria from Ehrlich ascites tumour
cells.

l. ol Biophys. and Biochem. Cytol. T (1960), p. 381.

Bonst, P. and J. P. C.,or,re-Booxsrne, The pyridine nucleotide content of mitochondria
of Ehrlich ascites tumour cells.
Biochemicdl J oarnal T6 (1960), p. 60.

Borsr, P. and E. C. Sr^rrrn, The oxidation of glutamate by rat-heart sarcosomes.
Biochim. Biopbys. Acta 4l (1960), p.170.

Bonsr, P. and E. C. Sr^lTEn, Need for inorganic phosphate in oxidations stimulated by
dinitrophenol.
Natare 185 (1960), p.537.

l7*) Onderzoeh naar d.e calcium- en f oslorstofuisseling met behulp oan de \calcium-
infuustest bfi oerschillende botziehten, in het bijzonder bij relractaire rachitis

Veerpnecnn, G., Primaire vitamine D-refractaire rachitis.
Proef sc hrilt Rijksuniversiteit Utrecht 1 960.

INSTITIruT VOOR GEZONDHETDSTECHNIEK T.N.O.

Belns, J. K. and J. Musrer, Oxygenation of water by bladed rorors.
Rapport no.28.

Knucrn, A. J., Naar eeo norm voor bezonning.
Bouat 14 (1959) 49, p. 1397.
Publikatie no. 113.
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FlentocrNsrs, F., Stofbestrijding in de industrie.
Geologie en Mijnbouw 2l (1959), p. 347.

Publikatie no. 114.

Bnessrn, L. J., Onderzoek aan zuurkasten en afzuigkappen in laboratoria.
Voord.r. Vak.-leerg. \Varmtetecbn' Delft L959, p. 33141.

Verwarming en Ventilatie 17 (1960) 3, p. 1021770.

Publikatie no. 116.

Bne,ssrn, L. J., De bepaling van luchtverontreinigingen.
De Ingenieur 7l (1959) 48, p. G 82.
Publikatie no. ll7.

Zurr-rN, D. veN, Luchtverontreiniging in de omgeving van de lJ-mond.
De Ingeniear 7l (1959) 48, p. G 77.
Publikatie no.122.

FlenrocnNsIs, F., Dust determination and the risk of silicosis.
Archio za Higijenu Rad.a i Tohsihologiju 9 (1959), p. 385.

Publikatie ro. 123.

FlenrocrNsrs, F., Schadelijke factoren van chemische aard in het bedrijfsmilieu.
Polyt.Tfidschr. A15 (1960) 23, p. 1080/1081.
Publikatie no.124.

FlenrocnNsrs, F., Stofproblemen in het bedrijf.
Polyt.Tíjdschr. A 15 (1960) 23, p.108211085.

' Publikatie no.125.

EnxurNs, H. J., Development of a probe for measuring the coefficient of thermal

conductivity in building materials.
Monthly !ourn. of the Inst. of Heating and Vent. Eng.27 (1960), p. 281'
Publikatie no.726.

Joosrrxc, P. E., Gevaren voor de gezondheid bij de verwerking van glaswol en steen-

wol.
T. o. Soc. Geneesk.33 (1960) 5, p.87188.
Publikatie no. 127.

Erlx, J. ver ónru, Mijn buurmans radio; een studie over de basis voor de vereiste lucht-
geluidisolatie tussen woningen.
De Ingeniear 72 (1960) 39, p. G 47154.

Publikatie no. 128.

BmssrR, L. J., De verontreiniging van de buitenlucht in het gebied rond de lJ-mond.
Tecltn. Gemeentebl, 46 (1960) 9, p. 7301733.

Publikatie no. L29.

JoosrrNc, P. E. en J. §[' Trscn, De strijd voor zuivere lucht.
T. o. Soc. Geneesh.38 (1960) 13, P.2731220.
Publikatie no. 130.
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Plsvnrn, 4., Nieuwe mogelijkheden voor de zuivering van het afvalwater van kleine
gemeenschappen I en II.
Land en Water 4 (1960) resp. 2, p. 83186 en 3, p. l2lll24.
Publikatie no. 131.

Zurr.rN, D. veN, Het klimaat in de woning.
Verslag oan de Landboauthuishoudband.edag 3L mei 1960. Stichting Landbouw-
huishoudkundig Onderzoek §(ageningen, serie B no. 4, 1960, p.28142,
Publikatie no. 132.

Floncn, C., De woningverwarming sociologisch bezien.
Verslag oan d,e Land.bouafiuishoudhandedag 31 mei 1960. Stichting Landbouw-
huishoudkundig Onderzoek §(ageningen, serie B no,4,1960, p, 43/51.
Publikade no. 133.

Brrrnn, C., Lawaai en geestelijke volksgezondheid.
Maandbl. v. Geest. Volhsgez. 15 (1960) 6, p. 2031214
Publikatie no. 134.

Er1x, J. vAN DEN, Voorkómen van geluidhinder in woningen.
Maand,bl. o. Geest. Volhsgez. 15 (1960) 9, p. 2771286.
Publikade no. 136.

FlanrocrNsrs, F., Luchtvervuiling in Nederland.
Chenisch Weekblad.56 (1960) 48, p. 669/675.
Publikade no. 139.

BrrcsHorrr, G., De bepaling van korrelgrootteverdelingen I: de keuze van een methode.
Cbem. Weekbl. 56 (1960) 29, p. 434/440.
Publikatie no. 141.

BrncsHonrr, G., De bepaling van korrelgrootteverdelingen II. De pipetmethode volgens
Andreasen-Esenwein.
Chemisch Veehblad 56 (1960) 51, p.709/716.
Publikatie ro. 142.

Pesvrrn, E., New developments in the application of Kessener brushes (aeration rotors)
in the activated-sludge ffeatment of trade-waste w'aters.
Waste Treatment 1960, p. 1261155.
Publikade no. 143.

Erlr, J. vAN DEN, Geluidisolatie in grote gebouwen, in het bijzonder contactgeluid-
isolatie van vloeren.
Tecbnische Gids 29 (1960) 694, p.7691773.
Publikatie ro. 144.
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verband met de vendlade van gebouwen.
Veranrming en Ventilatie 17 (1960) 8, p. 2711272 en p. 277/287.
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P.esvrrn, A., Neue Möglichkeiten fiir die Abwasserreinigung in kleinen Gemeinden.
. Kommunalwirtschaft 1960 no. 9, p. 3641369.
' Poblikade no. 146.

t7t



Erlr, J. vÀN DEN en P. A. on LeNcr, Het internationale congres over lawaaibesuijding
te ZiÀch, 1-3 maart 1960; enige indrukken en een samenvatting der voornaamste
lezingen.
De Ingenieur 72 (1960) 39, p. G 54158.
Publikade no. 147.

Grnvsr, E. vet en R. JeNs, De toepassing van modellen voor het ondetzoeken van
luchtstromingen in ruimten.
Veruarming en Ventilatie 17 (1960) 10, p. 3301340.
Publikatie no. 148.
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en het handhaven hiervan in de u/inter.
Verutarming en Ventilatie 17 (1960) ll, p. 3741377.

Publikade no. t49.

Guxsr, E. veN, Arbeid bij hoge temperaturen I. Fysische aspecten van de warmte-
uirwisseling tussen de mens en zijn omgeving, in het bijzonder door straling.
De Ingenieur 72 (1960) 49, p. G 6117l.
Publikatie no. 150.
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La Tecbniqae de l'Eau 14 (1960) 166, p. L5122.

Publikatie no. 151.
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gebieten.
Scbweiz. Zeitschr. fiir Hydrologie 22 (1960) 1, P. 3801395.

Publikatie no. 152.

MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

K.e.ur, A., C. \[. Srr,,r JecoasrN, v. Sronr,a veN Lnruvs.r and L. FI. veN Orn TVZnr,,

Cortical responses to modulated light in the human subject.

Acta pbysiol. scand.48 (1960), p. ll2.

GnoEN, J. J. et E. Drxrcn, Considerationi psichosomatiche sul disrurbo respiratoria
nell'asma bronchiale.
Med. Psichosomat.5 (1960), p.57.

GnorN, J. J. and E. Dxrrn, A psychosomatic approach to the respiratory disturbance

in broncial asthma.
Acta allergoL suppl. VII (1960), p.323.
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Lencr, J. §f. H. or, W. Sronu vAN LEEUyEN and P. F. §lrrnr, Correlation between
psychological and electro-eocephalographic phenomena.
EEG Clin. Neuropbysiol. suppl. no. 13 (1960), p. 393140t.
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FIrNrrs, H. E. and A. Th. M. veN BatnN, Recording of the occipital lobe response in
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Brh. J. of Ophtbalm. 44 (1960), p. 4491460.

AEDELING VOOR RADIOBIOLOGIE T.N.O.
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Vnrns, M. J. or and O. Vos, Delayed mortality of radiation chimeras.

J. Nat, Cancer Inst.23 (1959), p. 1403.
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osseuse homologue après irradiation totale chez des enfanm attein* de leucémie

aigue en rémission; le problème du syndrome secondaire chez l'homme.
Revue d'Hématol. ts (1960), p. 175116l.

KrouvrN, H. M., Radiosensitivity of nuclear RNA.
Biochint. Biophys. Acta 42 (1960), p. 366.

Bnrruu, D. §Í. vaN, Recovery and therapy of the irradiated organism.
ln Mechanisms in radiobiology,lJitg. Academic Press Inc., New York 1960.

Be«uu, D, W veN and O. Bnoceors Zeer,nrnc, Mechanisms of chemical protection
against ionizing radiations in living organisms.
In: lmmediate and lout leoel effect ol ionizing radiations, Uitg. Taylor 6r Francis
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PurrrN, L. M. vaN, Medische aspecten van de toepassing van radioactieve isotopen.
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Smrcr.rNsuno, L. FI. M. veN, Het veiligheidsbesluit ioniserende stralen.
Elebtrotecbnieh 1960 no. 15, p.393.
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SrrrclrNsunc, L. H. M. veN, De filmbadgedienst van T.N.O.
Journ. de Belge de Radiol vol. 43 (1960), p. 209.

Strreuxnunc, L. H. M. veN, Measuring the intensity of ultra violet radiation.
Medica Mundi vol. 6 (1960), p. 37.

Werkgroep Prof. Dr. F, H. Sobels inzake genetische onderzoehingen

Soants, F. H., D. Boorsue and A. D. Terns, The induction of crossingover and lethal
mutations by formaldehyde food in relation to stage specificity.
Dros. Inl. Sero. 33 (1959), p. 16ll162-

Soanrs, F. H., Chemical steps involved in the production of mutations and chromosome
aberrations by X-irradiation in Drosophila.
Int. Journ. of Rad. Biol.2 (1960) 1, p.68190.

Sonrts, F. H., Post-radiadon modification of the mutation rate in Drosophila by
cyanide (abstract).
Acta Physiol. et Pharmacol, Neerl. g (1960).

SonEts, F. H., Effect of post-treatment with cyanide on rhe induction of mutations by
X-rays in Drosophila (abstract).
Int. J. Rad. Biol.2 (1960), p.230.

AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK T.N.O.

NetrueNs, F. A., Mededelingen van de Adviescommissie T.N.O. voor klinisch genees-
middelenonderzoek:
Isopropamidum.
N ed. T. o. G eneesb. 104 (1960) 5, p. 241 1242.

Nrrru.eNs, F. A., en V. G. ZrrvBr.orn, Mededelingen van de Adviescommissie T.N.O.
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17 Ethinyl-19-Nortestosteron.
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T. o. Soc. Geneesh.38 (1960) 17, p. 283/285.

NurueNS, F. A., Mogelijkheden en misbruik van de geneesmiddelen in de geriatrie.
T. o. Soc. Geneesh.33 (1960) 12, p.309/317.
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In het oktobefnummer 1960 van TNO-Nieuws, dat in het bijzonder gevrid was aaÍl

de werkzaamheden van de Gezondheidsorganisatie TNO, verschenen de volgende

artikelen en mededelingen:

Knur-, \1. F.J.M., Inmemoriam Dra' A. E. §flinkel'

Trscu, J. 
'§7'., Tien iaar Ge,ondheidsorganisatie T'N'O'

Bruren, M. A., De tuberculinereactie als wegwijzer bij de tuberculosebestrijding'

BecrBn Dtnrs, O., Het fluorideren van drinkwater.

Nrr.ErrleNs, F. A., Klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland en Amerika.

vnEs, G. A. or, Onderzoekingen over kerarinofiele schimmels en hun werking.

Vn6s, ERNsr DE, Her pathologisch-anatomisch onderzoek bij postvaccinale encefalitis.

Bnessnn, L. J., Enkele opmerkingen over de mering van de verontreiniging van de

buitenlucht.

Brtrrn, C., Enquéte woningverwarming.

P.tsvrrR, A., De zuivering van afvalwater met behulp van de oxydatiesloot.

Bes,tnr, A. H. M,, De bouwverordening als een factor voor het beschermen en bevorderen

van de volksgezondheid.

DonrNnos, T. en E. veN Vor,r,rrvnovrN, Filters voor fonocardiografie.

Keur, A. en ri(. Sronrr,r vAN LEEU\rEN, Telemetrie van het elektro-encefalogram.

BrmrvnÀcnR-FnrNrnt, D. H., Het broze skelet van de bejaarde.

VARrre.un, H. en R. VoonHoRsr, Onderzoekingen over de invloed van het klimaat en

behuizing op rheumatoide arthritis en allergische ziekten.

Vnrrs, M. J. or, Totale bestraling en beenmergtransplantatie bij apen.

Toonu, M. J. veN, Het kweken van 'specific pathogen free' proefdieren.

Kone mededelingen bereffende:

Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde.

Onderzoekingen op het gebied van atherosclerose.

Onderzoek inzake structuur, anatomie en fysiologie van de kindervoet.

Onderzoekingen op gerontologisch gebied.

Onderzoekingen op het gebied van astma.

Onderzoek inzake muggenplagen.

Onderzoekingen op het gebied van reumatische ziekten.

Klinisch geneesmiddelenonderzoek.
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Bijlage 4

IN HET KADER VAN DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O. VERRICHTE
§TERKZAAMHEDEN, §TELKE OOK VOOR MEDICT VAN BELANG ZrJN.

Doon Hnr CrNtneer, Instrruut voon VorprNcsoNDERzoEK T.N.O. vERRTcHTE

ONDERZOEKINGEN

l, Microbiologiscb onderzoek van voedingsmiddelen

Methodieken voor het kwalitatief of kwantitatief aantonen van micro-organismen van
hygiënische betekenis

De bruikbaarheid werd nagegaan van in kunststof ingesloten agarstrips als voedings-
bodems bij bacteriologische bedrijfscontrole. Ofschoon de selectiviteit nog te wensen
overlaat, wordt verwacht dat deze strips wel goede diensten kunnen bewijzen bij
algemene hygiënische bedrijfsinspecties.

Voor de beoonrdeling van vismeel werd begonnen met een vergelijkend onderzoek
naar de waarde van de katalaseproef, zoals deze wordt uitgevoerd door het Rijks-
landbouwproefstation te Maastricht, en naar de telling van het totaal aantal aërobe
bacteriën en sporen.

De tot nu toe verkregen resultaten doen vermoeden, dat de katalaseproef bij
negatieve uitslag geen gaïantie geeft voor een goede hygiënische gesteldheid.

Het selectief tellen van fecale sreptococcen op een voedingsbodern waar^at azide
èf azide en glycerofosfaat waren toegevoegd, bleek op grond van onvoldoende selec-
tiviteit niet geschikt.

Microbiologisch onderzoek in verband met de houdbaarheid van voedingsmiddelen

Op verzoek van de Adviescommissie voor de '§flarenwet werd een vergelijkend
onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van verschillende voedingsbodems voor het
,,colimetrisch" onderzoeh van voedingsmiddelen. De resultaten hiervan leidden tot
een definitieve aanbeveling voor een methode van onderzoek, geschikt voor opneming
in de'Warenwet.

Met betrekking tot directe telling van lipolytische gisten werd onderzocht, of op een
gewijzigd medium volgens Carnot Berry binnen 5 dagen het aantal lipolytische gisten
kwantitatief kon worden vastgesteld. De tot dusver verkregen resultaten zijn zeer
bevredigend.

In samenwerking met de Stichting Proefstation voor de Slagerij en de afdeling
Zoönosen van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid werd, bij verschillende
bewaaïomstandigheden, een onderzoek begonnen over de ontwikkelingsmogelijkheden
van Salmonelleae en andere micro-organismen in gehakt, waaraan sulfiet was toe-
gevoegd.

De methodieken werden met elkaar vergeleken, maar de onderlinge overeenstemming
was niet groot. FIet onderzoek wordt voortgezet.

2, Biocbemiscb onderzoeh ten behoeoe aan voedingsproblemen

Bepaling van verzadigde en onverzadigde vetzuren

De bepaling van verzadigde en onverzadigde vetzuren in het bloedserum van
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zuigelingen werd voortgezet en de eerder verkregen resultaten konden worden beves-

tigà. Er-zijn grote ,.rcchillen in linolzuurgehalte gevonden bij borstkinderen en fles-

kinderen.

Cholesterolbepaling in bloedserum

De cholesterolbepaling in bloedserum werd op
Drekter-methode bleek goed te voldoen.

Aminozuur- en peptidebepaling in bloed

microschaal uitgewerkt. De Carr-

De methode voor het bepalen van kleine hoeveelheden peptiden naast een overmaat
aminozuren werd verder uitgewerkt en vervolgens toegepast op diverse bloedmonsters.

Bij tarwegevoelige patiëntjes werden O, 2 en 3 uur na gliadine- of caseïnebelasdng de

peptiden in het bloed bepaald. Er werd geen significante stijging geconstateerd.

Methoden voor het kwantitatief bepalen in het bloed van afzonderlijke aminozuren,
o.a. glycine en leucine, werden ontwikkeld.

Ten einde de werkzaamheid van de darmpeptidasen te testen, werden patiëntjes

met eenvoudige peptiden of ook wel met caseïne belast en de oploop van de overeen-

komstige aminozuren in het bloed bepaald. Tot dusverre zijn geen aanwijzingen ver-
kregen, dat bij collitis- of ileïtispatiëntjes bepaalde darmpeptidasen zouden ontbreken.

Bepaling van stilstofverbindingen in urine

De urine van Papoea-kinderen bleek een veel lager ureumgehalte te hebben dan
normale urine. Daarentegen was het hippuurzuurgehalte sterk verhoogd vergeleken
met dat van Nederlandse kinderen.

Microbepaling van suikers in bloed

De kwantitatieve bepaling van kleine hoeveelheden glucose, galactose, fructose,
maltose, lactose en saccharose in 0,5 ml bloed is bewedigend uitvoerbaar.

Bij toepassing van deze methodiek bij kinderen, die met verschillende suikers waren
belasr, bleek dat de resorptie van de ene suiker door de andere zeer sterk wordt be-

invloed.

I Jzerbepalingen in bloedserum

Het onderzoek naar het serumijzergehalte en het ijzerbindend vermogen bij kinderen
met en zonder tonsilectomie werd in samenwerking met de kinderarts A. A. J. Broek-
man te Velsen voortgezet,

3. Voedingsonderzoeh met proefdieren

Voedingswaarde van eiwitten

Een groot aantal voedingsmiddelen en grondstoffen werd in proeven met ratten
onderzocht op verteerbaarheid en biologische waarde van het eiwit.

De aanvullende waarde van kippeëiwit, eidooier, heel ei, havermout, tarwe, sesam,
wittebrood en bruinbrood voor het eiwit van bruine bonen werd bepaald. Tevens
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werd onderzocht of door combinatie van melkeiwit met havermout of aardappel een
aanvullende werking van eiwitten wordt verkregen.

Het onderzoek naar de kwaliteit van het eiwit in cassaveblad, batatenknol en

batatenblad werd voortgezet. De moeilijkheden, veroorzaakt door het lage eiwit-
gehalte, werden ondervangen door het concentreren van de eiwitfractie.

Voedingsmiddelen en serumcholesterol

Caseïne en halfsvlees als enige eiwitbronnen in een hypercholesterolemisch dieet
geven een sterhe verhoging van het cholesterolgehalte van het bloedserum. Sesam-
schroot, kippeëiwit, soja-eiwit en geëxtraheerd haringmeel hebben onder dezelfde
omstandigheden een matige verhoging tot gevolg, terwijl een groot aantal andere
eiwitrijke voedingsmiddelen niet verhogend werkt.

De cholesterolverlagende werking van o.a. tarwegluten wordt niet beïnvloed door
aanwezigheid van linolzuur of maisolie in het rantsoen.

Biologische bepaling van vitamine D

In samenwerking met het Laboratorium voor Microbiologie van de Rijksuniversi-
teit te Utrecht werd de vitamine-D-ijking weer mogelijk gemaakt. Een vrij groot
aantal ijkingen kon al worden uitgevoerd in een collaboïatieve test met 4 buitenlandse
laboratoria.

Biologische bepaling van vitamine Ks

De biologische activiteit van gestabiliseerde vitamine-Ka-preparaten werd bepaald.
Het bleek mogelijk een stabilisatie te verkrijgen zonder activiteitsverlies.

4. Experimenteel aoedingsonderzoeh bij de mens

Coeliakie-onderzoek

F{et aantonen van speciale peptiden in bloedserum van coeliakiepatiënten na belas'
ting met tarwegluten is tot nu toe niet gelukt. De volgens een Duitse publikatie aan-
getoonde peptiden konden worden verklaard uit proeffouten.

Chronische diarree bij disaccharasedef iciëntie

Er werden gevallen aangetroffen zowel van maltase-, saccharase- als lactasedefi-
ciëntie, zodat nu gebleken is dat een deficiëntie aan elk van de drie enzymen (inver-
tase, maltase en lactase) chronische diarree kan veroorzaken.

In samenwerking met een industrie te Delft werd een glucamylase/maltasepreparaat
samengesteld, dat tegen de destruerende werking van maagzuur bestand is, zodat het
in staat is een maltasedeficiëntie op te vangen.

Chronische diarree bij deficiënties aan proteolytische enzymen

Naar analogie van de deficiënties aan disacchariden-splitsende enzymen als oorzaak
van chronische diarree, wordt nu ook gezocht naar eventuele deficiënties aan pïo-
teolytische fermenten als oorzaak van chronische diarree. Of deze diagnose juist is bij
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een ééneiïge tweeling, die chronisch aan ernstige diarree lijdt, wordt onderzocht door
het eiwit in het dieet te vervangen door een equivalente hoeveelheid aminozuren.

Bovendien worden belastingsproeven met verschillende di- en tripeptiden uitgevoerd,
terwijl in her bloed wordt nagegaan of. het gehalte aan de aminozuren waaruit deze

di- en tripeptiden zijn samengesteld bij patiënten abnormaal, eventueel zelfs geheel

niet oploopt.

OrvprnzorrrNcEN vERRIcHT MET suBsIDIE vAN DE VorprNcsoncANIsATIE T.N.O.

l, Epidemiologiscb onderzoek oan hart- en addtziehten te Zutpben

Het doel van het onderzoek is na te gaan of er een correlatie bestaat tussen het
voorkomen van bepaalde hart- en vaatziekten (met name atherosclerose en de daarbij
optredende complicaties), de aard van de voeding en het cholesterolgehalte van het
bloed.

Ten einde gegevens te verkrijgen welke vergelijkbaar zijn met die van andere
onderzoekingen, o.a. in ltalië, Griekenland en Finland onder leiding van Dr. Ancel
Keys verricht, is het onderzoekingsschema gevolgd dat ook elders is toegepast. Boven-
dien is het onderzoek nog uitgebreid met een uitvoeriger onderzoek van de ogen door
een oogarts en een uitvoeriger anamnese (o.a. over de fysische activiteit). Ook zal het
bloedonderzoeh uitvoeriger geschieden met de hulp van Prof. Dr. C. J. F. Böttcher
te Leiden (aard van de vetzuren in de cholesterolesters en fosfolipoïden).

Als plaats van onderzoek is Zutphen gekozen, omdat het een kleinere stad is, dc

bevolking - althans wat de ouderen betreft - vrij sessiel is en omdat daarbij een

voorafgaand onderzoek (het onderzoek inzake de criteria ener sociaal-geneeskundige
plaatsbeschrijving door gezinsonderzoek, verricht met subsidie van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. onder leiding van Prof. Dr. P. Muntendam) een goede medewerking
van de bevolking was verkregen.

Van de ongeveer 2.300 in Zutphen woonachtige mannen tussen 40 en 60 jatr ziyr
er in de maanden mei t/m juli 909 onderzocht. Van 151 van de 181 niet voor onder-
zoek opgekomen mannen werden alsnog de Begevens verkregen'

FIet onderzoek, waarvoor anderhalf tot twee uur per man beschikbaar was, bestond

uit:
a. uitvoerige anamnese, waarbij ook werden nagegaan de rookgewoonten, de fysische

aciyireir zowel gedurende het werh als in de vrije tijd, eventuele psychische stress;

b. uitvoerig fysisch onderzoek, te weten:
bepalingen lengte, gewicht, huidplooien, enz.;

c. urine-onderzoek op: eiwit, glucose, urobiline en soortelijk gewicht;
d. onderzoek van de ogen (arcus corneae, media, fundus);
e. elektrocardiogram in rusr en na inspanning (tenzij er contra-indicaties bestonden);
f. thorax-doorlichting indien geen recente schermbeeldfoto aanwezig was.

Gedurende deze periode werden alle mannen door ervaren diëtisten aan huis bezocht
om, mede met behulp van de echtgenoten, na te gaan de aard en hoeveelheden van
het voedsel, dat door de mannen de laatste jaren was genuttigd. Hierbij werd slechts

van een deel van het voedsel, vooral wanneer het kleinere hoeveelheden betrof, het
gewicht bepaald met een weegschaal. Als controle werden tevens nagegaan de hoe-
veelheden voedsel, die per week door het hele gezin werden gebruikt.
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Dank zij dit systeem was her mogelijk de voeding van alle mannen te enquëteren.

Daarnaast werd van 51 mannen van het geconsumeerde voedsel gedurende een week
een duplicaat verzameld voor nadere chemische analyse. Bij de heuze van deze man-
nen werd gezorgd, dat daarbij de verschillende beroepen (vooral wat fysische activiteit
berreft) zo goed mogelijk met de algemene verdeling overeenkwamen. De verzamelde
gegevens worden nu bewerkt. Het bloedonderzoek is nog niet gereed.

Het is de bedoeling de mannen jaarlijks even terug tezien om te horen hoe het met
de gezondheidstoestand gesteld is en tevens weer hlced af te nemen voor de cholesterol-
bepaling. Eventueel kan herhaling van het algemeen onderzoek en het elektrocardio-
gram dan plaatshebben,hetzij als aanvulling van het eerste onderzoek, hetzij vanwege
nieuwe klachten.

Na vijf jaar wordt het gehele onderzoek herhaald.

2. Ond.erzoeh naar de invloed. oan de aoeding op de gezond,beidstoestand van moeder
en kind

De gegevens van dit onderzoek, dat enige jaren geleden werd verricht door het
Nederlands Instituut voor Volksvoeding, worden thans statistisch bewerkt.

Het betreft hier gegevens over de opname van nutriënten en het gehalte aan stoffen
in bloed en uïine, klinische gegevens van de moeder gedurende de zwangerschap en

bij de geboorte en gegevens over de gezondheidstoestand van de kinderen gedurende
het eerste levensjaar.

FIet eindverslag van het onderzoek zal verschijnen in de vorm van een publikatie.

3. Experimcnteel onderzoek ooer de inoloed oan deliciënte voeding op het centrale en
perifere zenr'tlDstelsel in spieren

Dit onderzoek wordt verricht door Dr. §(/. A. den Hartog Jager in de Neurologische
Kliniek van het §íilhelmina Gasthuis te Amsterdam (Hoofd: Prof. Dr. A. Biemond).

Uitgangspunt van dit onderzoek was de bij eerder gedane proefnemingen in de
periode 1953 tor. 1960 verkregen waarneming, dat bij overigens zeer multi-deficiënte
diëten een experimentele nutrionele degeneratie der motorische voorhoorncellen werd
gevonden. Gebleken was voorts, dat bij toevoeging rran een uitgebreid zoutmengsel
de motorische voorhoorncellen intact bleven.

De in de loop van de eerste helft van 1960 gedane proeven leverden als resultaat,
dat noch een hogere dosering van caseïne, noch de toevoeging van melh spinale
spieratrofie voorkwam. Voorts werd een verkalking der spieren waargenomen. Bij
later ingezette proeven, waarbij aan het basisdieet mangaansulfaat en magnesiumsulfaat
werden toegevoegd, vertoonde geen der dieren een spinale spieratrofie. Dit bleek ook
het geval te zijn wanneer alleen een hogere dosis magnesiumsulfaat werd toegevoegd.

De verkregen resultaten bij deze laatste proeven zouden erop wijzen, dat gebrek
aan magnesiumsulfaat de oorzaak van de gevonden afwijkingen is. Een aantal proeven
is ingezet om dit nader te verifiëren.

In samenwerking met Prof. Dr. A. Biemond werd nog een proef ingezet ten einde
experimentele demyelinisatie bij cavia's op te wekken. In tegenstelling tot hetgeen de
literatuur over deze afwijkingen bij lammeren vermeldt, werd bij toevoeging van
250 mg molybdeen per kg voer aan een koperarm dieet in de §(reigert-Pal-preparaten
geen demyelinisatie gevonden.
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