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ALGEMEEN

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker naar voÍen gekomen, dat om de conse-
quenties .vanonze technische verworvenheden te kunnen overzien meer onderzoek
op het gebied van de levenswetenschappen noodzakelijk is. Het zalvoor de lezers
van de verslagen van de Gezondheidsorganisatie rNo duidelijkzijn, dat dit inzicht
door deze Organisatie wordt onderschreven.

Vermelding verdient de voorbereiding van de instelling vaÍr een Raad voor
Gezondheidsresearch rNo, welke - na diepgaand ovedeg tussen de betrokken
Departementen (sociale Zaken en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap-
pen, Landbouw efl visserij, Defensie), de Koninklijke Akademie van §ueten-
schappen en de Centrale organisatie rrvo - in ry7o tot stand is gekomen. Deze
Raad krijgt tot taak te adviseren aan de Centrale Organisatie rNo efl aar, de Minis-
ters veÍantrÀroordelijk voor de volksgezondheid en voor de wetenschappen over
de behoeften aan wetenschappelijke onderzoekingen welke voor het bepalen van
het gezondheidsbeleid van belang zijn.

Hierdoor is ook de bezinning over de plaats van de Gezondheidsorganisatie
TNo meer naar vorefl gekomen. Immers, deze Organisatie heeft onder meeÍ tot
taak de eenheid in de bemoeiing van het Rijk met het toegepast-natuurq/eten-
schappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid te bevorderen. Een
belangrijk deel van de hieruit voorrvloeiende werkzaamheden is geïntegreerd in
de onderzoekingen, welke worden verricht in door haar ingestelde instituten en
werkgroepen. Zoals uit dit verslag moge blijken kan de Gezondheidsorganisatie
TNo een groot deel van het onderzoek in het raam van het researchbeleid, dat door
ovedeg met de betrokken ministeries (in de toekomst via de Raad voor Gezond-
heidstesearch rNo) en ondezoekers tot stand komt, ten uitvoer brengen.

Binnen de Gezondheidsorganisatie rNo is het mogelijk geworden in 1969 -
dank zij een tuimer basissubsidie - eeÍr aantal nieuwe activiteiten in het onder-
zoekveld te betÍekken, c.q. uit te breiden. opgemerkt moet worden, dat hierdoor
als het ware een belangrijk deel van het onderzoekpotentieel in de komende jaren
wordt vastgelegd. Onder meer kunnen worden genoemd:

- uitbreiding van het in ontwikkeling zijnde PrimatencentÍum rNo;
- onderzoek ovet isolatiesystemen ter bescherming tegen infecties, ten behoeve

van de verpleging van bijzonder vatbare patiënten;

- onderzoek met betÍekking tot vectorcardiogtafre.
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De toenemende belangstelling voor milieuproblemen kwam in de loop van 1969

onder meer tot uiting op een biieenkomst, die belegd was door het dagelijks
bestuur van de Centtale Organisatie rNo met directeuren van een groot aantal

rNo-instituten en vertegenwoordigers van de Overheid. Er was intussen een

overzicht samengesteld over de thans bestaande activiteiten vaÍl TNo op dit ter-
rein; de bij&agen van de instituten van de Gezondheidsorganisatie rNo \I/aren ge-

condenseerd in een gezamenlijke nota. Door het dagelijks bestuur van de Centrale
Organisatie rNo werd een pÍogrammeringscommissie ingesteld, welke op korte
termijn een rappoÍt zal uitbrengen over de wijze waaÍoP het wetenschappelijk
onderzoek, tezarnen met overheidsdepartementen en belangengroepen, kan wor-
den gecoördineerd. Door de Gezondheidsorganisatie rNo werd een gespteksgroep
ingesteld, waarin mogelijke punten vooÍ een uitbreiding van het studieprogtamma
met betrekking tot de volksgezondheidsaspecten van milieuverontreiniging aan

de orde worden gesteld.

Het stemt tot verheugenis op deze plaats te kunnen vermelden, dat de directeur
van het Nededands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde rNo, Dr. J. A. C. de

Kock van Leeuwen, met ingang van r juni benoemd is tot buitengevooÍl hoog-
lenar 1n de sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en de directeur
van het Medisch-Fysisch Instituut TNo, Ir. D. H. Bekkering, in september een

benoeming aanvaardde tot buitengewooÍl hoogleraat in de medische elektro-
techniek aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. Door deze benoemingen
wordt de band van rNo met de universiteiten en hogescholen wederom verstevigd.

In het hierna volgende gedeelte van deze algemene inleiding wordt in het kort in-
geg 

^t 
op enkele belangrijke facetten van de in de instituten en werkgroepen van

de Gezondheidsorganisatie rNo verrichte activiteiten. Voor een meer gedetail-
leetde verslaggeving zli verwezen naaÍ de volgende hoofdstukken.

Een oriënterend onderzoek, vericht in het Nededands fnstituut voor Praeven-
tieve Geneeskunde rNo, over sociale aspecten van ziekte en gezondheid levetde
aansrijzingen op dat de medische consumptie bij ziekenfondspatiënten en parti-
culiere patiëoten geen belangrijke verschillen vertoont.

Door dit Instituut werd een overzicht gepubliceerd van groeidiagrammen,
waatin de tesultaten zijn \reergegeven van een landelijke 'survey' van lengte,
gewicht en rijpingskenmerken, verricht in de jaren ry64-r966.

In het Radiobiologisch Instituut rNo leidde de ontwikkeling van een separatie-

techniek, waarmee het mogeliik is om bloedvormende stamcellen - de belang-
riikste componenten bij beenmergtransplantatie - te concentÍeren en te zuiveren
van gevaadijke en dus ongewenste lymfoïde cellen, tot een stetke verbetering van
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de resultaten van beenmeÍgtransplantatie bij lethaal bestraalde proefdiermodellen.
Deze methode werd eind 1968 voor het eerst in de kliniek te Leiden toegepast bii
de behandeling van een patiënt met immuundeficiëntieziekte door middel van been-
mergtraflsplantatie. Deze behandeling leidde tot een snel en vrijwel volledig her-
stel van de tot dusverre vooÍ ongeneeslijk gehouden aandoening.

Zeer gunstige resultaten werden bif proefdieÍen eveneens bereikt door de toe-
passing van antilymfocytenserum (als) ter preventie van de acute secundaire
ziekte. Daarmede is het stadium bereikt dat beenmergtransplantatie voot de be-
handeling van stralingsslachtoffers en patiënten met sterk verminderd afweer-
vermogen kan worden aanbevolen met een redelijke kans op het uitblijven van de
acute secund ahe ziekte.

Mede dank ziihet succes van de Nededandse beenmergtransplantatie, dat zonder
twijfel tevens te danken was aan de dgoureuze preventie van infecties door middel
van absolute isolatie van de patiënt in een zogenaamde'laminar flow unit', ont-
stond vanuit Nederlandse en buitenlandse klinische centÍa een sterke .vraàg fla r
isolatiefaciliteiten en naar adviezen ten aanzien van totale decontaminatie. Daarom
§/erd een apafie groep voor patiëntenisolatie binnen de Gezondheidsorganisatie
rNo opgericht, die over speciale fondsen kan beschikken voor een snelle ontwik-
keling van deze klinische toepassingen.

Eveneens van sterk toegepaste aatd waten de vele werkzaamheden, die ver-
band hielden met de produktie van anti-lymfocytenserum in samenwerking
met het Rijks Instituut vooÍ de Volksgezondheid en het Centraal Laboratorium
van de Bloedtransfusiedienst van het Nededandsche Roode Kruis, en de grote
aantallen testen die bij apen werden verricht ter bepaling van de activiteit in de
verschillende er,s-charges welke vooral uit het buitenland werden aangeboden.

In het Instituut voor Gezondheidstechniek rNo werd, naast het werk met be-
trekking tot meetmethoden (automatisering) en de interptetatie van meetgegevens
over luchtverontreinigende stoffen, een belangrijke bijdrage geleverd voor de for-
muledng van criteria en grenswaarden, voornamelijk van zwaveldioxyde (SOr)
en rook. Hoewel SO, nog steeds als een belangrijke indicator van de totale lucht-
verontreiniging wordt beschouwd, moet - gezien het toenemend gebruik van
zwavelvrij aardgas - ook meer en meer rekening worden gehouden met andere
componenteÍr van het luchwerontreinigingspakket. Gewerkt wordt aan het on-
derzoek over fuorwaterstof, stikstofoxyden, loodverbindingen en koolwater-
stoffen in verband met het wegverkeer.

In samenwerking met het Radiobiologisch Instituut rNo werd bestudeerd hoe
goede binnenklimaatcondities kunnen worden gehandhaafd in isolatieruimten
voor patiënten en in operatiekamers.

In het Medisch-Fysisch Instituut rNo is de ontwikkeling van programma's en
randapparatuur voor de rekenmachine non-9 in een stadium gekomen dat het



mogelijk is om de vectorcardiogrammen on-line te verwerken.
Het ptototype van het Elektronisch Sector Scan apparaat voor ultrageluids-

diagnostiek is zover gereedgekomen, dat kon worden begonnen ààÍt een onder-
zoek met proefpersonen in samenwerking met de afdelingen Elektro-enc efalografre
van het Academisch Ziekenhuis en het Diaconessenhuis te Utrecht. Dit onderzoek
heeft ten doel tot een betrouwbare interpretatie van de verkregen beelden te ge-
raken. Deze beelden worden verkregen door mct een stilstaande taster op het
hoofd de ultrageluidsbundel met een over 9oo vadërende hoek in te stralen. Hier-
door ontstaan momentane, continue beelden van de hersenstructuren.

Het onderzoek naar de responsie op sinusoïdaal iicht in verschillende hersen-
structuren bij de hond is afgesloten met publikaties. Fourier analysemethoden,
ontwikkeld voor dit onderzoek, worden thans toegepast in de kliniek. Dit on-
detzoek heeft aangetoond dat het gebruik van de digitale rekenmachine bij de
analyse van de hersensignalen van zoveel betekenis is, dat deze machine ook bij
andere onderzoekingen wotdt toegepast.

De proefdierenvoorziening in Nederland door het Centraal Proefdierenbeddjf
tNo werd in ry69 verder verbeterd. De opbouw van de katten- en hondenfok
vorderde volgens plan (afgeleverd werden 33o katten efl 2oo honden). Door het
indchten van een bijzonder dierenverbliif zal de mogelif kheid van het leveren van
ingeteelde t^tten- en muizenstammen worden verhoogd. Hoewel de vtaag naar
deze inteeltstammen niet groot is, wordt hierdoor toch in een behoefte voorzien.

Uit het onderzoek van de Werkgroep Experimentele Gerontologie rNo met
betrekking tot transplantatie van oÍganen van oude donores (dieren) bleek dat,
ook wanneer geen arteriosclerotische veranderingen zijn waatgenomen, gÍote
voorzichtigheid bij het gebruik van nieren van oudere donotes vooÍ transplantatie
bij de mens in acht moet worden genomen.

Het onderzoek, dat in t95z door de §Terkgroep rNo Tand- en Mondziekten is
aangevangen over het effect van fluoride-toevoeging aaahet drinkwater, is thans
afgesloten. In de toekomst zullen nog wel incidenteel bepaalde gÍoepen personen
wotden onderzocht. In verscheidene opzichten bleek het effect, in vergelijking met
de toestand van de gebitten bij de jongere bevolking van Culemborg (welke als

conttolegroep fungeerde), nog groter te zljn, dan verwacht werd. §7el moet wor-
den vastgesteld, dat thans de algemene invoering van fluoridering weinig voort-
gang maakt.

De resultaten van de proefneming met lokale applicatie van fluodden in Tiel
§rettigen de conclusie dat hiervan in een gefluorideerd drinkwatergebied weinig
additionele verbetedng is te verwachten. Vandaat het belang dat wordt gehecht
aàn eeÍt project 'tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en opvoeding', waal.
bij aala moeders en aanstaande moeders voodichting wordt gegeven. fn verband
met de rol welke suiker vermoedelijk heeft bij de vestiging van cariogene bac-
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teriën in de mond en bij het ontstaan van cariës wordt als eerste maatregel voor-
lichting gegeven oveÍ een suikervrije voeding voor o- tot r-jarigen.

Het door de Werkgroep Tuberculine-ondetzoek rxo epidemiologisch gerichte
tuberculine-onderzoek, dat bij scholieten en recruten werd uitgevoerd, heeft aan-

getoond dat ook in ry69 de circulatie van tuberkelbacteriën onder de bevolking
verder is afgenomen. Dit in tegenstelling tot de door enkelen geuite vÍees vooÍ toe-
neming door'import-tuberculose'.

Bij het door de Gezondheidsotganisatie rNo gecoördineerde internationale
tuberculine-onderzoek, dat thans z5 deelnemende landen omvat, hebben zich
Bnzihë en Chili aangesloten.

Door de §Terkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek rNo kon aan de hand
van een ondetzoek bij patiënten worden vastgesteld dat een theoretisch ontwik-
kelde formule om de dosering van sulfonamiden te bepalen voor de praktijk
bruikbaar is. Het onderzoek naar de betekenis van cytostatica voor patiënten bij
wie een kwaadaardig longgezwel operatief werd verwijderd toonde aan dat het
geen zin heeft deze stoffen te gebruiken om verdete gezwelgroei te voorkomen.
De langdurende werkzaamheid van het middel amiodaron bij de behandeling van
hartkrampen (angina pectods) werd in een dubbelblind onderzoek bevestigd. De
bijwerkingen zouden volgens een oogheelkundig onderzoek geen bezwaar op-
leveren om de therapie vooÍt te zetten.

De Atherosclerose-'§l'erkgroep rNo besteedde het voorafgaande iaar meer aan-
dachtaan de betekenis van de bloedplaatjes bij het optteden van klinische manifes-
taties van atherosclerose. Geconstateerd kon worden, dat de logadtme van de
optische dichtheidsverandering tijdens aggregàtie onder invloed van Adenosine
difosfaat lineair samenhangt met het aantal bloedplaatjes dat in aggregatie is over-
gegaatu Op basis van deze uitkomst kunnen kwantitatieve vergelijkingen met be-
trekking tot de aggregatie tot stand komen.

Het onderzoek over de infiltratie van bloedbestanddelen vanuit het lumen in
de aortawand leidde tot de conclusie dat de zogenaamde predilectieplaatsen voor
'fatty streaks and spots' liggen in de ateas van verhoogde permeabiliteit.

Uit de medewerking van de §Terkgroep aanhetlongitudinale bevolkingsonder-
zoek te Zutphen onder leiding van Prof. Dr. F. S. P. van Buchem, kwam naar
voren dat personen bii wie klinische verschijnselen optradeÍr meestal behoorden
tot een groep waarbinnen het cholesterolgehalte van het bloedserum verhoogd
was of tot een groep met een 'normale' cholesterolspiegel m ar rnet een vedaagd
lecithinegehalte als fuactie van het totaal aar. bloedlipiden.

De door de §Terkgroep rNo Epidemiologie van cana verrichte onderzoekingen
hebben geleid tot het inzicht dat van jonge manneÍr en vÍouwen met cÀRA-

symptomen slechts eeflzeet. klein deel de hulp van een arts inroept. Het peÍcentage
dat zich tot een medicus wendt is het grootst bij de peÍsonen die klachten hebben



of hebben gehad over astma-aanvallen. Toch wordt ook van deze groep slechts
zofi behandeld. Van de personen met klachten over chronische hoest, chronische
expectotatie of reeds vrij ernstige dyspnoe, is slechts 4-rcoA in behandeling.

In het kader van de werkzaamheden van de Commissie voor Arbeidsgenees-
kundig Onderzoek rNo heeft de voorbereiding voor het functioneren van een

meetteam, dat tot taak heeft in de bedrijven metingen te verrichten over de fysieke
functionele belasting, ertoe geleid dat begin t97o met de metingen is begonnen.
De uitkomsten hiervan zullen mede van betekenis kunnen zijn als referentiekader
bij de revalidatie, c.q. herscholing van genezeÍl hartpatiënten.

De bii de Radiologische Dienst rNo beschikbare whole-body counter werd in
toenemende mate gebruikt voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. In 1969

werden 4oo personen aan een onderzoek onderworpen, voorflamelijk met betrek-
king tot de ijzerstofwisseling.

De in deze Dienst ontwikkelde bilaterale scanner, die kwantitatief isotopen-
verdelingen in menselijke organen bepaalt, blijkt een waardevolle verbetering te
zijn. van de thans gebruikelij ke'scan-methoden'.

Ten aanzien van de ondetzoekingen welke in het kader van de samenwerking
met de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid worden
verricht, zij vermeld dat het door de Vereniging geëntameetde onderzoek bij be-
jaarden tot de conclusie leidde, dat het percentage zeer slechtzienden en blinden
bij deze groep van de bevolking groteÍ is dan werd verondersteld.

Naast het werk in de instituten en werkgroepen vÍoeg een groot aantal onderwer-
pen de aandacht van de Gezondheidsorganisatie rNo. De voorbereidingen van
enkele hiervan hebben een zodarig stadium bereikt dat het zinvol lijkt hieraan in
dit verslag enige aandacht te geven.

KEURING \/AN TÀNDHEELKUNDIGE MATERIALEN

Door de Nederlandse Maatschappii tot Bevordering der Tandheelkunde is begin
t968 aan de Centrale Organisatie rNo verzocht de mogelijkheid na te gaan de
keuring van tandheelkundige materialen bij rNo onder te brengen. Aanleiding was

een reeds geruime tijd bij de Nededandse tandartsen bestaande behoefte beter te
worden geïnformeerd ovet de kwaliteit van verschillende in de handel zijnde
materialen ten dienste van de tandheelkunde. Deze toch moetefl aan bepaalde

eisen voldoen, opdat de voorzieningen die bij de patiënten worden getroffen op
een zekere levensduur kunnenbogenen het gebruikte materiaal geen schadelijke
invloed op de weefsels uitoefent.

Nadat de Centrale Organisatie rNo zich nader georiënteerd had over dit pro-
bleem, is een nota tetzake opgesteld. Op gtond hiervan heeft zij besloten voor-
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noemde keuringen aan de Gezondheidsorganisatie rNo toe te vertrouwen.
Aan de hand van de nota heeft de Gezondheidsorganisatie rNo ovedeg gepleegd

met de Nederlandse Maatschappii tot Bevordering der Tandheelkunde. Dit heeft
geresulteerd in het besluit van het bestuur van de Gezondheidsorganisatie rNo het
verzoek in te willigen op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide
partiien. Krachtens deze overeenkomst is een Commissie voor Keuring van Tand-
heelkundige Materialen rNo ingesteld, die tot taak heeft het ontplooien van activi-
teiten, die leiden tot een effectieve en betrouwbare keuring van tandheelkundige
materialen.

Conform het reglement van de Commissie heeft het bestuur een §Terkgroep
Keuring van Tandheelkundige Materialen rNo in het leven geroepen, welk
uitvoerend orgaar, met de keuringswerkzaamheden is belast. Àls hoofd van de

werkgroep is per r 5 september benoemd Ir. H. P. L. Schoenmakers, tevens hoofd
van de Afdeling Materiaalkunde van het Tandheelkundig Instituut van de
Riiksuniversiteit te Utrecht.

In het naiaar bracht Ir. Schoenmakers een odënterend bezoek aan de te Chicago
gevestigde keurende instantie (Dental Materials Sector) van de American Dental
Association (eoa). Tevens werd een congres bijgewoond van de International
Organization for Standardization (rso).

Mede aan de hand van de aldus ingewonnefl informatie werden door de Com-
missie richtlijnen vastgesteld voor de diverse te volgeo procedures.

Een artikel ter plaatsing in het Nededands Tandartsenblad onder de titel 'Naar
keuring van tandheelkundige materialen in Nededand' werd voorbereid (versche-
nen in het nummer van ,o jan:uari r97o). In dit artikel ligt - behalve publikatie
van het feit, dat in Nededand een begin wotdt gemaakt met de keuring van tand-
heelkundige materialen onder auspiciën van de Gezondheidsorganisatie rNo -
tevens een oproep aan de tandartsen besloten om aan de hand van bij het artikel
gevoegde enquëteformulieren de §Terkgroep te willen inlichten inzake die fabri-
katen, waarop hun koopge\il/oonten in het bijzonder zijn gericht.

sruDrECoMMrssrE psycHoHycÍËNE ÍNo

Op 4maaninstalleerde de Staatssecretaris van Sociale Zakenen Volksgezondheid,
Dr. R. J. H. Kruisinga, de Studiecommissie Psychohygiëne rNo. In zijn installatie-
rede wees de Staatssecretaris onder meer op de snelle sociale veranderingen die de
huidige maatschappii kenmerken en die een voortdurend beroep doen op het aan-
passingsvermogen van de mens. 'Helaas is onze kennis van de samenhang tussen
psychische gezondheid en alletlei milieufactoren, zowel fysische als socioculfurele,
nog klein', aldus de Staatssecretads. Voor volksgezondheidsbeleid is derhalve
wetenschappelijk onderzoek een eerste veÍeiste.
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De belangrijkste taak van de Commissie bestaat uit het formuleren van een
wetenschappelijk prograÍnma voor het onderzoek over psychohygiëne.

In afwachting van een vootstel tetzake is in het verslagiaar reeds gestart met een
tweetal proiecten, welke zijn ondergebracht in de ingestelde Projectgroep Psy-
chohygiëne rNo (zie blz. 7l van dit verslag).

In het najaat werd Dr. R. Giel, lector aan de Rijksuniversiteit te Groningen,
bereid gevonden medewerking te vedenen aan het opstellen van een werkpro-
gtamm door de Studiecommissie.

ONDERZOEK OP HEÍ GEBIED VAN DIÀBETES MBLLITUS

Een uit de Contactgroep rNo inzake onderzoek op het gebied van diabetes mellitus
gevormde Studiecommissie heeft zich intensief beziggehouden met het opstellen
van eeÍl werkprogramma betrefiende een onderzoek naat het optreden van prae-
diabetische verschijnselen bij familieleden van diabetespatiëflten. Dit plan is door
de Contactgtoep aarr'vaatd en voorgelegd aan het bestuur van de Gezondheids-
organisatie rNo, dat zijn goedkeuring heeft gehecht 

^ 
tt eer, vooronderzoek in een

tweetal centra. Ter uitvoering van het ondetzoek is per t maart r97o ingesteld de
Projectgroep Onderzoek Praediabetes rNo.

Uit de resultaten van het vooronderzoek zal moeten blijken of daatna een on-
derzoek op grote schaal zal worden a flge-vat.

STUDIECOMMISSIE ÀSBESTEXPOSITIE TNO

De eind 1968 ingestelde Studiecommissie Asbestexpositie rNo is op rz februad
geïnstalleerd. Haat taak is het bestuur te adviseren over het entameÍen - eventueel
coördineren - van ondezoekingen, welke kunnen bijdragen tot oplossing van
problemen verband houdende met mogelijke gevaren 'waat ànde bevolking wordt
blootgesteld door bij asbestverwerkende industrieën en op andere wiize vrij-
komende asbestlichaampjes. Doordat asbest voor steeds meer doeleinden wordt
gebruikt, kan van een reëel volksgezondheidsprobleem worden gesproken, zodat
het aangewezen wotdt geacht dat dit onderwerp in het kader van de Gezond-
heidsorganisatie rNo wordt bestudeerd.

De Studiecommissie verwacht in r97o met een planteruake te kunnen komen.
Zij heeft goede contacten met de Arbeidsinspectie en verschillende instituten.
Een betere inventadsatie van de door patholoog-anatomen vastgestelde meso-
theliomen, waarbij asbestexpositie een rol heeft gespeeld, is tot stand gekomen.



) OP HET GEBIED VAN TRANSPLANTATIE-ONDERZOEK

In het bestuur is de wenselijkheid uitgesproken te komen tot een betere coördi-
natie tussen fundamenteel en toegepast-natuuÍwetenschappelijk onderzoek op het
gebied van transplantatie.

Àls gevolg hiervan is contact opgenomen met de Stichting voor Fundamenteel
Geneeskundig onderzoek (ruNco) v^n zwo, hergeen geresulteerd heeft in de in-
stelling per r juli van een Commissie Transplantatie-onderzoek co-rNo/ruNco,
welke tot taak heeft de bij ruNco en de Gezondheidsorganisatie rNo ingediende
werkplannen en subsidie-aanvragen op transplantatiegebied gezamenlijk te bezien
en hieroyer advies uit te brengeÍt aar- FUNco (zwo) en de co-rNo. Het trans-
plantatie-onderzoek in het Radiobiologisch Instituut rNo valt buiten deze regeling.

De Commissie heeft alTe aanvngen voor tgTo op het onderhavige gebied be-
oordeeld en globaal gekarakteriseerd in fundamenteel en toegepast onderzoek.
Besloten is voorlopig op grond van deze indeling op basis van lol5o bij te dragen
in de kosten van de onderzoekingen. Indien deze sleutel te veel blijkt af te wijken
van de werkelijke verhouding kan de verdeling opnieuw worden bezien.

Aan het slot van dit hoofdstuk enige mededelingen van organisatorische aard.

SECRETARIÀÀÍ

In het Jaarvetslag 1968 werd reeds vermeld, dat het bestuur van de Centrale
Organisatie rNo Dts. F. H. J. Essenstam met ingang van r april 1969 heeft be-
noemd tot algemeen penningmeesteÍ. rn de hierdoor ontstane vacatuÍe van se-
cretaris van de Gezondheidsorganisatie rNo is nog niet voorzien. Dr. M. A.
Bleiker is bereid gevonden tijdelijk deze functie .waar te nemen.

BESTUUR

Op r januari ry69 waÍen de volgende bestuursleden aan de beurt van aftreden:
Prof. Dr. L. Burema, Prof. Ir. L. Huisman, Prof. Dr. T. D. Stahlie, J. Stork,
Prof. Dr. §r. J. c.verhaart en Dr. A. P. M. verheugt. De heren stahlie, Yerhaatt
en Verheugt stelden zich niet voor hetbenoeming beschikbaar. In het Jaarverslag
1968 werd hiervan reeds mededeling gedaan. In aansluiting hieraan kan thans
worden bericht, dat bij Koninklijk besluit y^n t9 maart 1969, no. 64, te rekenen
van t januari ry69 voor een tijdvak van zes jarcn zijn herbenoemd de heren Bure-
ma, Huisman en Stork, terwijl als nieuwe bestuursleden werden benoemd prof.
Dr. R. Donner, Dr.J.D. Mulder en Prof. Dr. N. Speijer. Laatstgenoemde onder
gelijktijdige eervolle ontslagvedening als tiidelijk bestuutslid.
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Het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar dertienmaal bijeen; het bestuur

vergaderde tweemaal.

coMMrssrE oRG^NrsATrÉ cEzoNDHETDsoRGANIs^Trr rNo (colrrco)

In het vorige iaawedag is uirvoerig ingegaan op de nieuwe organisatorische op-
zet\rafl de Gezondheidsorganisatie rNo zozls deze doot het bestuur op advies van
de couco is aanvaard. In de op 13 december 1968 gehouden bestuursvergadering
zijn als uiwloeisel van dit besluit de reglementen vastgesteld van de instituten,
wetkgroepen en commissies welke onder de Gezondheidsotganisatie rNo ÍessoÍ-

tefen.
In het verslagjaar is aandacht besteed aan de samenstelling van de Raden van

Toezicht en Advies van de instituten (voor het NIpc genoemd Raad van Beheer),

de Commissies van Toezicht en Àdvies van de werkgroepen, de Commissie voor
Klinisch Geneesmiddelenonderzoek rNo en de Commissie voor Arbeidsgenees-
kundig Onderzoek rNo. De verschillende colleges werden geinstalleerd en zijt
hun werkzaamheden begonnen. Voor de samenstelling moge worden verq/ezen
naar bijlage III van dit verslag.

In het kader van de nieuwe stÍuctuuÍ zullen deze colleges een actieve rol ver-
vullen bii de beoordeling van en advisering over de door instituutsdirecteuren en

hoofden van werkgroepen op te stellen werkplannen en ontwikkelingsplannen,
terwijl de Raden van Toezicht en Àdvies ook betrokken worden bij de beoordeling
van de begrotingsvootstellen van de instituten.

FINANcIËN EN PERSONEEL

Het verslag 1968 werd besloten met een confrontatie van de overheidsmiddelen

die door de Gezondheidsorganisatie rNo verkregen ziin c.q. aangevnagdworden
met het door de Raad van Advies voor het §Tetenschapsbeleid in ziin interim-
advies (maart 1968) neergelegde voorstel over de stijging van de overheidsuit-
gaven voor gezondheidsresearch.

Dit voorstel houdt in een stijging van de overheidsuitgaven in de iarcn ry67
tot en met t 97t van g-r.to/o. ln dit interim-advies werd door de Raad aangedron-

gen op een betere coördinatie van de gezondheidstesearch, Omdat deze coör-

dinatie nog niet gerealiseetd was, werd een aanzienlijk lager accfes voor dit
gebied voorgesteld dan de Raad anders zou hebben aanbevolen.

rVanneer dit overkoepelende org 
^tr 

eenmaal tot stand zal ziir, gekomen,

adviseert de Raad het in het interim-advies genoemde Petcentage van 9-rro/o
te verhogen tot r4-fio/o. De Raad vooÍ Gezondheidsresearch rNo - die in het
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begin van dit verslag reeds ter sprake is gebracht - is op z4 april r 97o geïnstalleerd
door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zodat met ingang
:rafl t97o het door de Raad van Advies genoemde peÍcentage van t4-t6o/o in de
hierna volgende opstelling kan worden gebruikt.

Realisatie en prognose van de behoefte aan ex-

ploitatie- en kapitaalsubsidie, gebaseerd op de

gegevens van de Gezondheidsotganisatie rNo
s%

Subsidiebe&agen bii

to%o

rJ.r t4
r7.r r8
20.47r

tr.t8,

ry67
r968
r969

basis

vetkregen
vetkregeo

r r.r t4+
r6,r r8
23.499

I t.r t4
ry.406
20.tr7

tt.rt4
r7.709
zo.8o1

sub-totaal J2.697 11.666

Subsidie-bedragen bii

40À r5o/o rGY"

rgTo gevraagd

rg1.r voorlopige raming

sub-totaal

4.rs6
2644r

4.960
27.r9t

z4.5zB

28.o65

5 r.8oz 49.717 ,r.r fi
totaal-genetaal ro6.573 to4.158

* Bedragen in duizenden guldeos.

In de cijfers zijn begrepen: prijsstijgingen, autonome salarisverhogingen en
algemene salarisverhogingen.

Het perceotage in het vervolg interim-advies wordt gegeven met uitsluiting
van de algemene loonronden. Daarom zijn ook in deze staat de percentages
berekend over bedÍagen exclusief de algemene loonronden. De bedragen daarvan
ziinlater bijgeteld. Om een indicatie te geven: in hettotaal-geneÍaalis hiewoor
verurerktjf8.Sr6.

Uit deze opstelling is de conclusie te tÍekken dat confrontatie van de subsidie-
bedragen die de Gezondheidsorganisatie rNo per jaar heeft gekÍegen c.q. heeft
aangevraagd met de bedragen die voortvloeien uit het advies van de Raad niet
eenvoudig is, voornamelijk omdat de subsidies voor kapitaalinvesteringen een
zeer sterke fucfuatie vertonen. Daarom is vergelijking met het totale subsidie-
bedrag dat over de periode wordt veÍkregen duidelijker. Uit deze vergelijking
blijkt dat het budget vooÍ r97r van de Gezondheidsorganisatie TNo past in het
kader van het door de Raad uitgebrachte advies. Hierbij moge nog worden opge-
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merkt, dat in het basisiaar het kapitaalsubsidie/2.ooo.ooo bedroeg en in het jaar

ry6g -f 6.ooo.ooo.
Het in de exploitatiesfeer voor alle activiteiten uit overheidssubsidie beschik-

baar gestelde bedrag komt voor tgTo te staan op f zr.o i 4.ooo ; in de kapitaalsfeer
opf z.74o.ooo.

In het exploitatiesubsidie is een additioneel subsidie, gtoot Í z.87r.ooo ver-
werkt voor loonstijgingen, die sinds het opstellen van de begtoting in het basis-
jaar ry67 plaatsvonden.

De bijdrageÍr van derden, opbrengst van werkzaamheden en overige baten
worden geraamd op rond/8.ooo.ooo, zodatin rgTokan worden uitgegaan van
een exploitatiebudget liggende op het niveau van cfuca f z9 milioen. De exploi-
tatiebegroting sluit met een verwacht tekort van f tgo.ooo.

Hoewel met etkentelijkheid dient te worden vermeld dat het voor r97o
gevraagde subsidie is verkregen, moet derhalve worden geconstateerd dat een

exploitatietekort wordt vooÍzien.
Zulks wordt mede veroorzaakt doordat in ry69 een samenwerking met de

Stichting Fundamenteel Geneeskundig Onderzoek (nuNco) tot stand kwam op
het gebied van weefsel- efl orgàafitransplantatie. Deze samenwerking was niet
in het werkplan r97o en derhalve ook niet in het budget r97o opgenomeÍr.
Voor deze activiteiten is een bedtag van f 4oo.ooo gecommitteerd; inclusief
dit bedrag is in r97o aan subsidies toegezegd r,4 miljoen gulden. Hieruit blijkt
dat de bevordedng van door derden verricht onderzoek gÍoteÍe priotiteit in
r97o zal krijgen, een ontwikkeling die ook al in ry69 viel te constateÍen.

§7erd in het jaarverslag over 1968 melding gemaakt van een dieptepunt met
betrekking tot deze activiteit, uit het vorenstaande blijkt duidelijk dat deze taak
zich in een stijgende lijn beweegt.

Aan het eind van t969 was de totale personeelsbezettiog 784 personeelsleden

(r 968 : 1 1 7), waawan zo7 (t968 : r 74) academici.
De totale formatie is te splitsen in: dienstverband met de Gezondheidsorgani-

satie rNo 728 (t968: 69o), dienstverband met derden zr Q968: zo), zonder dienst-
verband - in hoofdzaak in adviseursfuncties - 11 Q9682 4).
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Uitgaven

Algemene ko$en

O nderqoekirgen op e igen initiatief
Sectie r

Instituut voor Gezondheidstechniek rNo
Medisch-Fysisch Instituut rNo
Radiobiologisch Instituut rNo
Nedetl.Instituut voor Praeventieve Geneesk. rNo

Totaal Sectie r

Sectie z

\íerkgroep Tuberculine-onderzoek rNo
§Terkgroep rNo Tand- en Mondziekten
Commissie voor Klinisch Geneesm.onderzoek rNo
Athetosclerose-§Tetkgroep rNo
lVerkgroep rNo Epidemiologie van cene
rVetkgroep Experimentele Gerontologie rNo
§íerkgroep rNo vooÍ Klinische Neutofysiologie
Commissie voor Arbeidsgeneesk. Ondezoek rNo
Overige onderzoekingen in werkgroepverband

Totaal Sectie z

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief

C e sub t i di c e rde ondc rqo e ki tge n

Dienslen

Centraai Proefdietenbedti jf rNo
Radiologische Dienst rNo
Ptimaten CentÍum rNo

Cellraal Beheer

Totaal Diensten

Totaal

Inkomsten

Subsidie
Bifdragen van derden
Opbrengst werkzaamheden en diverse baten

Inkomsten totaal
Tekort

25488 28,96r 3r.r27

Realisatie

t969
Prognose I Prognose

t97o* | ,97,

r5,
385

48o
Í.2r.7

86

52t

6o3

IOI

2.543

4Í5

2.958

8to

17.47t
2.486

5.350

zz,t86

,"4a*

3.o8o

49r
197

3.768

7t9

21.o54

2.5r2

5.205

28.77t
190

1.782

2.220

25.284

2.42t

5.6r 8

,.r06
3.169

t.t58
t.q7

r9.870

rg8

402

t08
r.r37

96

787

3r2
j64
IO'

4.32'
24.193

r.z4o

33.r27

REALISATIE EN PROGNOSE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO

Exploitatie uitgaveo en inkomsten in duizenden guldens)

* Prognose opgesteld in maart r97o td tealiseting in r97o. Loonpeil br-rg7o.
t* T.l.v. subsidie 1.24c

T.l,v. bestemmingsreserve 16Í

toteal I.4or

r7



STAAT VAN LÀSTEN EN BATEN T969 GEZONDHEIDSORGÀNISATIE TNO

LASTEN

(in duizenden guldens)

Omschrilving

Algenene ko$en

Onderqoekirgen op eigen initiaÍief
Sectie r

Instituut voor Gezondheidstechniek rNo
Medisch-Fysisch Instituut rNo
Radiobiologisch Instituut rNo
Nederl. Instituut voor PÍaeyentieve Geneeskuode rNo

Totaal Sectie r

Sectie z

§flerkgtoep Tuberculine-ondetzoek rNo
§íerkgroep rNo Tand- en Moodziekten

Commissie v. Klinisch Geneesmiddelenondetzoek rNo
Atheroscletose-§íerkgroep tNo
§íerkgtoep Beiaardenonderzoek rNo
§íetkgroep rNo Epidemiologie van cena

§flerkgroep Experimentele Gerontologie rNo

§íerkgroep rNo voor Klinische Neutofysiologie
Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Ondetzoek rNo

Laboratotium voor Etgonomische Psychologie rNo

§íerkgtoep Keuring van Tandheelkundige

Materialen rNo

Totaal Sectie z

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief

G utb sidieerde onderqo e ki ngen

Dien$en

Centraal Proefdietenbedriif rNo
Radiologische Dienst rNo
Ptimaten Centrum rNo

Centraal Beheer

Totaal Diensten

Totaal uitgaven

Calculatotische afschrijvingen 3.trÍ,5
Betaalde huren 28,4

270,4

l-
6tt,t

Personele

kosten

3.o8 r,8
2.o64,4

2.562,6

3.78r,8

rt.492,6

Materiële
kosten

Í.r r5,7
56o,4

r.61t,3

eq,1
4.33r,1

Investe-
ringeo

zz6,g

r54,2

,27'2
2r3,1

8,I

,0,:

o,2

27,'
13,8

6,3

21,6

62,6

409,5

t",r_

4t9,8

240,2

4.444,4
2.779,-

4.56t,r
4.960,6

r99,4
268,9

412,7
r.o86,z

t4,t
rr9,2

34t,t
r48,5

67,-
2t6,4

,,7

921,4 16.745,t

r52'-
2o4,6

zzz,6
841,1

44,4
zz16

2Í7,4
60,7

30,9
r 90,8

47,4

J6,2
r66,9

Í44,5

Io, r

t16,4
roo,8

74,-
29,8

42,-

,,7

Í.rt4,g
z6z,z

. 7.r77,1

4t,t
t 5 49r,6

r.or 8, z

to2,7

t64,7

7gr,8

rr.48t,7 5.7 22,9

2tt,) 619,4

r9.727,Í

905 ''

z'542,6

ort,r_

2.9t7,8

8ro,-

27.188,3

,.tor,t

8.rr5,6

,.503,r

I8

Afschtijving volgeos aanschaffingswaarde

Totaal lasten

-l-r.8lt,'

27.o j8,4



Omschrilving

Basissubsidie

incl.
huisvestings-

kosten

Stimulerings-
gelden

Biidragen

en andere

inkomsten
van derden

Totaal
Saldo

t,o.v.
lasten

Ssbridic voor algcmene doelefuden

)nderqoekingen op eiget idtiatief
Sectie r
Instituut voor Gezondheidstechoiek rNo
Medisch-Fysisch Iostituut rNo
Radiobiologisch Instituut rNo
Neded. Instit, v. Praeventieve Geneesk. rN<

Totaal Sectie r

Sectie z
rVerkgroep Tuberculine-onderzoek rr.ro
lWetkgroep rNo Tand- en Mondziekten
Commissie v. Klinisch Geneesm,onderz.rNr
Athetosclerose-§íetkgroep rNo
rVerkgroep Beiaardenonderzoek rNo
§íerkgtoep rNo Epidemiologie van cÀR {
§Terkgtoep Experiment. Getontologie rNo
'§íerkgtoep v. Klin. Neurofysiologie
Commissie v. Àrbeidsgeneesk. Onderz. rNo
Lab. v. Ergonomische Psychologie rNo
§Tetkgroep Keuring van Tandheelkundige

Matetialen rNo

Totaal Sectie 2

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief

76o,6 94,t 8t r,r -ltt,-

,.t93,-
2.t69,-

,.7q,-
2.o49,-

r9,8

16,-
r r,8

8+9,+

r72,5

1fi,8
2,9rt,8

4.462,2
2.777,1

4.49t,6
4.984,8

17,8

-l- r,S

-14s,;
24,2

tt.974,- 7r,6 4.6i4,t 16,7zo,t -l-zs,-

r43,-
17 r,-
4Ír,-

Í.Í2O,-

, ,,-
r40,-
z6t,-
r 6r,-
6o,-

2Zl,-

2,t

6t,t
12212

4,2

7t,4

7,5

77,6

,,7

2to,7
295,2

4r7,7
I.I 2Or-

t t,-
r40,-

)40,4
t6tr-
6t,S

298,6

,'7

llr,
26,,

,'o
,r,8
ort
o,8

-l-s,,
lzrJ
o,,

42,2

2.749,- 2,5 ,t8,3 1. ro9,8 r27,8

r4.72r,- 74,r 5,o12,8 r9,829,9 IOZ,8

G uab r idi ecrde onderqoe k ingen

Diewten
Centraal Proefdierenbedti jf rNo
Radiologische Dienst rno
Primaten Centrum rNo

Centraal Bebecr

Totaal Dieosten

Totaal inkomsten
Nadelig Saldo

Rente eigen kapitaal c.a.

Totaal baten

8$,- 20r- 2o,- 866,- -l-rg,,

zGz,-

6o,-
r r,-
| 2r-

2.269,6

348,:

2,142,6

42o'4 t,2

,22 2r,- 2.618,- 2.96r,- t,2
h6,- ,o,- 7r,- 797,- -l-st,-

t7.301,6 167,r 7'816,, 2r.rtt,-
77,' -l-tt,t

21.788,1

r.67o,r

27,o58,4

f SrU.rar" rr., a. f

I C.rrtr"l" Organisatie rNo 
I

BATEN
(in duizenden guldens)

Onderqoekingen
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TIEN JAÀR GEZONDHEIDSORGANISÀTIE TNO

Exploitatie uitgaven en inkomsten

(in duizenden guldens)

Uitgaven

Algeneen

Onderqoekingen op eigen initiatief
Sectie r

Instituut vooÍ Gezondheidstechniek ruo
Medisch-Fysisch Instituut rrvo
Radiobiologisch Instituut rNo
Nedetlands Instituut voor Praeventieve Geneesk. :rNo

Totaal Sectie r

Sectie z
lVerkgtoep Tuberculine-ondezoek rNo
lVerkgtoep rNo Tand- en Mondziekten
Commissie voor Klinisch Geneesmiddelenonderzoek rNo
Àtheroscletose-Verkgtoep rNo
rVerkgroep Beiaardenondetzoek tNo
§íerkgroep rNo Epidemiologie van cÀRA

§Terkgroep Experimentele Getontologie rNo
\tríetkgroep rNo voor Klinische Neurofysiologie
Commissie voor AÍbeidsgeneeskundig Onderzoek rNo
Overige onderzoekingen in werkgroepverband

Totaal Sectie z

Totaal onderzoekingen op eigen initiaticf

G e rub s i di e erde on der4o e kinge n

Dienslen

CentÍaal Proefdiereobedtilf rNo
Radiologische Dienst rno
Primaten CentÍum rNo

Totaal Diensten

Centraal Beheer

Totaal

Inkomsten

Subsidie
Biidragen van derden
Opbtengst §/eÍkzaamheden
Diverse baten

Totaal
Tekort
Overschot

Totaal

ry6r t96,

r.t4)
6r,
682

4.tr3

52

Í,21,

782

9ro

,r7

1.695

1.o52

r.4ro

2.248

r.rr7
2.o48

7.97 z

tlr
,.404

rr6

394,ot

2.448 2,905

r.42'
89o

r.323

t.6$

r38
tt3
94

35'

4.157

142

t29
191

6rt

86o

284

9.64o

5.8o6

426
r,o»

tr4

7.427

78

-l tst

j.613

r8t
tGz

r92
6sB

r29

92

9o
84

1.7Í5
56

681

79

,27

-l- s

5Í'
2.96r

6zG

4.481

t20
ro6
703

,88

r79
6

4.o8o
232

8r4

,8

t.r84
268

t4t,

139

2'

86o l,zr4 t.4o6

4.496 t.19Í 7.o19

79r 8o4

t66
r6o

726

450
214

66+

t75
r78

728
2r9

7t3 947
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ONDERZOEKINGEN OP EIGEN INITIÀTIEF

Instituten

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK TNO

ALGEMEEN

In ianuari kwam een aankondigingskaart in een aandachttrekkende vorm inzake
zonnestralingsberekeningen gereed, waarmede belanghebbende architecten, in-
stallateuts van centrale verwarmingen, gemeentelijke diensten en docenten in
hoger en academisch technisch onderwijs vrerden geattendeerd op het bestaan
van door het Instituut uitgewerkte gegevens en tabellen voor dit doel. Hierop
werden zeer vele reacties ontvangen.

Van ro tot 19 apdl werd te Utrecht een BouwbeursgehoudeÍt,'§rà taa;nineen
gezamenlijke rNo-stand werd deelgenomen door het inzenden van een in eigen
werkplaats voor dit doel vervaardigde maquette van eeÍl gedeelte van de rNo-
gebouwen in de Zuidpolder. Hierin kan een aantal verschijnselen dat voor het
inzicht in conditioneringsproblemen van het binnenklimaat van belang is op dui-
delijke wijze worden gedemonstreerd. Voor deze gelegenheid zagen twee bro-
chures het licht, getiteld: 'Thermisch veÍantwooÍd bouwen en conditioneÍen Íra
voorafgaand elektrisch modelonderzoek' en 'Ventileren en thermisch conditio-
Íreren van gebouwen'.

WATER BN BODEM

In het kader van het onderzoek naar de migratie van minerale oliën in de bodem
wetd de grondwaterwet van Darcy bestudeerd, hetgeen heeft geleid tot het in-
zicht dat deze wet een rekeninstrument is, gebaseerd op een macroscopisch model.
Uitbreiding van dit model voor een meerfasenstroming @ijvoorbeeld watet - olie -
gas) is vootgesteld met behulp van de begrippen 'relatieve doorlatendheid' en
'grensvlakpotentiaal'.

De relatieve doodatendheid kan tot op bepaalde hoogte nog macroscopisch
worden gedefinieerd; dit is zeker niet het geval voor de grensvlakpotentiaal.
Desondanks wotdt hieryan wel gebruik gemaakt bii de winning van aardolie.
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Bij ongevallen is de hoeveelheid olie relatief gering, zodat de fouten die voort-
vloeien uit de definitie van de grensvlakpotentiaal een overheersende rol gaan

spelen.
Uit literatuurgegeveÍls betreffende metingen van relatieve doodatendheden

bleek dat bij zeer lage concentraties de fasen bijna of geheel immobiel werden.
Voor de praktijk van de waterwinning heeft de impasse waarin de meerfasen-

theorie zich nu bevindt geen invloed,aangezien in water opgeloste olie een één-

fase-systeem oplevert, dat met de gangbare hydrologische modellen kan worden
bestudeerd.

Voor de analyse van in water opgeloste componenten van gasolie wotdt nu
dezelfde techniek toegepast als bij in water opgeloste benzine, aangezien het om
dezelfde fuacties gaat.

Bij meting van de zuurstoftoevoeÍ van een beluchter wordt de in het '§'ateÍ aan-

wezige zuurstof meestal verwijderd met behulp van natriumsulfiet, dat daarbij
vrordt omgezet in natriumsulÍaat. In de laboratoriumproefsloot werd gevonden
dat door r g natriumsulfaat per liter water het zuurstoftoevoervermogen van een

beluchtingsrotoÍ ongeveet 4o/o gÍoteÍ wordt.
Het verkregen inzicht over het ontstaan van licht slib in oxydatiesloten wetd in

de praktijk getoetst. In een bepaalde installatie werd een zodanige verbetering be-
reikt dat de door licht slib yeroorzaakte moeilijkheden zijn §/eggenomen. Even-
wel kon de voor oxydatiesloten normale lage slibindex Írog niet worden bereikt.
Het onderzoek wordt voortgezet. Gedurende een groot gedeelte van het eerste
hal\aar werden in een andere oxydatiesloot het toegevoerde afvalwater en het ge-
zuiverde eÍfluent continu onderzocht, ten einde een inzicht te verkdjgen in de
mate waarin fosfaten worden verwijderd. Uit een daarna volgend onderzoek bleek
dat door toevoegen van iizenouten het fosfaatgehalte van citca t5 mg in het
ruwe rioolrvater tot r à z mg kan worden teruggebracht.

In het zwemseizoen werden in onoverdekte zwembaden, onder andere ten op-
zichte van hinderlijke blauwwierbloei, goede resultaten met het algicide diuron
geconstateerd, speciaal tezamen met algenetende Crustaceeën volgens de zoge-
naamde geïntegreerde bestrijdingsmethode. Bij zwembaden, waar de herbivore
Crustaceeën afsrezig waren, kwamen evenals vorige jaren enkele kotdurende op-
bloeien van de groene flagellaat Chlamydomonas voor.

In een zowtwaterzwembad, dat voor het eerst in het onderzoek betrokken was
en dat in het voorjaaÍ met helder oppervlaktewateÍ \r/as gevuld, bleef het dootzicht
tijdens het seizoen uitstekend.

Aan het eind van het zwemseizoen vretd geconstateerd, dat in bezonken algen-
detritus van enige zwembaden veel diuron aantoonbaar was.

Bij het experimenteel onderzoek in de betonnen putringen op het TNo-teÍrein
werd vastgesteld, dat het gehalte aan diuron in het water in het koude jaargetijde
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bijna niet afneemt en gedurende verscheidene maanden nagenoeg constant bliift.
Uit het onderzoek over de percolatie van diuron door de tatte zarrdlaag in de put-
ringen bleek, dat dit bestrijdingsmiddel tot een diepte .van 7t tot roo cm kan
petcoleren.

Voor de bepaling van de in water opgeloste bestanddelen van diesel- en gasolie
(dit water bevat vrijwel geen alifaten) werd een zeer gevoelige gaschromatogta-
6sche methode uitgewerkt en gepubliceerd. Hiermee kan nog o,or mg van een
bestanddeel per liter water worden bepaald. Voor twee-fasen systemen (die dus
ook alifaten bevatten) werd een iets andere methode uitgewerkt. Eerstgenoemde
methode werd op vele watermonsteÍs toegepast.

Voor de bepaling van zeet vele anorganische stoffen (meest metalen) in water
werd een veelzijdige atoomabsorptiespectrometeÍ aangeschaft. Hiermee werd een
zeer gevoelige bepalingsmethode voor kwik in water uitgewerkt. Men kan zo
nog o,r microgram kwik per liteÍ'nrater bepalen, waarbij bovendien organisch ge-
bonden kwik apart naast anoÍganisch kwik kan worden bepaald. Deze methode
werd incidenteel op oppervlaktewater in Noord-Holland toegepast.

BUITENLUCHT

In het industriegebied langs de Nieuwe §fater'n/eg, in het Westland, te Delft en
randgemeenten, op enkele vaste meetpuflten op de Zuidhollandse eilanden en in
de omgeving van Dordrecht en Alblasserdam werden de daar gebruikelijke syste-
matische metingen verricht. Deze betreffeÍL naast het meten met neetslagvangeÍs
en Luikse bollen, de bepaling van concentraties van zwaveldioxyde, standaard-
rook, fuorwaterstof en carcinogene stoffen. Voorts werd gemeten in N.O.-
Groningen, inZeeland (Sloegebied) en in de omgeving van het Noordzeekanaal
en de Zaan Het totaal aantal meetpuntefl in Zuid-Holland bedraagt thans 66,
tegen ,5 omstreeks eind 1968. fn de overige provincies bevinden zich nu 17 meet-
punten.

De internationale samenwerking oveÍ de toelaatbaarheid van SO, richt zich
voornamelijk op de Verenigde Staten van Amerika. Ook in Nederland is mede-
werking vedeend aan de formulering van overheidswege van criteria, grenswaar-
den en meetmethodieken voor SOr. De internationale samenwerking over andere
onderwerpen op het gebied van luchtverontreiniging (voornamelijk meetmetho-
den) vindt plaats via de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikke-
ling en de §Tereldgezondheidsorganisatie.

De automatisering van de monsterneming van SO, en standaardrook werd vol-
tooid per r april.

Veel onderzoek werd verricht vooÍ de ontwikkeling van nieuwe automatische
app,;ràten voor het meten van gas- en nevelvormige luchtverontreinigingen, met

24



name het bepalen y^Ít ozon en stiksofoxyden. In Vlaardingen ziin thans twee vol-
automatische meetpu in bedrijf, in Delft één.

Door middel van microscopisch stofonderzoek wetden vele monsteÍs stof in
beeld vastgelegd.

Voor de bepaling van lood in op filters gevangen stof uit de lucht werd een
snelle en gevoelige methode met de atoomabsorptiespectrometer uitgewerkt. De
gegeven monstergrootte en de gewenste detectiegrens vaÍl o,r microgram lood
per m3 lucht veteisen een gevoeligheid van o,r plg lood per filtermonster. Deze
gevoeligheid kon inderdaad worden bereikt.

Uit de onderlinge vergelijking van de ontwikkelde vier spectrofotometrische
bepalingsmethoden vooÍ ozon bleek dat deze alle vier stoechiometrisch vedopen.
Daarnaast wetd een vijfde methode (met indigosulfonzuur in water) onderzocht.
Deze gaf veelbelovende resultaten. Bii al deze spectrofotometrische methoden (die
zowel voor incidentele eenvoudige metingen als voor de ijking van registrerende
appaÍàten nodig zijn) bewijst het viervoudige absorptie-apparuat zijn nat. Dràget
buisies voor ozoÍr gaveÍl soms slechts too/o van de werkelijke concentraties aan.

Voorts kwamen gevoelige bepalingsmethoden gereed voor geringe concen-
traties in lucht van olienevels naast oliedampen, van lagete koolwaterstoffen (tot
o,o2 p.p.m. etheen) en van acroleine.

Bekende gascoÍrcentraties in lucht werden ondet meer gemaakt met het dif-
fusie-apparaat en met plastic zakken, waarbii de berekende en de gemeten con-
centraties ondeding goed overeeakwamen.

BINNENLUC HÏ

§7at het gieterij-onderzoek betreft, dat in samenwerking met de Commissie voor
Arbeidsgeneeskundig Onderzoek rNo is verricht, werd in ovedeg met de Afdeling
Bewerking Waarnemingsuitkomsten rNo een gedetailleerd programma opgesteld,
dat als richtsnoer zal gelden voor statistisch werk ten behoeve van de samenstel-
ling van het eindrapport, dat aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
moet worden uitgebracht.

Gewetkt wordt 
^an 

eerr samenvatting van de resultaten, verkregen bij metingen,
die bij aardewerkfabrieken in de omstreken van Gouda werden verÍicht. Bespre-
kingen met de Arbeidsinspectie zijn gaande betreffende een te houden medische
enquëte bij de arbeiders in de onderzochte fabrieken. Onderzoek wordt verricht
aan de eind 1968 aangeschafte 'personal air samplers' - bedoeld voor monsteÍ-
neming van lucht in de onmiddellijke nabijheid van de arbeider - ten einde:

- te onderzoeken of deze aan de specificatie voldoen;

- de gemeten stofconcentÍaties te relateren aan stofconcentraties die met andere
apparatefl zijn gevonden.
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Veel werk werd verricht aan de analytische bepaling en monsteÍneming rran op-
losmiddeldampen in fabrieken, waatbii in het bijzonder moet worden genoemd de

bepaling van het zeer giftige zwaveldichloride.
Naast de bovengenoemde projecten werd een groot aantal onderzoekingen van

kleinere omvang uitgevoerd.
Onderzoek werd verrichtnaat de concentratie-var. ethyleen in kassen. In ver-

band daarmede werd gewerkt aan verbetering van de monsteÍnemingstechniek
door gebruik van een 'cold trap'.

Ook wetden weer enige CO-metingen gedaan, o.a. met het registrerende in-
strument gedurende drie weken in een school te Zuiderwoude. Aan bootd van
een opleidingsschip werden met door het Instituut uitgeleende apparatuur CO- en

COr-bepalingen uitgevoerd. Deze concentratiemetingen werden als indicatie ge-

bruikt om na te g aD of bij bepaalde wind- en vaarrichtingen rook in de beman-
mingsvertrekken zou komen.

Voorts werd gewerkt aan de microscopische herkenning van asbest en het af-
scheiden van asbestvezeltjes van gelijke afmetingen. Dit wetk wordt vooÍtgezet.

De bepalingsmethoden voor kwarts in stof, voor bis(tributyltin)oxyde en vooÍ
trichloorethyleen in lucht werden verbeterd. Voorts kwamen gevoelige bepalings-
methoden gereed voor lage concentraties in lucht van zwavelmonochloride en

Íluothaan.
Overigens zij nog veÍwezen naar hetgeen aan het slot van de vorige rubriek

over bepalingsmethoden wordt vermeld, aangeziende ontwikkeling hiervan mede

ten behoeve van het binnenluchtonderzoek plaatsvindt.

BINNENKLIMAAT

Van het werk dat in opdmcht van, of in nauw ovedeg met deÍden wetd verricht,
kan het volgende worden vermeld:

Acht opdrachten aan maquettes werden in de windtunnel uitgevoerd om de in-
vloed van de wind op de betreÍfende bouwproiecten reeds in het ontwerpstadium
n te gaàr- en om dienovereenkomstig tijdig maatregelen te kunnen treffen.

Ten behoeve van het opstellen van Nededandse normen in de normalisatie-
commissie 'Ventilatie in woningen en gebouwen' werd het onderzoek in het
ventilatie-analogon vooÍtgezet. Het door de Stichting Bouwresearch gesubsidi-
eerde programma'Brandpreventie', waarbij de rookvetspreiding in mechanisch
geventileerde hoge woongebouwen wordt t gegaan, werd in het analogon verder
bestudeerd.

Voor het verschaffen van de noodzakelijke richtlijnen bij het ontweÍpen van de

ventilatie-installaties voor een nuclidencentrum en vooÍ een isolatiepaviljoen wer-
den opdrachten in het ventilatie-analogon uitgevoerd.
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Het onderzoek naar de luchtbeweging in een mede voor dit doel gemaakt model,
schaal r : r, voor een rrieuw te bourren zogenaamde kantoortuin (grote gemeen-

schappelijke kantoornrimte) kwam gereed.
Een onderzoek naar de luchtbewegingen in een bestaande operatiezaàl leverde

de inzichten die tot een opheffing van de bestaande moeilijkheden leidden.
In het waÍmte-analogon werd een opdracht uitgevoerd naar de overschrijdings-

kans van een zekere binnentemperatuuÍ, die men als maximum wilde aanhouden
voor een in ontwerp zijnd gebouw.

Het onderzoek betreffende de verschillen in keurmethodeÍr rrooÍ radiatoren, dat
tez^mer, met het laboratotium van de cEDRrc te Luik (Prof. Burnay) ten behoeve

van de Commissie lso r16, sc 4 wordt uitgevoerd, kwam gereed.
Een enquëte werd gehouden naar de gewenste luchttemperatuur in sporthallen

voor de sporten handbal en volleybal .Deze enquëte betrof z1 hallen en omvatte

496 spelers en speelsters.

Het continu uiwoeren van opdrachten kan slechts geschieden als de basiskennis
regelmatig vermeerderd wordt. Aan dit meer fundamentele rverk werd veel aan-

dacht besteed.
Bij het onderzoek naar de luchtbeweging in ruimten is nu zo veel inzicht ver-

kregen, dat thans aan algemene beschrijvingen wordt gewerkt, waarbij contacten
zijn gelegd met hoogleraren-aerodynamici van de Technische Hogeschool te
Delft. Enkele studies zijnin uitvoering.

De regeling van het binnenklimaat in een gebouw zal principieel moeteÍr v/orden
afgestemd op de wisselingen in de belasting (onder andere van de meteorologische
omstandigheden), op de eigenschappen van het gebouw (onder andere thermische
Íespons versus transmissie) en op de dynamische eigenschappen vaÍl de klimaat-
installatie, inclusief de regelinstallatie. Het onderzoek aan deze drie bestanddelen
vond voortgang, waarbij eveneens contacten werden gemaakt met de Technische
Hogeschool te Delft.

GELUID

In het kader van het onderzoek naar de tijdelijke gehoordrempelverschuiving van
aanlawaai geëxponeerde mensen zijn audiogrammen bewerkt die zijn opgenomen
voor de aanvang van de dagtaak en in de loop van de dag. Evenals bij het voÍige
onderzoek blijkt ook nu de rrs een afnemende functie tezijnvan de gehoordrempel
van voor het werk.

§7at betreft het onderzoek naar de permanente gehoorvediezen ten gevolge
van niet-continue expositie aan lawaai kan worden vermeld dat bewerking van
audiogrammen van klinkers van licht meta,^l en groepsaudiogrammen van §/erk-
Ítemers in de houtverwerkende bedrijven tot de conclusie leidde dat aan de niet-
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contiÍrue expositie een equivalent NR-getal toegekend kan worden.
Op het gebied van het geintegreerd praktijkonderzoek in de woningbouw wer-

den luchtgeluidisolatiemetingen verricht in een gtoot aantal woningen vafl twee
bouwtypen. Voorts werden eensteeflsmuren met voorzetwanden tussen eengezins-
woningen onderzocht, alsook anketloze spouwmuÍen. Het rapport Bouwlawaai
werd bij de Stichting Bouwtesearch ingediend, evenals de tekst voor de publikatie
'Het voorkomen van geluidlekken in vloeren bij doorvoering van c.v.-leidingen',
alsmede het eindverslagvan de derde enquëte naat de hinder van loopgeluiden in
182 flats met vloeren .vart 1'to kg/m,. Hoewel het onderzoek, dat door de Stichting
Bouwresearch financieel wordt gesteund, nog geenszins als afgesloten kan worden
beschouwd, leek het ge§/enst toch datgene wat reeds gevonden wetd, te publiceren.
Daattoe werd over de drie enquëtes een rappoÍt 'Zware vloeren en de isolatie
tegen loopgeluiden' geconcipieerd, dat zal worden uitgegeven door de Stichting
Bouwresearch.

In oktober werd in opdracht van de Stichting een vierde enquëte gehouden in
een vijftal woningblokken in een galerij-bouw. Het betrof hier fats met zwevende
vloeren met een totale massa van 38o kg/-,.

VBRLIC1ITING BN BEZONNING

In het kader van het onderzoek ct-,mbmatie van dag- en kunstlicht had een ver-
gelijking plaats van uitkomsten bij diverse wijzen van drempelonderzoek. Op
basis hietvan werd voor een zekete situatie de invloed rrageg àrt van venster-
hoogte, transmissiefactor van het vensterglas en niveau van de kunstvedichting
op de storende verblinding (inductie) via het veÍrster. Uit resultaten van een recent
onderzoek door anderen werd een grens voor de inductie vastgesteld.

Het onderzoekinzakevedichting van sporthallen werd afgesloten met een werk-
rapport en een publikatie die zal verschijnen in 'Electrotechniek'.

Aanwijzingen bij een te Pruag uitgevoerd onderzoek dat, wegens de speciale
samenstelling, daglicht te verkiezen zou ziin boven kunstlicht uit het oogpunt van
visuele prestatie en/of inspanning, leidde tot het besluit ter verificatie een onder-
zoek in gemodificeerde vorm in het fnstituut uit te voeren.

In de Commissie voor Spottvedichting werd medewerking verleend aan de
opstelling van aanbevelingen voor de verlichting en de visuele omstandigheden
in sporthallen, waarbij gebruik wetd gemaakt van voor dit doel verzameld feiten-
matetiaal, verkregen door enquëtering van spelers in een aantal relevante sport-
hallen.

Over problemen op het gebied van vedichting en bezonning vaÍr onder andere
scholen en woningen werd voodichting gegeven en werden enkele adviezen uit-
gebracht.
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;ö*.1:*rï**r"rische studie betreffende de functie ontwikkeling van kleine
kinderen in moderne flats kreeg een betere theoretische fundering. De door on-
derzoekers in de Verenigde Staten bij de bestudering van de omgeving en van
menselijk gedrag gebruikte begrippen werden geanalyseerd en ten behoeve van
het eigen onderzoek geconcretiseerd.

Op basis van de met de desbetreffende'pilot study'vetktegen inzichten werd
begonnen met het eigenlijke onderzoek naar de functionele doelmatigheid van
woningen, gericht op het woÍ]en mèt en veÍzorgen van kleine kinderen.

Aan de uitwerking van onderdelen van de methodiek stedebouwkundige waar-
deting in de Studiecommissie Grondslagen Stedebouwkundige Waardering werd
dezerzrjds medegewerkt. Op verzoek van het Instituut voor Planologie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht vond een bespreking plaats over de systematiek van
de stedebouwkundige waardering, dit in verband met de opzet van een kosten-
en batenanalyse van stadswijken.

Yoorts werd medewerking verleend aan de vootbereiding van de in r97o te
houden Cursus vooÍ aÍtsen en anderen, betrokken bii hygiënische vraagstukken
van volkshuisvesting en stedebouw (opstellen van het definitieve cursusprogramma
en het aantrekken van docenten). Ook werden voorbereidingen getroffen voor de

in november te houden Contactdag voor oudcursisten, gewijd aan de ondetwerpen
'Ziekenhuisbouw' en de 'Wet Ziekenhuisbouw'. Een sub-werkgtoep van de

Werkgroep Voortgezet Contact 'Artsencursus' beantwoordde in de vorm rraÍr een

voorlopig advies eerr .vraag van één van de Geneeskundige Inspecties met betÍek-
king tot de uit het oogpunt van volksgezondheid te stellen eisen aan (nieuwe)
woongebieden. Deze studie uzordt vooÍtgezet. De studie levert tevens gegevens op
voor een bepaald onderdeel van het ÍappoÍt Stedebouwkundige Waardering.

Op verzoek van het Openbaar Lichaam Rijnmond werden suggesties gedaan ten
aanzien vafl een onderzoek naar de mening van de bevroners van Rijnmond ovet
milieu-zaken, te v;eten een objectieve opname van het te ondetzoeken gebied en

daarnaast een subjectieve ondervraging van de desbetreffende bewonets als infor-
matieve aanvulling van het onderzoek. Uit de definitieve onderzoekopzet bliikt,
dat zowel deze objectieve als subjectieve gegevens zullen worden verzameld.

Sinds 1967 is onder leiding van Dr. H. Varekamp (Afdeling Allergologie van
het Academisch Ziekenhuis te Leiden) een bevolkingsonderzoek in Leiden in
bewerking naar de invloed van het wonen in vochtige en in droge woningen op
klachten van patiënten met astma, astmatische bronchitis, chronische bronchitis en
chronische thinitis, waaraarr sedert april r 969 door het Instituut medewerking werd
vedeend. In augustus werd een interimrapport opgesteld voor het Nededands Ast-
ma Fonds. Een van de belangrijkste conclusies was, dat de percentages patiënten met
astmatische klachten stijgen na rmate de vochtigheid vande woningen toeneemt.
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MEDISCH-FYSISCI{ INSTITUUT TNO

ÀLGEMEEN

De belangstelling voor de 'Biomedical Engineering' of biomedische technologie
in het algemeen en die voor het Medisch-Fysisch Instituut rNo in het bijzonder is
de laatste jaren sterk toegenomen. De interesse voor de werkzaamheden van het
Instituut blijkt uit de vele verzoeken om samenwerking, de financiële steun van
organisaties, fondsen en industrie en de vele bezoeken van buitenlandse weten-
schappelijke onderzoekets. Deze ontwikkeling kan geïllustreerd worden met enige
voorbeelden.

Nu de ontwikkeling van de foetaal hartfrequentieteller een eindfase heeft be-
reikt, is het van veel belang om een gÍoter onderzoek op te zetten, dat tot doel
heeft om een optimale trendbewaking van de toestand van de foetus te bereiken.
Hiertoe is een project ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Vedoskunde
van het Ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar dit soort projecten
niet uit het normale budget van het Instituut bekostigd kan worden, is een ge-
zamenlijke subsidie-aanvrage ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en het Praeventiefonds. Dit Fonds heeft de financiering van eeÍl
vooÍ het onderzoek benodigde rekenmachine op zich genomen, terwijl ook van
de zijde van het Ministerie een positieve bijdrage te verwachten is.

Van industriële zijde wordt veel belangstelling aar de dag gelegd voor enkele
ontwikkelde appar.ater en vooÍ samenwerking op bepaalde terreinen, terwijl ook
organisaties als Euratom en de Europese Economische Gemeenschap contact
zoeken met het Medisch-Fysisch Instituut TNo om zich te oriënteren over de toe-
komstmogelijkheden van de biomedische research en ontwikkeling.

Een onderzoekgebied als de biomedische technologie is bij uitstek geschikt om
door de technische hogescholen geëxploreerd te worden , Zo larlgzamerhand wint
deze gedachte veld en enig onderzoek op dit terrein wordt reeds op de technische
hogescholen verricht. Dat dit soort onderzoek uitgebrcid zal worden, blijkt onder
andere uit de benoeming van de directeur van het Medisch-Fysisch Instituut rNo
tot buitengewoon hoogleraar in de medische elektrotechniek aar, de Technische
Hogeschool te Eindhoven.

Hoewel bij een gr.oot aantal onderzoekingen van het Instiruut reeds daadwerke-
lijke interesse en medewerking van medische zijde werd ondervonden, is er de
laatste jaren duidelijk sprake van een toenemende belangstelling in onderwerpen
die door hun technisch, fysisch of mathematisch karakter moeilijk toegankelijk
en grijpbaar zijn voor de medische weteld. Een voorbeeld hiervan is de studie van
mathematische modellen met behulp van hybride rekenmachinetechnieken. De
groep RegelsystemeÍl van de bloedsomloop, welke deze modellen ontwikkelt,
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heeft reeds een zestal onderwerpen in bewerking, waarbij nauwe samenwerking
met medische instellingen plaatsvindt.

ONTWIKKBLING HULPMIDDELEN LICHAMELIJK GEBREKKIGEN

De praktische ervaringen, opgedaan bii de introductie in Nededand vaÍt eeÍr com-
mercieel vetkrijgbare elektromyografisch bestuurde kunsthand met één functie,
zijn thans verzameld en worden verwerkt in een rapport. Tevens worden de
mogelijkheden onderzocht om een elektromyografisch bestuurde kunsthand toe te
passen bij patiënten met eeÍl hoog amputatieniveau (bovenarm- en interscapulo-
thoracale amputaties).

De ontwikkeling van een kunsthand met twee functies wordt vooÍtgezet en
heeft twee nieuwe ontwikkelingen tot gevolg, namelijk die van een mechanische
polsdraaier en van een nieu'q/ stuursysteem. De reden hiervoor is dat voor de be-
sturing van een hand met twee functies vier onafhankelijke myografische signalen
nodig zijn, waatdoor geen signalen meer voorhanden zijn ten behoeve van een
polsdraaier. Bij lage amputaties is het echter mogelijk om een mechanische pols-
dtaater. te constÍueren die de draaiingshoek van de onderarmstomp veÍgÍoot. Door
gebruik te maken van de draaibeweging van deze stomp is het noodzakelijk een
besturingssysteem te ontwikkelen, dat niet door deze draaibeweging wordt be-
invloed. Een eerste pÍototype daawat is inmiddels gebouwd.

De ontwikkeling van een beenprothesekoker vooÍ geriatrische patiënten is ge-
richt op het vermijden van pijn in de beenstomp daat waar de bovenrand van de
koket in contact komt met het lichaam. In de eerste plaats worden hiertoe metin-
gen gedaan van de spanning van de huid ter plaatse en tevens wordt gezochtnaar
betere gipsafdtuktechnieken.

De contacten met de Metylschool te Utrecht en de Johannastichting/Het Dorp
te Arnhem monden uit in het adviseren eÍ] soms ook construereÍr van specifieke
hulpmiddelen vooÍ lichamelijk gebrekkigen. om tot een nau§/eÍe samenwerking
met de laatstgenoemde instelling te komen zijn reeds vergevorderde plannen op-
gesteld.

Bij elektromyografische registratie vanaf de rug bij pariënten met be'wezen dis-
cusprolaps bleek dat het oppervlakte-elektromyogÍam duidelijke verschillen ver-
toonde met dat van gezonde proefpersonen. In tegenstelling tot de resultaten bij
deze pathologische toestand, was dit verschil voor patiënten zonder duidelijke
neurologische afwijkingen nog niet evident. De vrerkzaamheden zijn ercp gericht
hierin meer inzicht te verkrijgen door verfijning en uitbreiding van de meet-
methoden. De aanleiding tot deze studies wordt gevormd door het grote aantal
petsonen met rugklachten in ons land.
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Daar de onderzoekgebieden Hart en Vaten van de Groep zeet fiàrtw aansluiten bij
die van de respectievelijke FUNGo §?erkgemeenschappen'Hartfirnctie' en 'Petifete
circulatie', is het van belang te kunnen melden dat een groep 'Regelsystemen van
de bloedsomloop' thans opgenomen is als werkgÍoep van de twee genoemde

werkgemeenschappen.
Het vroeger ontwikkelde hartspiermodel blijkt nog steeds een gÍoot aantalver-

gelijkingen met de werkelijke hartspier goed te kunnen doorstaan; onbevredigend
blijft echter dat de relatie kracht-verlengingssnelheid nog steeds ntiver hypothe-
tisch is. Via de 'sliding-filament theory' wordt getracht hiervoor een oplossing te

vinden. Op basis var, deze studie worden onderzoekingen verticht in samenwer-
king met de Medische Faculteit Rotterdam betreffende de identificatie en de be-

paling van hartfunctieparameters en in samenwerking met de afdeling Cardiologie
van het St. Antonius Ziekenhuis te UtÍecht beteffende kwantifisering van hart-
spier-ischaemieën.

Aan de verbetering van de beschrijving van het arteriële gedeelte van de bloeds-
omloop is veel aandacht besteed, daar deze beschrijving de basis voÍmt voor eeÍl

drietal onderzoekingen, te weten: optimale ballonpompwerking (in samenwerking
met de afdeling Hart- en Vaatchirurgie, Rijksuniversiteit te Groningen), eeÍr

methode voor onbloedige bepaling van vaatwandeigenschappen (in samenwerking
met de afdeling Hart- en Vaatchirurgie, Riiksuniversiteit te Utrecht) en functionele
geruisen in de kindercirculatie (in samenwerking met de afdeling Kindergenees-
kunde, St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven). Ten behoeve van dit laatste onderzoek
werden bij circa 75 kinderen 'van 2 tot rz jaat polsgolfsnelheden gemeten in
diverse arteriën met behulp van een nieuw ontwikkelde polsgolfopnemer. Voot-
lopige resultaten wiizen in de richting van een maximum in de uitstroomsnelheid
van het bloed uit de linker ventrikel op een leeftijd van ongeveer 7 jaat

Als bijdtage tot eefl kwantitatieve interpretatie van de meetresultaten uit expe-

rimenten van de werkgroep 'Neonatale Hartregulatie' onder leiding van Dr. A.
Versprille, afdeling Kindergeneeskunde, Academisch Ziekenhuis te Leiden, is een

computermodel van het betreffende hart-long ptepa:raa;t opgezet. Hierbif worden
op diverse plaatsen relaties tussen druk, volume en bloedstÍoom, alsmede het
transport van indicatorstoffen gesimuleerd.

HER§ENONDERZOEK

In het afgelopen jaar is het doel van het onderzoek van de groep een punt
van bespreking geweest. Daarbij is tot uiting gekomen dat al het onderzoek
verricht in de groep samengevat kan worden tot: bestudeting van de functie
der hersenen door het nagaan van relaties tussen activiteiten van hersen-
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eeflheden en heÍsenstÍucturen enerziids en gedÍagingen anderzijds.
Het onderzoek werd en wordt uitgevoerd in twee hoofdrichtingen, namelijk:

r. Experimenteel neurofysiologisch onderzoek bij proefdieÍen en bij proefper-
sonen.

z. Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij patiënten. §auwe samenwerking
met de afdeling Elektroneurologie van het Academisch Ziekenhuis te
Utrecht.)

Daarbij dient vermeld te worden, dat de twee ondetzoekrichtingen elkaar sterk
beïnvloeden. Uit het klinische onderzoek komen vraagstellingen flaar voren die
alleen experimenteel neurofysiologisch opgelost kunnen v/orden, en uit het laatste
komen technieken en methoden vooÍt die ook van betekenis zijn voor de klinische
diagnostiek.

Het onderzoek naar de responsie op sinusoidaal gemoduleerd licht in verschil-
lende hersenstÍucturen bij de hond is afgesloten met publikaties en met een proef-
schrift. Fourier analysemethoden, ontwikkeld voor dit onderzoek, worden thans
toegepast in de kliniek. Het onderzoek heeft aangetoond, dat lineair en niet-
lineair vedopende mechanismen onderkend kunnen worden. Tot het eeÍste me-
chanisme behoort de bèta frequentieselectiviteit; tot het tweede behoren de 'on-
off'elementen. Dit onderzoek heeft het tevens mogelijk gemaakt componenten
van de responsies te isoleren (ze harmonischen) welke in bepaalde heÍsenstruc-
tuten (corpus geniculatum laterale) relaties hebben tot perceptie.

Voor dit onderzoek is digitale computer-analyse van de hersensignalen inge-
voerd en deze is van zo veel betekenis gebleken dat zij in toenemende mate ook
bij de andere onderzoekingen toegepast wordt. Hieryoor is een aantal computer-
pÍogramma's vervaardigd.

Het bovengenoemde onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat voor bepaling van
de betekenis in het algemeen van de hersenactiviteiten - die als 'massa'-activiteiten
beschouwd kunnen worden - ook de activiteit van het neuroÍr, de herseneenheid,
bestudeerd moet woÍden. Daarom is een microfysiologisch onderzoek begonnen
naar relaties van zowel 'spontane' als 'verwekte' massa-hersenpotefltialen tot'unit'
potefltialen in respectievelij k hippocampus en visuele herseÍrstructuÍen.

Een nieuw aspect is een onderzoek waarvoor een computeÍprografirma veï
vaardigd werd naar coherentie van elektrische signalen in verschillende struc-
turen. Dit is enerzijds van belang voot het flag 

^n 
van de samenhang van functies

in verschillende hetsenstructuren bij normale dieren eÍl mensen, anderzijds voor
abnormale samenhang - te sterke mate van synchronie - bij epilepsielijders.

Een onderzoek naar een teeds enkele jaren geleden bespeurde specifieke activi-
teit in de temporale hersenschors, verwekt door bepaalde geluiden Stet'Bzzt'-
fenomeen) werd opnieuw opgenomen en getracht wordt de betekenis van dit nog
niet in de literatuur vermelde fenomeen te ontdekken.
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Het onderzoek naar langzame corticale potentiaalverschuivingen in relatie tot
toestanden van verwachting e.d. is afgesloten met eefl publikatie.

Het'pilot' ondetzoek bij epilepsielifders heeft aangetoond dat bii een klein aan-

tal patiënten de epileptische verschijnselen toenemen tijdens het uitvoeren van

taken en bij een iets groter aantal afnemen. Het onderzoek wordt thans uitgebreid
met het bepalen van de mate van coherentie in verschillende hersengebieden. Dit
laatste wordt bovendien ook uitgevoerd ten behoeve van diagnostiek bij relatieve

cerebrovasculaire insufficiëntie.
Bii dit alles is de r 6-kanaals enc radiotelemetrie van grote betekenis gebleken;

het is dan ook verheugend dat deze thans door een Nederlandse fi.rma commercieel

geproduceerd wordt.

ULTRÀGELUIDSDIÀGNOSTIE K

Het eerste pÍototype van het Electronisch Sector Scan apparaat is zover gereed-

gekomen dat met de experimenten met proefpersonen kon worden gestart. Deze

experimenten wotden verdcht in samenwerking met nnc-afdelingen van het

Academisch Ziekenhuis en het Diaconessenhuis te Utrecht.
Inmiddels zijnvan een gÍoot aantal gezonde proefpersonen hersenbeelden ge-

maakt. Deze beelden variëren sterk met de richting en plaats van instralen. Daat
de apparatuuÍ nog niet naar het ziekenhuis verplaatst kan worden, is het nog niet

mogelijk om ook beelden van Patiënten met hersenafwijkingen te maken.

De kwaliteit van de verkregen beelden is sterk afhankelijk van de eigenschappen

van de taster (arr.ay). Br ziin goede technologische vordetingen gemaakt in het

vervaardigen van 'atfays' met betrekking tot keramiekbewerking, soldeetech-
niek, akoustische achterkantdemping e.d'

De groepsleidet is verzocht om de organisatie op zich te nemen van een Neder-
landse Vereniging voor Ultrageluidsdiagnostiek. Op initiatief van Prof. M. Thiery
te Gent is thans overeengekomen eeÍl Beneluxvereniging voor Ultrageluids-
diagnostiek op te richten. De contactpersoon voor Nedetland zal de groepsleider

zíjn.

LONGMECHANICA

Bij het onderzoek naar de afhankelijkheid van de gevoeligheid van Pneumo-
tachografen vooÍ de samenstelling van het erdoor stromende gas (gasmengsel)

zijnnu ook metingen uitgevoerd met vochtige gasseÍI. Reeds eeÍder werd vermeld

dat voor pneumotachografen van de onderzochte soort de relatie tussen de vo-
lumestroom en de stromingsweerstand voor een willekeurig gas kan worden afge-

leid uit die relatie voor een standaardgas, mits de dichtheid en de viscositeit van
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het willekeurige gas bekend zijn, Deze regel gaat tevens op vooÍ vochtige gassen
wanneer aan de viscositeit van waterdamp een geschikte waarde wordt toegekend.

In samenwerking met de Longfunctie-afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis
te Utrecht zijn belangrijke verbeteringen aangebracht aan de ergometrie-opstel-
ling en zijn anderc voorzieningen getroffen als voorbereiding om de longmecha-
nica-opstelling in combinatie met de ergometrie te gebruiken.

De bediening van de gecombineerde opstelling is doot gedeeltelijke automati-
satie eenvoudiger en betrouwbaarder geworden.

INSTRUMENTÀTIE

Het onderwerp telemetrie is afgesloten met de ontwikkeling van een 3-kanaals
ecc telemetriesysteem, dat thans met succes toegepast wordt door de Medische
Dienst van de Koninklijke Nededandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te
IJmuiden. Uitetaard houdt deze afsluiting niet in dat op dit gebied geen adviezen
en startbegeleidingen meet zullen volgen.

De metingen vooÍ het onderzo ek naar de hartconditie van geriatrische patiënten
in de verschillende fasen van herstel, verricht in het Algemeen Ziekenhuis 'Zonne-
straal' te Hilversum, worden thans routinematig uitgevoerd door het meetteam
aldaar. Slechts bij technische vraagstukken en bij het staÍten van de meetprocedure
wordt nog assistentie vedeend.

Op het 
^PPaflat 

voor de bewerking van de sinusaritmie (srNna) is ten behoeve
van arbeidspsychologisch en psychiatrisch waarnemeÍr een tweede versie gevolgd,
welke maximaal achtmaalversneld ncc's kan bewerken en de sinusaritmie-waarden
kan uitschrijven. Een tekenmachineprogÍamma voor sinusaritmie-bewerking is
getoetst aan de resultaten van de srNBA. Er is nog geen conclusie getrokken over
het voorkeurspatroon van toepassing van de ene methode boven de andere.

Van een reeds in r96y ontworpen hoestteller is thans een serie van vijf gebouwd
voor een onderzoek van de §Terkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek rNo
naar de invloed van hoestonderdrukkende geneesmiddelen op het hoesten. Na
enige veranderingen in het ontwerp blijkt hetappanateen betrouwbare teller voor
het aantal malen hoesten in een periode van 8 tot 12 uur tijdens pÍoeven, welke
normale dagelijkse arbeid yertegeflwoordigen. De tellers zijn door een aantal
huisartsen in gebruik genomen.

E,en aantal instrumenten vooÍ medische toepassing werd getest, voornamelijk
elektrocardiografen en bandrecorders; teveÍrs werden adviezen verstrekt over in-
strumenten en meetopstellingen.

Aan het einde van dit verslagjaar werd de groep 'Instrumentatie' opgeheven.
De activiteiten, welke betrekking hebben op adviesvedening, testen van appar,a-
tuuÍ en startbegeleiding wotden overgenomen door de Groep 'Bevordering Toe-
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passingen'. Een nieuwe groep werd opgericht ondet de naa,mi'Advies en Infor-
matie Dienst ÀID'. Deze zal zichhooÍdzakelijk bezighouden met literatuur- eÍl
produktinformatieyoorziening op medisch-fysisch gebied, binnen en buiten het
Instituut. Reeds werden veelvuldig besprekingen gevoerd met instellingen en or-
ganisaties op het gebied van informatievoorziening in binnen- en buitenland.

CYBERNETIEK

Voor dendrieten van corticale hersencellen zijn vertakkingswetten afgeleid aan de

hand van gegevens uit de literatuur. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat

de tor nu toe gebruikte methodiek om dendrietenboompies kwantitatief te karak-
teriseren vooÍ veÍbetering vatbaar is. Verder is gebleken dat de paÍameteÍs, v/aaÍ-

mede een dendrietenveld beschteven kan wotden, een vrij gevoelige indicatie
vormen bij het onderscheideÍr rraÍl notmaal en abnormaal zenuwweefsel.

Een begin is gemaakt met een poging om de toenemende rijkdom aan dendrie-
ten in de ontogenetische ontwikkeling te corteleren met het ontstaan van detec-

teerbare elektrische activiteit van het zenuurstelsel en de veranderingen hierin
voor de verschillende stadia tijdens het maturatieptoces.

;:';Ï""-"*-. *ffiÏffi universiteiten te Groningen, Nijmegen, Am-
sterdam (v.,r.), Gent, Rotterdam en Leiden en van het Joannes de Deo Ziekenhuis,
Den Haag beschikken nu over een door de groep ontwikkelde foetaal hatfue-
quentieteller, die geschikt is gemaakt vooÍ invoer van het foetale elektrocardio-
gram, fonocardiogram efl ttaat wens ultrageluid 'Doppler'-signalen. Op een bij-
eenkomst van de groep 'Foetale Hartactie' werd verslag gedaan van onder-

zoekingen waarin het eerdergenoemde aPpara;at centr.aal stond. Over de handel-
baarheid en de bruikbaarheid van het appataat was men bijzonder tevreden.
Gesteld mag worden dat het eefl §/aardevol hulpmiddel is bij de bewaking van de

toestand van de foetus vóór en tijdens de bevalling.
fn samenwerking met de Afdeling Vetloskunde van het Academisch Ziekenhuis

der Vrije Universiteit te Àmsterdam is een project 'Ttenddetectie in de toestand

van de ongeborene' opgezet voor de duur van y jaar. Gehoopt wordt dat hiermee

de kans dat door moeilijkheden tijdens de geboorte aangeboren afwijkingen ont-
staan wordt verkleind. Voor dit ptoiect werd steun vedeend door het Ministerie
van Sociale Zaket en Volksgezondheid en het Praeventiefonds.

De apparatuuÍ vooÍ codering, sturing van het bandopname-aPPataat, regeling
van opnameduur etc. is gereedgekomen eÍl maakt thans deel uit van een opname-
station vooÍ vectoÍcardiogrammen (vcc's), welke in het St. Antonius Ziekenhuis
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te Utrecht is geinstalleerd. Het aldaar verzamelde patiëfltenmateiaal wordt statis-
tisch bewerkt om tot een classificatie van vcc's te komen. Golfvorm-analyse van
rcc's is opgevoerd door het invoeren van een aantal herkenningsprocedures.

via de ontwikkelde transformatiemethode is het mogelijk geworden om uit
4 ncc-afleidingen een transformatie te verkrijgen naar het Franksysteem. Deze
methode is van veel belang bij de opname van het Ecc tijdens inspanning, daar
hierbij, om bewegingsstoringen te voorkomen, van een andere dan de Frank-
afleiding uitgegaan wordt. Een onderzoek naar deze belastingselektrocardio-
gÍammeÍr wordt in samenwerking verricht met het St. Antonius Ziekenhuis en
de Afdeling Fysiologie van de Riiksuniversiteit te Utrecht.

De non-9 rekenmachine is uitgebreid met appaÍatuur die het mogelijk maakt om
'on-line' signalen in te voeren eÍl om verscheidene programmadelen 'tegelijkertijd,
te verwerken. Bovendien werd een terminal van de non-9 geïnstalleerd bij de groep
'Hersenonderzoek'.

BEVORDERING TOEPASSINGEN

Zoals teeds werd vermeld bij de groep 'Instrumentatie' wotdt een aantal activi-
teiten van deze groep vooÍtgezet. De belangrijkste hiervan zijn de sinus-aritmie
bewerking, de begeleiding van belastingonderzoek bij verpleeghandelingen in het
Algemeen Ziekenhuis 'Zonnestraal' te Hilversum en de introductie van telemetrie
bij eenvoudige bewaking van cardiologische patiënten in hetzelfde ziekenhuis.

De belangstelling van de zijde van de industrie is bijzonder gÍoot. Enerzijds is
het een algemene belangstelling voor ontwikkelingen op het gebied van de bio-
medische techniek, anderzijds een meer specifieke belangstelling voor een bepaald

^ppzÍ 
at. Zo mogen de foetaal-hartftequentieteller en het Elektronisch Sector

Scan apparaat voor ultrageluidsdiagnostiek zich in een gÍote belangstelling veÍ-
heugen, echter niet alleen van industriële zijde, maar ook van verschillende medi-
sche kanten.

F,en aantal 
^pparaten 

werd getest. De opdrachten hiertoe kwamen van fabri-
kanten, importeurs en gebruikers. De kennis van instrumentatiebandrecorders is
sterk uitgebreid, testrappoÍten van een achttalappanteflzijn thans voorhanden.

Binnen de ruNco §Terkgemeenschap 'weefsel- el orgaattransplantatie' is een
werkgroep 'orgaanperfusie'opgericht, die onderzoekzalverrichten op het gebied
van conserveren van nieren, lever, hart e.d. De technische evaluatie van de per-
fusie-apparatuat zal door de groep 'Bevordering Toepassingen' worden verricht.
Daar het hier een pÍototype betreft, zal de evaluatie vrij omvangrijk zijn. Tevens
zal technische assistentie worden vedeend aan die leden van de groep, die de
apparatuuÍ toepassen bij de conserering vaÍl organen.

De groepsleider heeft zitting in de Nnc6z-wcr (werkgroep elektrische veilig-
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heid van elektro-medische toestellen), alsmede in de internationale pendant

rEc6zÀ-wcr. In maandelijkse vergaderingen van de nationale groep worden aan-

bevelingen opgesteld op voornoemd gebied. fnternationaal is in Bad §Tiessee een

gedeelte van deze aanbevelingen besproken. In verband met de elektrische veilig-
heid van elektro-medische apparaten is een beperkt literatuuronderzoek gedaan

naat afiikeleÍr over experimenten gericht op toelaatbare stromen door het hart,

zowel bii uitwendig als bij inwendig aangelegde spanningen.

RÀDIOBIOLOGISCH INSTITUUT TNO

Het verslagiaar werd gekenmerkt door een stormachtige toename van de klinische
toepassingen op een tweetal gebieden die sinds de oprichting van het Instituut
een belangrijk deel van het researchprogfamma vormden: de beenmergtransplan-

tatie en de gnotobiotica - de beheersing van de microflora'
De ontwikkeling van een separatie-techniek waafmee het mogeliik is om bloed-

vofmende stamcellen - de belangrijkste componenten bii beenmergtfansPlan-

tatie - te concentreÍeÍt eÍl te zuiveren van gevaadijke en dus ongewenste lymfoide

cellen, leidde tot een sterke verbetering van de resultaten van beenmergtransplan-

tatie bij lethaal bestraalde proefdiermodellen. De acute secundaire ziekte, ook wel

Gtaft-versus-Host reactie genoemd, kan daardoof 'fr/ofden voofkomen. Deze

complicatie vormde tot dusverre de ernstigste belemmeting voor de klinische

toepassing van beeÍrmeÍgtransplantatie.
Deze vooruitgang, alsmede de vorderingen die ondet meer te Leiden met de

selectie van compatibele donors zijn gemaakt, resulteerden in een sterke opleving

van 'klinische trials' met beenmeÍgtÍansplantatie teÍ behandeling van diverse

immuun-deficiëntieziekten, aplastische anemie en acute leukemie. De separatie-

methode werd uitgevoefd voor de behandeling van een patiënt met Swiss tyPe

agammaglobulinemie in samenwerking met Leidse klinische teams. Deze behan-

deling had een zeer gunstig resultaat.
In de loop varr 1969 \il/eÍden eveneens separaties uitgevoerd te Boston, Minnea-

polis, Londen en Ulm, als voorbereiding voor klinische transPlantatie bii patiënten

met immuun-deficiëntieziekten en aplastische anemie, alle op uitnodiging van de

behandelende groepen.
Een groot aantal wetenschappelijke wetkers uit binnen- en buitenland bezocht

naat aanleiding van deze resultaten het Instituut om kennis te nemen van de ont-

wikkelde techniek.
Daarenboven §/efden onver§/acht gunstige resultaten geboekt met de toepas-

sing van antilymfocytenserum (em) ter preventie van de acute secundaire ziekte.
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Daatmede is het stadium bereikt dat beenmergtransplantatie voor de behandeling
van stralingsslachtoffers kan worden aanbevolen met een redelijke kans op het
uitblijven van de acute secundaire ziekte.Ditonderzoekwerdgedeeltelijkverricht
in opdracht van het Office for Aerospace Research. Het werd eind ry69 afgesloten.

In de komende jaren zal in de kliniek worden uitgemaakt in hoeverre de com-
binatie van selectie van donors op basis van histocompatibiliteitsonderzoek, de
zuivering van beenmergstamcellen en profylactische toediening van ALs tot vol-
komen bevredigende resultaten kan leiden.

Bij de stralingsziekte en bij vele immuun-deficiëntieziekten bestaat er bij de ont-
vanger geen of zeer geinge afweer tegen het transplantaat en kan de beenmerg-
transplantatie dus zonder voorbehandeling van de ontvangeÍ rfr/oÍden geënta-
meerd.

Bij diverse andere belangrijke ziekten, zoals beenmergaplasie, thalassemie en
leukemie dient de afweer van de gastheer wèl door middel van straling, cytotoxi-
sche middelen en/of ÀLS te worden ondetdrukt. Het onderzoek naar de optimale
voorbehandeling van de gastheer werd in dit verslagjaar reeds begonnen, waarbij
de moeiliikheid zich voordeed dat de toestand van het afweerappara t -vàn het uit-
gangsmodel in het laboratorium - te weten gezonde dieren - niet goed vergelijk-
baar is met die bij lijders aar, de bovengenoemde ziekten. Derhalve werd begonnen
met een uitgebreid onderzoek bij laboratoriumdieren naar de mogelijkheid van
inductie van een leukemie, die een met de klinische leukemie vergelijkbaaÍ ver-
loop heeft.

Afronding van de verschillende onderzoekingen, die ten doel hadden die acute
secundaire ziekte na beenmergtransplantatie te voorkomen, vindt thans plaats.
Daatna zal een aan\Íàng worden gemaakt met de studie van bestrijdingsmiddelen
van de late of chronische secundaire ziekte, die eveneens na een geslaagde been-
mergtransplantatie gevaadijke vormeÍl kan aannemen. Er werd reeds begonnen
met een ondetzoek naar geschikte modellen voor de late secundaire ziekte bij
knaagdieren.

Daatnaast werd veel aandacht besteed aan de isolatie en identificatie van de
hemopoietische stamcel, waarbii wederom de separatie- en concentratietechÍliek
van onschatbare waarde is gebleken. Voor beenmeÍg van de aap en de mens dient
een methode beschikbaar te komen waarmee het aantal stamcellen kan worden
bepaald. Derhalve is begonnen met de ontwikkeling van een in vitro methode
(weefselkweek) die tot dusverre veelbelovende resultaten opleverde.

Het tweede gebied waar.in een sterkb verschuiving van laboratoriumonderzoek
naar klinische toepassing plaatsvond, is dat van de beheersing van de microflora
door middel van isolatie en bacteriologische decontaminatie.

Mede dank zijhet succes van de Nederlandse beenmergtransplantatie, dat zonder
twijfel mede te danken was aan de rigoureuze preventie van infecties door middel
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van absolute isolatie van de patiënt in een zogenoemde'laminat fow unit', ont-
stond vanuit Nededandse en buitenlandse klinische centra een stetke .vraag naàt

isolatiefaciliteiten en naat adviezen ten aanzien van totale decontaminatie.

Omdat bif de huidige bezetting van de bacteriologische groep en de werkplaats

van het Instituut onmogelijk aan deze vruagkarr worden voldaan en wegens het

belang van een klinische evaluatie van divetse isolatiemethoden voot de toekom-

stige bouw van ziekenhuizen in Nededand, werd eind t969 eenaPaÍte gfoeP voor
patiëntenisolatie binnen de Gezondheidsorganisatie rNo opgericht, die over spe-

ciale fondsen kan beschikken voor een snelle ontwikkeling van deze klinische

toepassingen.
Eveneens van sterk toegepaste aaÍd §/aren de vele werkzaamheden, die verband

hielden met de produktie van anti-menslymfocytenseÍum, in samenwerking met

het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid en het Centraal Laboratorium van

de Bloedtransfusiedienst van het Nededandsche Roode Kruis te Amsterdam, en

de gtote aantallen testen die bij apen weÍden verricht ter bepaling van de activiteit
in de verschillende er-s-charges die vooral uit het buitenland werden aangeboden.

Dezewerkzaamheden werden verricht in opdtacht van het Ministerie van Sociale

Zaken en Volks gezondheid.
Mede dank zij de steun van de Biologische Afdeling van de Europese Gemeen-

schap voor Kolen en Staal konden grote aantallen apen worden getypeerd ten be-

hoeve van de onderzoekin ger, rraat de invloed van leukocyten antigenencompatibi-
liteit op de afstotingsreacties na beenmergtransplantatie, hart-, nier- en huidtrans-
plantatie. Deze studies zullen nog verscheidene jaren in beslag nemen. De moge-

Iijkheden vooÍ deze researchprogfamma's namen veÍdeÍ toe door het gereed-

komen van belangriike nieuwe behuizingen voot chimpansees en kleinere apen

in het kadet van de opbouw van het Primaten Centrum rNo. De plaats die dit
Centrum reeds thans inneemt wefd oflderstÍeePt dooÍ een symposium ovef 'Infec-
tions and Immunosuppression in Sub-Human Primates', dat van Í7 tot 19 decem-

ber ry69 te Rijswijk werd gehouden onder auspiciën van de §íorld Health Or-
garrrtza:.JLon en de Gezondheidsorganisatie rNo. Meer dan 5o deskundigen uit vele

landen §/aÍen die dagen te gast bij het Radiobiologisch Instituut en het Primaten

Cenffum.
Op het gebied van de oÍgaantÍansplantatie weÍd met de afdeling Thoraxchirur-

gie van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de Medische Faculteit Rotterdam

samengeveÍkt aan onderzoekprogtamma's Yafl hafttÍansplantaties bij grotere
proefdieren. Bij de rat weÍd een bruikbaar rÍrodel ontwikkeld voor de bestudering

van heterotransplantatie, §/aaÍheen het furídamentele progràmma zich geleideliik

verplaatst. Tevens §/eÍd meeÍ aandacht besteed aan de vetschillende methodieken

voof het opwekken van immunologische tolerantie, zowel ten behoeve van oÍ-
gaantransplantatie als voor het perfectioneren van de behandeling met antilym-
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focytenserum.
Met verschillende groepen te Rotterdam en Leiden werd nauw samengewerkt

aan problemen rondom de transplantatie van andere oÍganen, waarbij het Radio-
biologisch fnstituut rNo zich vooral richtte op de niertransplantatie bij de aap, de
preservatie van nieren in vitro en de produktie van diverse antilymfocytensera
voor experimentele toepassing.

Het pÍogÍamma betreffende de experimentele tumortherapie maakte eveneens
belangtijke vorderingen. Door het gereedkomen van de uitbreiding van het
Instituut kon de nieuwe hal voor neutÍonengeneÍatoren worden ingericht. Eind
t969 ariveerde de 1 MeV Van der Gruaff geneÍator (High Voltage) en werd met
de montage van deze machine begonnen. De meeste vootbereidende studies met
conventionele bestaling en met r y MeV neutronen, geproduceerd met de 4oo Kv
Van der Gruaff geneÍatoÍ, bij experimentele tumorcn zijn zover gevoÍderd dat
zodta de nieuwe neutronen-bronnen functioneren, het tempo van het vergelijkende
onderzoek naar. de effecten van snelle neutronen sterk kan worden opgevoerd.

Met verschillende tumotmodellen kon het eerder gevonden hoge nnr (Relatieve
Biologische Effect) van snelle neutronen op tumoren worden bevestigd. Boven-
dien bleek bii de toepassing van geftactioneerde straling de nrn van snelle neu-
tÍonen minder afhankelijk te zijtvan het ftactioneringsschema dan dat van conven-
tionele bestraling. Deze gunstige eigenschappen van snelle neutÍonen voor de be-
handeling van tumoÍen worden nog versterkt door de resultaten met Írormale §/eef-
sels, zoals huid en beenmerg, waarvoor juist lage nnr,-waarden werden gevonden.

De ontwikkelde kwantitatieve tumorcel analysesystemen en de meetmethoden
voor proliferatiesnelheid van de celpopulaties in tumoren werden uitgebreid toe-
gepast bij de bestudering van de effecten van eenmalige en gefractioneerde be-
straling. Daaruit kwam onder meer aanhet licht, dat tumorcellen die de bestraling
overleven een verandering ondergaan die door een verkorting van de celcyclus tot
een snellere proliferatie leidt.

Ook voot de evaluatie van de veranderingen van de bloedvoorziening van tu-
moreÍl na bestraling kon een meetsysteem worden ontwikkeld dat in belangrijke
mate kan bijdragen tot de inzichten in de stralingseffecten op tumoren.

In samenwerking met de Medische Faculteit Rotterdam en het Rotterdams
Radio-Therapeutisch Instituut werd begonnen met een onderzoek over de selectie
van tumortypen bij de mens die voor'klinische trials'met snelle neutronen-behan-
deling in aanmerking komen. fn eerste instantie lijken longtumoren en hersen-
rumoÍen hiervoor het meest geschikt en deze selectie bepaalt de richting van het
onderzoekprogÍamma over de effecten van snelle neutronen op normale weefsels
(longen, zenuwen) voor de komende jaren.

Ten slotte verdient vermelding de ontdekking van een verbinding met zeer wit-
gesptoken lymfocyten-mobiliserende eigenschappen, het polymethacrylzuur
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(nnea). Stoffen met dergelijke eigenschappen zijn mogelijk van praktisch belang
voor de versterking van het immuunsuppressieve en antileukemische effect van
extraco{porale bestraling van het perifere bloed. In drie vetschillende dier-leukemie
modellen bleek het rMAA eveneens in staat om maligne cellen uit de weefsels naat

de bloedbaan te mobiliseren, hetgeen niet alleen praktische vooruitzichten liikt te
bieden, doch eveneens belangwekkend is vanuit het oogpunt van het aangrijpings-
punt van deze stoffen op leukemische cellen.

Al deze werkzaamheden op het gebied van de tumorbestrijding werden in toe-
nemende mate aangevuld met het virologisch onderzoek van tumoren en met name
van leukemie, dat in het verslagjaar op gang werd gebracht.

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRÀEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

Binnen het proiect 'Taakstructuren, storingeÍr en ongevallen' vrerd voortgegaan
met het onderzoek van overbruggingen. Bij de methode tot systematische weer-
gave van taakstructuren bij constructietaken is uitgegaan van de begrippen taak-
stromen en taakfasen. Taakstromen worden geïdentificeerd door de verschillende
objecten §/aar een taakuitvoerder mee omgaa1' zij stellen als het ware de'levens-
loop' van deze objecten tijdens het taakvedoop voor. Deze objecten worden nu
eens actief gehanteerd, dan weer tijdeliik met Íust gelaten; in het eerste geval heten
zij actief. Taakstromen overeenkomende met objecten die tegelijke rtijd actief ziin
heten co-actief. Tussen actief en niet-actief zijn overigens tussenvormen mogeliik,
die met name als 'ovetbruggingen' en'anticipatorische overlappingen'een belang-
rijke rol spelen.

Overbruggingen tÍeden op als iemand die een taak uitvoert een gereedschap
na gebruik dicht bij de hand houdt met het oog op hetnieuwd gebruik ervan; hoe

dichter bij de hand hoe sterkm de overbrugging. Er is een opstelling ontworpen
die het mogelijk maakt de samenhang tussen duur en sterkte van overbruggingen
te bepalen. De hypothese dat vranneeÍ een overbrugging korter van duur is de
steÍkte ervan groter is, werd op grond van de verrichtingefl van verscheidene
proefpersonen herhaaldelif k bevestigd.

Verder werd het onderzoek van katachresen geëntameerd (een katachrese is het
toepassen van een voor een bepaalde werkzaamheid minder geschikt stuk gereed-
schap). Hierbij bleken drie voorspellingen uit te komen:

- kleine katachresen, het gebruik dus van Íiet zo erg ongeschikt gereedschap,
kwamen meer voor dan grote katachresen;

- rrtarmate het voorwelp waarmee een grote katachrese tot stand kon komen meer

beschikbaar gemaakt werd dan het vootwerp waarmee slechts een kleine
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katachrese vertoond kon worden, weÍd de kans op het optreden van eeÍl
grote katachÍese groter;

- bij ernstiger storingen traden gÍotere katachresen op.
Bovendien kon een ander effect geconstateerd worden: de groep proefpersonen,
die bedreigd werd door een eÍnstige storing, streefde naar risicovermindering
door gereedschap te kiezen dat in elk voorkomend geval nog wel, zij het matig,
bruikbaar zo:u zijn: zij kozen'universeel' gereedschap. De andere groep, waarbij
de eventueel optredende storing niet zo ernstig was, ging meer naïef te werk en
koos voor elke voorkomende taak het beste gereedschap, geen rekening houdend
met de bruikbaarheid ervan bij een misschien voorkomende storing.

Om een methodologische onvolkomenheid in dit onderzoek te vereffenen wordt
een gemodificeerde replicatie van het experiment gedaan.

Bif het overbruggingsexperiment ontstond de indruk dat de neiging tot anti-
ciperen, zich uitend in het naar toekomstige taakfasen toewerken, individueel sterk
verschilt. Dit is één van de punten v/aarvooÍ de op gang gekomen samenwerking
met de psycho-fysiologen van belang is. Deze samenwerkitg zal ook mogelijk-
heden kunnen bieden tot het simuleren van taken en het vinden van samenhangen
tusseÍr aspecten van taakstructuren en fysiologische verschijnselen.

Het vóóronderzoek in het kader van het project 'Sociale aspecten van ziekte en
gezondheid' in Utrecht werd afgesloten met een rapport, getiteld'Een oriënterend
onderzoek naat de achtetgronden van medische consumptie'. De resultaten van dit
onderzoek zullen it r97o worden gepubliceerd. Eén van de vragen welke dit on-
derzoek heeft opgeroepen is in hoeverre de gezondheidszorg op het eerste echelon
in kan spelen op de behoeften die bij de bevolking leven. Ook uit dit onderzoek
bleek namelijk dat een betrekkelijk groot deel van het morbiditeitsaanbod bij de
huisarts een niet-somatische achtergrond heeft, maar een gevolg is van het om-
zetten van psychischc en sociale spanningen in lichamelijke klachten. fn hoeverre
de huisarts voor het behandelen van de achtergrond van deze klachten is toege-
rust, is de vraag. Steeds meer maatschappeliike problemen worden tegenwoordig
uitgedost met het etiket'ziekte', met als gevolg dat de arts de maatschappelijk aar,-

gesrezen peÍsoon voor de oplossing ervan is geworden. Zowel voor de aÍts als

voor de maatschappij is dit een mogelijke bron van frustÍatie. Inbedding van het
werk van de huisarts in 'welzijnsteams', waaÍin deskundigen voor psycho-sociale
problemen zijn opgenomen, kan hier misschien eeÍl - althans gedeeltelijke - op-
lossing geYen.

Uit de vele gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd zij nog vermeld het
ontbreken van enig verschil in medische consumptie (in de vorm van dokters-
bezoek, medicijngebruik en tandartsbezoek) tussen ziekenfondspatiënten en 'par-
ticulieren'. Het beeld van de ziekenfondspatiënt die (ten onrechte) ot)erconsumeert
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\r/ordt hier althans dus niet bevestigd.* Een interessa'nte .vtaag, die hierbij rijst, is
hoe dit beeld tot stand komt. Een parallel vinden wij in het beeld van'de arbeiders

die maar profiteren van de sociale verzekering door (ten onrechte) steeds ver-
zuimen wegens ziekte'. Is niet in beide gevallen een visie op menseÍr uit lagere

sociaal-economische milieus, welke ervan uitgaat dat deze noch verantwoorde-
lijkheidsgevoel, noch arbeidslust hebben, de basis? Nader onderzoek naar die
visie en naar degenen die deze hebben lijkt, vanuit psycho-hygiënisch en vanuit
sociaal oogpunt, zinvol en ge\venst.

In nauw ovedeg met het Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
zal wotden t^geg ^i in welke richting deze explorerende fase van het onderzoek
zal worden voortgezet.

'Generatie en ziekteverzim' luidt de titel van een onderzoek naar. eventuele
generatiegebonden verschillen in het verzuimpatroon. Na literatuurstudie en be-
studering van de verwerkingsmethoden zijn vijf bedrijven, die sinds 1958 deel-
nemen aan de diagnosestatistiek van het Instituut, uitgenodigd aan het onderzoek
medewerking te verlenen. De bedrijven werd gevraagd opgave te doen van de
mannelijke handarbeiders die vanaf r95 8 of eerder onafgebroken in dienst zijn ge-
veest. Van deze ongeveer 37oo werknemers zijn de frequentie, duur en diagnose(s)

van hun verzuimgevallen nagegaan. De uitkomsten van de voodopige aralyse zijr,
vastgelegd in een interim-rapport, uitgebracht aan het Ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid.

De theoretische conclusie luidt, dat de dynamische generatietheorie verworpen
moet worden, dat de ideeën overafnemendevatbaarheidvoorinfectieziektenhoog-
uit beperkt houdbaar zijn, maar dat zowel de statische generatietheorie als die
omtreÍrt het ziektegedrag niet strijdig zijr, met de resultaten. In de vervolg-studie
dient daarom aandacht besteed te worden aan de kenmerken van bepaalde levens-

fasen en de ontwikkeling van het ziektegedrag ten opzichte van specifieke klachten
en aandoeningen.

De resultaten van de projecten 'Bemanningsvtaagstuk zeevisserij' en'Besommings-
verschillen tussen vissersschepen' wijzen erop dat met name de grote zeevisserij

waarschijnliikzeer gebaatzalzijn met grotere samenwerking tussen vissersschepen

op zee. Daarom is een nieuw project opgezet: 'Action research zeevisserij'.
De samenwerking zoa zich in eerste instantie moeten richten op het in vloot-

verband (tien à vijftien trawlers) frequent uitwisselen van betrouwbare informatie
over vangsten en visgronden. In tweede instantie zouden, op grond van ge-

x Gegeven het karakter van het vooronderzoek is het dienstig í te g^an of deze uitkomst te veralge-

meniseren is voor het gehele Nededandse volk.
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noemde informatie, rationele, ondeding afhankelijke beslissingen kunnen worden
genomen ten aanzien vaÍl voor de vloot als totaal en elk schip afzonderlijk, opti-
male visgronden. VerdeÍe samenwerking zou kunnen worden gezocht in taakver-
deling tussen schepen (visopsporing, visvangst, vistransport). Uiteindelijk zou een
situatie kunnen worden bereikt, waarin de grote zeevisserij opeÍeert door middel
van een aantal duidelijk als eenheid herkenbare vloten.

De economische situatie van de grote zeevisserij is thans zeer precair. In het in
oktober 1969 gepubliceerde eindverslag van het desbetreffende project werd op-
gemerkt dat zonder drastische veranderingen in de organisatie van de grote zee-
visserij, groteÍe vediezen en duidelijke arbeidsonrust in de nabije toekomst on-
vermijdelijk zijn.De van de zijdevan het Instituut voorgestelde organisatie van
de grote zeevisserij heeft een aantal grote voordelen:
r. De rentabiliteit van deze bedrijfstak zou aanzienlijk kunnen worden verbeterd.
z. Mede dank zij dit eerste punt wordt het mogelijk de vloot te voorzieÍr van extra

mankracht en appaÍatuur (thans onbetaalbare investeringen), waardoor werk-
tijden van 16-zo uur per etmaal (thans normaal) aanzienlljk kunnen worden
teruggebracht.

3. Een dergelijke 'industriële oplossing' van het visserijprobleem maakt het mo-
gelijk een groot gedeelte van de vloot vrijwel continu op zee te houden. Hier-
door kunnen verder afgelegen,visgronden worden bezocht. Afossingen van
bemanningen (bijvoorbeeld via transportschepen die voor vervoer van vis
zor.gen) volgens een roulerend systeem zou desondanks de 'afwezigheid' van
bemanningsleden beperkt kunnen houden.

4. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk inkomens van bemanningsleden los
te koppelen van de gÍootte van de vangst. Het thans gebruikelijke'garantie-
loonsysteem', waarbij bemanningsleden in principe een percentage van de be-
somming (het financiële resultaat van één reis) als inkomen krijgen, leidt tot
zeeÍ sterk wisselende inkomens. Dit laatste wordt niet altijd gewaardeerd.

De eerste fase van dit project bestaat uit een oriëntatie en kan worden gezien als
globale voorbereiding van het veldexperiment. Tijdens dezefase, die thans in volle
gang is, worden door middel van discussies met groepen reders (allen lid van de
Redersveteniging voor de Nededandse Zeevisserij) ondetzoekresultaten van de
projecten 'Bemanningsvraagstuk zeevisserij' en 'Besommingsverschillen tussen
vissetsschepen' besproken. Op grond van deze resultaten wordt in deze discussies
vervolgens het accent gelegd op mogelijke vetanderingen in de zeevisserij zoals
die dezenijds wenselijk worden geacht. Ditzelfde gebeurt nogmaals in persoon-
lijke gesprekken en met behulp van eeÍ] daaftoe ontwikkeld half-gestructureerd
interview.

Tijdens de discussies komt voortdurend ÍraaÍ voren dat de reders van mening
zijn dat schippers, die thans zéét autonot>m zijn en vrijwel geheel zelfstandig alle
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Íelevante beslissingen nemen terwijl het schip op zee is, niet kunnen functioneren
binnen een gÍoteÍe eenheid als een vloot als daardoor de beslissingsbevoegdheid
wordt beperkt.

Ditzelfde aÍgument is reeds in een vÍoegeÍ stadium genoemd, onder andere

naar aanleiding van een door de drie Nrpc-medewerkers geschreven artikel in het
voorlichtingsblad 'Visserij'. Hiernaast zijn er tal van andete bezwaren, die het
onzeker maken of een vlootexperiment zonder meet zal slagen. Omdat de visserij
geen 'experimenteel fiasco' zou kunnen opvangen, is gezocht tt ar een mogelijk-
heid om de totale visserijsituatie te simuleren in het laboratorium. Uitgaande van
een geslaagde simulatie van de bestaande visserijsituatie zouden dan veranderingen
kunnen worden aangebracht (in de richting van vloowisserij) en de effecten daar-
van kunnen worden bestudeerd. Een van de onderzoekers heeft deze overwe-
gingen geconcretiseerd in een rappoÍt 'Simulatie van de samenwetking tussen

vissersschepen van de gtote zeevisserij' (augustus r 969).

De publikatie 'Groeidiagrammen Nederland 1965' blijkt, gezien de vele positieve
reacties van medische en niet-medische zijde, in eefl grote behoefte in Nededand
te vooÍzien. De publikatie heeft eveneens in het buitenland aandacht getrokken. In
tabellen en groeicurven zijn de resultaten weergegeven vaÍr een landelijke sutvey
van lengte, gewicht en rijpingskenmerken in ry64-ry66. Deze suryey is een her-
haling op grotere schaal van het landelijke onderzoek van tien iaar tevoÍen.

Ruim 54.ooo kinderen en jeugdigen y^n o-24 iaar zijn eétmaal gemeten en ge-
wogen en rond 65oo adolescenten zijn ondenocht op rijpingskenmerken (trans-
versaal onderzoek). De jongste kinderen zijn liggend gemeten, vanaf z jaar is de
lengte staande bepaald. Van meisjes zijn mamma-ontwikkeling, pubesbeharing
en menarche, van jongens pubesbeharing, genitaal-ontwikkeling en testis-volume
in het onderzoek van de rijpingskenmerken betrokken.

Aan de methodiek van w'egen, meten, bepalen van rijpingsfase en registratie is
grote aandacht geschonken. De waatnemingen zijn, na uitvoerige bespreking van
de methodiek, uitgevoerd door verpleegsters en artseÍr van consultatiebureaus,
schoolartsendiensten en bedrijfsgeneeskundige diensten en vooÍ een klein deel

door naaste medewerkers. Toetsing aan diverse criteria leidt tot de conclusie, dat
de in het onderzoek betrokken kinderen representatief ziin voor de Nededandse
jeugd.
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Verkgroepen en commissies

.W'ERKGROEP TUBERCULINE-ONDERZOEK TNO

EPIDEMIOLOGISCH ONDBRZOEK

fn Amsterdam v/erd in de periode van zo januari tot en met r maaÍt in samen-
werking met de Stichting MÀsRo en het Districtsconsultatiebureau vooÍ tuber-
culosebestriiding bij 4204 personen, die deelnamen aanhet bevolkingsonderzoek,
een tuberculine-onderzoek verricht met r E ppD Rt z3 f Tween 8o.

Het tuberculine-onderzoek door teams vaÍr de Militair Geneeskundige Dienst
en vaÍl de Gezondheidsorganisatie rNo bij de recruten van de Koninklijke Land-
macht en van de Koninklijke Luchtmacht vond voortgang.

Evenals in vorige jaren is ook in 1969 weer een daling van de tuberculine-index
waaÍ te nemeÍl.

De volgende tabel geeft de aantallen onderzochte recÍuten in de jaren ry56 tlm
1969, terwijl tevens de percentages reacties groter dan y mm en groteÍ dan 9 mm
(zonder ncc-vaccinatie), in deze jarcr, gevonden, in deze tabelzijn opgeoomen.

Jaat
van

onderzoek

r956
r9r7
r9,8
t959
r96o
t96t
ry62
Í96,
r964

ry6t
t966
r967
r968
t96g

Aantal
recfuten

vÍoeger'
met BcG

gevaccineetd

lo'trroeger'
lnct BCG

gevaccineetd

Aantal teacties

>, mm
zonder scc

o/o teacties
>, mm

zondet scc

2r,6
zo16

r 9'o
r r,8
14,r

tzr9
ro,9

9,3
8,2

8,4

7,4
6,6

6,o

5,6

lo reacties

>9 mm
zondet ncc

Í9,2
t6,,
| 5,2
r3,6

t t,9
t I,o

9,o

1,7
6,9

6,3

',Jt,o
4,7

4,4

4tt48
455r5
41649

47164

4778t
49o86

48r68
47$8
4c78'
4ro88
44846

,t98t
44or 8

4127 |

5 33Í
651"
6284

6263

49t6
4t68

3044
2638

488
zo89

488
r 8o8

240'
246

| Í,7
Í4,)
Í4,4
73,2

lo,3
8,5

6,3

6,o

t,9
,,I

5,3

,,o
J,'
t,2

9490

784i
7rc6
65rr
6o66

t79)
4920

4t6t
,rt8
)278
,Í4r
22J9

250t
2ra4
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GERICHT FUNDAMÉNTE8L ONDER2OEK

PPD

In samenwerking met het Rijks Instituut voot de Volksgezondheid werd een on-

derzoek verricht naar de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van Mantoux-
Íeacties verricht met r E ppo-Utrecht f Tween 8o en r E PPD Rt z3 f Tween 8o.

Voor dit doel werden ,o7 Íecruten met t\rree tegeliikertijd verrichte tuberculine-
reacties onderzocht. Hierbii bleek dat met beide preparaten dezelfde uitkomsten
werden verkregen.

Op verzoek van genoemd Instituut werd in dubbeltests een aldaat bereid nieuw
gevriesdroogd nno onderzocht in vergelijking met het ppo uit Kopenhagen.

Gebleken is dat een grote overeenkomst in biologische werkzaamheid tussen

de beide preparaten bestaat en zij als zodarug elkaar kunnen veÍvangen. Slechts

het erytheem bij het nieuwe Utrechtse nno blijkt vaÍl een iets ander 'rood' te zlin
dan met het Kopenhaagse ppD wordt verkregen.

BCG

In een samenwerking van de Geneeskundige Hoofdinspectie, het Rijks Instituut
voor de Volksgezondheid, het Districtsconsultatiebureau voor tuberculosebestrij-
ding te ZwoLle en de §7erkgÍoep Tuberculine-onderzoek van de Gezondheids-
organisatie rNo werd een gecombineerd tuberculine/ncc-project uitgevoerd in de

periode april-juni. In totaal werden 20, peÍsonen met ncc gevaccineerd. Het ge-

vriesdroogde vaccin is bereid in het Rijks Instituut vooÍ de Volksgezondheid
onder de codenaam n r7.

In december, zes maanden na de vaccinatie, 'frretd een tuberculine-onderzoek bij
de gevaccineerden verricht. De gemiddelde lokale reactie bedroeg in decembet
6,o mm en de gemiddelde postvaccinale Mantoux-reactie 9,7 mm.

coönorN,ttre TNTERNATToNAAL TUBERcULTNE-oNDERzoEK

In het kader van het internationale tuberculine-onderzoek kwamen de rapporten
gereed over de onderzoekingen in Argentinië, Suriname en Curagao.

Inmiddels zijnBrazlbë en Chili toegetreden tot het internationale project. Voor-
bereidingen worden getroffen tot studies in Zuid-Afrika en in Oeganda.

In juni werkte een verpleegster van het team mee aan de opzet van het tuber-
culine-onderzoek in Servië, dat werd ingesteld bij de bevolking van alle leeftijden
die deelnamefi aatt een röntgen-bevolkingsonderzoek. Hierbii werd gebruik ge-

maakt vafl ppD Rt 2r, ppD-scrophulaceum, nno-Battey, ppD-KaÍrsasii, nno-Xenopei,
pp»-avium en ppo-Fortuitum.

In oktober werd door twee verpleegsteÍs een tuberculine-onderzoek vericht
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in Algerije. De resultaten hiervan werden verwetkt in een rapport van de r.s.R.u.
(Tuberculosis Surveillance Research Unit).

WERKGROEP TAND- EN MONDZIEKTEN TNO

Het jaar ry69 is het laatste geweest waarin het klinisch onderzoek inzake de drink-
waterfluoridering een groot deel van de tijd in beslag nam. De oorspronkelijk vast-
gestelde periode van onderzoek is voorbij en de voornaamste conclusies kunnen
worden getrokken. vooruitlopend op de eindverslaggeving kan nu reeds gezegd
worden, dat de proef belangrijke, voot de volksgezondheid zeer positieve resul-
taten heeft opgeleverd. De gezondheidstoestand van de gebitten van het jongere
deel van de Tielse bevolking is aanzienliik beter dan van de voor Nededand
representatief te achten Culemborgse. Vastgesteld moet evenwel worden, dat met
de algemene invoering van de fluoridering van het drinkwater weinig vooÍtgang
wordt gemaakt.

In het verleden heeft de §lerkgroep zich met betrekking tot de medische - niet
specifieke tandheelkundig. - facetten van de fluoridering voornamelijk beperkt
tot bloedonderzoek en fluoridebepalingen in lichaamsvloeistoÍfen. Voorts werden
tet bestudering van de fluoride-opname en -uitscheiding enkele expeÍimenten uit-
gevoerd. Bij de afsluiting van het onderzoek leek het nuttig een viertal facetten
van de lichamelijke ontwikkeling in studie te nemen. Bij de r5-jarigen werden
daafioe in ry69 enige metingen verricht, die vooral ten doel hadden de skelet-
ontwikkeling te controleÍen.

Naast het werk voor het fluorideringsonderzoek werd het experiment met lokale
applicatie van fluoride in Tiel voortgezet. Het ziet etnaat uit dat in een gefluori-
deerd gebied met het gebruikte beschermingsmiddel niet veel verbetering kan
worden bereikt. Hoe gunstig ook het effect van de waterfluoridering op de tand-
cariës is, het betekent dat de helft van de cadës van het melkgebit niet voorkomen
wordt. FIet nieuwe onderzoek van de groep is erop gedcht de cariës bij kleuters
verder te voorkomen. Dzar bij het ontstaan van cariës de voeding de centrale
plaats inneemt, werd begonnen met een voodichting vooÍ aanstaande en jonge
moeders over eeÍt minder suiker bevattende of zelfs suikervrije voeding. In het
kader van de voorlichting werd de moeder de gelegenheid geboden bij de tandarts
als prioriteitsgÍoeP behandeld te worden. Voorts zal hopelijk binnen niet te lange
tijd tot de oprichting van een tandheelkundig kleutercefltrum kunnen worden
overgegaan. De bijbehorende wetenschappelijke begeleiding kwam in het afge-
lopen iaar oP gang. fn samenwetking met de afdeling Preventieve Tandheelkunde
van de Rijksuniversiteit te Utrecht werd een basisonderzoek gedaan naar de mond-
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fl.otavanmoeders en hun babies. Door de §Terkgroep werd de cariësfrequentie op

zË-, lÈ- en 4-jaige leeftijd vastgelegd. Ten behoeve van een sociologisch onder-

zoek werd een eerste gespreksgroep gevormd.
In samenwerking met de Tandheelkundige Dienst van de Koninklijke Land-

macht werden twee onderzoekingen gedaan bij militairen. Eén betrof een studie

naarheteffect van waterfuorideting bif zo-jaigen, het andere heeft informatie op-

geleverd ovet de cariës-initiatie en -progressie tussen zo et z6 iaar.
Kennis omtfent het ontstaan van nieuwe lesies in die periode is nodig om te

kunnen beslissen of het al dan niet zinvol is op die leeftif d door de dienst individu-
ele profylactische maatregelen te doen nemen. Het eerstgenoemde onderzoek heeft

aangetoond, dat zelfs bij ionge mannen wier gebit al geheel gevormd was bij het

begin van de fluoridering, de gebitten aanzienliik beter zijn. Een en ander is een

aanwijziagte meer dat fluoridering een belangrijk lokaal effect heeft en bovendien

geen kortdurende verbetering geeft, maar een blijvend effect sorteert.

Het laboratoriumonderzoek van glazwxcarTës heeft zich beperkt tot verbeteÍing

van de technieken en fundamenteel onderzoek van de ruimten in gezond glazuur.

Met de verwoÍven kennis van deze materie kon een begin worden gemaakt met

de studie van door caÍiës ontstane submicroscopische ruimten.

COMMISSIE VOOR KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO

Over de activiteiten van de §Terkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek tNo,
die met de uitvoering van onderzoek op het onderhavige gebied is belast, wordt
het volgende vermeld:

De bewerking van een methodologisch ondetzoek naar de wiize waarop slaap-

middelen moeten woÍden geëvalueerd en het overleg met de pÍomotoÍ van dit als

dissertatie te publiceten onderzoek nam meef tiid in beslag dan kon wotden voor-
zien. De publikatie zal na in r97o verschijnen.

Het vodge jaar kon srorden vermeld dat met een hoofdpijnstillend middel de

bais kon v/orden gelegd vooÍ eefl uitgebreider en meer omvattend onderzoek. Dit
onderzoek is nu verricht eÍl een vooflopige bewerking der gegevens heeft 

^anne'
melijk gemaakt dat het mogelijk is migraine-aanvallen te onderdrukken door pa-

tiënten na toediening van een zetpil met indomethacin de volgende uten nog een

paar tabletten te geven. Na statistische bewerking zalhet onderzoek in een pu-

blikatie wotden vastgelegd.
Op grond van eeÍt aantal experimenteel, voornamelijk in vitro te bepalen ge-

gevens is het met behulp vaÍl een formule mogelijk om vast te stellen wat de aan-

vangsdosis van een sulfonamide (of een ander geneesmiddel) moet ziin en welke
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dosis met welke tussenpozen moet §/orden gegeven om een zo constant mogelijke
optimale therapeutische bloedspiegel te krijgen. Aan de hand van een praktisch
onderzoek kon worden aangetoond dat deze formule voor de praktijk van groot
belang kan zijn.

Het onderzoek naar de betekenis van verschillende zogenaamde 'eenvoudige,
pijnstillende middelen is aangevangen. De eerste resultaten, met medewerking
van een paar ziekenhuizen verkregen, stemmen hoopvol.

Het onderzoek naar de invloed van de behandeling met zogetaamde cytostatica
van patiënten, bii wie een longgezwel is weggenomen, met het oogmerk om uit-
zaalingen of plaatselijke nieuwgtoei te voorkomen, is gedeeltelijk bewerkt. In het
algemeen kon worden vastgesteld dat deze behandeling geen zin heeft; een uit-
gebreidere patholoog-anatomische classificatie en statistische bewerking geschiedt,
om er zeker van te zijn dat niet over het hoofd is gezien ofdeze therapie voor een
zeer beperkte speciale groep van patiënten wèl van nut zou kunnen ziin.

Amiodaton (Cordarone) is een middel waarvan in een dubbelblind onderzoek
de werkzaamheid kon worden aangetoond voor patiënten lijdende aan hartkramp.

Een onderzoek naar de betekenis van Lithium voor patiënten lijdende aan het
manisch-depressieve syndroom geeft hoopvolle perspectieven. In het bijzonder
zal worden n gegaan in hoeverre voortdurende behandeling het ontstàan -van

depressies kan voorkomen.
Het is bekend dat schizofrene patiënten, die in goede toestand uit een psychia-

trisch ziekenhuis worden ontslagen, in een hoog percentage binnen een jaar weet
moeten worden oPgenomen.Daat men veronderstelt dat dit veelvuldig moet uroÍ-
den toegeschreven aan het feit dat zij hun geneesmiddelen niet goed innemen,
wordt momenteel een groep van patiënten die hun geneesmiddelen innemen ver-
geleken met een groep van patiënten die éénmaal in de week worden ingespoten.
'§Tanneer deze laatste groep patiënten weer ziek wordt kan dit dus niet worden
toegeschreven aan het feit datzij hun geneesmiddelen niet hebben ingenomen.

ATHEROSCLEROSE-Tfr'ER KGROEP TNO

De belangrijkste activiteiten waren gericht op de volgende onderwerpen:

HBT ONDERKENNEN VAN DE ROL VAN DE BLOEDPLAATJES IN DE ONT§/IKKELING VAN
ATHEROSCLEROTTSCHE ZTEKTBVERSCHTJNSELBN

Voor het onderkenneÍl van de rol van de bloedplaatjes in de ontwikkeling van
atherosclerotische ziekteverschijnselen wordt grote betekenis gehecht aan hun
aggregatieneiging. Voor de bepaling van deze eigenschappen zijrr voornamelijk
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twee methoden in gebruik, namelijk die van Born en die van Lawson McDonald.

Volgens eeÍstgenoemde methode wordt aan gehepariniseerd trombocytenrijk

plasma aor, (adenosine-difosfaat) toegevoegd en wotdt de door deze stof verooÍ-

)aakte afname van het aarrtal trombocyten als functie van de tiid bepaald aarr de

hand van optische dichtheidsmetingen. Bii de tweede methode wordt geheparini-

seerd bloed inlatgzaamroterende kolven gebtacht en de door het contact met de

glaswand veroorzaakte aggregatie gemeten door telling van het aantal oveÍge-

É1".r.r, trombocyten. Uitgevoerde metingen iÍl eefl zeeÍ grootaafltalbloedmonstets

tonen aafl dat van enige correlatie tussen de resultaten verkregen volgens de twee

methoden niet of nauweliiks kan worden gesproken.

Een onderzoek is begonneÍr met het doel hierin opheldering te brengen. Hierbii

is in de eerste plaats aatdacht geschonken aan de methode van Born.

De interpretatie van de uitkomsten wordt bemoeilijkt door het feit dat de relatie

tussen de virandering in de optische dichtheid en bijvoorbeeld het aanta) in aggre-

gaatvorm aar.wezige cellen niet bekend is. Dit probleem kon worden opgelost

àoo, op het moment dat de verandering in de optische dichtheid maximaal is de

,ggr.grt.., door centrifugeÍen te verwijderen en het aantal niet-geaggregeerde

t o--Èo.yt., te bepalen. Deze werkwijze volgend kon worden geconstateeÍd dat

de logaritme van de gemeten dichtheidsvetanderingen lineair samenhangt met het

aantal trombocyten dat in geaggfegeeÍde toestand is overgegaan. Deze relatie

maakt het mogelijk de aggregatie in reactiekinetische zin te beschriiven in termen

vaÍr de oÍde van de reactie en de reactieconstante. Het voordeel van deze ont-

wikkeling is dat de uitkomsten éénduidig en kwantitatief kunnen worden geka-

rakteriseerd waardoor voor de vergelijking met door andeÍe onderzoekers ver-

kregen resultaten een solide basis is verkregen.

T1r nadere bestudering van de methode van Lawson McDonald wordt thans

een aantalveranderingen die in het bloed tijdens de aggregatie onder invloed van

een glaswand kunnen optïeden zorgvuldig geregistreerd. Onderzocht worden

veranderingen in het eor,-gehalte, het eiwitgehalte, het fibrinogeengehalte, het

eiwitspecttum en de osmotische resistentie van de erytÍocyten vóór en ia 
^ggte-

gatie.
In samenwerking met PÍof. J. H. W. Butterfield van Guy's Hospital te Londen

werd het onderzoek vooÍtgezet naar de interactie tussen vaarwand en bloed bij

afsluiting van de circulatie in de arm. Het onveÍwachte en daarom verrassende

resultaat, dat bij niet-cardiovasculaire Patiërten de aggregatieneiging der trom-

bocyten van het arteriële bloed bij de afsluiting sterk toeneemt eÍl bij catdiovas-

culaire patiënten niet of nauwelijks, wacht nog steeds op een verklaring. Het on-

derzoeÈ zal nogwoÍdefl uitgebreid tot diabetici, terwiil het tevens in de bedoeling

ligt de invloed na te g 
^ltvan 

de toediening van medicameÍrten zoals biivoorbeeld

aspirine. Ook zijn voorbeteidende besprekingen gaande met Pfof- Pfeiderer
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(Heidelberg) en Prof. Holzknecht (Innsbruck) over de mogelijkheid een aantal van
hun patiënten in het onderzoek te betrekken.

vERBEÍERDE BESCHRTJVTNG VÀN DB ÀRÍERÍEw'^ND

a. in termen van de zichbij het ziekteproces ophopende lipiden;
b. als weefsel waarin vanuit het lumen bloedbestanddelen kunnen binnendringen;
c. als levend biologisch orgaail

Ad a. F,en onderzoek werd afgesloten over het voorkomen van cholinehoudende
fosfolipiden in de circulus van lVillis en in de coronaire arteriën.

fn de circulus van §Tillis werden de cholinehoudende fosfolipiden voor het
merendeel aangetroffen in de sterk ontwikkelde elastische membraan en de af-
splitsingen daawan; slechts een klein gedeelte bevond zich rn de van de media
naar. de intima migrerende gladde spiercellen. In de coronar afieriën daarentegen
werden deze fosfolipiden hoofdzakelijk aangetroffen in de in grote getale migre-
rende gladde spiercellen. Verder kon worden geconstateeÍd dat in de circulus van
§Tillis in het geheel geen fatty streaks and spots worden aangetroffen en in de co-
ronaire vaten slechts in relatie tot reeds bestaande plaques. Het beeld is in dit op-
zicht ruet alleen onderling verschillend, maar verschilt in beide gevallen duideliik
van hetgeen bij de menselijke aorta is gevonden.

Ad b, E,en ondetzoek is verricht ter verificatie van de infiltratietheorie van het ont-
staan van atherosclerose waatbij aan het binnendringen van bloedbestanddelen
in de arteriewand vanuit het lumen een doorslaggevende betekenis wotdt toege-
kend. Het lokale katakter van de aantasting van de wand zou een verschijnsel zijn
dat niet met deze theorie is te rijmen.

In het kader van deze probleemstelling zijn permeatieproeven verricht met
varkensaorta's en kleurstoÍfen van verschillend moleculair gewicht (deeltjes-
grootte). Hierbij kon worden vastgesteld:
r. dat bij incubaties van koÍte duur met kleurstoffen van klein moleculair gewicht

deze lokaal binnendringen, zelfs bij jonge, ogenschijnlijk gezonde aorta's;
z. dat na incubatie met mucolytische enzymen ook infiltratie optfeedt vaÍl groveÍe

deeltjes, zoals die van o.r.inkt en wel volgens eenzelfde patroon als bij r;
3. dat de fatty streaks and spots bij de vatkensaorta zijn gelokaliseerd binnen de

bovengenoemde patronen.
Deze bevindingen tonen aan dat de zogenoemde predilectieplaatsen van de fatty
streaks and spots plaatsen zijnvaneen hogere permeabiliteit dan die van het om-
ringende weefsel.

De uitkomsten van het onderzoek vormen dus een ondersteuning van de in-
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filtratietheorie.

Ad c. Om een beeld te verkrijgen omtrent de biologische activiteit van de arteÍie-

wand en de hierin optredende veranderingen tijdens de ontwikkeling van athero-

sclerose is van menselijke aorta's in verschillende stadia van aantasting het ge-

halte aan zovrel oNe (desoxyribonucleïnezuur) als nNa (ribonucleinezuur) ge-

meten.
Uit de verkregen gegevens van het nNe-gehalte volgt dat de weefselactiviteit in

teÍmen van de synthese van eiwit zowel in de media als in de intima weinig varieert

met leeftijd enlof gtaadvan aantasting. De activiteit per cel daafentegen, volgend

uit de DNA/RNÀ verhouding, neemt gaande van stadium o rraat stadium rrr in de

intima sterk toe en in de media enigszins.

Concluderend kan worden gezegd dat een afiame van het aantal cellen per gÍam

weefsel en eeÍl toename in de activiteit per cel kenmerkend zijn voor het athero-

sclerotische proces en/of de veroudering van de menselijke aortawand.

VASÍSTELLEN VAN DE BEAEKENIS VAN DE LIPIDENSAMENSTELLING VAN HET BLOED

a. als prognostisch middel voor het optreden van atherosclerotische ziektever-

schijnselen;
b. als middel ter typering en behandeling van primaite hyperlipoproteïnemie;
c. voof secundaire hyperlipoproteÍnemie bif patiënten met een gestoorde nier-

functie;
d. in relatie tot prediabetes bij zwar,gete vïouv/en.

Ad a. Bénvan de belangriikste doelstellingen van de medewetking aan het longi-

tudinale bevolkingsonderzoek te Zutphen onder leiding van Prof. Dr. F. S. P. van

Buchem is de beantwoording van de vraag of. op grond van de analytische gege-

vens van bloedlipiden en lipoproteinen een ptognose is te stellen ten aanzien van

de kans dat zich bii de betreffende deelnemers kliaische manifestaties van athero-

scleÍose zullen vooÍdoen.
De bewerking van de resultaten van de in ry66 genomen moÍtsteÍs leidde tot de

conclusie dat een cholesterolspiegel beneden zoo mgro/o een laag risico, één van
zoo-2to mgroÀ een middelmatig en éénvan boven de z5o mgro/o een hoog risico

voor het optreden .valdeze verschiinselen inhoudt. Bovendien dat bii het gebruik

van lecithine als criterium, voor het peÍcentage hiervan ten opzichte van totaal

lipide de volgende risicogrenzen kunnen dienen: beneden zzo/o eerr hoog risico,

tussen zz en z4o/o een middelmatig efl boven z4o/o eerr laag risico. Ten einde een

zo hoog mogelijke trefzekerheid in de pfognose te verkriigen is getracht deze
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parameters te combineren volgens onderstaand schema.

( , .ro m$oÀ hoog risico
cholesterolspiegeli ( lzzo/o hoogrisico

( < ,lo mgro/o { Lecithine 7o zz-z4o/o medium risico
( > ,+./o laag risico

De grondgedachte van dit schema is om een eerste indeling te maken op basis van
de cholesterolspiegel en hierbij personen met een cholesterolgehalte van meer dan
z5o mgto/o tot de hoge risicogroep te rekenen en vervolgens diegenen met een
lagere cholesterolspiegel nader te classificeren op basis van het lecithinegehalte en
daarbij als voodopige grenzen voor de drie risicogroepen de bovenstaande waar
den te hanteren.

Vrijwel alle deelnemers bij wie na r966 voor het eerst atherosclerotische ver-
schijnselen optraden, konden worden geanalyseerd. In totaal wareÍ] dit z9 ge-
vallen. De verdeling nar aard yan het verschijnsel was: r1 myocard infarct, 5

angina pectoris, 9 claudicatio intermittens (waarondeÍ r met ook tevens cere-
brovasculaire storingen) en 2 met alleen cerebrovasculaire aandoeningen. De be-
proeving van het schema heeft tot het Íesultaat geleid dat z5 van deze gÍoep van
29 p^tiënten bleken te behoren tot de hoog risico-gÍoep, 4 tot de medium risico-
gÍoep en o tot de laag risico-groep.

In hoeverre nog andere combinaties van de genoemde risicofactoreÍr oveÍ-
weging verdienen wordt onderzocht.

Ad b. Bij het onderzoek over primaire hyperlipoproteïnemie, dat in samenwerking
met de klinieken van Prof. Dr. A. Querido, Prof. Dr. D. Smeenk en Prof. Dr.
M. K. Polano plaatsvindt, werden ten aanzien van verschillende aspecteÍl voÍde-
ringen gemaakt. In de klinische studie 'Xanthomata in primary hypedipopro-
teinemia' kon worden aangetoond dat xanthomata tuberosum en essentiële hyper-
cholesterolemie niet noodzakelijkerwijs samen voorkomen, dat tendineuze xan-
thomen zeer typisch zijn voor type rr van hyperlipoproteïnemie en dat zowel
xanthomata striata als xanthochtomia striata even frequent voorkomen in type rv
als in type rrr. Deze laatste waarneming is niet in overeenstemming met de uit-
spraak van Fredrickson dat èn xanthomata striata èn xanthochromia striata exclu-
sief in type ry voorkomen. In oveteenstemming met Fredrickson werden papulo
eruptieve xanthomen in rrr en rv en nooit in type rr gevonden, en bleek ook de
frequentie van atherosclerotische verschijnselen in rr en rrr gÍotet te zijn dan in
type ry. Daar een deel van de verschijnselen van een type rr dus ook bij type rr
voorkomt en eveÍrzeer een deel van de verschiinselen van type ry bij type rrr,
kan de vraag worden gesteld of het phenotype rrr metterdaad een geno-type is,
zoals Fredrickson dit stelt. Deze vraag werd te nijpender daar bleek dat de lipo-
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proteinen die volgens Fredrickson pathognomisch voot type rr ziin, de 'foating-
p-lipoproteins' in de bij het huidige onderzoek fenotypisch als rrr geklasseerde

patiënten, niet steeds aantoonbaarwaren. Via inductie-studies en familiaal onder-

zoek wordt getracht deze kwestie tot een oplossing te brengen. Hierbii ïrerd een

familie in studie genomeÍr waarin typeÍr rr en rrr naast elkaat bleken vooÍ te komen,
een fenomeen dat tot nu toe in de literatuur onbekend was.

Bij de analyse van de lipiden van eruptieve en tubeteuze xanthomen van veÍ-
schillende 'leeftijd', tezelfdertijd genomen van één patiënt, werd de waarneming

bevestigd dat met toenemende leeftif d van het xanthoom het peÍcentage vrije vet-
zuren afneemtvan to--->ro/r, dat van de triglyceriden van z5-4o'-->r-zo/r, tetwiil het
percentage cholesterolesters toeneemt van z5 tot 5o-6o.

Ad c. H.et onderzoek over secundaite hypedipoproteïnemieën bif patiënten met

een gestooÍde nierfunctie, dat in samenwerking met Dt. A. Stuyvenberg en A. P.

Roodvoets van de kliniek van Prof. De Graaf te Leiden wordt uitgevoetd, kwam
tot een eerste afronding. Tot nu toe was alleen bekend dat patiënten met ter-
minale nierinsufficiëntie soms na enige tijd intermitterende hemodialyse een hy-
pertriglyceridemie vertonen. Resultaten van het onderzoek doen zien dat deze

materie veel ingewikkelder ligt dan de literatuur deed vermoeden. De Patiënten
bleken in minstens twee verschillende groePefl uiteen te vallen. De eerste groeP

veÍtoont bij terminale nierinsufficiëntieeenhypedipoproteinemie, gekarakteriseerd

door lipidenspiegels van 6oo mgo/o en laget, hoge proporties fosfolipiden gemid-
deld 4zo/o, normale proporties triglyceriden gemiddeld fi,i% en vergelijkender-
wijs hoge waarden voor de aJipoproteinelipiden gemiddeld z9,z%.De tweede

groep bestaat uit patiënten, die bij terminale nierinsufficiëntie normaal-lipemisch
of 'hoog normaal' zijn, waarbif de lipidenspiegels tespectievelijk tussen 6oo en

9oo mgo/o en boven de 9oo mgo/o gekozenzijn, De fosfolipidenpercentages rtraren

Íespectievelijk gemiddeld 33,oo/o en 12,60/o, de triglyceriden z83o/o en 27,7o/o, de

a-lipoproteïnenlipiden r4,ooA en r 3o/o.
De twee groepen verschilden niet in toestand van ondervoeding of overvulling,

evenmin in nierfunctie of andere klinische paÍameteÍs. Het merkwaardige nu is
dat ten gevolge van de dialyse de lipidenspiegels van groep r sterk stegen van ge-

middeld ;28 tot 89+ mg,A, waarbij de propotie fosfolipiden sterk daalde van ge-

middeld 4z,oo/o tot 1j,J%, terwijl de propottie triglyceriden toenam tot zr,lo/o

en de a-lipoproteïnenlipiden daalden tot 16,o0/o. In de groep rr daarentegen bleek
na dialyse het totaal lipide weinig vetanderd te zijn, alleen de proportie trigly-
ceriden daalde zodat de groepen na dialyse niet meet van elkaar te onderscheiden
'waÍen. In zoverre de patiënten na dialyse als hypedipoproternemisch ziin te be-

schouwen, vertonen zij meer. oveteenkomst met het pdmaire tyPe rrr dan met het
primaire type ry.
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Ad d. Het samenwerkingsproject met Prof. Dr. J. L. Mastboom en Dr. S. van der
Linden te Nijmegen over de relatie van bloedlipidensamenstellingen en vermoede
prediabetes bij zwangere vÍouwen is gericht op de formulering van meeÍ tref-
zekere diagnostische p^rametets. De gedachte die aan het project ten grondslag
ligt is de mogelijkheid dat vóór stoÍingefl in het metabolisme van de koolhydraten
manifest worden er reeds een daarmede samenhangende storing in het metabolisme
der lipiden aantoonbaar zou kunnen zijn, Het patiëntenmatetiaal was in te delen in
drie groepen:
r. notmalen, op grond van de familie-anamnese en klinisch onderzoek;
2. een gÍoep met een alleen tijdens de zwangerschap gestoorde glucosetolerantie-

test (crr);
,. een gÍoep verdachten op gtond van klinische bevindingen en/ofanaÍnnese.
De eerste serie bloedmonstefs werd genomen in de 34e week van de zwangerschap.
De spreiding van de analyseresultaten binnen de groepen \r'as groot, het patiënten-
materiaal peÍ groep klein, zodat de interpretatie niet al te zeker was. Wel kón
worden vastgesteld dat het chylomicronengehalte in groep I significant hoger was
dan dat in de groepen r en z.

Gezien de genoemde spreiding in de resultaten werd besloten het onderzoek
van de monsteÍs genomen tijdens de zwangerschap uit te breiden met eefl bepaling
van de lipidensamenstelling van het bloed bif elke vrouw zes maanden post paÍtum
en aldus een goede basis te verkrijgen voor het vaststellen van afwijkingen. De
hiervoor benodigde monstemame kon bij z5 deelneemsteÍs v/oÍden verricht. De
analyseresultaten zullen begin r97o ter beschikking komen.

Een verdere bewetking van de analysegegevens werd nog beproefd doot het
patiëntenmateriaal, ongeacht de klinische bevindingen, in ziin totaliteit te bezien.
Aan de computer werd alleen het pakket van chemische parameters aangeboden
en de vtaag gesteld of er in de groep individuen waÍen die, gezien de frequentie-
verdeling, het gemiddelde der populatie en de standaarddeviatie, duidelijk af-
weken. De computer selecteerde als zodanig t7 .rlafl de 49. Deze 17 waren tegen
de klinische gegevens als achtergrond als volgt in te delen: z normalen, 2 met eeÍl
vasculaite factor,4 met een gestoorde cïT en g met een belaste anaÍlnese.

WERKGROEP BEJÀÀRDENONDERZOEK TNO

In het verclagjaat werd het landelijke longitudinale onderzoek van een aantal
facetten van de lichamelijke en geesteliike toestand van bejaarden met medewer-
king van huisartsen yoortgezet. Terwijl met een vierde herhalingsonderzoek
(vijfde ronde), dat nog circa 5oo personen omvat, werd begonnen, kwamen code-
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ring en controle van de gegevens uit voorafgaande ronden gereed en wetd met de
zeer omvangrijke en ingewikkelde statistische bewerking daarvan een begin ge-
maakt.

In de loop van 14 jarenzljn ten minste circa rToo van de y4gbejaarden over-
leden, in vier onderzoekronden werden rr7 peÍsonen steeds volledig onderzocht,
de overigen slechts ten dele; van circa 9oo personenzijnin het tijdsverloop om
allerlei redenen geen gegevens ontvangen.

Het vriiwel identieke longitudinale onderzoek in een groot Amsterdams ver-
zorgingstehuis werd afgesloten. De gegevens van een herhalingsonderzoek bij de

15 in ry69 nog in leven ziinde bejaarde maÍlnen worden statistisch bewerkt.
Over de resultaten van de longitudinale studie werd in een reeks artikelen in het

Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde gerapporteerd. Hoewel de beschreven po-
pulatie in vele opzichten niet als representatief voor de bejaarden in het algemeen
kan worden beschouwd, \r/areÍl vele uitkomsten in dezelfde orde van gÍootte als

die verkregen bij het eerste landelijke onderzoek en het door Fuldauer in één huis-
artspraktijk verrichte onderzoek. Enkele andere resultaten zijn:. er,ffas geen over-
tuigende correlatie tussen enerzijds cholesterolgehalte en anderzijds objectieve
gezondheidstoestand, voelbare afwijkingen aan de perifere arteriën en de bevin-
dingen bij het fysisch onderzoek van hatt en grote vaten. Er konden geen signi-
frcante verschillen worden aangetoond tussen de hoogte van de bloeddruk en de
mate van afwijkingen in het elektrocardiogram. Evenmin kon een duidelijke be-
trekking tussen het cholesterolgehalte van het bloed en het ovedijdeÍr worden
aangetoond.

De systolische bloeddruk blijkt longitudinaal bij mannen jonger dan 71 iaar
gemiddeld duidelijk te stiigen, doch deze hogere druk schiint in de oudere leef-
tijdsgroep vrijwel gefixeerd te ziin. Voor de diastolische bloeddruk kon longitu-
dinaal geen enkele tendens worden vastgesteld.

Het cholesterolgehalte liet transversaal bij het eerste onderzoek een regelmatige
daling bii stijgende leeftiid zieryblj dezelfde personen na 1 jaar onderzocht bleek
dit gehalte echter bii de opeenvolgende leeftijdsgroepen steeds hoger te zijn.Deze
contradictie is wellicht te verklaren door een seculaire verandering van het bloed-
cholesterolgehalte.

Bij mannen jonger dan 75 iaar hadden de 'sterke rokers' een significant lagere

sterfte dan degenen die tijdens het grootste deel van hun leven weinig of niet
hadden gerookt.

De geheugenproef liet kwantitatief de grootste veranderingen, in negatieve zin,
bij het ouder worden zien.

Uiteraard is veel meer onderzoek met minder globale benaderingen noodzake-
lijk, maar de betekenis van longitudinaal onderzoek, onder meer met het doel in-
zicht te verkrijgen in een aantal veranderingen tijdens het ouder worden en de
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relatie tot het ovedijden komt uit de thans verkregen uitkomsten van deze Am-
stetdamse als een proef-onderzoek te beschouwen suÍvey wel naar rroren.

WERKGROEP TNO EPIDEMIOLOGIE VÀN CARA

REsuLrÀÍEN vaN rN 1964 rN 1965 vrnnrcnrE oNDERZoEKTNGEN

In februari 1969 verscheen een uitgebreide publikatie oveÍ het epidemiologisch
onderzoek naar c^RA (chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen) in Meppel

Q96+), Vlagtwedde (rr)Gl) en Vlaardingen (1965) bij mannen en vrou\il'en van

4o-64 jaat Deze publikatie diende het hoofd van de Werkgroep, R. van der Lende,
tevens tot dissertatie. De conclusies zijnin het Jaarverslag ry68 opgenomen.

Eén van de nog niet gepubliceerde aspecten is de analyse van de personen met
een positieve familie-anaÍrnese (dat wil zeggefi dat bij één of méér familieleden
van de eerste of tweede graad astma, bronchitis, pneumonie, eczeem, wrtícaria,
dauwworm of hooikoorts aanwezig was).

Bij de peÍsonen met een positieve familie-anamnese werd in het algemeen een

hogere presentie van cARA-symptomen aangetroffen dan bij de controlegtoep.
Dat dit niet een gevolg is van 'infecties tussen gezinsleden' , zoals in het buitenland
vaak wotdt aangenomen, blijkt vrel als mefl gaat splitsen in groepen met uit-
sluitend een positieve familie-anamnese voor hetzij dauwworm, eczeem of urti-
caria, hetzij hooikoorts of astma, hetzij bronchitis of pneumonie.

De groep van de personen die aangeven dat er in de familie astma en hooikoorts
voorkomt heeft mogelijk een iets hogete symptomenpresentie voor dyspnoe en
astma; overigens zijn er geen verschillen tussen de sub-groepen met positieve
familie-anamnese. Een snel voorlopig onderzoek bij de pas onderzochte jonge
peÍsonen in Vlaatdingen (1969) gaf ook een hogere symptomenpresentie te zien
bij positieve familie-anamnese.

ONDERZOEKINGEN OP SCTIIERMONNIKOOG

Enkele voodopige resultaten zijn bekend. Het onderzoek werd opgezet om te
analyseren of er bij een longitudinaal otderuoek seizoenverschillen optreden in de

symptomenpresentie en verder of er in de enquëte verschillen in uitkomsten te
constateren ziin als dezelfde enquëteur met een half jaar tussentijd een anarnnese

opneemt, en als dit door verschillende personen wordt gedaan.
Een en ander is nog in bewerking. De eerste indruk is dat er geen seizoenver-

schillen van betekenis optreden; ook werden ten aanzier. van het enquèteren geen
grote verschillen gevonden. De symptomenpresentie lijkt op Schiermonnikoog
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lager te zijn dan in de plattelandsstreek Vlagtwedde; het is echter geziet de be-
trekkelijk kleine aantallen peÍsonen in diverse'leeftijd-rookgewoonte'-subgroepen
niet mogelijk hietover een betrouwbare uitspraak te doen.

oNDERzoEK vr,ecrwroor 1967

Hoewel de uitkomsten van het in ry67 te Vlagtwedde verrichte onderzoek bii
maÍuren en vÍouwen vafl Íj;l'g iaat nog niet statistisch zijn bewerkt, geven deze

aanleiding tot de volgende voodopige conclusies:
a. Bij mannen is er voor alle symptomefl een duidelijke toename met stijgende leef-

tiid. Bij de vrouwen is dit alleen duidelijk het geval bij het symptoom dyspnoe,
maar niet voor wat betreft de presentie van chronische hoest en chronische
expectoratie.

b. Bij mannen is zowel de presentie van chronische hoest en expectoratie als de

presentie van dyspnoe hoger bij de sigarettenrokers. Bij de vrouwen is dit
niet het geval.

Deze uitkomsten zijn tea aanzien van de correlatie die bij deze jonge persoÍlen
werd gevonden tussen het roken van sigaretten en klachteÍl over dyspnoe strijdig
met de eerdere gegevens bij oudeten, waat een detgelijke relatie niet werd aan-

getroffen. Het zou kunnen ziin dat het ontbrekeÍr van correlatie bij de oudere vol-
wasseflen berust op een autoselectie. Een en ander moet echter nog verder worden
bestudeerd, te meer omdat bij de jonge peÍsoÍren in Vlagtwedde met een multiple
regressie-analyse geen duidelijke cortelatie tussen token en afwijkingen in de
spirografie werd aangetoond, hetgeen overeenkomstig de bevindingen bij oudere
peÍsonen is, waar een dergelijke correlatie ook niet werd aangetroffen.

oNDEBzoEK vr,aen orNcrn r969

In oktober werd opnieuw een epidemiologisch onderzoek verricht bij jonge man-
flen en vÍouweÍr te Vlaardingen. Voor het onderzoek werden z166 personen op-
geroepen, die een aselecte steekproef vormden uit de bevolking in de leeftijdsklasse
van :.519 jaat

Dit onderzoek was bedoeld als tegenhanger van het in ry67 in Vlagtwedde uit-
gevoerde onderzoek bij personen van dezelfde leeftijd. Op deze wijze is het dus
onder meer mogelijk - zoals dit in 1965 bij personen van 4o-64iaarin Vlagtwedde
en Vlaardingen is gebeurd - te vergelijken of et verschillen zijn tussen een lan-
delijk gebied en een stedelifk gebied met industriële vestigingen met betrekking
tot de presentie van respiratoite symptomen, terwijl tevens wordt beoogd evenals
in ry65 v/eeÍ gegevens te verkrijgen over de presentie van cÀRÀ in een aselecte

bevolkingsgÍoep en over de invloed die verschillende exogene en endogene fac-
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toten op deze presentie uitoefenen.
In totaal werden in 4$ dag tt9, mannen en vrouwen onderzocht, dat is lloÀ

van de opgeroepenen. Het betrekkelijk lage opkomstpefcentage ínras voor een
belangrijk deel het gevolg van het feit dat veel mensen in verband met afwezigheid
(militaire dienst of zeevatend) of graviditeit niet aan het onderzoek deelnamen.
Naderhand werd een huisbezoek gebracht 

^an 
een random sample van de weg-

blijvers.
De gegevens worden thans statistisch bewerkt en geanalyseerd.

.WERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLOGIE TNO

ALGEMEEN

Het merendeel van de research-activiteiten van de §Terkgroep omvatte in het ver-
slagjaar het continueÍeÍl van de onderzoekingen op de gebieden van het mecha-
nisme van functievedies van oÍganen bij veroudering, de mogelijkheden en ge-
volgen van transplantatie van oude organen in jonge ontvangers, en de studie naar
optimale condities voor het levenslang observeren van versctr-illende soorten
proefdieren.

De in nauwe samenweÍking met het Radiobiologisch Instituut rNo reeds eerder
aangevangen onderzoekingen naar de late gevolgen (tumoren, degeneratieve af-
wijkingen) van bestraling met verschillende soorten ioniserende straling werden
vervolgd. Hetzelfde geldt voor het inventariserend onderzoek naar ouderdoms-
veranderingen bij proefdieren.

Met behulp van het elektronenmicroscoop werd een aanvang gemaakt met de
bestudering van de ultrastructurele veranderingen van de nier van de rat en de
mastomys bij veroudering. Deze waarnemingen worden vergeleken met uitkom-
sten van het nierfunctie-onderzoek. Medewerking werd vedeend aan het in het
Radiobiologisch Instituut rNo lopende onderzoek naar identificatie van de been-
merg-stamcel. Deze onderzoekingen worden vefder voortgezet.

De in het afgelopen vedagjaar voorgekomen zomerse dagen brachten het ge-
mis aan voldoende klimatisedng, met name airconditioning, in de proefdier-
verblijven van het tijdelijk labotatorium van de §Terkgroep aan het licht. Het is dan
ook vrenselijk, mede waar langlopende dierproeven reeds op zichzelf een gÍote
investering met zich mede brengen, om in de toekomstige nieuwbou\r/ te zorgerr
vooÍ een optimale klimatisering van de proefdierverblijven.

Hoewel het laboratorium in het algemeen aan de gestelde verwachtingen vol-
doet, is reeds nu een gebrek ontstaan aan ruimten om proefdieren te houden.
Dit wordt mede veroorzaakt door de noodzaak om, naast ruimten voor in
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expeÍimenten staande proefdieÍen, tevens te kunnen beschikken over ruimte waar

zogenaamde cohorten van proefdieren kunnen worden weggezet, ten einde op elk
moment te kunnen beschikken over proefdieren van verschillende leeftijden.

Pogingen om in deze behoefte aan ruimte te voorzien hebben tegen het einde van
het verslagjaar geresulteerd in toezeggingen, die althans vooruitzichten bieden op

een verbetering van de situatie in de nabije toekomst. Dit is te meef van belang

aangezien voor de verdere opbouw van de §Terkgroep de mogelijkheid tot het

doen verrichten van doelgericht onderzoek essentieel is. Planning van de defni-
tieve nieuwbouw zal dan ook op korte termijn dienen aan te vangen ten einde in
de nabije toekomst over voldoende ruimtelif ke mogelijkheden te beschikken voor
verdere ontplooiing van de Wetkgroep.

ONDERZOEK NÀAR T{ÉT }ÍECHANISME VAN FUNCTIEVERLIES VAN ORGANEN

BIJ VEROUDERING

FIet onderzoek naar functieverlies van organeÍr met het toenemen van de leeftijd

wefd verder vervolgd aanhet levermodelsysteem bij de rat. Daarnaast werd be-

gonoeÍl met de bestudering van het nierfunctievedoop bij de rat gedurende de

veroudering. Aangezien dit laatste tevens een integrerend gedeelte is van de ondet-

zoekingen ÍraaÍ de consequenties van transplantatie van oude ratteniercn, zalhiet-
op in de betreffende pangr.aaf teruggekomen worden.

Reeds eerder werd gevonden dat het vermogen van de lever om BSP (Brom-

sulphthaleïne) te stapelen met het stiigen van de leeftiid afneemt. Et ziin aan-

wijzingen dat dit een gevolg zou kunnen ziinvan het vetloren gaan\ïanvitale cel-

len gedurende de veroudeting en niet van een cellulair verouderingsPfoces.

Eveneens zijr^ er aanwijzingen dat de optredende levercelpolyploïdie niet als ver-

ouderingsfenomeen kan worden beschouwd. In een proefopstelling, waarbij door

middel van partiële hepatectomie en de daarop volgende regeneratie de levercel-

polyploïdie werd bevorderd en welke met andere'ffoorden zou kunnen dienen als

modelsysteem voor het bestudereÍl van versnelde veroudering van de lever, werd

verdef rrageg àt §/at de betekenis is van de optredende polyploïdie. Tevens werd

door middel van de Bsp-test het functioneel vermogen van deze levers bestudeerd.

De uitkomsten van deze ptoeven steunen de opvatting dat het optfeden van poly-
ploïdie in de lever niet als teken van veroudering van de lever mag worden be-

schouwd. Doordat polyploïde cellen een groter volume hebben dan diploïde cellen,

bevatten levers van oude ratten per volume-eenheid leverweefsel minder cellen

dan die van jonge ratten. Tevens is het totaal celoppervlak per volume-eenheid

leverweefsel kleiner bij oude Íatten. De gevonden daling van de leverfunctie zou

door het optredende celverlies bij het proces van de polyploïdisering verklaard

kunnen worden. Dit wordt nog nader bestudeerd.
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Ten slotte moest de hypothese, dat door middel van partiële hepatectomie de
lever versneld tot veroudering kan worden gebracht, vertil/oÍpen worden.

ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKI{EDEN EN BEPERKINGEN VAN TRANSPLANTATIE
VAN OUDE ORGÀNEN

Het in het verslagjaar ry68 voor het eeÍst vermelde onderzoek naar de mogeliik-
heden en beperkingen van isologe niertransplantaties van donornieren van ver-
schillende leeftijden rraar jonge ontvangeÍs werd voortgezet. Nierfunctie-onder-
zoek, verricht bij ratten in de leeftiid van , tot en met 34 maar,deq bracht geen
verschillen aan het licht tussen jonge en oude dieren. Gevonden werd, dat jonge
tattefl die een donornier ontvaÍrgen vaÍl een dier van zz maanden of ouder door-
gaans binnen een week na de operatie sterven onder een beeld van toenemende
nierinsuffrciëntie. Deze sterfte bleek te beÍusten op uitgebreide necrose van delen
van het tubulaire aqqaraat van de nier. Slechts in een enkel geval was de dood te
wijten aan een operatieve complicatie (niervenetrombose, losraken van de in de
blaas geïmplanteerde uÍeter). Aangetoond kon worden, dat de oude rattenier, die
in tegenstelling tot de nier van oude mensen geen vasculaire afwijkingen van ar-
teriosclerotische aard toont, gevoeliger is voor de bif de operatie optredende is-
chaemie. De waargenomen nec{ose van tubulus-epitheel blijkt veroorzaakt te
worden doot deze ischaemie. §Taarom de oude nier gevoeliger is voor ischaemie,
hoe lang de levensduur is van de geslaagde nieÍtransplantaten alsmede de func-
tionele gevolgen van deze tÍansplantaties voor de ontvanger, wordt verder be-
studeerd.

De tot dusverre verkregen resultaten manen tot voorzichtigheid bij gebruik van
nieren van oudere donoren bij de mens, ook als deze geen arteriosclerotische ver-
anderingen tonen. In ieder geval dient men bij gebruik van nieren afkomstig van
oude donoren de ischaemieperiode zo kort mogelijk te houden.

ULTRASTRUCTURELE, VER ANDBRINGEN IN DE KNAAGDIERNIER TIJDENS VEROUDERING

Bij mastomys, muis en Íat komen op oudere leeftijd nierafwijkingen voor, die op
basis van een auto-immuunproces lijken te ontstaan. Bij bestudering met het
lichtmicroscoop tonen zij in meerdere of mindere mate overeenkomst met de bij
patiënten met lupus etythematodes in de nier voorkomende afwijkingen. Gezien
het bij de mastomys voorkomen van verscheidene afwijkingen op oudere leeftijd,
die een auto-immunologische basis lijken te hebben, werd begonnen met een ul-
ttastÍucturele srudie van de niedesie. Bij elektronenmicroscopisch onderzoek blij-
ken in de glomerulus progressieve veranderingen voor te komen, die reeds om-
streeks de zesde levensmaand ontstaan. De gevonden afwijkingen verschillen van
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die waargenomen in de nier van lijders aan lupus eÍythematodes en van die in de

Nzr-muizeniet. Er lijkt enige oveÍeenkomst te bestaan met de afwijkingen in de

rattenief. Verder onderzoek naà:r de pathogenese, de functionele gevolgen en de

betekenis van deze afwijkingen wordt verricht.

LATE GEVOLGBN VÀN BESTRALING

In samenwerking met het Radiobiologisch Instituut TNo §/eÍden de late gevolgen

van röntgenbestraling in de long vafl de muis bestudeerd. Er werd aangetoond dat

ook in de muizelong een acute stÍalingspneumonie en late stralingsfibrose vooÍ-
komen, dit in tegenstelling tot de in de literatuur vermelde gegevens over het

ontbreken var- deze afwijkingen bij de muis. Er ziin aanwiizingen dat de vroeg
yooÍkomeÍ]de stralingspneumonie en de late stralingsfibrose twee afzondediike
pÍocessen ziin, waarbii de laatste niet uit de eerste voortkomt.

De eveneens in samenwerking met het Radiobiologisch Instituut rNo lopende

onderzoekingen n 
^r 

de late gevolgen van totale lichaamsbestraling van de muis

met snelle ÍreutroneÍt lijken overeeo te stemmen met de in de litetatuur vermelde

waarneming dat de maag-darm tractus gevoeliget is voor tumorinductie door
hoge r,nr-bestraling dan door lage r,nr-bestraling.

WERKGROEP TNO VOOR KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE

ONDERZOEK OVER DE CEMIDDELDE CORTICALÈ RESPONSIES OP STAPVORMIGE

VARIATIES IN LICHTINTENSITEIT

In de eerste maanden var- 1969 werden nog zes experimenten uitgevoerd. Daarna

werd besloten het experimentele gedeelte vooÍlopig stoP te zetten en alle beschik-

bare tijd te besteden aan debewerking van het zeet uitgebreide materiaal. Dit bleek

moeilijker en tijdrovender dan verwacht was. Doof de complexiteit van de

Íesponsies, de vrij diffirse uitbreiding van de verschillende componenten efl het

interfereren hiervan bleek het zeer moeiliik deze verschillende comPonenten te

lokaliseren. Ook was het hierdoor moeilijk de relatie van de latentie en amplitude

van de verschillende componenten met de modulatiediepte te bepalen. Deze pro-
blematiek is ook thans zeker nog niet geheel opgelost. Toch is het mogelijk geble-

ken om door het toepassen vaÍr een aantal verschillende bewerkingsmethoden een

beter inzicht in de opbouw van de responsies en de intra- en interindividuele
vadaties te verktijgen. De vetkregen tesultaten \voÍdeÍr beschteven.

De apparatuur van het'fase onderzoek'is vetdet ontwikkeld en verwacht wotdt
dat dezein het eerste halffaat v^Ít t97o inbedrijf. zal komen. Dan zal dit onderzoek,
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dat naat verwacht wordt van beperkte omvang zal zijn, weer worden hervat.
Het onderzoek naar de corticale responsies op stapvormige variaties in licht-

intensiteit zal althans voorlopig niet worden hervat bij patiënten. In deze vorm is
het vootal door de complexiteit van de responsies hiervoor niet geschikt. In het
kader van de opzet om te komen tot een kwantificatie van bepaalde aspecten van
het elektro-encefalogram (mc) zal in de komende tijd allereerst een onderzoek
worden gedaan over de kwantificatie van het grondpatroon van het nnc. Als
pdkkelvorm om te komen tot een kwantificatie van de responsies op lichtprikkels
lijkt voorlopig het sinusvotmig gemoduleerd licht het meest geschikt. Wanneet
in de loop .',an r97o de computer ter beschikking komt kan met dit deel van het
onderzoek begonnen worden.

ï u. .J". ;;, ;;ïJï.ö; ï.;ï il ;ffi#ï**';::;",';.,
de 4-kanaalsappaÍatuuÍ. In alle gevallen werd hiervoor radio-actief xenon ge-
bruikt dat, zoals in het vorige jaarverslag werd vermeld, met behulp van een dunne
catheter in de arteria carotis inteÍna werd gebracht. Tevens werd reeds met deze
4-kanaalstechniek getracht om, evenals in andere centra gebruikelijk is, een in&uk
te verkrijgen van de reactiviteit van de cerebrale circulatie bij veranderingen van
de partiële koolzuurdruk van het arteriële bloed. Ook hier bleek in het algemeen
de cerebrale bloeddoorstroming toe te nemen bij een toename van de artedële en
partiële koolzuurdtuk. Slechts enkele gevallen vormden hierop een uitzondering
in die zin, dat de cerebrale circulatie niet veranderde of zelfs afnammet toenemende
koolzuurdruk.

Voorts werden de gevonden circulatiewaatden uiteraard vergeleken met de
klinische en elektro-encefalografische gegevens van de betrokken patiënten.

Bij deze onderzoekingen bleek weer dat de tot nu toe gebruikte methode met
vier grote detectoren onbevredigend is, daar er niet voldoende lokaal gemeteÍr
wordt. fn verband hiermede is men in enkele .voora Ltsta nde buitenlandse centra
daarom oveÍgegaan tot het meten met 16-35 detectoren. Het was dan ook een
belangrijke verbetering dat mede dank zij een schenking van een farmaceutische
industrie in augustus een r6-kanaals rcsr-unit ter beschikking kwam, waarbij met
veel kleinere detectoren gemeten wordt. Het bleek dat deze app^raï:rt technisch
goed functioneerde, het uifwerken van de verkregen gegevens zeer vergemakke-
lijkte en goed teproduceerbare resultaten opleverde. Kleinere doch op zichzelf
tijdrovende elektronische en mechanische modificaties werden ont§/oÍpen en aan-
gebracht. Met deze nieuwe appaÍatuur zijn inmiddels zr onderzoekingen gedaan.
In veel van deze gevallen werd afgeleid in dde situaties, namelijk in rust, na toe-
diening -van extta. CO, en na hyperventilatie. Hierbij werden derhalve tijdens het
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gehele onderzoek van een patiënt ten minste 48 citculatiecurveÍl verkregen. Het

uitwetken van deze cufven leverde voor de zogenoemde 'z minuten'-curve geen

moeilijkheden op, aangezien de apparatuur ook logaritmisch kan uitschriiven. In-
dien men echter gedurende ro miÍruten registÍeeÍt, waardoor er aarrzieriiik meer

informatie verkregen kan worden, is het uitwerken zonder een hiervoot geschikte

computef vrijwel onmogelijk. Slechts in twee gevallen werd dit met de hand ge-

daan. Ook de met deze nieuwe appafatuuf verkregen resultaten werden beoor-

deeld naat hun samenhang met de klinische en elektto-encefalografische gegevens

van de betrokken patiënten; deze tesultaten zijn nog in studie.

Er werden enkele fantoomproeven gedaan ten einde een indruk te verkrijgen

oveÍ de diepte en uitbreiding van het meetbereik van de afzondedijke detectoren.

De eerste hiermede verkregen resultaten gaven een goede overeenkomst met de in

de literatuut vermelde gegevens; zij zullerwellicht aanleiding ziin om kleine wijzi-
gingen 

^ 
n te brengen in de afstelling van de huidige aPparatuur. Voor verdete

fantoom-experimenten zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt woÍden van de ou-

dere 4-kanaalsapparatuur. zodat deze expetimenten niet met de klinische onder-

zoekingen behoeven te interfereren.
Een ernstige handicap ondervond het onderzoek doordat bii enige patiënten na

afloop van het onderzoek neurologische complicaties optraden.Deze complicaties

§/orden in de literatuur vrijwel niet vermeld en er is hierover ook niet gesproken

op het Symposium over Cerebrale Circulatie dat in het vooÍiaat ry69 te Mairrz

gehouden werd. Het vras dan ook nodig om het onderzoek tijdeliik stil te zetten

en hierover eerst nadere informaties in te winnen. Er werden doot medewetkers

van de §lerkgroep bezoeken gebracht aan de werkgroepen te Londen (Dt. Mar-

shall), teMainz(Dr. Brock), te Luad (Dr.Ingvar) en te Kopenhagen (Dr. Lassen).

Globaal genomen bleek dat de in §?assenaar gevolgde procedure niet essentieel

afwijkt van die in andere cer,itfa, \ilaaf groteÍe sefies onderzoekingen gedaan wer-

den met slechts sporadische complicaties, die bovendien van voorbiigaande aard

bleken te zijn. Op grond van de verzamelde gegevens is het toch mogelijk op een

aantal detailpunten de techniek te perfectioneren en verwacht wordt dan ook dat

hiermede complicaties in de toekomst kunnen v/orden vermeden.

Zoals hierboveÍl en bij vorige gelegenheden reeds werd uiteengezet is het zowel

voor het verwerken van de gegeyens van het circulatie-onderzoek als voor het

kwantificeten van het ns,c noodzakelijk om te kunnen beschikken ovef een com-

puter. In het afgelopen jaar is veel tiid besteed aan oriëntatie over de problemen

die hiermede samenhangeÍl, ovef de eisen w^ara n een dergeliike computer zou

moeten voldoen, aart de keuze van het type van de comPutef eÍl van de con6gu-

Íatie en de randappaÍatuuf. Hiertoe weÍden talriike besprekingefl gevoerd, zowel

in binnen- als buitenland. Verder wefden er binnen de WerkgroeP, met de Com-
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missie van Toezicht en Advies efl met het secretariaat -var- de Gezondheidsorga-
nisatie rNo besprekingen gevoerd om te komen tot een veÍantwooÍd werkpian
en een hieruit vooÍtvloeiende subsidie-aarrvtaga Het stemt tot voldoening daihet
bestuur van de Gezondheidsorganisatie rNo zich met de opzet van het werkplan
heeft kunnen verenigen en dat door de Staatssecretaris van Sociale Zakenen Volks-
gezondheid aar, de St. Ursula Kliniek een subsidie is vedeend voor het aanschaffen
van de voor het onderzoek noodzakelijke computerconfiguratie. Verder verd"ient
vermelding dat verschillende farmaceutische industrieën aan de §Terkgroep bij-
dragen voor het vrije speurwerk hebben geschonken.

Het iaar t97o zal ten eerste moeten worden besteed om het verslag over de tot
nu toe bij normale proefpetsonen verkregen tesultaten van het onderzoek over
de corticale responsies oP stapvormige variaties in lichtintensiteit te voltooien; ten
tweede om het onderzoek ovet de regionale cerebrale circulatie vooÍt te zetten en
vooral technisch te perfectioneren en ten derde om alle nodige voorbereidende
stappen te ÍlemeÍl voor het inschakelen van de computef in het onderzoek.

COMMISSIE VOOR ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK TNO (CENCO)

Het initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees-
kunde om de stem van de praktizetende bedrijfsarts duidelijker te laten klinken
bij de vaststelling van ondetzoekprogramma's heeft stellig goede kanten. om dit
te kunnen concretiseren is door de Vereniging een commissie ingesteld waadn de
coördinator van de cARGo ex officio zitting heeft. Uit het in het symposium over
de toekomst van de bedrijfsgeneeskunde opgesomde grote aafltal vraagstukken
dat voor ondetzoek in aanmerking komt is door deze commissie een ruime keuze
gedaan, waarover het oordeel van de praktizetende bedrijfsartsen zal worden ge-
vraagd. Medio t97o zal het resuhaar van deze enquëte bekend zijn.DeuitkomsÉn
worden van wezenlijke betekenis geacht voor het in de toekomst te voeren beleid.

De voorlichting van bedrijfsartsen heeft bij voortduring de aandzcht van de
cARGo. In het bijzonder vetdienen twee belangrijke artikelen vermelding, die als
supplement van het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde werden geputliceerd,
te weten: 'Standaardisering van de gezichtsscherptebepaling met optotypenkaar-
ten'(Dr. J. J. vos, Instituut voor zintaiefysiologie nvo-rNo) en 'Het vaststellen
Yaln aaÍ:\ïLatdbare concenttaties' (Prof. Dr. R. L. Zielhuis). Het eerste artikel bevat
de resultaten van een studie over de standaardisatie van het onderzoek van de visus
en kwam tot stand op initiatief van de cARGo. Het is te hopen dat deze publikatie
ertoe zal leiden dat zowel oogartsen als bedrijfsartseÍI, maar ook de militaire artsen,
bij hun keuringen de in dit Íapport aanbevolen werkwijze zullen gebruiken. Dit
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zalflietalleen de objectiviteit en dus de eerlijke beoordeling ten goede komen; ook
de vergelijkbaarheid van ondeÍzoekingen oP dit gebied zal hiermede worden ge-

diend.
Een brochuÍe, sameÍr te stellen door een studiecommissie die op instigatie van

het lid van de cARGo, Ir. J. A. van BeÍne, is ingesteld ten einde voorlichting te

geven aan constÍucteurs oveÍ de mogelijke beperking van het lawaai in het bedrijf
eÍr met name bij de bron (de machine), is in vooÍbeÍeiding en zal waarschijnliik
in ry7o gereedkomen.

Het onder directe leiding van de coördinator staande team, dat tot taak heeft

metingen te doen van de fysieke functionele belasting, heeft de technische aan-

loopmoeilijkheden overwonneÍl en staat thans ten dienste van de bedriifsgenees-

kundige diensten. Enige afspraken vooÍ ondeÍzoek in het begin .vafl t97o ziin ge-

maakt. Dezelfde groep zal zich ook bezighouden met de revalidatie van hafi.
patiënten en zich met name richten op het metefl van de functionele belasting bij
verschillende werkzaamheden ten einde in ovedeg met de clinicus te kunnen vast-

stellen ofeen bepaalde belasting aanvaardbaar is gezien tegen de achtergrond van

de door de clinicus vastgestelde belastbaarheid van de patiënt.

Het met veel moeite tot stand gekomen rappoÍt over de ergonomie van het vet-
keer heeft nu zijn definitieve votm bereikt. Het is uitgesloten dat het in dit tapport
vootgestelde onderzoek, zowel §/egens het te weinig directe verband met de be-

drijfsgeneeskunde alsook wegens de hoge kosten, door de cÀRGo zal worden ver-
richt. In eetste instantie is met de Stichting Wetenschappelijk Ondetzoek Verkeers-

veiligheid (swov) contact gezocht over de praktische uitvoerbaarheid van dit on-

detzoek.
De in r968 en ry69 verzamelde gegevens betreffende jeugdige werknemers zul-

len in r97o worden verwetkt. De coördinator heeft een plan uitgewerkt om de ge-

gevens over de aanstellingskeuringen (;p Tooo) te gebruiken als basis voor eeÍl

longitudinaal onderzoek naar de betekenis van deze keuringen, zowel voor het

beddjfsleven als voor de betrokkenen. Dit voorstel is thans in studie.

De pogingen tot concretisering van onderzoekingen betreffende het ziekte-

verzuim (met name het iatrogene verzuim) en betreffende de oudere wetknemer in
het bedrijf hebben nog geen duidelijk positief resultaat opgeleverd. Gezien de

actualiteit van deze vraagstukken worden de pilot-studies voortgezet. In t97o zal

aan de hand van de resultaten tot een uitspraak over de uitvoerbaarheid moeten

worden gekomen.

LABORATORIUM VOOR ERGONOMISCHE PSYCHOLOGIE TNO

Uitgaande van een vooronderzoek, vermeld in het jaawedag 1968, waarbii de

werkbelasting in de cockpit van vliegtuigen werd bestudeerd, werd een onderzoek
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begonnen, wmrbij de hypothese dat de sinusaritmie tussen de verschillende
vluchtfasen differentieert, wordt getoetst. Proefpersonen bij dit onderuoek zijn
'junior pilots'. Tevens wordt bij dit onderzoek de piloot tijdens de naderingsvlucht
een tonentaak gegeven (de dubbeltaak-methode). Door de belasting in de werk-
situatie op deze wijze kritisch te maken, wordt getracht het verschil tussen het
vliegen met wèl en níet geïntegreerde vlieginstrumenten te metefl aan de (op video-

^ppaÍafi:;tt 
vastgelegde) vliegprestatie. Eveneens wetd een onderzoek uitgevoerd

met medewerking van de Rijks Ltchwaat School te Eelde, waarbij leerling-vlie-
gers proefpeÍsonen waÍefl. Hieruit komt naar voÍeÍl dat naatmate de vliegtaak
zwaatder. wordt (van 'level flight' taat'take ofr'naat'approach') de sinusaritmieaf-
neemt en de ademfrequentie, evenals de hartftequentie toeneemt. Bii dit onder-
zoek werd gebruik gemaakt van video-apparatuur om de leedingen te instrueren.
Dit opent mogeliikheden om tot een versnelde opleiding te komen.

Omdat er bij het onderzoek naar de vluchtfasen belangrijke verhogingen van de
hartfrequentie optraden en een frequentieverhoging op zichzelf al een onderdruk-
kend effect op de sinusaritmie heeft, is met een uitgebreid pÍogÍaflrma gestart om
de invloed van verschillende polsverhogende effecten op de bruikbaarheid van de
sinusaritmie als maat van mentale belasting flate ga n.

In dit kader werd een onderzoek gedaan naar de invloed vafl een frequentie-
verhoging door fysieke belasting op het differentiërend vermogen van de sinus-
adtmie met betrekking tot verschillende zwààrtefl in een binaire auditieve keuze-
taak. De hartfrequentie werd opgevoerd met behulp van een taak op de fiets-
eÍgometeÍ, waarbij tcrnàaï. gestreefd werd deze frequentie bij de proefpeÍsonen te
brengen op respectievelijk r ro, Ízj, r4o en r55 slagen/min. De in feite gehaalde
gemiddelde waarden van de verschillende groepen zijn (inclusief de groep die niet
fietste): 66,o, tot,t, tzr,1, r1'4,7 en rro,7 slagen/min.

Gemeten werden de sinusaritmie, de hartfrequentie en de ademfrequentie als
afhankelijke variabelen van verschillende zwaarten in de binaire keuzetaak. De
ademfrequentie werd gemeten vanwege haar fysiologische samenhang met de
sinusaritmie. Bij alle waarden van de hartfrequentie bleek de ademfrequentie het
sterkste te differentiëten tussen de verschillende niveaus van mentale belasting.
Bij normaal hartslagniveau zonder fysieke belasting differentieerden sinusaritmie
en ademfrequentie even goed wat betreft de verschillende niveaus van mentale
belasting. Boven t rro slagen/min. nam de ademfrequentie nog toe bij toenemen-
de zwaarte van de tonentaak. De sinusaritmie daarentegen differentieerde niet om-
dat zij op gelijk niveau bleef.

Het methodologisch onderzoek naat taak- en fl.rst§/aaÍden van de sinusaritmie,
vermeld in het iaarverslag r968, werd afgerond in een intern Íapport, getiteld'De
sinusaritmie als meetinstrument voor mentale belasting'. Er is tevens een onder-
zoek gedaan naar de invloed van compatibiliteit en van het invoeren van extra
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coderingen bij binaire keuzetaken tussen stimuluspresentatie en wijze van ant-
woorden in opgelegd en vrij tempo. Een intern rapport daarover is in bewerking.

Voorts werd een vergelijkend onderzoek verricht over diverse mechanische

scotingsmethoden voor de sinusaritmie. Als criteria werden daarbij gehanteerd:
r. het differentiërend vermogen tussen laboratoriumcondities van verschillende

niveaus van mentale belasting;
z. gevoeligheid van de methode voor de invloed van de rustwaarden in de vooraf-

gaande rust (la'il/ of initial value);

,. het veÍkrijgen van een zo laag mogelijke correlatie met de hartslagfrequentie.
De bevindingen van dit onderzoek wetden neergelegd in een intern verslag, ge-
titeld :'Computerverwerking van sinusaritmieregistraties'.

Het meten van de keuzekanaalcapaciteit met behulp van de binaire keuze-
geneÍatoÍ impliceert het uityoeren rran antwoordhandelingen. In hoeverre draagt
deze gestuurde motorische component bif tot de mentale taakbelasting? Dit pro-
bleem kwam naaÍ voreÍl in een dubbeltaakexpetiment waarbij twee sootten taken
onder gedoseerde experimentele afleiding met behulp van de binaire keuzegene-
rator werden bestudeerd. Het ging om:
r. een mentale taak met een geringe motorische component: 'Progressive Matrices

Test'van Raven;
2. een mentale taak met een belangrijke gestuurde motorische component: een met

de hand geschreven tekst.
Hierbij bleek dat de uitvoering van de schrijftaak in veel gÍotere mate werd ge-
hinderd door de binaire keuzetaak dan de uiwoering van de test van Raven.
'§Tanneer men de binaire keuzetaak, dat wil zeggela een taak met een belangrijke
motorische component, gebruikt voor het doseren van mentale belasting in expe-
rimenten waarbij fysiologische maten'u/orden ontwikkeld, dan is de bovenstaande
uitkomst van gÍoot belang. Om deze bevindingen nader uit te werken werd een

experiment opgezet waarbij de invloed van de motorische component op de
fysiologische maten werd geïsoleerd. Als voorlopige conclusie kan reeds worden
gesteld dat de invloed van de gestuurde motorische component van de binaire
keuzetaak op de onderzochte fysiologische parameters duidelijk uitkwam.

Neurofysiologisch onderzoek werd aangevangen door Dr. J. L. Blom, die
r april ry69 n dienst trad en op 3 juli promoveerde op het onderwe{p : 'Quantitative
aspects of neuronal activity in the cerebral coÍtex of the rabbit'.

Begonnen werd met het onderzoek naar 'evoked potential' in rust- en taak-
conditie bif de mens. Onderzoek naar de klinische betekenis van de rheo-encefalo-
gra6e wordt verricht in samenwetking met Dr. Schenk, neuroloog, verbonden
aan het Delta Ziekenhuis te Poortugaal.

Verder urerd een progÍamma ontworPen ter verwerking van de sinusaritmie
op de X-8 computer van het Mathematisch Centrum. Hiermede werden onder

7o



andeÍe de gegevens van het luchtvaartonderzoek verwerkt, terwijl een aanvang
werd gemaakt met de analyse van de sinusaritmie-gegevens van de gÍoep'Besrer-
king sinusaritmie' om tot een vergelijking te komen tussen srNse-uitkomsten
(Medisch-Fysisch Instituut rNo te Utrecht) en deze methode. Het programma
werd vastgelegd in een intern rapport getiteld:'A method for the analysis of
cardiac time series'. Na installatie van de r,er-8 signal a.veraget zal deze methode
worden uitgewerkt tot een diÍect gegevens opleverende programmering, welke
on-line op de proefpersoon zal worden aangesloten.

Vruchtbaar contact aangaande neurofysiologisch onderzoek wordt onderhou-
den met onder andere het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek
en de Fysiologische Afdeling van de Rijksuniversiteit te Leiden.

Als nieuwe activiteit is begonnen met de evaluatie van de mentale belasting in
mens-machine systemen, in het bijzonder wat betreft afstandsbediening bij con-
trole-taken, zoals de taak van verkeersleider.

WERKGROEP KEURING VÀN TÀNDHEELKUNDIGE MÀTERIÀLEN TNO

In de verslagperiode werd besloten tot instelling van de §Terkgroep Keuring van
Tandheelkundige Materialen ruo. Op de motieven welke tot de instelling van
deze keuringsinstantie hebben geleid en het hiermede beoogde doel wordt in het
algemeen gedeelte van dit jaawerslag(blz. rclrr) uitvoerig ingegaan.

Projectgroepen

pRoJECTGROEP EpILEpSIE-ONDERZOEK TNO

Bij de formatie van de Projectgroep werd een globaal pÍogramma opgezet. EÍ
§/erden vÍagen gesteld betreffende de frequentie van voofkomen van epilepsie
in Nederland en de spreiding over verschillende milieus. Er moest meer informatie
worden vetkregen over verschillende psychische en somatische aspecten welke bij
lijders aan epilepsie woÍden aangetroffen. De therapie, welke nog altijd niet af-
doende is en niet vdj van bijverschijnselen, diende intensief te worden bestudeerd.

§7at de eerste vraag betreft wordt er, dank zij de medewerking van Dr. M. J.
Hartgerink en Dr. H. Bijkerk van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid en van Prof. Dr. J. C. van Es van het Nededands Huisartsen Instituut,
gewerkt 

^an 
een enquëte onder huisaÍtsen, §raarbij vragen betreffende verschil-

lende ziekten, waaronder epilepsie, zullen'ilroÍden voorgelegd.
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Drs. C. H. §f. van Ziil probeert een antwoord te vinden op de vraag of 'het
epileptische karakter' een realiteit is en onafwendbaar samengaat met het lijden
aan epilepsie. Dit omvangrijke onderzoek heeft voorlopig geleid tot het coflsta-
teÍen van een typisch profiel in test-uitslagen, dat frequent bij in het Instituut voor
Epilepsiebesttijding te Heemstede geobserveerde patiënten wordt'waaÍgenomen.
Met name worden door deze patiënten afwijkende scores behaald op de rigidi-
teitsschaal, zoals ook op de schalen voot neuroticisme en habituele actiebereid-
heid, terwijl op de Both-schaal duidelijk sprake is van een tempoverlies in hand-
vaardigheid.

De waarneming van Millichap dat eÍ een oveÍm aat aanbepaalde aminozuren in de

udne werd uitgescheiden door patiënties die leden aan t5rpische petit mal of -
volgens de huidige nomenclatuut - primair gegeneraliseerde epilepsie, wacht nog
op bevestiging.

MejuÍfrouw Drs. N. Baart heeft het afgelopen jaar de kinderziekten uit de

Optica Aminolyzer gehaald en een random screening van patiënties Ínet alledei
voÍmeÍr van epilepsie in de leeftijdsgroep van , tot en met 12 jaar toegepast.

Een consequentie van het epileptisch functioneren is de grotere kans betrok-
ken te geraken in een ongeval. Drs. P. J. M. van der Lugt heeft in t969 eenanalyse
beëindigd van zo3 verkeersongevallen waarbij epilepsie een rol zou hebben ge-
speeld. Hii hoopt deze materie te verwerken in een dissertatie, welke in de loop
van Í97o moet verschijnen.

Drs. A. E. H. Sonnen bestudeert nu de succinimiden-therapie.
§7at de therapie betÍeft, wordt het belang van controle der beteikte bloed-

spiegels hoe langer hoe meer ingezien. Niet alleen biedt deze bepaling contÍole-
mogelijkheden op de regelmaat van het geneesmiddelgebruik, ook kunnen op'deze
wijze onverwachte interacties of aangeboren stoornissen in de omzetting van de

medicamenten worden opgespoord. Drs. J. t$7. Meyer heeft een gaschtomato-
grafische techniek ontwikkeld waarmede de bloedspiegels van barbituraten, feny-
toine-derivaten, succinimides en carbamazepine geliiktijdig kunnen worden be-
paald. Het is hietdoor mogelijk geworden de stofwisseling van carbamazepirne
nader te bestuderen. Een zestal aanstaande ptedikanten heeft, ondanks de daar-
voor benodigde frequente venapuncties, zich beschikbaar gesteld voor het on-
derzoek van de resorptie, catabolisme en excÍetie \rafl catbàmazepine. Dit onder-
zoek heeft wat beteft het vedoop van de bloedspiegel van catbamazepine en
enkele metabolieten waardevolle gegevens opgeleverd. De volledige uitwetking
van deze gegevens stuit op technische moeilijkheden bij de extractie van deze

stoffen uit de urine.
In ry62 bleek aan enkele Franse onderzoekers (H. Meunier, S. Cauaz, Y. Meu-

nier, P. Eymard en M. Aimard) dat het n dipropylazijnzuur, dat zij als oplos-
middel*eebruikten voor méthylène-cyano-norkhelline, anti-epileptische activiteit
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bezat. Dit n dipropylazijnzam is inmiddels opgenomen in het arsenaal van de
Franse epileptologen.

In ry69 werd in samenwerking met Dr. F. A. Nelemans en Drs. §í. G. Zelvelder
van de §Terkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek rNo een dubbelblind on-
derzoek in het Instituut voor Epilepsiebestrijding opgezet om de waatde van dit
nieuwe middel onbevooroordeeld en onder goed controleerbare omstandigheden
te toetsen. Dit onderzoek is nog niet beëindigd. §7el bleken er fouten te worden
gemaakt, die aan gebrek aan etvaring met dubbelblind onderzoek moeten worden
geweten. Eén van de conclusies die nu reeds getrokken kunnen worden is, dat
dergelijke onderzoekingeflnaar de waarde vannieuwe geneesmiddelen begeleiding
behoeven van speciaal getrainde klinisch-farmacologische hulpkrachten. Dat een
eenvoudige stof als n dipropylacetaat een anti-epileptische werking heeft is bij-
zonder boeiend. Een nadere analyse van de werkingswi jze zal ongetwijfeld worden
vergemakkelijkt wanneer het mogelijk wordt de concentratie van deze stof in de
verschillende weefselcompartimenten te bepalen.

PROJECTGROEP PSYCHOHYGIENE TNO

ZELFMOORDONDERZOEK

In ry69 wetden voorbeteidingen getroffen vooÍ dit onderzoek waarmee in t97o
wordt begonnen. Het onderzoek zal worden verricht door medewerkers van de
Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid onder lei-
ding van de hoogleraren C. S. Kruyt, N. Speijer en C. J. B. J. Trimbos. Met de
uitvoering is belast mejuÍfrouw Drs. A. C. de Graaf. Het onderzoek omvat een
enquëte bij Nedetlandse huisartsen en wellicht overige medische beroepsbeoefe-
n 

^rs 
naat zelfmoord en zelfmoordpoging. Het karakter van het onderzoek is

descriptief.

suRvEy psycrrorrycrËNrscrrE oNDERzoEKTNcEN

Onder leiding van Prof. Dr. C. J. B. J. Trimbos wordt door Dr. E. Dekker een
survey verricht naar. de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van de psychohygiëne dat gedurende de afgelopen ro jaar in Nederland
is verricht. Door een inventarisatie en kritische evaluatie van bedoelde onderzoe-
kingen wordt gepoogd een trend bloot te leggen en aanbevelingen te doen voor
vetder wetenschappelijk onderzoek in de toekomst.
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GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKINGEN

Individuele onderzoekingen

ÀFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN

ONDERZOEK BETREFFENDE DE ETIOLOGIE, DE PATIIOGENESE EN DE THERAPIE

Ï Ï : : :::'"""1 J.' ; I : : :: ;';ï" ^'''' 
N N, V O O R N A M E L IJ K M E T B E H U L P

In de faren ry64 tot 1969 werd in de afdeling voor interne geneeskunde en de

'metabolic unit'van het R.K. Ziekenhuis'Ope Dei'te §íoerden door Dr. R. G. A.
van Wayjen een onderzoek verricht betreffende de wetking van bepaalde steÍoiden

op de stikstof-, calcium- en fosfaatbalans en op de histologische botsttuctuur bii
patiëflten lijdende aan osteoporose.

De belangrijkste metabole botziekte is osteoporose waarbii de hoeveelheid bot
verminderd is doch de samenstelling van het overblijvende bot praktisch onver-
anderd is. Osteoporose wordt onder andere gezierr bij hyperthyreoïdie, bii al dan

niet iatrogeen hypercortisonisme, na maagoperaties, bii langdurige immobilisatie
en vooral bij overigens Írofmale vrouv/en en mannen boven 5o-iarige leeftiid. Deze

zogenoemde (pre-)seniele osteoporose, die bij vrouwen in het algemeen vfoegef
en vaker optÍeedt dan bii maÍuleÍI, voÍmt voof de algemene praktiik een wegens

de veroudering van de bevolking toenemend en tot nu toe onopgelost probleem.

Het inzicht in de etiologie van de preseniele en seniele osteoporose is nog gering.
Men denkt onder andete a t eel normaal veroudetingsverschijnsel (Arnold), aan

tekort aan calcium in de voeding §ordin) en - in het voetspoof van Albright -
aan vermindering van de endogene produktie van anabool werkende geslachts-

hormonen en een daardoor relatief oveÍ'rr/egen van de katabole coÍticosteÍoiden.
Geen van deze hypothesen is bewezen.

Even onzeker is de therapie van osteoporose: de één verstrekt extra calcium

met de voeding, de ander dient geslachtshormonen of anabolica toe, naar gelang

meÍl aan deze of gene hypothese geloof hecht. Als criterium vooÍ het welslagen

van de therapie geldt meestal alleen de vermindering van piin.
Getracht is dit vraagstuk te benaderen door de invloed 1 te gaan van het ana-
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bolicum nandrolon decanoaat en van oestÍogene steroïden, soms in combinatie
met androgene hormonen, op de stikstof-, calcium- en fosfaatbalans en, na lang-
durige (jarenlange) behandeling, op de histologische botstÍuctuur, bestudeerd met
behulp van crista biopsieën.

Sedert ry6o ziin z4 balansstudies verricht bij r9 patiënten, lijdende aan verschil-
lende vormen van osteopoÍose. In het kader van het onderhavige onderzoek-
project werden in de jaren ry64-ry69 r3 balansondetzoekingen bij rz patiënten
gedaan. Eén van deze balansonderzoekingen moest ontijdig worden afgebroken.

Van deze rz patiënten toonde één jonge vrouw een ernstige immobilisatie-
osteoporose na poliomyelitis in de jeugd, bij een mannelijke patiënt werd de
diagnose osteoporose bij hypogonadisme gesteld, twee mannelijke patiënten had-
den ro tot t5 jaar tevoren een totale maagresectie ondergaan en de andere patiënten
leden aan preseniele of seniele osteopoÍose.

Bij alle Patiënten werd de diagnose met behulp van cÍista biopsieën bevestigd.
Op één na alle balansonderzoekingen hadden een duur y^Ír tzo tot 16o dagen.
Steeds weÍd na een controleperiode van p tot 36 dagen aan de patiënten gedurende
gemiddeld 6o dagen nandrolon decanoaat c.q. één der bovengenoemde steroïden
toegediend, waattta het onderzoek werd afgesloten met een controleperiode van
weeryo tot 16 dagen. In 9 van deze 13 balansonderzoekingen werd nandrolon
decatoaat toegediend (zes- tot achtmaal Jo mg). Uit deze balansonderzoekingen
kunnen de volgende conclusies worden getÍokken:
r. De stikstofbalans werd onder invloed van nandrolon decanoaat steeds positief.
z. De werking op de calciumbalans was minder vaak positief, namelijk bij 3 van

de ro ermede behandelde patiëntefl duidelijk positief en bij z andere dubieus
positief.

3. De invloed van de nandrolon decanoaat op de fosfaatbalans was nog minder
evident: in slechts I van de ro gevallen positief en in nog r geval dubieus po-
sitief.

4. Het effect van het anabolicum op de stikstof-, calcium- en fosfaatbalans was bij
vrouwelijke patiënten aanzienlijk constanteÍ en duidelijker dan bij mannelijke
patiënten.

Aan één patiënt lijdende aan osteoporose bij hypogonadisme werden, omdat bij
een vÍoeger balansonderzoek de invloed van nandrolon phenylpropionaat en naÍ]-
drolon decanoaat bij hem reeds was onderzocht (met positief resultaat op de cal-
cium- en stikstofbalans), nu 6 injecties van z ml Estandron prolongatum (bevat-
tende roo mg testostefon-esteÍs en 20 mg oestradiol-esters) gegeven. De werking
hiervan op de stikstofbalans was duidelijk positief, op de calcium- en fosfaatbalans
echter negatief.

De laatste z patiënten yandeze reeks van r3 werden gedurende 3o dagen met
driemaal daags o,o; mg ethinyl-oestradiol behandeld. Bij één patiënte van 67 iaar,
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lijdende aan Íeumatoïde arthtitis met pÍeseniele osteopotose, was het resultaat op
de stikstof- en calciumbalans duidelijk positief, op de fosfaatbalans dubieus posi-
tief met een stetke 'rebound' na staken van de medicatie.

Het is nog te vÍoeg om mededelingen te doen betreffende de veranderingen in
de histologische botstructuur, die onder invloed van langdurige toediening van
geslachtshormonen of anabolica optreden.

Samenvattend kan de conclusie als volgt luiden: Van toediening van nandrolon
decanoaat aafi eefl negental patiënten met osteoporose kon geen overtuigend
positieve invloed op de calcium- en fosfaatbalans worden aangetoond. De belang-
rijke vruag, of met toediening van oestrogene hormoneÍI, eventueel in combinatie
met androgene steÍoïden, vaker een positief tesultaat op de calcium- eÍr fosfaat-
balans bij patiënten met osteoporose kan worden bereikt, kon nog niet worden
beantwoord. Gettacht zal worden bij toekomstige balansstudies hierin meer in-
zicht te verkrijgen.

ONDERZOEK INZAKE DE CORRELÀÏIE VAN BALLISTOCÀRDIOGRAFI§CHE EN

I{EMODYNAMISCHE GEGEVENS

In t96z werd voor dit onderzoek subsidie verleend aan Prof. Dr. H. A. Snellen,

die hierover thans verslag uitbrengt.

Apparatuur

Tot het voorjaar van ry65 werd gewerkt met een oud type ballistocardiogtaaf
(ncc): een schommel opgehangettaaÍt het plafond met voldoende lange touwen
voor het verkrijgen van de juiste eigen frequentie (* o,i Hz), waarop een ver-
snellingsmeteÍ gemonteerd was. Geregistreerd wetd met een directschrijvende
machine. Het snelheids- en verplaatsings-ncc werd verkregen doot één- respec-

tievelijk tweemaal te integreren, Daat tweemaal integreren moeilijkheden op-
leverde (onstabiele basislijn), was het niet mogelijk routinematig verplaatsings-
curven te registreren.

Daarna vzerd de doot Noordergraaf etzijt groep ontwikkelde en bij ENRÀF-

Nonius vervaardigde scc in gebruik genomen: een schommel met korte touwen
opgehangen in een metalen frame, waarbij metalen peÍrnen voor een zodantge
zijdelingse verplaatsing zotgetr, dat de vereiste lage eigen frequentie wordt ver-
kregen. Op de schommel is een snelheidsmeter gemonteerd; van het snelheids-

signaal wordt zowel het verplaatsings-rcc als het versnellings-ncc afgeleid, door
éénmaal te integreren, respectievelijk éénmaal te differentiëren. Er is op een foto-
grafische registtatoÍ oveÍgegaan.

Aanvankelijk levetde deze opstelling moeilijkheden op:
a. Op de ncc's waren vele artefacten zichtbaar, afkomstig van gebouwtrillingen.
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Hiervoor ziin twee oorzaken gevonden: onvoldoende demping bij het contact
ínme-kamervloer, waardoor de gebouwtrillingen in het frame konden door-
dringen en onvoldoende stugheid van het ophangframe, waardoor resonanties
ontstonden, waarv^fl de frequenties in het voor het BCG belangÍijke frequentie-
gebied vielen. Door de demping te veÍbeteren en het frame stugger te maken
was het mogelijk Bcc's zonder 

^ttefactei 
te registreren.

b. De snelheidsmeter (een laboratorium prototype) bleek onvoldoende bedrijfs-
zeker te zijn. Mede op grond van de in de praktijk opgedane ervaringen werd
een aanmerkelijk stabielere snelheidsmeter ont§/ikkeld, welke in de loop van
r968 in gebruik werd genomen.

Hct appanat werkt nu bevredigend en voldoet aan de 'Specifications for the
Ultra-low frequency Ballistocardiography'.

Onderqoek naar stoornissn in de uerdeling yan de bloedruasa

a. Atriumseptum defect (eso).
In de beginperiode van het onderzoek werd de rekenkundige constructie van het
menselijk longitudinale BCG onder normale omstandigheden, zoals die door
Noordergraaf gegeven is, als uitgangspunt genomen. Bij deze berekening wor-
den de volumeveranderingen gebruikt, die in het lichaam optreden onder in-
vloedvan de hattslag. Van deze methode is gebruik gemaakt om de veranderin-
gen in het ncc uit te rekenen, die verwacht kunnen worden bij het esn, eenaandoe-
ning, waarbij de wisseling van het bloedvolume in de longen is toegenomen veÍ-
geleken met noÍmale omstandigheden. De ncc's, die volgens het model verwacht
werden, zijn vergeleken met de ncc's opgenomen bij patiënten, bij wie de gtootte
van de toename van de longdoorstroming tijdens hartcathetedsatiegemetenwas.
Hierbij werd goede overeenstemming gevonden. Bovendien bleek-eveneens in
overeenstemming met de theorie-datdebelangrijkste veranderingenindesnel-
heids- en verplaatsingscurven gevonden werden. De metingen werden aan de snel-
heidscurven verricht.
Na sluiting van het defect werd het BCG noÍmaal. Deze bevindingen werden
door anderen bevestigd. Uit dit onderzoek volgt,'dat de gÍootte van de shunt
bij het ongecompliceerde eso uit het BCG geschat kan worden.

b. Belasting van het rechter atrium (ne).
Bij de tricuspidalisklepstenose werden bij dit onderzoek afwijkingen gevonden,
die vooral duidelijk zija in de snelheids- en verplaatsingscurve. Deze verande-
ringen moeten zeeÍ waarschijnlijk toegeschrevenworden aanabnor.malevolume-
verandedngen in de grote holle aders. Dit is in overeenstemming met de vorm
van defemoraalvenapolsen /of de leverpols, \v^arir, bij deze gevallen zeer duide-
lijkde atrium-activiteit (hoge a-toppen) is waar te nemen. Een kwantitatieve
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analyse van het BCG bij deze aandoening is niet mogelijk, omdat de bijdrage van
het veneuse systeem onder noÍmale omstandigheden niet bekend is. Behalve bij de
tricuspidalisklepstenose zullen overeenkomstige acc-afwijkingen wordengevon-
den wanneer belasting van RÀ aanleiding geeft tot duidelijke a-toppen in de bo-
vengenoemde pulsatiecuÍven.

Onderqoek naar stoornissen in de karueraitdri'uing

Er bestaat een nau\il'verband tussen de vorm van de uitdrijvingscurve (in het bij-
zonder van de linker kamer) en het versnellings-Bcc. Door Noordergtaaf en zijn
gtoep werd dit kwantitatief uitgewerkt in een elektrisch model. De linker kamer
functie wotdt dus weerspiegeld in het BCG; daarom werd een onderzoek ingesteld
naar de nco-afwijkingen van patiënten met stooÍnissen in de kameruitdrijving.

a. Gegeneraliseerde hartspierhypertrofie.
Patiënten met een hypertrofische cardiomyopathie, bij wie tijdens de systole een
uitsttoom-obstructie in de linker ventrikel optreedt, hebben een sterk van noÍ-
maal afwiikend ejectiepatroon; een sterk afwijkend ncc moet verwacht worden.
Patiënten bij wie geen obstructie optreedt, hebben een nagenoeg normaal eiec-
tie patroon; een nagenoeg normaal BCG moet veÍwacht worden.
Op het hierboven genoemde elektrische model is de ejectiecurve gesimuleerd
en een sterk afwijkend ncc gevonden. Het onderzoek toonde aan, dat er inder-
daad twee groepen patiënten waren, de één met een sterk afwijkend ncc, de an-
der met een praktisch normaal ncc. Bij de eerste groep kan tijdens hartcatheteri-
satie een obstructie aangetoond worden, bij de tweede niet.
Met behulp van het rcc bleek het mogelijk scherp te differentiëren tussen beide
groepen. Ook kon een uitspraak gedaan worden over het bij een operatie be-
reikte resultaat.

b. Gelokaliseerde hartspietbeschadiging.
Verreweg de belangrijkste groep wordt hietbij gevormd door lijders aan ischae-
mische hartziekten, al of niet gepaard gaand met een myocardinfarct. Het was
aannemelijk, dat bij deze patiënten de functie van de linker ventrikel verslech-
terd is en dat dientengevolge de ejectiecurve veÍanderd is. Door op het elektri-
sche model de ejectiecurve te verandeÍen, v/as het mogelijk versnellingscurven
te verkrijgen, zoals die bij deze patiënten vaak gezier, worden. Er kon een gr^-
datie worden opgesteld voor de ernst van de scc-af§rjkingen en deze werd op-
gevat als een functionele classificatie. Deze classificatie is vetgeleken met de zuur-
stofopname bii maximale inspanning (VO, max)*, welke laatste als index gezien

* De meting van de VO, max. geschiedde in het kadet van het revalidatie-onderzoek in het bureau voor
Arbeidsgeschiktheid(hoofd: H.§1.H.§íeeda), afdeling Cardiologie, Àcademisch Ziekenhuis, Iriden.
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wordt voor de functionele capaciteit. Er bleek een goede overeenstemming te
bestaan tussen de scc-classificatie en de VO, max. Een nog sterkere overeen-
stemming was aanwezig bij het gelijkblijven of veranderen van zowel de VO,
max. als het versnellings-Bcc onder invloed van training bij deze groep patiën-
ten. De resultatenvan dit onderzoek suggereren, dat bij sommige patiënten mo-
gelijk een verbetering van de hartspierfunctie optreedt onder invloed van trai-
ning, terwijl bij andete patiënten training geen invloed of zelfs een ongunstig
effect heeft.
Het lijkt gewenst om bij de vtaag of en in welke mate een lijder aan ischaemische

hartziekte getraind moet wotden, het ncc mede in beschouwing te nemen. Hierbij
kunnen de volgende criteria gehanteerd worden:
r. Bii een niet of weinig gestoord ncc: de hartfunctie is praktisch normaall door

training zal dar, ook alleen een immobilisatie-effect opgeheven worden.
z. Bij een matig gestoord ncc: de hartfunctie is gestootd; de kans bestaat, dat

doot training de hartfunctie verbeterd wordt. Periodieke controle van het BCG

is gewenst.

3. Bij een ernstig gestooÍd ncc: de hartfunctie is slecht; de kans op verbetering
doot training is gering, grote voorzichtigheid is geboden en frequente contÍole
van het scc is noodzakelijk. Bij verslechtering van het ncc kan dit aanleiding
zijn om de training af te breken.

Samenvattend kan gezegd worden, dat het ncc mogelijk een goede maat is voor
de functie van de linker kamer. De ballistocardiografie is verder een eenvoudige,
onbloedige methode, die gemakkelijk herhaald kan worden.

oNDERZOEK N^AR HET VOORKOMEN VAN PSYCHTSCHE STOORNTSSEN BrJ DySMENORRT{OE
EN DE BETBKENIS ERVAN VOOR HET ONTSTAÀN VAN DE KÍ,ACHT

Dit onderzoek werd enige jaren geleden met subsidie van de Gezondheidsorgani-
satie rNo verricht. Onlangs werd hierover uitgebreid gerapporteerd door de
zenuwaÍts mevrou§/ Th. Cohen-Matthijsen, aan welk verslag samenvattend het
volgende wordt ontleend:

Door vergelijking van de biografische anamnese van 24 dysmenorrhoe-patiën-
ten, wier langer bestaande menstruatieklachten niet geweten konden worden aan
gynaecologische afwijkingen, met de biografische anamneses van patiënten geheel
zondet menstruatieklachten, werd getracht na te gaan in hoeverre dysmenorrhoe-
patiënten vaker psychische stoornissen vertoonden dan controle-patiënten, van
welke aard deze eventuele stoornissen zouden zljn en wat de betekenis ervan kon
zijn voor het ontstaan en voortduren van dysmenorrhoe.

Dazrtoe werd eerst een literatuuronderzoek gedaan betreffende de somatische
aspecten van dysmenorthoe et naar de psychische aspecten ervan.
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Vervolgens werd ingegaan op de verschillende aspecten van de psycho-sexuele

ontwikkeling van de vÍouw. 24 patiënten met eÍnstige dysmenorrhoe, v/aarvoor
geen gynaecologische oorzaak kon worden aarLgewezefl en waarbii de klachten
langer dan een faar bestonden, werden op deze ctiteia geselecteerd uit patiënten

van de Gynaecologische polikliniek van het §Tilhelmina-Gasthuis te Amsterdam
(hoofd: Prof. Dr. G. J. Kloostetman). Een even grote gÍoep controle-patiënten
werd geselecteerd uit klinische patiënten van de rweede Interne kliniek van het
§Tilhelmina-Gasthuis te Amsterdam (hoofd destijds: Prof. Dr. J. Groen) en uit
patiënten van de reeds genoemde gynaecologische polikliniek. De patiënten voor
de controlegroep werden uitgezocht op grond van het feit dat zij geen enkele

meÍrstruatieklacht hadden. Beide patiëntengÍoepen bettoffen vïouweÍr die men-
strueerden. De dysmenotrhoe-patiëntengroep en de controlegroep werden zo-
danig samengesteld dat zij overeenkwamen wat betreft de sociale achtergtonden,
de leeftiidsverdeling, de grootte van de gezinnen waatuit de patiënten voortkwa-
men en hun plaats daatín,het aantal getrouwde vÍouwen en de gemiddelde huwe-
liiksteeftiid. Beide groepen patiënten werden onderworpefl 

^àÍt 
een interview,

dat steeds hetzelfde schema van hun biografische anaïnÍlese betrof. De verschil-
lende voor- en nadelen van deze methode van onderzoek werden besproken.

In dit onderzoek werden uitspraken vergeleken van dysmenorrhoe-patiënten
en conttole-patiëntefl over verschillende facetten van hun relatie met hun vader
en met hun moeder, over de psychische instelling ten aanzien van de vrouwelijke
identiteit en de vrouwelijke rol, over de relatie tot het andere geslacht en over
verschillende gebeurtenissen en belevingen de psycho-sexuele ontwikkeling be-

treffende.
Een significant groter gedeelte van de dysmenorrhoe-patiënten, in vergelijking

met het gedeelte der controle-patiënten dat zich over dezelfde onderwerpen uit-
sprak, bleken hun moeder te beleven als een dominante, actieve vrouw met wie
zij een ambivalent-afhankelijke en niet zonder meer positieve telatie hadden, hun
vader als een wel hartelijke contactzoekende man die zich wel voor zijn gezirr en

kinderen inzette doch niet de autoriteit in het gezin vertegenwoordigde; een sig-
nificant groteÍ gedeelte van de dysmenorrhoe-patiëntengroep, in vergelijking met
de controlegroep, gaf blijk van een minder goede en hechte identificatie met de

vrouwelijke rol, van een onzekerheid tegenover het andere geslacht en van angst
en onzekerheid ten opzichte van vetschillende aspecten van de psycho-sexuele ont-
wikkeling, zoals de buikklachten en buikoperaties, psycho-sexuele ttaumata, me-
narche, coïtus en paÍtus. De beide groepen verschilden niet van elkaat in hun uit-
spraken van meer algemene aard over hun oudets, hun oudedijk gezin, hun jeugd,

hun eigen gezin en de relatie tot hun echtgenoot.
De verschillende implicaties van de gevonden verschillen en overeenkomsten

werden aan een beschouwing onderwotpen. Ten slotte werd n gegaan in hoe-
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verÍe een psychiatrisch onderzoek of psychiatrische behandeling voor dys-
menorrhoe-patiënten nodig kon zijn.

Een publikatie over het onderzoek zal nog verschijnen.

D o o R p B R s o N E N v 
^ 
N' "ï:ï":::""::'":":ïJi ï'"ï1ï; :::ï:ï:11 ï"" I i "' " " "

Over dit in ry67 afgesloten onderzoek kan het volgende worden vermeld:
Het onderzoek werd vericht door een wetkgroep in het Onze Lieve Vrouwe

Gasthuis te Àmsterdam onder leiding van Ptof. Dr. J. C. M. Hattinga Verschure
met als medewerkers mevÍouw Dr. A. G. M. Huijsmans-Evers, bacteriologe,
mejuffrouw Dr. J. A. C. Oud, assistent-geneeskundige, Dr. P. R. J. Pinxter,
chirurg, Dr. A. W. M. Pompen, internist, Dr. Th. J. G. van Rens, Dr. H. §tr. R.
Siebbeles en mejuffrouw M. M. van der Kolk.

De ervaringen omtrent de werkwijze van zulk een kruisinfectiewerkgroep in
een algemeen ziekenhuis vrerden beschreven in een publikatie van de hand van
Prof. Hattinga Verschure, getiteld : ' Acht iaar ervadng met organis atie van kruis-
infectiebestrijding ia een algemeen ziekenhuis' (1969).

In het Onze Lieve Vrouw Gasthuis werden, volgens ont'u/erp van de werkgroep,
y dispersiekamertjes gebouwd en voor het onderzoek benut. Zij zijn beschreven
door Dr. J. A. C. Oud in haar dissertatie: 'Het strooien van staphylococcus aureus
in het algemeen en op de operatiekamers in het bijzonder' (rr)6r)).

Door het verrichten van neusuitstriiken bij al het opemtiekamerpersoneel, ge-
durende lange tijd herhaald, werd een inzicht verkregen in de frequentie en de ver-
blijfsduur van staphylococcus aureus in de neus van peÍsonen tot deze groep be-
horend. Dit werd vergeleken met coÍrtrolegroepen.

Door alle medewerkenden in een operatiekamercomplex regelmatig te onder-
zoeken op dispersie van staphylococcus aureus vanaf de huid, werd een beeld
verkregen van dit verschijnsel. Door regelmatig gedurende lange perioden sedi-
mentatieplaten te onderzoeken uit het operatiekamercomplex werd de m te .r:afl
luchtcontaminatie vastgesteld.

De individualisering van de staphylococcen geschiedde door het resistentie-
patroon te bepalen, alsmede door faagtypering. Door vervolgens gedurende lange
onderzoekperioden de staphylococcen te kweken uit alle geinfecteerde operatie-
wonden en deze eveneeÍrs te typeÍen, kon het relatiepatroon geanalyseerd worden
dat bestaat tussen neusdragets, strooiers, luchtcontaminatie en wondinfectie. De
analyse is gebaseerd op de aantallen, neergelegd in het hierna volgende
overzicht:
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Aantallen

Neusuitstriiken rc.496

Sedimentatieplaten/bloedplaten 2t,o35

Chapmanplaten (spec. staph. medium rro) 6.1++

Resistentiebepalingen (d.w.z. t antibiotica pet plaat) 8.2c.4

Dispersieptoeven met sedimentatieplaten Í.237

Dispersieproeven met Slit-sampleÍ 6o6

Inf. patiënten, van wie de wood bacteriologisch werd onderzocht z8o

Faagtypetingen van staphylococcus auÍeus-stammen t 7.ooo
waarvan Dt. Scholtens *6.ooo
waar.ra'n Dr. Oud :tr.ooo

Totaal aantal geoolgde operdtiepdtiëníen VottdinJectie

tolaal

lYondinfectie

,rre, Jt. dilr.

van r-5-r96r tlm 15-1961

var t4-t966 tlr:: 3r-5-ry67

2.o69

738

46 (-t1,5Y 1

44e 6 %)

8%

t%

O p e r a ti e ka n e r -o rder<o e k

Uit de onderzoekingeÍr is gebleken dat postoperatieve wondinfecties door
staphylococcus aufeus hun ootsprong kunnen vinden in de operatiekamer. Deze

bevinding is neergelegd in het proefschÍift van Dr. Siebbeles: 'Onderzoek naar

de bronnen van de postopeÍatieve §/ondiflfecties met staPhylococcus auÍeus'

(1964). Het merendeel vafl deze staphylococcen was afkomstig van bepaalde per-

sonen die in de operatiekamer til/erkten. Zij dispergeÍen deze staphylococcen,

§/aarvan zii drager zijn, en contamineren op deze wijze de oPeÍatiekameducht.

Door het opspoÍefl van dergelijke strooiers en het uiwaardigen vaÍr een verbod om
deze strooiers in de operatiekamer te laten werken, neemt de contaminatie met

staphylococceÍl van de operatiekameducht zeef steÍk af. (Door een oveÍdruk-
ventilatiesysteem daalt het totale à nta,l bacteriën, doch dit bleek op het a ntal
staphylococcus aureus weinig invloed te hebben.) Toch bleef het aantal staphy-

lococcus auÍeus dat op de sedimentatieplaten terecht kwam in de zogenoemde seP-

tische operatiekamer nog altiid vrij hoog. Deze coccen bleken afkomstig van de

etter van de operatiepatiënten zelf. F;en scheidingeen tussen septische en een as-

eptische opeÍatiekameÍ blii kt noodzakelij k.

Onderqoek aafi persoilen op ltet strooier uan staphllococcur atlren§

Bij de opstelling van de diverse strooiPÍoeven bleek dat één op de drie Personen
wel eens een staphylococcus aureus losliet. Hierdoor werd het noodzakelijk een

bepaald strooiproefie op te stellen en hieraaÍr een maatstaf te koppelen om uit te
maken wanneer iemand 'klinisch gesproken' eeÍr strooier is.

Een eenvoudige uit- en aankleedproef - de zogenoemde kote sttooiproef -
(in een kamertie van 9oX 9oxz4t cm) werd als standaardproef genomen. Voor
toelating in de operatiekamer werd als maatstaf genomen minder dan y kolonies
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staphylococcus aureus, totaal op z sedimentatieplaten. op deze wijze konden geen
staphylococcen in de operatiekamer en geen wondinfecties met staphylococcen
worden aangetoond, waar-vàr, de toegelatenen neusdragers waÍen.

van het totale aantal onderzochte peÍsonen (76a) bleek dat in cfuca 4o/o de
'korte strooiproef' positief uitviel. Nagegaan werd of deze 'strooiers' negatief ge-
maakt kunnen worden. Het bleek dat een behandeling met een neusspray (sofra-
mycine) en het dagelijks douchen met zo/o phisohex als zeep vrijwel steeds de
strooiing deed verdwijnen. Bij enkele personen bleek het noodzakelijk alle kleding
te laten stomen. Alleen degenen, die een huidafwijking hadden, bleven strooien,
Als huidafwiikingen met strooiverschijnselen werden voornamelijk waargenomen:
steenpuist, psoriasis, eczeem, schimmelinfectie tussen de tenen secundair gekolo-
niseerd door staphylococcen. Indien het gelukte de huidafwijking te genezen,
hield ook het dispergeren van staphylococcen op. Huidaandoeningen die niet tot
verdwijnen te brengen ziin, waatonder chronisch eczeem, voÍmen een contra-
indicatie voor tewerkstelling of verbliif in operatiekameÍs. Het strooiingsveÍ-
schijnsel van staphylococcen bleek geen samenhang te vertonen met hun resis-
tentiepatronen of faagtypen.

Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd:
Luchtcontaminatie met staphylococcen in operatiekamers is vootnamelijk het

gevolg van de aanwezigheid van personen die staphylococcen 'strooien, vanaf de
huid.

Alle perconen die in een operatiecomplex te werk gesteld worden dienen te-
voren een strooiproef te ondergaan.

Een meldingsplicht van huidafwijkingen bij medewerkenden in een operatie-
complex is noodzakelijk. Personen met huidafwijkingen dienen niet in een opeÍa-
tiecomplex te werken totdat de afwijking is genezen en de strooiproef negatief
bevonden. Het operatiecomplex dient'gesluisd'te zijn en niet te worden betieden
door andere Personen dan de aldaar. werkzame, op strooiing gecontroleerde mede-
werkenden.

Alle medewetkenden in een operatiecomplex dienen zorgvuldig op de hoogte
gebracht te worden van de betekenis van de beschteven maatregelen

Een bliivende bacteriologische controle op opeÍatiekamers door middel van
sedimentatieplaten is noodzakelijk. Indien het aantal sedimentatieplaten, uraaÍop
staphylococcen-kolonies tot ontwikkeling komen bij de beschreven methode lager
is dan 5o/o van het totaal aantal platen, is de situatie voldoende veilig wat betàft
luchtcontaminatie, indien bovendien geen der platen meer dan 3 kolonies
draagt.
Bij een epidemische verhefflng van het aantal staphylococcen zal aanstonds een

dispersie-onderzoek bij al le medewerkenden noodzakelij k zijn.
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Eenaantalpublikaties ovet het onderzoek is nog teÍ pefse. De voor de praktijk

belangrifke uitkomsten der onderzoekingen ziin door de Werkgroep aan het

Nederlands Ziekenhuiswezen aangeboden in een oP 29 m^ fi ry69 te Amsterdam

gehouden symposiurn, getiteld'Ziekenhuisinfecties'.

AFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN WA RVAN HET EINDVERSLAG NOG IN BEWERKING IS

Onderzoek naar de verhouding van sensibilisatie en hyperreactiviteit van de

bronchiaalboom in het kader van de astmaproblematiek tegen de achtergtond van

veranderingen van endocriene aard (Prof. Dr. N. G. M. Orie en Dr. K. de Vries).

Onderzoek betreffende klinische obsewatie, voornamelijk met betrekking tot de

longfunctie, van een gfoot aantal patiënten met astma en emfyseem, al of. niet ge-

combineerd met medicamenteuze therapie @rof. Dr. H. Deenstra).

Longitudinaal onderzoek naar de plaats van diabetici in het atbeidsproces (Prof.

Dr. P. Muntendam).

Onderzoek inzake vergelij king van intraveneuze en orale glucose-tolerantietest bij

normale proefpersonen efl Patiënten met vetschillende afwijkingefl, met gebruik-

making van insulinespiegels in het seÍum (Mei. Dr. J. Terpstra).

Onderzoek var. perinataal gestoryen kinderen in de provincie Zeeland door pa-

thologisch-anatomisch, bacteriologisch, serologisch en enquëte-onderzoek van

kind en moeder (Dr. H. T. Planteydt en F. P. Flu).

Ondetzoek naar de verandering in attitude ten opzichte van neurosen bii huis-

aÍtsen en medische studenten vóót en nà op deze vetanderingen gerichte metho-

dieken (J. H. Oosters).

Onderzoek betreffende de statistische bewerking van de klinische gegevens van

patiënten die in de periode ry17-t967 met behulp van anticoagulantia ziinbehan-

deld ter preventie van trombo-embolische complicaties (Dt. J. M. Greep).

Het testen van eefl Nededands anti-D-gammaglobulinePrcPata^t met het oog oP

de profylaxe van de Rhesus-immunisatie (Stichting Dt. Karl Landsteiner).

Foniatrisch onderzoek voot de diagnostiek vafl stemstootnissen Prof. Dr' P. E.

Hoeksema).

rN r969 vooRTGEZETTE oNDERzoEKTNGEN

Onderzoek bii jeugdige personen tifdende aan recidivetende infecties der bovenste

luchtwegen (Dt. J. W. Stoop).
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Ondezoek raar de frequentie van retinopathie bij diabetici met volledig erl onvol-
ledig gecorrigeerde insuline-deficiëntie (Dr. F. M. Gerritzen).

Onderzoek van teactiepatronen bij gebruik van gemoduleerd licht met behulp van
de Computer of Average Transients (Prof. Dr. H. E. Henkes, Prof. Dr. \M. Storm
van Leeuwen en Prof. Dr. L. H. van der Tweel, in samenwerking met de §7erk-
groep rNo voor Klinische Neurofysiologie).

Onderzoek aan menselijke chromosomen (Mej. Dr. J. M. van Brink).

Chromosomenonderzoek bii myeloproliferatieve aandoeningen (Dr. C. H. rW.

Leeksma).

Onderzoek naar de revalidatiemogelijkheden van slechthorenden met een tiid-
constante storing prs. A. W. de Vos).

Onderzoek betrefiende cerebrale stoornissen bif kinderen @rof. Dr. H. F. R.
Prechtl).

Onderzoek betreffende de klinische toepassing van patiënten-bewakingsapparatuur
in een beademingscentrum @t. H. J. Sluiter).

Onderzoek naar de invloed van metabole zuut-base evenwichtsverstoringen op de
gevoeligheid van spierverlammende stoffen (Prof. Dr. J. F. Crul).

Onderzoek naar de waarde van thermografie voor het massa-onderzoek teÍ vroeg-
tijdige opsporing van borstkanker en bij de diagnostiek van cerebrovasculaire
stoornissen (Dr. N. J. M. Aarts).

Een gedeelte van dit ondetzoek is vastgelegd in de dissertatie van de heer Aarts:
'Medische thermographie. Verkenningen op het gebied der toepassingsmogelijk-
heden'.

Onderzoek inzake toepassing van Jr81 fibrinogeen bij het onderzoek naaÍ veneuze
trombose en arteriosclerose bij bejaarden (Dr. G. J. H. den Ottolander).

Na-onderzoek van geopereerde hartpatiënten, in het bijzonder mitralis steÍrose
patiënten (Dr. C. L. C. van Nieuwenhuizen).

Diplopie-onderzoek (Prof. Dr. R. A. Crone).

Onderzoek naar de bepaling van de bloedspiegel van anti-epileptische genees-
middelen in het bloed van patiënten, die deze medicamenten vanvrege hun epi-
lepsie tegelmatig dienen te gebruiken (Dr. H. Meinardi).

Dit onderzoek is opgenomen in de Proiectgroep Epilepsie-onderzoek rNo.

Onderzoek naar het effect van de behandeling van patiënten met osteopoÍosis
senilis, getoetst met behulp van een methode van gradeting en chemische karak-
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teÍisering van osteoporotisch bot (Mevr. D. H. Birkenhàger-Frenkel).
Moest in het vorige jaarverslag melding worden gemaakt van opgetreden ver-

tragingin de voortga;rrgvaflhet onderzoek door ziekte van mevrouw Birkenhàger,

thans kan worden medegedeeld dat deze stagnatie v/eer tot het verleden behoot.
Over de stand van zaken ruppoÍteeÍt de ondetzoekster het volgende:

Bij het onderzoek, dat verricht wordt in samenwerking met de Othopedische
Afdeling van de Chirurgische Kliniek van de Universiteit van Amsterdam (hoofd
Prof. Dr. O. Verbeek), zijn een z5-tal patiënten betrokken, bii wie op klinische en

röntgenologische gronden de diagnose osteoPoÍose werd gesteld. Allen kregen

naast, c.q. na othopedische behandeling oefentherapie. F,enaantal patiënten kÍeeg

bovendien Decadurabolin en Calcium-Sandoz.
Botbiopsieën werden verricht vóór het instellen van de behandeling en na ver-

loop van ongeveer acht maanden. Veranderingen in het skelet tiidens de behande-

ling werden geëvalueerd aan de hand van dtie van elkaar onafhankeliike uit een

votig onderzoek vooÍtgekomen fysische en chemische criteria.
Er bleek een positieve correlatie te bestaan (correlatiecoëfficiënt : *o,7) tussen

de bij de tweede botbiopsie gevonden verandering in de toestand van het skelet en

de subjectieve waardering van de toestand door de patiënt zelf (respectievelijk de

mate waarin deze de oefeningen had verricht).
De groep patiënten die alleen oefentherapie kreeg is thans nog te klein om de

invloed van de medicamenteuze theÍapie te kunnen beoordelen. In samenwerking
met DÍ. L. J. L. Koekenberg van het Algemeen Ziekenhuis 'Zonaestraal'te Hilver-
sum zal deze groep worden uitgebreid.

oNDERzoEKTNGEN §v'ELKE rs r969 zrJN BEGoNNEN

Onderzoek inzake reninebepaling bij circulatieveranderingen (Dr. '§í' H. Birken-
hàger).

Onderzoek lnzake het meten van de citculatoire arbeidsbelasting tijdens het ver-
pleegkundig handelen en de reactivering van - voornamelijk geriatrische - zieken-

huispatiënten (Prof. Dt. J. Th. R. Schreuder).

Onderzoek naar aard en oorzaak van hyperinsulinisme bii diabetes mellitus @rof.
Dr. H. Doorenbos).

Onderzoek naat de betekenis van epilepsie voor de verkeersonveiligheid (P' J. M.
van der Lugt).

Dit onderzoek is opgenomen in de Proiectgroep Epilepsie-onderzoek rNo.
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Registratie van het psychiatrisch toestandsbeeld van depressieve patiënten; eva-
luatie van het opgestelde beoordelingssysteem eÍt van het effect van een anti-
depressivum (M. S. H. Schlempet).

Onderzoek nàar de correlatie tussen bepaalde somatometrische gegevens en het
lichaamsgewicht bij verschillende leeftijdsgroepen (H. K. Muller).

Ondezoek naar de wiizigingen in de porositeit van de huid onder invloed van
klimatologische veranderingen en ouder worden (Prof. Dr. J. §7. H. Mali).

Dr. C. van Gastel heeft van het hem toegekende subsidie voor een onderzoek
inzake leeftijd en serologie van eÍytrocyten geen gebruik kunnen maken omdat het
hem niet mogelijk was hiervoor een analiste aan te trekken. Het onderzoek is
gedeeltelijk met reeds beschikbare krachten uitgevoerd.

IN I97O TE ENTAMEREN ONDERZOEKINGEN

In het verslagjaar werden z1 subsidie-a;an.vragen ontvangen vooÍ in r97o aan te
vatten onderzoekingen. Van r4 projecten werd het werkplan goedgekeurd en
werd aan de aanvragers subsidie toegekend. Op 9 aanvragen moest afwijzend
worden beschikt.

De projecten, welke voor subsidiëring in aanmerking komen, zijn de volgende:

Onderzoek flaàt het werkingsmechanisme van biguanides, getest op geïsoleerde
vetcellen (Mej. Dr. J. Terpstra).

Onderzoek naar de invloed van steroïden op de druk van de niet-zwangere mensen-
uterus (Dr. T. K. A. B. Eskes).

Onderzoek betreffende optimalisatie van een kunstnier (Prof. Dr. Ir. N. §7. F.
Kossen).

Uitwerken en publiceren van alle gegevens betreffende de massale digitalis-intoxi-
catie te Veenendaal in ry69 (4. H. Lely).

Onderzoek naar de s.tsu-methode (Body Acceleration given Synchronously with
the Heartbeat) bij patiënten met decompensatio cordis, shock, andere onvoldoende
pompwerking van het hart (Dr. A. C. Arntzenius).

Dit onderzoek is voortgekomen uit de 'pilot study' naar de mogelijkheid om
langs mechanische weg 'hartz:wakte'te bestrijden, welke in ry651ry69 is verricht.

Onderzoek inzake opsporing en identificatie van patiënten lijdende aar, gatgoy-

87



lisme en verwante ziektebeelden door middel van uÍfure-onderzoek (Dr. M. A. H.
Giesberts).

Onderzoek naar. de resorptie, retentie en utilisatie van oraal toegediend iizer (Fe)

bij patiënten met reumatische arthritis (J. Weber).

Onderzoek naar de waatde van gezichtsveldscteeningsappaÍatuur voor oogheel-
kundig poliklinisch onderzoek en massa-screening (Prof. Dr. R. A. Crone).

Onderzoek betreÍËnde menstruatiehygiëne (uitwendig of inwendig maandver-
band?) (Dr. L. Jaszmann).

Onderzoek naarhet effect van zwangerschapstoxicose bij de moeder op de gezond-
heid van het kind na de geboorte, speciaal §/at betreft de late gevolgen (Dt. H. J.
Huisjes).

Onderzoek naarlatente diabetes bij vrouwen (Mei. Dr. J. Terpstra).
Het onderzoek loopt parallel met de 'pilot study' van de Projectgroep Onder-

zoek Praediabetes TNo.

Epidemiologisch onderzoek en fagotypering van coagulase-negatieve staphylo-
coccen (Prof. Dt. K. C. Winkler).

Onderzoek naat de aard van antigenen in biologisch mater,iaal (met name de

schimmels) en hun klinische betekenis bii de cene en de zogenaamde organic dust
diseases, gezien tegen de achtergrond van de zogenaamde biologische luchtver-
*ilirg (Dr. K. de Vries).

Onderzoek naar de activiteit van lysosomale enzymen in weefselkweek (fibroblas-
ten), leukocyten en biopsiemateriaalvan patiënten met zw^kzinnigheid ten gevolge
van stapelingsziekten en vafl hun familieleden (Prof. Dr. H. H. van Gelderen).

Samenwerking met zelfstandige instellingen

ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING TER VOORKOMING
VÀN BLINDHEID

Het reeds in vorige iarcn aangevangen onderzoek naar het aantal slechtziende en

blinde peÍsonen van 65 jaat en ouder en de bij hen aangetÍoÍfen blindheidsoor-
zaken werd in ry69 vooÍtgezet.

Àlle bejaarden wonende in de twee gemeenten van Noord-Beveland en in de

88



gemeente Heeden werden hiertoe pet enquëte benaderd. Uit de antwoorden op de
daatin gestelde vragen werd afgeleid welke personefl voor een nader oogheel-
kundig onderzoek in aanmerking kwamen. Dit onderzoek werd vervolgens ter
plaatse uitgevoerd. Het leidde tot de voodopige conclusie dat het percentage zeer

slecht zienden en blinden in Nederland belangrijk hoger is dan tot nu toe bekend
was.

fn de eerste helft van ry7o zal het onderzoek worden vooÍtgezet in twee andere

delen van Nederland, namelijk in Hengelo (Ov.) en §Teststellingwerf. Daarna zal

een ÍappoÍt kunnen worden gemaakt over de oorzaken van de gevonden afwij-
kingen en over de voor de toekomst eventueel te nemen preventieve maatÍegelen.

Het onderzoek, dat eerder door fieldworkers van de Algemene Nededandse
Vereniging ter Voorkoming van Blindheid werd verricht, werd in 1969 overge-
nomen door de secretaris, mejuffrouw Dr. J. ten Doesschate, oogarts; de verpleeg-
ster der Vereniging stond haar daarbij ter zijde. Bij het onderzoek wetd tevens

nàtur àg gedaan naar andete eventueel a.anwezige handicaps, zoals doofheid, en

naar de woonsituatie en de omgeving waarin werd geleefd (stof, hitte, enz.).

De §íerkgroep Slechtziende en blinde kinderen startte in het verclagjaar met een

hernieuwd onderzoek naar de blindheidsoorzakenbij die kinderen, die ten gevolge
van hun visuele handicap in daarvoor gespecialiseerde instituten en scholen onder-
wijs onwangen en/of verpleegd wotden. Eén en ander houdt mede verband met
een onderzoek, dat om dezelfde redenen door de Werkgroep Blindheidsoorzaken
der Internationale Vereniging ter Vootkoming van Blindheid in zes kleine west-
Europese landen ter hand is genomen en waartoe Nededand het initiatief nam.
Reeds is gebleken dat bij vele van deze kindeten een langdurige follow-up nood-
zakelijk is om tot een juiste vaststelling van de blindheidsooruaak te komen. Met
name geldt dit voor de groep der tapetoretinale dystrofieën. In dit verband mag
hier gewezen worden op het onderzoek van de heer A. F. Deutman over de

erfelijke niet-seniele centrale tapetotetinale dystrofie, §/aarop de onderzoeker in
rgTo hoopt te promoveÍen.

In de toekomst zal volgens de §Terkgroep Slechtziende en blinde kinderen in
het belang der volksgezondheid meer aandacht moeten worden besteed zowel aan

de erfelijkheid als aan de vroeggebooÍte en aan eventuele aandoeningen van de

moeder tijdens de zwangerschap.

De follow-up van de zogenaamde twijfelgevallen - dit ziin van beginnend glau-
coom verdachte patiënteÍr met een oogdruk tussen 22 en 3o mm - werd voortgezet
in het Oogziekenhuis te Rotterdam. Gezien het feit, dat het glaucoom nog steeds

één der voorÍraamste blindheidsoorzaken is, doch juist in de beginnende gevallen
therapeutisch goed is te beinvloeden, heeft dit onderzoek voor de volksgezondheid
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grote betekenis.
Met de studie van het pigmentglaucoom maakte de oogarts L. J. de Heer goede

vorderingen, zodat mag worden verwacht dat dit onderzoek in r97o beëindigd zal
kunnen worden.

CENTRAALBUREÀU VOOR SCHIMMELCULTURES

In ry69 bedroeg het aantal door de afdeling Medische Mycologie van het Centraal-
bureau voor Schimmelcultutes voor diagnostisch onderzoek ontvangen inzendin-
gen 162, tegen 348 inhet jaat daarvoor. Een toename viel eveneens til/aar te nemen
bij het aantal cultures, waarvan et t4, ontvangen werden tegen 46o in 1968. Van
427 schimmels en actinomyceten werd de sooÍtnaam, .van 77 alleen de geslachts-
naam bepaald. De afdeling voor Gisten determineerde rtz4 stammen. Totaal zo5

cultures werden op bestelling verzonden, waarvan t7 na r. adressen in Nededand.
Op 8 februari organiseerde de Afdeling vooÍ bestuur en leden van de Neder-

landse Mycologische Vereniging in het eigen instituut een tentoonstelling gewijd
aan enkele aspecteÍr van de medische mycologie.

In de maand maart werd de r 6de jaadijkse cursus Medische Mycologie gehouden,
'§Íàaraan door vier Nededandse en drie buitenlandse cursisten werd deelgenomen.

§7at betreft de collectie valt op te merken, dat speciaal het aantal Streptomyceten
weet belangrijk is toegenomen ten gevolge van de voortgaande deponering van
de in het kader van het Internationale Streptomyces Project beschreven typecultu-
res. Verwacht wotdt dat deze toename zich ook in de komende jaren zal voort-
zetten. Voot bovengenoemd project werden verder nog tien onder Írummer in-
gezonden Streptomycesstammen onderzocht.

Over het onderzoek inzake de keratinofiele schimmels kan het volgende ge-
meld worden: Herhaalde pogingen ten spijt is het nog steeds niet gelukt de door
Dr. I-oeffler onder de naam Aphanoascus cinnabarinus ingezonden ascomyceet
tot een behoodijke vorming van rijpe cleistotheciët aan te zettefl.

Bij het onderzoek naar de behoefte aan vitamine Br, nicotinezuur en histidine
van drie stammen van de tot nu toe onder de naam Trichophyton quinckeanum
figurerende schimmel bleek, dat slechts één stam door vitamine B. werd gestimu-
leerd. Geen der drie stammen vormde huidlesies bij muis of cayia(gegevens van
Dr. A. H.Klokke, Utrecht).

Dat in het verslagiaar evenmin als in het jaar daarvooÍ tot de Eurotiales beho-
rende keratinofiele schimmels uit de in Zuid-Flevolatdverzamelde grondmonsters
konden worden gekweekt, is misschien toe te schrijven aan het feit dat de \rrateÍ-
stand op de bemonstedngsplaatsen langs de dijken in vergelijking met 1968 veel
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hoger was. Dat in akkergrond van het aangrenzende Oost-Flevoland dit soort
schimmels reeds aanwezig is, bleek toen van fr. van Emden te §Tageningen een
stam werd ontvangen, die als Arthroderma curreyi werd gedetermineerd. Het ver-
zamelen van grondmoflsters zal vetder worden vooÍtgezet. Deze grondmonsters
worden ook onderzocht op de aanwezigheid van antibiotisch actieve en theÍmo-
6ele schimmels en actinomyceten. Van de eerste categorie konden in ry69 geen
veÍtegenwoordigers worden gevonden.

Het onderzoek over Cladosporia en Cladosporium-achtige schimmels verkeert
nog in het beginstadium. Van enige stammen behorende tot het Cladosporium
werneckii-complex werd met de methode van §7ynne & Gott het koolstofassimi-
latiepatroon bepaald.

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN CARÀ BIJ KINDEREN

In r968 is in Rotterdam een begin gemaakt met een vijf jaren durend semi-longi-
tudinaal onderzoek, dat tot doel heeft het verschijnen of verdwijnen van cÀRA-
symPtomen na te gaarl in relatie tot een aantal endogene factoren en tot luchtver-
ontreiniging. Het onderzoek staat onder auspiciën van de Gezondheidsorganisatie
rNo, het Nederlands Astma Fonds, de afdeling Kindergeneeskunde van de Me-
dische Faculteit Rotterdam, de afdelingen longziekten en kindergeneeskunde van
de Medische Faculteit der Riiksuniversiteit te Groningen en de Gemeentelijke
Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Rotterdam. Uit vertegenwoordigers van
bovengenoemde instellingen is een werkgroep gevormd, waarvan de leiding be-
Íust bii Dr. K. F. Kerrebijn.

Het onderzoek vindt plaats bij kinderen uit leeftijdscategorieën waarin verande-
ringen ten aanzien van cARÀ-symptomen kunnen worden verwacht, namelijk de
lagere school leeftijd en de puberteit. Uit elk van de wijken Rotterdam-Hoogvliet
en Rotterdam-IJsselmonde zijn ongeveer 7oo zesjaigen en ongeve.cr 7oo elfarigen
(dus totaal ongeveer r4oo kinderen) aselect gekozen voor het onderzoek. Deze
wijken komen vrij goed oveÍeen wat betreft de behuizing (nieuwbouw) en sociale
en demografische kenmerken, terwijl er een duidelijk verschil is wat betreft lucht-
verontreiniging.

Het onderzoek wordt verdcht door middel van een gestandaardiseerde vragen-
lijst en lichamelijk onderzoek, allergie-onderzoek (eerste en vijfde jaar), longfunc-
tie-onderzoek en onderzoek naar bronchiale prikkelbaarheid (histaminedrempel).
De meeste kinderen 'fr/oÍden eenmaal per iaar onderzocht; bij sommigen worden
de functietests tweemaal per iaar verricht.

De voodopige conclusies van de uitkomsten uit r968 luiden:
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r. Een niet onbelangijk aattal kinderen met klachten van kortademigheid en/of
hoesten vertoont geen afwijkingen bij functie- en allergie-ondetzoek.

z. Een niet onbelangrijkaantal kinderen zonder klachten van betekenis vettoont
wèl afwijkingen bij functie- en allergie-onderzoek.

Deze bevindingen kunnen wellicht ten dele worden vetklaard uit het feit dat een

aantal kinderen met lichte verschijnselen van astma of bronchitis als 'symptoom-
vrij' is geklasseerd doordat strenge criteria zijn aangelegd voor indeling in de

'symptoom-positieve' groepefl. Dit wordt momenteel nader onderzocht.
Het onderzoek is in ry69 speciaal gericht geweest op het scherper onderscheiden

van de gÍoep met 'minor symptoms'. De in 1968 gebruikte questionnaire werd
daafioe iets gewijzigd.

Omdat het aantal kinderen met verschijnselen van kortademigheid en/of hoes-

ten uit de oorspronkelijke onderzoekgÍoep te gering bleek voor een follow-up
onderzoek, werd dit in ry69 uitgebreid met kinderen uit genoemde leeftijdscate-

gorieën en uit genoemde woonwijken, die werden geselecteeÍd via de schoolarts.
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DIENSTEN

CENÏRAAL PROEFDIERENBEDRIJF TNO

Het aattal afgelevetde dieren vertoonde ook in dit verslagjaaÍ, met uitzondering
van de hamsters, weer een stijgende lijn. De stijging bedroeg voor de ratten z4o/o,

voor de ftetten z60/o, voor. de muizen r,60/o, voot de caviae 2z,Jo/o en voor de
konijnen r5o/o, Het aantal aÍgeleverde katten (33o) was tweemaal zo groot als in
1968, het aantal afgeleverde honden (zoo) verviervoudigd. De beide laatste dier-
sooÍten zijn nog maar kort in het assortiment; de opbouw vaÍl eeÍl kring van af-
nemers is hier nog in volle gang. Wanneethetaantal afgeleverde muizen van diver-
se jaren wordt vergeleken blijkt dit Íragefloeg constant te zijn. De markt van mui-
zen is dus bliikbaar verzadigd. Wel zal het aandeel van de ingeteelde stammen nog
kunnen worden verhoogd zodta de mogelijkheid bestaat om deze in 'schone' toe-
stand ter beschikking te hebben. Een hiervoor geschikt dierenverblijf zal volgend
jaar worden gebouwd. Ook zullen dan ingeteelde ratten in het assortiment kunnen
worden opgenomen. Het zal echter altijd gaan om betrekkelijk kleine hoeveel-
heden dieren.

Het houden van grote gÍoepen dieren gaat gepaard met grote risico's. Het is dan
ook welhaast onvermijdelijk dat met een zekere regelmaat tegenvallers zijn te in-
casseren. Zo trad in het vÍoege vooriaar onder de caviae in één der verblijven
pneumonie van een epizoötisch karakter op met dodelijke afloop. Als oorzaak
hiervan kon Bordetella bronchiseptica worden geïdentificeerd. Er werd een auto-
vaccin vervaardigd en geappliceerd. Twee weken hierna was de sterfte door pneu-
monie geheel verdwenen.

In de Íattenfokverblijven traden bij de snr dieren mastitis en abscesvorming bij
lacterende vrouwtjes op; hieruit werd een reincultuur vafl Pasteutella pneumo-
tropica geisoleerd. Vrij spoedig daarna werd eveneens bij de ratten Corynebac-
tetium kutscheri aangetroffen. Deze infecties konden niet meer als onschadelijk en
als niet van invloed op het vedoop van experimenten worden aangemerkt. Der-
halve werd besloten om alle mttenfokkolonies te gaan verversen vanuit een door
hystetectomie verkregen basis. Dit zal eerst in ry7o zijn beslag kriigen.

In de konijnenfokkerij bleef een grote uiwal optreden van pas gespeende dieren,
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met vrijwel uitsluitend enteritis als doodsoorzaak. Br is op uitgebreide schaal een

bacteriologische inventarisatie van de darmflora verricht met het doel tot het vast-
stellen van een oorzaak te komen en eveÍltueel tot een therapie. Intussen werd de
conservatieve therapie, bestaande uit vasten en regelen van het dieet, toegepast,
zulks met wisselend succes.

Veel meer dan andere diersoorten zijn honden, ook pasgeborene, wat betreft af-
meting geschikt om sectie op te verrichten. Als regel werd dan ook iedere hond,
spontaan gestorven of dood geboren, geseceerd. Een niet onbelangriik deel hier-
van veÍtoonde aangeboren oÍgaangebreken, onder andete van hart en nieten. Een
verzoek aan de afnemers van honden om alle door hen gevonden afwijkingen te
melden heeft tot nu toe weinig opgeleverd.

Er is een enquëte ingesteld naar de gebruikservaring met 'random bred'-muizen
en verder naar de behoefte van ingeteelde muizen en ratten.

Verzoeken om informatie betreffende te gebtuiken dieten worden regelmatig
ontvangen; vooÍ zover dit de eigen kolonies betreft worden gegevens verzameld,
onder andere ten aanzien van lichaams- eÍr orgaangewichten in verschillende leef-
tijdsstadia en milieu-omstandigheden. Ook is eeo onderzoek ingesteld naar de in-
vloed die het toedienen van aangezuurd drinkwater heeft op het reactievermogen
van muizen bij hexobarbital-narcose. Van enige invloed is niets gebleken.

Er zijn momenteel twee paviljoens in aanbouw, te weten een rattenfokpaviljoen
om de toenemende .vraag te ktrnnen opvangen en een paviljoen dat bestaat uit een

kantine, een laboratorium voor bacteriologie en pathologie, alsmede een ruimte
voor het opstellen van isolatoren voor het houden van kiemvrije dieren. Ver-
wacht wordt dat beide gebouwen in maart r97o gereed zullen komen.

RADIOLOGISCHE DIENST TNO

DO S I MET RIED I EN ST

Het aantal bif de Dienst aangesloten radiologische werkers blijft stijgen.Op l,
december 1969 noteerde de filmstrookjesdienst 64rz veetiendaagse en,tt kwar-
taalabonnementen.

Bii een vergelijkend onderzoek van filmdosimeters in de Eutopese Gemeenschap
voor Àtoomenergie waren de resultaten van de rNo-filmbadge in het gebied der
lage doses (o,5 tot 5 röntgen) bevredigend: de gemiddelde afwijkingen tussen ge-
geven en gemeten dosis bedroeg to|, de grootste misslag §/as eeÍl fout van roo/o.

Hogere doses werden in het algemeen te hoog gewaardeerd, doch veelal bleven
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de afwijkingen nog wel binnen de grenzen die in het algemeen tolerabel worden
geacht. §Taarden boven 600 röntgen konden niet meer worden waargenomen.

Het onderzoek aan commercieel verkrijgbare thermoluminescentiedosimetrie
(rlo)-systemen verliep minder vlot dan was verwacht, hoofdzakelijk omdat door
de verschillende fabrieken niet voldoende faciliteiten konden worden geboden.
Slechts één in Nededand in de handel gebracht rlD-systeem kon geheel worden
getest. Een publikatie hierover is in voorbereiding.

De Radiologische Dienst TNo verzoÍgde mede de vertegenwoordiging voor
Nederland in een werkgroep van de International Standards Organisation en bij
een Euratom-commissie voor individuele stralingsdosimetrie.

§/I'OLE-BODY COUNTER

Het totaal aantal patiënten en radiologische werkers dat in ry69 met behulp van
de whole-body counter is onderzocht, is in vergelijking met het vorig jaar meer
dan verdubbeld. Van 78 patiënten (4oo metingen) rverden de ijzerresorptie en
-Íetentie bepaald. De onderzoekingen vonden plaats in samenwerkiflg met de
academische ziekenhuizen te Utrecht en Nijmegen en het Gemeenteziekenhuis te
Arnhem. In vele gevallen werd de retentie gevolgd over eeÍl periode van enige
maanden (tot een maximum van een half jaar). Een r z8-tal besmettingsmetingen
werd uitgevoerd ten behoeve van het kernreactor-laboratorium van de KEMA en
de kernenergiecentrale te Doodewaard.

Na een periode van aanloopmoeilijkheden is het onderzoek naar de invloed van
voedingscomponenten op het ijzermetabolisme - voorlopig nog slechts bij ratten -
dat in samenwerking met de Landbouw Hogeschool te §Tageningen wordt uit-
gevoerd, goed op gang gekomen.

Sedert mei van het verslagj aar wotdt de informatie van alle metingeÍl vastge-
legd op ponsband en sinds september worden de gegevens, vooÍ zover dit routine-
matig kan geschieden, geëvalueerd met behulp van een computer. Zondet deze
faciliteit was het stellig niet mogelijk geweest de toename van het aantal verrich-
tingen te verwerken. Bovendien mag worden vervracht dat, ondanks de stijgende
belangstelling voor de toepassingsmogelijkheden van de whole-body counter voor
klinisch onderzoek, zo toch ruimte overblijft voor meer fundamentele experimen-
ten.

Deelgenomen werd aan een vergelijkend onderzoek onder auspiciën van Eura-
tom betreffende body counters in de Gemeenschap. van de reeks komende experi-
menten in dit kader is de technische en organisatorische leiding aan de Radiologi-
sche Dienst TNo toevertrouwd.
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Het ten behoeve van de ziekenhuizen te Arnhem en omstreken verrichte aantal

onderzoekingen bedroeg 654tegen i3, it het voorafgaardejaar.
De toepassing van de bilaterale scannerbleekbijzonderevoordelentehebben. Zo

wordt bij de hersenscan een tijdbesparing verkregen van 5oo/o; bij de leverscan

maakt het de evaluatie mogelijk van de in de milt opgenomen ftactie van het radio-
goud. Bij de pancreas, waar twee scans (met selenium en goud) van elkaar moeten

worden afgetrokken, kunnen deze gelijktiidig worden gemaakt, zodat fouten door
positieverandering van het orga,^t worden vermeden. Bij de twee tot nu toe na een

pancreasscan geopereerde patiënten werden de scintillografische bevindingen be-

vestigd.
De in de eetste helft van 1969 nog wat aarzelende belangstelling voor de reno-

grafie begint nu zodanig toe te nemen dat het verantwooÍd lijkt de vetdere auto-
matisering van dit onderzoek tet hand te nemen.

In de loop van het jaar werd een vloeistofscintillatieteller aangeschaft, waardoot
het terrein van de onderzoekingen kan wotden uitgebreid met in vitro bepalingen
van bèta-radioactieve stoffen. Daarnaast bleek het ook mogelijk alphastralen te

meten. De toepassing hiervan voor het controleren van radiumnaalden op lekken
lijkt aanttekkelijk en wordt verder onderzocht.
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SUMMARY

In the past fe§/ years it has become more evident that in order to assess the coÍrse-
queflces of out technical achievements we must put a greater efort into the bran-
ches of science relating to life pÍocesses. Readers of the ÍepoÍts published by the
Orgaruzation fot Health Research rNo will know that oat orgarization shares
this opinion.

In this connection mention should be made of the prepaÍatory work which,
after consultations between the Ministries conceÍned (Social Àffairs and Public
Health, Education and sciences, Agriculture and Fisheries, Defence), the Royal
Àcademy of Sciences and the Centtal Orgatizaion for Applied Scientific Research
in the Nethedands rNo, was done in ry69 to ardve at the establishment of a
Council for Health Research rNo. The task of this council will be to advise the
Central Orgaruzaion rNo and the Ministers responsible for public health and the
sciences on the need for scientific investigations in connection with the deter-
mination of a public health policy.

The above has also led to a renewed assessment of the tasks of the Organizatfon
for Health Research rNo. one of these tasks is to promote uniformity in Govern-
ment action with regard to applied scientific research in the field of public health.
A considetable proportion of the work involved in this task is integrated with the
investigations carried out by the organization's institutes and research units.

This annual report gives a brief review of the research activities of the Organi-
zafton for Health Research rNo in accordance with the policy set up via consul-
tations with the ministdes concerned (in the future via the Council for Health
Research rNo) and with research workers.

rn 1969 it has become possible for the orgaruzaaon fot Health Research TNo -
thaaks to aÍr iÍrcreased genetal subsidy - to enter new'aÍeas ofresearch or to extend
existing ones. Examples are:

- extension of the Primate Centre rNol

- reseatch on isolation systems for protecting particulady susceptible patients
against infections from the environment;

- research into vectorcardiogaphy.

It should be added that all these new activities draw heavily upon our research
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potential for the flext fe§/ years.

fn the cours e of ry69 the growing interest in environmental problems manifested

itself inter alia in a meeting of the Executive Committee of the CentralOrganization
rNo with directors of a large number of rNo-institutes and state-repfesentatives.

At this meeting a review was presented of the cuÍrent activities of rNo in this field,

the contributions of the institutes of the Orgarization for Health Research rNo

included. The Executive Committee of the Central Organization TNo set uP a
programming committee, which will soon ÍepoÍt on the ways in which scientific

research can, in co-operation with government departments and interested parties,

be co-ordinated. The Orgarization for Health Research rNo set uP a gfouP for the

discussion of points on which the study of the public health aspects of environ-

mental pollution could be extended.

It is a great pleasure to mention here that as from June I the director of the Nether-

lands Institute for Pteventive Medicine tNo, D.. J. A. C. de Kock van Leeuwen,

has been appointed extraordinary Professor of social medicine at the Leyden Uni-
vefsity, and that the director of the Institute of Medical Physics rNo, If. D. H.
Bekkering, accepted in September his appointment as extraordinary Professor of
medico-electrical engineering at the Technical University, Eindhoven. These

appointments will further strengthen the ties between rNo and the universities.

In the following paragraphs of this review we shall briefly discuss a few important
aspects of the activities of the institutes and units of the Organization for Health

Research rNo.
An exploratory investigation by the Nethedands Institute for Pteventive Me-

dicine rNo into some social aspects of illness and health provided indications that

the use of medical service by welfare patients and private Patients §/as not mate-

rially different.
The same institute published a collection of growth diagrams representing the

results of a large-scale survey of height, weight and maturity characteristics per-

formed in the Netherlands ia ry64-r966.
In the Radiobiological Institute rNo the development of a method of concen-

tratktg blood-forming stem cells - the most impoÍtant bone martow components

in connection with transplantations - and separating them from dangetous, and

hence undesirable lymphoid cells, led to markedly improved tesults with bone

maÍrow transplantation in lethally irradiated laboratory animals. This method was

applied clinically for the first time at Leyden in the tfeatment by means of bone

marÍo\xl' transplantation of a patietrt suffering from immunodeficiency diseases.

The treatment led to a quick and neady complete recovery from the disease, which

had hitherto beea incurable.
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very favourable results have also been obtained, in animals, with the use of
anti-lymphocyte serum (am) for the prevention of the acute secondary disease.
The point has novr been reached where bone marrow transplantation can be re-
commended for the treatment of radiation victims and of patients suffering from
certain immune deficiency diseases, with a reasonable chance of preventing the
acute secondary disease.

After the succ€ss with bone marÍo\r/ transplantation in the Nethedands, which
was definitely also due to the rigorous pÍevention of infections by means of ab-
solute isolation of the patient in a laminar flow unit, many clinical centres at home
and abroad applied for isolation facilities and advice in connection with the
problem of total decontamination. Therefore, a sepaÍate group for isolation of
patients was formed within the organization for Health Research rNo. This
group has special funds for rapidly developing these clinical applications.

of a strongly applied nature, too, were the many activities relating to the pro-
duction of anti-lymphocyte serum in collaboration with the State fnstitute for
Public Health and the Central Laboratory of the Blood Transfusion Service of the
Nethedands Red cross, as well as the large number of tests done on monkeys to
determine the activity of the several er,s batches submitted for testing, especially
from abroad.

The Research Institute fot Public Health Engineering rNo was active in devel-
oping measuring techniques and automated appaÍatus for the determination of
atmospheric pollutants, and in statistical interpretation of measuring data. More-
oveÍ, this institute made an important contribution towards the formulation of
criteria and standards, especially in relation to sulfur dioxide and smoke.

Although the use of sulfurfree natural gas is growing, sulfur dioxide is still
considered an important indicator of total air pollution. Much attention is also
paid to nitrogen oxides, hydrogen fluoride and oxidants. Research on ttafrc ait
pollution, both gaseous and particulate (e.g. lead compounds), was started at a
large scale.

In collaboration with the Radiobiological Institute rNo an investigation has
been carried out into the maintaining of satisfactory climatic conditions within
isolation cabinets to be used for patients, and in operating Íooms.

In the Institute of Medical Physics rNo the development of programs and peri-
pherals for the computer n»n-9 has reached such a stage that it is now possible to
process the vectorcardiograms on-line.

The prototype of the electronic sector-scanning apparatus for ultrasonic dia-
gnostics reached a point where it was possible to begin investigations on patients
in collaboration with the departments electroencephalography of the Hospital of
the university of Utrecht and of the Protesrant Hospital of utrecht. The aim of
these investigations is to obtain a reliable interpretation of the images produced
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with this apparatus. These iÍrstantaneous, continuous images of the brain struc-

tuÍes are obtained by transmitting the ultrasound beam, with the probe stationaty
on the head, at an angle which is varied electronically through 9o'.

The investigation into the response to sinusoidal light in vatious brain struc-

tures in dogs was f,nished and reported on in publications. Foutier methods of
analysis developed for this investigation ate being clinically used now. As the

investigation revealed that the use of the digital computeÍ in the analysis of brain
signals is of such great importance, this comPuter is now also used in other in-
vestigations.

The supply of laboratory animals in the Netherlands by the Central Institute for
the Breeding of Laboratory Animals TNo was further improved. The breeding of
cats and dogs was built up according to plan(the institute supplied 13o cats and

zoo dogs). By providing special accommodation, the possibilities of supplying
in-bred rat and mouse colonies in'clean' condition will be extended.

Investigations v/eÍe carried out by the Experimental Gerontology Unit rNo to
evaluate if there exists an age limit for the use of oÍgans of old donors in the rat.

These studies revealed that it is necessary to be cautious in using kidney of older
donors in men, even if these kidneys seem to be normal, i.e. without arteriosclero-

sis or other lesions.

The investigation into the effect of fluoridation of drinking §/ater started in ry5 z

by the Caries Research Unit rNo has been concluded. In the future certain groups

of persons will occasionally be examined, though. In several Íespects the effect of
fuoridation, as found by comparing the teeth of the subjects in Tiel with those of
the control group (the younger population of Culemborg), proved to be even

greatet than had been expected. It should be added here that at the moment thete

is no progress with the general introduction of waterfluoridation.
The results of an experiment at Tiel justify the conclusion that inanatea where

the ddnking water is fuoridated, the topical application of fuoddes will give little
additional improvement. For this reason we consider the project 'dental health

instruction and education', which aims at giving information to mothers and ex-

pectant mothers, of great importance. In connection with the ptobable contri-
bution of sucrose to the occurrence of cariogenic bacteia in the mouth and to the

formation of caries, as a first st{p information is given about sugar-free food for
children aged o-r.

The epidemiological tuberculin survey performed by the Tuberculin Reseatch

Unit rNo on school children and recruits has demonstrated that there has been a

further decrease in the circulation of the tubercle bacillus in the population of this

country. This is in contrast with the increase on account of imported tuberculosis'
as feared by some people.

Bruzil and Chili aÍe now participating in the international tuberculin tesearch
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work, which is co-ordinated by the organization for Health Research rNo. This
has raised the total number of participating countries to 2r.

The rNo unit for clinical Research of Medicaments have succeeded in de-
monstÍating that a theoretically developed formula for the dosage of sulfonamides
is suitable for use in practice. The investigation into the importance of cytostatics
to patients in'whom a malignant pulmonary tumour was removed revealed that it
is no use administering these agents to prevent further tumouÍ formation. The
long activity of the medicament amiodaron in the treatment of angina pectoris
has been confirmed in a double-blind investigation. Ophthalmological studies are
teported to have revealed that the side-effects are rot in the way of continuation
of the therapy.

Just as last year, the Atherosclerosis Research Unit rNo laid relatively strong
emphasis on the importance of the thrombocytes in the occurrence of clinical
symptoms of atherosclerosis. It was observed that during aggÍegation under the
influence of adenosine diphosphate there is a linear relationship between the
logarithm of the change in optical density and the number of thrombocytes trans-
ferred to the aggregate. on the basis of this finding quantitative comparisons may
be made relative to the process of aggregation.

The investigation into the infiltration of blood components from the lumen into
the wall of the aorta led to the conclusion that the places of predilection for fatty
streaks and spots are to be found in areas of increased permeability.

The Athetosclerosis Research Unit rNo also took part ifl the longitudinal sutvey
at Zutphen directed by Prof. Dt. F. S. P. van Buchem. rt was found that persons
with clinical symptoms mostly belonged to a group with an increased cholesterol
conteflt of the blood seÍum or to a group with a'normal' cholesterol level but with
a reduced lecithin content as a fruction of the total content of blood lipids.

The investigations conducted by the rNo Research Unit for Epidemiology of
cNsLD have revealed that of young men and women with symptoms of chronic
non-specific lung disease (cNslo) only a very small proportion calls in the help of
a doctor. The percentage of people who apply for medical help is highest for the
people who have ot have had asthmatic attacks. Still, even of this group only zoo/o

receive medical treatment. of the peÍsons who have chronic cough, chronic
sputum production or. a rathet serious degree of dyspnoea 4-rco/o receive medical
tÍeatment.

The preparatory work of the rso Research Committee on Occupational Health
fot a team that is to cafiy out measurements in factodes on the physical functional
load has reached a stage where measurements will soon be started. The results
found may be useful, for example, as reference in the rehabilitation or re-training
of cwed cardiac patients.

The whole-body countet of the Radiological Service Unit rNo has increasingly
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been used for clinical scientific research. \t ry6g 4oo examinations took place on

78 persons, mainly as regards iron metabolism. The bilateral scaÍuler, which has

been developed by this Service Unit, and which quantitatively determines isotope

distributions in human oÍgans, was found to be a valuable improvement on the

curreÍrtly used scanning methods.
As regards the investigations carried out in co-operation with the Nethedands

Association for the Prevention of Blindness, it should be mentioned that the study

of aged people set up by the association has revealed that in this group of the

population the percentage people with very bad sight and blind people is higher

than had been expected.
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B/lage II

BESTUUR EN DÀGELIJKS BESTUUR
VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO

Samenstellingper t april r97o

GEZONDHEIDSORGANISÀTIE TNO

Taak: Te bevotderen, dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste

wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgezondheid.

Adres: Juliana van Stolbetglaan r48, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telejoon: o7o - 8r448r.

BESTUUR:

Gedehgurden, tetens leden, inge- Plaatsreruangende gedelegeerden, teuens plddlr- Aangene4en op ttoordracbl

mlge arlikel 6,an de ilatulen ueruangende leden, ingetolge drlikel 6 tan de ,)dn:

.!tdtutert

Dt. P. Siderius

Dr. À. J. Piekaar

Ir. G. H. Dop

Dr. A. Gtoen

r06

Mr. F. J. J. Besier

Dr. E. Haas

Minister van Sociale Za-

ken en Volksgezondheid

Minister van Onderwiis
en rJíetenschappen

Ge»onc lefua kgetolge artikel 7 Tcn beboeoe tan de wordracht mor de benoe- Datum ut aftrcdcn

aan dc slat*ten ning fur gewone leden diewn d.e ttolgende col-

leget en lichanen aanbeoelingen ir ingeaolge

artikel 7 (z en 1) tan de ilalalen

Koninklijk Instituut van Ingenieuts t-r-tgiz

Koninklijke Nederlandse Maatschappij r-7't.972
ter Bevordering der Pharmacie



Ptof. J. de Groot

Prof. Dr. J. E.A. van den

Heuvel

Prof. Dr. N. G. M. Otie

Ptof. Dr. L. H. van der Tweel

Dr. J. riíester

Prof. Dr. D. de \flied

Prof. Dr. L. Burema

Prof. Dt. R. Donnet

Prof. Ir. L. Huisman

Dr. J. D. Muldet

Ptof. Dr. N. Speijet

J. Stork

Gezondheidsraad

Senaat R.K. Univetsiteit te Nilmegen

Senaat Rijksuniversiteit te Groningen

Senaat Gemeentelijke Universiteit van

Amsterdam

Gezondheidstaad

Senaat Rijksuniversiteit te Uttecht

Praeventiefonds

Vrije Universiteit te Amsterdam

Senaat Technische Hogeschool te Delft

Koninkli j ke Nederlandsche Maatschappi j

tot BevordeÍing der Geneeskuost

Senaat Rijksunivetsiteit te Leiden

Nedetlandsche Maatschappij tot Bevor-
dering der Tandheelkunde

Í-r-1972

Í-r-197 2

Í-r-197 2

Í-r-r972

r-Í-197 z

r-Í-t972

r-r-1975

r-r-197J

r-r-197 t
r-Í-r975

r-r-t97 5

r-r-t97 5

Tijdelijke hden ingetolge artikel 9

tan de $ataten

Prof. Dt. J. \tr7. Tesch

Dr. P. S. Blom
R. Drion
Prof. Dt. M. P. Bteedveld

Prof. Dr. C, E. Muldets
Prof. Dr. H. rW. Struben
Mr. P. H. Valentgoed

Dagelijkt be$uar:

Ptof. Dr. J. \rfl. Tesch, voorzitter

Mr. P. H. Valentgoed, ondervoorzittet

Dr. P. S. Blom

Dr. A. J. Piekaat (plv. Dr. E. Haas)

Dr. P. Sidetius (plv. Mr. F. J. J. Besier)

Prof, Dr. N. Speiier

Secretaris:

Vnd. secretaris: Dr. M. A. Bleiket

Adj.-ueretaris: Mevt. E. de Boer-Schteudet

Pennittgmeuter: Drs. F. H. J. Essenstam

Speurwerkcoördinator: Dr. M. À. Bleiker

Benoemd op aanbeuling tan het besluw tan dc Datum un aftreden

G eTondheidsorgatti ul i e T NO

r-r 2-t97 t

t-8-r973
,-4-r974
2-4-19'14

2'4'r974
2-4-r974
t-8-r974

107



Bilage III

RADEN EN COMMISSIES VÀN TOEZICHT EN ÀDVIES, COMMISSIES EN
OVERIGE COLLEGES, §íERKZAAM IN HET KADER VAN DE GEZONDHEIDS-
ORGÀNISATIE TNO

Samen$elliry per r april rgTo

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK ÏNO

RÀAD VAN TOEZICHT EN ADVIES

Dr. N. J. À. Gtoen, vootzitter
Prof. Dr. It. P. M. Heerties, ondetvoorzitter

J. V. Duym
Ir. A. de Graaff
Ir. V. C. Reii

MEDISCH-FYSISCI{ INSTITUUT TNO

RAÀD VÀN TOEZICHT EN ADVIES

Ptof. Dr. À. J. H. Vendtik, voorzitter
Dr. C. L. C. van Nieuwenhuizen, ondervootzitter
Dr. H. A. van keurven
Ir. H. R. Marcuse

RÀDIOBIOLOGISCH INSTITUUT TNO

RAÀD VAN TOEZICÍIT EN ADVIES

Prof, Dr. K. Breur, voorzitter
Prof. Dt. F. Dekking ondervoorzitter
Prof. Dr. §fl. C. Hiilsmann

Mr. L. G. van Reyen

Mr. V, À. Schouten

Ptof. Dr. D. À. de Vries
Prof, Ir. H. §íiggets
Proí. Dr. R. L, Zielhuis

....., sectetaris

Prof. Dr. C. E. Mulders
Dr. G. J, Tammeling
Prof. Dr, H, Verbiest
Dr. À, Verkuyl

. , ., secÍetaÍls

It. J. S. §íoldringh
Dr. À. Zwaveling

..,'.r§ecretafis
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NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

RAÀD VÀN BEHEER

Prof. J. de Gtoot, voorzitter Prof. Ir. L. Huisman

Prof. Dr. P. Muntendam, ondervooÍzifter Mt. J. Kramet
Dr. P. Baan J. Landman

P. C. Broekhoff Dt. E. H. Reerink

§í. B, Getritsen Ir. §f. C, Reij
. '. '., secretatis

\il'ERKGROEP TUBERCULINE-ONDERZOEK TNO

COMMISSIE VAN TOEZlCHT EN ADVIES

§í. A. Griep, voorzitteÍ
Dr. D. P. Huisken, ondervoorzitter
Mei. M. A. Baas

Dr. H. Cohen

Dr. K. H. Brandt, voorzitter
Prof. Dr. T. Huizinga, ondervoorzittet
Dt. J. A. H. Gooszen
Dt. J. D. Muldet

Mei. Dr. H. C. Hallo
Dr. J. Meijet
Th. Sybesma

secretaÍts

\Ir''ERKGROEP TNO TAND- EN MONDZIEKTEN

COMMI§SIE VAN ÍOEZICHT EN ADVIES

Prof. Dt. K. C. \Winkler, voorzitter Prof. Dr. K. G. König
Prof. J. van Àmerongen, ondetvoorzitter K. Kranenbutg
Drs. H. J. Boorsma H. F. Louwe Kooymans
Ptof. Dt. C. O. Eggink Prof. Dr. §í. Perdok
Drs. G. J. van Esch Prof. Dr. J. À. Ch. van Pinxteten
Prof. Dr. C. den Hartog J. Stork

... '., sectetaris

COMMISSIE VOOR KLINISCrI GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO

Prof. Dt. J. van Nootdwijk
secfetaÍt§

IIO

Mel. M. J. C. Moelaert, adi.-sectetatis



BEOORDELINGSORGAAN

Dr. F. J. Tolsma, voorzitter FI. de Jonge
Prof. Dr. J. Gerbrandy, ondetvoorzitter Prof. Dt. §í. Lammers

Ptof. Dt. R. H. Cormane Drs. H. M. Smits

Dr. G. K. V. van Dommelen Dr. C. À. Teiigelet
Dt. H. J. de Graaf . . . . ., secretaris

K. J. Hardeman Mei. M. J. C. Moelaet, adi.-secretatis

Prof. Dr. H. E. Henkes

q/ERKGROEP TNO EPIDEMIOLOGIE VAN CÀRA

COMMISSIE VAN TOEZICHT EN ADVIES

Ptof. Dr. L. Burema, vooÍzitter
Mel. M. A. Baas

Dt, K. F. Kerrebijn

ATHEROSCLEROSE-.wER KGROEP TNO

COMMISSIÉ VAN TOEZICHT EN ADVIES

Prof. Dr. C. J. F. Böttchet, voorzitter
Prof, Dr. D. Dutrer, ondervoorzitter
Prof. Dr. A. G. Brom

COMMISSIE VAN TOEZICHT EN ÀDVIES

Prof. Dr. J. Th. R. Schreudet, voorzitter
Prof. Dr. P. J. Thung, ondervoorzitter
Ptof. Dr. L. Butema
Dr. J. Dequeker

Prof. L. L. M. van Deenen

Prof. Dr. P. J. Gaillard
Dr. G. À. Overbeek

... .., secretaris

Dr. J. Kteukniet
Dr, A, Minette

. ...., secretaÍis

Dr. H. de Jaget
Prof. Dr. O. Miihlbock
Prof. Dr. J. Oort

secretafts

W'ERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLOGIE TNO
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WERKGROEP TNO VOOR KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE

...., secÍetaris

COMMISSIE VOOR ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK TNO

Ptof. J. de Groot, voorzittet §fl. K. F. Verhoeff
It, §7. C. Reij, ondervootzitter Dr. P. G. Vertin
Ir. J. A. van Berne Prof, Dr. R. L. Zielhuis
R. Drion Ir. D. van Zuilen
Dr. B. van Diik . .. . .r . . . . ..., secretatis
Prof. Dr. J. À. C. de Kock van Leeuwen G. Ragay, adi.-secretaris

CURATORIUM INZAKE ERGONOMISCHE PSYCIIOLOGIE TNO

Prof. Dr. R. L, Zielhuis
secfetatts

G. Ragay, adl.-sectetaris

COMMISSIE VOOR KEURING VÀN TANDHEELKUNDIGE MATERIÀLEN TNO

COMMISSIE VAN TOEZICHT EN ADVIES

Prof. Dr. L. H. van der Tweel, voorzitter
Prof. Dr. J. §f. G. tet Braak

Dr. Ir, J. R. de Jong, vooÍzitter
vacatuÍe
Prof. J. de Groot

Prof. J. van Àmerongen, vooÍzitter
H. H. J. Theunissen, ondervoorzitter
Prof. J. van Aken
Prof. O. Backer Dirks

CENTRÀÀL PROEFDIERENBEDRIJF TNO

B E STUUR

Prof, Dr. J. §í. Tesch, vooÍzitter
Dr. J. §í. R. Everse
Prof. Dr. §7. K. Hitschfeld
Drs, B, C. Kruyt

Dt, J. M. J. Tans
vacatuÍe

Dr. H. À. §í. Niiveld
S. K. Thoden van Velzen

.....,secretaris

Dr, Cht. L. Riimke
Prof, Dr. F. §íensinck

secretafis
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Drs. J. A. C. van Houte, adi.-secretaris



BEGELEIDINGSCOMMT§§IE TNO MBDISCHB MYCOLOGIE

CONTÀCTGROEP TNO INZAKE ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN
DTABETES MELLITUS

Prof, Dr. K. C. §íintler, voorzitter
Dr. A. H. Klokke

Dr. F. Gerritzen, vootzitter
Prof. Dr. P. R. Bouman
Prof. Dr. S. van Creveld
Prof, Dr. H. Dooreabos
Dt. F. M. Gerritzen
Prof. Dr. H. E. Heokes
Dr. A. J. Houtsmuller
Dr. H. A, M. Hulsmans

Dr. A. Beek, vootzitter
Prof. Dr, L, Burema
Dr. M. van Eekelen
Dr. C, F. Hollander
Prof, Dr. L. van der Host

Prof. Dr. N. G. M. Ode
,....., secretarie

Mevr, Dr. E. H. §í. van Kammen-§Tiinmalen
Dr. A. van't Laar
Dr. J. D. Mulder
Dr. §1. D. Reitsma
Dr. P. M. J. Schweitzer
Mci. Dr. J. Terpstra
Dr. J. J. §íitte
Dr. R. J. van Zonneveld

Prof. Dr. O. Miihlbock
Prof. Dr. H, E. Schomagel
Prof. Dr. l. ïh. R. Schreuder
Dr. R. J. van Zoffreveld

CONTÀCTGROEP TNO INZÀKE GERONTOLOGISCHE VRAÀGSTUKKEN

tt,



Blilage IV

INSTITUTEN, §TERKGROEPEN, COMMISSIES EN DIENSTEN,
RESSORTERENDE ONDER DE GEZONDHEIDSORGANISÀTIE TNO

Taah, uacnttellitg en adrcssen

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK TNO

Taak:

Onderqoek-

progra md:

Dirulexr:

Pht. direclolr:

Dhecticsecrelarit:

Voorlichting:

Adret:

Tclefoon:

Afilelingsltoofdn:

Het verrichten veo Íratuutwetenschappeliik onderzoek, gericht op de technische ver-
zorging van het milieu, voor zover verband houdend met de gezondheid.

Bestudering van de relatie tusseo eneziids woon- en werkmilieu en anderziids het
welzijn van de mens;
onderzoek inzake technische oplossingen voor gezondheidstechnische problemen;
basisondetzoek ten dienste van beide voorgaande elementeo;
voodichting ovet de verkregen resultaten.
Dit alles veÍband houdend met vraagstukken op het gebied van:
§,ater en bodem,
buitenlucht,
binnenlucht,
binnenklimaat,
geluid en licht,
§ronen eÍl bouwen,

Ir. D. van Zuilen,

Ir. M. L. Kasteleiin.

A. R. Th. Henze.

M. H. de Groot,

Schoerrakerstraat 97, Postbus 2r4, Delft.

ot7ro - ,7ooo.

Ir. G. Bergshoeff
Ir. L, J. Brasser

Ir. J. van den Eiik
Ir. E. vao Gunst
Ir. P. B. Meyer
Dr. Ir. D. §1. Scholte Ubing.
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Mc&yterkers blitcn Drs. C. Bitter, psycholoog

af&lingocrband: P. E. Joosting, ats
Ir, M. J. kupen, architect
Drs. M. M. Lindgreen, sociologe.

AFDELING §/ATER EN AODEM

Taak: Verdere ontwikkeling van de zogenaamde oxydatiesloot voor de zuivering van

afvalwater;
fundamenteel ooderzoek betreÍfende het oplossen van zuurstof in water;
het actief-slibproces ;

de invloed van detergenten in oppervlaktewater eÍr afvalwater;

de zuiverende werking van de bodem;

de migratie van minerale oliën io de bodem;

besuijding van algen in zwemwatet met moderne algiciden,

Hoofd: Ir. D. V. Scholte Ubing.

AFDELING BUITENLUCHT

Taak: Het meten van neerslag van en concentraties aan vetontreinigingen in de buitenlucht
en het bestuderen van de invloed op de gezondheid van de mens, o,a. in Noord-

Holland, Zuid-Holland, Zeelar.d. en Nootdoost Groningen, eÍr naa( behoefte ook in
andere delen van het laod.

HooJd: Ir. L. J. Brasser.

AFDBLING BINNÉNLUCHT

Taak: Het vetkriigen van inzicht in het vóórkomen van luchtvetontreinigingen in bedrilven

en de invloed daarvan op de mens. Dit betreft o.a. onderzoek nzat de aanwezigheid

van kwartshoudend stofin de werkatmosfeer van gieteriien en in keramische industtie-

en io verband met silicosegevaaÍ. Voorts onderzoek naar de aanwezigheid e^Ír o.^,

oplosmiddelen en koolmonoryde en de invloed van kunststoffen.

Hoofd: Ir. P. B. Meyer.

AFDELING BINNENKLIMAAT

Taak: Onderzoek naat àe fundamentele vetschiinselen, die de totstandkoming van het bin-

nenklimaat beheersen, onder meer befteffende luchttransport doot gebouwen en de

invloed van verschillende vetwarmings- en ventilatievoorzieoingen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van model- en analogonteónieken en eeÀ voor dit doel gebouwde

proeftamer.
Het verstrekken van adviezen over de priocipiële opzet van gebouwen en installaties,

zodanig dat aan bepaalde klimaateisen.kao wotden voldaan.

Iloofd: Ir. E. van Gunst,
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AFDELING GELUID BN LICHÍ

Taak: Onderzoek naar de voortplanting van geluidtrillingen in bouwconstructies in ver-
band met het stfeven naaf beperking van de geluidhinder in woningeo.
Daamaast het enquèteren van bewoners naar de door hen ondervonden hinder,
Ondetzoek naar het vóórkomen vao gehoorbeschadiging ten gevolge vao hoge ge-

luidniveaus in de industrie.
Ooderzoek op het gebied van daglicht, kunstlicht en zonlicht in verbliifsruimteo.
Beoordeling van bezonningsduur en dagveilichting in bestaande en in ontwerp zijnde
gebouwen met behulp van daartoe ontwikkelde instrumenten eo methoden.
Onderzoekingen, waarbii het oordeel van proefpersonen omtrent vedichtingssterkte
en -kwaliteit §/ordt ingcvÍonnen.

Iloofd: Ir. J. van den Eijk.

MEDISCI{.FYSISCH INSTITUUT TNO

Taak: De geneeskunde te doen pro6teten van de mogelijkheden, die de natuurkunde biedt,
Het verrichten van speurwerk ten einde te komeo tot toepassing van methodieken eÍ,
appaÍaten bii het medisó onderzoek.

Dircclesr: Prof. Ir. D, H. Bekkering.

Staf : Dr. Th. rIí. Beeker (adviseur)

Dr. Ir. J. H. van Bemmel
Dr. Ir. J. E. §7. Beneken

Ir. C. A. Distelbrink
Ir. J, J.H. Donders
Drs. J. H. Douma
Ir. J. S. Duisterhout
Dr. B. van Eiinsbergen
Ir. F. H. Germans
Ir. H. Goudftooy
Dr, G. van Herpen
Ir. M. ten Hoopen
A. Kamp
Ir. J. Kuiper
Dr. F, H. Lopes da Silva
Ir. M. NaeÉ, tevalidatie-arts (adviseur)
Dts. A. van Rotterdam
Drs. R. Soerianto
Ir. J. C, Somer
Ptof. Dr. §í. Storm van Leeuwcn
Drs. E. van Vollenhoven
Ir. K. H. §flesseling.

Adrer: Da Costakade 45, Utrecht.
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TeleJoon: oro - grjt4t.
Groepen: Regelsystemen bloedsomloop

Cybernetiek
Hersenonderzoek
Ontwikkeling hulpmiddelen lichamelilk gebrekkigen

Advies en Infotmatie Dienst ero
Longmechanica
Ultrageluidsdiagnostiek
Fysiologische gegevens-vetwetking

Bevordering toepassingen.

RÀDIOBIOLOGISCH INSTITUUT TNO

Taak: Het verrióten van radiobiologische onderzoekingen ten behoeve van de volks-
gezondheid.
a. Studie van de gevaren van het gebruik vao kerneneÍgie;

b. studie van de biologische werking van stralen;
c. toepassing van tadiobiologie ten bate van de tadiotherapie en het gebruik van

tadiobiologische gegevens en isotopen in de geneeskunde;

d. therapie van stralingsziekten met behulp van beenmergransplantatie.

Direclcur: Prof. Dr. D. §í. van Bekkum.

Onderdircctesr: Dr, L. M, van Putten.

Staf : Dr. H. Balner (associé Euratom)
Dr. G. §í. Barendsen

Dr. P. A. J. Bentvelzen
Drs. K. J. van den Berg
Dr. I. Betel
Mevr. L. Brehaut-Hart B.Sc.

Dr. J. J. Broetse
Drs. C. Goosen
Dts. À. F. Hermens
Ir. B, Hogeweg
Mei. Dr. J. C. Klein
Dr. J. M. Nelson
Dr. H. S. Reinhold
Dt. D. van der Vaaii
Drs. A. §íestra.

Ptof. B. J. Cohen (van het Centraal Proefdierenbedriit Medische Faculteit Rotter-
darn)

Dr. M. Dabtowski (visiting scientist van de afdeling Pathologie, Instituut voot
Reumatologie, rtríarschau, Polen)

Dr. H. §í. Dicke (patt-time medewetker van de afdeling Heelkunde, Acade-

misch Ziekenhuis, Leiden)
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Drs. K. A. Dicke (fellow van het Koningin §íilhelmina Fonds)

Dr. G. Franchi (van het Istituto di Recetche Farmacologiche Matio Negri,
Milaan; stage onder auspiciën van Euratom, Brussel)

Dr. V. À. Fulginiti (van de afdeling Pathologie, Medische Faculteit Rotterdam)

Dts. H. B. Kal (feilow van het Koningin \i/ilhelmina Fonds)

Dr. S. K. Lahiri (van de afdeling Radiobiologie, Medische Faculteit Rottetdam)

Dr. À. Nakeff (van de afdeling Radiobiologie, Medische Faculteit Rottetdam)

Dt. S. Ormai (tesearch-fellow van de Flongaarse Academie van §fletenschap-

pen)

Dr. V. J. Tinbergen (patt-time mede'vrerker van de afdeling Heelkunde, Academisch

Ziekenhuis Leiden)
Drs. B. D. Verhoog (part-time medewetker van de afdeiing Neurologie, Àcademisch

Ziekenhuis Leiden).

Adaircm: Ptof. Dt. J. J. A. van Iersel
Prof. Dr. M. ]. de Vries
Ptof. Dr. F. §lensinck

Adret: Lange Kleiweg r5r, Rifswilk (2.u.)

Tclefoon: oÍ7ro - 4o93o.

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIBVE GENEESKUNDE TNO

Taak: Het vertichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek, geticht op de teacties van

de mens met betrekking tot ziin omgeving en het uitdragen van kennis daatomttent,

zulks ter vooÍkoming van ziekten en ter bevotdering van de gezondheid.

Directesr: Prof. Dr. J. A. C. de Kock van Leeuwen.

Onderdirectear: Dr. J. M. L. Phaff.

Plu. direcleur: Prof. Dr. J. Koekebakker.

Staf: Dr. F. H. Boniet (tot r ian. ry7o)
Prof. Dr. H. L. Booii
Dr, F. Doeleman
Dts. Ch. A. G. Nass.

Adret: §íassenaatseweg 56, Postbus rz4, Leiden.

Telefoon: oqrc - 5o94o15o946.

AFDELING ARBEIDSGBNEESKUNDE

Taak: Het vetrichten van geneeskundig wetenschappelijk onderzoek over de telatie tussen

de mens, ziin arbeid en ziln arbeidsmilieu, ten einde uit het beroep vooÍtkomende
ziekten of afwiikingen te vootkomen, het welziin te bevorderen en eelr optimaal ar-

beidsresultaat te verkrijgen.

Hoofd: Dr. F. H. Bonler (tot r ian. r97o).
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ÀFDELING SOCIALE IIYGIËNE

Taak: Ànalyse van de gezondheidstoestand van de bevolking - naar geslacht en leeftiid - in
demogra6sch, socio-biologisch en epidemiologisch vetband en evaluatie van medisch-
hygiënische voorzieningen. Het researchwerk is erop geÍicht aan de preventieve ge-

zondheidszorg een wetenschappeliike en medisch veÍantrvoolde basis te helpeo geven.

Iloofd: Ptof. Dr. J. À. C. de Kock van Lceuwen, ad interim.

AFDELTNG GEBSÍELIJ KB GEZONDIiEID

Taak: Het bestudeten vac de psychiatrisóe, psychologische en sociologische factoten in de

aanpassing van de mens aao ziin omgeving.

Ifoofd: Prof. Dr. J. Koekebakker.

AFDELING VOORLICHTING

Taak: De org:anisatie en uitvoering van opleidiogen op het gebied van de gezondheidszorg,
benevens de verzorging van wetenschappeliike publikaties uit het Instituut, met het
doel aan de resultaten van verticht onderzoek in het belang van de volksgezondheid
in ruime kring bekendheid te geven.

Hoofd: Dr. F. Doeleman.

ÀFDELING SIATISÍIBK

TazA: Het vedenen van medewerking aan ondetzoekinger van het Instituut en voor zover
de capaciteit het toelaat, vao andere insanties; voorts het biihouden vao twee ve!-
zuimstatistieken

Itoofd: Drs. Ch. A. G. Nass.

AFDELING CITEMIB EN PHYSICA

Taak: Het vetlenen van hulp aan andete afdelingen van het Instituut door het uitruerken van
bepalingsmethoden en het verrichten van tesearch. Daamaast verricht de Afdeling
onderzoek op het gebied van de atherosclerose.

Adtiut: Prof. Dr. H. L. Booii.

\ilTERKGROEP ÏUBERCULINE-ONDERZOEK TNO

Taak: Het verrichten van die werkzaamheden welke betrekking hebben op verschillende
aspecten van het tubetculine- en scc-onderzoek, zowel nationaal als intemationaal.

Ifoofd: Dr. M. A. Bleiker.
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Adrken: Dr. V. A. Griep.

Adret: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297,'s-GÍavenhage.

Telcfoon: o7o - 8 1448 r.

§/ERKGROEP TNO TÀND- EN MONDZIEKTEN

Taak: Het beproeven van reeds bekende en van nieuwe stoffen en maatregelen om tand- en

mondziekten te vootkomen,
Het in verband hiermede verrichten vírÍr speuÍwerk.
In studie zijn:
De waterfluoridering en haar effect op de gezondheid en in het bilzonder op het ont-
staan van caÍiës (proef Culemborg-Tiel).
De lokale applicatie van fluotiden ter vooÍkoming van tandcatiës.

Het effect van gezondheidsvootlichting en -opvoeding op de cariësfrequentie bii
kleuters.
Micro-fuoridebepaling in organisch materiaal en tandglazuur.
Epidemiologie vao de tandcatiës.
Het glazuur (door middel van polarisatiemicroscopie en contact microradiografie).

Hoofd: Dr. B. Houwink.

Adtiu*: Prof, O. Backer Dirks.

Staf: Drs. A. Groeneveld
Drs. G. §í. Kwant
Drs. Ti. Pot.

Adret: p/a Laboratorium voor Microbiologie der Riiksuniversiteit, Catharijnesingel 59,
Uttecht.

Telefoon: o)o - 22t47,

COMMISSIE VOOR KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO

Taak: Al datgene te verrichten dat eÍtoe kan leiden of biidragen de klinische betekenis van
geneesmiddelen of de mogeliike klinische betekenis van chemische stoffeÍr vast te
stelleo of nader te omschrilven.

Adret: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297, 's-Gravenhage.

Telefoott: o7o - 8r448r.



De uilwering ven het ondeÍzoek berust bii de

v/ERKGROEP KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO

On&rqoek- De evaluatie van slaapmiddelen.
progrdrrrma: Betekenis van goud voor de patiënt lijdende aan chronisch reuma.

Onderzoek naar de betekenis vao anticoagulantia voor patiënten liidende a;ar. angina
pectoris en hartinfatct.
Onderzoekingen op het gebied der psychofarmaca, in het biizonder wat betteft anti-
depressiva en psychosomatische klachten.
Onderzoekingen, gtotendeels op vetzoek van de desbetteffende industrieën, naar de

klinische betekenis van een aantal geneesmiddelen.

Ondetzoek naar de wijze w^atop zogen amde hoeststillende middelen moeten worden
ondetzocht.
Ondetzoek naar de betekenis van antipyretische analgetica.

Onderzoek naar de betekenis van bronchiverwildende stoffen.

Ondetzoek naar de therapeutische betekenis van desensibilisatie.
Onderzoek naar de werking van ,-rDU bil patiënten lildende aan herpes simplex.
Onderzoek naat de wiize van het instellen van de optimale diuretische thetapie bij
zogenaamde probleempatiënten.
Onderzoek over de afgifte van geneesmiddelen uit de vetschillende farmaceutische
votmen en de tesorptie van geneesmiddelen bii de verschillende wiizen van toediening.

Hoofd: Dr. F. A. Nelemans.

Adres: kyweg z9r,'s-Gtavenhage,

Telefoon: o7o - 299t56 en 2ggrj7.

Medeyerkert: R. H. Booy
Mevr. Dr. N. HoÍfmann-Knottenbelt
\7. G. Zelveldet
I. Ph. L. Kopetberg (Nededands Huisatsen Instituut)

Projcclgroepen: Proiectgroep op het gebied det biofarmacie.
Medewerkers: Ptof. Dr. T. Huizinga

J. H. Kutsch Loienga
Prof. Dr. J. van Noordwijk
H. R. Schwietert.

Proiectgroep op het gebied der dermatologie.
Ondet leiding van: Prof. Dr. L. H. Jansen

Prof. Dr. J. \í. H. Mali
Prof. Dr. M. K. Polano.

Proiectgtoep op het gebied der interne geneeskunde.

Medewerkers: L. van Lange
R. van Leusen

Mevr. N. J. §íesterman-van der Horst.

Proiectgtoep op het gebied der longziekten.

Ondet leiding van: Ptof. Dr. H. Deenstra
Prof. Dr. N. G. M. Orie.
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ATHEROSCLEROSE-§/ER KGROEP TNO

Taak: Bestudedng van de verandetingen in hoeveelheid, samenstelling en lokalisatie van de

lipiden, mucopolysacchatiden en andere stoÍfen in de attetiewand tiidens de ontwikke-
ling van atheroscletose.

Bestudering van de biologische processen die bepalend zijn voor de wand als levend

orgaan en van de stooÍnissen in deze processen, die leiden tot atheÍoscleÍose.

Bestudering van de veranderingen in de lipiden en lipoproteïnen van het bloed tildens
de ontwikkeling van atheroscletose en van andere ziekteverschijr-rselen die tot zulke
veranderingen leiden; effect van exogene factoren zoals dieet en medicatie en van en-

dogene factoren.
In vivo studies over de interactie van bloed en vaatwand en ziin betekenis voot het
atheÍoscleÍose-vraagstuk.
Studies over het mechanisme van de trombusvorming in de arteriën, in het biizonder
het coronair systeem.

Het ontwikkelen van methodieken, nodig voor bovengenoemde onderzoekingen.

Hoofd: Dr. J. van Heiningen.

Staf: Dts. C. M. van Gent
Dr. F. B. Klynsta
H. E. J. Kruisheer, M.D., F.c.c.P.

Drs. J. §fl. À. Meiier
Dr. C. Pries

Dts. C. J. Schrumpf
Dr. D. A. Smink
Drs. J. D. M. §íisse.

Adrer: p/a Gaubius Instituut der Rilksuniversiteit, Hetenstraat ;d, Leiden.

Telefoon: ot7to - 34148.

'\I/E RKGROEP BEJÀÀRDENONDERZOEK TNO

Taak: Het ten behoeve van de volksgezondheid verrichten van onder meer longitudinaal
onderzoek naar de lichameliike en geestelijke toestand van beiaarden in Nederland.

Hoofd: Dr. R. J. van Zonneveld.

Adres: p/a Instituut voor Sociale Geneeskunde der Riiksuniversiteit, Stationsplein z4z,l*iden.

Telcfoon: oqrc- 48rr), toestel 3zr9 of 3ztz.

Rdpportcur: Dr. A. Beek.

Adru: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telcfoon: o7o - 8r448r.
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§/ERKGROEP TNO EPIDEMIOLOGIE VÀN CARÀ

Taak: Het begeleiden van het ondeÍzo€k met betrekking tot chronische aspecifeke respira-

toire aandoeningen (c,ra,r) onder de Nededandse bevolking.

Hoofd: Dr. R. van der l,ende,

Adret: p/a Intetne Kliniek, Afdeling Longziekten, Academisch Ziekenhuis, Oostersingel ;9,
Groningen.

Telefoott: oigco - ,gtzr,

WERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLOGIE TNO

Taak: Het verrichten van ondetzoek ten behoeve van de volksgczondheid over het vedoop,
de oorzaken en de beinvloeding vaa zogenaamde normale ouderdomsveranderingen

en van oudetdomspathologie.

Hoofd: Dr, C. F. Hollander.

Mcfu»crkstcr: Mevr. Drs. F. R. de Leeuw-Israel.

Àdru: p/a Radiobiologisch Instituut rNo, Lange Kleiweg r5r, Riiswiik (2.n.).

Tclefoon: oqro - 4ogro.

§/ERKGROEP TNO VOOR KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE

Taak: Het vetrichten van onderzoek op het gebied van de klinische neutofysiologie, met

name het toetsen van nieuwc methoden in de neurologische kliniek.

Hoofd: Dr. O. Magnus

Medenerkerc: Dr. D, van den Berg
Dr. J. H. A. van der Driít
Dr, E. J. Jonkman
Dr. P. C, M. Mosmans
L. Poosen.

Adrct: p/a St. Ursula Kliniek, Eikenlaan 3, §íassenaar

Telefoon: oqtt - g44r.
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coMMrssrE vooR ÀRBETDSGBNEEsKUNDTc oNDERzoEK TNo (cenco)

Taak: Het coötdineten en stimuleren van wetenschappeliik ondetzoek op arbeids- en be-
drijfsgeneeskundig gebied.

Adrct: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus e97,'s-Gravenhage,

Telefoon: o7o - 8r448r,

Coördirutor: Dt. J. Jongh.

Adrci: p/a Medisch-Fysisch Instituut rNo, Da Costakade 41, Utrecht.

Tclefoon: oro - grtr4r,

LADORÀTORIUM VOOR BRGONOMISCHE PSYCHOLOGIE TNO

Hoofd: Dr. J. V. H. Kalsbeek.

Adres: Zriderz*,eweg ro, Amsterdam-Oost.

Telcfoon: o2o - gz7oot.

COMMISSIE VOOR KEURING VÀN TÀNDHEELKUNDIGE MATERIÀLEN TNO

Taak: Het ontplooien van activiteiten die leiden tot een effectieve en bettouwbare keuring
van tandheelkundige materialen,

Adrt: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297,'s-Gravenhage.

Telejoon: o7o - 8r448r,

De uil»oering vafl het onderzoek berust bii de

WERKGROEP KEURING VÀN TANDHEELKUNDIGE MATERIALEN TNO

Onder4oek- lVerkzaamheden, vallende onder - en verband houdende met - de eigenlilke keuting
progrdmnd: vantandheelkundigematerialen,

Hoofd: Ir. H. P, L. Schoenmakers.

Adres: p/a Tandheelkundig Instituut van de Rilksuniversiteit, Jutphaseweg 7, Postbus 7oo9,
Uttecht.

Telcfoon: o3o - 88r4rr.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJ F TNO

ÀFDELING VERMEERDERING

Taak: Het fokken en leveren van laboratoriumdieten, die voldoen aan de eis dat de proeven

die etmede worden genomen het maximum tendement opleveren.
Hiervoor dient te woÍden beschikt over fokkolonies, die

a. in stand worden gehouden volgens een regime dat krvaliteit en continuiteit zo goed,

mogeliik waarborgt;
b. voldoende gediÍferentieerd is naar erfelilke aanleg om aao eisen van divetse gÍoepen

onderzoekers tegemoet te komen.

Directem: Drs. J. C. J. van Vliet.

Medev,erker: Dt. R. J. Nikkels.

Adret: rVoudenbergseweg 2r, Postbus fi7,Zeist.

Telefoor: or$g - 448.

AFDELING SELECTIB

Taak: Onderzoek van genetische invloeden en milieufactoren die van belang ziin voot dier-
experimenteel werk. Voor dit doel worden dieren gefokt volgens methoden die ten

doel hebben een bepaalde erfelijke aanleg als het wate te fixeten.
Een collectie inteeltstammen, waarondet een aantal met erfelijke afwijkingen, wotdt
zowel voor eigen onderzoek gehouden als tet beschikking gesteld van detden.

Hoofd: Mei. Drs. A. K. Kremer.

Adret: Universiteitscentrum 'De Uithof', Transitotium II, Heidelberglaan z, Uttecht.

Telefoon: oro - trgrrt, toestel zo3z.

Medcwerker: Drs. J. \7. M. A. Mullink.

Adret: p/a Zoötechnisch Instituut der Riiksuniversiteit, Biltstraat r72, Uttecht.

Telefoon: %o - 7t jt44.

RÀDIOLOGISCHE DIENST TNO

Taak: Het ter beschikking stellen van middelen voot persoonlifke sttalingscontrole voor
röntgen-, gamma- en bètastralen door middel van filmbadges; het vertichten van

onderzoek naar andere middelen voor stralingsdosimetrie,
Periodieke controle van Íöntgentoestellen van derden; voorlichting teÍ zake v^n
stralingsbescherming.
Het meten van getinge hoeveelheden radio-activiteit in het lichaam met behulp van

een whole-body counter voot klinische doeleinden en ten behoeve van de stralings-

bescherming.
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Speurwerk en diensten op het gebied van de nucleaire geneeskunde, in het biizonder
het ontwikkelen van tracertechnieken en het scannen met radio-isotopen.

Hooftl: Ptof. Dr. J. J. §fent.

SrdÍ: Drs. H. \t(/. Julius Jr.
Dr. L, H. M. van Stekelenburg.

Abinur: Ir. C. J, van Daatselaar,
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