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ALGEMEEN

De vorm, waarin het verslag van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. over
het jaar 196r wordt aangeboden, v€rtoont een verschil met die van voorgaande
jaren. Er wordt n.l. een meer uitgebreide voorlichting gegeven over de werk-
zaamheden, die in het verslagjaar een afsluiting hebben gekregen. In tegen-
stelling tot vorige verslagen is achterwege gelaten de vorderingen der lopende
onderzoekingen mede te delen, daar deze mcdedelingen zonder in te gaan op
doel en opzet varL de onderzoekingen geen beeld geven van de betekenis, die
het onderzoek voor de volksgezondheid kan hebben.

FIet werkterrein van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. omvat in het algemeen
het uitvoeren of bevorderen van onderzoek ten behoeve van de gezondheid.

Voor het uitvoeren van onderzoek neemt de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
zelf het initiatief. Dit kan enerzijds geschieden in een instituut, waar een be-
paald speurwerkprogramma tot ontwikkeling wordt gebracht; anderzijds in
de vorm van landelijke onderzoekingen. Deze laatste beperken zich niet tot
laboratoriumonderzoekingen in de gewone zin, maar zij omvatten daaren-
boven coördinatie en samenwerking van verschillende specialisten en dragen
meestal het karakter van epidemiologisch en sociaal-geneeskundig onderzoek.
Zo kwam in r96t het rapport gereed van Dr. til/. Nanning over de encephali-
tis postvaccinalis en zag de publikatie van Dr. R. J. r'an Zonneveld over de
gezondheid van de bejaarden het licht.

Vanneer de Gezondheidsorganisatie T.N.O. haar bevorderende taak ver-
vult, wordt het initiatief door derden ontwikkeld; de organisatie verleent een

aanvullend subsidie en vervult zo nodig een ccijrdinerende taak. In het verslag-
jaar zijn de aanvraagformulieren voor subsidie gewijzigd. Eén van de belang-
rijkste wijzigingen houdt in, dat subsidie-aanvragen moeten worden ingediend
vóór r september van het jaar voorafgaande aan het onderzoekjaar, opdat het
belang van de verschillende onderzoekingen, waarvoor subsidie wordt verzocht,
tegen elkaar kan worden afgewogen. Ook de subsidievoorwaarden zijn in een

nieuwe vorm gegoten. De thans geldende formulieren ztln in bijlage 3 van dit
verslag opgenomen.

Bij het uitvoeren van haar taak meent de Gezondheidsorganisatie T.N.O,
het beste rendement van haar werk te verkrijgen door nauwc samenwerking
met de Geneeskundige en Pharmaceutische Hoofdinspectie van de Volksge-
zondheid, de Gezondheidsraad, de medische faculteiten der universiteiten, de
technische hogescholen en de bijzondere fondsen voor medisch onderzoek. De
samenwerking met de Ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
van Onderwijs, Kunsten en \[etenschappen is gewaarborgd door de gedelegeer-
den van deze ministeries in het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Samenwerking met maatschappelijke instellingen is van den beginne af nage-
streefd, evenals met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Vetenschappelijk
Onderzoek. In dit verband kan ook met voldoening melding worden gemaakt



van het tot de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gerichte verzoek, zich te laten
vertegenwoordigen in de nieuw in te stellen Geneeskundige Raad van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van '§í'etenschappen. Na overleg, waarbij
kwam vast te staan, dat deze Raad geen uitvoerende taak zal hebben, doch
als beoordelings- en advieslichaam op hoog wetenschappelijk niveau zal op-
treden, werd geconcludeerd, dat het niet juist zou zijn een vertegenwoordiger
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. als lid in de Raad aan te wtlzen omdat
deze namens de Gezondheidsorganisatie T.N.O. mede-verantwoordelijkheid
voor de besluiten van de Raad zou dragen. Besloten werd daarom de ver-
tegenwoordiging in de Raad te doen plaatsvinden door een waarnem€r bij de
vergaderingen van de Raad. Als zodanig werd de voorzitter aangewezen, die
zich desgewenst kan doen vergezellen of doen vervangen.

De voorzitter heeft drie werkbezoeken gebracht aan de British Medical
Research Councíl, waarvan één in gezelschap van Dr. M. A. Bleiker, arts in
algemene dienst. Een aantal instellingen en werkgroepen, §/aar speurwerk wordt
verricht dat ook voor het tegenwoordige en to€komstige programma van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. van belang kan zijn, werd bezocht.

Tijdens het derde werkbezoek werd tezamen met de voorzitter van de Ge-
zondheidsraad uitvoerig overleg gepleegd zowel met de Chief Medical Officer,
met het Ministerie van Gezondheid (met de Minister en enkele van zijn mede-
werkers) en met de secretaris van de Medical Research Council. De r'oodzake-
lijkheid van wetenschappelijk speurwerk voor her beleid van de volksgezond-
heid werd volledig b'eaamd; de samenwerking tussen het Ministerie en de
Medical Research Council verloopt betrekkelijk informeel.

De discrepantie tussen de ontwikkeling van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., die zelfs bij een krappe arbeidsmarkt kon worden gerealiseerd, en de
financiële middelen, die door de Centrale Organisatie T.N.O. werden versrrekr,
6aart zorg. Dank zij de in het verleden gevormde reserve kon in het verslag-
jaar de feitelijk mogelijke expansie worden verwezenlijkt. De continuïteit van
het werk loopt echter gevaar indien het subsidie niet belangrij'k wordt verhoogd.

In een onlangs verschenen publikatie van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, getiteld ,,Speurwerk en ontwikkelingswerk in Nederland in t959",
wordt aandacht geschonken aan het onderzoek buiten universiteiten en hoge-
scholen. In deze publikatie wordt vermeld, dat men er allerwege van over-
tuigd is, dat het verrichten van speur- en ontwikkelingswerk, zomede weten-
schappelijk onderzoek, noodzakelijk is, niet alleen in het belang van de
individuele ondernemingen, onderwijsinstellingen en andere instellingen zelve,
doch ook in het belang van een natie als geheel terwille van welvaartsverho-
ging of althans voor de handhaving van het welvaartspeil. Uit deze publikatie
blijkt, dat in ry59 de totale uitgaven c.q. kosten voor het in Nederland ver-
richte speur- en ontwikkelingswerk ca, 16,10/ss van het nationale inkomen (netto
tegen factorkosten) bedroegen. Ten opzichte van r9y1 betekent dit in de ci-
viele sector een stijging van 6oVo, In onderstaande staat wordt een beeld ge-
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geven van de ontwikkeling van het subsidie van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., zowel in nominale bedragen als in procenten van het netto nationale
inkomen tegen factorkosten. Hieruit blijkt, dat het subsidie van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. een achterstand ten opzichte van de hierbovengenoemde
trend-ontwikkeling vertoont. Gemeten in procenten van het nationale inkomen
is de stijging van r9t9 ten opzichte yan rgtg niet meer dan 4o%o.
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De op bladzijde ro afgedrukte exploitatierekening laat zien, dat het totale
budget van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ín 196r ten opzichte van t96o
is gestegen met l88z.o4y,- en dat deze stijging voornamelijk veroorzaakt
werd door de instituten, Deze stijging kon slechts voor een deel worden op-
gevangen door de vermeerdering van het subsidie in ry6t; het tekort wordt
gedekt door een onttrekking aan de reserves van f 267.90Í,-.

De groei van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. blijkt uit onderstaande ge-
gevens, die de personeelssterkte weergeven aan het eind van de jaren ry59,
t96o en r96t. ln het bijzonder springen hierbij het Medisch-Fysisch Instituut
T.N.O. en het Radiobiologisch Instituut T.N.O. naar voren.
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Radiobiologisch Instituut
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Over de groei van deze instituten kan het volgende worden vermeld:
Eind r9y9 kon het nieuwe gebouw van het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.

worden betrokken. Deze overgang schiep de mogelijkheid van het ontplooien
van nieuwe activiteiten, die liggen op de drie hoofdlijnen van het instituut:
r. bij het hersenonderzoek (epilepsie) worden nieuwe analysemethoden ont-

wikkeld, ten einde een beter inzicht in de hersenfunctie te krijgen;
L. het circulatie-onderzoek (hart- en vaatziekten) maakt het noodzakelijk

zich te verdiepen in de oorzaak van hartgeluiden om de diagnostiek van
hartafwijkingen te verfijnen;

3. de ultrasonische techniek, die ten dele de röntgendoorlichting, waarbij scha-
delijke straling aanwezig is, kan vervangen, werd aan het programma van
het instituut toegevoegd ten einde de achterstand, die hier te lande ten op-
zichte van het buitenland bestaat, in te halen.

In 196r werd als resultaat van het onderzoek succes geboekt met een

telemetrie-systeem, waardoor het mogelijk is aan vrij rondlopende perso-
nen, die arbeid verrichten, medisch onderzoek te verrichten. Voor het sys-
teem bestaat van bedrijfsgeneeskundige en industriële zijde grote belang-
stelling.

In de loop van het verslagjaar werd ongeveer 7y%o van het nieuwe labora-
toriumgebouw van het Radiobiologisch Instituut T.N.O. in gebruik genomen.

De academische staf werd op volle sterkte gebracht. Drie nieuwe stralings-
bronnen kwamen ter beschikking, t.w. een 2to kV Maxitron röntgenapparaat
met een 36o" bundel, een 2oo Curi caesiumbron en een neutronengenerator.
Een aantal proefdierkamers kwam beschikbaar, waaronder ruimten, die spe-
ciaal zijn ontworpen voor het houden van met radio-actieve isotopen be-
smette dieren. Hierdoor kon het gehele onderzoekprogramma sterk worden
uitgebreid.

Een aantal nieuwe onderzoekingen op het gebied van de cellulaire radio-
biologie kon worden aangeyat doordat de faciliteiten voor weefselkweek en
biochemie hiervoor in ruime mate beschikbaar kwamen.

In het kader van het onderzoek naar de pathogenese en tFrapie van stra-
lingsziekten kon het onderzoek naar de biologische therapie bij bestraalde mui-
zen en apen in belangrijke mate worden uitgebreid.

Door het beschikbaar komen van grore aantallen specifiek pathogeenvrije
ratten kon worden ,begonnen met de bestudering van de effecten van trans-
plantatie van vreemd beenmerg bij deze proefdiersoorr na rotale bestraling.

Brsruun EN DAGELTJKs BEsruuR

Bij Koninklijk besluit van r j mei 196r no. 2t werd aan Prof. Dr. A. Querido
te Leiden op zijn verzoek eervol ontslag verleend als bestuurslid van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. In zijn plaats werd bij hetzelfde Koninklijk be-
sluit benoemd Prof. Dr. \[. J. C. Verhaart.
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Bij Koninklijk besluit van 2 augustus r96t no. 66 werd aan Prof. Dr. A.
Biemond op zijn verzoek eervol ontslag verleend als bestuurslid van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. en werd in zijn plaats benoemd Prof. Dr. j. J.
van Loghem Jr.

Bij hetzelfde Koninklijk besluit werd Dr. P. S. Blom re 's-Gravenhage voor
een periode van zes jaar benoemd tot tijdelijk bestuurslid van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. Dr. Blom werd per zo september verkozen tot lid van het
dagelijks bestuur in de vacature, ontstaan door het aftreden van Prof. Dr. A.
Querido.

Per r december is Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom statutair afgetreden als
lid van het dagelijks bestuur. Ter vervulling van deze vacature werd reeds
met ingang van r t september Prof. Dr. \f. J. C. Verhaart ror lid van het da-
gelijks bestuur verkozen.

Prof. Dr. G. A. Lindeboom heeft aan het einde van het verslagjaar de wens
te kennen gegeven per r januari ry62 af te treden als bestuurslid.

Ook op deze plaats wil de Gezondheidsorganisatie T.N.O. haar dank uit-
spreken aan de afgetreden bestuursleden voor de werkzaamheden, die zij tijdens
hun zittingsperiode in het belang van de organisatie hebben verricht.

Een overzicht van de samenstelling van bestuur en dagelijks bestuur per
r januari 196z wordt gegeven in bijlage Ia.

SrrcHrrNc rER BEvoRDERTNG vAN DE pRAEVENTïEvE GENEESKUNDE

Op voordracht van de Raad van Beheer van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde heeft het bestuur van de Stichting ter Bevordering
van de Praeventieve Geneeskunde Prof. Dr. J. Koekebakker, hoofd van de Af-
deling Geestelijke Gezondheid van het Nederlands Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde, aangewezen tot plaatsvervangend directeur van het instituut.

Met ingang van r juli is tot hoofd van de Afdeling Sociale Hygiëne benoemd
Prof. Dr. J. H. de Haas.

Dr. J. A. C. de Kock van Leeuwen, die reeds aan de Afdeling Geestelijke
Gezondheid van het instituut was verbonden, werd mer ingang van r sep-
tember benoemd tot hoofd van de Afdeling Voorlichting.

Met ingang van dezelfde datum werd aan de heer S. Spijer, die deze functie
vanaf r mei 196r had waargenomen, eervol ontslag verleend.

De heer Spijer bleef tot r januari t96z volledig in dienst van het instituut
als adviseur van de Afdeling Voorlichting. In de periode van r januari tor
t juli ry62 zal hij nog voor halve dagen in deze functie werkzaam zr1n.



§TERKZAAMHEDEN

GECOORDINEERDE ONDERZOEKINGEN

r. B.C.G.-veccrNATrEvRAAcsruK

Gedurende 196r werd door de B.C.G.-werkgroep van de Gezondheidsorga-
nisatie T.N.O. het tuberculine- en B.C.G.-onderzoek, gericht op verschillende
onderwerpen, voortgezet.

FIet tuberculine-onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de Militair
Geneeskundige Dienst, was gericht op het bepalen van de tuberculine-index
van de voor eerst€ oefening onder de wapenen komende dienstplichtigen.

Vergelijking van deze indices (welke jaarlijks bepaald worden) geeft een

daling te zien. 'Was in t956 het percentage niet met B.C.G.-gevaccineerde re-
cruten dat reageerd€ met reacties groter dan 5 mm 24, in 196r was dit per-
centage 13.

Tevens bieden de uitslagen van de individuele reacties van Mantoux bij
deze recruten de mogelijkheid tot het vervaardigen van een jaarlijkse tuber-
culinekaart van Nederland, waarop - behalve de daling van dele tuberculine-
index per consultatiebureaudistrict (of per provincie) - de regionale verschil-
len tot uiting komen. Zo was de tuberculine-index voor de recruten in Fries-
land 6, voor Gelderland 13, voor Limburg t6 en voor Zuidholland r8.

FIet tuberculine-onderzoek bij de recruten biedt tevens de mogelijkheid het
vóórkomen van a-specifieke tuberculine-gevoeligheid lrast te stellen naar aard
(b.v. aviaire tuberculine-gevoeligheid) en naar geografische spreiding.

Door de gegevens over de onderzoekingen op lagere scholen en op scholen
voor voortgezet onderwijs wordt thans beschikt over een doorlopende schaal
tuberculine-indices van o tot zo jaar.

Gemeend werd dat, gezien de dalende index op alle leeftijden, het wenselijk
was meer gegevens te verkrijgen over indices over leeftijdsgro€pen boven zo jaar.

In samenwerking met de Stichting F.O.T.U. (Fonds Opsporing Tuberculose-
lijders) en het Consultatiebureau voor tuberculosebestrijding in Delft werd een
tuberculine-onderzoek verricht bij alle -l ;ooo deelnemers aan het bevolkings-
onderzoek op tuberculose in de gemeente 's-Gravenzande.

Evenzo werd in samenwerking met het Consultatiebureau voor tuberculose-
bestrijding in Zaandam, de Zaaadamse Vereniging tot bestrijding der tuber-
culose en het Centraal Bureau voor keuringen op medisch-hygiënisch gebied
te 's-Gravenhage in de gemeente Zaandam bij alle * 3o.ooo deelnemers aan
het bevolkingsonderzoek op tuberculose een ftberculinereactie verricht.

De gegevens uit deze beide onderzoekingen geven de tuberculine-indices in
de leeftijdsgroepen boven r5 jaar. Deze onderzoekingen hebben tevens tot doel
proefondervindelijk yast te stellen of een tuberculine-onderzoek gecombineerd
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met een röntgenonderzoek uitvoerbaar is en geaccepteerd wordt door de be-
volking. Uit het onderzoek is gebleken dat deze combinatie uitvoerbaar is en
dat het verloop (niet terugkomen voor het laten aflezen van de r€acties) uiterst
gering is.

Onderzoekingen met betrekking tot ,,verbetering" van tuberculines en meer
exacte waardering van de induraties bij de reactie van Mantoux in het licht
van het veranderende tuberculose morbiditeitspatroon werden voortgezet, even-
als het onderzoek naar het huidallergieverwekkend vermogen van B.C.G.-
batches, afkomstig van verschillende produktiecentra.

In januari en februari 196r werd op verzoek van de Stichting Surinaams-
Nederlands Instituut voor de Volksgezondheid in Suriname (SUNEVO) door
een tuberculineteam van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. een tuberculine-
onderzoek verricht bij * 5ooo scholieren in Suriname.

Ër bleek in Suriname aanzienlijk meer a-specifieke tuberculine-gevoeligheid
voor te komen dan in Nederland, terwijl de tuberculine-indices in Suriname
tevens hoger liggen dan in Nederland.

2. Asrue-ouoERzoEK

Met als doel de studie van de chronische a-specifieke respiratoire aandoe-
ningen te bevorderen, is in het kader van de Adviescommissie T.N.O. inzake
astmatische ziekten een zogenoemd ,,long term"-project opgesteld, waarin de
huidige nomenclatuur en de thans als algemeen te beschouwen techniek van
eenvoudige bepalingen als uitgangspunt worden voorgesteld. Daarnaast is een

overzicht Begeven van voor effectuering vatbare projecten, welke beloften
yoor pathogenese en/of therapie inhouden. Dit project zal ter goedkeuring
aan het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. worden voorgelegd.

Uit het onderzoek naar de mogelijke geneeskrachtige werking van een ver-
blijf in de Gemeentegrotten van Valkenburg op astmapatiënten - welh onder-
zoek in het najaar van t96o op verzoek en met subsidie van het gemeent€-

bestuur van Valkenburg-Houthem is verricht - is gebleken, dat van een

verblijf in de grotten eerder een ongunstige dan een gunstige invloed op astma-
patiënten uitgaat. Er werd dan ook geen aanleiding gevonden het onderzoek
in t96r te vervolgen.

Over dit onderzoek is in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een

artikel verschenen van Dr. K. de Vries en Dr. J. Kreukniet, getiteld ,,De
invloed van een verblijf in de kalksteengrotten van de gemeente Valkenburg
in Zuid-Limburg op astmatische ziekten" (Ned. T. v. Geneesk. roy $96t)
yo, p. zy38 lz1+r).

Alle door de adviescommissie gecoördineerde onderzoekingen werden in
196r voorgezet. Dit zijnl.
onderzoek naar de verhouding van sensibilisatie en ,,hyperactiviteit" van de

bronchiaalboom in het kader van de astmaproblematiek tegen de achtergrond van
veranderingen van endocrine aard, onder leiding van Prof. Dr. N. G. M. Orie;

r4



,,long term"-onderzoek betreffende het verkrijgen van een indruk over het
verloop van astmatische ziekten en de invloed van behandeling dàarop, onder
Ieiding van Prof. Dr. H. Deenstra;
onderzoek om op statistisch verantwoorde wyze het effect van ademoefeningen
bij astma na te gaan, onder leiding van Dr. J. G. Roosenburg;
onderzoek inzake de proteolytische activiteit van het bloedserum bij gezonden,
bij astmapatiënten en bij emfysematici, onder leiding van Dr. C. Dijkstra;
epidemiologisch onderzoek over asthma bronchiale, onder leiding van Dr. H.
Varekamp;
onderzoek naar de invloed van histamine en histamine-liberatoren op de bronchi
bij de mens, in verband met de pathologie van asthma bronchiale en van in-
dustriële stoflongziekten, onder leiding van Dr. A. Bouhuys.

3. ONornzorr TNZAKE poLToMyELITIS

Het onderzoek bij gezinnen, waarin zich een geval van poliomyelitis of
vermoedelijke poliomyelitis had voorgedaan, werd onder leiding van Prof.
Dr. A. Ch. Ruys voortgezet.

Over het onderzoek naar de natuurlijke en a-virulente mutanten en hun
immuniserend vermogen onder leiding van Prof. Dr. J. D. Verlinde kan het
volgende worden vermeld.

Bij een steekproefsgewijze ingesteld onderzoek naar de neurovirulentie van
onder de Nederlandse bevolking circulerende poliovirusstammen werden uit
gezonde virusdragers soms stammen met opvallend geringe neurovirulentie ge-
isoleerd. Analyse van zulk een stam van type I met behulp van de plaque-
methode leerde dat een gegeven viruspopulatie is samengesteld uit deeltjes
m€t zeer uiteenlopende graden van neurovirulentie. Met de plaque-methode
kon een kloon met minimale neurovirulentie worden geselecteerd, die zich
vrijwel niet ondersche;dde van een door Sabin op dezelfde wijze geselecteerde
type I stam. Daar inmiddels klonen met minimale neurovirulentie van ieder
der 3 typen door Sabin waren geselecteerd, werden de voorgenomen onder-
zoekingen betreffende de waarde van zulke klonen voor vaccinatie met levend,
verzwakt, poliovirus verricht met die, welke door Sabin ter beschikking wer-
den gesteld.

Dit onderzoek had betrekking op de volgende punten:
a. controle op minimale neurovirulentie,
b. het vermogen om na toediening per os een alimentaire infectie en anti-

stoffen op te wekken,
c. het bepalen van de duur van de alimentaire infectie, de hoeveelheid uit-

gescheiden virus en de titer van de antistoffen,
d. het bepalen van de genetische stabiliteit na passage door de tractus digesti-

vus van de mens door onderzoek van het z.g. rct/4o-karakter en de neu-
rovirulentie.
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Tijdens verscheidene, op kleine schaal verrichte, proefvaccinaties is gebleken
dat de typen I en II van het Sabinvaccin een hoog immuniserend vermogen
bezitten, dat de immuniteit berust op de ontwikkeling van antistoffen en van
een lokale weerstand van de tractus digestivus als gevolg van de asymptoma-
tische alimentaire infectie en na menspassage een bevredigende stabiliteit to-
nen. Het type III heeft weliswaar een hoog immuniserend vermogen, zij het
wellicht iets minder dan de typen I en II, maar de stabiliteit na menspassage
is minder bevredigend.

Virologisch faecesonderzoek van recente proefvaccinaties, dat nog niet ge-

heel is afgesloten, lijkt erop te wijzen dat vaccinatie met Sabinvaccin de circu-
latie van poliovirussen in de gevaccineerde gemeenschap geheel yermag te
elimineren.

Nu de frequentie van paralytische poliomyelitis in de laatste jaren aan-
zienlijk is verminderd, wordt speciale aandacht geschonken aan de etiologische
betekenis van Coxsackie- en ECHO-virussen voor encefalomyelitische proces-
sen. Aangetoond kon worden, dat in elk geval bepaalde stammen van ECHO-9
virus het centrale zenuwstelsel van de mens kunnen invaderen en zich aldaar,
alsmede in het centrale zenuwstelsel van experimenteel besmette apen, kunnen
vermenigvuldigen.

4. OuornzoEK NÀAR DE ooRzAKEN vAN ENcErHALITIs posrvAccINALIs

FIet eindverslag van het epidemiologisch onderzoek inzake encephalitis post-
vaccinalis verscheen in september r96t als proefschrift van de heer \trfl. Nan-
ning, getiteld ,,Encephalitis postvaccinalis". Een samenvatting hiervan is op-
genomen op pag. 3 r van dit verslag.

Een Engelse bewerking van het door Dr. Nanning in 196o uitgebrachte rap-
port over het onderzoek naar de waarde van reconvalescenten-gammaglobuline
als profylacticum tegen meningo-myelo-encephalitis na enting van pokstof bij
recruten werd onder de titel ,,Prophylactic effect of antivaccinia gammagle'
bulin against postvaccinal encephalitis" aangeboden aan de §flereldgezond-
heidsorganisatie ter publikatie in het'§7'.H.O.-Bulletin.

Tn ry6t werd het onder leiding van Dr. H. S. Frenkel verrichte onderzoek
inzake het kweken van vacciniavirus in vitro in overlevend runderweefsel be-
eindigd.

Twee andere onderzoekingen, te weten: virologisch onderzoek met berekking
rct de oorzaken van encephalitis postvaccinalis onder leiding van Prof. Dr. J. D.
Verlinde en histopathologisch onderzoek naar de oorzaken van encephalitis post-
vaccinalis onder leiding van Prof. Dr. E. de Vries werden voortgEzet.

5. CenmsoNprRzoEK

De werkgroep heeft tot taak de bestudering van methoden welke tandbederf
kunnen voorkomen. Bij het begin van de werkzaamheden in ry12 boden de
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diverse toepassingen van fluoride de beste mogelijkheden op succes. Van deze
toepassingen werd de waterfluoridering als eerste object uitgekozen. Niet alleen
leek deze methode een goede belofte op succes in te houden, maar bovendien
leek de mogelijkheid aanwezig, nadat in een onderzoek haar cariëspreventieve
effect bewezen was, deze maatregel op grote schaal toe te passen.

Naast de fluoridering van het drinkwater zijn twee andere methoden onder-
zocht, te w'eten het gebruik van natriumlauroylsarcosinaat-tandpasta en het
plaatselijk brengen van tinfluoride op de tanden.

Slechts het onderzoek met de enzymremm€r, natriumlauroylsarcosinaat, is
afgesloten. De proef, die in drie internaten werd uitgevoerd, toonde geen effect
van deze stof. De proef met tinfluoride, die bij ééneiige tweelingen werd uit-
gevoerd, zal over een half jaar 6f over anderhalf jaar worden afgesloten.

Voor het onderzoek naar het effect van de waterfluoridering, dat in twee
steden (Culemborg en Tiel) wordt uitgevoerd, werd een nieuwe methode voor
cariësonderzoek uitgewerkt. In r9y3 is het water in Tiel gefluorideerd, Culem-
borg werd de controlestad.

De resultaten van de waterfluoridering waren reeds na 4Vz jaar zo gunstig,
dat de Gezondheidsraad op grond hiervan de waterfluoridering als belangrijke
cariësprofylactische maatregel aanbeval. Na 6Vz jaar waterfluoridering ver-
toonden de ro- t/m n-jarige kinderen 5o-6oVo minder tandbederf van de
contactvlakken, na 71h jaar de r4- en r5-jarigen 40 en 3zVo minder. Eerst
over 6 à 7 jaar als ook de oudste jaarklasse van het onderzoek (r5-jarigen) van
de geboorte af gefluorideerd water zal hebben ontvangen, mag men verwachten
dat het effect maximaal zal zijn.

6. GrnoNror.ocrscu oNDERzoEK

In de vacature in de adviescommissie, ontstaan door het als lid bedanken
van Prof. R. Flornstra, werd voorzien door de benoeming van Dr. L. Burema,
directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te
Rotterdam.

Het eindrapport over het in de periode mei r91j tlm september r9t7 yer-
richte bejaardenonderzoek met inschakeling van huisartsen onder leiding van
Dr. R. J. van Zonneveld is onder de titel ,,The Health of the Aged" verschenen
als no. 8 in de reeks Publikaties van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., serie A
(Algemene Onderwerpen). Het rapport is aangeboden aan de personen en in-
stanties, die aan het onderzoek medewerkten en aan €en groot aantal medische
bladen en buitenlandse relaties. Een samenvatting is opgenomen op pag. 33
van dit verslag.

Indertijd is bepaald, dat de bii het onderzoek betrokken bejaarden na 5 laar
wederom bezocht zouden worden. Hierbij wordt uiteraard aandacht ge-

schonken aan de veranderingen opgetreden in deze vijf jaar en tevens aan
enkele medische of algemene voorzieningen in verband met de gezondheid
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van de onderzochten, alsmede aan de doodsoorzaken der inmiddels overleden
personen. Dit vervolgonderzoek loopt tot september r962.

Het eindrapport van het door Dr. J. Th. R. Schreuder verrichte onderzoek
inzake stollingsfactoren in het bloed van gezonde bejaarden zal ter publikatie
worden aangeboden aan enkele gerontologische tijdschriften (waaronder Ge-
rontologia Clinica).

Over het onderzoek betreffende de opstelling en ijking van een intelligentie-
test voor bejaarden en volwassenen, verricht onder leiding van Prof. Dr. J. Th.
Snijders, zal het eindrapport verschijnen als dissertatie van Drs. F. Verhage.

Naast het hierboven vermelde vervolgonderzoek van bejaarden zrln in ry6t
voorgezet:
het onderzoek naar de rol van de voeding in het ontstaan van osteoporosis
senilis, onder leiding van Dr. M. Frenkel;
experimenteel-gerontologisch onderzoek, onder leiding yan Prof. Dr. O.
Mtihlbock;
gerontologisch onderzoek in het Gemeenteliik Verzorgingshuis voor Ouden
van Dagen te Amsterdam, onder leiding van Dr. M. Frenkel;
onderzoek inzake de sociaal-psychologische status van de bewoners van het
Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam, onder leiding van
Dr. L. Burema en prof. Dr. Vi. J. Bruins Slot.

Begonnen werd met het onderzoek inzake de revalidatie van expressie-
mogelijkheden van de afasiepatiënt onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreuder.
Doel is een beter inzicht te verkrijgen in het wezen van de afasie en de metho-
diek van behandeling.

In het werkplan voor t96z zijn nieuwe onderzoekingen opgenomen be-

treffende de volgende onderwerpen:
de frequentie van voorkomen van prostaatcarcinoom bij oude mannen en van
amyloid in de hartspier bij oude mensen, onder leiding van Dr. H. Schornagel;
stollingsfactoren bij zieke bejaarden, onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreuder.

Z. ONorRzonrrNGEN op HET GEBIED vAN ScHIMMELZIEKTEN BIJ DE MENS

De werkzaamheden in de Afdeling voor Medische Mycologie van het Cen-
traalbureau voor Schimmelziekten te Baarn werden in ry6t yoortgezet.

Het door de heer P. J. van der '§7'erff geleide onderzoek naar het voorkomen
van anemofiele fungussporen in de buitenlucht werd in de verslagperiode af-
gesloten.

8. ONornzorrrNGEN op HET GEBTED vAN ATHERoscLERosE EN TRoMBosE

Het eindrapport van het onder leiding van Prof. Dr. J. Groen verrichte
onderzoek naar de invloed van voeding en levenswijze op de lichamelijke
toestand, het serumcholesterolgehalte en het voorkomen van atherosclerose en

coronaria-trombose bij Trappisten en Benedictijnen is gepubliceerd in het Neder-
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lands Tijdschrift voor Geneeskunde. De voornaamste resultaten van het onder-
zoek zijn weergegeven op pag. 30 van dit verslag.

Afgesloten werd in het verslagjaar het onderzoek inzake cholesterol in
menselijk serum onder diverse omstandigheden, verricht onder leiding van Dr.
F. J. Loomeijer.

Naast de reeds in het kader van de adviescommissie lopende onderzoekingen
op het gebied van ath€rosclerose, zijn met ingang van 196r ook onderzoekingen
over trombose in het werkplan opgenomen, t.w.:
onderzoek inzake antitrombine III en intravasale stolbaarheid met betrekking
tot de pathog€nese van trombose en atherosclerose, onder leiding van Dr. E. A.
Loeliger;
onderzoek inzake de bepaling van fibrinolysis met behulp van fibrinogeen
gemerkt met J131, onder leiding van Prof. Dr. J. J. van Loghem Jr.;
onderzoek over de ,,Hageman factor", onder leiding van Dr. C. Ffaanen en

Drs. F. Hommes.
Ffet onderzoek naar de relatie tussen atherosclerose en coronairtrombose,

dat in 196o werd verricht onder leiding van Prof. Dr. C. J. F. Böttcher en

Dr. E. A. Loeliger en waarmede wordt beoogd het vaststellen van de stollings-
activiteit van normaal en pathologisch vaatendotheel en van de bestanddelen
van de intima en media van arteriën, is in 196r in gewijzigde vorm voortgezet.
Het gedeelte betreffende de invloed van endotheel op de bloedstolling werd
voortgezet door de werkgroep Tromboseresearch onder leiding van Dr. E. A.
Loeliger, het andere deel van het onderzoek is ingevoegd in het werkpro-
gramma van de Atherosclerose-werkgroep T.N.O. onder leiding van Prof. Dr.
C. J. F. Böttcher.

Ten behoeve van de onderzoekingen van laatstgenoemde werkgroep werden
gelden beschikbaar gesteld door de National Institutes of Health te Bethesda,
U.S.A., bestemd voor de salariëring van een aantal medewerkers gedurende

5 jaren.
Verder werden bijdragen toegezegd door de Produktschappen voor Zuivel,

voor Vee en Vlees en voor Pluimvee en Eieren. In het kader van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. werd hiervan in t96t een bedrag van totaal

;f roo.ooo,- ontvangen. Dank zij de door het Rijk voor de Organisatie T.N.O.
getroffen regeling, dat bijdragen van het bedrijfsleven ten behoeve van de

financiering van het vrije speurwerkprogramma met een gelijke toeslag van
het Rijk worden gehonoreerd, kwam derhalve in t96r door bijdragen rran

Produktschappen een bedrag van f 2oo.ooo,- beschikbaar voor onderzoek.
Dit bedrag zal het mogelijk maken de apparatuur ten dienste van het onder-
zoek te Yergroten.
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9. ONornzox TNZAKE DE srRucruuR, ANAToMTE EN Fysror.oclE vÀN DE

KINDERVOET

Voor het lidmaatschap van de adviescommissie bedankten Prof. Dr.
J. H. M. G. van Deth (wegens vertrek naar Australië) en de heer A. J. A.
Douw. Tot lid werd benoemd Dr. J. Huizinga, directeur van het Instituut voor
Antropologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Aanleiding tot het in ryy aangeyatte onderzoek naar de structuur, ana-
tomie en fysiologie van de kindervoet vormden de resultaten van een onderzoek,
dat werd verricht door Dr. A. L. de Vetten, Dr. H. J. Groenendijk, A. J. A.
Douw en P. J. Ffeesters bij rz96 volwassenen en is neergelegd in een rapport
,rGeschoeide voeten".

Bij dit onderzoek is namelijk gebleken, dat jeugdige volwassenen reeds in
bijna hetzelfde percentage als oudere personen voetafwijkingen vertoonden, zij
het dan ook dat de afwijkingen minder ernstig waren. Vanneer een onderzoek
zou worden ingesteld naar de toestand van de vo€ten bij kinderen, zou het
mogelijk zijn nog voeten aan te treffen, die geen afwijkingen vertonen en een

meer oorspronkelijk voettype te zien geven. Bovendien bestaat op jeugdige

leeftijd nog de mogelijkheid om deformiteiten te voorkomen. Uit deze over-
wegingen resulteerde het doel van het onderzoek: het registreren naar vorm en
functie van een voldoend aantal kindervoeten en het zoeken naar de wegen
die deformiteiten kunnen voorkomen.

Voor dit onderzoek was het in de eerste plaats nodig om een apparatuur te
constru€ren waarmede de voeten betrouwbaar konden worden gemeten in een

statische toestand en voorts een apparatuur te maken, waarmede de voet tij-
dens het lopen geobserveerd kan worden en de functie geregistreerd.

Deze eerste fase van het onderzoek is in 196r vrijwel bereikt en hierover is

door Dr. de Vetten een interim-rapport uitgebracht. In de komende iaren zal
nu een voldoend aanBl voeten mo€ten worden gemeten en verwacht wordt
aan de hand van de hieruit te trekken conclusies wegen te vinden, die kunnen
leiden tot het gezond houden van een gezonde vo€t en tot het voorkomen van
deformiteiten.

ro. OxonnzoBr op HET GEBIED vAN HoRMoNEN

Van de in de Adviescommissie T.N.O. inzake vraagstukken op het gebied

der hormonen gecoördineerde onderzoekingen werden in 196r beëindigd:
het schildklierfunctie-onderzoek, verricht onder leiding van Dr. M. G. §floldring;
onderzoek betreffende het gedrag van de niet veresterde vrije vetzuren onder
de invloed van soort-specifiek groeihormoon onder verschillende omstandig-
heden, onder leiding van Dr. H. Doorenbos.

Voortgezet werd het onderzoek inzake de bepaling van het a-ketol-steroiden-
sp€ctrum in de urine van normalen en patiënten, onder leiding van Dr. §/. S.

Cost, terwijl onder leiding van Prof. Dr. L. A. M. Stolte begonnen werd met
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een onderzoek naar de identiteit van de stof, die in zsrangerenurlne en rn
hypofysaire preparaten de typische zwangerschapsreactie volgens Konsuloff
veroorzaakt.

In het werkplan van de adviescommissie zijn voor t96z als nieuwe onder-
zoekingen voorgesteld:
vetmobilisatie en -oxydatie bij patiënten met exogene vetzucht onder invloed
van exogeen soort-specifiek groeihormoon, onder leiding van Dr. H. Dooren-
bos;
isolatie en structuuranalyse van Exophthalmos Producing Substance (E.P.S.),
onder leiding van Prof. Dr. V. V. Koningsberger;
vergelijking van de ACTH-activiteit van hypofyse-extracten, gemeten volgens
verschillende ijkmethoden, onder leiding van Prof. D.. J. H. Gaarenstroom.

II. ANNTDSCTNEESKUNDIG ONDERZOEK

Algemeen

Als lid van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek T.N.O.
(CARGO) werd met ingang van r april 196r benoemd Dr. A. V. M. Mey. In
november r96t aanvaardde Dr. Mey als opvolger van Prof. Dr. G. C. E.
Burger het voorzitterschap van de commissie.

De grote deskundigheid en warme belangstelling van Prof. Burger, die
vanaf de instelling van de commissie in ry56 het voorzitterschap bekleedde
en aan de werkzaamheden van de commissie de richting gaf die heeft geleid
tot haar huidige plaats in het arbeids- en bedrijfsgeneeskundig onderzoek in
Nederland, zullen ook in de oekomst niet voor de commissie verloren gaan
nu hij zich bereid heeft verklaard het lidmaatschap te blijven bekleden.

Besloten werd over te gaar- tot samenstelling van een tweede brochure ,rAr-
beidsgeneeskundig Onderzoek", waarin meer gedetailleerd zal worden ingegaan
op de resultaten van de sinds r9y8 verrichte onderzoekingen. Het ligt in de
bedoeling deze brochure in het Engels te vertalen voor verspreiding in het
buitenland.

Staurgroep, Arbeid bij Extreme Temperaturen

FIet werkprogramma van de stuurgroep, zoals dat in r9y7 werd opgesteld,
is geheel uitgevoerd. Rapporten zijn beschikbaar over onderzoek inzake be-
schermingsmaatregelen tegen srarmtestraling (exclusief kleding), ziekteverzuim
van warmte-arbeiders en voedingsgewoonten van v/armte-arbeiders.

Een literatuuroverzicht inzake de invloed van kleding op warmte-straling
kwam gereed,

Ffet onderzoek warmte-uitwisseling door straling heeft geleid tot een be-
rekeningsmethode en een meetmethode ter bepaling van de warmtebelasting
door eenzijdige straling.

De samenstelling van een vormfactorcatalogus behorende bij de ontwikkelde
berekeningsmethode is in een gevorderd stadium.
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De stuurgroep heeft zich tot taak gesteld na te gaan of in de komende jaren
onderzoek kan worden verricht inzake:
arbeid bij lage temperaturen;
behaaglijkheidsproblemen ;
psychische en psycho-motorische invloeden van het verblijf in extreme tem-

Peraturen.

Stuurgroep Ergonornie

De werkzaamheden van de onder voormelde stuurgroep ressorterende \[erk-
groep Transportproblemen hebben zich beperkt tot onderzoek naar de arbeids-
belasting bij het pakken van cops in de textielindustrie.

Besloten werd eerst de conclusies, welke zijn te trekken uit de polsfrequen-
tie en het zuurstofverbruik, in een rapport vast te leggen.

Het in het kader van de \fierkgroep Functionele Antropometrie verrichte
onderzoek naar de zithouding van de industrie-arbeider heeft door onvoorziene
omstandigheden niet het gewenste resultaat opgeleverd. In verband hiermede
werd besloten het onderzoek te beëindigen en de werkgroep op te heffen. Een
afsluitend rapport zal begin ry62 gereed zr1n.

De opstelling van een lijst van criteria werkmethoden vordert langzaam.
Over de mogelijkheden tot meting van de fysieke last en belastbaarheid

werd een voorlopig rapport opgesteld. Een herziene versie van dit rapport,
o.m. bestemd voor bedrijfsartsen, is in bewerking.

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot meting van de perceptieve last
en belastbaarheid, dat wordt verricht in het Instituut voor Zintuigfysiologie
R.V.O.-T.N.O. en door Drs. Kalsbeek in samenwerking met het Institurlt voor
Perceptie-onderzoek vindt goede voortgang.

Stuurgroep Industriële Stolproblemen

De werkzaamheden van de stuurgroep hebben zich tot dusver in hoofdzaak
gericht op het onderzoek naar het voorkomen van longafwijkingen bij arbeiders
in íjzer en staalgieterijen.

Gedurende het jaar 196r heeft dit onderzoek zich over diverse bedrijven
uitgestrekt.

Aangezien het onderzoek uit verschillende onderdelen bestaat, die onafhan-
kelijk van elkaar worden uitgevoerd en ten behoeve van de uitvoering uit-
eenlopende tijden vergen, zijn niet steeds per fabriek alle onderdelen synchroon
verlopen. Achtereenvolgens is een viertal bedrijven in het onderzoek betrokken.

Van het bedrijf, waar het onderzoek eind 196o beëindigd werd, zijn in de
loop van het jaar de gegevens grotendeels uitgewerkt.

S t uur gr o e p Lawaai-intio e d e n

Van de audiogramkaart ten behoeve van het onderzoek naar gehoorverliezen
ten gevolge van lawaai, door de lVerkgroep Relatie Lawaai en Lawaaidoofheid
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voorbereid en in samenwerking met de tilferkgroep Audiometrie uitgewerkt, is
thans door beide groepen de eindredactie goedgekeurd. Publikatie, samen met
de ,,Aanbevelingen tot normalisatie van audiometers" en de ,,Aanbevelingen
voor het audiometrisch onderzoek", welke eveneens gereedkwamen, zal begin
r96z kunnen plaatsvinden.

Eveneens in overleg tussen de beide werkgroepen is getracht te komen tot
een praktische regeling voor de ijking van audiometers. Hierbij zijn onder meer
in bespreking de eisen te stellen aan de audiometristen ten aanzíen van de
controle op de audiometrische apparatuur.

Een verzameling van uiteenlopende types van karakteristieke geluidspectra
in de Nederlandse industrie, op eenvormige wijze getekend - ,,het platen-
boek van lawaaispectrl" - is gereedgekomen voor onderlinge bespreking in
de \Terkgroep Relatie Lawaai en Lawaaidoofheid. Een dergelijke verzameling
van afdelingsaudiogrammen wordt in eerste opzet uitgewerkt.

Ter beoordeling van een methode van bewerking van industrie-audiogram-
men door groepering om het dip-maximum is een proefbewerking van 4oo
audiogrammen van wevers ondernomen.

FIet onderzoek naar de akoestische kwaliteiten en de draagbaarheid van een

tiental gehoorbeschermers is aangevangen in het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde en in het Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O.-
T.N.O.

Een afsluitend rapport zal waarschijnlijk begin 196z gereed zijn.

S tuur groe p Ongeaallenpreventie

Het definitieve rapport inzake het uitgevoerde klinisch ongevallenonderzoek
werd aan de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek T.N.O. aan-
ge,boden. Met betrekking tot de onderzoekresultaten kan het volgende worden
gemeld:

Een eerste opzet van vragenlijsten voor systematische analyse van ongevals-
situaties kwam gereed. Een verdere uitwerking van deze vragenlijsten - bij
voortgezet onderzoek - is echter noodzakelijk.

FIet onderzoek heeft een beschrijving van 6o ongevalssituaties opgeleverd,
waaruit zowel technische als organisatorische en sociale achtergronden naar
voren kwamen.

Deze eerste terreinverkenning heeft bijgedragen tot een meer doelmatige
opzet van een voortgezet klinisch ongevallenonderzoek, dat thans in voorbe-
reiding is.

In de verslagperiode werd voorts een aanvang gemaakt met een drietal on-
derzoekingen, te weten:

ergonomisch ongevallenonderzoek;
onderzoek meetmethoden onveilig gedrag;
onderzoek effectiviteit van affiches ten behoeve van veiligheidseducatie.
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S tuur groe p T o xicologie

FIet onderzoek naar loodvergiftigingen in pigmentfabrieken werd beëindigd.
In een gezamenlijke publikatie van het Instituut voor Gezondheidstechniek
T.N.O. en het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde zijn de
laatste uitkomsten vastgelegd, in het bijzonder betreffende de giftigheid van
het loodchromaat.

Een enquëte werd ingesteld bij de industrie en bij ziekenhuizen, die tot doel
heeft te komen tot een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot
het stellen van diagnoses en het vaststellen van de therapie bij CO-intoxicaties.

Een onderzoek bij de verwerking van styreenbevattende kunststoffen kwam
gereed; tijdens de bedrijfsgeneeskundige dagen 196r werd daarover verslag
uitgebracht. Over enkele andere onderzoekingen vond overleg plaats.

S tu ar gr o e p Z ie hteuerz uitn

FIet onderzoek ,,Arbeidsgroep en Ziekteverzuim" vindt goede voortgang.
Beoogd wordt de hoofdhypothese te bevestigen of te verwerpen, dat er een
causaal verband bestaat tussen het ziekteverzuim-verloop enerzijds en de hou-
ding van de baas, de houding van de onderneming, de verhoudingen in de ploeg
en andere meer subjectieve en groepsvariabelen anderzijds.

In het afgelopen jaar werd het accent voornamelijk gelegd op het verzame-
len van het materiaal. Door de onderzoekers werden 9 bedrijven bezocht, waar
in totaal 47 groepen werden geselecteerd, zodat bij het afsluiten van dit ver-
slag uit 14 bedrijven Zt groepen, die tezamen 16z7 respondenten omvatten,
zijn ondervraagd.

Met een aantal bedrijven vonden besprekingen plaats.

Í2. ONornzonrINcEN ovER DIABETEs MELLITUS

Met het op ro jaar geraamde longitudinale onderzoek naar de plaats van
diabetici in het arbeidsproces, dat verricht wordt onder le:ding van mejuffrouw
Dr. E. H. \f. \flijnmalen, is begonnen.

De volgende onderzoekingen werden afgesloren:
onderzoek naar de organisatie en doeltreffendheid van de nazorg van diabetici
in verschillende delen van het land, onder leiding van mejuffrouw Dr. E. H. §f.
Vijnmalen;
onderzoek naar de doodsoorzaak en leeftijd van overlijden van diabetici, uit-
gevoerd door de arts J. Bruins Slot onder leiding van Prof. Dr. P. Munrendam.
De eindverslagen van beide onderzoekingen zijn in bewerking.

Voortgezet werden:
onderzoek naar de frequentie van retinopathie bij diabetici bij volledig en on-
volledig gecorrigeerde insul:nedeficiëntie, onder leiding van Dr. F. Gerritzen;
onderzoek inzake prediabetes, onder leiding van de arts E. van de Veg.
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13. ONprnzorr op HET GEBTED vAN REUMATTscHE ZTEKTEN

Het eindrapport over het onderzoek naar erfelijke factoren bij rheumatoide
arthritis en spondylosis ankylopoëtica is gepubliceerd in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde. Een samenvatting van dit artikel is opgenomen op
pag. 3Z van dit verslag.

Het eindrapport over het door de reumaroloog R. de Graaff uitgevoerde
onderzoek naar de betekenis van de frequentie en de gevolgen van enkele ziekte-
beelden van het reuma voor de volksgezondheid verschijnt begin 196z als no. 9
in de reeks Publikaties van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., serie A (Al-
gemene Onderwerpen) bij de Koninklijke van Gorcum Ec Comp. N.V. te Assen.

Deze publikatie zal de heer de Graaff revens als proefschrift dienen.

Í4. ONornzogr INZAKE oNTSTAAN, oMvANG EN BESTRIJDTNGsMocELTJKHEDEN

VAN MUGGENPLAGEN

Aanleiding tot het onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. A. Punt
geschiedt, vormden klachten van bewoners rond het IJsselmeer over ernstige
overlast door zwermen chironomiden. Ten einde de aard en de ernst van deze
klachten nader te onderzoeken, werd voor het eerst in Í9t9 een enquëte in-
gesteld waaruit te concluderen was, dat in ieder geval de laatste zes jaren
langs de IJsselmeerku$ geen overlast werd ondervonden. In t96r werd, even-
als in 196o, deze uitslag wederom gecontroleerd; her bleek dat ook in deze
jaren geen overlast werd ondervonden. Maatregelen ter bestrijding van chiro-
nomidenzwermen rond het lJsselme er zï1n dan ooh onnodig.

In het Deltagebied zlln na de afsluiting van de zeegaten hydrografische en
hydrochemische omstandigheden te v€rwachten waarbij het optreden van chi-
ronomidenzwermen waarschijnlijk is. De adviescommissie concludeerde hier-
uit, dat een nader onderzoek van de omstandigheden, waaronder chironomiden-
larven zich massaal hunnen ontwikkelen, wenselijk is.

ln ry6t werd een aanvang met dit onderzoek gemaakt. Daar de larven niet
zijn te determineren, is het noodzakelijk ze uit te kweken. De kweektechniek
werd nader bestudeerd. Tevens werd getracht vaardigheid te verkrijgen in het
determineren van de imagines.

Ook dit jaar werd deelgenomen aan een werkexcursie in de Brabantse en
Zuidhollandse Biesbosch. Deze ro-daagse excursie stond onder auspiciën van
de Hydrobiologische Vereniging en werd o.a. gesreund door het Delta-labora-
torium te Yerseke en het Dierfysiologisch Laboratorium te Amsterdam. De
verkregen hydrografische en hydrochemische gegevens zijn van belang in ver-
band met toekomstig inventarisatiewerk op het gebied van chironomiden. De
gegevens zijn in bewerking.

rt. ToNsrrurrsoNDERzoEK

Door het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd subsidie ver-
leend voor een tweetal onderzoekingen inzake tonsillitis, t.w.:
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a. onderzoek inzake het voorkomen van streptococcen als oorzaak van ton-
sillitiden, de frequentie van acuut reuma en acute nefritis als complice-
rende ziekten hiervan en enige pathogenetische factoren van belang voor
deze aandoeningen, onder leiding van Prof. Dr. \f. R. O. Goslings en Dr.
H. A. Valkenburg;

b. onderzoek ir'zake tonsillitis in de algemene praktijk, te verrichten door
een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Ten aanzien van deze onderzoekingen heeft de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. een coördinerende taak. In verband hiermede is een adviescommissie
ingesteld.

Doel van eerstgenoemd onderzoek is de frequentie van acuut reuma en acute
nefritis nà een doorgemaakte streptococcen-tonsillitis in de algemene bevolking
na te gaan.

Door de werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt een

onderzoek gedaan naar de frequentie van tonsillitis en de complicaties hiervan,
benevens een vergelijkend onderzoek naar de werking van vier geneesmiddelen
voor wat betreft genezing van tonsillitis en voorkoming van complicaties.

Door de Militair Geneeskundige Dienst zal gedurende de tijd, dat beide
onderzoekingen worden verricht, een,,streptococcenkaart" van Nederland
worden opgesteld en bijgehouden. Dit geschiedt aan de hand van een bacteri-
ologisch onderzoek van de keelflora van een aanral recruten (+ r2oo per
z maanden) op de dag van opkomst in twee opkomstcentra van de Koninklijke
Landmacht. Hieraan zijn voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. geen kosten
verbonden.

Verwacht wordt dat door een combinatie van deze onderzoekingen het in-
zicht in de epidemiologie van de streptococcen belangrijk zal worden bevorderd.

Met de onderzoekingen is r mei een aanvang gemaakt.

r6. BroruuetorocrB

De Oriënteringscommissie T.N.O. inzake vraagstukken van bioklimatolo'
gische aard, welke door het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. is

ingesteld met als taak zich te oriënteren over de wenselijkheid en mogelijkheid
van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied der bio-
klimatologie door de Gezondheidsorganisatie T.N.O., heeft een rapport over
haar werkzaamheden uitgebracht.

In dit rapport wordt het bestuur geadviseerd omtrent een aantal onderzoek-
projecten op dit gebied, welke voor uitvoering in aanmerking zouden komen.
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OVERZICHT VAN DE ONDERZOEKINGEN, DIE DOOR DERDEN §TORDEN
VERRICHT EN §TAARVOOR SUBSIDIE IS VERLEEND

IN 196r BEETNDTcDE oNDERZoEKINGEN, §rAARovER Noc GEEN EINDvERSLAG IS

ONTVANGEN

r. Experimenteel onderzoek inzake het verloop van pulmonale hypertensie,
onder leiding van Prof. Dr. I. Boerema.

z. Metabole botziekten, onder leiding van Dr. D. Smeenk.
j. Leverpathologie (onderzoek naar de plaats van vorming van bilirubine-

glucuronides), onder leiding van Dr. L. Schalm.

4. De werking van een aantal zogenaamde zeeziektemiddelen op het even-
wichtsorgaan, onder leiding van Prof. Dr. L. B. '§tr. 

Jongkees.
t. Koolhydraatstofwisseling van Micrococcus pyogenes (staphylococcus

aureus), onder leiding van Prof. Dr. K. C. \írinkler.
6, Analyse van het gunstig effect van testosteron op de schildklier van ge-

castreerde proefdieren, onder leiding van Prof. Dr. S. E. de Jongh.
7, Verschillende vraagstukken over resistentie en virulentie van tuberkel-

bacillen onder invloed van tuberculostatica, onder leiding van Prof. Dr.
J. K. Kraan en Prof. Dr. A. Arends.

8. Dysmenorrhoe, ten aanzien van voorkomen, genese en sociale betekenis,
onder leiding van Prof. Dr. G. J. Kloosterman.

9, Fosfatase, onder leiding van Dr. H. J. van \[ersch.
ro. De mogelijke invloed van milieufactoren op het ontstaan, het ziekteverloop

en het therapeutisch resultaat bij de lijder aan de ziekte van Parkinson,
onder leiding van Dr. \(. Kramer.

rr. De verkregen resultaten van de behandeling van manlijke patiënten met
verminderde vruchtbaarheid, onder leiding van Dr. G. Hellinga.

r,2. FIet voorkomen van strabismus convergens en/of amblyopie bij de Ne-
derlandse bevolking (proefonderzoek), onder leidrng van de oogarts C. J.
van Beek.

IN r96r LoPENDE oNDERZoEKTNGEN

r. Verloskunde van de huisarts, onder leiding van een werkgroep van het
Nederlands Fluisartsen Genootschap.

z. De relatie tussen het centrale zenuwstelsel en de schildklier, onder leiding
van Dr. J. J. van der \tr[erff ten Bosch.

j. Jodiumver,bindingen in plasma, onder leiding van Prof. Dr. G. A. Linde-
boom.

4. IJzermetabolisme op cellulair niveau bij bepaalde patiënten, onder leiding
van Dr. \?'. C. J. B. Hulscher en Dr. C. H. \f. Leeksma.
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j. Abortus in de huisartsenpraktijk, onder leiding van een '§7'erkgroep van
het Nederlands Ffuisartsen Genootschap.

6 Chorea hereditaria van Huntington, onder leiding van de arts A. van
Rossum.

7. Gedrag en stofwisseling der bloedeiwitten, voornamelijk bij patiënten
met proteïnurie, onder leiding van Prof. D.. J. P. Slooff.

8. Het eiwitsparend effect van koolhydraten v€rsus vet bij calorieënarme
en eiwitarme voeding, onder leiding van Dr. P. S. Blom.

9. FIet mechanisme van werking van de zogenaamde anabole steroiden,
onder leiding van Prof. Dr. A. Querido.

ro. Statistisch-klinisch researchwerk op het terrein van voorkoming van
slechtziendheid en blindheid, onder leiding van de Algemeene Nederland-
sche Vereeniging ter Voorkoming van Blindheid.

rr. Toepassingsmogelijkheden van fluorescerende antistoffen voor de diag-
nostiek van syfilis, onder leiding van Dr. G. J. P. Schaap (een samen-
vatting van een verslag over een gedeelte van het onderzoek is opgenomen
op pag. 47 Yar, dit verslag.

Í2. De invloed van bepaalde kernen van de hersensram op de vegetatieve en
motorische functies, onder leiding van Dr. A. van der Zwan.

13. De bruikbaarheid van een nieuwe methode van medische registratie in
ziekenhuizen, onder leiding van de Geneeskundige Vereniging tot bevor-
dering van het Ziekenhuiswezen.

t4. Toxocara canis, onder leiding van de arts G. Brunt en Dr. A. D. Vo0te.
r ,. Gevaren van cholinesterase-remmende insecticiden, onder leiding van

de arts P. C. J. van der Slikke.
16. Groei en rijping van oligofrenen, onder leiding van Prof. Dr. G. M. H.

Veeneklaas en Dr. H. H. van Gelderen.
17. Vergelijkend onderzoek naar de beschadigende werking van wasmiddelen

op de huid, onder leiding van Prof. D.. J. R. Prakken.
r8. Onderzoek naar de samenhang tussen ziek-zijn en genezingsproces ener-

zijds en de sociale omstandigheden anderzijds, benevens de mogelijkheden in
de samenwerking tussen huisarts en maatschappelijk werker, onder leiding
van Dr. J. C. van Es en de Sociale Raad van Apeldoorn.

19. FIet patroon van de cerebrale elektrische activiteit van de prematuur en
à terme geborenen, onder leiding van Prof. Dr. G. P. M. Fforsten.

zo. De betekenis van het elektronystagmogram bij slechtziendheid, onder lei-
ding van Prof. Dr. J. \f. G. ter Braak en Prof. Dr. H. E. Henkes.

2r. Chromosomale aberraties, voorkomend bij mongoloïde idiotie, onder lei-
ding van Prof. Dr. S. J. Geerts.

zz, Het vóórkomen van serumhepatitis na bloedtransfusie en na toediening
van bestraald plasma, onder leiding van Mevrouw Prof. Dr. A. Ch. Ruys.

23. Virushepatitis optredend in samenhang met bloedtransfusie, onder leiding
van Dr. L. Schalm, Dr. K. H. Brandt en Dr. H. C. Zanen.
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ONoenzorrrNcEN, vELKE nt 196z BEGINNEN

r. Fret voorkomen van fenylkeronurie bij pasgeborenen in de provincie
Overijssel en in de Noordoost-Polder, onder leiding van Dr. P. Flarry.

z. Interpretatie van kleurstofve.rdunningscurven mer behulp van modelproe-
ven, onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen.

3. Ziekenhuisinfecties, onder leiding vaq de arts J. Bijlmer.
4. Epidemiologie van ziekenhuisinfecties,'onder leiàing van Dr. H. c. zanen.
t. Kroponderzoek in Nieuvr-Guinea, ondèr leiding van Prof. Dr. A. euerido.
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MEDEDELINGEN OVER AFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN

In r96t kwam het eindverslag van 14 onderzoekingen gereed. Een deel kan
gerangschikt worden onder door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gecoör-

dineerde onderzoekingen, terwijl een aantal door derden met subsidie van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd verricht.
In de volgende bladzijden wordt een korte samenyatting van de resultaten

van verschillende dezer onderzoekingen gegeven.

De eindverslagen betreffende het onderzoek naar de stollingsfactoren in het
bloed van gezonde bejaarden door Dr. J. Th. R. Schreuder, het onderzoek
inzake animale mycosen bij de mens door Dr. A. H. Klokke en het onderzoek
naar de eiwitsamenstelling van de liquor cerebrospinalis door Drs. H. J. Peters,
zullen in de medische bladen worden gepubliceerd (o.m. in Gerontologia en

het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde).
Dr. E. E. Twiss heeft in t96t het onderzoek betreffende de bouw van een

kunstmatige nier volgens Skeggs-Leonard beëindigd. Nadat door Dr. Twiss
met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gewerkt was aan het con-
strueren van een ultrafiltrator passend bij de dialysator volgens Alwall met
het doel na te gaan of het mogelijk is in Nederland een eenvoudig klinisch
gemakkelijk hanteerbaar apparaat te bouwen, dat geschikt is voor toepassing
bij patiënten, werd met ingang van r januari ry59 aansluitend aan dit onder-
zoek begonnen met de bouw van een ultrafiltrator volgens Skeggs-Leonard.
Het grote voordeel van dit type nier leek te zijn het grote dialyse-oppervlak
naast het geringe extracorporale volume. Bovendien werd verwacht deze nier
zo compact te kunnen maken, dat dez.e snel te transporteren zoa zijn.

Hoewel het uiteindelijk lukte een klinisch bruikbare nier te maken, kon
niet aan de verwachte doelstellingen worden voldaan. FIet onderzoek heeft
geleerd, dat het Skeggs-Lenonard principe in de kliniek minder praktisch is

dan het Alwall-principe.

r. Dr rNvr,orD vAN voEDrNG EN LEvENS\nlzE op DE LTcHAMELIJKE ToE-
STAND, }IET SERUMCHOLESTEROLGEHALTE EN HET VOORKOMEN VAN ATHERO.

SCLDROSE EN CORONARIATROMBOSE BIJ TRAPPISTEN EN BENEDICTIINEN

Dit onderzoek werd verricht onder leiding van Prof. Dr. J. J. Groen in
het kader van de Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoekingen op het
gebied van atherosclerose en trombose. Het eindverslag werd gepubliceerd in
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. t)

t) J, J. Groerq B. K. Tjiong, M. Koster, G. Verdonck, B. Pierloot en A. F. §íillebrands:
De invloed van voeding en levenswijze op de lichamelijke toestand, het serumcholesterol-
gehalte en het voorkomen van atherosclerose en coronaria-trombose bij Trappisten en Be-
nedictijnen.
Ned. T. v. Geneesk. 10t (1961) 5, p. 222/233.
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Uit de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de invloed van voe-
ding en overige levenswijze op de lichamelijke roestand, de bloeddruk, het
serumcholesterolgehalte en het voorkomen van aorta-verwijding, hartinfarct en
angina pectoris bij r8o lacto-vegerarisch levende Trappisten en 168 Benedic-
tijnen, die een gemengde voeding gebruikten, is het volgende gebleken. Er be-
stond geen significant verschil in de gemiddelde bloeddruk of het voorkomen
van hypertensie. Het gemiddelde bloedcholesterolgehalte bleek bij de Benedic-
trlnen aanzienlijk hoger te zíjn dan bij de Trappisten. De aorta leek bij de
Benedictijnen op middelbare leeftijd wijder te zijn dan bij de Trappisten. Deze
verschillen zouden een gevolg kunnen zqn van het verschil in voeding russen
de twee orden.

Daarentegen bleken hartinfarct en angina pectoris in beide orden even fre-
quent te zijn, maar de indruk werd verkregen, dat de frequentie van het hart-
infarct lager was dan onder andere groepen mannen van middelbare leeftijd.

Deze resultaten schijnen erop re wijzen, dat de gemengde westelijke voeding
via een verhoging van het bloedcholesterolgehalte het ontstaan van athero-
sclerose mogelijk bevordert, doch dat her acute afsluitingsproces (,,coronaria-
trombose"), dat tot een hartinfarct leidt, eer samenhangt mer de tussenmense-
lijke verhouding en emotionele spanningen in de westerse maarschappij, waar-
tegen de monniken van beide orden door hun speciale levenswijze in het klooster
min of meer beschut zíjn.

z. ENcspHerrtrs posrvAccrNALIS

In het proefschrift ,,Encephalitis postvaccinalis" van de heer '§7-. Nanning
worden de resultaten vermeld van een onderzoek naar de epidemiologie, etio-
pathogenese, profylaxe en therapie van de posrvaccinale encefalitis.

In dit jaarverslag wordt speciaal stil gestaan bij de profylaxe door inspui-
ting van z ml vaccinia-gammaglobuline, roe re dienen bij primovaccinatie.
Door het vaccinia-gammaglobuline zou op passieve - en ongevaarlijke -wijze een basisimmuniteit worden verkregen, waardoor de primovaccinatie in
een revaccinatie zou worden veranderd en de frequentie van het optreden van
postvaccinale verschijnselen zou kunnen worden verminderd.

Gispen et.al. toonden aan, dat in de hoeveelheid van z ml het vaccinia-
gammaglobuline géén invloed uitoefende op de actieve ontwikkeling van
de immuniteit en vermoedelijk ook niet op de plaatselijke en algemene
reactie. Grote hoeveelheden konden dit wel doen. Deze proeven werden
genomen ter voorbereiding van een groor experimenr bij de Koninklijke
Land- en Luchtmacht, mer het doel een evenruele profylactische waarde van
de vaccinia-gammaglobuline vast te stellen.

Bij de proefopzet werd bepaald, dat bij een deel van de primovaccinaties
z ml vaccinia-gammaglobuline zou worden toegediend en bij een ander (even
groot) deel een placebovloeistof. De proefpersonen waren jonge recruten, goed-
gekeurd voor de militaire dienst, die allen na de primovaccinatie geduiende
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18 dagen aan dezelfde strenge leefregel werden onderworpen, zodat zij ideaal
met elkaar vergelijkbare groepen vormden. De proefpersonen werden op a-
selecte wijze verkregen. Het behaalde resulaat zou sequent worden geanalyseerd.
Bij de vaststelling van het sequente schema werd als criterium voor een goede

werkzaamheid van vaccina-gammaglobuline aangenomen, dat bij de toepassing
hiervan de frequentie van encefalitis tot op r I 3 of minder zou worden ge-

reduceerd.
De vaccinatie geschiedde door speciaal opgeleide vaccinateurs. De proef-

neming duurde van november Ígt4 tot r mei 1919.
Aan de proef hebben rc6.674 personen deelgenomen. Hiervan behoorden

,3.qo tot de vaccinia-gammaglobulinetroep en t3.044 tot de placebogroep.

ÉIet resultaat was als volgt:
a. Het bleek, dat de hoeveelheid van 2 ml een gunstige invloed had op de

koortsreactie van de enteling. FIet aantal opnamen, gebaseerd op een tem-
peratuursreactie van meer dan 37,J" C, was in de vaccinia-gammaglobuline-
groep 4,7Vo lager dan in de placebogroep. Het verschil van 4,7Vo is sterk
significant (P (o,ooor). Grote hoeveelheden (8-rz ml bij volwassenen)
hadden een duidelijk mitigerend effect op de plaatselijke en algemene re-
actie.

b. De toediening van vaccinia-gammaglobuline had in verband met het kleine
aantal voorgekomen gevallen geen aantoonbare invloed op de frequentie
van hart- en nieraandoeningen bij gevaccineerden. Ffet aantal voorgeko-
men hartaandoeningen was echter in de placebogroep iets groter, terwijl in
deze groep ook de enige (z) sterfgevallen voorkwamen.

c. In de vaccinia-gammaglobulinegroep zin 3, in de placebogroep 13 geval-
len van postvaccinale encefalitis voorgekomen. FIet verschil van ro, sequent
geanaliseerd, is significant. In de eerste groep bedroeg de frequentie r op
r7.too, in de tweede r op 4.ooo. De frequentie van de aandoening in de

placebogroep was ongeveer even groot als die, welke in dezelfde periode
werd waargenomen in een onbehandelde groep van 9.ooo voor de eerste
maal gevaccineerden van de Koninklijke Marine. Hier kwamen twee
gevallen voor.

Het gebruik van vaccinia-gammaglobuliire bij de primovaccinatie voor-
komt dus gevallen van postvaccinale encefalitis. De frequentie wordt terug-
gebracht tot r:rz.roo, een frequentie overeenkomend met die van de zuigeling.
Met betrekking tot de complicerende encefalitis na primovaccinatie kan dus
worden gezegd, dat door toediening van 2 ml vaccinia-gammaglobuline de
volwassene als een zuigeling gaat reageren!

De beste schatting voor de reductie van de ziektegevallen, door het gebruih
van het middel verkregen, bedraagt 777o, de laagste z8Vo, behoudens een kans
van 1Vo op een nog ongunstiger percentage.
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Sedert de stopzetting van de proef op r mei 1959 werden nog bij 3r.ooo
recruten primovaccinaties onder gammaglobulinebescherming verricht. Eén gel
val van encefalitis kwam voor.

Verondersteld werd dat z ml vaccinia-gammaglobuline geen invloed zou uit-
oefenen op de vorming van een actieve immuniteit.

Verdere proefneming heeft deze veronderstelling bevestigd. Een aantal mi-
litairen, dat een succesvolle primovaccinatie had ondergaan met gelijktijdige
toediening van vaccinia-gammaglobuline, werd op verschillende tijdstippen ge-
reyaccineerd. De revaccinatie werd in géén der gevallen gevolgd door een pri-
moreactie. Er was geen wezenlijk verschil met d€ controlegroep.

Van de profylactische waarde van het vaccinia-gammaglobuline werd gebruik
gemaakt bij het vaccineren van personen, bij wie volgens de algemene opvarring
contra-indicaties voor de inenting bestonden. In voorkomende gevallen werden
hoeveelheden tot r2 ml gegeven. Complicaties hebben zich niet voorgedaan.

3. BElaenorNoNDERzoEK MET TNSCHAKELTNG vAN HUTsARTSEN

Eerder in dit verslag (pag. 17) wordt melding gemaakt van het rapporr van
Dr. R. J. van Zonneveld ,,The Health of the Aged" (publikatie van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O., serie A nr. 8).

Een korte beschrijving van de inhoud van dit rapporr volgr hieronder:
In de jaren r95t-r9t7 stelde de Gezondheidsorganisatie T.N.O. mer be-

langeloze medewerking van ongeveer 4oo huisartsen een onderzoek in naar
de lichamelijke en geestelijke toestand van 3Í49 over het gehele land verspreid
wonende p€rsonen van 65 jaar en ouder. Doel van het onderzoek was in
hoofdzaak een betrouwbare indruk te verkrijgen van de gezondheid en een
aantal daarmede in verband staande omstandigheden bij een representatieve
steekproef van bejaarden.

De verzamelde gegevens zouden tevens dienst moeten doen als tritgangspunt
voor eventuele verdere, meer gerichte onderzoekingen en voor ten behoeve van
bejaarden te treffen voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg.

Elke arts onderzocht ten minste één bejaarde uit vier opeenvolgende leeftijds-
groepen, zowel mannen als vrouwen; de Afdeling Bewerking §/aarnernings-
uitkomsten T.N.O. stelde de steekproeven vast. De besturen van een groot
aantal gemeenten en ziekenfondsen verschaften in vele gevallen daartoe be-
langeloos de nodige gegevens. FIet onderzoek werd aan de hand van een vragen-
formulier uitgevoerd; het bestond uit het opnemen van een uitvoerige ziekte-
geschiedenis, het verrichten van een uitgebreid lichamelijk onderzoek en het
verzamelen van velerlei sociaal-psychologische gegevens.

Ffet eerste deel van de publikatie bevat een uitvoerige beschrijving van de
opze\ uitvoering en voortgang van het onderzoek. Het rweede deel is gewijd
aan de resultaten en de bespreking daarvan. In de eerste plaats worden de
uitkomsten van de meer eenvoudige tellingen vermeld, daarna die van tellingen
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van gecombineerde gegevens en ten slotte de resultarcn van een variantie-
analyse. In een slothoofdstuk worden een nabeschouwing en een aantal min of
meer verrassende of opmerkelijke uitkomsten gegeven.

Zoals te verwachten was, bevestigden vele resultaten reeds bestaande voor-
stellingen. Voor het eerst echter beschikt men rhans over feitelijke gegevens.
Daarnaast prikkelen verscheidene uitkomstcn tor verder wetenschappelijk on-
derzoek of tot het schenken van meer aandacht aan de gezondheid van de be-
jaarden. Voorbeelden van eerstgenoemde uitkomsten zijn d,e bevindingen, dat
in elke volgende leeftijdsgroep de gemiddelde waarden van gewicht, lengte, zit-
hoogte, borstomvang en ademexcursie kleiner zijn dan in de voorafgaande, dat
de bezinkingssnelheid van erythrocyten nogal eens verhoogd is bij bejaarden
en dat hoge bloeddruk enerzijds en gewicht, lengte en leeftijd anderzijds betrek-
kelijk zelden met elkaar samengaan.

Van belang voor de gezondheidszorg voor ouderen is bijvoorbeeld het feit,
dat nogal eens vrij ernstige afwijkingen bij het onderzoek werden gevonden,
waarvan het bestaan aan de arts teyoren onbekend was. Fliertoe behoorden
in de eerste plaats bloeddruk-verhogingen en urine-afwijkingen, maar verder
ook bij rectaal en vaginaal onderzoek gevonden afwijkingen, anemie en tumoren.

FIet grootste deel der bevindingen kan mede vanwege de zeer uiteenlopende
aard daarvan uiteraard niet kort worden samengevat. In het rapport zijn deze
merendeels in een uitvoerige Nederlandse samenvatting, alsmede in een ryo-tal
tabellen, welke ook van een Nederlandse tekst zijn voorzien, gemakkelijk terug
te vinden. De bijlagen bevatten o.m. de volledige tekst van het gebruikte vra-
genformulier en een index.

4. TnorvmopresrrscHE AcrrvrTrrr vAN DE ATHERoscLERorrscHE ARTERTE\r'AND

Over een onderdeel van de onderzoekingen van de Atherosclerose-werk-
groep T.N.O. onder leiding van Prof. Dr. C. J. F. Böttcher verscheen een

proefschrift van mevrouw C. Ch. ter Haar Romeny-Vachter, getiteld ,,Throm-
boplastic activity of the atherosclerotic arterial wall" (Leiden, 196z).

Onderstaand verslag is de samenvatting van dit proefschrift.
,,Hoewel het voorkomen van fibrine naast dat van lipoïde elementen door

morfologische onderzoekingen is aangetoond, bestaan er slechts weinig gegevens

omtrent het verband tussen atherosclerose en trombose van de arterie, waar-
door de aanwezigheid van deze beide substanties verklaard zou kunnen worden,
zoals uit het literatuuroverzicht blijkt (Hoofdstuk I). Het leek daarom nuttig
te trachten iets meer te weten te komen betreffende de tromboplastische eigen-
schappen van de vaatwand bij obliterende vaatziekten. Als stollingstests werd
hierbij gebruik gemaakt van de thromboplastin generation test, van de pro-
trombine-tijd bepaling en van trombolastografie.

De homogenaten van drie atherosclerotische en twee niet-atherosclerotische
operatiepreparaten van de aorta vertoonden alle tromboplastische activiteit,
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in uiteenlopende mate, zowel van de intimale laag als van de media. Eén niet-
atherosclerotische aorta, die afkomstig was van een obductie, vertoonde een
matige activiteit van de intimale laag, een sterk remmend effect daarentegen
van de media.

Er was geen duidelijk verschil waarneembaar in tromboplastische activiteit
tussen de homogenaten van atherosclerotisch en van niet-atherosclerotisch
weefsel.

In de (fosfo)lipidfracties, geïsoleerd uit twee van deze homogenaten, kon
geen tromboplastische activiteit worden aangetoond.

De fosfolipiden, geëxtraheerd en vervolgens met behulp van kolomchroma-
tografie gefractioneerd, van twaalf atherosclerotische gedeelten van de bifur-
catio aortae, van tv/ee thrombi, van een gecombineerd preparaat van athero-
sclerodsche lesies en tevens van vier groepen niet-atherosclerotische zeer jonge
aorta's werden onderzocht op trom,boplastische eigenschappen. Van al deze
preparaten was de fractie geëlueerd met zoTo methanolchloroform trombo-
plastisch actief, uitgezonderd van drie van de atherosclerotische aortagedeelten
en van één trombus. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van activi-
teit in deze vier preparaten wordt besproken.

De fosfolipiden van niet-atherosclerotische jonge aorta's bleken eyeneens
tromboplastische activiteit te bezitten; één groep van deze aorta's werd on-
derscheiden in intimale en mediale laag, die nagenoeg evenveel tromboplasti-
sche activiteit vertoonden.

Uit dit gedeelte van het onderzoek wordt duidelijk, dat de aortawand van
de patiënt met een oblitererend vaatlijden niet de aortawand van het zeer
jonge kind overtreft in tromboplastische activiteit, dat wil zeggen voor zover
deze afhankelijk is van het in de arteriewand aanwezige fosfolipid.

De praktische conclusies van dit oriënterend onderzoek worden besproken
en mogelijke richtlijnen aangegeven voor verdere research op dit rerrein."

j. Ixrnenooo srECTRoMETRTE vAN sTERoIDEN

De heer H. J. van der Molen heeft met zijn proefschrift ,,Infrarood spectro-
metrie van steroiden" (Utrecht, ry6r) het eindverslag gegeven van het in het
kader van de Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoek op het gebied van
hormonen verrichte onderzoek naar de mogelijkheden van de infraroodspec-
trofotometrie voor de klinisch-chemische steroidenanalyse. De leiding van het
onderzoek berustte bij Prof. Dr. \[. P. Plate.

Aan het proefschrift is onderstaande samenvatting ontleend.
,,In dit proefschrift zijn enkele resultaten, verkregen bij infraroodspectro-

metrische kwantitatieve bepaling van microhoeveelheden (ro-roo rg) steroiden,
beschreven.

In hoofdstuk II, een inleiding over steroiden, wordt, in verband mer de toe
te passen prepareertechniek, speciaal aandacht besteed aan de in lichaamsvloei-
stoffen voorkomende hoeveelheden en concentraties.
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Naar aanleiding van de waargenomen biologische activiteit van enkele ste-
roiden, die tot voor kort alleen als afbraakprodukten van steroid-hormonen
werden beschouwd, wordt de hypothese verdedigd, dat ÍÉ-pregnaan-3a-ol-
2o-on een rol zou kunnen spelen bij de temperatuurstijging als gevolg van een
(al of niet fysiologisch) verhoogde progesteronconcentratie in het menselijk
lichaam.

Uit hoofdstuk III, een inleiding over infraroodspectrometrie (speciaal van
steroiden) en de in de literatuur beschreven methodes voor het opnemen van
infraroodspectra van microhoeveelheden stof, blijkt dat een micro-kalium-
bromide-tabletmethode (zonder gebruik van speciale spiegel- en lens-systemen)
een aanvaardbare oplossing kan bieden voor het opnemen van infraroodspec-
tra yan steroiden in hoeveelheden, zoals die uit urine geïsoleerd worden.

Voor de kwantitatieve bepaling is het meten van extincties t.o.v. een basis-
lijn, waarbij elke tablet als zijn eigen blanco dient, het nauwkeurigst.

Uit hoofdstuk IV blijkt, dat de beste resultaten bij het mengen van een

steroid met KBr worden verkregen door:
r. een oplossing van het steroid in een organisch oplosmiddel op uit water

drooggevroren KBr te pipetteren en het oplosmiddel door droogvriezen te
verwijderen;

z. droogvriezen van het mengsel van de oplossing van een steroid in weinig
alcohol en een KBr-oplossing in water.

Bij gebruik van dez.e mengmethodes zijn extincties t.o.v. een basislijn te meten
met een standaarddeviatie van ca. 4Vo.

Bij onderzoek van de foutenbronnen blijkt, dat de belangrijkste oorzaak
voor het niet volledig reproduceerbaar zijn van de extincties ligt in de meng-
methode; daarnaast treden fouten op bij de registratie van het spectrum en
het meten van de extincties.

Om de bruikbaarheid van de kwantitatieve l.R.-methode te toetsen, hebben
we deze toegepast bij de bepaling van een steroid waarvoor een beproefde
andere kwantitatieve bepaling beschikbaar is, nl. de bepaling van yp-preg-
naan-i,q, zoa-diol in urine volgens Klopper c.s.

Uit een vergelijking van de resultaten verkregen met de door Klopper ge-
bruikte zwavelzuurkleuring en onze kwantitatieve I.R.-bepaling, in hoofd-
stuk V blijkt, dat vooral bij lage pregnaandiolconcentraties in urine, het vol-
gens Klopper geïsoleerde pregnaandioldiacetaat (o.i. niet steroide, aspecifieke)
verontreinigingen bevat, die met zwavelzuur kleuren en daardoor te hoge
uitkomsten vooroorzaken.

Na een overzicht van de in de literatuur bekende gegevens over yB-pregnaan-

3a-ol-zo-on in hoofdstuk VI, wordt in hoofdstuk VII de ontwikkeling van
een tot nu toe ontbrekende gevoelige bepaling voor pregnanolon in urine be-
schreven.

De kwantitatieve bepaling van de uit urine geïsoleerde stof met behulp van
het I.R.-spectrum bleek aan redelijke eisen te voldoen.
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Bij dit onderzoek werd gevonden, dat 
'r0-pregnaan-3a-ol-zo-on-acetaat 

in vaste
toestand in een amorfe en kristallijne modificatie voor kan komen.

In hoofdstuk VIII is, na een additioneel onderzoek over de betrouwbaarheid
van de pregnanolonbepalingsmethode, bij de toepassing ervan op enkele concrete
problemen het volgende gebleken:
r. Uit 1p-pregnaan-3q, Í7q,, zoa-viol kan door behandeling met zuur een

geringe hoeveelheid 5 F-pregnaan-3a-ol-zo-on ontstaan.
z, De door ons gevonden hoeveelheden yB-pregnaan-3a-ol-zo-on in urine van

zwangeren liggen aanmerkelijk lager dan de in de literatuur bekende con-
centraties; doch het optreden van toenemende hoeveelheden pregnanolon
(parallel aan de toename van pregnaandiol) tijdens de zwangerschap wordt
bevestigd.

l. In de door ons onderzochte urines van normal€ vrouwen en mànnen kon
steeds yp-pregnaan-jd-ol-zo-on, zij het in kleine hoeveelheden, aangeroond
worden."

6. Enrurlnr FACToREN BrJ RHEUMAToTDE ARTHRrrrs EN spoNDyLrrrs AN-
KYLOPOETICA

Het eindrapport van dit, in opdracht van de Gezondheidsorganisarie T.N.o.
uitgevoerde onderzoek werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde I). De resukaten van het onderzoek zijn als volgt.

Op het voorkomen van rheumatoide arthritis en spondylitis ankylopoëtica
werden 7.4ot naaste familieleden (tot en met 3e graad) van respectievelijk
roo lijders aan rheumatoide arthritis, roo lijders aan spondylitis ankylopoëtica
en roo normale personen onderzocht.

In de rheumatoide-arthritisgroep werd 2,8 maal zo veel rheumatoide ar-
thritis bij de familieleden aangetroffen als in de controlegroep; in de spondylitis-
ankylopoëticagroep werden zz,6 maal zoveel door deze ziekte aangerasre
familieleden gezien als in de controlegroep.

Spondylitis ankylopoëtica komt in de rheumatoide-arthritisgroep even vaak
voor als in de controlegroep. Hetzelfde geldt voor rheumatoide arthritis ten
opzichte van spondylitis ankylopoëtica. Mede op grond van statistische con-
trole wordt gesteld, dat zowel bij rheumatoide arthritis als bij spondylitis
ankylopoëtica zeer waarschijnlijk een geslachtsgebonden dominant erfelijkheids-
mechanisme wordt gevonden, met verschillen in penetrantie bij mannen en
vrouwen.

Een derde deel van alle Nederlandse families zou belast zijn met rheuma-
toide arthritis.

') J. J..de Blé.court, A. Polman. (t) .l I. de Blécourt-Meindersma: Erfelijke factoren
rheumatoide arthritis en spondylitis ankylopoetica. Ned. T. v. Geneesk. 

'lOt (196l)
p. 1744/1750.
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7. LrcHeeÀ,rssousí' EN scHooLAÀNpASSTNG

Ter begeleiding van het onderzoek inzake het mogelijke verband bij school-
kinderen tuss€n lichaamsbouw en aanpassing aan het schoolmilieu, dat ver-
richt is door mejuffrouw C. P. F. M. Strijbos, werd door de Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. een curatorium in het leven geroepen.

Het eindrapport verscheen in de vorm van het proefschrift ,,Lichaamsbouw
en schoolaanpassing" (Leiden, 196r). Aan het hoofdstuk ,,Conclusies" wordt
het volgende ontleend:

,,De opgedane ervaring, ook buiten dit onderzoek, met het somato-typeren
van kinderen volgens de methodiek van Sheldon, heeft ons geleerd, dat deze
methode, zíj het na de nodige oefening, als overdraagbaar moet worden be-
schouwd en tev€ns heeft zij tot de conclusie geleid, dat bij kinderen dezelfde
typen voorkomen als Sheldon heeft gevonden bij zijn volwassenen en door
hem zijn vastgelegd in zijn,,Atlas of Men".

Deze overeenkomst is evenwel slechts een kwalitatieve, want kwantitatief,
dus in de frequentie van voorkomen der verschillende somatotypen, blijken
er verschillen te bestaan tussen het eigen materiaal en dat van Sheldon. Een
zelfde discrepantie blijkt er te zij;n tussen Sheldon's onderzoekgroep en die
van Petersen, die kinderen uit zijn schoolartsendistrict in de leeftijd van

7 tlm to jaar heeft gesomatotypeerd. Evenzeer is dit echter het geval wanneer
wij onze eigen onderzoekgroep vergelijken met die van Petersen.

Over de geconstateerde verschillen in frequentieverdeling der somatotypen
valt zeker iets te zeggen. Naar onze mening moet het discutabel worden ge-

steld, of men er goed aan doet de door Sheldon gegeven frequentieverdelingen
als norm te nemen. Ten eerste omdat Sheldon zelf al zegt dar de steekproef
van 46.ooo Amerikaanse mannen niet de pretentie kan hebben volledig repre-
sentadef te zijn voor de totale Amerikaanse populatie, vrat dus zijn conse-
quenties heeft voor frequentieverdeling, lengte-gewichtindex en dergelijke; ten
tweede omdat het voor ons de vraag is of de Amerikaanse populatie vergele-
ken kan worden met ,bijvoorbeeld de Nederlandse.

Vergelijkt men de frequentieverdeling in het materiaal van Petersen en de

eigen onderzoekgroep, dan mag niet uit het oog worden verloren dat het
gaat over resp€ctievelijk plattelands- en stadskinderen. In onze praktijk als

schoolarts zijn wij herhaaldelijk in staat gerreest duidelijk diepgaande verschil-
len te constateren in de lichaamsbouw tussen het agrarische en het stadskind.
FIet agrarische kind heeft over het algemeen uitgesproken een meer gedrongen
lichaamsbouw, is vaak veel grover van beenderstelsel, terwijl het stadskind
gracieler en minder gedrongen is. Vie bovendien oog daarvoor heeft, wordt
sterk getroffen door de bestaande verschillen in lichaamsbouw tussen de Ne-
derlanders uit verschillende streken van ons land.

Het komt ons dan ook voor, dat de frequentieverdeling der somatotypen
afhankelijk is van deze verschillen en dus van de steekproef waaruit men ze

betrekt.
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De maten aan de foto's genomen, hebben uiteraard niet gediend voor de
bepaling van het somatotype, daar vergelijkingsmateriaal in deze ontbreekt.
Dit laatste leek ons echter geen bezwaar, hier dan toch op deze wijze een
begin mee te maken, te meer omdat, door somatometrische gegevens aan de
somatoscopische toe te voegen, tegemoet zou kunnen worden gekomen aan
het eventuele bezwaar dat de beoordeling van het somatotype sterk subjectief
zou zt1n. Dit zou dan dus gelden voor degenen, die niet overtuigd zijn van
deze overdraagbaarheid van de somatoscopie.

Komen wij nu tot de kernvraag van het gehele onderzoek, namelijk of er
verband bestaat tussen lichaamsbouw en schoolaanpassing.

Door de grote veranderingen, die zich geleidelijk aan op het gebied van
de kennis der psychische hygiëne van het kind hebben voltrokken, is men
ook meer plaats gaan inruimen voor de betekenis van de school met
betrekking tot de ontwikkeling van het kind in de ruimste zin van het woord.
Naast andere invloeden van buiten af, zyn de vele uren die het kind op
school doorbrengt, samen met de onderwijzer en andere kinderen, van be-
slissende betekenis voor zijn vorming en ontplooiing. De psychische processen,
die zich daarbij in het kind afspelen, onrtrekken zich voor een zeer groor
gedeelte aan onze waarneming. De schoolaanpassing kan echter iets leren om-
trent de uiteindelijke neerslag hiervan.

Uitgaande van de veronderstelling dat psyche en soma één zijn en dat
bepaalde gedragingen begrijpelijk worden tegen de achtergrond van de licha-
melijke aanleg, met name de lichaamsbouw, zou men zich kunnen afvragen
of bijvoorbeeld de ectomorfen een betere intellectuele schoolaanpassing heb-
ben, dan wel de endomorfen juist een betere sociale schoolaanpassing; of
kinderen met meer dysplasie of lagere texture tot een slechtere schoolaanpas-
sing komen.

FIet moet dan worden gesteld, dat uit dit onderzoek geen enkel verband
gebleken is, noch ten aanzien van de primaire componenten, noch ten aanzien
van de secundaire componenten van de lichaamsbouw, met betrekking tot de
intellectuele en sociale schoolaanpassing. Er kan zelfs niet gesproken worden
van enige tendentie in deze richting als men de toegepaste f-toetsing en de
daarbij gevonden grootte van de toevalsfactor P in aanmerking neemt. Daar
de steekproef in zijn geheel goed en betrouwbaar was, stellen wij dan ook
op grond hiervan als algemeenheid, dat de schoolarrs, die binnen het kader
van zijn preventief-positieve werkwijze welhaast dagelijks met de schoolaan-
passing wordt geconfronteerd, in de somatotypering, zowel wat de primaire
als wat de secundaire componenten betreft, geen ondersteuning vindt voor
een beter begrip van het hoe en waarom van de schoolaanpassing bij ,,nor-
male" kinderen.

Evenmin kon in deze studie enig verband worden aangetoond tussen somato-
type en ziekten, daarbtl uitgaande van de gedachtengang dat de somatotypering
van Sheldon, berustend op de driekiembladentheorie, een nader inzicht zou
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kunnen verschaffen in de eventuele relatie tussen de kiembladen en ziekten
hiervan uitgaande.

Met betrekking tot de lichaamsbouw kunnen nog de volgende opmerkingen
worden gemaakt:

In de eerste plaats is uit dit onderzoek naar voren gekornen, dat onder
neurotische kinderen het meest ectomorfen worden gevonden. Het betreft
hier de 16 kinderen, waarbij op grond van alle beschikbare gegevens door
ons werd geconcludeerd, dat hier van een neurotische ontwikkeling gesproken
kan worden. Bovendien waren r t van deze fi kinderen gewaardeerd met dl,
hetgeen dus betekent d,at ze geen of weinig dysplasie vertoonden. Op grond
van de betreffende statistische gegevens mag hier gesproken worden van een
zeer sterke tendentie in de betreffende richting. Een en ander sluit wel ten
zeerste aan bij de conclusies dienaangaande van Van Meurs in zijn dissertatie.

In de tweede plaats zijn er op het medisch-somatische vlak enkele punten
die de aandacht verdienen.

Op grond van de ervaring hiermee, zijn wij tot de overtuiging gekomen,
dat uitzending van kinderen naar een koloniehuis enkel en alleen op de
indicatie van onvoldoende lichamelijke ontwikkeling, scherp moet worden
gesteld onder inachtneming van het somatotype. Hierbij wordt dan met name
het ectomorfe kind bedoeld. Bekendheid met de typische ectomorfe hab:tus
zal dan vaak leiden tot een minder snel besluiten tot uitzending, terwijl wan-
neer zulks niet geschiedt, een ingreep wordt toegepast op kind en milieu
met alle financiële consequenties van dien, waarvan de resultaten achteraf
teleurstellend zijn.

\Vij zijn dan ook van mening dat de beoordeling van de voedingstoestand
in het algemeen moet worden gezien onder het aspect van het somatotype.
Voor ieder somatotype bestaat er wel een lineair verband tussen lengte en
gewicht, doch voor de verschillende somatotypen ligt dit verband weer anders.
Het is dus mogelijk, dat de tot nu toe gebruikte gemiddelden voor lengte en
gewicht als uitdrukking voor de gewenste voedingstoestand in deze correctie
zullen behoeven. Evenwel zullen op dit terrein nog de nodige onderzoekingen
moeten worden verricht. Mogelijk kunnen hiertoe de plaatsgehad hebbende
somatotyperingen der kinderen een bijdrage leveren.

Ten slotte moge ook nog even worden stilgestaan bij het in de literatuur
zo vaak naar voren gebrachte verband tussen lichaamsbouw en temperament
of karakter (beide termen worden ten onrechte vaak door elkaar gebruikt).
Dit punt is van belang, juist nu er steeds meer stemmen opgaan, die pleiten
voor een constitutioneel gerichte opvoeding, voor een individuele benaderings-
wijze, voor een ontplooiing van de in aanleg gegeven mogelijkheden.

Dit is geen punt van onderzoek geweest bij de eigen studie, die zich be-
wogen heeft op het terrein van de schoolaanpassing met betrekking tot de
Iichaamsbouw bij een groep ,,normale" schoolkinderen. Zijdelings, omdat de
opzet van het onderzoek zich hiervoor leende, is wel nagegaan of er enig
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verband kon worden aangetoond tussen somarotype en belevingstype volgens
het Rorschach-protocol. De uitkomsten in deze waren negatief, in overeen-
stemming met hetgeen daarover uit de literatuur reeds bekend was.

Afgezien hiervan rijzen toch enkele bedenkingen. Het kan niet worden
ontkend, dat men ook in de praktijk van het werk als schoolarts meermalen
getroffen wordt door het samengaan van wat Kretschmer noemt pycnische
habitus met cyclothym temperament of extravert karakter en leptosome ha-
bitus met schizothym temperament of introvert karakter. Hierbij is het dan
ook weer de laatste groep, die er als het ware uitspringt en waarbij men als
schoolarts nuttig werk kan doen door vooral bij de ouders meer begrip te
kweken voor in aanleg gegeven karakterologische bijzonderheden.

Men mag echter zeker niet als algemeenheid stellen, dat bij een bepaalde
lichaamsbouw ook altijd een dienovereenkomstig temperament of karakter
behoort. Voor zover er van een samengaan sprake is, gaat dit naar onze mening
alleen op voor de zuivere somatotypen. De betekenis hiervan moet zeker niet
worden overschat!

Een ondersteuning voor deze gedachte vonden wij in de publikatie van
Seltzer c.s., die dit bij z6o jonge volwassenen hebben nagegaan en tot de

conclusie komen dat er duidelij'k frequent samengaan was tussen dominante
ectomorfie en dominante cerebrotonie. Bij minder extreme graden was de re-
latie tussen beide veel minder sterk en zelfs totaal afwezig.

\[ij vragen ons dan ook af hoe dit bovendien gelegen zal. ztln bij de ge-

mengde typen, die, afgaande op de daarvoor beschikbare gegevens in de lite-
ratuur, hoogstwaarschijnlijk veel meer voorkomen. In het eigen materiaal be-

droeg het aantal zuivere somatotypen 4t7o.
Terugkomend op het eigenlijke doel van dit onderzoek, moet de slotcon-

clusie zijn, dat noch van de primaire noch van de secundaire componenten van
de hchaamsbouw verband aantoonbaar is met de schoolaanpassing in intel-
lectueel en sociaal opzicht bij ,,normale" schoolkinderen.

8. EBN uocHgMISCH oNDERzoEK ovER MITocHoNDRIEN, cEIsoLEERD UIT EEN

ASCITESCEL TUMOR

Onderstaand eindverslag van het onderzoek inzake het mogelijk voorkomen
van mitolipide in tumormitochondriën en het effec van deze stof op de
tumorgroei, verricht onder leiding van Prof. Dr. E. C. Slater, is de bekorte
samenvatting van het proefschrift van de heer P. Borst ,,Een ,biochemisch

onderzoek over mitochondriën, geïsoleerd uit een ascitescel tumor" (Univer-
siteit van Amsterdam, ry6t).

Dit onderzoek werd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en de Stichting
Koningin lVilhelmina Fonds gezamenlijk gesubsidieerd.

In het proefschrift zijn de resultaten van een vergelijkend onderzoek over
Ehrlich ascitescel mitochondriën en mitochondriën uit normale weefsels weer-
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gegeven. Om de mitochondriën uit de ascitescellen vrij re maken, werden de
gewassen cellen r minuut in warer gesuspendeerd en daarna bij hoge snelheid
in een Potter-Elvehjem homogenisaror met geringe speling gehomogeniseerd.
Door differentiële centrifugering werd een zware-mitochondriënfractie ver-
kregen, die rc-zo%o van de totale cytochroom oxydase-activiteit van het ho-
mogenaat bevatte. De specifieke cytochroom oxydase-activiteit was 7-8 maal
zo hoog als van het homogenaat. Uit deze gegevens kon berekend worden
dat ongeveer toTo van het ascitescel-eiwit uit mitochondriën bestaat. De ver-
deling van de adenosinetri fosfatase (ATPase) activiteit bij pH 6.y, 7.5 en

9.o over de celfracties liep parallel aan de verdeling van de cytochroom oxydase-
activiteit. Dit wijst erop dat de ATPase-activiteit geheel of grotendeels in
de mitochondriën is gelocaliseerd. De esterase (P-nitrofenyl-acetaat) en de
niet voor antimycine gevoelige DPNH-cythochroom c reducrase waren niet
duidelijk in één celcomponent geconcentreerd.

De ATPase van de geïsoleerde verse mitochondriën was grotendeels latent
en werd niet door Mg2+ gestimuleerd. De activiteit per mg eiwit daalde sterk
bij verdunning; bij hoge enzymconcentraties en korte reactierijd werd de ac-
tiviteit een factor ro gestimuleerd door ro-a M dinitrofenol. De mitochondriën
katalyseerden de incorporatie van radioactief fosfaat in adenosinetrifosfaat
(ATP) zonder toegevoegd substraat. De snelheid van deze incorporatie, die
door o.r mM dinitrofenol volledig wordt geremd, was laag en de mogelijk-
heid is niet uitgesloten dat een deel van de incorporatie te wijten is aan de
oxydatieve fosforylering bij endogeen substraat oxydatie, die aanzíenlijk kan
zíjn bij deze mitochondriën.

Met alle geteste substraten was de adenosinedifosfaat (ADP)-ademhalings-
controle index maar weinig hoger dan de fosfaatademhalingscontrole index.
Beide indexen waren iets lager dan met rattelever mitochondriën. Opmerkelijk
was dat de ADP-ademhalingscontrole index slechts weinig door de ATP-con-
centrati€ werd beïnvloed. Mogelijke oorzaken voor de slechte ademhalings-
controle met succinaat en a-glycerofosfaat worden besproken.

De, door andere onderzoekers opgestelde, hypothese dat rumormitochondriën
deficiënt zijn in DPN, resp. hun DPN abnormaal snel verliezen in vitro,
blijkt voor ascitescel mitochondriën niet op te gaan.

Onderzoekingen ov€r de oxydatie van extra-mitochondriaal DPNH door
ascitescel mitochondriën gaven o.a. de volgende resultaten: door verse ascites-
cel mitochondriën werd toegevoegd DPNH totaal niet geoxydeerd; door frag-
mentatie van de mitochondriën werd de permeabiliteitsbarrière, die voor dit
resultaat verantwoordelijk was, opgeheven. Vanneer cytochroom c werd toe-
gevoegd, kon extern DPNH wel door de verse mitochondriën geoxydeerd
worden; de oxydatie werd totaal niet door antimycine geremd. Proeven met
intacte cellen maken het echter onwaarschijnlijk dat, niet voor de remmers
antimycine en/of Amytal gevoelige paden een rol spelen bij de oxydatie van
DPNH in de intacte cel.
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Ten slotte is de weg waarlangs glutamaat wordt geoxydeerd door mito-
chondriën uit ascitescellen, rattelever, rattehart en duiveborstspier nader onder-
zocht. In het medium gebruikt voor de bepaling van P/O-verhoudingen werd
glutamaat kwantitatief in aspartaat omgezet door middel van een transami-
nering naar oxalo-acetaat gevolgd door de oxydatie van z-ketoglutaraat tot
oxalo-acetaat. In rattehart en duiveborstspiersarcosomen is omzetting in
aspartaat het enige pad van belang voor glutamaat oxydatie omdat de
glutaminezuur dehydrogenase activiteit laag is, zoals blijkt bij directe spec-

trofotometrische bepaling en uit de bijna volledige remming van de oxydatie
van glutamaat door malonaat. De aandacht wordt gevestigd op glutamaat-
aspaÍtaat omzetting als complicerende factor bij de bepaling van het gluta-
minezuur dehydrogenase-gehalte van weefsels en bij de interpretatie van proe-
ven over oxydatieve fosforylering met glutamaat als substraat. De mogelijkheid.
dat glutamaat-aspartaatomzetting in vivo een ATP-bron van betekenis zou
kunnen zijn, wordt kort besproken op grond van eigen proeven met een

Langendorff-konijneharvpreparaat en literatuurgegevens.
Op grond van de beschikbare gegevens uit eigen onderzoek en uit de lite-

ratuur wordt de conclusie getrokken dat er geen essentiële verschillen zijn
tussen ascitescel mitochondriën en mitochondriën uit normale weefsels. De
abnormale eigenschappen, die door sommige onderzoekers bij tumormitochon-
driën zijn gevonden, worden toegeschreven aan beschadiging van de mitochon-
driën bij de isolatie. Mogelijke factoren, die hiertoe zouden kunnen bijdragen,
worden besproken.

Het proefschrift wordt besloten met een korte bespreking van mogelijke
oorzaken voor de hoge aerobe glycolyse van tumoren en de relatie tussen

glycolyse en maligne ontaarding. De opvatting wordt naar voren gebracht

dat een hoge glycolyse ten opzichte van de ademhaling niet de oorzaak is van
de ongeremde groei maar dat ongeremde groei leidt tot selectie van cellen
met een relatief hoge glycolyse.

g, FrNvrrrroNunm

Het onderzoek naar diëtotherapie van patiënten met oligophrenia phenylpy-
ruvica onder leiding van Prof. Dr. \7. K. Dicke is afgesloten met de disser-
tatie van de heer F. J, van Sprang, getiteld ,,Fenylketonurie" (Utrecht, ry6t).

De samenvatting van deze dissertatie is hieronder als eindverslag opgenomen.

,,Met behulp van de momenteel beschikbare ,biochemische methodieken is

het mogelijk gebleken uit de grote groep van oligofrenieën een aantal ziekten
af te splitsen.

Zo beschreef Fölling in ry34 als eerste een tiental oligofrene patiënten,
die fenylpyrodruivenzuur met de urine uitscheidden. De ziekte werd dan ook
oligofrenia fenylpyruvica genoemd en werd later bekend onder de naam fenyl-
ketonurie.
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De door Fölling beschreven ziekte is een ,,inborn error of metabolism" (re-
cessief erfelijk) en is gekenmerkt door een enzymstoornis; fractie I van het
enzym L-fenylalaninehydroxylase ontbreekt geheel of ten dele. Hierdoor wordt
slechts zeer weinig fenylalanine in tyrosine omgezet.

De symptomen van de ziekte zijn in een viertal groepen te verdelen (hoofd-
stuk Ia):
r. mentale verschijnselen: meestal ernstige oligofrenie, apathie naast drift-

buien en neiging tot imiteren;
2. neurologische verschijnselen: hypotonie bii kinderen, hypertonie bij

oudere patiënten. Bij de meeste patiënten is het elektro-encefalogram ab-
normaall

i. morfologische kenmerken: vrijwel alle patiënten hebben pigmentstoornissen,
die zich uiten in blonde haren, blauwe ogen en neiging tot eczeem op aan
licht blootgestelde plaatsen. Daarnaasr komt in een aanral der gevallen
microcefalie voor;

4. biochemische afwijkingen: de belangrijkste zijn de hoge fenylalaninespiegel
in het bloed en de uitscheiding van fenylpyrodruivenzuur met de urine.

Het pathologisch-anatomische onderzoek, dat slechts bij een klein aantal
patiënten verricht is, geeft sterk wisselende beelden (hoofdstuk Ib).

In hoofdstuk Ic wordt de stofwisseling van fenylalanine, tyrosine en trypro-
faan besproken, zowel bij gezonden als bij patiënten met fenylketonurie. Fe-
nylalanine wordt bij patiënten met fenylketonurie in onvoldoende mate omgezet
in tyrosine ten gevolge van een stoornis in fractie I van het enzym L-fenylala-
ninehydroxylase. Hierdoor stijgt de fenylalaninespiegel in het bloed en worden
veel fenylalanine en afbraakprodukten daarvan (fenylpyrodruivenzuur, fenyl-
melkzuur en Íenylazijnzuur) m€t de urine uitgescheiden.

Fenylalanine en de abnormale aÍbraakprodukten remmen de normale stof-
wisseling van tyrosine en tryptofaan. \[at tyrosine betreft blijkt dit uit de
verminderde melanine- en DOPA-vorming; voor tryptofaan uit de lage seroto-
ninespiegel in het bloed en de verminderde uitscheiding van y-hydroxyindol-
azilnzuur.

Het mogelijke verband tussen de stofwisselingsziekte en de oligofrenie wordt
besproken in hoofdstuk Id. Het blijkt, dat er geen correlatie bestaat tussen
het intelligentiequotiënt enerzijds en de overmaat aan pathologische stofwis-
selingsprodukten of een tekort aan normale metabolieten anderzijds. De mate
van intelligentiestoornis wordt echter door verschillende factoren bepaald en wel:
a. de duur van de ziekte, dus de leeftijd van de patiënt (inborn €rror of me-

tabolism);
b. de ernst van de stofwisselingsstoornis, min of meer uitgesproken enzym-

tekort;
c. de kwetsbaarheid van de hersenen wat betreft anatomische ontwikkeling

en functie. De uiteindelijke functie zal nl. behalve door de ontwikkeling
ook door de potentiële intelligentie bepaald worden.
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Bij jonge zuigelingen met fenylkeronurie is een normale ontwikkeling mo-
gelijk met een fenylalaninearm dieet. Hierdoor hebben eventuele toxische stof-
wisselingsprodukten of deficiënties van normale metabolieten geen invloed op
het zich ontwikkelende cerebrum.

In hoofdstuk Ie wordt de eenvoudige diagnostiek aangegeven, die berust
op het aantonen van fenylpyrodruivenzuur met ferrichloride in de urine. Bij
jonge zuigelingen moet echter een fenylalaninebepaling in het serum worden
gedaan.

In hoofdstuk II wordt de uitscheiding van een aantal afbraakprodukten van
fenylalaninen en tyrosine besproken.

FIet onderzoek van orthohydroxyfenylazijnzuur is verricht, omdat deze stof,
waarvan de herkomst niet duidelijk is, al met de urine wordt uitgescheiden
als de ferrichloridereactie nog negatief is. Enkele onderzoekers nemen aan, dat
orthohydroxylering van fenylalanine plaatsvindt. Aangetoond kon worden,
dat deze opvatting onjuist was en dat in overeenstemming met de mening van
Tashian (rSS» orthohydroxyfenylazijnzuur waarschijnlijk gevormd wordt uit
fenylpyrodruivenzuur. Afbraakprodukten van tyrosine, zoals parahydroxy-
fenylpyrodruivenzuur, parahydroxyfenylmelkzuur en parahydrox yfenylazijn-
zuur, werden ook in de urine van onze patiënten aangetoond.

Andere afbraakprodukten van tyrosine, waarbij DOPA als russenprodukt
optreedt, werden vóór het fenylalaninearme dieet verlaagd uitgescheiden, tij-
dens het fenylalaninearme dieet echter verhoogd, waarbij de patiënten een
verschillend metabolietenpatroon hadden.

In hoofdstuk III worden y patiënten mer fenylketonurie besproken. Een
patiënt is vanaf de leeftijd van 16 maanden gedurende een periode van z jaar
met een fenylalaninearm dieet behandeld. De late beginleeftijd en de lichte
microcefalie bij een lage potentiële intelligentie zijn waarschijnlijk de oorzaak
dat er toch geen resultaat is bereikt.

Een tweede patiënt is van de 8e tot de r4e levensmaand mer een fenyl-
alaninearm dieet behandeld. Vóór de behandeling was reeds een microcefalie
vastgesteld, terwijl bovendien een hersenatrofie aanwezig was. lTijdens de
dieetbehandeling ontstond een hypoproteïnemie. Patiëntje overleed aan een
influenza-infectie. Het ontwikkelingsquotiënt was, zoals eigenlijk wel re ver-
wachten was, in de behandelingsperiode niet gestegen.

Bij een derde patiënt, eveneens mer microcefalie, bleek uit de anamnese een
duidelijke teruggang in de ontwikkeling. Vanaf de leeftijd van 20 tot z6 maan-
den werd hij behandeld met een fenylalaninearm dieet. Het ontwikkelings-
quotiënt verbeterde niet, voor de behandeling ro, na de behandeling r6 (Biihler-
Hetzer). Dit moet wel een gevolg zijn van een irreversibele hersenbeschadiging.

Een vierde patiënt, reeds ernstig oligofreen bij het begin van de behande-
ling, werd vanaf de leeftijd lran 20 tot 32 maanden behandeld met een fenyl-
alaninearm dieet. Ook hier was er geen vooruitgang in ontwikkeling, al was
een lichte verbetering in het elektro-encefalogram te zien.
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Bij alle vier patiënten werd het haar donkerder en werden de huidafwij-
kingen duidelijk minder of verdwenen zelfs geheel.

Een vijfde patiënt, een meisje, dat op de leeftijd van bijna 6 jaar een ont-
wikkelingsquotiënt had van 6y (Biihler-Hetzer), werd eveneens behandeld
met een fenylalaninearm dieet. Bij dit kind was een langzame vooruitgang in
ontwikkeling waar te nemen; de behandeling wordt nog voortgezet.

Hoofdstuk IV is gewijd aan de theoretische beschouwing en de praktische
uitvoering van het fenylalaninearme dieet. Het dieet bij fenylketonurie moet
aan de volgende eisen voldoen:
r. voldoende calorieën vooral in de vorm van koolhydraten, zowel mono-

als polysacchariden en ongeveer 3 tot t g vet Per kg lichaamsgewicht per
drgt

z. als eiwitbron een fenylalaninearm caseïnehydrolysaat, aangevuld met een

zekere hoeveelheid natuurlijk eiwit. Dit mengsel moet de juiste hoeveel-
heid fenylalanine bevatten, individueel zeer wisselend, en eveneens vol-

doende essentiële en niet-essentiële aminozuren. Er moet speciaal op gelet

worden, dat het hydrolysaat voldoende tryptofaan, tyrosine, zwavelbe-
vattende aminozuren, arginine en histidine bevat;

j. voldoende mineralen o.a. ijzer en vitaminen;

4. smaakcorrigens.

Bij een goede dieetbehandeling van patiënten moet de fenylalaninespiegel
in het bloed steeds normaal zijn.

Er is een aantal uitgewerkte dieetvoorbeelden gegeven, waarbij gebruik werd
gemaakt van een fenylalanine caseïnehydrolysaat (Phenisrict B, Coöperatieve
Condensfabriek, Friesland). Bij deze diëten krijgen de patiënten roo-rro ca-
lorieën, z g eiwit uit hydrolysaat en natuurlijk eiwit en ongeveer 2t mg fenyl-
alanine per kg lichaamsgewicht per dag. Van het totaal aantal calorieën wordt
5o% of meer geleverd door koolhydraten en J 5 tot 4o7o door vet.

In hoofdstuk V worden zowel de indicatie als het gevaar van het fenyl-
alaninearme dieet besproken. Een bezwaar van het dieet is de slechte smaak,
waardoor de patiënten vaak het voedsel weigeren of gaan braken. Hierdoor
kan ondervoeding ontstaan, die zich uit in onvoldoende aankomen in gewicht,
daling van het hemoglobinegehalte en hypoproteïnemie.

De gevaren van het fenylalaninearme dieet kunnen tot een minimum worden
beperkt, wanneer de hoeveelheid natuurlijke eiwitten in het dieet zo hoog
mogelijk is. De hoeveelheid natuurlijk eiwit, die kan worden toegevoegd, is

afhankelijk van de hoeveelheid fenylalanine, die naast het hydrolysaat aan

de patiënten gegeven kan worden.
Ondanks de enorme moeilijkheden, die aan de toepassing van het fenyl-

alaninearmc dieet verbonden zijn, wordt gemeend dat alle ,patiënten met
fenylketonurie recht hebben op een proefbehandeling van ten minste 3 tot 6

maanden onder streng klinische controle. Het is zeer belangrijk, dat de pa-
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dënten. zo jong mogelijk behandeld worden, omdat dan immers de kans op
succes het grootst is.

Patiënten boven de leeftijd van 4 of 5 jaar, die reeds zeer ernstig gestoord
zijn, komen over het algemeen nier meer voor behandeling in aÀÀerking.
Bíj deze kinderen mer een zeer laag intelligentiequoriënt zijn meestal d1
hersenen reeds irreversibel beschadigd."

Io. Dp TRppoNEMA PALLIDUM FLUoRESCERENDE ANTISToFFEN-REACTIE

Een gedeelte van het onderzoek betreffende de toepassingsmogelijkheden
van fluorescerende antistoffen voor de diagnostiek van syfilis heeft de heer
G. J. P. Schaap als onderwerp gekozen voor zijn dissertatie ,,De Treponema
pallidum fluorescerende antistoffenreacrie" (universiteir van Amsre rdam-, t 96 t).

De samenvatting van deze dissertatie luidt:
,,om te onderzoeken of voor de diagnostiek van lues de TPl-reactie zou

kunnen worden vervangen door de door Deacon en medewerkers beschreven
reactie met fluorescerende antistoffen (TPFA-reactie), werd een onderzoek
met z9z sera van patiënten uitgevoerd. De uitkomsten van de TPFA-reactie
en die van de tevens verrichte TPI-, RPCF- en cardiolipinereacties werden
vergeleken. Voor de conclusies, die hieruit werden getrokken, werd ook ge-
bruik gemaakt van de klinische en anamnestische gegevens van de patiëntèn.

Bij een tweede groep, bestaande uit y 8 patiënten in verschillende stadia van
lues, werd het beloop van de antistoftiter voor en na de behandeling onderzocht.

Het derde deel van het onderzoek werd verricht met de lumbaalvochten
van 64 patiënten met lues en van 66 patiënten mer neurologische ziekten
zonder luetische etiologie.

Uit de verkregen gegevens werden onderstaande conclusies getrokken:
r. De specificiteit van de kwantitatief uitgevoerde TPFA-reactie is betrek-

kelijk. De zekerheid dat een uitkomst specifiek is neemr toe naarmare de
antistoftiter van de onderzochte sera hoger is. Titers van r:joo zijn spe-
cifiek en gaan steeds samen mer een positieve TPl-reactie. Titers van
r:ro, r:3o en r:roo zijn niet in alle gevallen specifiek.

2. De TPFA-reactie kan, kwantitatief dan wel kwalitatief uitgevoerd, de
TPl-reactie niet zonder meer vervangen.

3. Mede rekening houdende met de uitslag van de gelijktijdig verrichte RPCF-
reactie kunnen de uitkomsten van de TPFA-reactie in drie categorieën

worden ingedeeld:
a. negatief; niet bewijzend voor lues of een andere treponematose (titer

r:(ro en titer r:ro met een negatieve RPCF-reactie);
b. dubieus (titer r:ro mer een positieve of anticomplementaire RPCF-

reactie, titer r:3o en titer r:roo met een negatieve of anticomplemen-
taire RPCF-reactie).
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c, positief: bewijzend voor lues of een andere treponematose (titer r:roo
met een positieve RPCF-reactie en titer r:3oo of meer).

4, De TPl-reactie behoeft volgens het aangegeven schema alleen te worden
uitgevoerd met sera, die een dubieuze uitkomst met de combinatie van
de RPCF- en de TPFA-reacrie geven. FIet aantal uit te voeren TPl-reacties
wordt hiermede zeer belangrijk verminderd.

j. Deze vermindering van het aantal TPl-reacties gaat niet ten koste van de

nauwkeurigheid van het onderzoek, omdat de combinatie van de RPCF-,
de TPFA- en de TPl-reactie gevoeliger is dan de TPl-reactie alleen en

zijn specificiteit niet onder doet voor die van de TPl-reactie.
6. Bij primaire lues kan men mer de TPFA-reactie eerder antistoffen in het

bloed van de patiënt aantonen dan met één van de andere serologische

reacti€s.

7. Onder invloed van een antiluetische therapie kan de antistoftiter bij pa-

tiënten met primaire en secundaire lues negadef worden; bij patiënten, die

eerst in een l"ter stadium ter behandeling kwamen, was dit niet het geval.

8. Uitgevoerd met onverdund lumbaalvocht is de TPFA-reactie waarschijnlijk
zeer specifi ek. Zijn gevoeligheid is groter dan die van de RPCF-reactie
en de CBR met cardiolipine.

9. In de meeste gevallen van neurolues zijn zowel de TPFA-reactie als de

CBR met cardiolipine positief.
ro. Langdurige observatie van patiënten moet uitwijzen of een positieve

TPFA-reactie met een negatieve cardiolipine-CBR in de liquor cerebrosPi-

nalis van niet of onvoldoende behandeld€ patiënten wijst op een dreigende

Iues van het centrale zenuwstelsel.

In de discussie werden de resultaten van het onderzoek aan die van andere

onderzoekers getoetst. Onze resultaten stemmen oYereen met die van het werk
van Deacon, Ér".*an en Flarris (196o). In tegenstelling tot deze auteurs ko-
men wij echter tot de conclusie, dat de TPFA-reactie kwantitatief behoort te

worden uitgevoerd en dat, m€t inachtneming van de uitkomsten van de ge-

lijktijdig veirichte RPCF-reactie, ook van antistoftiters van r:roo qf minder

nog belangrijke gegevens kunnen worden verkregen.
Ó.rr.r.., werd op de noodzakelijkheid van srandaardisatie van de reacde

en op die van ,..d.t wetenschaPPelijk onderzoek naar de aard van de anti-
stoffèn, die met de TPFA-reactie vrorden aangetoond. Ten slotte werd aan-

gegeven hoe het onderzoek op lues met de TPFA-reactie gedecentraliseerd

zou kunnen worden.
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INSTTTUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNTEK T.N.O. ')

ALGEMEEN

Brsruun

De bestuursleden Ir. H. M. Buskens, H. J. Dijkhuis en Dr. N. A. Roozen-
daal, die per r januari 196r aan de beurt van aftreden waren, zijn allen voor
de tijd van 4 jaar herbenoemd.

Als nieuwe bestuursleden werden per r januari ry6r benoemd de heren
Prof. J. de Groot en M. L. van Putten. Toen laatstgenoemde in verband met
zijn afteden als directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten be-
dankte voor het lidmaatschap, heeft het bestuur van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. besloten per r oktober t96t zijn opvolger Mr. L. G. van Reyen
in het bestuur van het instituut te benoemen.

Met ingang van r januari 196z werd als bestuurslid benoemd Prof. Dr.
Ir. J. C. Vlugter.

CoNrecrrN

Ook in dit verslagjaar leverde het instituut een bijdrage in de werkzaam-
heden van diverse stuur- en werkgroepen van de Commissie voor Arbeids-
geneeskundig Onderzoek (CARGO) van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
en in die van de Commissie Luchtverontreiniging van de Centrale Organisatie
T.N.O. Buiten T.N.O.-verband werd deelgenomen aan werkzaamheden van
normalisatie- en andere commissies.

De directeur, Ir. D. van Zuilen, werd benoemd tot lid van de voorlopige
raad voor de Volkshuisvesting en trad verder toe als lid van de Commissie
Vuilverwijdering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Van de Algemene Vereniging voor de Centrale Verwarmings-Industrie werd
opnieuw een subsidie ten behoeve van het modelonderzoek ontvangen.

\T/ERKZAAMHEDEN

'§7'amn EN BoDEM

FIet onderzoek in het gebied van de Leidse Duinwaterleiding werd voort-
gezet. In de monsterputten werden ontoelaatbaar hoge percentages nitraat en
nitriet aangetoond. Het was echter nog niet mogelijk vast te stellen, of dit

l) Voor gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar het jaarverslag 196l van het instituut,
dat afzonderlijk wordt gepubliceerd.
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verband houdt met bodemverontreiniging afkomstig van een nabijgelegen
kampeerterrein.

In samenwerking met de heer D. A. Okun, professor of sanitary engineering,
University of North Carolina, werd een onderzoek uitgevoerd over de invloed
van detergenten op de oppervlaktespanning van luchtbellen.

Met algiciden werden laboratorium- en praktijkproeven verricht en over
de toepassing ervan enkele adviezen gegeven.

Als onderdeel van de bestudering van het acdef-slibproces werden onder
meer stofwisselingsmetingen verricht, waarbij ook aandacht werd geschonken
aan de vlokvorming.

De proefnemingen in de ,,klassieke" actief-slibinstallatie te Amsterdam-\7est
leidden tot goede resultaten.

Het aantal in bedrijf zijnde oxydatiesloten voor de zuivering van àfval-
water bedraagt thans 3y, terwijl een tiental in aanbouw is.

Verder werden aan enkele buitenlandse instanties en industrieën adviezen
gegeven over de zuivering van afvalwater en de toepassing van de oxydatiesloot.

VTRoNTnuNIGING vAN DE BUITENLUCHT

De onderzoekingen in het gebied rond de Nieuwe '§fl'aterweg werden uit-
gebreid.

Elders in het land werden incidentele onderzoekingen verricht en adviezen
uitgebracht in een aantal gevallen van klachten ten gevolge van stank of
andere hinder door luchtverontreiniging.

Er werd voortgegaan met het uitwerken van de meetuitkomsten over het
gecombineerde medisch-technische onderzoek te Geleen, dat in 196o werd
beëindigd.

Over de mogelijkheden om luchtverontreining te bestrijden of te voorkomen
werden enkele adviezen gegeven.

LucntvrnoNTRErNrcrNc rN DE TNDUSTRTE

Het voorkomen rran lood en chroom in de atmosfeer van pigmentfabrieken
werd bestudeerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Prae-
ventieve Geneeskunde.

De bepalingen van het voorkomen van kwartsstof in gieterijen, als onder-
deel van het gemeenschappelijke medisch- en technisch-analytische onderzoek
in het verband van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek T.N.O.,
vonden voortgang.

Met het doel om meetmethoden en -uitkomsten te vergelijken werd in een

sinterinstallatie te Duisburg, alsook in een proefruimte te Le Bouchet nabij
Parijs, een gecombineerd onderzoek uitgevoerd, waaraan werd deelgenomen
door Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse onderzoekers.

FIet onderzoek van de werkatmosfeer in Nederlandse Steenkolenmijnen kwam
in de loop van het jaar volledig op Bang.
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BrNNrNxrrueet

op verzoek van Bouwzaken T.N.o. werden modelproeven verricht en aan-
bevelingen verstrekt inzake de wenselijke hoogte van de bovendakse afzuig-
pijpen op het laagbouwgedeelte van de nieuwe laboratoriumruimren in de
Zuidpolder te Delft. Met behulp van het elektrische srromingsanalogon werd
advies uitgebracht over de aan te brengen klimatiserings-installaties in het
hoogbouwgedeelte.

De techniek van het modelonderzoek bij het bestuderen van de luchtbewe-
ging in ruimten werd verder ontwikkeld. In dit verband ook werd een rapport
samengesteld over de eigenschappen van anemomerers.

In december werd een begin gemaakt mer de herbouw van de proefkamer
in de nieuwbouw, na een intensieve voorbereiding in de voorgaande maanden,
waarbij bijzondere aandacht werd geschonken aan de meettechnische uitrusting.

Grruro

De catalogisering van verschillende industriële lawaaispecrra werd vol-
tooid, evenals het onderzoek waarbij verschillende ,,screening"-methoden voor
het opsporen van industriële gehoorbeschadiging op hun waarde werden getoersr.

Een rapport over de contactgeluidisolatiemetingen aan zwevende dekvloeren
kwam nagenoeg gereed. Ffet onderzoek van de lucht- en conracrgeluidisolatie
van vloeren en wanden werd voortgezet met praktijk- en laboratoriummetingen.
FIet onderzoek over de invloed van kleine openingen op de geluidisolatie
werd beëindigd. Voor het opsporen van geluidlekken in de praktijk werd een
,,akoestische lekzoeker" geconstrueerd.

Voortgang vonden:
a. de documentatie van geluidisolatiemetingen op uniforme
b. de verbetering van reeds ontwikkelde appararuur voor

lingsopnemers;
c. het verzamelen van gegevens, die nodig zijn om

isolatie tussen woningen te kunnen vaststellen.
de wenselijke luchtgeluid-

kaarten;
het ijken van tril-

VrnrrcnrrNc EN BEZoNNTNG

In vijf gevallen werd advies uitgebracht over dagverlichtingsproblemen. Er
werd een werkrapport samengesteld, waarin de voornaamste uitkomsten zijn
opgenomen van de tijdens verwarmingsenquëtes verkregen gegevens over de
bezonning van woningen. In een aantal gevallen was het mogelijk de wensen
van de'bewoners te vergelijken mer de feitelijke bezonning, door meting vast-
gesteld.

Het bestaande type bezonningshemelfactorliniaal bleek in de praktijk goed
te voldoen, zodat opdracht tot her vervaardigen van m€er exemplaren werd
gegeven. Van een verbeterd ontwerp kwam een prorotype gereed. De ont-
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wikkeling van de bezonningshemelfactormeter leidde ror rwee typen: een zeer
eenvoudig en klein type, en een war groter apparaat van grotere nauwkeurigheid.

ArcrMsNr oNDER\rERpEN BETREFFENDE HET \roNEN

In verschillend verband in binnen- en buitenland werden bijdragen gele-
verd betreffende de ontwikkeling van gedachten omrrenr de sociologische
grondslagen van de woning en de toepassing daarvan.

In samenwerking met de Afdeling Geestelijke Gezondheid van het Neder-
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde werd gewerkt aan een obser-
vatietechniek waarmede het gezinsgedrag in de woonsituatie kan worden ge-
registreerd.

Deelgenomen werd aan het overleg in de Commissie Unificatie Bouwver-
ordeningen en aan de werkzaamheden van een aantal selectiecommissies van
het Informatiecentrum voor Scholenbouw,

Aan de voorbereiding van de tweede cursus voor artsen, betrokken bij
hygiënische vraagstukken van volkshuisvesting en stedebouw, werd bijgedra-
gen, evenals aan de cursus voor gezondheidstechniek voor ingenieurs.

Voonr.rcHrrNc

Van een drietal oxydatiesloten voor de zuivering van afvalwater werden
eenvoudige informatiebladen vervaardigd.

Belanghebbenden werden per aankondigingskaart op de hoogte gesteld van
beschikbare publikaties, waarvoor veel belangstelling bleek te bestaan.

In radio-uitzendingen werd in vraaggesprekken aandacht besteed aan de
onderwerpen: verontreiniging van de buitenlucht, gehorigheid in flatwoningen
en ventilatieproblemen. In een televisie-uitzending werd het nut van het
elektrisch analogon bij de bestudering van luchtbeweging in gebouwen op
populaire wij'ze toegelicht.

De activiteiten op het gebied van de bedrijfsgeneeskundige literatuurdo-
cumentatie werden uitgebreid, mede op grond van de daarvoor steeds toe-
nemende belangstelling.
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MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

AlcruBrN

Van de bestuursleden, die per r januari ry62 aan de beurt van aftreden
waren, zijn herbenoemd: Prof. Dr. J ten Doesschate, Prof. Dr. H. A. Snellen
en Prof. Dr. A. J. H. Vendrik.

Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn en Prof. Dr. Ir. C. J. D. M. Verhagen
gaven de wens te kennen niet voor herbenoeming in aanmerking te komen.
Ook op deze plaats wordt hun dank gebracht voor de werkzaamheden, die
zij in het belang van de afdeling hebben verricht.

Als opvolger van Prof. Verhagen is door het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. benoemd Prof. Dr. Ir. J. B. le Poole. In de andere vaca-
ture zal nog worden voorzien.

Mrprscn-nvsrscH rNsTrruur r.N.o.

Elehtrobiologie

Een gedeelte van de werkzaamheden van de Afdeling Elektrobiologie werd
ondergebracht bij de Afdeling Instrumentatie.

Voor de impulssortering bij elektromyografie werd een analysator gebouwd,
welke automatisch de breedte en hoogte van de in het elektromyogram op-
tredende impulsen registreert. Met de klinische beproeving van dit apparàat
werd begonnen.

Bij de membraanpotentiaal-metir,g - het bepalen in normale en patho-
logische gevallen van het potentiaalverschil over een spiercelmembraan -moeten micro-elektroden door de huid in de levende spiervezel worden ge-
bracht. Gewerkt werd aan het ontwikkelen van deze inbrengtechniek, waarmede
reeds enig resultaat werd geboekt, en aan de elektrode-trekmachine.

Aleoestiek

De apparatuur voor het onderzoek naar de frequentie-analyse van hart-
geluiden is thans volledig, zodat het onderzoek in 196z in volle omvang kan
worden aangeYat.

Van de filters voor fonocardiografie, welke in 196o door een aantal samen-
werkende cardiologen als de best bruikbare werden aangemerkt, werden de
fysische eigenschappen bepaald. Het gedrag bij het stootvormig aanslaan van
de filters werd hierdoor begrijpelijk. Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt
van moderne rekenmachine-technieken. Door vergelijking van dae filters met
o.a. de tot nu toe in de praktijk gebruikte, zal worden getracht tot een ver-
betering van de opname-apparatuur voor de fonocardiografie te komen.

Voor het onderzoek naar de fysische grondslagen van de fonocardiografie
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v/erd een kleine, steriliseerbare microfoon vervaardigd, waarmede de geluiden
van het blootgelegde hart tijdens hartoperaties geregistreerd kunnen íorden.
Het microfoontje bleek in de praktijk aan de gestelde verwachtingen te voldoen.

Bij het pogen een inzicht te verkrijgen in het verband tussen borstwand-
beweging en borstwandversnelling bleek, dat in de klinische registraties het
fysische verschil tussen beweging en versnelling niet ahijd aanw"rig *rr, ter-
wijl _de opgenomen curven door medici wel als zodanig worden geïnterpre-
ceerd. Bij het zoeken naar een oorzaak van deze discrepantie leek het aan het
einde van het jaar, dat de combinatie borstkas/opnemer een grote invloed
heeft op het geregistreerde signaal.

Het ultrasonisch geluid wordt buiten Nederland reeds toegepasr voor het
vervaardigen van doorlichtingsfoto's. Het voordeel van deze rnethode is, dat
de patiënt niet behoeft te worden blootgesteld aan ioniserende stralen. Thans
wordt gewerkt aan het vergaren van kennis over de achtergrond en principes
van deze hoogfrequente mechanische trillingen, ten einde potentiële gebiui-
kers van deze methode over de mogelijkheden en grenzen te kunnen voorlichten.

Cybernetiele

De elektro-encefalografie wordt reeds een dertigtal jaren empirisch bedre-
ven. FIoe moeilijk het probleem van het begrijpen van de signàalverwerking
door de hersenen ook is, toch zal dit probleem bestudeerd moeren worden
wil de elektro-encefalografie ooit op goede mathematische en fysische bases
rusten. om deze reden wordt in het instituut op mathematisch-fysische grond-
slagen een studie gemaakt van de verspreiding van activiteit in een cànglo-
meraat van z€nuwcellen. Vorderingen werden gemaakt, hoewel de afstand tot
de praktijk nog groot is. Bij dit onderzoek wordt eveneens gebruik gemaakt
l'an de moderne rekenmachine-techniek.

Een meer praktisch gericht onderzoek was het vervaardigen en bestuderen
van het gedrag van een model-zenuwcel, waarvan de eigenschappen aange-
past waren aan die van een perifere vezel van een kikker. Aangezien met een
model gemakkelijker geëxperimenteerd kan worden dan met een uitgeprepa-
reerde kikkervezel, wordt het onderzoek naar de oorzaak van kleine fluJtu-
aties in de exciteerbaarheid van zenuwvezels aanzienlijk vergemakkelijkt en
versneld.

Te verwachten is, dat door de toepassing van de moderne regeltheorie
meer inzicht zal worden verkregen in gedrag en falen van het regelsysteem
van de bloedsomloop. Ten einde onderzoek mogelijk te maken, is dit jaar
een analoog-rekenmachine geïnstalleerd, welke aangepast kan worden aan het
circulatieprobleem. Hierdoor zal verband kunnen worden gelegd tussen pro-
blemen op het gebied van de bloedcirculatie enerzijds en de kennis betreffènde
regelsystemen anderzijds.

Tevens werd studie gemaakt van het gedrag van een taps-toelopende elas-
tische buis bij pulserende doorstroming.
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Neurof ysiologie

De Afdeling Neurofysiologie werht nauw samen met de Neurologische Kli-
niek van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deze samenwerking biedt beide part-
ners voordelen: problemen uit de kliniek kunnen in een apart laboratorium
worden bestudeerd, terwijl omgekeerd in het laboratorium ontwikkelde ap-
paratuur en methodieken in de kliniek kunnen worden beproefd.

Mede als gevolg van deze samenwerking leÍert het inbrengen van chronische
diepte-elektroden bij honden thans in principe geen moeilijkheden meer op.
Gezocht wordt naar een verband tussen de elektrische activiteit in de diepte
der hersenen en aan de oppervlakte. Deze techniek zal in de toekomst ook
bij patiënten to€gepast worden.

Tevens werden frequentie-analyseapparaten verbeterd en wordt een ge-
middelde-reactie-bepaler ontwikkeld. Bij deze onderzoekingen wordt gebruik
gemaakt van een miniatuur zendinstallatie, welke door proefpersoon of proef-
dier zonder bezwaar meegedragen kan worden. Dit heeft het grote voordeel,
dat het onderzoek onder normalere omstandigheden kan worden verricht dan
wanneer de patiënt stil op bed moet liggen.

T horaxt'ysiologie

In ontwikkeling is onder andere een elektromagnetische bloedstroommeter,
bestemd voor gebruik onder steriele condities in de operatiekamer.

De werkzaamheden aan het project extra-corporale circulatie vorderden
slechts langzaam.

Longrnecbanica

Voortgewerkt werd aan het probleem wàt in feite gemeten wordt wann€er
met behulp van een in de slokdarm gebracht ballonnetje de druk in de slok-
darm wordt bepaald. Gehoopt wordt, dat deze druk een maat zal zijn voor
de druk in de borstholte, waardoor een essentieel gegeven wordt verkregen
voor de bepaling van de longwerking.

Instrurnentatie

Door de Afdeling Instrumentatie van het instituut in het bijzonder werd
intensief contact met een aantal klinieken onderhouden.

Het afgelopen jaar kwam een kleine draagbare cardiotachometer gereed,
waarvoor van de z4de van bedrijfsartsen grote belangstelling werd ondervon-
den. Een serie van deze apparaten zal worden vervaardigd. Ook bij de car-
diotachometrie wordt gebruik gemaakt van radiografische signaaloverbrenging.
Flierdoor is het bij arbeidsfysiologisch onderzoek mogelijk, dat de proefper-
sonen zich ongehinderd kunnen verplaatsen en hun normale werkzaamheden
blijven verrichten.
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Ook van de ontwikkelde telemetriesystemen zullen series worden v€rvaar-
digd. Voortgewerkt wordt aan een meervoudig sysreem, waarmede tegelijker-
tijd een tiental fysische gegevens radiografisch overgebracht kan worden.
Hierdoor kunnen meer gedragingen van een proefpersoon op afstand worden
geregistreerd. Toepassingen hiervan zullen niet alleen in de arbeidsgeneeskunde,
maar ook bij onderzoek naar de verkeersveiligheid van nut kunnen zijn.

Ten behoeve van een door de Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek
T.N.O. te verrichten onderzoek naar de waarde van de vele in de handel
zijnde anti-hoestmiddelen wordt een hoestteller ontwikkeld. De werkzaamheden
zijn reeds ver gevorderd, doch het apparaat voldoet nog niet aan alle te
stellen eisen.

Het foetale elektrocardiogram kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het
verkrijgen rran gegevens over het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen.
Bij registratie van buiten af worden de zwakke elektrische impulsen van her
hart van het ongeboren kind echter gestoord door de hartwerking van de
moeder. Gezocht wordt naar een methode, welke de sbring van het moeder-
hart kan compenseren waardoor het foetale elektrocardiogram duidelijker ge'
registreerd kan worden.

Halp aan derden

Adviezen werden o.a. gegeven over het automatisch regelen van het bloed-
volume van een kunstmatige hart-longmachine; het meten van de huidweer-
stand; de in een kunstnier optredende diffusie; het afschermen van kamers,
waarin elektro-encefalografisch onderzoek e.d. wordt gedaan. Literatuuronder-
zoek werd gedaan naar methoden ter bepaling van het volume van longen en
luchtwegen.

Aan het instituut werd advies gevraagd over het eventueel samenstellen van
een cursus voor medisch-fysische laboranten.

Vrnrcnorp cEDETAcHEERD BrJ pRoF. DR. H. c. BURGER TE urREcHT

FIet onderzoek inzake de fysische grondslagen van de percussie is in het
verslagjaar afgesloten met het verschijnen van het proefschrift van de heer
G. Casteleijn, getiteld ,,Physical investigations on percussion" (Utrecht, 196r).

Aan dit proefschrift is de volgende samenvatting ontleend:
,,Vermeld worden de werkwijzen en resultaten van onderzoekingen op het

gebied van de percussiemethode, zoals deze reeds gedurende decennia door de
medici wordt toegepast.

Om een aansluiting bij de medische toepassing te verkrijgen, is de techniek
van het percuteren eerst onderzocht. De snelheid van percuteren, de plessi-
meterkracht en de contactduur tussen de beide bij het percuteren een rol spe-
lende vingers zijn gemeten bij een aantal hun medewerking verlenende medici.
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Aan de hand van de aldus verkregen gegevens is een percureermachine ge-
construeerd, waarmede de percuterende beweging meer reproduc€erbaar kon
worden uitgevoerd. De ten gevolge van de percussie ontstane geluidsvariaties
werden met een microfoon gemeten. De hierbij onrsrane elektrische spannings-
variaties werden, hetzij direct hetzij door tussenschakeling van een bandrecorder,
geregistreerd.

Om storende invloeden van geluid-reflecterende wanden te verminderen is
een aantal metingen in de galmvrije ru:mte van het Laboratorium voor Otologie
en Audiologie te Utrecht uitgevoerd. Gedurende de tijd, dat deze ruimte nog
niet beschikbaar was, geschiedden de metingen in het Fysisch Laboratorium
te Utrecht in een - in dit opzicht minder gunsrige - meetruimte. In deze
laatste ruimte is de invloed van de percuteersnelheid en de plessimeterkracht
op de amplitude en de spectrale samenstelling van de geluidsdruk bepaald.
Bij deze experimenten werd de percuteermachine toegepast. Daar het bleek,
dat de spectrale samenstelling slechts in zeer geringe mate van de snelheid en
de contactkracht afhankelijk was, is de percuteermachine, bij metingen waarbij
het geluidsniveau niet van belang was, vervangen door een percussiehamertje.
Hierbij werd op de vinger als plessimeter gepercuteerd.

De spectrale samenstelling van het geluid werd bepaald door middel van
een daartoe geconstrueerde opstelling, waarmede de Fourier-integraal-(ampli-
tude) van het te onderzoeken signaal werd bepaald.

Bij metingen aan een aantal gezonde proefpersonen bleek er wel een ver-
band tussen geluidsspectrum en plaats van percussie te beshan, maar een
nauwkeurige plaatsbepaling van de diverse in de borst- en buikholte aanwezige
organen bleek niet mogelijk te zï1n. Bij metingen aan patiënten werd in twee
van de vier gevallen een bevredigende correlatie russen afwijking en spectra
gevonden; bij de andere gevallen bleek het te verwachten verband niet te
bestaan.

Er is een aantal experimenten onder speciale omstandigheden uitgevoerd om
de invloed hiervan op de spectrale samenstelling van het geluid te onder-
zoeken. Vulling van de longen met een helium-zuurstofmengsel in plaats
van met het normale luchtmengsel bleek geen verandering van de spectra te
geven. Vel was er een duidelijke invloed van de ademhalingsfase merkbaar.
Bij proeven, waarbij de massa van de borstkaswand vergroot werd door de
proefpersoon in een bad gevuld met water onder te dompelen, werd een ver-
laging van een aantal in het specrrum voorkomende frequenties gevonden.

De opvatting, dat de spectrale samenstelllng van het gemeren geluidssignaal
afhankelijk is van de afstand tussen microfoon en borstkas, bleek onjuist te zijn.

Uit metingen, verricht met versnellingsmeters, is gebleken dat de percussie-
stoot zich als een lopende golf langs het oppervlak van de borstkas voortplant.
De lagere frequenties in drt golfverschijnsel bleken een vrij groot gedeelte van
de borstkaswand te doorlopen voordat zij uitgedempt werden. Deze resultaren,
gecombineerd met die van andere metingen, geven aanleiding tot de opvatdng
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dat het geluid niet alleen afkomstig is van een betrekkelijk klein oppervlakje
rondom de plaats van aanslag, maar mede in niet onbelangrijke mate tot stand
komt door afstraling van een zeer uitgebreid gebied.

Deze opvatting, waarvoor ook argumenten gevonden zijn uit de resultaten
van de metingen aan gezond,e proefpersonen en patiënten, is in tegenspraak
met de grondslag van de percussie, volgens welke aangenomen wordt dat met
behulp van de percussie informaties betreffende kleine gedeelten van de borst-
kas kunnen worden verkregen."

§[rnrcnoBp vooR ELEKTRo-ENCEFALocRAFTE

In het kader van deze werkgroep wordt onderzoek over de volgende onder-
werpen verricht:
r. Verschijnselen bij de elektromyografie, onder leiding van Prof. Dr. J. Droog-

leever Fortuyn.
z. Frequentie-analyse van het elektro-encefalogram bij provocatie met flits-

prikkeling en met elektrische prikkeling, onder leiding van Prof. Dr.
J. Droogleever Fortuyn.

j. De pathofysiologie van temporale epilepsie, elektromyografie en elektro-
coagulatie in de hersenen, onder leiding van Dr. O. Magnus.

4. Het verband tussen het grondpatroon van het elektro-encefalogram en
psychische stoornissen bij epilepsiepatiënten, onder leiding van Dr. O. Mag-
nus.

t. Systematische analyse van het elektro-encefalogram ten behoeve van het
psychiatrisch onderzoek, onder leiding van Prof. Dr. L. van der Florst.

6. Het verband tussen het elektroretinogram en het elektro-encefalogram van
de visuele schors, onder leiding van Prof. Dr. H. E. Henkes.

7. Ontwikkeling van de retinafunctie na de geboorte, onder leiding van Prof.
Dr. G. P. M. Horsten en Dr. J. E. Vinkelman.

ONornzosrrNGEN MET suBSrDrE vAN DE MEDISCH-FySISCHE AFDELING T.N.o.

Fysiologie en interne geneesleund,e

r. De continue meting van de bloeddruk, onder leiding van Prof. Dr. A. J. H.
Vendrik.

z. Perifere circulatie, onder leiding van een werkgroep bestaande uit Prof.
Dr. E. J. Ariëns, Prof. Dr. J. Mali, Dr. J. B. Stolte en Prof. Dr. A. J. H.
Vendrik.

). Interpretatie van foto-elektrische en plethysmografische metingen van de
perifere circulatie, onder leiding van Dr. Jw. van den Berg.

4. De mechanische eigenschappen van de long (ten behoeve van het long-
functie-onderzoek), onder leiding van Prof. Dr. H. Deenstra.
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t. Hemodynamische gevolgen van een srenose in een bloedvat of in het hart,
onder leiding rran Prof. Dr. H. A. Snellen.

6. Elektromyografie, onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen.

7. Plaats rran ontstaan en wijze van yoortgeleiding van hartgeruisen door de
thorax, onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen.

8. Onderzoekingen met een cardiotachometer, onder leiding van Dr. F. H.
Bonjer.

Neurologie

r. De toepassing van ultrageluid bij de diagnostiek van hersenaandoeningen,
onder leiding van Prof. Dr. J. §f. G. ter Braak.

Oto-, Rbino- en Laryngologie

r. De verstaanbaarheid van de gefilterde spraak, onder leiding van Prof. Dr.
H. C. Huizing.

z. F{et analysevermogen van het menselijk gehoor, onder leiding van Prof.
Dr. L. B. §ír. Jongkees.

j. De impedantiebepaling aan het menselijk oor, onder leiding van Prof. Dr.
L. B. §f. Jongkees.

Opbtbalmologie

r. Analyse van enige visuele functies onder normale en pathologische om-
standigheden, onder leiding van Prof. Dr. A. J. ten Doesschate en Prof.
Dr. H. E. Henkes.
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AFDELING VOOR RADIOBIOLOGIE T.N.O.

In het kader van de afdeling werden, naast de hierna uitvoeriger vermelde
eigen onderzoekingen, in ry6t voortgezet:
r. de genetische onderzoekingen onder leiding van Prof. Dr. C. L. Riimke

(onderzoek aan menselijke chromosomen en het Drosophila-onderzoek);
z. onderzoek inzake de gonadendosis der bevolking door medische röntgen-

diagnostiek, uitgevoerd door de radiologe mej. Z. M. Beekman onder lei-
ding van Prof. Dr. P. Muntendam;

3. onderzoek naar de mogelijkheid van door röntgenbestraling veroorzaakte
verschuiving van de geslachtsverhouding bij de mens onder leiding van
de radioloog P. J. L. Scholte. Het proefonderzoek, aan de hand waarvan
over een verdere voortgang zal worden beslist, is beëindigd.
Het eindrapport zal binnenkort gereedkomen.

De twee eerstgeno€mde onderzoekingen worden in ry62 voortgezet. In het
werkplan voor 196z is tevens opgenomen een onderzoek betreffende chro-
mosomale afwijkingen bij myeloproliferatieve aandoeningen, dat zal worden
verricht onder leiding van Dr. C. H. \ír. Leeksma.

ReoronrolocrscH INsTTTUUT T.N.O.

Onderzoek naar de biologische therapie bij bestradlde d,pen (in samenwerhing
met het Mediscb-Btologisch Laboratorium R.V.O.-T.N.O.; Eard.toïnproiect no. r)

In de loop van het verslagjaar werd een aantal onderzoekingen verricht
ter afronding van de gegevens beschreven in een tweetal publikaties over de
resultaten van de vorige jaren. Zo werd de techniek van de herkenning van
donorcellen getoetst en geverifieerd; de specificiteit van de bij secu,lrdaire
ziekte beschreven darmafwijkingen werd bevestigd en het verschil in ernst
van de secundaire ziekte tussen apen en muizen werd geanalyseerd. Verder
werd getracht de ernst van de secundaire ziekte bij apen te verminderen door
bestraling van de beenmergsuspensie, of door selectie van nauwer verwante
aPen.

Begonnen werd met een onderzoek naar de mogelijkheid foetaal hemopoëtisch
weefsel te transplanteren. Ook werd gezocht naar een therapie van de stra-
lingsziekte zonder beenmergtransplantatie, in het bijzonder met thrombocyten-
transfusies.

Nadat het mogelijk is gebleken muizebeenmergsuspensies bij lage temp€ra-
tuur lange tijd te bewaren zonder verlies van therapeutisch effect is ook
begonnen met het to€passen van deze techniek bij apen. Het saneren van pas
ontvangen apen vergt nog steeds veel zorg. Het gelukte salmonella- en shigella-
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epidemieën onder de apen door isolatie te beperken en later door behandeling
met antibiotica met succes te bestrijden.

De quarantainestal voor apen kon aan het eind van dit jaar in gebruik
worden genomen.

Ond.erzoele over de pdthogenete en bestrijding ,udn de secundaire zi.elete na
transplantatie rnet rtreernd beenmerg

Een histologisch onderzoek heeft waarschijnlijk gemaakt dat de acute srerfte
van bestraalde muizen ingespoten met homologe lymfklier-suspensies veroor-
zaakt wordt door beschadiging van darmepitheel.

De immunologische reactiviteit van lymfoïde cellen van homologe stralings-
chimeren tegen weefselantigenen werd onderzocht met behulp van een test bij
pasgeboren muizen. In alle gastheer/donor-combinaties bleek er gedurende de
eerste maand na de beenmergtransplantatie een niet-specifieke afwezigheid van
reactiviteit. Bij combinaties, waarbij weinig of geen secundaire ziekrc voorkomt,
herstelt zích daarna de reactiviteit tegen vreemd weefsel terwijl ten opzichte
van gastheerweefsel een tolerantie blijft bestaan. Bij combinaties met secundaire
ziekte is reactiviteit tegen de gastheer gedurende langere tijd aantoonbaar of
er blijkt een niet-specifieke non-reactiyiteit te bestaan die geheel in overeen-
stemming is met de atrofische toestand van het lymfatisch appar^at.

Het onderzoek naar de invloed van antibiotica op de darmflora bij aan
secundaire ziekte lijdende muizen en onbestraalde controles werd yoortgszet
om het verband na te gaan tussen de aanwezigheid van een bepaalde bacterie-
flora, de pathologische veranderingen in de darmwand en de diarree die bij
secundaire ziekte wordt gezien.

Na behandeling van bestraalde Fr-muizen (CBA x C57BL) met CBA-been-
merg en lymfkliercellen ziet men een hoog percentage sterfte ten gevolge van
een reactie van het transplantaat tegen de gastheer.

Gebleken is dat door toevoegen van ,,tolerante" lymfoïde cellen afkomstig
uit oude stralingschimeren (bestraalde C57BL-muizen, behandeld met CBA-
beenmerg) deze sterfte grotendeels voorkomen kan worden.

De experimentelc tberapie adn lymfosarcoom bij rnuizen

In het verslagjaar werd getracht diverse vroeger met het C57Bl-lymfosarcoom
verkregen resultaten te reproduceren met andere gezwellen en muizenstammen.

Daarnaast wordt thans getracht om de sterfte aan secundaire ziekte te
voorkomen door tijdige vervanging van het homologe beenmergtransplantaat
door isologe cellen.

Bestudering van strolingseffecten op biochemiscbe processen in de cel

Het onderzoek naar de stralingsgevoeligheid en het metabolisme van de
celkern werd voortgezet.
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Het verloop van de specifieke activiteit van anorganisch fosfaat, zuurlabiel
fosfaat (grotendeels ATP), RNA (ribonucleïnezuur) en DNA (di-oxyribonu-
cleïnezuur) werd in rattethymuskernen bepaald op verschillende tijden na de
injectie van radioactief anorganisch fosfaat.

Het gehalte aan anorganisch fosfaat in de thymuskernen blijkt bijzonder laag.
Of dit een gevolg is van lekkage van anorganisch fosfaat via de kernmembraan
zal verder worden nagegaan.

Enkele experimenten werden uitgevoerd waarin het effect van ioniserende
straling op de incorporatie van P32 in de zuurlabiele fosfaatpool van thymus-
kernen werd gemeten. Tot nu toe kon geen duidelijk stralingseffect op dit proces
worden aangetoond.

Ffet onderzoek naar het metabolisme van fosfolipiden werd voortgezet. De
inbouw van P32 in de verschillende fosfolipiden van de weefselfracties werd
in een aantal experimenten geregistreerd. Dit gedeelte van het onderzoek wordt
verder uitgebreid en yoortg€zet.

Een methode voor directe colorimetrische bepaling van SH-groepen in weefsel-
fracties werd ontwikkeld. In deze bepaling wordt gebruik gemaakt van DPPH
(diphenyl-picrylphenylhydrazine), een stabiel organisch radicaal. De gevoelig-
heid van deze bepaling blijkt groor te zï1nz o,o3 p Mol SH kan nog duidelijk
worden aangetoond.

Hoewel er reden is om aan te nemen dat door middel van deze reactie in
de meeste gevallen hoofdzakelijk SH-groepen worden aangeroond, zal hangende
het onderzoek voorlopig worden gesproken van DPPH-reducerende groepen.

Het gehalte aan DPPH-reducerende groepen in kernen, mitochondriën, mi-
crosomen en celsap is in thymus en lever bepaald. Leverkernen blijken een rela-
tief hoog gehalte (aan SH-groepen) te bezitten. In een aantal experimenten
werd de invloed van ioniserende straling op het gehalte aan DPPH-reducerende
groepen in de weefselfracties nagegaan. Tot nu toe kon alleen een daling van
dit gehalte in thymuskernen ten gevolge van bestraling worden aangetoond.

Onderzoeh ndm de effecten ,uan ioniserende straling op, cellen in weefselhweek

Met het nieuwe röntgenapparaat en de nieuwe Po210-bron werden dosiseffect-
curven bepaald ter vergelijking met vroegere metingen.

Het onderzoek werd voortgezet met de bestudering van het hersteleffect
zoals beschreven door Elkind en Sutton.

Voor bestralingen met a-deeltjes van hoge energie werd gebruik gemaakt
van het 34 MeV-cyclotron van het Flammersmith Hospital te Londen. De expe-
rirnenten zullen worden yoortgezet, mogelijk ook met deuteronen en protonen.

Dosirnetrie en rneting vdn radioactieiteit
Bestralingsopstellingen

In de loop van januari werd het zyo kV röntgenappaÍaat, type Maxitron
van General Electric, geïnstalleerd. Hierna werden verschillende bestralings-
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opstellingen gemaakt voor muizen, ratren, apen en cellen in weefselkweekbakjes.
Bij grote aantallen muizen van alle stammen werden dosismortaliteits-curven

oPSenomen.

Radioactiviteitsmetingen

De telbuizen met bijbehorende apparatuur voor de meting van zeer kleine
hoeveelheden radioactiviteit werden opgesteld in de ruimte waarvan de wanden
zijn gemaakt van beton dat zeer weinig radioactiviteit bevat. Inderdaad bleek
zonder verdere bescherming met lood het nul-effect van deze telbuizen zeer
gering te zijr.

Onderzoeh naar de stot'wisseling en de biologiscbe et't'ecten van strontium-isotopen

De in het vorige jaarverslag beschreven toxiciteitsproef met Sre0, opgezet
ten einde de invloed van versnelde eliminatie van Sreo na te gaan, is groten-
deels afgelopen. De met sreo ingespoten muizen zíjn alle gesrorven en alleen
de controledieren worden thans nog geobserveerd.

De twee groepen controledieren tonen tor nu toe geen duidelijk verschil in
overleving, zodat aangenomen mag worden dat het toegepaste fosfaat-arme
dieet voor de muis betrekkelijk onschadelijk is. De gedetailleerde resulraren
zullen binnenkort in een rapport verschijnen.

Andere in de loop van dit jaar onderzochte methoden van versnelde elimi-
natie van strontium-isotopen bij de muis bleken alle minder effectief dan het
fosfaat-arme dieet.

Een onderzoek naar het effect van fosfaat-arm dieet op retentie van radium
bij muizen is nog in bewerking.

lVerkzaambeden tot het verlerijgen van specifiek patbogeenarle (S.P.F.) proef-
dieren (in sarnen"werking met bet Med,iscb-Biologisch Laboratorium R.V.O.-

De fok van SPF-Brofo- en SPF-Glaxo-ratren verliep zeer bevredigend. De
eerstgenoemde werd met succes gebruikt voor acute bestralingsproeven, been-
merg- en huidtransplanraties. Met het gebruik van SPF-Glaxo-ratten voor deze
doeleinden is een ,begin gemaakt.

De eerste poging om de bronchopneumonie te elimineren door middel van
sectio caesarea, ,,handfeeding" €n strenge isolatie van deze fok is mislukt. Vel
is in vele gevallen een aanmerkelijke verbetering van de conditie van de rarren
bereikt. Deze steekt zeer gunstig af bij de conditie van de ,,conventionele"
Glaxo-ratten.

Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen om een nieuwe SPF-rattenfok op
te zetten door gebruik te maken van gnotobionten als pleegmoeders van door
middel van sectio caesarea verkregen jongen van de Brofo- en Glaxo-stam.
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Serietransplantatie aan hernatopoëtiscbe cellen in bestraa.lde mwizen

Gedurende het verslagjaar werd e€n grote hoeveelheid sectiemateriaal his-
tologisch bewerkt. De resultaten van dit onderzoek zijn reeds ten dele gepu-
bliceerd.

Reprorocrscnr'V'rnrcnosp T.N.O.

Bij radiochemische werkzaamheden en in het algemeen bij het verwerken
van radioactieve stoffen bestaat het gevaar, dat deze in zodanige hoeveelheden
in het lichaam binnendringen, dat de gezondheid wordt geschaad. De hoeveel-
heden zijn vaak uiterst klein, bijv. voor radium o,r microcurie.

Daar het veelal niet mogelijk is deze stoffen weer uit het lichaam te ver-
drijven, mag men het niet zover laten komen en dienen personen, die radio-
actieve stoffen verwerken, regelmatig gecontroleerd te worden op in hun
lichaam aanwezige radioactiviteit. Het is van belang zelfs kleinere dan de
maximaal toelaatbare hoeveelheden te kunnen aantonen, omdat anders het
vaststellen van een inwendige radioactieve besmetting toch te laat komt.

Dit is alleen mogelijk indien de storende invloed van de radioactiviteit van
de omgeving wordt onderdrukt door de te onderzoeken persoon in een ruimte
te brengen, die is afgeschermd tegen gammastraling van buiten door bijv. ro cm
lood of r I cm ijzer.

Tot nu toe ontbreekt in Nederland de mogelijkheid om deze onderzoekingen
te verrichten. Daarom werd in r9y9 besloten ten behoeve van de Radiologische
\[erkgroep T.N.O. op het terrein van de N.V. KEMA te Arnhem voor dit
doel een laboratorium te bouwen. Hierin zal dan tevens de filmstrookjes-
dienst worden gehuisvest. In het verslagjaar werden de voorbereidingen voor
de bouw voortgezet; de apparatuur rroor het meten van de radioactiviteit is
thans vrijwel compleet. Vermeld kan worden, dat de bouwvergunning begin
196z is verleend.

'tr7at betreft de door de Radiologische Verkgroep T.N.O. in het verslagjaar
verleende diensten kan worden medegedeeld, dat deze vrijwel dezelfde omvang
hadden als in 196o, met uitzondering van de filmstrookjesdienst, waarvan het
aantal deelnemers met tz2 toenam tot 3894.

\[rmcxorp cENETTscHE oNDERZoEKTNGEN rN vERBÀND MET RADIoBIoLocIE,
ONDER LEIDING VAN PROF. DR. F. H. SOBELS

FIet onderzoek is gericht op een analyse van de factoren, die betrokken zijn
bij het herstel van de premutatieve stralenbeschadiging in verschillende stadia
van de spermatogenese van Drosophila. Gezien de overeenstemming tussen het
verloop van de spermatogenese bij Drosophila en de muis wordt gemeend, dat
een dergelijk onderzoek, waarbij vliegen als model worden gebruikt, in meer
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algemene zin kan bijdragen tot een inzicht in processen, die een rol spelen bij
de inductie van mutaties door straling.

De experimentele gegevens, welke gedurende dit jaar werden verkregen,
kunnen als volgt worden samengevat:
r. Voorbehandeling met chlooramfenicol heeft een significante verlaging van

de door röntgenstraling geïnduceerde mutatie-frequentie ten gevolge in sper-
matiden, meiotische stadia en late spermatogonia, terwijl in rijp sp€rma
een geringe, maar significante verhoging werd waargenomen. Ook bij toe-
passing van lage concentraties van o,orr mg chlooramfenicol per gram le-
vend gewicht werd nog een beschermend effect in onrijpe stadia waargenomen.

2. Nabehandeling met chlooramfenicol kan eveneens een verlaging van de
mutatie-fr€quentie veroorzaken.

3. Voorbehandeling met ribonuclease heeft evenals chlooramfenicol een ver-
laging van de mutatie-frequentie in spermatiden en meiotische stadia ten
gevolge, terwijl ook een verhoging in rijpe spermatozoa werd gevonden.

4. Bij voortzetting van de experimenten over het effect van nabehandeling
met gezuiverde stikstof, volgend op bestraling met hoge doseringssnelheid,
werd een significante toename van de mutatie-frequentie gevonden in sper-
matiden en meiotische stadia en in geringere mate in oudere spermatogo-
nia. Nabehandeling met sdkstof, welke z; minuten na de bestraling werd
toegediend, bleef zonder effect.

t, Nabehandeling met blauwzuurgas bij doses van 8oo en 16oo r, toegediend
met een hoge doseringssnelheid, veroorzaakte een verlaging van de mutatie-
frequentie in spermatiden en meiotische stadia. Uit andere gegevens blijkt,
dat deze verlaging niet veroorzaakt wordt door selectieve eliminatie van
cellen met mutaties.

Bij bestraling met 2ooo r werd geen cyanide-effect waargenomen, omdat
naar alle waarschijnlijkheid de stadia, waarin het effect van cyanide zich
manifesteert, werden geëlimineerd.

6. Een onderzoek over het effect van voorbehandeling met cyanide bij toe-
passing van een hoge stralingsintensiteit onder condities (voorbehandeling
en bestraling in zuurstof en gezuiverde stikstof), waar cyanide-voorbehan-
deling ineffectief is bij lage doseringssnelheden, wijst op een intensiteits-
effect bij aanwezigheid van cyanide.

De resultaten kunnen verklaard worden door aan te nemen, dat twee fac-
toren betrokken zijn bij het herstel van de premutatieve stralenbeschadiging.
Eén factor, die verantwoordelijk is voor een afname van de premutatieve
stralenbeschadiging; een tweede factor, die bepalend is voor de tijd, waarin
dit verlies van de premutatieye beschadiging zich voltrekt. Raming van de
eerste factor zal tot een verhoging van de mutatie-freguentie leiden, zoals bij
nabehandeling met stikstof en in vroegere experimenten bij nabehandeling met
blauwzuurgas werd waargenomen. Verlenging van de tijdsperiode zou langer
gelegenheid geven tot herstel en derhalve tot een afname van de mutarie-
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frequentie leiden, zoals bij remrning van de eiwitsynthese door chlooramfenicol
en ribonuclease werd waargenomen.

§[anneer men aanneemt, dat cyanide beide processen kan beinvloeden, kun-
nen zowel de toename van de mutatie-frequentie bij nabehandeling met cya-
nide in vroegere experimenten als de afname in meer recente experimenten
verklaard worden.

De waarneming, dat voorbehandeling met chlooramfenicol en ribonuclease
de mutatie-frequenties in rijp sperma en spermatiden op verschillende wïpe
beïnvloedt, wijst erop dat behalve de zuurstofspanning, ook factoren, die be-
trokken zijn bij de eiwitsynthese, verantwoordelijk zijn voor de verschillen in
stralingsgevoeligheid tussen deze beide stadia.

De waarneming, dat voorbehandeling met een lage concentratie chlooram-
fenicol reeds een significante verlaging van de mutatie-frequentie terreeg brengt,
maakt het wellicht mogelijk om met behulp van deze stof een doelmatige
bescherming tegen genetische stralenschade bij de mens te ontwikkelen.
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AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK T.N.O.

ALGEMEEN

FIet bestuur van de Afdeling Klinisch Geneesmiddelenonderzoek T.N.O. is

tot de overtuiging gekomen, dat de omvang van de aanvragen tot onderzoek
van geneesmiddelen van buiten en de eigen onderzoekingen zo groot is geworden
dat het noodzakelijk werd de mogelijkheid te openen assistenten bij diverse
ziekenhuizen te kunnen aanstellen, die zich speciaal met klinisch onderzoek
van geneesmiddelen bezighouden.

Dr. L. Schalm, Gemeente Ziekenhuis te Arnhem, Dr. P. M. J. Schweitzers
St. Joseph Ziekenhuis te Heerlen en de heer J. H. Pannekoek, internist, St.
Geertruiden Gasthuis te Deventer hebben zich bereid verklaard op hun af-
deling een assistent te plaatsen. Inmiddels kon per r januari 196r een assistent
bij Dr. Schalm worden aangesteld. De andere twee plaatsen konden nog niet
worden bezet.

§TERKZAAMHEDEN

IN oponecnr vAN DERDEN vERRICHTE oNDERZoEKINGEN

Tijdens het verslagjaar werden eenentwintig aanvragen voor onderzoek ont-
vangen, waarvan er aan het einde van het verslagjaar nog vijf in behandeling
waren. De zeven aanvragen, die aan het einde van 196o nog in behandeling
waren, konden alle worden afgehandeld. Totaal werden z€stien aanvragen
ingewilligd, vijf afgewezen en twee ingetrokken.

Er zijn in het verslagjaar drie aanvragen om advies ingediend, die alle
konden worden afgehandeld.

Het bestuur van de afdeling besloot zijn medewerking te verlenen aan
onderzoekingen naar de klinische betekenis van: Axeen (middel ter behande-
ling van patiënten met vasomotorische hoofdpijn), Complamin (theofylline-
nicotinaat; vaatverwijdend middel), Cytostatica, met name bij carcinomen van
de long, Detrovel (G 291o5; anestheticum met zeer kortdurende werking), D.F.
288 (anti-Parkinsonmiddel), Dicumoxane (anti-stollingsmiddel), Ferrofumaraat
(ijzerpreparaat), Gilurytmal (Ajmaline; preparaat ter bestrijding van harton-
regelmatigheden), Gitalide (digitalispreparaat), Panadol (pijnstillend middel),
P.L.V. (synthetisch hypofyse achterkwabhormoon met voornamelijk vaatver-
nauwende werking), Purinor (preparaat ter verbetering van onvoldoende lever-
functie), Ro 4-ro38 (anti-hypertensiemiddel), Ro 4-1778 (licht pijnstillend
middel), Tigloidine (middel tegen spierspasmen), Trancopal (spierverslappende
stof), Trichomycin (antibioticum), Vasolastine (preparaat tegen atherosclerose),
Vitol (consumptievet met onverzadigde vetzuren). Met een belangrijk gedeelte
van deze preparaten zijn de onderzoekingen reeds begonnen.
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FIet onderzoeh van MER-29 werd beëindigd, evenals dat van Regenon.
Behalve de vorenvermelde nieuwe onderzoekingen waren aan het einde van

het verslagjaar de volgende onderzoekingen nog aan de gang: Atarax, Calcium
als spasmolyticum, Duvadilan als antidysmenorrhoicum, Ledermycin en P.H.
203,

LtTrneruunoNDERzoEK

Een literatuuronderzoek wordt verricht naar de schadelijke invloed van de
moderne geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.

Op verzoek yan industriële zijde werd een rapporr opgesteld over het des-
infectans Polyvinylpyrrolidoniodium (Betadine), dat in het Nederlands Tijd-
sschrift voor Geneeskunde zal worden gepubliceerd.

ArcrsrotsN oNDERZoEKTNGEN

Cblooramfenicol

Van de hand van G. K. van der FIem, Dr. L. Meyler, Dr. A. A. Israëls,
Dr. H. J. Sluiter en Dr. H. O. Nieweg verscheen in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde to5 $961 33, p. 16z913$ een artikel, getiteld: ,,Bloed-
afwijkingen door het gebruik van chlooramfenicol", waarin de resultaten z\a
vermeld van een onder auspiciën van de afdeling gehouden enquète.

Panadol

De voordracht ,,Klinische evaluatie van pijnstillende middelen" werd be-
werkt en is onder de titel ,,De beoordeling van een pijnstillend middel" gepu-
bliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Qo5 Q96r) 34t p,
r69/t7oz). Eén van de onderzochte stoffen was acetylaminofenol, waarvoor
het handelspreparaat Panadol werd gebruikt.

Op rxrtretrEF vAN DE AFDELTNc rE VERRTcHTEN EN rN urrvoERrNc ZTJNDE

ONDERZOEKINGEN

Methodieh ooor ondcrzoeh van geneesmiddelen, die een verbeterde door-
bloeding aan bet netvlies zouden geven

Als onderzoekpreparaat zal Lipostabil worden gebruikt. Ffet onderzoek wordt
verricht door Prof. Dr. H. E. Henkes en Dr. A. J. Houtsmuller.

Methodiek aoor onderzoeh oan diureticd

Eèn vergelijkend onderzoek van de diuretica F{ygroton en Navidrex was
aan het einde van het verslagjaar bijna voltooid. Met de statistische bewerking
is begonnen.
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Goud bfi chronisch reiltnd

De Stichting Rheumatiekfonds Dr. Jan van Breemen is bereid dit onderzoek
gedurende een periode van vijf jaren financieel te steunen. Aan het einde van
het verslagjaar is het onderzoek daadwerkelijk aangevangen.

N ic o tine z uur ond er zo e le

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in de Geneeskundige
Gids is een ingezonden mededeling geplaatsr, waarin wordt vermeld, dat het
onderzoek aan de gang is. Enkele patiënten, die het nicotinezuur niet verdra-
gen, werden met het MER-29 behandeld. De met dit middel verkregen resul-
taten waren echter van dien aard dat nader onderzoek hiermede niet gewenst
leek.

S I a a p mi d d e l e non d, er z oe k
De naar aanleiding van de gehouden enquëte onrvangen gegevens werden

uitgewerkt. FIet hierover samengestelde rapport zal in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde worden gepubliceerd. Het Rijksinstituut voor Phar-
maco-Therapeutisch onderzoek heeft medewerking verleend door de benodigde
tabletten butobarbital, glutethimide, thalidomide en placebo voor het onderzoek
te maken. op grond van de mededelingen in de literatuur over toxische re-
acties na het chronisch gebruik van thalidomide, werd ten slotte besloten deze
stof niet in het onderzoek te betrekken. Aan het einde van het verslagjaar is
een tiental ziekenhuizen met de benodigde tabletten butobarbital, glutethimide
en placebo bevoorraad.

Suncouurssrr TneuqurlrzERs

Een onderzoek naar de werking van een combinatie van chlorpromazine,
promethazine en pethidine op het elektro-encefalogram en de grondstofwis-
seling bij co-assistenten van de Neurologische Kliniek van de Stichting Aca-
demisch Ziekenhuis te Utrecht onder leiding van Prof. Dr. \r. G. sillevis
smitt, kon op technische gronden niet worden uitgevoerd. Het in het vorige
jaarverslag in uitzicht gestelde overzicht over de toxische bijverschijnselen ls
nog niet samengesteld.

F{et onderzoek naar de werking van her preparaat Ararax bij het eczematoid
van Rost vindt langzaam voortgang.

couurssrr'§TERKpLAN oNDERzoEK BEHANDELTNGSMETHoDE DR. vAN EvERDTNGEN

De Afdeling Bewerking Vaarnemingsuitkomsten T.N.O. heeft de gegevens
van de behandelde patiënten geanalyseerd. Op grond hiervan is een rapporr
samengesteld, hetwelk is uitgebracht aan de Directeur-Generaal van de Volks-
gezondheid.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

ArcrMssN

Vanaf de oprichting van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. berustte
de leiding zowel van de Afdeling Selectie als van de Afdeling Vermeerdering
bij Prof. Dr. \ír. K. Hirschfeld, die deze taak belangeloos naast zijn andere
werkzaamheden verrichtte. Gezien de plaatsgehad hebbende ontwikkeling bleek
het noodzakelijk hierin verandering te brengen en werd in t96o de heer J. C. J.
van Vliet benoemd tot directeur van de Afdeling Vermeerdering. Na overleg
met Prof. Hirschfeld is besloten, dat mejuffrouw A. K. Kremer als weten-
schappelijk medewerkster voorlopig de leiding heeft van de Afdeling Selectie.

Hierdoor heeft Prof. Hirschfeld van zijn taak als leider van het Centraal
Proefdierenbedrijf T.N.O. afstand gedaan. Aangezien het van groot belang
wordt geacht het contact met Prof. Hirschfeld te continueren heeft deze zich
desgevraagd bereid verklaard het lidmaatschap van het bestuur van het Cen-
traal Proefdierenbedrijf T.N.O. te aanvaarden.

Arorrruc Srlrctrn

De Afdeling Selectie heeft als voornaamste taak een aantal inteeltstammen
in stand te houden, gegevens van deze stammen te verzamelen betreffende
karakteristieke, vooral fysiologische kenmerken, en zo mogelijk op gewenste
eigenschappen te selecteren. Er worden circa zo muizenstammen, enkele ratten-
stammen, één hamster- en één konijnenstam gehouden.

Een inteeltstam ontstaat door gedurende een groot aantal generati€s steeds

met nauwverwante dieren te fokken, waardoor binnen de nakomelingschap
een grote uniformiteit in erfelijke aanleg ontstaat en de dieren voor vele gene-

tische factoren ,,fokzuiver" worden. Soms betreft dit eigenschappen, waarop
doelbewust is geselecteerd, rnaar ook in andere opzichten blijken inteeltstammen
vaak stamspecifieke kenmerken te vertonen, die de dieren waardevol voor
een experiment kunnen doen zijn. Zo vertonen twee van de muizenstamm€n
een erfelijk-bepaalde anemie, een andere heeft een afwijking in de hormoon-
secretiel er zï1n bij vergelijking van diverse stammen verschillen gevonden in
gevoeligheid voor infectie met tuberculose en met enkele virussen.

Er wordt naar gestreefd om meer gegevens betreffende de stammen te ver-
krijgen, o.a. door contact en samens/erking met onderzoekers, die de proef-
dieren afnemen. Onderzoek (eventueel vergelijkend) van stammen op ,,ge-
schiktheid" voor een bepaald experiment wordt over het algemeen uitgevoerd
in het instituut van de betreffende onderzoeker.

Zo werden in het verslagjaar op een farmacologisch laboratorium enkele
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muizenstammen vergeleken ten aanzien van hun gevoeligheid voor een nar-
coticum. Ook hier werd verschil tussen de stammen gevonden, zowel in
reactie als in gemiddelde variantie van de narcoseduur. Een andere onder-
zoeker vond verschil in groeisnelheid op een bepaald dieet.

Uit mededelingen en vragen van de gebruikers zal tevens getracht worden
na te gaan, welke de meest gevraagde stameigenschappen zij'n. Aldus kan men
mogelijke uitgangspunten voor verdere selectie vinden.

In het laboratorium werden geg€vens verzameld betreffende het bloedbeeld
van de diverse muizenstammen, waaronder de stammen met an€mie. Ook de
niet-anemische stammen vertonen verschillen in de gemiddelde waarden.

Bij een muizen- en e€n rattenstam werd geselecteerd op groeisnelheid, bij
de muizen zowel op hoog als laag gewicht, bij de ratten alleen op het eerste.

Als routine werd geselecteerd op fertiliteit bij alle stammen en op eventuele
stamkenmerken.

Ten slotte werd in het verslagjaar voortgegaan met het herzien en testen
der voerrecepten. Na het vroeger herziene cavia- en rattendieet werd een

tweetal muizenvoeders bij verschillende stammen vergeleken, voorlopig met
reproduktie als criterium.

Arorr"mc VrnMBsnornrNc

De functie van dit instituut ligt reeds in de naam besloten - vermeerdering
van proefdieren.

De werkzaamheden beogen deze functie zo goed als mogelijk is te verrichten
door dieet-verbetering, klimaatbeheersing, het doen van veel postmortem onder-
zoek en bij het constateren van afwijkingen hun voorkomen in de kolonie te
elimineren, oÍ, zo dit niet mogelijk is, dit tot een aanvaardbaar peil terug te
brengen.

In de muizenfok was de produktie per individu onvoldoende; daarnaast
was de groeisnelheid van de dieren niet optimaal.

Een dieet werd in gebruik genomen met een zeer hoge energiewaarde en
een hoogwaardig eiwit. Na een maandenlang vergelijken met controles op
het conventionele dieet bleken genoemde tekortkomingen te zijn verbeterd.

Begonnen werd met controle in eigen beheer op de dichtheid van de worm-
infectre. De infectie bleek soms zeer aanzienlijk (tot qlTo); door uitziften en

het toepassen van anthelmintica werd getracht dit tot een aanvaardbaar mi-
nimum terug te brengen.

De nu reeds anderhalf jaar in isolatie verkerende muizenkern bleek vrij van
Eperythrozoon coccoides en bruikbaar voor de Sabin-en-Feldman-test in het
toxoplasmose-onderzoek. Dit laatste zou erop kunnen wijzen, dat de ziekte
van Tyzzer in deze kern niet meer aanwezig is.

De seizoenfluctuatie in de fertiliteit bij de ratten is vrijwel geëlimineerd
door het toepassen van een constante daglengte van twaalf uur.
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Ten dienste van de konijncnfokkerij werd een nieuw type kooi onrxrorpen
voor fok binnenshuis. Hierdoor wordt beter voldaan ean de eis van continu'
iteit in de fok, doordat de seizoeosfluctuatie kan worden teruggebracht. Bo-
vendien is het veiliger in verband met het myxomatosegevaírr.

Over de gehele linie kan een verheugcnde tocneming van produktie en af-
name wordcn geconstateerd.

72



NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE ')

DIRECTIE

In de functie van directeur van het instituut werd met ingang van r januari
t96r voorzien door de benoeming van de heer P. C. Broekhoff, arts.

Door deze benoeming werd een vruchtbare periode van samenwerking af-
gesloten tussen de heren P. C. Broekhoff en S. Spijer, bij wie gezamenlijk
vanai t9 november r9y8 tot t julí ry59 in de vorm van een bewindvoerder-
schap en na laatstgenoemde datum als directie, de leiding van het instituut
berustte.

Bij de installatie van de heer Broekhoff als directeur door de voorzi6er van
het Stichtingsbestuur, Prof. Dr. J. \f. Tesch, werd de heren Broekhoff en
Spijer dank gebracht voor her vele werk, dat door hen ten dienste van het
instituut in de voorafgaande jaren werd verricht.

ALGEMEEN

Het jaar ry6r kan wellicht het beste gekenmerkt worden enerzijds als het
jaar waarin de in 196o bereikte posities werden geconsolideerd, anderzijds
als het jaar waarin de interne organisatie van sommige afdelingen werd her-
zien in dier voege, dat het - mede door benoeming van nieuwe afdelings-
hoofden - mogelijk werd de werkprogramma's van deze afdelingen aan te
passen aan de opnieuw omschreven doelstellingen van het instituut.

Met vreugde dient gewag te worden gemaakt van de benoeming tot Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw van Prof. Dr. J. D. Verlinde, hoofd
van het Instituutslaboratorium voor Microbiologie, welke onderscheiding ver-
band houdt met de onderzoekingen op het gebied van virusziekren, die door
hem en zi]n staf worden verricht, en van de toekenning van de Prof. Dr.
G. C. E. Burger-penning aan Dr. R. L. Zielhuis, wetenschappelijk medewerker
van de Afdeling Arbeidsgeneeskunde, voor diens publikaties in ry59 en 196o
op het gebied van de bedrijfstoxicologie (in het bijzonder voor die over lood
en verfwaren).

In het verslag.;'aar vonden twee promoties van oud-medewerkers plaats.
Op 6 oktober promoveerde de heer C. Boekestijn cum laude tot doctor in

de letteren en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het
proefschrift ,,Binding aan de streek". Deze studie vormt een onderdeel van
een onderzoek, dat door de Afdeling Geestelijke Gezondheid - waaraan Dr.
Boekestijn tot Í9t7 was verbonden - werd ingesteld onder jonge arbeiders in

l; Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar het afzonderlijk te publiceren
verslag van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, dat t.z.t. voor belang-
stellenden op aanvraag bij het instituut verkrijgbaar is.
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Valcheren en Zuid-Beveland naar beroepsaanpassing en beroepswisseling, de
houding tegenover de industrie en naar het oordeel over en de hotrding tegen-
over het wonen en werken in Zeeland. Het laatrte onderdeel werd in de dis-
sertatie aan de orde gesteld.

Op r r oktober verdedigde de heer S. Santema met succes zijn proefschrift
,,Voeding van mannelijke adolescenten" tegen de bedenkingen van de faculteit
der geneeskunde der Rijksuniversiteit te Leiden. Dr. Santema was tot r ja-
ntari 196r als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Afdeling So-
ciale Hygiëne. Als zodanig stelde hij een onderzoek in naar de voeding en
voedingsgewoonten van ambachtsscholieren te Leiden. Dit onderzoek wordt
in het proefschrift behandeld.

Ten slotte zij vermeld, dat ter gelegenheid van het ro-jarig bestaan van
het post-graduate-onderwijs van het instituut vele van de ruim 3oo artsen, die
cursussen in gezondheidszorg en preventieve geneeskunde hebben gevolgd, op
18 mei bijeenkwamen om dit gebeuren te vieren.

\TERKZAAMHEDEN

AroruNc AnsrroscrNEEsKUNDE

Sectie Arbeidsfy siologie

In het verslagjaar werden de volgende laboratoriumonderzoekingen verricht:

- onderzoek ,by zz9 personen ten einde een indruk te verkrijgen van hun
arbeidscapaciteit;

- onderzoek naar de gewenste houding bij het in kisten pakken van cops in
de textielindustrie;

- onderzoek naar de maximale tijd, waarin bij verschillende vermogens uit-
wendige arbeid kan worden verricht op de fietsergometer;

- onderzoek naar meer bevredigende methoden ter vaststelling van de aërobe
capaciteit;

- onderzoek naar polsfrequentie en zuurstofverbruik bij verschillende houdin-
gen in rust €n arbeid, waarbij de uitwendig geleverde arbeid gelijk bleef;

- onderzoek naar de betrekking tussen het geïntegreerd elektromyogram en
de statische en dynamische spierarbeid;

- onderzoek naar het energieverbruik bij het leveren van arbeid op een fiets-
ergometer, waarbij bij verschillende trapfrequenties eenzelfde uitwendige
belasting werd opgelegd.

Over het onderzoek naar methoden ter vermindering van de arbeidsbelasting
bij bezorging van melk in de hoge bouw en het onderzoek naar de arbeids-
belasting bij het laden van huisvuil, beide ten behoeve van bedrijven verricht,
werd rapport uitgebracht. De gegevens ov€r een derde onderzoek, n.l. naar
de arbeidsbelasting aan zg. bandenmachines, zijn in bewerking.
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Sectie'V arm.tefy siologie

De gegevens verkregen bij een vergelijkend laboratoriumonderzoek naar de
temperatuur van rectum, oesophagus en trommelvlies bij verschillende combi-
naties van arbeids- en hittebelasting werden in bewerking genomen.

Aan de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. werd rapporr uitgebracht over
een op haar verzoek verricht onderzoek naar het warmte-isolerend vermogen
van verschillende soorten voeringen voor gevechtskleding; het rapport be-
treffende een onderzoek naar de hittebelasting in een glasfabriek kwam even-
een3 gereed.

Sectie Audiologie

In samenwerking met het Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O.-T.N.O.
werd een laboratoriumonderzoek verricht naar de attenuatiekromm€ van ver-
schillende typen gehoorbeschermers.

Ten behoeve van bedrijven werd rapport uitgebracht over een onderzoek
naar de relatie tussen lawaai en beroepshardhorendheid bij machinekamerper-
soneel van de grote vaart, alsmede over het risico van gehoorbeschadiging bij
het werken aan verschillende machines in een kunstzijde-industrie.

De waarde van de groepsaudiometer in de praktijk werd beproefd.

Sectie Bedrijfsgeneeskund.e en Indastriële Toxicologie

Onderzoek werd verricht betreffende:

- fenoluitscheiding bij werknemers in een lakfabriek;

- de relatie tussen expositie van stryreen en butanon €n het optreden van
klachten bii verwerking van gewapende kunststoffen;

- de toxiciteit van loodchromaat als pigmentstof ten opzichte van andere
loodhoudende pigmenten.

Sectie Experimentele T o xicologie

De onderzoekingen over de opname van dampen van organische oplosmid-
delen in afhankelijkheid van ademtype (frequentie en ademdiepte) en van de

inademingsconcentratie vonden voortgang.
Begonnen werd met een onderzoek naar de metabolietuitscheiding bij de rat

na intraperitoneale toediening van styreen.

Sectie Derrnatologie

Rapport werd uitgebracht aan een chemische industrie betreffende derma-
tologische en toxicologische eigenschappen van enkele detergentia.
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Arprr,rxc Grrsrur;rr cEzoNDHETD

Sectie Sociale Psychologie

FIet experimenteel onderzoek betreffende taaksatisfactie van de persoon en
de beïnvloeding door de andere leden van de groep, waartoe hij behoort, werd
voltooid.

Ffet onderzoek inzake groepsgedrag in zeer dreigende situaties werd voort-
gezet.

Sectie Veiligheid en Ergonomie

In opdracht van de Stuurgroep Ongevallenpreventie van de Commissie Ar-
beidsgeneeskundig Onderzoek T.N.O. werd in samenwerking met de Arbeids-
inspectie begonnen met een ergonomisch ongevallenonderzoek.

Voorbereidingen werden verricht voor een project voor veiligheidsonderzoek
in internationale samenwerking.

Sectie Paedagogiscbe en Diagnostische Psycbologie

Aan de volgende projecten werd gewerkt:

- longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van school- en beroeps-
prestaties in de puberteit;

- programma testontwikkeling in het bijzonder betreffende de diagnostische
leesvaardigheidstest ;

- onderzoek naar de materiaalaffiniteiten bij rz-r4-jarige kinderen.

Sectie Kinderbescherming

Het kleuteronderzoek betreffende de resultaten van kleuterdagverblijfop-
name werd afgesloten.

Voorts werd o.m. een pilot-study verricht betreffende de repercussies van
een verhuizing voor schoolgaande kinderen.

Sectie Menselijke Verboud.ingen in Organisatorisch Verband

In deze sectie werden o.m. de volgende onderzoekingen verricht, c.q. afge-
sloten:

- onderzoek naar de verzuimgeneigdheid bij mannelijke werknemers in de
industrie;

- onderzoek naar de gevolgen van de administratieve auromatisering;

- onderzoek naar de methodische aspecten van het advieswerk ten aanzien
van menselijke verhoudingen in organisatorisch verband;

- onderzoek naar het effect van trainingsactiviteiten.
De sectie gaf adviezen over zeer uiteenlopende onderwerpen en hield zich

voorts bezig met opleiding en voorlichting in de vorm van trainingsconferenties
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en cursussen. onder andere werd de opleiding van trainers ter hand genomen,
die zich zowel in de industrie als in andere organisaties kunnen gaan bezig-
houden met het ontwikkelen van een grorere gevoeligheid ,oot *"t zich in
groepen en organisaties afspeelt en het aankweken van meer vaardigheid in
het omgaan met groePen.

Sectie Psychiatie

Voorbereidingen werden getroffen voor onderzoek op sociaal-psychiatrisch
gebied, o.a. onderzoek naar de invloed van verhuizingen op dè psychische
ontwikkeling van het lagere schoolkind en onderzoek naar relaties in- gezinnen,
sraarvan één der ouders in een inrichting wordt opgenomen.

Sectie Sociologie

Onder meer werden onderzoekingen verricht voor:

- het project betrefferrde interpersoonlijke betrekkingen in ziekenhuizen
(INZlE-project);

- 9en proefstudie over de inrichting van de berichtgeving in de pers betref-
fende ziekte en gezondheid.

Arou.rNc Socrelr HycrËNr

De voornaamste onderzoekingen, waaraan werd gewerkt, worden hieronder
vermeld:

Sectie Mediscbe Demograt'ie en Epidemiologie

- sterfte-analyse.

Sectie Kind en Jeugd

- longitudinaal onderzoek over groei en ontwikkeling van het kind;

- analyse van gegevens, van sterfte ten gevolge van ongevallen bij kinderen;

- adolescentenonderzoek, gericht op groei en rijping;

- kleuteronderzoek;

- onderzoek naar de betekenis van de kraamzorg in Nederland.

Sectie Chronische Zieleten en Sociale Geri.atrie

- onderzoek naar de frequentie en aard van bepaalde chronische ziekten en
daarmede in verband staande behoefte aan voorzieningen op het gebied
van de gezondheidszorg;

- onderzoek naar de gezondheid van oudere werkers; relatie pensionering-
gezondheid.
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Sectie Audiologie

- audiometrisch onderzoek bii kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten;

- vergelijkend onderzoek van twee audiomet€rs.

AroErrNc vooRLrcHTING

Reeds in r96o werd de basiscursus Gezondheidszorg en Preventieve Genees-

kunde van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde erkend
als opleiding ter verkrijging van de zg. verklaring A, het eerste gedeelte van de

opleiding voor sociaal-geneeskundige.
In mei van het verslagjaar kwam de eerste erkenning voor inschrijving in

het Sociaal-Geneeskundig Register en wel voor de taak bedrijfsgeneeskunde
tot stand. De vervolgcursus Bedrijfsgeneeskunde van het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde werd als B-opleiding goedgekeurd.

De erkenning van de takken Kinderhygiëne en Schoolgezondheidszorg en

Algemene Gezondheidszorg kwam nog niet tot stand. Verwacht wordt, dat
bij erkenning de vervolgcursussen van het instituut, hierop betrekking hebbende,
eveneens zullen worden goedgekeurd.

In aansluiting aan de Xe basiscursus Gezondheidszorg en Preventieve Ge-

neeskunde werd begin van het verslagjaar begonnen met vervolgcursussen over
bedrijfsgeneeskunde, kinderhygiëne en schoolgezondheidszorg, alsmede alge-
mene gezondheidszorg. De XIe basiscursus begon in september 196r.

Voorts werd een cursus gegeven op het gebied van medische statistiek, een

cursus voor artsen betrokken bij hygiënische vraagstukken van volkshuisves-
ting en stedebouw en een theoretische cursus voor bevolkingsonderzoek op

tuberculose.

ArorrrNc Surrstrrr
Door de afdeling wordt, naast eigen onderzoek, medewerking verleend aan

onderzoekingen van derden. Hieronder valt het aantal onderzoekingen, welke
op andere afdelingen van het instituut worden verricht.

Arou,rNc Cururc EN PHYSIcA

In de secties Chemie en Physica werden verschillende methoden ontwikkeld
en bepalingen verricht ten dienste van onderzoekingen in het instituut en daar-
buiten.

LesonetonruM vooR MIcRoBIoLocIE

Afdeling Virologie

In deze afdeling werd onderzoek verricht op het
enterovirussen, pokken, arborvirussen en respiratoire
gevoeligheid van cellen voor röntgenbestraling.
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gebied van poliomyelitis,
virussen, alsmede over de



Afdeling Brcteriolo§e

H9, landelijh serologisch onderzoek naar de frequentie van Brucella-infecties
bij slachthuispersoneel is afgesloten.

- In de verslagperiode werd voorts onderzoek verricht betreffende tuberculose,
listeriosis, toxoplasmosis en coli-infecties.

INruueNze-'§r'rnxcnorp

verschillende onderzoekingen op het gebied van influenza werden voort-.
g*et.
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SAMEN\TERKING MET DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O.

\Tnnrcnosp oNDERzoEK NAAR DE voEDINGSToESTAND vAN DE BEvoLKING

De door de Voedingsorganisatie T.N.O. en de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
gezamenlijk gefinancierde onderzoekingen van de \lerkgroep Onderzoek naar
de voedingstoestand van de bevolking, van het Centraal Instituut voor Yoe-
dingsonderzoek T.N.O. te Utrecht werden voortgezet onder leiding van Dr.
R. Luyken en Dr. S. Postmus.

Somatometrische gegettens vrtn Nederlanders

Gegevens werden verzameld en uitgewerkt betreffende leerlingen van scholen
te Bloemendaal en te Ffeemstede-Aerdenhout, welke door kinderen uit de

hoge welstandsgroepen worden bezocht.
In de Lagere Technische School te Utrecht werden ongeveer zoo jongens

van de leeftijden van 14 tot r8 jaar onderzocht. Tevens werden dergelijke
onderzoekingen geregeld uitgevoerd bij leerlingen van het Centraal Instituut
voor de Opleiding van Sportleiders (CIOS) te Overveen en van het Matrozen
Opleidings Instituut aan boord van de ,,Pollux" te Amsterdam.

Onderzoele aoedingstoestand Amborczenkinderen

Ffet onderzoek werd verricht in samenwerking met het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding te 's-Gravenhage, dat hiervoor een Maleissprekende diëtiste
beschikbaar stelde. Veel medewerking werd ondervonden van de aan de di-
yerse woonoorden verbonden artsen.

In totaal werden ongeye€r 5oo kinderen van 5, 6 en 9 jaar onderzocht in
de woonoorden ,,Lunetten" bii Vught, te Vaassen, ,,Schattenberg" bij Hoog-
halen en ,,De Biezen" bij Barneveld. Het onderzoek is nog niet afgesloten.

Onderzoek ouden van dagen

Op verzoek van de Voedingsraad werd begonnen met een onderzoek naar
de voedingstoestand van ouden van dagen, die niet in tehuizen leven.

Het ligt in de bedoeling dit onderzoek in januari of februari 196z te be-
ginnen in Roodeschool. De voorbereidende besprekingen hebben reeds plaats-
gevonden en het onderzoekschema met de dieet-enquètelijsten vool d9- op_ de te
roepen personen zryn gereed. De ervaringen zullen worden gebruikt bij de

opzet van een later te houden onderzoek in Rotterdam.
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Voedingsfysiologisch orilerzoeh in N ietw-G*inea

Dr. R. Luyken vertrok eind oktobeÍ rraarr Nieuw-Guinea om een onderzoek
in te stellen naar diverse voedingsproblemen bij de bevolking van het bergland
rond Enarotali ('§flisselmerengebied).

Van de gouvernementsarts Dr. L. M. J. Couvée werden gegeyens ontvangen
over de Papoea's uit het §fiisselmerengebied. Uit deze gegevens blijkt onder
andere, dat babies van Kapaukoe's in dienst van het Gouvernement of andere
instanties significant zwaarder waren dan babies van hen, die nog op de oor-
spronkelijke wijze in de kampong leefden. De lichaamslengte van jonge mensen,
die pas korte tijd in dienst van het Gouvernement zijn, is reeds aanmerkelijk
groter dan die van de kampongbewoners.
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Taak:

Adres:
Telet'oon:

Bestaur :

Bijlage I a

GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

Te bevorderen, dat het toegepast-natuurwetenschappeli;k onderzoek op de
doelmatigste wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgezondheid.

Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.
070-814481.
(samenstelling per 1 januari 1962)t

I. Gedelegeerden, teoens
leden, ing, drt. 6 vdn
de stataten" jo art. 18
van de wet

Prof. Dr. P. Muntendam

Mr. H. J. §foltjer

P. L. Stal

D.. J. J. Brutel de la Rivière

Benoemd op
ooordracht oan:

Minister van Sociale
Zaken en Volksge-
zondheid
Minister van Onder-
wijs, Kunsten en '§?'e-

tenschappen

Datum oanIL GeEsone leden ing,
art,7 oan de stdtilten

Prof. Dr. L. B. §Í. Jong-
kees
Prof. IJ7. F. J. M. Krul

J. Stork

f'rof. Dr. §[. J. C. Ver-
haart
Dr. A. P. M. Verheugt

Dr. T. D. Stahlie

Prof. Dr. J. H. Gaaren-
stroom
Prof. J. de Groot
Prof. Dr. J. J. van
Loghem Jr.
Prof. Dr. F. H. L. van
Os

Prof. Dr. J. J. G. Prick

Ten behoeve oan d.e ooordracbt
aoor d.e benoeming der geuone
leden dienen d.e oolgende colleges
en lichatnen aanbeaelingen in in-
geoolge drt. 7 (2 en 3) oan de
stdt14ten

Praeventiefonds

Senaat Technische Hogeschool te
Delft
Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Tandheelkunde
Senaat Rijksuniveriteit te Leiden

Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot Bevordering der Ge-
neeshunst
Senaat Vrije Universiteit te Am-
sterdam
Senaat Rijksuniversiteit te Gro-
nmgen
Gezondheidsraad
Senaat Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam
Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter Bevordering der Phar-
macle
Senaat R.K. Universiteit te Nij-
megen

1-r-1963

t-1-t963

t-t-1963

t-1-1963

t-t-1963

L-t-1963

t-t-1966

1-1-L966
t-t-1966

t-1-1966
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IL Gewone leden ing.
art.7 aan de stdtaten

(Vacature)

Dr. J. §Tester
Prof. Dr. K. C. §linkler

Ten behoeve van de ooordracht
ooor d,e benoewing der gewone
leàen dienen de oolgende colleges
en lichamen aanbeoelingen in in-
geoolge drt, 7 (2 en 3) oan de
stdtt4ten

Koninklijk Instituut van Inge-
nleurs
Gezondheidsraad
Senaat Rijksuniversiteit te Utrecht

Datum oan aftreden:

t-t-1966

t-t-1966
r-1-1966

IIL Tijdelijhe leden ing.
drt.9 vdn de statuten

H. J. Dijkhuis
Prof. Dr. E. H. Vogelen-
zatLg
Prof. Dr. J. §1. Tesch
Dr. P. S. Blom

Secretaris: Drs. F. H. J. Essenstam.

Arts in algemene dienst:

Dr. M. A. Bleiker.

Daturn aan aftreden:

t-4-1962
t-4-1962

r-12-1965
1-8-1967

Door het bestaur ttan de Gezond-
beidsorganisatie T.N.O. aanbeoo-
len
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Bijlaee I b

COMMISSIES YAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

CoMirarssls vooR ARBETDscENEEsKTNDTc oNDERzoEr T.N.O.

Dr. A. V. M. Mey, ooorzitter,
Prof. Dr. G. C. E. Burger,
Prof. J. de Groot,
Prof. §1. F. J. M. Krul,

Onder deze commissie ressorteren:

Stuurgroep Arbeid bij extreme tenperdtr.tren

A. ïh. Groot §Tesseldijk, ooorzitter,
F. Bezemer,
Dr. F. H. Bonjer,
Ir. C. H. Buschmann,
Dr. B. van Dijk,
Prof. J. de Groot,

Staurgroep Ergonomie

Prof. Dr. G. C. E. Burger, ooorzitter,
Dr. F. H. Bonjer,
Dr. B. van Dijk,
Dr. G. J. Fortuin,
\F. B. Gerritsen,

S tu*r groe p Lawaai-inoloeden

Dr. F. H. Bonjer, ooorzitter,
F. Bezemer,
Drs. C. Bitter,
Dr. M. A. Bouman,
Ir. J. van den Eijk,

Staurgroep Ongeoatlenpreoentie

Dr, H. R. van Noort, nooÍzitter,
Dr. F. H. Glastra van Loon,
C.H. J.Kiithe,
Ir. E. Spaan,

Prof. Dr. P. Muntendam,
Mr. P. H. Valentgoed,
Ir. D. van Zuilen, techniscb secretaris,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Ir. E. van Gunst,
K. R. Koopmans,
J. §7. Snellen,
Ir. 17. van der Velden,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

Dr. Ir. J. R. de Jong,
Prof. Dr. J. Koekebakker,
Ir. Yap Kie Han,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

Prof. Dr. H. C. Huizing,
Dr. H. A. van Leeuwen,
Ir. M. H. Steenbergen,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

Drs. J. L. M. Teubner,
Dr. §7. '§Tinsemius,

Dr. L. Yntema,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.
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Stuurgroep Indastriële Stolproblemen

J. \tr. Creyghton, ooorzitter,
Dr. A. C. Appelman,
F. Bezemer,
Ir. C. H. Buschmann,
Prof. Dr. Ff. Deenstra,
Ir. H. J. van Ebbenhorst Tengbergen
Dr. R. Frant,

S tuur groe p T o xic olo gie

F. Bezemer, ooorzittet,
Ir. C. H. Buschmann,
Dr. R. Frant,
Ir. FI. 't FIart,
Drs. F. Flartogensis,

S t uar gr o e p Z ielet everz *im

Prof. J. de Groot, ooorzitter,
Dr. J. Bos,
Dr. G. J. Fortuin,
Prof. Dr. I. Gadourek,
A. F. J. Gentis,

Werhgroep Dohamentatie en Publihatie

Ir. D. van Zailen, ooorzitter,
Ir. C. H. Buschmann,
H. J. Difthuis,
Dr. G. J. Fortuin,
M. H. de Groot,
Drs. F. Flartogensis,

§í. B. Gerritsen,
Ir. FI. 't Flart,
Drs. F. Flartogensis,
Dr. J. Jongh,
Dr. A. V. M. Mey,
Dr. L. Muller,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

Dr. K. E. Malten,
Dr. Ir. H. A. J. Pieters,
Dr. R. L. Zielhuis,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Dr. M. J. \tr. de Groot,
C. A. G. Nass,
H. H. C. Stapert,
Dr. §í. E. Steur,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

J. van Hoegee,
Dr. J. Jongh,
Dr. A. H. J. van der Kamp,
K. R. Koopmans,
Dr. R. L. Zielhuis,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

Commissie van Advies inzahe Ziehteverzuim

Mr. P. H. Valentgoed, ooorzitter,
Dr. Mr. H. de Boer,
G. Meyerink,

C. M. Swiebel,
Dr. J. '§flester,

Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

AovrrscouurssrE T.N.O. INZÀKE AsTMATIscHE ZIEKTEN

Prof. Dr. N. G. M. Orie, voorzitter,
Prof. Dr. Ff. Deenstra,
Dr. F. Doeleman,
Dr. C. Dijkstra,
Dr. G. J. Huët,
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Prof. Dr. J.H. P. Jonxis,
J.E.C.Schook,
Dr. R. Voorhorst,
Drs. F. H. J. Essenstarn, secrctrtris.



AovrescoMÀ{tssrn T.N.O. INZAKE oNDERZoEKINGEN op HET GEBTED vAN ATHERoscLERosE
EN TROMBOSE

Dr. M. van Eekelen, aoorzitter,
Prof. Dr. C. J. F. Böttcher,
Prof. Dr. D. Durrer,
Dr. C. Engel,
Dr. F. J. Loomeijer,
Dr. G. A. Overbeek,

Atbero sclero s e -ro er h gr oe p 7.N.O.

Leider: Prof. Dr. C. J. F. Böttcher.
Adtes: Laboratorium voor Anorganische en Physische Chemie,

Hugo de Grootstraar 27, Leid,en.
Telefoon: 017 10-24525.

Prof. Dr. A. Querido (Leiden)
Dr. J. Roos,
Drs. H. J. Thomasson,
Prof. Dr. H. J. G.'Wyers,
Dr. R. J. van Zonneveld,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Aovrcscorrrrrrrssrc T.N.O, TNZAKE HET

Prof. Dr. J. §í. Tesch, ooorzitter,
Dr. B. J. §7. Beunders,
Dr. J. D. Edens,
Prof. Dr. R. Gispen,
Prof. Dr. J. H. de Haas,
Mej. Dr. H. C. Hallo,

Medewerkers:

B.C.G.-veccrNATrEvRAAGsruK

Dr. M. R. Heynsius van den Berg,
Dr. C. R. N. F. van Joost,
Dr. J. Meijer,
Prof. Dr. K. C. §Tinliler,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

Dr. §7.
Dr. M.

A. Griep, ad.oiseur,
A. Bleiker, leid.er oan het onderzoeh,

OnENrunrr,IcscoMMIssIE T.N.O. INZAKE VRAAGsTuKKEN vAN BroKLIMAToLocrscHE AARD

Prof. Dr. J. §7. Tesch, ooorzitter,
Dr. M. J. §7. de Groot,
Dr. R. J. Hamburger,
Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
Prof. Dr. N. G. M. Orie,

Dr. S. §1. Tromp,
Ir. C. J.'W'arners,
Prof. Dr. P. M. van §íulfften Palthe,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Apvrcscouurssle T.N.O. INZAKE oNDERzoEK op HET GEBTED vAN cARrEsBEsrRrJDrNG

Prof. Dr. K. C. §flinkler, voorzitter, Prof. Dr. J. A. Ch. van Pinxreren,
Prof. J. van Amerongen, Prof. Dr. H. M. J. Scheffer,
Prof. Dr. H. Berkelbach v.d. Sprenkel, J. Stork,
Prof. J. G. de Boer, Prof. Dr. H. G. K. \Testenbrink,
Drs.- H. J. Boorsma, Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,
Prof. Dr. Ir. M. J. L. Dols,

Medewerkers:
Prof. Dr. K. C. §7'inkler, adoisenr,
O. Backer Dirks, tandarts, leider oan het onderzoeh,
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AOVTTSCOTTAUISSTT T.N.O. INZAKE ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DIABETES MELLITUS

Apvlrscouurssrn T.N.O. TNZAKE oNDERzoEK NAAR DE ooRzÀKEN vAN ENcEPHALITTS

POSTVACCINÀLIS

Prof. Dr. P. Muntendam, ooorzitter,
Prof. Dr. S. van Creveld,
Dr. E. F. Drion,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
Dr. F. Gerritzen,

Prof. Dr. R. Gispen, ttoorzitter,
B. V. Bekker,
Dr. B. J. §(r. Beunders,
Dr. R. van Dam,
Dr. F. Dekking,
Dr. H. S. Frenkel,
Dr. M. F. Polak,

Prof. Dr. L. van der Horst, aoorzitter,
Prof. Dr. R. A. M. Bergman,
Dr. L. Burema,
Dr. M. van Eekelen,
Prof. Dr. O. Miihlbock,

Medewerker:
Dr. R. J. van Zonneveld, ad,oiseur.

Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, 'uoorzitter,
Dr. A. Groen,
Mej. Dr. L. G. Huis in 't Veld,
Dr. A. A. FI. Kassenaar,

Prof. Dr. C. den Hartog,
Dr. J. D. Mulder,
Dr. P. M. J. Schweitzer,
Mej. Dr. E. H. §f. §lijnmalen,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretctris.

Apvrrscouutssrs T.N.O. INZÀKE cERoNToLocIscHE VRAAGSTUKKEN

Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. t§(/. G. Sillevis Smitt,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. J. §flester,
Drs. F. H. J. Essenstarn, secretdtis,

Dr. H. E. Schornagel,
Dr. J. Th. R. Schreuder,
B. §í'artena,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdris.

A»vrcscourrarssrr T.N.O. INZAKE VRAAGsTUKKEN oP HET GEBIED vAN HoRMoNEN

Prof. Dr. §7. P. Plate,
Prof. Dr. L. A. M. Stolte,
Prof. Dr. M. Tausk,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdtis,

Aovrcscouuls5rE T.N.O. INZAKE HET vRÀÀcsTUK vÀN DE STRUoTUUR, ANAToMIE EN

FYSIOLOGIE VAN DE KINDERVOET

Ir. J. Roelofs Fleyrmans, voorzitter,
Dr. H. Beekhuis,
Dr. E. F. Drion,
P. van Dijk,
Dr. H. J. Groenendijk,
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P. J. J. Fleesters,
Dr. J. Huizinga,
Dr. A. L. de Vetten,
Drs, F. H. J. Essenstam, secretaris.



CoNrecrcouurssln T.N.O. INZAKE ToErAssTNGSMocELTJKHEDEN vooR KUNSTSToFFEN
OP MEDISCH GEBIED

Ir. L. C. Stoutjesdijk, annd, voorzitter,
Prof. J. van Amerongen,
C. D. van Arkel,
L. E. B. ten Berge,
Dr. G. van Dam,

Apvrrscolrurssrr T.N.O. TNZAKE MUGGENpLAGEN

Dr. A. D. Vo0te, annd ooorzitter,
A. Atema,
Prof. Dr. L. F. de Beaufort,
L. E. Meijer,

Prof. Dr. \['. P. Plate, voorzitter,
Prof. Dr. B. S. ten Berge,
Prof. Dr. S. van Crevsld,
C. B. F. Daamen,
Th. J. D. Erlee,

Medewerkster:

Dr. B. Flofman,

Dr. J. D. Mulder,
H. G. Parren,
Drs. R. Tunteler,
S. Th. §íroudstra,
Drs. F. H. J. Essenstam, seuetdris.

Prof. Dr. A. Punt,
B. §í'artena,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Prof. Dr. J. H. de Haas,
Prof. Dr. G. J. Kloosterman,
S. Spijer,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Dr. P. van der Meer,
Dr. J. J. Siemelink,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

Anvrcscotrrtrtrssrc T.N.O. TNZAKE oNDERzoEK NAAR DE FAcToREN vELKE DE pERTNATALE

STERFTE BEINVLOEDEN

Mevr. J. H. de Haas-Posthuma, kinderarts, leidster oan het onderzoeh.

Aovrrscotrtulssrr T.N.O. TNZAKE oNDERzoEK NAAR DE EprDEMroLocrE vAN poLroMïELITIs

Prof. Dr._ J. D. Verlinde, wnd. voorzitter, Prof. Dr. J. J. van Loghem Sr.,
B. V. Bekker, Dr. M. F.-Pólak,
Pt. F. Dekking, - Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. H. S. Frenkel, Dr. J. Vester,

Apvrsscouurssrr T.N.O. TNZAKE REUMÀvRAAGsTuKKEN

Prof. Dr. J. Goslings, wnd ooorzitter,
E. Bingen,
D". J. J. de Blécourt,
Dr. G. van Dam,

Medewerker:
R. de Graaff, reumatoloog, leidu van bet frequentie-onlerzoek.
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Apvrrscouussrn T.N.O. TNZAKE scHTMMELZIETTEN

Prof. Dr. K. C. §finkler, ooorzitter,
Dr. G. Cremer,
Prof. Dr. L. H. Jansen,
Prof. Dr. G. J. M. van der Kerk,

Medewerker:
Centraelbureau voor Schimmelcultures.

Prof. Dr. N. G. M. Orie,
P. J. van der \[erff,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

AovrsscolÍrrdssn T.N.O. TNZAKE ToNsTLLTTISoNDERZoEK

Prof. Dr. J. §Í. Tesch, ooorzitter,
Prof. Dr. \[. J. Bruins Slot,
Prof. Dr. L. B. 

.W,. 
Jongkees,

Dr. C. E. de Moor,

Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. H. C. Zanen,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

Apvrrscouussrr T.N.O. TNZAKE

, .. ., ooorzitter,
Dr. F. Dekking,
Prof. Dr. J. E. Dinger,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,

Prof. Dr. J. Mulder,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. J. van der Veen,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Drs. F. H. J. Essensta$, secretdris.

Meorscnr coNTAcrcouuIssrc T.N.O.-Z.V.O.

Voor 7.N.O.:
De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en 2 bestuursleden.

Yoor Z.W,O.:

J. H. Bannier en 2leden van de Medische Adviesconimissie Z.V.O.
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Bijlage I c

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Taah : Technische verzorging van het woon- en werkmilieu mer het oog op de
gezondheid.

Directeurt Ir. D. van Zuilen.
Adres : Koningskade 12, Postbus 297, 's-Gravenhage.
Telet'oon : 070-814481.

Brsruun

Prof. §(/. F. J. M. Krul, ooorzittet,
Ir. H. M. Buskens,
H. J. Dijkhuis,
Prof. J. de Groot,
Prof. Ir. A. de Heer,

Reeo veN BTJSTAND

Mr. L. G. van Reijen,
Dr. N. A. Roozendaal,
Mr. P. H. Valentgoed,
Brof. Dr. Ir. J. C. Vlugter,
Drs. F. H. J, Essenstam, secretaris.

C.H.J.Kiithe,
Dr. L. H. Louwe Kooymans,
Dr. tUl. P. M. Matla,
Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure,
Ir. P. J. K. Missel,
Prof. Dr. Ir. E. G. Mulder,
Ir. C. van Rooijen,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma,
Ir. A. O. Schuil,
Dr. P. Spaander,
Drs. H. §f. J.M. Trines.
Dr. H. Umrath,
Prof. Dr. Ing. L. Vàhl,
Ir. §[. Valderpoort,
Ir. §0. van der Velden,
Dr. D. Vermeulen,
Ir. R. Vermeulen,
Ir. II7. A. G. §leststrate,
Prof. T. O. tWihèn,
Ir. F. C. J. M. \flirtz Czn.,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris,

ONoBnzorrcEBIEDEN EN AFDELTNGEN
'§í'ater en bodem - Zuivering van afvalwater; bereiding en behandeling van
drinkwater en zsremwater.
verontreiniging van de buitenlucht - Aard, invloeden en bestrijding van
buitenluchtverontreiniging.
Luchtverontreiniging.in-de industrie - Aard, invloeden en bestrijding van
luchtverontreiniging in de industrie.
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Binnenklimaat - Aard en invloeden van het binnenklimaat als resultante van
bouwconsructie, gebruik van het gebouw (woning, kantoor, fabriek e.d.), bui-
tenklimaat en klimaatreeelinssinstallatie.
Geluid - Aard en invlóedeí van geluid; geluidproblemen in de woningbouw
en in de industrie; verkeerslawaai.
Verlichting en bezonning - Aard en invloeden van licht en bezonning; hulP-
middelen ioor de beooràeling van verlichtings- en bezonningssituaties.
Algemene onderwerpen betróffende het wonen - Kwaliteit van d.q woning;
socÏologische en sociaal-psychologische aspecten van het wonen; realisatie van
technisèh-hygiënische normen in de woningbouw.

Aldeling Wdter, Bodem en Lucht
Hoofd: Prof. Dr. J. K. Baars, J. P. Coentraat 13,'s-Gravenhage.
Tel.: 070-720536.

Afdeling Indastriële Luchtverontreini"ging
Hoofd: Drs. F. Hartogensis, Apeldoornselaar. 149,'s-Gravenhage.
Tel.: 070-323488.

Onderzoek buitenlacht
Plaatsvervangend hoofd: Ir. L. J. Brasser, Duinweg 14, 's-Gravenhage.
Tel.: 070-554300.

Afd,eling Binnenklimaat
Hoofd: Ir. E. van Gunst, Schoemakersraat, Delft.

Tel.: OL73O-37000, toestel 492-493.

Afdeling Geluid en Licht
Hoofd: Ir. J. van den Eijk, Schoemakerstraat, Delft.
Tel.: 01730-37000, toestel 510.

Boawle*ndige Groep
Leider: A. H. M. Basart, architect, Koningskade 12, 's-Gravenhage.
Tel.:070-814481.
Postadres: Postbus 297r's'Gravenhage.

Psychoilogische Groep
Leider: Drs. C. Bitter, psycholoog, p/a Nederlands Instituut voor Praeventieve

Geneeskunde,'Wassenaarseweg 56, Leiden.
Tel.:01710-30541.

Arts in algemene d.ienst

P. E. Joosting, Koningskade 12, 's-Gravenhage.
Tel.: 070-814481.
Postadres: Postbus 297,'s-Gravenhage.
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Bijlage I d

MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

Taak : a. kennisneming van medisch-fysische vraagstukken, welke zich voor-
doen op her gebied van roegepast-natuuiwetenschappelift onderzoek
ten bate van de volksgezondheid;

b. bevordering van onderzoekingen over deze vraagstukken;
c. bevordering van samenvrerking op dit terrein.

Adres : Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telefoon t 070-814487.

Brsruun

Prof. Dr. J. §(. Tesch, voorzitter,
Prof. Dr. H. C. Burger, onderaoorzitter,
K. Breur,
Prof. Dr. J. ten Doesschate,
Prof. Dr. L. B. §f. Jongkees,

Prof. Dr. Ir. J. B. Ie Poole,
Prof. Dr. H. A. Snellen,
Prof. Dr. A. J. H. Vendrik,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

MroIscH-rysrscH rNsTrruur T.N,O.

Directear: Ir. D. H. Bekkering, Da Costakade 45, Utrecht
Tel.:030-35141.

H-et Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. heefr ten doel de geneeskunde te laten
profiteren van de mogelijkheden die de natuurkunde biedt.

Er wordt speurwerk verricht ten einde te komen tot toepassing van merhodieken
en apparaten bij het medisch onderzoek.

Afdelingen

Elektrobiologie,
Akoestiek,
Cybernetiek,
Neurofysiologie,

Thoraxfysiologie,
Instrumentatie,
Longmechanica.

§Írnrcnorp vooR ELEKTRo-ENcEFALocRAFTE

Doel: }{.et bevorderen van samenwerking bij de onderzoekingen op elekroencefalo-
grafisch gebied.

Samenstel,ling oan de arcrkgroep

Prof. Dr. L. van der Florst, ooorzitter,
Ir. D. H. Bekkering,
A. M. Flamoen,
Prof. Dr. H. E. Henkes,
Dr. §7. J. M. Flootsmans,

Prof. Dr. G. P. M. FIorsren,
Dr. O. Magnus,
Dr. §(r. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretítris,
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Sunctosp ,FREquENTIF-ANALysE vAN HET E.E.c."

Doel: Het verkrijgen van een inzicht in het wezen en de betekenis van de ritmische
variaties in het elektro-encefalogram.

Samenstelling oan de subgroep

Prof. Dr. L. van der Horst, aoorzitter, Dr. O. Magnus,
A. M. Hamoen,
Dr. §7. J. M. Flootsmans,
Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
A. Kamp,

\[rnrcrorp sTANDAARDIsATIE vAN DE FoNocARDIocRAFIE

Dr. \i7. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel,
Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,

standaardisatie op fonocardiografisch gebied

Prof. R. L. J. van Ruyven,
Prof. Dr. H. A. Snellen,
Ir. D. H. Bekkering, lid.-secretaris,
Prof. Dr. Ir. H. Mol, advisear.

J. H. van Luyk,
Dr. O. Magnus,
J. Mol,
Dr. A. J. R. Simons,
Dr. §í. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel,
Ir. J. Kuiper, lid,-secretaris.

Doel: }{et tot stand brengen van een
voor Nederland.

Samenstelling qtan de werkgroep

Prof. Dr. H. C. Burger, utnd voorzitter,
Dr. A. D. Erkelens,
Dr. J. '§l'. Gerritsen,
H. Hartman,
J. B. Kleyn,

Samcnstelling van de werhgroep

D. van der Most van Spijk, ooorzitter,
Ir. D. H. Bekkering,
Dr. Jw. van den Berg,
Dr. P. C. Boone,
Prof. Dr. J. §f. G. ter Braak,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn,
Dr. §í. J. M. Flootsmans,

§flrnrcnorp vooR ELEKTRoMïocRÀFIE

Doel: ;51et stimuleren van de samenwerking bij onderzoekingen op elektromyografisch
gebied door het regelmatig houden van werkersbijeenkomsten.

§?'rtxonotp ELEKTRo-ENcEFALocRÀFIE TIJDENS HARToPERATIES

Doel: Het zich beraden op en het voorbereiden van samenwerking ten aanzien van
de problemen, welkè zich voordoen bij het opnemen van elektro-encefalogram-
meri tijdens hartoperaties (met extra-corporale circulatie)'

Samenstelling oan de arcrhgroep

Dr. K. Mechelse,
Dr. A. J. R. Simons,
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ïflrx,rcnorp HERsENoNDBMoEK EN -coÀcuLATrE MET BBHULP vÀN DIE?TE-ELEKTRoDEN

Doel: IJet bevorderen van samenwerking bij het hersenonderzoek met behulp van
acute en chronische diepte-elektroden en de therapie door middel van coagulatie.

Samenstelling oan de werkgroep

A. M. Hamoen, Dr. H. F. R. Prechtl,
Dr. O. Magnus, Dr. §[. Storm van Leeuwen,
J. van Manen, Dr. L. H. van der Tweel,
Dr. K. Mechelse, G. van der Vliet.
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b.

c.

Bijlage I e

AFDELING VOOR RADIOBIOLOGIE T.N.O.

kennisneming en bestudering van radiobiologische vraagstukken, welke
",,ich voordoen op het gebied van toegepasr-natuurwetenschappelijk on-
derzoek ten bate van de volksgezondheid;

bevordering van onderzoekingen over deze vraagstukken;

bevordering van samenwerking op dit terrein.

Taah

Adres : Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telef oon: 070-814481.

Brsruun

Prof. Dr. J. §[. Tesch, aoorzitter,
Prof. Dr. A. H. §[. Aten,
K. Breur,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Prof. Dr. A. Querido (Leiden),
Prof,-Dr. C. L. Riimke,'I

ReprostoI,ocrscH rNsrrruul T.N.O.

Taah : Het verrichten van radiobiologische onderzoekingen ten behoeve van de
volksgezondheid.

a. studie van de gevaren van het gebruik van kernenergie;

b. studie van de biologische werking van stralen;

c. toepassing van radiobiologie ten bate van de radiotherapie en het
gebruik van radiobiologische gegevens en isotopen in de gèneeskunde;

d. therapie van stralingsziekte met behulp van beenmergtransplantatie.

Prof. Dr. R. H. de 'W'aard,

Prof. Dr. J. J. §íent,
Dr. J. 'Wester,

Prof. Dr. K. C. §7inkler,
Prof. Dr. B. G. Ziedses des Plantes,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Onderdirecte*r: Dr. L. M. van Putten.Directeur: Dr. D. \[. van Bekkum

Adres : Lange Kleiweg 151, Rijswijk (2.H.).

T el e f o on z Ol7 30-3097 O.
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Ra»ror,ocrscrrE vERrcRorp T.N.O.

Taah : FIet verrichten van onderzoek op het gebied van de dosimetrie, het ont-
wikkelen van middelen tot persoónlijke stralingscontrole en het geven van
adviezen ter zake van stralingsbeveiliging.

Adres : Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telefoon: 070-814481.

Medisch ad.visear: Dr. Y. van der §[ielen.

Hoold .' Prof. Dr. J. J. Vent.

WetenschappeQjk medewerker: Dr. L. H. M. van Stekelenburg, Utrechtseweg 310,
Arnhem, tel.: 08300-33133.

De §flerkgroep is aangewezen als de instelling, bedoeld in artikel 20 van het Veilig-
heidsbesluit Ioniserende Stralen.

'§Trnrcnor,p TNZAKE GENETIsCHE oNDERZoEKINGN oP RADIoBIoLocIScH GEBTED

Doel : Studie van de fysiologische en chemische processen, die een rol spelen bij
de mutatie-inductie door röntgenstraling.

Leider : Prof. Dr. F. H. Sobels.

Adres : Laboratorium voor Stralengenetica der Rijksuniversiteit, §í'assenaarseweg
62, Leiden.

T eletoon : 017 lO-24441.
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Bijlage I f

AFDELING KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK T.N.O.

Taah : Al datgene te verrichten, wat ertoe kan leiden of bijdragen de klinische
betekenis van geneesmiddelen of de mogelijke klinische betekenis van
chemische stoffen vast re stellen of nader te omschrijven.

Adres : Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telet'oon z 070-814481.

Brsruun

Prof. Dr. J. §[. Tesch, voorzitter,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, onder-
ooorzitter,
Dr. F. J. A. Huygen,

Couurssrr vAN BTJSTAND

Medewerkers:

Dr. F. A. Nelemans, hoofd. oan de af deling,
Dr. L. Meyler, adviseur.

Dr. L. Schalm,
Prof. Dr. A. J. Steenhauer,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

Dr. C. A. van Flees,
Prof. Dr. L. B. §f. Jongkees,
Prof. Dr. J. §1. H. Mali,
Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. §f. G. Sillevis Smitt,
Prof. Dr. E. H. Vogelenzang,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretdr;s,



CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

Taah : Het verkrijgen van proefdieren van gegarandeerde afstamming.

Adres : Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telet'oon: 070-814481.

Bijlage I g

Brsruun

Prof. Dr. H. §f. Julius, voorzitter,
Prof. Dr. §f. K. Hirschfeld,
Prof. Dr. O. Miihlbock,

Couurssre vAN aTISTAND

Prof. Dr. H. §f. Julius, ,ttoorzitter,
Prof. Dr. J. A. Cohen,
Dr. F. Dekking,
Dr. M. van Eekelen,
Dr. H. S. Frenkel,

Dr. J. Spaander,
Drs. H. J. Thomasson,
Drs. F. H. J. Essenstam, secretaris.

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

ArprLrNG sELEcrrE

Wetenschappelijh medeanrhster: Mej. A. K. Kremer.
pla Zoötechnisch Instituut der Riftsuniversiteit, Bilrtraat 172, ÍJtecht.
Tel.:030-11994.

Arorr,rxc VERMEERDERING

Directew: J. C. J. van Vliet.
§Toudenbergseveg 25, Zeist, tel.: 03439-288.
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Biíage I h

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE

Directeurt P. C. Broekhoff.

Adrcs : '§?'assenaarseweg 56, Postbus 124, Leiden.

Telefoon : 01710-30541.

Ffet bestuur van de Stichting tot bevordering van de praeventieve geneeskunde berust
bij het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Adres best*rr en fuad oan Bebeet

Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage.
Telefoon 070-814481.

Seuexsrrr,r,rNc BAAD vAN BBHEBR

Prof. J. de Groot, ooorzitter,
Prof. Dr. Mr. P. A. H. Baan,
Mr. G. C. van Dijk,
H. J. Dijkhuis,
Prof.'W. F. J. M. Krul,

J. Landman,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Dr. E. H. ReerinL,,
Prof. Dr. J. \[. Tesch,
Drs. F. H. J. EssensteÍn, secrctrtis.
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CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

Bijlage 2

In zijn functie van voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. onderhoudt
Prof. Dr. J. §[. Tesch contact met de volgende instellingen en commissies, welke
aanrakingsvlakken met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. hebben:

Stichting ,,Nationaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum" adviserend lid

CommissieBevorderingOpleidingenOnderzoekRadiobiologie voorzitter

Commissie van Advies van de Stichting ,,Koningin \flilhelmina
Fonds" ter bevordering van de Kankerbestrijding lid

Stichdng ,,Rheumatiekfonds Dr. Jan van Breemen" bestuurslid

Adviescommissie van het bestuur van de Stichting ,,Rheumatiek-
fonds Dr. Jan van Breemen" voorzitter

Selectiecommissie post-doctoral research fellowships van de United
States Public Health Service voorzitter

Voorlopige Nationale §[.H.O.-Commissie in Nederland lid

Subcommissie voor de hygiëne van bodem en lucht van de Provin-
ciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland lid

Tijdschrift ,,smokeless Air" correspondent

Salmonellose-Commissie van de Gezondheidsraad lid

Intradepartementale Coördinatie-Commissie inzake Kernenergie waarnemer

Geneeskundige Raad van de Afdeling Natuurkunde van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van §(/etenschappen waarnemer

Commissie Ziekenhuisinfecties van de Gezondheidsraad lid

Commissie van Advies van de Afdeling Tropische Hygiëne en
Geografische Pathologie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen lid

Algemeen bestuur van de Vereniging Instituut Rotterdam-Leiden
voór Tropische Geneeskunde lid
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Bijlage 3a

G EZ O N D H EI DSORGAN ISATI E T.N.O.
ORGANISAITE YOOR IOECEPAST-NAIUURTEIENSCHAPPELI'K ONDERZOEK IEN BEHOEVE VAN DE

YOLKSG EZO N DH EI D

Adrs: Postbus 297

't-Gravenhagc Tolcfoon 070-Eí448Í

ALGEMENE RICHTLIJNEN
voor het aanvÍaten van subsidie ten behoeve van toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

in het belang van de volksgezondheid

De Cezondheidsorganisatie T.N.O. heeÍt tot taak te bevorderen, dat het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek op de doelmatigste wijze.dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgezondheid.

De Cezondheidsorganisatie T.N.O. vervult deze taak onder meer door op dat Bebied werkzame personen oÍ
instellingen financieel of anderszins te steunen.

Voor het aanvragen van subsidie door op dit gebied werkzame personen of instellingen is het invullen van
formulier GON verplicht.

Het formulier moet, wil de aanvrage in aanmerking komen voor subsidiëring uit het in het komendekalender-
jaar beschikbare budget-bedrag, zijn ingediend vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan het iaar, waar-
in de aanvrager voornemens is het onderzoek te beginnen. De beslissing omtrent vóór 1 september ingediende
aanvragen zal voor het begin van het onderzoekingsjaar bekend worden gemaakt. Ten einde hieraan te kun-
nen voldoen, zullen aanvragen, ingediend na-l september door het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. niet in behandeling kunnen worden genomen.
lndienen van subsidie-aanvragen tussen 1 januari en 1 juli van een onderzoekjaar is mogelijk indien het een
acuut optredend probleem betreÍt. Ook voor deze aanvragen gelden de hieronder te noemen criteria. Af-
wijzing op zuiver budgettaire overwegingen is bij deze aanvragen mogeli.ik.

llet bestuur der Cezondheidsorganisatie T.N.O. toetst de aanvragen aan de hand van de volgende criteria.
(Deze toetsing moet moSelijk zijn op grond van de antwoorden, die op de in het formulier gestelde vragen
zijn gegeven).
1. Aan het onderzoek moet een belangrijke vraagstelling ten grondslag liggen, die gericht is op een volks-

gezondheidsbelang.
2. De onderzoeker c.q. de onderzoeker van de betrokken subsidie-aanvragende instelling moet tot zelÍ-

standig onderzoek in staat zijn.
3. De onderzoeker c.q. de instelling moet/ indien het voorgestelde onderzoek zulks noodzakelijk maakt, de

beschikking hebben over laboratoriumruimte benevens oveÍ apparatuur, die naar de maatstaÍ van de hier
te lande heersende opvatting tot uitrusting en bestand van een laboratorium behoort.

4. De voor het onderzoek geraamde kosten moeten in overeenstemming zijn met het belang, dat het onder-
zoek beoogt te dienen.

lndien de aanvÍager van mening is, dat het onderzoek meer dan een jaar duurt, dan zal een beeld moeten
rvorden gegeven van de totale kosten van het onderzoek.

HeeÍt de aanvrager aan deze voorwaarden voldaan, dan kan bij bevredigende vorderingen van de werkzaam-
heden het subsidie in het volgend jaar worden gecontinueerd, nadat het bestuur gunstig heeÍt beschikt over
een aanvrage tot voortzetting van het onderzoek, welke aanvrage, volledig ingevuld op het hiervoor be-
stemde Íormulier COV, vóór 1 september moet zijn ingediend.

Voor subsidiëring komen in het algemeen slechts in aanmerking de aanvullende kosten om het onderzoek
mogelijk te maken, zoals de personele kosten van in dienst te nemen wetenschappelijke medewerkers of hulp-
personeel en de materiële kosten, bijvoorbeeld reiskosten, die speciÍiek voor het onderzoek moeten worden
gemaakt.
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Bijlage 3b

GEZO N DH EI DSORGAN ISATIE T.N.O.

Door het secÍetaÍiaat in te vullen,

lng. nr, Projectnummer:

Volledige codering:

Formulier voor het aanvÍagen van door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. te verstrekken subsidie
ten behoeve van toeSepast-natuurwetenschappelijk onderzoek in het belang van de volksgezondheid

Aenwijzing: s.v.p. invullen met de schÍijfmachine; carbon met zwarte kant op de achterzijde van het ttansparant
leggen. Na invulling het aanvraagÍormulier in bijgaande retourenvelop aan de Cezondheidsorganisatie T.N.O.
sturen. U behoeÍt geen copie te maken. Zo spoedig mogelijk wordt U als ontvangstbewijs een doordruk ge-
zonden.

Algcmme tct€vcns

Naam van de aanvrager :

Functie a

Adres :

TeleÍoonnummer :

Korte omschrijving van het onderzoek :

1. Het beleng ven hct onderzoek

Op welke concrete vraagstelling(en) bedoelt het onderzoek antwoord te geven?

Welke feitelijke gegevens zijn ter beantwoording van deze vraagstelling nodig en welke zijn beschikbaar?

d.d.

Beschrilving van het werkphn en de bij het ondozoek te volgen methodiek.
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Wdk rolksgezondheidsbeleng wordt godlcnd bii hct tarh€n vm hot antriyoord?

Geraamde duur van het ondenoek: . . raaÍ.

2. Irellftefrc vrn dc ondcrroc&cr

Welke onderzoeklngen zijn rceds door de aenvragcr verrlcht en welke heeft hij thans ondefiendent

Welke publikaties zijn in de laatste drie jaren van zijn hand verschenen?

:

3. ?L.ts vm hct ondczocl

Uit te voeÍen in
(laboratorium, instituut of dergelijke):

Over welk personeel (academici en hulppersonecl), w.aÍvan dc hsten door rorenraermeld leboratorium
worden gedragen, kan voor het ondezoek wordan bcschikt?

Íuncties: ..n$!..

wetenschappel ijke medervcrkers

analisten

hulpkrachten

Over nelk voor het ondezoek benodigde apparatuur kan in vorenvermeld hboratorlum rrctden besdtikt?
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Voor de uitvoering van het ondezoek moeten we*kraóten
worden aangesteld in de volgende Íuncties:

Aantal Duur

wetenschappel ijke medewerkers

analisten

hulpkrachten

4.8crclmin3 ven hct gorergdc erbaldc

Basisgegevenr voor de kostenreming

Personeel

Materieel
Welke verbruikgoederen zijnlroor het onderzoek noodzekeldkl

Voor het onderzoek is om de volgende redenen reizen noodzakelijk:

ls voor het eindresultaat statistische bewerking van mlteriaal, dat uit het ondezoek voorkomt, nodig?

Welke apparatuur mo€t vooÍ het onderzoek worden arngeschaft?

Andere Íinancieringsbronnen
Ceniet de onderzoeker bij een andere instantie dan de Gezondheidsorganisatie T.N.O, financiële steun? Zo ja,
bij welke instantie?

Heeít de onderzoeker bij een andere insrantie tevens een ranvr.ge tot steun van het onderzoek ingediend?
Zo ja,bij welke instantie?

Alleen voor onderzoekers werkend in dienstverband
Waarom is íinanciering van het onderzoek ten leste vrn het budget van de werkgever niet mogelijkl
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5. Reming van de uit subsidie tc bcslriidcn
kosten van het onderzoek

a. Personele kosten:

Salarissen van aan te stellen personeel

Sociale lasten

b. Materiële kosten:

Aan te schaffen verbruiksgoederen

( buitenland
c. Reiskosten (

I binnenland

d. Kosten statistische bewerking

e. lnvesteringen:

Aan te schaíÍen apparatuur

Omschrijving:

Totale kosten

Het gevraagde subsidie voor het onderzoekjaar

De vermoedelijlc uitgaven in het daaropvolgende jaar

Geraamdé toteal te
subsidiëren kosten

van het ondezoek

Geraamde te sub-

sidiëren kosten

in het onderzoek-
jaar19....

II4



Bijlage 3c

GEZO N D H E I DSO RGAN ISAT! E T.N.O.

Door het secretariaat in te vullen.

lng. nr. d,d.

Naam van het onderzoek:

Projectnummer:

Volledige codering:

Eerste onderzoekjaar: 19. . . ,

Formulier voor het aanvragen van een door de Cezondheidsorganisatie T.N.O. te verstrekken subsidie
ter voortzettinS van een toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek,

waarvan het werkplan is goedgekeurd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Aanwiizing: s.v.p. invullen met de schÍijÍmachine; carbon met zwarte kant op de achterzijde van het transparant
leggen. Na invulling het aanvraagÍormulier in bijgaande retourenvelop aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
sturen. U behoeft geen copie te maken. Zo spoedig mogelijk wordt U als ontvangstbewijs een doordruk ge-

zonden.

Algemene Eegevens

Naam van de aanvrager:

Functie:

Adres:

TeleÍoonnummer:

1. Vorderingen en werlplan

Welke vorderingen zijn in het kader van het goedgekeurde werkplan in de aÍgelopen jaarperiode') geboekt?

a. Korte samenvatting van de vorderingen:

b. Toelichtlng (hierin tevens vermelden waarom naaÍ uw mening de vorderingen voortzetting van het onder-
zoek wettigen):

.) Onder punt 18 van de subsidievoomaaÍden staat het volgende vermeld: Een verslag van de vorderingen van het ondcr'
zoekingswerk moet twe€maal per jaar worden uitgebrechL Strekt het onderzoek zich o'rer meer dan 1 iaar uit, dan moet
in het ànvnegÍormulicr tot yedctrting van de subsidiërint verslag worden uitgebracht over de rorderingen, welke zijn
bereikt in een iaarperiode. welke gerekend wordt vanaf het bqin van het ondezoek of vanaí de afsluitin$datum van.het
voorgaande veisla!. xet tus*ntijdse verslag moet op aanvraag van de Gezondheidsorganisatie T.N,O. door de gesubsi'

dieerde worden opgemaakt.



Hoc luidt het in dG oorspronkelijke opzet v.n het onderroek passende wertplan roor het komende jaar?

Geven de vorderingen aanleiding het oorspronkelijk goedgekeurde werkplan te wijzigen? Zo ja, hoe luidt
dan het voorstel tot het gewijzigde werkplan met nadere detaillering voor het komende jaar?.)

2. AÍsluiting

Wanneer zal het onderzoek naar de huidige verwachting kunnen worden afgesloten?

3. Publiketie

Wanneer en in welke vorm is een publikatie over het onderzoek te verwachten?..)

') Onder punt 7 van de subsidievoom3arden wordt het volgende vermeld: Het subsidie mag alleen worden gebruikt
voor bestrijding van lasten, welke voortvloeien uit het uiwoeren van het goedgekeurde onderzoekprogramma. Mocht bii
dc uiwoerlng van dit programma blijken, dat de in de aanvrage voor8estelde opzet van het onderzoek niet tot resultaten
leidt, dan moet de Gezondheidsoryanisatic T.N.O. hiervan tliJig op di hoogte worden gesteld. Besteding van het toeSe-
kende subsidie voor een ander docl is slechts nlogelijk nadat de Cezondheidsorganisatie T.N.O. daarmede heeft inge-
stemd.

") Onder punt 19 van de subsidievoorwarrden wordt o\rer publikatie het volgende vermeld: De resultaten van het onder-
zoek moeten op een gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. Alvorens tot publikatie in welke vorm ook wordt
overgeSaan, dient het concept ter beoordeling te worden gezonden aan de GezondheidsoÍganisatie T.N.O. lndien de
publikatie in strijd is met hoSere belangen, dan stelt de Gezondheidsorganisatie T.N.O. de gesubsidieerde daaruan in
kennis.



4. Eetckening van het gevraagde subsidic

Basisgegevens voor de kostenrami ng

Personeel

Hoeveel medewerkers nemen thans aan het ondezoek deel en in welke functies?

Íunctie aantal

Wetenschappelijke medewerkers

Analisten

Hulpkrachten

Van deze medewerkers komen de volgende ten laste van het subsidie:

Welke personeelsleden, die ten laste van het §ubsidie komen, kunnen in het komende subsidiejaar afvlqeien
en wanneer?

naam datum afvloeiing

functie naam
in dienst van
T.N.O.

niet in dienst
van T.N.O.

Wetensch. medewerkers

Analisten

Hulpkrachten



functie aantal
vermoedelijk salaris
excl. sociale lasten

wetenschappelijke medewerkers

analisten

hulpkrachten

Hoeveel personeelsleden zouden in het komende jaar ten behoeve van het T.N.O.-subsidie moeten worden

aangetÍokken?

Materieel

Welke verbruiksgoederen zijn voor voortzetting van het onderzoek noodzakelijk?

Voor het voortzetten van het onderzoek is om de volSende tedenen reizen noodzakelijk:

ls voor het eindresultaat statistische bewerking van materiaal, dat uit het onderzoek voorkomt, nodi8?

Welke apparatuur moet voor het voortzetten van het onderzoek worden aangeschaÍt?

Andere Íinancierin gsbronnen

Ceniet de onderzoeker bij een andere instantie dan de Cezondheidsorganisatie T.N.O. Íinanciële steun? Zo ja,

bij welke instantie?

HeeÍt de onderzoeker bij een andere instantie tevens een aanvrage tot steun van het onderzoek ingediend?

zo ja, bii welke instantie?

Alleen voor onderzoekers werkend in dieÍlstverband

Waarom is financiering van het onderzoek ten laste van het budget van de werkgever ook in het komende
jaar niet mogelijk?

II8



5. Reming vrn dc uil subsUlc ie bcsfrliricn Lorlcn
vrn hct ond€rrock

a. Personele kosten:

Salarissen van reeds in dienst zijnd personeel

Salarissen van nog aan te stellen personeel

Sociale \ van in dienst zijnd

lasten i'--" ( van nog aan te stellen

b. Materiële kosten:

Aan te schaÍÍen verbruiksgoederen

( buitenland

c- Reiskosten )
( binnentand

d. Kosten statistische bewerking

e. Aan te schaffen apparatuur

Omschrijving:

Totale kosten

Het gevraalde subsidie voor het komende onderzoekjaar

De vermoedelijke uitgaven in het daarop volgende jaar

Herziene raming van
de toteel te sub-
sidiëren kosten van
het onderzoek

Geraamde te sub-
sidiëren kosten
in het onderioek-
jaar19....

ln te vullen door het secretariaat

Vorige ramingen van de totale kostenl

Toegestane subsidies in 19, .. .

Opgenomen van de toegestane bedragen tot:

Ít9



Bijlage 3d

GEZON DH EIDSO RGAN ISATIE T.N.O.
ONGANISAIIE VOON TOEGEPASÍ.NATUUNWETENSCIIAPPEII'T ONDENZOET TEN BEHOEVE YAiI DE

VOLKSGEZONDHE!D

VOORWAARDEN, waarop subsidie is verleend aan

in deze VOORWAARDEN verder 'de gesubsidieerde' genoemd, ten behoeve van het onderzoek inzake

Project nr.

Onderzoekprogramma

1.Het goedgekeurde onderzoek betreft het in het aanvraagÍormulier omschreven onderzoek, met dien ver-
stande, dat bij het overleg tussen de Cezondheidsorganisatie T.N.O. en de gesubsidieerde is overeen-
gekomen:

Samenwe*lng

2. Met de gesubsidieerde heeft overleg plaatsgehad, waarbij is overeengekomen, dat hij contact c.q. samen-
werking zal hebben met

Subsidieperiode

3. l-let subsidie is roegekend uoo, let iaar '19" "
t/m december 19....de maanden

Wanneer het gesubsidieerde onderzoek meer tijd vergt dan de vermelde subsidieperiode, moet vóór
1 september 19.... een aanvraagÍormulier tot verlenging van de subsidiëring bij de Cezondheidsorganisatie
T.N.O. zijn ingediend.

Vaststelling van het subsidiebedÍag

4. Bij de vaststelling van het subsidie is uitgegaan van de begroting, zoals vermeld in het bij de voorwaarden
gevoegde aanvraagformulier.

Grootle van het subsidie

5. Het subsidie bedraagt / , gespecificeerd als volgt:

f salarissen I\
a. Personele kosten I

I( sociale lasten ,,

b. Materiële kosten ,,

( buitenland ,,
c. Reiskosten {

( binnenland t,

d. Xosten voor statistische bewerking ,,

e. Kosten voor aanschaífing apparatuur ,,

6. Het subsidiebedrag geldt als merimum.
De gesubsidieerde kan, indien daartoe redelijke gronden aanwezig zijn, een aanvrage voor subsidieverho-
ging indienen, welke door de Gezondheidsortanisatie T.N.O. kan worden ingewilligd.



Besteding

7. Het subsidie mag alleen worden gebruikt voor bestrijding van lasten, welke voortvloeien uit het uitvoeren
van het goedgekeurde onderzoekprogramma. Mocht bij de uitvoering van dit programma blijken, dat de in
de aanvrage voorgestelde opzet van het onderzoek niet tot resultaten leidt, dan moet de Cezondheids-
organisatie T.N.O. hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
Besteding van het toegekende subsidie voor een ander doel is slechts mogelijk nadat de Cezondheids-
organisatie T.N.O. daarmede heeÍt ingestemd.

8. De gesubsidieerde is bij de besteding van het subsidie in principe gehouden aan de onder 5 vermelde
specificatie in kostensoorten. Een van deze specificatie aÍwijkende besteding is slechts toegestaan nadat
hieromtrent de instemming is verkregen van de secretaris van de Cezondheidsorgarrisatie T.N.O.

9. De gesubsidieerde is gehouden bi.j de besteding de kosten zo laag mogelijk te houden. Het eventuele
overschot op het subsidie vloeit terug naar de Cezondheidsorganisatie T.N.O.

10. lndien in het subsidie een bpdrag is opgenomen voor buitenlandse reizen, welke in het aanvraagformulier
niet zijn omschreven met betrekking tot doel en bestemming, dan kunnen de kosten van zulke reizen
slechts uit het subsidiebedrag worden betaald, indien voorafgaand de toesternming van de GezonChcids-
organisatie T.N.O. is gevraagd en verkregen.

Weigering uitbetaling ' ,

11. De Cezondheidsorganisatie T.N.O. kan bij overschrijding van het subsidiebedrag en bij een besteding, die
niet in overeenstemming is met het door de Cezondheidsorganisatie goedgekeurde onderzoekprograrnnra,
uitbetaling van het subsidie weigeren.

lntrelking van het subsidie

12. Het subsidie kan geheel oÍ gedeeltelijk worden ingetrokken, indien:
a. de besteding daarvan niet binnen een door de Cezondheidsorganisatie T.N.O. redelijk geachte termijn

heeft plaatsgevonden;
b. uitbetaling van het subsidie i§ geweigerd;
c. aan deze VOORWAARDEN niet wordt voldaan.

Financiële steun van anderen

13. lndien ten behoeve van het betreffende onderzoek van andere zijde íinanciële steun wordt gegeven, moet
daarvan terstond aan de Cezondheidsorganisatie T.N.O. mededeling worden gedaan.

Personeel

14. De Cezondheidsorganisatie ï.N.O. stelt, in het geval van het ontbreken van een werkgever voor het aan
te trekken personeel, het subsidie beschikbaar onder voorwaarde, dat zij de administratie van dit perso-
neel aan zich houdt. De aan te trekken werkkrachten worden dan in dienst van de Cezondheidsorgani-
satie T.N.O. genomen.
De gesubsidieerde treedt in de arbeidsovereenkomit op als'directeur'. Aan de gesubsidieerde zal een kopie
van elke arbeidsovereenkomst, welke is aangegaan met de wetenschappelijke werkers en/oÍ hulpkrachtgn,
alsmede rién exemplaar van de daarmede samenhangende 'Arbeidsvoorwaarden voor het personeel' ter
hand worden gesteld. De gesubsidieerde, die in de.ze voorwaarden als 'directeur' wordt aangeduid, wordt
geacht de daarin vermelde bevoegdheden en verplichtingen van de Cezondheidsorganisatie T.N.O. tegen-
over de werknemer te kennen en hij verbindt zich deze te zullen naleven.

AanschafÍing van goederen

15. Bestellingen van apparaten en ander materiaal ten behoeve van het onderzoek kunnen door de gesubsi-
dieerde worden gedaan, waarbij hij de door de Cezondheidsoiganisatie T.N.O. gegeven aanwijzingen be-
trefíende de wijze van bestellen in acht moet nemen. Na ontvangst van de goederen wordt de rekening
door de gesubsidieerde voor akkoord getekend en zo spoedig mogelijk aan de Cezondheidsorganisatie
T.N.O. ter betaling doorgezonden,



Rekening, verantwoording en controle

16. De gesubsidieerde dient de door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. vastgestelde bepalingen over de wijze
van administratie van het subsidie en over de vorm waarin rekening en verantwoording moeten worden
gesteld, in acht te nemen. ln de door de Cezondheidsorganisatie T.N.O. te bepalen gevallen zal de ge-

subsidieerde regelmatig van de stand van zijn subsidiesaldo op de hoogte worden gehouden.

17. lndien het subsidie niet of slechts ten dele door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. wordt geadministreerd,
is de gesubsidieerde gehouden controle toe te staan, die door de Cezondheidsorganisatie T.N.O. op de
administratie gewenst wordt geacht. Hij zal aan het met de controle belaste personeel en aan de door de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. eventueel daartoe aangewezen accountant en diens medewerkers alle
medewerking. die gevraagd wordt, verlenen en alle stukken en bescheiden voorleggen, die op de toe-
kenning en de besteding van het subsidie betrekking hebben.

Verslag

18. Een verslag van de vorderingen van het onderzoekingswerk moet twee maal per jaar worden uitgebrachl.
Strekt het onderzoek zich ovér meer dan 1 jaar uit, dan moet in het aanvraagÍormulier tot verlenging van
de subsidiëring verslag worden uitgebracht over de vorderingen, welke zijn bereikt in een jaarperiode,
welke gerekend wordt vanaf het begin van het onderzoek of vanaf de aÍsluitingsdatum van het voor-
gaande verslag.
Het tussentijdse verslag moet op aanvraag van de Cezondheidsorganisatie T.N.O. door de gesubsidieerde
worden opgemaakt.
De gesubsidieerde is voorts gehouden zo spoedig mogelijk na afloop van het onderzoek een volledig
verslag over het voltooide onderzoekingswerk over te leggen.
Als volledig verslag kan worden aangemerkt een publikatie als bedoeld onder punt '19. Daarnaast zal
steeds een kort verslag moeten worden gemaakt, dat in een voor publikatie in een jaarverslag van de
Cezondheidsorganisatie T.N.O. geschikte vorm tot uitdrukking brengt de mate waarin de wetenschappe-
lijke kennis door het onderzoek is verhoogd.
De uitvoerige verslagen worden voor wat betreÍt de wetenschappelijke inhoud als 'vertrouwelijk' behan-
deld.

Publikaties

19. De resultaten van het onderzoek moeten op een gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. Alvorens
tot publikatie in welke vorm ook wordt overgegaan, dient het concept ter beoordeling te worden 8e-
zonden aan de Cezondheidsorganisatie T.N.O. lndien de publikatie in strijd is met hogere belangen, dan
stelt de Cezondheidsorganisatie T.N.O. de gesubsidieerde daarvan in kennis.
Van alle publikaties, waarvan de totstandkoming nrede een resultaat is van het verleende subsidie, biedt
de gesubsidieerde 10 exemplaren aan de Cezondheidsorganisatie T.N.O. aan. Hij draagt er zorg voor, dat
in publikaties melding wordt gemaakt, dat het onderzoek heeft plaatsgevonden met fínanciële steun van
de Cezondheidsorganisatie T.N.O.
ln het Frans, Duits, Engels en Spaans dient de naam van de Cezondheidsorganisatie T.N.O. als volgt te
worden vertaald:
Organisation T.N.O. pour la recherche scientifique appliquée à la santé;
Organisation fiir angewandte naturwissenschaftliche Forschung fiir die Gesundheit T.N.O.;
Organization for Health Research T.N.O.;
Organización T.N.O. para la lnvestigación Sanitaria.

Octrooiering

20. lndien bij de uitvoering van werkzaamheden, waarvoor het subsidie wordt verleend, octrooieerbare uit-
vindingen worden gedaan, heeÍt de Cezondheidsorganisatie T.N.O. in beginsel belang bij op dergelijke
vindingen te verkrijgen uitsluitende rechten. ln een dergelijk geval zullen de belanghebbende partijen,
omvattende de Cezondheidsorganisatie T.N.O., de uitvinder(s) en - indien aanwezig - de persoon oÍ in-
stelting, die aan de uitvinder(s) zijn outillage ter beschikking heeÍt gesteld, in gemeenschappelijk overleg
vaststellen of, en in welke landen, octrooi-aanvragen zullen worden ingediend en tevens de verdeling van
de rechten, voortvloeiende uit deze aanvragen, bepalen.

Rechten op aangeschafte of vervaardigde apparaluur

21. Alle uitsluitend met behulp van het subsidie aangekochte oÍ vervaardigde apparatuuÍ is het eigendom van
de Cezondheidsorganisatie T.N.O. Voor zover voor de aankoop ook middelen van andere oorsprong
worden gebruikt, kunnen door de Cezondheidsorganisatie T.N.O. ter zake nadere voorwaarden worden
gesteld. De gesubsidieerde is verplicht de aangeschafte of vervaardigde apparatuur behoorlijk te onder-



houden en deze te vermelden op de daarvoor aan te leggen inventarislijst, waarvan halÍjaarlijks, uiterlijk
1 februari en 1 augustu§, een gewaarmerkt afschrift aan àe Cezondheidlorganisatie T.N.Ó. moet wordén
toegezonden. Bij beëindiging van het onderzoek zal eveneens een aíschriÍt van bedoelde lijst moeten
worden ingediend.

22' Schade aan of zoekraken van de hierboven bedoelde apparatuur dient binnen een week aan de Cezond-
heidsorganisatie T.N.O. te worden gemeld.onder opgave van de vermoedelijke oorzaak. Wanneer een
aPparaat of instrument niet meer wordt gebruikt zal de Cezondheidsorganisatie T.N.O. daarvan eveneens
in kennis moeten worden gesteld.

23. Na afloop van de subsidiëring, respectievelijk van het gesubsidieerde onderzoek, kan de gesubsidieerde
verzoeken het Sebruik van deze goederen tijdelijk te behouden.
Wordt het verzoek toegestaan dan behoudt de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zich het recht voor te allen
tijde de goederen op te vragen, ten einde deze voor andere wetenschappelijke ondezoekingen te doen
Sebruiken.

Biizondere voorwaarden

24.Bij de behandeling in het bestuur islzijn de volgende bijzondere voorwaarde(n) gesteld:

Aanvaarding

25, De gesubsidieerde heeft zijn medewerkers van de inhoud van deze bepalingen op de hoo6te gesteld. Hij
aanvaardt het subsidie en verklaart zich met de inhoud daarvan, voor zover deze op zijn geval betrekking
hebben, akkoord en'verbindt zich deze te zullen naleven.
Ten bewijze van de aanvaarding van het subsidie en de akkoordbevinding zendt hij het duplicaat van de
voorwaarden getekend terug aan het secretariaat van de Cezondheidsorganisatie T.N.O. lndien het dupli-
caat niet binnen drie maanden na dato van ontvangst van deze VOORWAARDEN bij de Cezondheids-
organisatie is terugontvangen, neemt de Cezondheidsorganisatie T.N.O. aan, dat het subsidie niet is aan-
vaard.

De gesubsidieerde kent deze VOORWAARDEN en aanvaardt het subsidie. Hij verbindt zich de voorwaarden
voor zover deze op zijn geval betrekking hebben, te zullen naleven.

Datum Handtekening

Bijlage: .het vastgestelde aanvraagformul ier ing. nr.
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Bijlage 5

ONDERZOEKINGEN VAN HET CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGS.
oNDERZOEK T.N.O., §TELKE OOK VOOR MEDTCT VAN BELANG ZIJN

MrcnonroroclscH oNDERzoEK v.{N VoEDTNGSMTDDELEN

FIet onderzoek was in hoofdzaak gericht op het aantonen van micro-organismen
van hygiënische betekenis en op onderzoek in verband mer de houdbaarËeid van
voedingsmiddelen.

Verschillende methoden voor het tellen van gisten, schimmels en bacteriën werden
uitgewerkt. van een aantal aërobe spoorvormlrs werd de ,,thermal death time"-
curve..-bepaald. Voor het verdere onderzoek werden srammen gekozen met een
rechtlijnige logarithmische afsterving.

Een speciale voedingsbodem voor eiwitsplitsende bacteriën leverde inreressante
resultaten 

_ 
op bij het -onderzoek naar de rijpingstoesrand van droge worst. Naast

een selectiviteit voor bepaalde organismen in eèn serie worsr werd-en aanwijzingen
verkregen dat dit medium een indruk gaf omtrent het verschil in rijping tusset tiee
soorten worst.

Voor het bepalen van de microbiologische stabiliteit van frisdranken werd een
betrouwbare methode van beoordeling uitgewerkt.

In een uitgebreid onderzoek in samenwérking mer dc Stichting Proefstation voor
de Slagerij erl de Afdeling Zoönosen van het Rijks Instituut ,roór de Volksgezond-
heid werd de invloed _van sulfiet op paratyfus- en colibacteriën in gehaki bestu-
deerd. Bij dit ondetzoek werden ook de factoren bewaartemperatuur, bewaarperiode
en entpercentages betrokken.

BrocHtlrarscn oNDERzoEK TEN BEHoEVE vAN voEDTNGspRoBLEMEN

Bij 
- 
ee.n pa!lëq!, die noodgedygnggn reeds maanden vetvrij wordt gevoed, bleek

nog slechts 4Vo livrolruu, in het bloedver aanwezig re zijn in plaats vaÀ het normale
ge,ralte, dat circa.25Vo $s6r^^rt. Klinisch werden nog geen veischijnselen van eczeem
e.d. geconstateerd, die bij een zeer laag linolzuurgehàlie van het'bloedvet verwacht
kunnen worden.

De.bepalingsmethode voor kleine hoeveelheden glucose, galactose, fructose, mal-
tose, lactose -en saccharose in 0,5 ml bloed werd loegepasi bij leverpatiënten, ren
einde het effect van het gebruikelijke karnemelkdieet nà te gaan. Ook het effect
van moedermelk, welke 7Vo l^rrot" bevat, werd met deze methodiek onderzocht.

Een nieuwe werkwijze werd ingevoerd voor de bepaling van totaal eiwit in serum
en van hemoglobine in totaal bloed.

In s_amenwerking met het §lilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht werd een begin
gemaakt met een onderzoek naar verband tussen het aminozuurpatroon van bloèd-
serum en stofwisselingsstoornissen bij kinderen.

VororucsoNoERzocK MET pRoEFDIEREN

In.een aantal proeven mer ratten werd onderzocht, of het eiwit van melk bij
combinatie met andere eiwitbronnen een verbetering van de voedingswaarde geeft.

Eén van de wetenschappelijke werkers was werkiaam op her Quàrtermaster Food
and Container Institute te Chicago aan een onderzoek ïaar dè invloed van her
drogen van voedingsmiddelen op de voedingswaarde van het eiwit. In dit onderzoek

r3t



.rerd geen ernstige beschadiging van de eiwitten als gevolg van het drogen vastgesteld.
Een methode werd uitgewerkt om de werkelijke verteerbaarheid van eiwitten bij

kuikens te bepalen. Tevens werd een begin gemaakr met de bepaling van de netto-
eiwitbenutting met kuikens door middel van de karkasanalyse.

Een onderloek werd ingesteld naar de voedingswaarde van bataten, die het
hoofdvoedsel van vele bewoners van Nieuw-Guinea vormen. De netto-eiwitbenutting
kon met sesam-eiwit (dat rijk is aan zwavelbevattende aminozuren) niet verbeterd
worden, hoewel bataten arm zrln aan zwavelbevattende aminozuren. Enkele resul-
taten werden in een publikatie over bataten verwerkt.

Nagegaan werd of de netto-eiwitbenutting van Xanthosoma (een ander knol-
gewai van Nieuw-Guinea) verbeterd kon worden door toevoeging van methionine
èn/of isoleucine. De netto-eiwitbenutting van dit produkt ligt lager dan van bataten
en wordt door toevoeging van beide- bovengenoemde aminozuren niet verbeterd,
hoewel deze volgens de chemische analyse het meest limiterend waren'

In verband met de grote spreiding, welke optreedt bij groeiproeven met kuikens,
werd gerracht deze te verminiieren dóor gebruik te maken van dieren afkomstig van
dezelfàe ouders (,,litter mates"). Daarnàast werd aandacht besteed aan methodes
om de dieren vóór de proef te selecteren op gelijke groei.

VorprNcsoNDERzoEK BII DE MENs

Verschillende patiënten met chronische diarree door disaccharase-tekort werden
behandeld. Het bleek dat dit tekort aangeboren kan zijn, maar ook (zij het tijdelijk)
veroorzaakt kan worden door een darmziekte. Enkele resultaten werden gepubliceerd.

Het in het vorige verslagjaar aangevangen onderzoek naar de oorzaak van een

chronische, zeer einstige dhrree (colitis ulcerosa) bij een ééneiige tweeling werd
voorrgezer. Het bleek 

-dat zowel met gisting als met rotting, die apart maar ook
tegelij-k kunnen optreden, rekening moef worden gehouden. Slechts in het geval van
giitins in de darm bevat de faeces melkzuur; bij rotting is vooral het azijnzuur-
[ehalË verhoogd.- F{et onderzoék naar de invloed van het gebruik van peulvruchten op het serum-
cholesterolgehalte van het bloedserum bij een aantal medewerkers van het instituut
werd na óen proefperiode van een jaar voorlopig afgesloten. Een geringe, doch
significante veilagenïe qe.qliing van peulvruchten kon worden aangetoond. De re-
su-ltaten werden voor publikatie gereed gemaakt.
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