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IN MEMORIAM MR. P. H. VALENTGOED

Op ,+ maart r97r is de ondervoorzittervattoflze Otganisatie var ons heengegaan.

In de kringen van deze Organisatie, in het bestuur en vooral bij degenen, die

gedurende de laatste jarcn zo nauw met hem samenwerkten, is dit vedies als een

grote slag beleefd.
Mr. P. H. Valentgoed, oud directeur-generaal van de arbeid, is 68 iazr gewoÍ-

den. In 1969, kort ta zijn pensionedng, werd hij bereid gevonden het onder-

voorzitterschap van de Gezondheidsotganisatie rNo op zichte nemen. Ziinrcpu-
tatie en het vele dat hij in vorige functies had verricht, vormden een waarborg,
dat hij op zijn eigen manier deze functie met gÍote bekwaamheid zou vervullen.

Een levensloop, doorgebracht in verscheidene werkgebieden, had bij hem een

schat aan ervaring en levenswijsheid doen accumuleten. Op ieugdige leeftiid, als

scheepsofficier, had hij reeds het dragen van veÍanwootdelijkheid leren kennen.

Door ziin karakteteigenschappen, zljn doorzettingsvetmogen en ziin waakzaam-

heid maakte hij snel promotie en in ry34 sloot hij zijn 'vatende' loopbaan af als

kapitein van een van de gÍootste Nederlandse passagiersschepen.

Intussen had hij de studie in de rechten aangevat en na de meesterstitel behaald

te hebben, wetd hii benoemd tot inspecteur van de arbeid te Rotterdam. Daar
was hij voomameliik belast met de arbeidsinspectie van de haven in deze sad.

Zijn wijze van aanpakken, recht-door-zee maar toch voorzichtig' vafl de

problemen die daar in de eerste jaren na het einde van de oodog naat voren kwa-
meÀ, was gebaseerd op een combinatie van karaktervastheid en ervaring, die de

bestuurder nodig heeft. Het vele dat hif in de Rotterdamse haven tot stand heeft

gebracht, trok al spoedig de aandacht en in 1953 werd hij geÍoepen tot het hoge

ambt van directeut-generad van de arbeid.
In deze functie kwam hif ook al spoedig in aanraking met de rxo-organisaties.

Jarenlang was hij als gedelegeerde van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid lid van het bestuur van de Nijverheidsorganisatie rxo. Ziin belang-

siglling voor de menselijke en gezondheidsptoblemen kwam tot uiting door zijn
optteden in organen van de Gezondheidsorganisatie rNo. Gedurende vele jaren

was hii een actief lid van de Commissie voor Atbeidsgeneeskundig OnderzoekrNo
en van het bestuur van het Instituut voor GezoÍtdheidstechniek rxo.

Voot degenen, die Vdentgoed kenden, stond het vast dat hij,]hoewel komende



uit een andere discipline dan waaruit gewoonlijk bestuursleden van de Gezond-
heidsorganisatie rNo vooÍtkomen, door zijn ewaing, levenswijsheid en werk-
kracht nog veel voor deze Organisatie zou kunnen doen. Gedurende de betrekke-
lijk korte periode, waarin hij deze functie heeft bekleed, bleek dat deze vetwach-
ting ten volle zou wotden verrruld.

Bij de opbouw van het beleid, vooral wat betreft de organisatorische en de

personeelsaspecten, heeft hij zijt grote gaven gewijd a^n onze Organisatie.
Helaas bleek zijn gezondheid in de loop 'var, t97o geleidelijk aan minder goed

te worden. Toch nog onverwacht kwam een einde aan zijn actieve en toegeudide

taakvervulling. Velen in het land, die bettokken zijn bii problemen van de arbeid

en van volksgezondheid, hebben teden om over ziir heengaan te tÍeuÍen. Evenals

zijn vtouw en kinderen zullen wij et in moeten berusten, dat aan het leven van
deze werkzame, begaafde, vriendelijke en toch met zekerheid optredende mens

een einde is gekomen. \trif zijn dankbaar, dat wij hem in ons midden hebben
mogen meemaken en ons in zijn wiendschap hebben mogen veÍheugen.

J. §1. Tesch



INLEIDING

Terugziende op de ontwikkeling van het speurwerk ten behoeve van de volks-
gezondheid en op de onrwikkeling van de gezondheidstoestand van de bevolking
in Nededand, zou men enkele algemene conclusies kunnen uekken:
r. Men kan in vele opzichten spreken van vooruitgang van de gezondheidstoe-

stand, vooral als men kijkt naar globale sterftecijfers, in het bijzonder met
betrekking tot de sterfte onder kindeten (van zuigelingen tot jonge volwasse-

nen). Met name de sterfte door microbiële ziekten is in de ontwikkelde landen

zeeÍ sterk gedaald. Nederland neemt daarbii een bevoorrechte plaats in'
Gezondheid in de zin van aanpassing, van bereidheid tot ÍeageÍen, van vol-
tooiing en ontplooiing, omvat echter veel meer dan het verminderen van de

steÍfte. Aan het onderzoek met betrekking tot de aanpassing wordt ook in
Nededand steeds meer aandacht besteed. Intussen is, ook wat de sterfte

betreft, bij nadere beschouwing, niet alles zo mooi als men uit de globale

sterftecijfers kan afleiden.
In de eerste plaats denkt men dan aan de toegenomen sterfte, in het bijzonder
onder mannen van de leeftijdsgÍoepen ouder dan 5o iaar. De laatste jaren is
de toename van deze sterfte ook tot uiting gekomen bij mannen jonger dan 5o
jaar. De toename van deze sterfte vertoont zelfs in Nederland een stijgingslijn
die steiler verloopt dan in sommige andere geindustrialiseetde landen; in
enkele daarvan is trouwens de stetfte doot hart- en vaatziekten thans nog
groteÍ dan in Nededand.
Indien men slechts één critedum gebruikt, kan men niet tot aar*aardbate
conclusies komen omtrent de gezondheidstoestand van een bevolking. Zo is

het een opvallend gegeven, dat de gemiddelde lengte van de Nederlanders nog
steeds toeneemt. Dit wotdt toegeschreven 

^Mr 
de sociaal-economische moge-

lijkheden, zoals betere voeding, meer wije tijd, betete woningen. Het ziet
eÍrraar uit, dat deze groeiverschuiving nog niet haat maximum heeft beteikt.
Overigens dient de beoordeling van dit boeiende biologische fenomeen binnen
de totale context van de kennis van optimale gezondheid en welzijn te gebeuren.
Met name kan de vraag gesteld worden, of de toename van de lengte als zodanig
een gunstig verschijnsel is.

z. Door een iuiste toepassing van meettechnieken, gekoppeld aan nieuwe reken-



methoden, zijn fysiologische pattonen reptoduceerbaar geworden. Daardoor
is het mogelijk een aantal afwijkingen te kwantificeren. Hierdoor is men onder
meer in staat dooÍ het onderzoek van gÍote gÍoepen van de bevolking meer
kennis te vetzamelen oveÍ de factoten, die het ontstaan en het vedoop van
afwijkingen bepalen (de natuurlijke historie van de ziekten), waardoor pte*
ventie en behandeling meer tationeel kunnen worden aangepakt.

ORGÀNISATIE VAN HET BBLEID

De waag óf en, zo ja rn welke mate eeÍl beleid ten opzichte van de 'wetenschap'
kan worden gevoerd, wordt steeds dringender gesteld. Sinds de kosten van het
speurwerk snel zijn toegenomen, komt de waag naar het waaÍom en waaÍtoe
duidelijker naat voren. De tesultaten, die door het wetenschappelijk ondezoek
mogelijk zijn gemaakt, hebben gtote indruk gemaakt op het publiek. Door de
ondezoekingen op het gebied van de kernfysica en door hetgeen door weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van de ruimtevaart en het ruimte-onderzoek
mogelijk is geworden, is de opvatting ontstaan dat 'de \retenschap' in staat is
om vele doeleinden te realiseten.

Dit geldt ook voor de geneeskunde en de volksgezondheid. Poliomyelitis,
difterie en andete microbiële ziekten zijn dtastisch verminderd. Andete worden
beteugeld, ook door het gebruik van antibiotica. Het is teleurstellend, dat er zowel
op het gebied van de belangrijkste doodsootzaken (hart- en vaa.a;iekten, kanker)
als op het gebied van de langzaam verlopende verstoringen van de gezondheid,
eventueel belnvloed door talloze niet duidelijk identificeerbare effecten vztn de
moderne technische beschaving, nog weinig definitiefs is bereikt. De grote succes-

sen op het gebied van de microbiële ziekten hebben de aandrang tot meeÍ onder-
zoek, bijvoorbeeld over kankergenese en -therapie versteÍkt. De samenleving
verwacht vaÍl oÍrs, dat de oplossing van deze problemen van gezondheid en
ziekte snel worden gevonden ('to deliver the goods').

Men dient bij zulke beschouwingen altijd te bedenken dat, zoals de directeur-
generaal van de World Health Organizatton eens opmerkte, de identificatie van
een menselijke nood of behoefte niet behoeft te betekenen dat gerichte research
hierover uitvoerbaar is. Alleen indien de wetenschappelijk ondezoeker obiectief
de uiwoerbaarheid afweegt, kan hij de wensen van de bevolking vertalen in een

onderzoekplan dat de doelstelling kan dienen. Nu het wetenschappelijk onderzoek
steeds meer een volledige dagtaak eist, is de noodzaak ingezien om centrale
research-organisaties op te richten, meestal aangeduid als de nationale 'research-
councils'. In de meeste landen bestaan er verschillende, welke gedcht zijn op
gebieden van toepassing: gezondheid of geneeskunde, landbouw, indusffie,
omgeving.
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De organisatie van het speurwerk ten behoeve van de volksgezondheid in
Nededand kan niet zo gemakkelijk worden vergeleken met research-councils of
veÍ\vaÍrte organen in andere landen. Bij de instelling van de Gezondheidsotgani-
satie rNo als organisatie, welke het speurwerk ten behoeve van de volksgezond-
heid en de toepassing van de resultaten daarvan dient te bevotderen, was men zich
ervan bewust dat deze specifieke rNo-organisatie meer aflrankelijk zou zijn van
overheidssubsidie dan de andere bijzondere rNo-organisaties, dit omdat het
pÍogÍamma van speuÍsrerk gericht zou worden door de noden en behoeften van
de samenleving, getoetst aan de capaciteiten in mankracht, instrumenten, ervaring
en de betrokkenheid van de onderzoeken.

ENKELE ÀSPECTEN VAN ONTW'IKKBLING

Men heeft in de jaren na de introductie van de antibiotica en de successen van de

specifieke immunisaties wel gemeend, dat de betekenis van het onderzoek ovet
besmetting met micro-otganismen snel zou afnemen. Hoewel men hieraan moet
toevoegen dat het probleem van de microbiële ziekten in de ontwikkelingslanden
voorlopig nog gÍoot is, geldt ook voor de ontwikkelde landen, dat de Íelatie tussen

de mens en'zijn' micro-orgaoismen van zo gÍote betekenis blijft dat het ge-
\Àrettigd is hieraan aandacht te blijven besteden. De vtaag kan namelijk gesteld
ril/orden, hoe het komt dat et weerstand bestaat, hoe te verklaren dat lang niet alle
individuen die besmet worden evidente ziekteverschijnselen gaan veÍtonen.

De geschiedenis van de bestrijding van de tuberculose heeft het grote belang
aangetoondvan de gesystematiseerdeepidemiologische benadering vanproblemen
de volksgezondheid betreffende. Het afnemen van de kans, dat ionge individuen
besmet worden met tuberkel-bacillen is in Nededand, dank zii het werk van de

Werkgoep Tuberctrline-onderzoek rxo, uitvoedg bestudeerd. Hoe gering deze

kans is geworden, blijkt wel uit het feit dat bij de kinderen van de lagere scholen
het peÍcentage tubeÍculine-positieven in ry7o bleek te zijn gedaald tot beneden

r!..De bekendheid met de afnemende besmettingskans in Nededand heeft ertoe
geleid, dat binnen de Gezondheidsorganisatie rNo door samenwerking met de

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot besuijding der Tuberculose,
de \flereldgezondheidsorganisatie en de International Union against Tuberculosis
een 'surveillance'-eenheid (rsrc) tot stard is gekomen. Het feit, dat de Nedet-
landse ervaring en gegevens thans intetnationaal worden gebruikt als rnodel voor
de snrdie van de afnemende tuberculose-endemie is vooral aar de hierboven
geschetste benaderingswijze te danken.

Dergelijke surveillance en begeleiding zal van het gÍootste belang ziin voor de

toekomst. Het is duidelifk, dat het eÍfect van maaffegelen pas goed beoordeeld
kan worden in de samenleving zelf. Hlet epidemiologisch en oecologisch ondet-



zoek zàl in de toekomst van minstens even grote betekenis blijken als klinisch en

fundamenteel onderzoek. Ook in andete opzichten bliikt de betekenis van de

relatie tot de micro-organismen voor de gezondheid.
In het kader van de onderzoekingen over het ontstaan van cariës, waarbij de

Werkgroep rNo Tand- en Mondziekten een groot aandeel heeft, is de betekenis
van de stÍeptococcus mutans als specifiek cariës-bevorderend otganisme aange-

toond. Het onderzoek naar de betekenis van de fluoridering van het drinkwater
heeft overigens aangetoond, dat in de Nededandse verhoudingen de toepassing

volkomen veilig en het beschermende effect op de gebitten gÍoteÍ was dan men

uit buitenlandse ervaringen kon verwachten.
De betekenis van de ecosystemen, gevormd door de micro-organismen in de

datm, is datk zlj ondetzoek in het Radiobiologisch Instituut TNo en ook buiten
de Organisatie (gedeeltelijk gesteund door de Gezondheidsorganisatie rNo)
verhelderd. Dit onderzoek heeft onder meer geleid tot de mogeliikheid van ver-
andering van de microfora en het verplegen in een systeem van omgekeerde
isolatie.

Over het ontstaan en de aard van de immunologische weerstand (immuniteit)
is in de afgelopen periode veel onderzoek verdcht. De kennis van de betekenis
van de thymus, de evaluatie van de veroudering in verband met het ontstaan van
maligne ziekten, vormen fundamentele aanwinsten. Met het op grond van deze

kennis ontwikkelde antilymfocytenseÍum (els) werd tefl aànzien van orgaan-
ffansplantaties veel beteikt. Ook de typeting van de leucocytenantigenen vormde
in dit verband een belangrijke aanwinst voor de klinische toepassing.

Het bleek in de afgelopen periode, dat op verscheidene terreinen het stadium
was bereikt, waarin de resultaten van het onderzoek voot de toepassing verder
ontwikkeld dienden te worden. De moeilijkheid daarbij is dat, anders dan voor
de industriële research, het voor de gezondheidsresearch moeilijk is om voor deze

ontwikkeling financiële paÍticipatie van de toekomstige gebruikers te organiseten.
Dit votmt een vraagstuk, waataan in de toekomst meeÍ aandacht zal moeten
worden besteed.

De chemische analyse en descriptie van hetgeen in de wand van slagadeten

gebeurt zijn doot het onderzoek over atherosclerose, uitgedtukt in termen van
verfijning en kwantificering, sterk verbeterd. Ondanks de vetbeteÍde kennis
hierover is men nog niet toe 

^Lfl 
een 'doorbraak'. De vorming van fibrine en

de omkeerbaarheid van dit proces door fibrinolysis zullen naast de vele ondet-
zoekingen over het mechanisme van de atherosclerose en trombose diepgaand
moeten wotden bestudeerd.

Ook de noodzakelijkheid van het gezondheidsonderzoek in de samenleving
wotdt steeds meer ingezien. Het ondetzoek van de epidemiologie van de chro-
nische aspecifieke respiratoire aandoeningen (cane) leidde tot de erkenning, dat de

IO



wisselwerking tussen de factoren, die het ontstaan en het vedoop van deze aan-

doeningen bepalen, iagewikkelder is dan meÍ1 veÍmoedde. De samenhang tussen

lichamelijke en geesteliike aspecten van gezondheid en ziekte wordt nu duidelijk
onderkend, zowel door experimentele psychofysiologische onderzoekingen als

door onderzoekingen bij bevolkingsgÍoepen.
De capaciteit, het niveau en het potentieel van de Gezondheidsorganisatie rNo

zijn in de afgelopen periode verstevigd en uitgebreid. Nieurve instituutsgebouwen
en materiële voorzieningen kwamen tot stand en het aantal werkers is, zij het niet
altijd in voldoende mate, toegenomen. Verscheidene nieuwe eenheden binnen de

Gezondheidsorganisatie rNo werden geformeerd en doot het instellen van studie-

commissies werden progÍamma's voorbereid, onder meeÍ oP het terrein van de

psychohygiëne, het diabetes-onderzoek en het ondetzoek over de gevaÍen vaÍr

de asbestexpositie van de bevolking.
De gevaren, die de milieuveranderingen direct en indirect voor de mens

opleveren, zijn reeds in het vededen onderkend. Het oudste instituut van de

Gezondheidsorganisatie rNo, het Instituut voor Gezondheidstechniek, heeft zich

daarmee al meer dan z5 jaar beziggehouden. Ook bij dit onderzoek is schaal-

veÍgroting opgetreden. Onderzoek over de problematiek van het afvalwatet leidt
steeds meeÍ tot onderzoek oveÍ het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater.
Hietbij blijkt telkens \p'eer het belang van het goed functioÍreÍen van de eco-

systemen, waarin de eencelligeo een centrale plaats innemen. Het onderzoek ovet
voorzieningen, die lawaaihindeÍ moeter voofkomen, wotdt meer en meer

beschouwd als een onderdeel van het beheer van het micromilieu van woning
en werkplaats.

In het voorafgaande zijnvii willekeurig enkele gebieden uit het speurwerk ten

behoeve van de volksgezondheid aangeduid. In deze gebieden is door de Ge-

zondheidsorganisatie TNo, maar ook doot anderen, vaakin goede samenwerking,

veel onderzoek verricht. In het algemeen roept de snelle ontwikkeling zowel van
kennis als van de reikwijdte van de toepassingen gevoelens van voldoening op.

Maar tegelijk, en dat in toenemende mate, ook de -vraagi Kan dit zo dootgaaa?

Lopen wij niet achter een ontwikkeling aan, wa Í-vafl wij niet begriipen v/at er

eigenlijk aan de hand is? Sommigen spreken zelfs van veranderingen met explosief
karakter, die tegelijkertijd het einde van een onrwikkeling zouden betekenen. Het
speurwerk voor de bevordering van de volksgezondheid is niet altijd voldoende
in staat gesteld geweest om de snelle ontwikkeling bij te houden. §7at ziin de

potentiële gevaÍen, nadelen en voordelen van de ontwikkeling van de technische
toepassing?

Het zal nodig zijn dat bii de technologische en planologische vootbereiding
voor de toekomst gezondheidsonderzoek een groteÍe plaats kriigt dan tevoren.

II



In ruimere ztnzal het oecologisch onderzoek een gÍoter aandeel dienen te hebben
bij de voorbereiding op de toekomst. Dit is alleen mogelijk indien het onderzoek
voldoende armslag heeft. De :urao,g r;raat de prioriteiten van dit ondesoek zal doot
het toepassen van criteria niet volledig beantvoord kunnen worden. Men zal
zowel in de geneeskunde als in de uiwoedng van de gezondheidszotg wel eens

tot a"tbiuaire beslissingen moeten komen, zonder dat men alle consequenties kent
en zonder dat men een volledige kennis heeft van alle mechanismen.

De vraag of een ptoject van voldoende wetenschappelijk niveau is, is erg be-
langrijk, maar dit kan nooit het enige critedum opleveren. Zijn er voldoende
aÍgumenten waaruit men kan afleiden dat de resultaten van het onderzoek zullen
kunnen bijdragen tot verbetering van de gezondheid, tot meer adequate behande-
ling, preventie en organisatievormen in de gezondheidszotg, tot welzijn en wel-
bevinden?

Velke onderdelen van eeÍr allesomvattend speurwerkpÍogÍamma dienen - ge-
zien in het licht van de nood van het ogenblik en de behoeften van de toekomst -
te worden bevorderd? En voot welke onderdelen zou met minder inspanning
kunnen worden volstaan? Deze vragen behoren altijd gesteld te wotden; in elk
stadium kunnen zij van beslissende betekenis zijn voor de toekomst, zowel van
de menselijke samenleving als van het wetenschappelijk onderzoek, zeket zoa)s

dit binnen en door de Gezondheidsorganisatie rlto kan worden ontwikkeld.



ÀLGEMEEN

VOORZITÍERSCHAP VAN DE GBZONDHEIDSORGA]

Wegeas zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de gezondheidsleer aan de

Landbouw Hogeschool te Wageningen heeft Prof. Dr. J. W. Tesch de wens te
kennen gegeven in de loop 'va:a tgTt ontheven te worden van het voorzittemchap
van de Gezondheidsorgaaisatie rNo. In ry1t zal Prof. Tesch geleidelijk aan minder
tijd aan de Gezondheidsorganisatie rNo kunnen geven.

Aan het eind van het verslagjaar is begonnen met het zoeken naar candidaten
om in de opvolging te voorzien; tevens is ovedeg gaande over de ter voorberei-
ding van de benoeming te volgen procedure.

In verband met zijn aftreden heeft de voorzitter in de inleiding van drt jaar-

verslag enkele algemene beschouwingen gegeven met betrekking tot de ont-
wikkeling vao het speurwerk ten behoeve van de volksgezondheid.

SBCRBÍARIAAT

fn de eerste helft van r97o wetd de functie vaa secretaris van de Gezondheids-
otganisarie rNo door Dr. M. A. Bleiker waaÍgenomen. Per r juli r97o is de vaca-

ture verv-uld door de benoeming van mejuftouw M. §f. H. Slag in deze functie.

BESTUUR EN DAGBLIJKS BESTUUR

Prof. Dr. J. E. À. van den Heuvel verzocht begin r97o ontheven te worden vanzijn
fuactie van bestuuÍslid van de Gezondheidsorganisatie rxo. Aan het eind van
de verslagperiode was het Koninklijk Besluit, regelende het aala Prof. Van den
Heuvel te veÍlenen ontslag en de benoeming van een nieuw lid, nog niet afge-
komen.

Sedet het aftreden van Prof. Dr. §7. J. C. Verhaafi per r januari 1969 als

bestuurslid, is in de hietdoor ontstane vacature in het dagelijks bestuur niet
voorzien. Het bleek niet mogelijk binnen het bestuur leden beteid te vinden
zitting in het dagelijks bestuur te nemen. Gezien de steeds zwaatdere taak waar
voor dit college zich geplaatst ziet, werd uitbreiding met nog een lid naast

vooziening in genoemde vacaflre noodzakelijk geacht. De gedachten gingen uit
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naaÍ een deskundige uit de kring det biochemici, alsmede naar iemand met een

meer algemeen epidemiologisch en maatschappelijk gedchte belangstelling. Dr.
R. E. P. A. Ballieux en Dr. J. Meijet, hiertoe aangezocht, bleken in principe
bereid een evefltueel lidmaatschap van het dagelijks bestuur te aanvaarden. Het
bestuuÍ besloot hierop aan de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en vaÍr Ondetwijs en §Tetenschappen te veÍzoeken beiden bij de Kroon voor te
dragen voor de benoeming tot tijdelijk bestuurslid met het oogmerk hen na

benoeming te veÍkiezen tot lid van het dageliiks bestuur.
Hoewel niet meer tot de verslagperiode behorend, moge worden vermeld dat

Dr. Ballieux en Dr. Meiier bif Koninklijk Besluit .vàÍr 24 februari rg7r,m. tz,
zijn benoemd tot tijdelijke leden van het bestuur. Overeenkomstig het besluit
van het bestuur maken zij vanaf die datum ook deel uit van het dagelijks bestuur.

Bif Koninklijk Besluit van r 8 februari t97r, rtr.26, wetd de heer §7. B. Gerritsen
benoemd tot plaatsvervangend gedelegeerde van de Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid in het bestuur van de Gezondheidsorganisatie rNo in de

plaats van Mr. F. J. J. Besier.

ffiffi;ï.r,o,r, vergaderde in de verslagperiode negenmaal; het bestuut
kwam tweemaal in vergadering bijeen.

Bif het vaststellen van de reglementen van instituten, wetkgroepen en commissies

van de Gezondheidsorganisatie rNo conform de sftuctuur, zoals die is neergelegd

in de Tweede Nota van de coMco (Commissie Organisatie Gezondheidsorganisa-
tie rNo), is besloten de periode van twee jaat, waarin het functioneren volgens

de nieuwe tichtlijnen zou worden geëvalueerdr peÍ r jar:uari ry69 te doen ingaan.
Aangezien de nieuwe stflrctuuÍ eerst geleidelijk aan oP gang kon komen en in feite
pas in Íg7o .van een functioneÍen vaÍl alle colleges overeenkomstig de nieuwe

richtlijnen gesproken kan urorden, heeft het bestuut de evaluatieperiode vedengd
tot eind r972.

In het kadet van de nieuwe structurele opzet heeft de vootzitter besloten, dat
met ingang .var, t4 december r97o de speurwerkcoördinator hem officieel zal

veÍtegenwoordigen bij alle vergaderingen van de Raden van Toezicht en Advies,
de Commissies van Toezicht en Advies en de Commissies van de Gezondheids-
organisatie rNo. Voorts is aan de speutwerkcoördinator de veranfwoordeliikheid
ovetgedrageÍl vooÍ de directe contacten met alle diÍecteuÍeÍr en hoofden van
instituten en werkgroepen en met de coördinator van de cARGo (Commissie voor
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Àrbeidsgeneeskundig Onderzoek rNo). De functie van speuÍwerkcoördinator
wordt thans vetvuld door Dr. M. À. Bleiker.

I{UI SVESTIN G

De §íetkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek rNo was sedert r september
1967 gehuisvest in een aantal kamers van het Ministerie van Sociale Zakerr en
Volksgezondheid te Leidschendam. §Tegens ruimtegebrek bij het Ministerie
moest de §Terkgtoep elders onderdak zoeken. Dit werd gevonden in het nieuw
gebouwde Oogziekenhuis te Den Haag aan de Leyweg. Sedert p januai r97o is
de §Terkgroep aldaar gevestigd met als adres Leyweg 29r..

Het Laboratorium voor Ergonomische Psychologie rNo heeft begin februari
zijn nieuwe huisvesting betrokken in een gebouw op het terrein van het vooÍma-
lige Marinekamp Zeeburg, Ztidenee§/eg ro te Amsterdam. Ook hier was de
verhuizing het gevolg van Íuimtegebrek en wel van het Coronel Laboratorium
voor Arbeidshygiëne, waar het rNo-Laboratorium gastvrijheid genoot.

Op z6 juni opende de BurgemeesteÍ van Zeist, Mr. Dr. A. A. H. Stolk, de
nieuwbouw op het terrein van de Afdeling Vermeerderiflg van het Centraal
Proefdierenbeddlf rNo te Zeist. De noodzakelijke uitbreiding met een afdeling
voor het fokken van kiemvÍije dieren, een laboratotium en een kantine, is hier-
mede een feit geworden.

'Wat het Radiobiologisch Instituut TNo betreft kwam de uitbreiding ten be-
hoeve van de neutroÍlengeneratoÍ gereed, alsmede een aanzienlijke uitbreiding
van de proefdierenruimte. In de loop van r97o werd een deel van deze ruimten in
gebruik genomen; in ry7r zal de ingebruikneming worden voltooid.

RAAD VOOR GEZONDI.IEIDSRESEARCH TNO

In het Jaarverclag 1969 werd reeds gewag gemaakt van de instelling door de
Centrale Organisatie rNo van een Raad vooÍ Gezondheidstesearch rNo, welke tot
taak kreeg aande Centrale Organisatie rNo en aan de Ministers, verantwoordelijk
voor de volksgezondheid en vooÍ de wetenschappen, te adviseÍeÍ] oveÍ de be-
hoefte aan wetenschappelijke onderzoekingea welke voor het bepalen van het
gezondheidsbeleid van belang zijn.

Op ,+ april werd de Raad door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, Dr. R. J. H. Kruisinga, geïnstalleerd. Dr. P. Siderius is tor vooÍzirteÍ
van de Raad benoemd. De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie rNo is lid;
de Raad heeft hem verkozen tot ondervoorzitter.

In de leiding van het Bureau van de Raad is voor.zien door de benoeming van
Dr. R. J. van Zonneveld per r februai ry7t.
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COöRDINÀTIE OP HET G

Ook werd in het vorig Jaarverslag reeds vermeld, dat de Centrale Organisatie rNo
een Werkgroep Milieubeheer had geformeerd. Deze §Terkgtoep kteeg tot taak

r:ate gaarrof,enzoja op welke wijze, rNo als dienstvetlenend otgaafl een functie
kan vervulleo. ten dienste van het milieubeheeÍ, met name gezien de behoefte aan

meer gerichte samenspÍaak en samenwetking tussen beleid en ondezoek.
Op voorstel van de Werkgroep heeft het besruur van de Centrale Organisatie

TNo eeo Commissie voor het Onderzoek ten dienste van het Milieubeheer inge-

steld. Deze kreeg tot taak het samenspel te bevotderen vaÍr alle instellingen die

onderzoek doen betrekking hebbende op vraagstukken het milieubeheet be-

treffende, zowel onderling als in relatie tot belangengroeperingen en overheid.

Ter ondersteuning van de Commissie is opgericht een Studie- en Infotmatie-
centÍum rNo vooÍ het Oaderzoek ten dienste van het Milieubeheer. Tot directeur
van het Crntrum is benoemd Dr. L. Ginjaar.

ZIEKENHUISBOUW

De plannen van de Ovetheid voor het bouwen van drie academische ziekenhuizen

(Amsterdam, Leiden en Utrecht) hadden eind 1969 het stadium bereikt, dat met

de voorbeteidingen voor de structuu{plannen vooÍ de bouw kon worden be-

goÍmen. Aangezien de Gezondheidsorganisatie rNo waardevolle bijdragen kan

geven ter oplossing van de bif de ziekenhuisbouw in het algemeen naaÍ voÍen
komende problemen, en ook andere rNo-instellingen hiet een inbteng kunnen
hebben, besloot het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie rNo het bureau

van de speurwerkcoördinator van de Gezondheidsorganisatie rNo (Dr. M. A.
Bleiker) aan te wijzen als centraal punt voor de coördinatie van alle activiteiten
op dit gebied.

Aan de staf van het Bureau is toegevoegd Ir. E. van Gunst.
Er is een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen dit Buteau en de

bouwheren van de drie academische ziekenhuizen.

ATHEROSCLEROSE-\Ir'ERI(GROEP ÏNO

De Atherosclerose-Werkgroep rNo is gehuisvest in het Gaubius-Instituut van
de Riiksuniversiteit te Leiden, waarmede een nauwe samen'§reÍking bestaat.

Ovedeg tussen veÍtegenu/oordigers van de Rijksuniversiteit en van de Gezond-

heidsorganisatie rNo heeft plaatsgehad om een modus te vinden om een combi-
natie van de werkzaamheden, welke in het Gaubius-fnstituuten de Atherosclerose-

\fferkgroep worden verricht, ondet te btengen in een onder de Gezondheids-

organisatie rNo Íessorterende eenheid. Àan eefl voorstelteruake heeft het bestuut
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van de Gezondheidsorganisatie rNo in decembet zijn goedkeudng gehecht.

Besprekingen zíjn gaande om regelingen te treÍfen, dat een en andet per r januari

r97z geëffectueerd kan worden.

STUDIBCOMMISSIE ASBESTEXPOSITIE TNO

De Studiecommissie Asbestexpositie rNo, die tot taakhadhet bestuur te adviseren

over het entamefeÍl van onderzoekingen, welke kunnen bijdragen tot oplossing

van problemen verband houdende met mogelijke gevaren w^aÍaafi de bevolLing

wordt blootgesteld door bij asbestverwerkende industrieën en op andere wiize

vrijkomende asbestlichaampjes, heeft zich in de verslagperiode beraden over het

opstellen van eeÍl werkplan.
Dit plan is in het najaar gereed gekomen en aatyaard. De verschillende voor-

gestelde onderzoekingen zullen worden ondergebracht in een Projectgroep

Asbestexpositie rNo, welke per r januari r97r baat werkzaamheden zal beginnen.

rrNeNcrËN EN PERSoNEBL

In het verslag ovet t969 werd aangekondigd dat voor r97o een exploitatie-tekort
\il/erd veÍv/acht vanf ryo.ooo. In feite is dit tekortlf zr9.ooo.

Hoewel deze ontwikkeling vanuit financieel oogpunt zeer verontÍustend is,

kan gegeven de taakstelling van de Gezondheidsorganisatie rNo dit tekort wel
worden gemotiveerd.

Veel problemen in de maatschappij die op het ogenblik om eefl oplossing vÍagen

vallen binnen de taakstelling van de Gezondheidsorganisatie rNo.

Uit het hierna gepubliceetde overzicht ,,Zes iaat Gezondheidsorganisatie TNo"

blijkt dat een gestage groei heeft plaatsgevonden. In deze periode is een reseatch-

^ppair ^t 
opgebouwd, ivaaÍmee direct voldaan kan wotden aan de huidige be-

hoeften van de maatschappij en waarmee ook kan wotden geanticiPeeÍd op de

problemen, die zeer waarschijnlijk uit de maatschappii naar volen zullen komen.

Bij de keuze van de onderzoekprojecten is steeds rekening gehouden met de

inbreng van de leden van de Raden en Commissies van Toezicht en Àdvies,
waardoor een gaÍafltie is vetkregen vooÍ een 2o groot mogelijke maatschappelijke

relevantie van het werkptogramma.
In dit kader is het te verklaren dat de medewerkers van de Gezondheidsorgani-

satie rNo vanuit hun motivatie moeilijk afziidig kunnen blijven tefl a razien vafr
zich aandrenende problemen, al zijn binnen het instituut of de werkgroep de

middelen niet geheel toereikend.
In feite is met de uitbreidingen in T.97o een crediet op de toekomst genomen.

Dit crediet zal, wanneer het niet kan worden gehonoreerd, leiden tot een inkrim-
ping van het research-appxaat van de Gezondheidsorganisatie rNo in 1972.
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De activiteiteo van de Gezondheidsorganisatie rNo besuijken voor een gÍoot
deel gebieden, welke gerekend kunnen worden tot velden van staatszorg. Bij ex-
teÍne contacten blijkt telkens weer dat in de wereld van de volksgezondheidszorg
ervan uitgegaan wordt dat alle activiteiten van de Gezondheidsorganisatie rNo
worden gesubsidieerd. Het kan daarom niet als een gegeven voor het maatschap-
pelijk rendement woÍden gezien, dat in de afgelopen zes jaar de opbrengsten van
de werkzaamheden en de bij&agen van derden aanmerkelijk zijn toegenomen.
Deze inkomsten zijn voor een gÍoot deel toe te schrijven aan de levering van
proefdieren, alsmede aan het verlenen van diensten (onder meer door de Radio-
logische Dienst rNo). Het ligt niet in de verrachting dat deze groei zich in de
komende jaren op dezelfde wijze zal vooÍtzetten.

De research-opdrachten zijn veelal verkregen via de werkcontacten, die door
de research-werkers zelf zijn gelegd. Zott het opdrachtenpakket uitbreiden, dan
betekent dit dat een onevenredig groot beslag wordt gelegd op het research-
potentieel, hetgeen niet kan zonder dat tekort wordt gedaan aan de slagvaatdig-
heid van de Organisatie.

Het maatschappelijk rendement van de Gezondheidsorganisatie rNo kan voor
een deel niet wotden aangetoond uit de hietna gepubliceerde cijfers.

De Gezondheidsorganisatie rNo heeft zich in de laatste jaten toegelegd op het
cteëren van samenwerkingsvetbanden met andere instellingen en organisaties,
die ook in het gebied van de volksgezondheid wetkzaam zijn. Deze organisaties
hebben behoefte aan de research van de Gezondheidsorganisatie rNo eÍr zijn bereid
deze research in praktijk te brengen. Bij bestudering van de werkplannen blijkt
duidelijk, dat op deze wijze het ontwikkelingswerk wordt gedaan door derden,
voortbouwend op de onderzoekingen van medewetkers van de Gezondheids-
organisatie rNo. Dit onrwikkelingswerk wordt deels gefinancierd door de
samenwerkende partners.

Deze samenwerkingsverbanden brengen verplichtingen mee met betÍekking
tot het in stand houden van het research-app^Íàat. Zov het voor ry72 gewaagde
accÍes niet worden vetkregen, dan betekent dit niet alleen dat de Gezondheids-
organisatie rNo haar research-potentieel zal moeten inkrimpen, maat dat anderen
hun ontwikkelingswerk, dat voortbouvt op de research, niet kunnen voortzetten.

Personeel

Aan het eind van r97o was de totale personeelsbezetting 8t7 Q969:7zz) perso-
neelsleden, waatvafl ztz (t9692 zo3) academici.

Bij het werkprogramma van de Gezondheidsorganisatie rNo rvaren bovendien
bettokken z4 medewerkets (1969: zr) die een diensrverband hadden met derden
en 38 (1969: 15) medewerkers die een vrij beroep uitoefenen en een deel van hun
tijd beschikbaar stellen aan, de Gezondheidsorganisatie rNo.
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REALISATIE EN PROGNOSE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO

Exploitatie uitgaven en inkomsten (in duizenden guldens)

Uitgaven

Algemete kostcn

Onfur4oekhgett op cigen initiatief
Sectie r

Instituut voor Gezondheidstechniek tNo
Medisch-Fysisch Instituut rNo
Radiobiologisch Instituut rNo
Nederl. Instituut vooÍ PÍaeventieve Geneesk. rNo

Totaal Sectie r

Sectie z
rtríerkgtoep Tubetculine-ondesoek rNo
§Terkgtoep rNo Tand- en Mondziekten
Commissie voot Klinisch Geneesm.ondetzoek rNo
Àtheroscletose-§íerkgroep rro
§(/etkgroep rNo Epidemiologie van cena
§íerkgtoep Expetimentele Getontologie tro
§Terkgroep rNo voor Klinische Neurofysiologie
Commissie voor Atbeidsgeneesk, Ondetzoek tNo
Labotatotium voor Ergonomische Psychologie rNo
Overige ondetzoekingen in werkgroepverband

Totaal Sectie z

Totaal ondesoekingen op eigen initiatief

G e sb i die crfu ordcrqoe kingn

Diasín
Centtaal Proefdierenbedriif rNo
Radiologische Dienst rNo
Prinratencentrum TNo

Ccntraal Bchet

Totaal Diensten

Totaal

Inkomsten

Subsidie

Bifdmgen van detden
Opbrengst wetkzaamheden en diverse baten

Inkomsten totaal

Tekort

tt.9t9 4r.696

Realisatie

r970

r.2t4 r.zr8 | r,z9r

t.6r,
,.r2,
5.86o

t.5rt
20,r3t

r19

404

t2,
Í.1t2

t24
494
2t8
t9

457

98

1.628

2r.759

r,4r7

2.892

542

,r4
t.748

6r,

220

446

t86
r.r,o

17'
r,746

402
204

,oo
29r

7.4r'
4.o64
6.4ro
6.ozr

2r.9rozz,z56

2rt
417

tGt
r.4tG

r72
r.r8,

,76
21,

492

,t1
j,6zz

27.818

Lz4o**

,.797
582
jGt

2t.4grlz5.oo6 ly.6z5
z.61rlr.7orll.zgt
6.rïtlt.rs, l6.ts+

Prognose opgesteld in maart tg1t ter tealisering io r97r. Loonpeil r-r-r97r.* PÍognose opgesteld ir
** Ten laste van subsidie r.24o

Ten laste van bestcmmingsreserve zr4

Totael t,474
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GEZONDHEIDSORGANISÀTIE TNO STAÀT VÀN LASTEN EN BÀTEN T97O

LASTEN

(in duizeoden guldens)

Omschriiving
Personele

kosten

Matetiële
kosten

Ioveste-
ringen

Totaal

Algemeae kostn

Onfurryekingen op eigen initiatief
Sectie r

Instituut voor Gezondheidstechniek rNo
Medisch-Fysisch Instituut rNo
Radiobiologisch Instituut rNo
Nederl. Instituut voot PÍaeventieve Geneesk. rNo

Totaal Sectie r

Sectie z

§Terkgroep Tuberculine-ondetzoek rNo
rVerkgroep rNo Tand- en Mondziekten
Commissie v. Klinisch Geneesmiddelenondetzoek rxo
Athetoscletose-rVerkgroep rNo
'§íetkgtoep Beiaardenonderzoek rNo
§íetkgroep rNo Epidemiologie van c,rna
lVerkgroep Expetimentele Getontologie tNo
§íerkgroep rNo voor Klinische Neutofysiologie
Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek tNo
Laboratorium voor Ergonomische Psychologie rNo
'§íerkgroep Keuring van Tandheelkundige

Materialen rNo

Totaal Sectie 2

Totaal onderzoekingen op eigen initiatief

G a u b s i di e e rde o n de rqo e k inge t

Dinsten
CentÍaal Proefdietenbe&iif rNo
Radiologische Dienst rNo
Primatencentrum rNo

Totaal Diensten

Ccntraal Beheer

Sub-totaal

S aldo calcalatorishe afsc brljfug
Rente gebou§/en en inventatis, huten
Afschrif ving volgens aansóafwaatde

Totaal lasten

390'7 852,r -l-zg,o r,zr3,8

,.t67,4
2.3 88,8

,.1)o,o
4.o6t,5

r,499,5

77t,4
z48z,z
Í,o47,9

t46,4
r6o,6

,48,2
223,8

j.6tr,,
,.324,8
5.86o,4

5.3rr,2
r3'r47,7 t.70J,o r.279,o 20.trr,7

t29,t
276,o

29t,6
867,4

tt,7
34,r

327,o
ro4r7

,7,6
288,r

r5,9

9,4

78,9
229,2

r54,4

9,2

78,6
r44,4

94,4

l-t8,s
t2r,z

r2,5

48,;
2,6

n",:

r r,o
z2r5

J 8,9

orI

46,2

4'z

rr8'g
403,8

tzr,4
l.tt2,o

6+,g

t2r'7
493,9
258,o

r9rz

4t7,t

*,6
2.427,6 915,7 284,6 ,.62i,9

Í5.575,' 6.62o,7 r.563,6 2r.7t9,6

397,r r.o2or8 r9,o t.416,g

r38r,g
298,)

8z,o

r.236,5

,48,9
rGg,4

273,6

94,5
62,6

2.892,o

54r,7
,r4,o

r,76z,z r.t54,8 4ro,7 3.747,7

t7o,2 ,91,6 49,o 6t2,8

t8.29t,5 1o.442,o

4.o8 r,9

2,o33,'

-l-2.t98,3

3o.77o,8

r.88 3,6

18,29r,, r4.t2r,9 'l- t65,o t2.6t4,4



Subsidie van de

Centtale Organisatie rNo

BÀTEN

(in duizenden guldens)

Omsótiiving
Basissubsidie

incl.
huisvestings-

kosten

Stimulerings-
gelden

Bildtagen
en andete

inLomsten
van derdeo

Ao.a;al Saldo
t.o.Y.
lasten

Sfucidie ooor dlgemene doeleinden

Ot&4oekiryn op eigen irritiarieÍ
Sectie r
Instituut voor Gezondheidstechniek rNo
Medisch-Fysisch Instituut rNo
Radiobiologisch Instituut rNo
Neded. Inst. v. Praeventieve Geneesk. rHo

r. rog,o 9rr r.r r 8,r

4.276,t

3.o68,o

4.489,t
z46o,o

3,8

50,4
-l-o,t

r '3o3,8
203,5

942,4
2,984t

t.t8r,7
3'32r,9
5.43r,6
t.344,r

Totaal Sectie r

Sectie z

§íerkgroep Tuberculine-onderzoek rNo
§íerkgtoep ïNo Tand- en Mondziekten
Commissiev. Klinisch Geneesm.ondeÍz. TNo

Àtherosclerose-§íetkgroep rNo
§íetkgroep Beiaardenonderzoet TNo

§Terkgroep rNo Epidemiologie van caRÀ
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VBRBTClIÍ ONI'BRZO:

In de volgende hoofdstukken wordt verslag uitgebnacht over de ondetzoekingen,
welke in de iostituten, wcrkgoepeo en aad€Íe ondetdelen van de Gezondheids-

orgaaisatie rxo ia het afgelopen iaar hebbeo plaatsgwonden, t€flriil voort§
aandadrt wordt besteed aan de gesubsidieerde ondezoekingeo.

De instituteapublicerea elk ook een uiwocrig vcslag vaahua wetkzaamheden,

hetwelk op aanvïege verkriigbaar is.
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ONDERZOEKINGEN OP EIGEN INITIATIEF

Instituten

INSTITUUT VOOR GEZONDI{EIDSTECHNIEK TNO

rÍrÀTER BN B,DEM 
,'i

Na een volledige biologische zuivering van aÍvalwater zíin in het effiuent van
de zuiveringsinrichting in de regel anorganische stikstof- en fosfotverbindingen
in belangrijke hoeveelheid aanurezig. Deze stoffen maken in het oppervlaktewater
waarin het effluent wordt geloosd een vethoogde planten- en algengroei mogelijk.
Dit wotdt ook in ons land steeds meeÍ ongeurenst geacht. Naar zo economisch

mogelijke methoden voorverwijdering van deze stoffen wordt allerwegen gezocht.

Wat beueft de stikstofuerwijdering wetd, voottbouwend op verktegen inzicht,
een nieuwe methode voot afualwaterzuivering ontwikkeld - het oxy-denitro

Proces - waarbij zonder extra kosten automatisch 9a-9to| van de stikstof wotdt
verwijderd en - bij continue toe- en afvoet - toch de voordelen van de discontinu
bedteven oxydatiesloot worden verkregen. Op de wetkwiize werd octrooi
aangevraagd. De methode laat zonder meeÍ toe dat fosfaten op de gebruikelijke
wijze worden verwijderd.

Een ander probleem bij de biologische zuivering van afvalwater is het daarbii
in grote hoeveelheden gevormde waterdjke en moeilijk bewerkbare slib en slijk.
Over de gehele wereld wordt getÍacht hiervoot een enigszins betaalbare oplossing
te vinden.

Voor dit doel werd door het Instituut een proefindchting voor het zogenaamde
oxylyseproces gebouwd, die in oktobet ry69 in bedrijf is gekomen en nu, oa eeÍr

aaf,Ltal aanvangsmoeilij kheden, zeer bevredigend werkt.
De alkalische hydrolyse verloopt op dezelfde wijze als in het vÍoegeÍ verrichte

laboratoriumonderzoek. Na de hydrolyse blijft een residu oveÍ met een asgehalte

van 55-6o0/o, dat van het oplosbare gedeelte dient te worden afgescheiden. Hiet-
voot is een tegenstÍoom-waspÍoces gekozen. Zoals voorzien g 

^tblj 
de hydrolyse

een gedeelte van het in het slib aanwezige fosfaat in oplossing. Het is van belang
dit fosfaat vóór de temgvoeï naar de oxydatiesloot tez men met het residu af te
scheiden, hetgeen technisch goed uitvoetbaar is.
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Inzake de verontreiniging door gemotoriseerd wegverkeer werd, aansluitend aan

het in t969 verichte onderzoek, bii een grenspost een gecombineerd medisch-
technisch onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van luchtverontreiniging
en de invloed daarvan op de mens. Dit vond plaats gedurende vijf tweedaagse
perioden, De dienstdoende douaniers en marechaussees werden onderzocht,
onder andere op lood- en koolmonoxydegehalte in het bloed en het copropor-
fyrinen-gehalte in de urine. Gemeten werd de in de lucht voorkomende concen-
fi.atie aar. koolmonoxyde, koolwaterstoffen, lood, stikstofdioxyde, aldehyden en
polynucleaire aÍomaten.

Dezelfde stoffen werden bepaald bij metingen langs Rijksweg ry en op een
vast meeq)unt in Den Haag.

De galvenische detec* ontwikkelt zich als een zeer bruikbare methode voor
de meting van gassen en nevels. Momenteel kunnen op deze wijze zwaveldioxyde
(SOr) en ozon teeds goed worden bepaald, tetwijl er gegronde hoop bestaat dat
dit voor een aantal andere gassen eveneeÍrs zal blijken mogelijk te zijn. Op deze

wijze kan een telatief eenvoudig universeel appalaat ontwikkeld wotden, daar
het zich in principe leent tot zogenaamd'multipurpose' of beter gezegd 'multi-
component' meetappaÍaat en als zodanig past in de moderne meettechnieken.

Een SOr-cel berustend op dit principe wordt momenteel in de ijkinstallatie
gebruikt voor de controle van SOr-ijkgas.

Er wordt gewerkt aan het gebruik van chemiluminesce^rtie. Een methode voor
de bepaling van ozon geeft reeds zeer goede resultaten. Deze biedt in principe ook
mogelijkheden vooÍ de bepaling van andere gassen.

De ijkinstallaties, waarmede bekende gasconcentraties kunnen worden gemaakt,
werden verder vervolmaakt en in de praktijk voor ijkingen van apparatuuÍ ge-
bruikt. Ook voor detden werden ijkingen en controles van gasmengsels uitge-
voetd.

Zowel de mengappaÍatuur als de appaÍatuuÍ berustend op diffusie door een

wand was goed bezet. Met laatstgenoemde appaÍatuuÍ is het mogelijk geheel
automatisch ijkschema's uit te voeten voor automatische meetappaÍatuuÍ met
koÍte monstertijden.

BINNENLUCI{T

Begonnen werd met metingen bii de Hoogovens in het kader van het internatio-
nale project'Het bepalen van stofgehalten in verband met het gevà t voot silicose
op verschillende werkplaatsen in de ijzer- en staalindusttie, volgens binnen rcrs
gestandaaÍdiseerde methoden', Hieraan nemen ook Belgische, Duitse, Italiaanse
en Luxemburgse bedrijven en onderzoekinstellingen deel.
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De eetste serie metingen van dit vijfiaren-project werd uitgevoetd en wel op
de volgende plaatsen:

- in de sinterfabriek

- bij het uitbreken van de gietpannen

- bij het elektrisch lassen met verschillencle elektroden

- in de cokesfabriek bii het cokeszeven

- bii het verwetken met stationair opgestelde zàgen en slijpmachines.
Voor de metingen werd onder andere gebruik gemaakt van een registrerende
optische stofconcentratiemeteÍ.

Door een *antal werknemers wetd een personal air sampler gedragen.

Voor de gravimetrische coÍrcentÍatiebepaling werden gÍootmonsterzuigers
gebruikt, voor de numerieke concentÍatiebepaling langlopende thermische pre-
cipitatoren.

Bepaald werden de totale stofconcenttatie in mg/m3, het respirabele petcentage
(fractie <, pm), het peÍcentage kwarts in het respirabele stof, het aantal gloei-
bestendige deeltjes per ml lucht, geteld in lichtveld en donkerveld.

Bij het elektrisch lassen werden ijzer, manga fl, zir.k en fluot (onoplosbaar en

totaal) in het totale stof bepaald. Bovendien werden de gasvormige verontreini-
gingen koolmonoxyde, ozofl, stikstofoxyde en stikstofdioxyde gemeten.

Bij de bestudering van de meetresultaten zal bijzondere aandacht wotden be-

steed aan de vergelijking van de stofconcentraties op overeenkomstige arbeids-
plaatsen in verschillende bedrijven.

De maatschappelijke ontwikkeling, die onder andere tot uitdrukking komt in ver-
zwaringvan aan het binnenklimaat te stellen eisen, wijzigingen in het gebruik van
gebouwen (grotere warmteproduktie door 

^ppm^ten, 
machines en vedichtingsin-

stallatie) en toepassing van andere bouwwijzen dan z5 iaar geleden, zoals gÍoteÍe
Íamen en lichtete bouwconstructies, hebben ertoe geleid dat thans

- mechanische ventilatie in toenemende mate in de plaats moet tteden van natuuï-
lijke ventilatie,

- naast verwarming in de winterpetiode, koeling in de zomer èn in voor- en

naiaat in steeds meer gevallen nodig wordt.
Dit betekent dat luchtbehaÍrdelingssystemen steeds meer toepassing gaan vinden.

De hoofdonderwerpen van het speuwerkprogÍamma, te weten de luchtcitcu-
latie in ruimten en de zogenaamde 'niet stationaire warmteproblemen', hangen
hietmede ten nauwste samen. Bij het laatste gaathet om de samenhang tussen de

capaciteit en regeling van de installatie, de warmtebelasting door interne bronnen
en door zoninstraling, en de waÍmtetechnische eigenschappen van de bouwkun-
dige constructies.
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In samenwerking met medici en biologen wotden studies gemaakt inzake het
opstellen van dchtlijnen vooÍ het binnenklimaat en het formuleten van de eisen
waaÍaaÍt luchtverzorgingsinstallaties moeten voldoen. De luchtbeweging in
enkele opeÍatiekameÍs, gemeten in samenwerking met bacteriologen, heeft het
inzicht in hetgeen daain essentieel is, belangrijk vergroot.

Om verschillende luchtinvoersystemen te kunnen bestuderen wordt van een
opeÍatiekamer een model op sraÍe grootte gebouwd.

Naast het speutwerk worden adviezen gegeven, speciaal in de ontwerp-fase
van klimaatregelinstallaties, waarvooÍ een proefkamer, een windtunnel en
analogonmethodieken ter beschikking staan.

GELUID

Ovet lawaaihinder door wegverkeet zijn al lang klachten bekend. Niettemin
wordt bij onder andere het opstellen van bouwplannen van nieuwe woonwijken
de ongunstige invloed van verkeerslawaai op het v/oongenot nog vaak onderschat.

Een aanvang is gemaakt met een literatuurstudie bettefiende wegverkeers-
lawaai. In eetste instantie wordt deze studie beperkt tot lawaai van autowegen,
te §/eten het ontstaan en de voortplanting van dit geluid en de maatregelen ter
vermindering van de hinder. Ten aanzien van de geluidaspecten werd mede-
werking verleend aan de voorbereidiflgeÍr vooÍ een uitbreidirgsplan van de

gemeente Delft en aan een herstructureringsplan van Singapore, dit laatste op
verzoek van de §V'ereldgezondheidsorganisatie.

In de buurt van luchthavens wordt in een vrii groot aantal reeds bestaande
woningen ernstige hinder ondervonden van vliegtuiglawaai. Door de Minister van
Verkeer en \[atetstaat is een commissie ingesteld om dit probleem te onderzoeken.
Op uitnodiging van de subcommissie voor bouwtechnische maatregelen zal wor-
den nagegaan \rat hieÍ met akoestische voorzieningen is te bereiken. Voor dit doel
wetden alleteetst zeven typen dubbele Íaamconstructies in het laboratorium op
hun geluidisolatie beproefd.

Ten behoeve van een heziening van de rso-noÍm voor presbyac'usis is een stuk
opgesteld, gebaseerd op gehoorverliezen zoals die worden aangetÍoffen bij per-
sonen die slechts aan het normale alledaagse lawaaizijn blootgesteld geweest. Om
de invloed van het werken in lawaai te kunnen beoordelen is deze 'socio-acusis'
meer televant dan de zuivere presbyacusis.

Terwijl aanvankelijk alleen de gevolgen van blootstelling aan constant lawaà-
niveau werden beschouwd, is nu ook niet-constantlawaai in de beschouwingen
betrokken. Het teeds vaak geopperde idee dat de door het oor ontvangen geluid-
enetgie oveÍ een gegeven periode bepalend zottziin voor de gehoorvediezen, of.

die enetgie nu in een coÍlstante stroom gedurende de arbeidsuen geariveerd is
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of in een fluctuerende sterkte, doet de laatste tijd weer opgeld. De tot nog toe
bewerkte uitkomsten van metingen met een door de Technisch Physische Dienst
TNo-TH geconstÍueerde geluidenergie-integratoÍ en van audiograrnmefl wijzen
erop, dat het 'equal-energy principle' wellicht geldt voor lal;:gzame flucfuaties,
maar veel te lage gehoorverliezen voorspelt bij impulsgeluiden.

VBRI,ICHTING EN BEZONNING

Verkzaamheden op dit gebied hadden vootnamelijk te maken met directe vragen
uit de praktijk, onder andete betreffende de verlichting van zwembaden. ]Iierover
werd tapport uitgebracht in samenwerking met het Instituut voor Zintuigfysio-
logie nvo-rNo.

BOUWEN EN WONEN

Door oud-cursisten van de 'Cutsus vooÍ aÍtsen betrokken bij hygiënische vraag-
stukken van volkshuisvesting en stedebouw' werd samefl met de comrnissie
'Grondslagen stedebouwkundige waardering van woongebieden' een studie
verricht raat de uit een oogpunt van volksgezondheid noodzakelijk te achten
voorzieningen in woongebieden. Deze resulteerde in de opstelling van een zo-
genaamde 'checkJist voorzieningen in woongebieden', die als een gezamenlijke
publikatie van de commissie 'Stedebouwkundige waardering' en vaÍr de werk-
gÍoep 'Voortgezet contact aÍtsencursus' medio ry7r het licht zal zien.

Over de resultaten van het bevolkingsonderzoek in Leiden naar de invloed
van de woning op astma etc. werd het laatste deel-rapport uitgebracht aan het
Nederlands Astma Fonds (Nar). Een eindrapport en enkele publikaties zijn in
voorbereiding.

Er werden adviezen gegeven voor woningsanering, waarbij vooral aandacht
werd besteed aan het beperken van die milieufactoren, die de ontwikkeling van
huisstofmijten kunnen bevordeten, in casu vochtigheid van de woning en stof-
vorming.

MEDISCI{-FYSISCH INSTITUUT TNO

ONTW'IKKELING HULPMIDDELAN LICHÀMBLIJK GEBRBKKIGEN

Zoals reeds eerder is vermeld, blijkt het mogelijk om een kunsthand te vervaaÍdi-
gen met meer dan één functie. Om echter te bepalen welke bewegingen de
kunsthand dan moet kunnen maken is gestart met het maken van een analyse
omtrent de bouur en de functie van de diverse delen van de menselijke haod.
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Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is een hand in ontwikkeling,
die berust op de veronderstelling dat het oppofleÍen van de duim een zeer mense-
Iijke beweging is. Een tweede pÍototype van deze'twee-functiehand' werd in de
praktijk getest bij een geselecteerde patiënt. Deze patiënt bleek zeeÍ tevÍeden met
het systeem. Een tweede patiënt za) nt met dit systeem worden uitgerust. Voor
de bestudering wordt onder andere gebruik gemaakt van vier oppervlakte-
elektroden, welke op de onderaÍmstomp worden bevestigd en de spiersparrningen
afleiden. Na enige oefening blijkt de patiënt in staat de vier signalen onafhankelijk
van elkaar te gebruiken.

Het onderzoek naar de ervaringen met een commeÍcieel verkrijgbare elektro-
myografisch bestuurde kunsthand met één functie is afgesloten met een ÍappoÍt.
Als conclusie kan worden gesteld dat:
a. de acceptatiegraad van dit type hand zeer hoog is (meer dan 9oo/);
b. door het onderzoek de kunsthand ter beschikking is gekomen van de Neder-

landse patiëflten;
c. hoewel het principe van de elekttomyografische besturing gunstig werd ont-

vangen, de praktische uitvoedng van bestaande kunsthanden verbeterd moet
worden.

De bovenrand van een beenprothese vetootz^akt de geamputeeÍde vaak pijn en
ongemak; het toepassen van Hosmet klemmen blijkt een verbetering te geven.
Bovendien zalhet misschien mogelijk zijndoor toepassing van een nieuwe afdruk-
methode beteÍ aangepaste beenkokers te vervaardigen. Deze methode gaat uit
van het bekende principe van het vacuiim-zuigen van een met onsamendrukbaar
poedervormig materiaal (zand e.d.) gevulde plastic zak. Et ontstaat dan een harde
voÍm, die in staat is wij grote krachten op te vangen. Op deze wijze is het mogelijk
afdtukken van stompeÍI, voeten, mg en dergelijke te maken. Bovendien kan de
methode gebruikt worden voor het fixeren van bepaalde delen van het lichaam.

Het onderzoek naar lage rugpijnen vereist een aantal meettechnieken, welke
ontwikkeld moeten srorden. Vooral het meten van hoekverdtaaiingen van het
bekken is zeer belangriik. De hierbij te gebruiken elektrogoniometrie is thans in
ontwikkeling. Een eerste proefopzet voor het meten van hoekverdraaiingen van
bekken en knie is gereed.

Naast de elektrogoniometrie wordt getracht met het meten van oppervlakte-
elektromyogrammen van de buik- en rugspieren zich een beeld te vormen welke
spieren en in welke mate deze spieren gebruikt wotden bij de beweging van de
wervelkolom.
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;ffi ";ï';::::;:';::;.::;;,:::;:i:':"harspier.pdec.m.puteÍ te verkrijgen, worden enerzijds in samenwerking met Prof. Dr. Brutsaert
in Antwerpen experimenten verricht met hattspieren van katten en wordt ander-
zijds in samenwerking met het Thorax Centrum van de Medische Faculteit Rotter-
dam en de Technische Hogeschool te Delft een hartspiermodel geprogrammeerd
op de hybride computer aldaar, In beide onderzoekingen wordt steeds het com-
putermodel vergeleken met de echte hartspier, terwiil het eerste onderzoek meer
fysiologisch en het tweede meer klinisch gericht is.

In samenwerking met Dr. Ch. de Monchy te Eindhoven worden polsgolf-
snelheden van normale kinderen en jonge volwassenen gemeten. Hiermee wordt
een bijdrage geleverd in het onderzoek naar het ontstaan van functionele hart-
getuisen bij kinderen.

Veel werk is verricht in verband met de mathematische beschrijving en com-
putersimulering van het transport van stoffen door het bloed. De resultateÍt van
dit ondetzoek worden toegepast in het onderzxk van Dr. A. versprille te Leiden
en tevens in het onderzoek naar opname en verdeling van naÍcosegassen door Dr.
N. Ty Smith, Stanford University, u.s.A., die voor een periode van één jaar in
het Medisch-Fysisch Instituut rxo werkt.

De computermodellen van dit laatste onderwerp worden vergeleken met de
resultaten van chronische dietexperimenten, welke in samenwerking met de
afdeling Experimentele Hart- en Vaatchirurgie van het Academisch Ziekenhuis
te Utrecht worden gedaan. Bovendien vindt een samenwerking plaats met de
gÍoeP 'Hersenonderzoek'van het Medisch-Fysisch Instituut TNo naar de invloed
van halothaan op het elektro-encefalogram.

Een prototype van een àppara'at wordt thans geconstrueerd, dat onJine het
hartslagvolume vao de patiënt kan tegistÍeren. Om absolute waarden te verkrijgen
is slechts één ijking nodig door middel van bijvoorbeeld de kleurstofvetdunnings-
methode.

HERSENONDBRZOEK

Dewerkzaamheden vonden plaats binnen de bestaande experimentele en klinische
hoofdrichtingen van onderzoek.

Experiruanteel

Het onderzoek naat de otganisatie van alfaritmen werd voortgezet, ril/aarbii met
behulp van de digitale computeÍmethoden specff^al^flalyses werden verricht en
coherentiefuncties bepaald. Vastgesteld kon worden dat bij de hond een relatief
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gefinge coheÍentie (o,3 5) bestaat tussen het alfaritme in het coÍpus gen.lat. (thala-

-"9 "" 
in de occipitale hersenschors. Dit is in tegenstelling tot de grote mate van

cohérentie welke oveÍ gÍote gebieden van de visuele hersenschors werd gevonden.

Deze waantemingen leidden tot de waag of het alfaritme in de schors wel geheel

oader contÍole van de thalamus sta t. DaaÍom weÍden ook de relaties tusseÍr de

schots en andere thalamische structuÍen onderzocht'

Dit onderzoek heeft geleid tot bestudering van de statistische betrouwbaarheid

van de toegepaste analysemethoden. De variantie en de bettouwbaarheidsgrenzen

van de coherentiefunctie srerden analytisch en door MoÍlte Cado-simulatie

ondetzocht. Met de reeds verkregen resultaten kunnen bettouwbaarheidsgrenzen

van cohetentiefuncties in het algemeen worden bepaald'

Dezelfde methodologie werd toegepast voor kwantifrcatie van het elektro-

encefalogram (nrc) van de hond tiidens halothaannarcose teÍr einde een index

te verkrijgen over halothaanconceÍltÍatie in de hersenen. Bii stapsgewijze vet-

anderingen van de halothaanconcentÍatie werd een frequentieverschuiving in de

thetafrequentieband van het oppervlakte-EEc vvaaÍgenomen'

In aansluiting op voorafgaatdewaarnemingen omtÍent de functie van de hippo-

campus in vetschillende gedragssituaties werd een begin gemaakt met een ondet-

,o"i nu , de functie yan deze hetsenstructuur, ook met behulp van microfysio-

logische methoden. Experimenteel wetden de veldpotentialen en actiepotentialen

vÀ piramidecellen bestudeerd in relatie tot stimulatie van verschillende ingangen,

in hàt bijzonder die van het septum. In een theoretische benadering werd een

compaÍtimentenmodel vafl een piramideneuron in een digitale computeÍ gesimu-

leerà, waarbii de resultaten werden vergeleken met de expeÍimenteel vetkregen

gegevens.- É., microfysiologisch ondetzoek heeft tevens geleid tot het bestuderen van

de ganglia van invertebtaten als een eenvoudig model voor hogere dieren.

Klirisch

In samenwetking met de Neurologische Kliniek van het Academisch Ziekenhuis

te Utrecht werdlnderzoek verricht naar de sEc-indicaties van beginnende cere-

brovasculaire insufficiëntie. Met behulp vafl sPectÍaalanalysemethoden kon wor-

den vastgesteld dat rrc-veranderingen ten gevolge van mentale en fysieke be-

lasting bij patienten anders ziin dan bij normale proefpersonen. Het onderzoek

-.rd oitg.breid met methoden waardoor een indicatie wotdt verkregen over

de cerebrale circulatie.
Bii een psychiauische patiënt werd een onderzoek begonnen waarbii, doot

midóel van eiektrische coagulatie, focale leucotomie zal wotden verricht. Hiertoe

werden 6a gouddraad-elektroden in de hersenen aangebracht. Begonnen werd
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met elektÍo-encefalogÍafisch onderzoek en de bestudering van het effect van
elektrische stimulatie en polarisatie. Dit project vond plaats en wordt vooÍtgezet
in samenwetking met de neurochirurgische, psychiatrische en neurologische
klinieken van het Àcademisch Zekenhuis te Uttecht.

ULARAGELUIDSDIAGNOSTIBK

Het eeÍste pÍotofype van het elektroscan-aPparaat voor ultrageluidsonderzoek
wordt klinisch beproefd in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, in samen-

werking met Dr. H. A. C. Kamphuisen. Daatbij deed zich reeds een geval voor
waarbij op grond van de verkregen ultrageluidsbeelden een tumoÍ werd vermoed
bij een patiënt, die op dat ogenblik niet van die tumor verdacht werd. Daarna
werd via een andere onderzoekmethode de aanwezigheid van de tumoÍ bevestigd.
Ook de verdere resultaten met het 

^pparaat 
rechtvaardigen de verwachting dat

vooral het opsporen lran tumoÍen en andere ruimte innemende processen beter
mogelijk is dan vÍoegeÍ toen in hoof.dzaak alleen de gevolgen, zoals midden-
stÍuctuurverplaatsing, te detecteren slaren.

Het ontwikkelen van een r§/eede pÍototype neemt meer tijd in beslag dan was

:oooÍziefl. In hoofdzaak is dit te wijten aafl eeÍt gedwongen eigen ontwikkeling
van veÍtÍagingscircuits, daar bleek dat, na een aanvankelijke toezegging, commet-
cieel vervaardigde circuits niet leverbaaÍ waÍen. Deze ontwikkeling is thans in een

stadium, waarin de praktische toepasbaarheid van de eigen vertÍagiflgscircuits
bewezen is.

Zowel theoretisch als praktisch is yastgesteld dat het via een multiplicatieve
methode mogelijk is om de ultrageluidsbundel smaller en de zijbundels lager te
maken. Dit zal van veel belang kunnen 21fu in het onderzoek naar pulsaties in de

hersenen el Ítlar de bewegingen van hartwand en -kleppen (voor zovet het de

A-scan betreft). Bovendien zal deze methode een verfijning van de met de elek-
tronische sectoÍscan verktegen beelden kunnen betekenen.

LONGMECHÀNICA

In samenwerking met de longfunctie-afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis
te Utrecht worden de gecombineerde klinische opstellingen vooÍ longmechanica

en ergometrie geÍationaliseerd en geautomatiseerd.
Het ergometrisch ondesoek wordt uitgevoetd met een per drie minuten

stapsgewijze opklimmende atbeidsbelasting voor de patiënt; via een tijdklok
wordt een wij groot aantal handelingen automatisch gestuurd. De meettesultaten
(thans nog met de hand in een ponsband getypt) worden op de rekenmachine

van het Instituut verwerkt tot tabellen en grafieken, waaronder regressielijnen.
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Metingen zijn uitgevoerd om de invloed vanlangzame en snelle tempeÍatuuÍs-
veranderingen vaÍl de lucht, die doot een pneumotachogratf stÍoomt, op de

gevoeligheid van deze pneumotachograaf te bepalen. Dit is van belang bij het
in- en uitademen doot een pneumotachogtaaf.

ÀDVIES- EN INFORMÀTIEDIENST

Deze dienst zal zich inhoofdzaak bezighouden met literatuur- en produkt-infor-
matievoorziening op medisch-fysisch gebied. Deze informatievoorziening blijkt
in een behoefte te vooÍzien, daar de grote informatiecentÍa meestal niet op boven-
genoemd gebied gespecialiseerd ziin. In verband met het project 'Medical
Engineering Information Systems' is contact gezocht met landelijke en inter-
nationale oÍganen om de aansluiting, c.q. wederzijdse mogelijkhedel tot bijdragen
ra te gaan.

Het eerste jaar van het bestaan van de groep heeft reeds aangetoond dat het
bijzonder moeilijk is om betrouwbare interesse-profielen aan te houden. Dit hangt
nauw sameÍr met de soort werkzaamheden van de vragenstellers binnen en buiten
het Instituut en met hun onderwerpeÍr van interesse, die niet voorspelbaar zijn.

In het verslagjaar zijn 7t vÍagen behandeld, welke betrekkelijk veel tijd en

4o welke betrekkelijk weinig tiid in beslag namen. Van de eeÍste categorie is
ongeveeÍ de helft afkomstig van buiten het Instituut, terwijl de laatste categorie
(meestal betrekking hebbend op produktinformatie) hoofdzakelijk vanuit het
Instituut afkomstig was. Bij deze telling ziin vragea welke onmiddelliik beant-
woord konden worden buiten beschouwing gebleven.

In opdracht vaÍ] een grote farmaceutische firma, die zijn research wil uitbreiden
in de richting van de biomedische apparatuuÍ, wordt een evaluatie verricht naar

bestaande informatiesystemen op het gebied van de 'Biomedical Engineering' ten

einde een voot de firma meest geëigend systeem op te stellen.

CYBERNETIEK

Van het groeiproces van dendrieten van corticale neuÍonen is een wiskundig
model opgesteld; bovendien werd een analyse gemaakt van de dynamische eigen-

schappen van dendrietengroei tijdens maturatie. Uit deze onderzoekingen is naar

voÍen gekomen dat de kwantitatieve beschrijving van dendrietenvelden verbeterd
kan worden en dat bij vertakken van de uitlopers van dendrieten een vertraging
van enige dagen optreedt.

Uit een voorlopig literatuuronderzoek is gebleken, dat bij het opspoten van
relaties tussen gelijktijdig optredende verschijnselen en bij de interpretatie daat
vaÍI, een verfiining mogelijk is ten opzichte van de standaardmethoden. Na uit-
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urerking van deze hypothese wordt verwacht dat theoretische deducties toegepast
kunnen worden op signalen van biologische en fysiologische ooÍspÍong.

Het middelen van reacties op stimuli, algemeen gebruikt om de signaal/ruis-
verhouding te yergÍoten, kan in sommige gevallen verbeterd worden door de
stimuli niet helemaal regelmatig te pÍesenteren. Een begin is gemaakt met het
berekenen van dit voordeel als functie van de ruis-eigenschappen en de graad van
onregelmatigheid van stimuleren.

FYSIOLOGISCHE SIGNAÀLVER'í/ERKING

De apparatuur vooï de bepaling van het foetale hartritme via het elektrocardio-
gram (ncc), fono- of ultrasonore signalen werd ter vervaardiging overgedragen
aan eeÍr industrie. Het twee jaar durende pilot-onderzoek met dit apparaat in acht
verloskundige klinieken (waaronder 7 universiteitsklinieken) zal begin r97r
wotden afgesloten.

Binnen het project 'Trenddetectie in de toestand van de ongeborene', dat samen
met de afdeling Verloskunde van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam wordt uitgevoerd, worden gegeveÍrs en signalen gedurende
de geboorte geregistreerd en verwerkt op de rekenmachine van het Medisch-
Fysisch Instituut rNo. Hierbij is het doel de betrouwbaarheid van de informatie
op te voeÍeÍ} eÍl een aarltal patameteÍs te bepalen die de toestand van het kind
aangeven.

Het verwerkingssysteem vooÍ vectorcardiogrammen (vcc) is geheel in bedrijf
op de rekenmachine van het Instituut. Het automatische opnamestation voor
vcc's is in routinegebruik in het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht. ncc-
golfvotmherkenningsmethoden zijn geëvalueerd met als referentie de cardiolo-
gisch geschoolde menselijke waarnemeÍs. Voorts wordt een classificatiesysteem
voor hartinfarcten ontwikkeld.

fn samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht wordt een
onderzoek veÍricht naar de relatie tussen het inspanningsvectoÍcardiogram en het
coronairangiogram. De opname-eenheid voor het inspannings-vcc is reeds
gebruikt vooÍ ,; gezonde proefpersonen en een ;o-tal patiënten. Bovendien werd
bii alle patiëflten tevens een Íust-vcc opgenomen. Alle gegevens worden op de
magnetische band opgenomen en door de rekenmachine veÍweÍkt.

In samenwetking met de afdeling Catdiologie van het Academisch Ziekenhuis
te Groningen werd een basis-epidemiologisch onderzoek verricht in de Groningse
gemeente Vlagtwedde. Van ro;o manneÍl tussen zo efl t 5 jaar werden het vcc en
het rz-afleidingen-ncc vastgelegd op magnetische band in een tijdsbestek van
één week. De verwerking vond plaats met eer, aangepast progÍamma op de
rekenmachine van het Instituut.

3t



Àan de hand van langdurig oPgenomeÍr ECG's van patiënten op de cardiolo-
gische intensieve bewakingsafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis wotdt de

mogelijkheid onderzocht om via on-line aPpaÍatuur 'ttends' in de toestand van

de patiënt te kunnen waaÍnemen.

BEVORDERING TOEPASSINGEN

Regelmatig wordt deelgenomen aan bijeenkomsten van de nationale en inter-
nationale commissies (resp. Nnc6zwcr en rnc/rc6zwcr), die zich bezighouden

met het opstellen van algemene Í]oÍmen voor de veiligheid van elektrische

appaÍatuuÍ voot medisch gebruik, Het ontwerp 'Safety of elecuomedical equip-
ment' wordt door de nationale commissie opgesteld en teÍ commentarisering

toegezonden aan de leden van de internationale commissie.

In opdracht van de Europese Economische Gemeenschap te Brussel werd
meegewerkt 

^ 
t eeÍt onderzoek naaÍ de huidige stand en de toekomstige ont-

wikkeling van de biomedische technologie in de sec-landen. Het ÍaPpoÍt uitge-

bracht over de toestand in de Benelux zal samen met de andere ÍappoÍten in een

plenaire vergadering worden besproken.
Zowel op verzoek van medische instellingen als op eigen initiatief werd een

ry-tal instrumenten geëvalueerd. Bovendien wordt in het kader van de ruNco-
'§?erkgemeenschap 'Orgaan- en weefseltransplantatie' medewerking vetleend aan

de evaluatie van perfusie-appaÍatuuÍ voor oÍgaaÍlconservering. Het betreft een

pÍototype van een commerciële ontwikkeling, datzich onderscheidt van de andere

bestaande apparratefl door de eenvoud en tÍanspoÍtabiliteit'
Een groot aantal adviezen werd verstrekt op uiteenlopende gebieden, zools

instrumentatie bandrecordets, veiligheid, afscherming, cardiotachometrie, tele-

metÍie, elektrocardi ografre,elekffo-encefalografre, patiëntenbewaking, bloeddruk-
meting, sinusaritmie, T.v.-bewaking en dergelijke. H.et aantal'kleine' adyiezen

bedraagt cà. to, terwijl het aantal 'gÍote' adviezen (welke soms onderzoeken op

zicltzelf zijn) zich gestadig uitbteidt en thans r r bedraagt.

Voor het onbloedig meten van de bloeddtuk bij muizen werd een apparaat

onrwikkeld dat in gebruik genomen is door het Centraal Proefdietenbedrijf rNo
te Zeist. De ontwikkeling van het sinusaritmiebewerkingsapPar ^t 

zal in ry7r
worden voltooid, terwijl tevens in dat jaar de praktische evaluatie zal kunnen
worden verricht.
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RADIOBIOLOGISCI{ INSTITUUT TNO

ÀLGEMEEN

Ook dit verslagjaar waÍefl de werkzaamheden geconcentreerd op drie terreinen
van onderzoek: de beenmerg- en oÍgaantÍansplantatie, de experimentele therapie

van tumoÍen en de beheersing van de microflora.
De sterk toegenomen belangsteiling vooÍ de klinische toepassing van been-

mergtransplantatie en vooÍ de gnotobiotechniek (omgekeerde isolatie en decon-
taminatie van patiënten met verminderde immunologische weetstand), die reeds

it ry69 werd gesignaleerd, zette zich in r97o onvermindetd voort en de'feed
back' uit de kliniek belnvloedde de richting van deze beide researchprogramma's
in belangtijke mate. Het neuttonenpÍogÍafirma werd eveneens meeÍ op de kli-
nische toepassing gericht, niet alleen ten gevolge van het bereiken van een vooÍ
therapeutische 'trials' bruikbare neutronenopbrengst van de Texas Nuclear
geneÍatoÍ, maar ook door de grote belangstelling voor de toepassing van klinische
zijde in Nederland en de Verenigde Staten.

Nu wijwel tegelijkertijd onderdelen van drie gÍote ÍeseaÍchprogtamma's in het
stadium van de 'ontwikkeling' zijn gekomen, blijkt er een tekort te zijn aan
gespecialiseerde acadernici, die nodig zijn om bij de ontwikkeling in de kliniek
te assisteren. De staf van het Radiobiologisch Instituut rNo kon maaÍ teo dele bij
deze ontwikkeling worden ingeschakeld omdat anders de lopende research-

pÍogÍamma's onvoldoende vooÍtgang zouden vinden. Het aantrekken van nieuwe
stafleden is niet mogeliik sregens de zeer beperkte budgettaite uiÈlsidingen van
de laatste jarcn, zodat thans getracht wordt om medewerkers van de instellingen
die aan de ontwikkeling deelnemen in het Instituut een opleiding te geven.

In het begin van het verslagjaar kwam de nieuwbouw geteed zodat de beschik-
bare laboratoriumruimte een sterke uitbreiding onderging. Aangezien er echtet
al enige iaren een zeer gÍoot ruimtegebrek bestond en mede als gevolg van de ook
in ry7o zich verder uitbteidende personeelsomvÍrÍrg, waren reeds enkele maanden
na de oplevering de nieuwe lokaliteiten volledig bezet.

In de zomet varl r97o vonden in Europa dde gtote internationale congÍessen
plaats op ondezoekgebieden die ieder een zeet belangrijk deel van het progtamma
van het Instituut beslaan, te weten: Haematologie (Miinchen), Radiation Research

(Evian) en Transplantatie (Den Haag). Derhalve werd dat jaar nog meer dan
gewoonlijk gekenmerkt door een intensieve uiturisseling van gegevens op inter-
nationaal niveau. Niet alleen verzorgde de saf van het Instituut vele bijdragen
voor elk van de genoemde congÍessen, hij had ook een belangrifk aandeel in de

organisatie van het wetenschappelijk deel etvar,, vooral srat betÍeft het Transplan-
tatie Congres te Den Hog. Taldjke buitenlandse ondetzoekers bezochten t^ r
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aanleiding van deze congÍessen het Radiobiologisch Instituut rNo en in het
Instituut werd een symposium gehouden over Fundamental and Practical Aspects
of the Application of Fast Neutrons in Clinical Radiotherapy (zr tot z4 iuni*),
een workshop oveÍ Microvascular Surgery (+ .n I september) en een workshop
over Cell Separation Techniques (r4 tot 16 september*).

De bijdrage die de staf van het Radiobiologisch Instituut rxo sinds jaren en

in toenemende mate levert aan het universitair onderwijs werd verder geformali-
seetd door de benoeming van Dr. L. M. van Putten tot bijzonder hoogleraar in
de toegepaste radiobiologie aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit te

Leiden en vafl Dr. G. W. Barendsen tot buitengewoon hoogleraar in de radio-
biologie aan de medische faculteit van de Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam.

BEENMERG. EN ORGAANTRÀNSPLANTATIE

De vorig jaar ontwikkelde separatiemethode, waaÍmee stamcellen uit beenmerg
gescheiden kunnen worden van de (voor transplantatie minder gewenste) lymfoïde
cellen, werd verder geperfectioneerd voor toepassing bij menseliik beenmerg. Het
aantal transplaÍltaties dat met deze gezuiverde stamcel is verticht nam in het
verclagjaar verder toe. Er vzerden wederom sepaÍaties uitgevoerd in een aantal
binnen- en buitenlandse klinieken ten behoeve van de behandeling van patiënten
met Swiss-type agammaglobulinemie. Bovendien werd de methode door andere

groepen in het buitenland overgenomeÍl en reeds in enkele gevallen toegepast. De
uiteindelijke beoordeling van de resultaten zal - in verband met het kleine aantal
patiënten en het uiterst gecompliceerde ziektebeeld - pas over enkele jaren moge-
lijk zijn.

fntussen werd verder gewerkt aafl een methode waaÍmee in weefselcultuur het
aantal hemopoietische stamcellen kan worden bepaald. Deze methode kwam in
een zoveel belovend stadium, dat begonnen kon worden met uitgebreide tests met
menselijk beenmerg. Tevens zijn er aan:wiizingen verkregen dat in deze cultures
een veÍmeerdering van de stamcellen kan plaatsvinden. Een verdere analyse van
de factoren die vermeerdering of differentiatie van stamcellen reguleren lijkt dank
zij deze in vitro methode mogelijk geworden. §7'egens het gtote belang van de

kennis van dergelijke factoren voor het leukemieptobleem en meer in het alge-

meen het maligniteitsprobleem, is dit project tot prioriteitsonderwerp gemaakt.
Het antilymfocytenserum (als) is dermate effectief gebleken vooÍ de pÍeventie

van acute graft versus host teacties na beenmergtransplantaties bij epen en andete

proefdieren (zie Jaawetslag ry69,b12. 3813), dat het thans wii algemeen in de

' Gedetailleerde verslagen verkriigbaar bii het Radiobiologisch Instituut TNo.
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kliniek wordt toegepast. Te Rijswifk werd dit iaar een uitgebreid onderzoek ge-
daoa naar de relatieve bruikbaarheid van ar-s, bereid in konijnen en in paarden
voor bovengenoemd doel. Het paarde-er-s - dat ook voor klinische toepassing
is bereid - bleek duidelijk superieur te zijn omdat het in tegenstelling tot konijne-
ar.s de beenmergstamcellen niet beschadigt. Met zeet veÍ. gezuiverd ar,s wordt
thans opnieuw nagegaan of behandeling van het beenmetg in aitro vóór de

transplantatie eveneens de gtaft versus host reactie kan voorkomen. Bij de huidige
toepassing wotdt de beenmeÍgontvangff vootbehandeld, hetgeen bepaalde

nadelen heeft.
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en in

samen\rr'eÍking met het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven en

het Centraal Laboratorium vaÍl de Bloedtransfusiedienst van het Nededandsche
Roode Ktuis te Amsterdam wetden vele andere onderzoekingen met er,s uitge-
voerd, w^ rval hier genoemd wotden het testen van vooÍ de ktiniek bestemde

sera bij apen, het onderzoek naarhet voorkomen van toxische factoren in de seta
(bijv. anti glomerular membrane factot) en een onderzoek naarhet opwekken van
tolerantie tegen paarde-eiwitten bij apen ter verbetering van de werking van ALS.

Dit laatste bleek minder goed mogelijk dan door anderen sras gesuggeteerd.

De researchprojecten oveÍ oÍgaantransplantatie werden uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de afdelingen Heelkunde (niertransplantatie bii de rat en de
aap, nieÍpÍeservatie), Thoraxchirurgie (harttransplantatie bij apen) en Immuno-
haematologie (typering van weefselantigenen) van het Academisch Ziekenhuis te
Leiden, alsmede met de afdeling Experimentele Chirurgie van de Medische
Faculteit Rotterdam (harttranspl^ntatie bij honden). Er werd verder gewerkt aan

een vergelijkend onderzoek van verschillende immunosuppressieve regimes bij
nier- en hartransplantaties, waatbii ook de invloed van het gebruik van geselec-
teerde histocompatibele donots wordt geëvalueerd.

De hatttransplantatie wordt door de verschillende teams bij honden, apen eÍr

Íatten bestudeerd en er wordt tevens t gegaarr of heterotope harttransplantatie
voldoende vergelijkbaaf is met orthotope transplantatie om als model te dienen.
Deze ondeuoekingen vonden gedeeltelijk plaats in het kader van de gezamenlijke
Commissie Transplantatie-onderzoek co-rNo/r'uNco.

De typeringsmogelijkheden van histocompatibiliteitsantigenen bij Rhesus-apen

en chimpansees werden dit jaar verder uitgebreid, onder meeÍ met steun van de

Biologische Afdeling van de Eutopese Gemeenschap vooÍ Kolen en Staal, hetgeen
onder meer het gebruik van geselecteerde donors in de diverse orgaantransplan-
tatieproiecten mogelijk maakte.

Met steun van de Transplantation Society werden twee medewerkers uitge-
zonden naat een aantal primatencentÍa in de Verenigde Staten, die met opheffing
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weÍden bedreigd. In enkele weken wetd van tuim roo verschillende chimpansees
mateiaal verzameld, dat van onschatbare waarde bleek voor de verdere identifi-
catie van weefsel-antigeengroepen bij deze diersoort, die zeer veel oveteenkomst
met de mens veÍtoont.

Bij ratten werden zeer ftaaie resultaten geboekt - peÍmanente ovedeving van
harttransplantatefl - met de zogenaamde enhancement methode. GetÍacht wordt
thans deze methode toe te passen bij apen.

Het onderzoek naar de factoren die verantwoordelijkheid zijn voor de functie
van de thymus kwam goed op gang door de ontwikkeling van een snelle test-
methode. Hiermee vrorden, in samenwerking met het Weizmann Institute te
Israël (in het kader van de overeenkomst betreffende de wetenschappelijke samen-
werking van de regeringen van fsraël en Nederland) en het AlbertEinstein College
te New York, de potentiële 'thymus hormonen' kwantitatief onderzocht. Het
onderzoek over thymustransplantatie met proefdiermodellen wetd voortgezet eÍt
resulteerde onder meer in enkele transplantaties bij patiënten in samenwerking
met klinische gÍoepen in Nederland.

EXPERIMENTELB ?UMORTHERAPIE

In de loop :i-àn Í97o completeetde de technische staf van het Instituut een aantal
zeer ingtijpende wijzigingen aan de Texas Nucleat neutronengenetatot, die
daardoor thans een opbrengst kan bereikeÍl vafl I X ro11 neutronen/sec. Deze
machine is daatmee geschikt voor de eerste klinische trials met snelle neutÍonen.
De voorbereidingen van deze trials werden vooÍtgezet in samenwerking met de
Medische Faculteit Rotterdam, het Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut
en de afdeling Radiotherapie van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam;
verwacht wordt dat in r97r de eerste bestralingen van patiënten zullen plaats-
vinden. Daarvoor dient nog veel werk aan targets, dosimetrie en collimatie te
worden verricht. Een deel van het dosimetriepÍogramma met snelle ÍreutÍonen
vindt onder contÍact met EURATorvr plaats.

In septembet Í.g7o werd het testpÍogramma vaÍr de 3 urv van de Gtaafr,

geneÍatoÍ, die eind 1969 ariveerde, afgesloten, nadat de machine aan alle speci-
ficaties had voldaan.Deze geneÍator zalvooral worden gebruikt voor fundamen-
teel tadiobiologisch ondetzoek aan neutronen van uiteenlopende energieën en

voor de inductie van tumoÍen bii proefdieren.
Het onderzoeknaar de verandedng in maligne celpopulaties na bestraling werd

aan tumoÍmodellen bij proefdieren met verschillende fractionering-regimes
(waaronder langdudge bestraling met lage doseringssnelheid) en met verschil-
lende stralingssoorten (neutronen versus y- en X-straling) voortgezet. Enerzijds
werd gewerkt aan een verfijning van de meetmethoden, zoals tegisttatie van de-
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lende cellen in tumoten en de vascularisatie van tumoÍen; andenijds werd veel
aandacht besteed aan het vetdiepen van de theoretische grondslagen van de

reacties van maligne celpopulaties op bestraling. Met behulp van de pDplz com-
puteÍ, die begin r97o werd aangeschaft, wordt een mathematisch model uitge-
werkt van de groei van het transplanteerbare rhabdomyosaÍcoom bij de rat.

Ook aan de stralingseffecten op normale weefsels werd een aantal onderzoekin-
gen gewijd: de stralingsgevoeligheid van de gÍote vaten en het hart bij apen, het
relatief biologisch effect van snelle neutronen teÍr aanzien van beenmeÍg en

darmepitheel en de late stralingsschade in het centrale zenuwstelsel.
Naast de lopende proiecten op het gebied vafl de tadiotherapie van tumoÍen

werd een nieuw progÍamma opgezet dat beoogt een betere celkinetische basis te

geven aan de tumortherapie met behulp van chemothetapeutica. Met in vivo en

in vitro testsystemen - ten dele dezelfde als sinds jaren in de experimentele radio-
thetapie werden gebruikt - wordt het werkingsmechanisme van een aantal chemo-
therapeutica onderzocht. Behalve de behandeling door inttaveneuze, intraperi-
toneale of orale toediening, worden de effecten van regionale perfusie met chemo-
therapeutica onderzocht. Gehoopt wordt dat met deze orderuoekingen de grond-
slagen kunnen worden gelegd vooÍ een combinatie-behandeling met straling en

chemotherapie.
Tegen het einde van het vedagjaat werd bovendien een nieuw project opgezet

over experimentele immunotherapie van tumoren. Dit ondezoek loopt gedeelte-

lijk parallel met de projecten tolerantie en enhancement bij otgaantransplantatie.
Over het ontstaan van tumoÍen en leukemie onder invloed van ioniserende

stmling en virus werd een aantal uiteenlopende onderzoekingen verricht. De
meeste van deze hebben een lange looptijd, zodat volstaan wotdt met het vermel-
den van enkele reeds thans waatneembare tendenzen.

Het gelukte om maligne verandering van gekweekte fibroblasten te verkriigen
door bestraling van de cultures onder ongunstige kweekomstandigheden. Hieruit
wetd voodopig geconcludeerd dat de carcinogene werking van ioniserende
straling indirect is, namelijk via het ontstaan van dode en beschadigde cellen die
op hun beurt de condities van de populatie zodantg wijzigen dat de overlevende
cellen een gÍotere kans hebben op maligne verandering.

Het onderzoek naar de virus-genese vaÍl leukemie vond voornamelijk plaats

met het Rauscher-virus eÍl concefltÍeerde zich op pogingen om het aangrijpings-
punt van dit vitus te lokaliseren. Onder invloed van immunosuppressie door
middel van ALs bleek de frequentie van door straling geinduceerde leukemie bij
muizen af te nemen indien konijne-els wetd gebruikt; geen effect werd echter
rilraaÍgenomeÍl met paarde-ar,s. Deze onverwachte vondst wordt in verband
gebracht met de schadelijke werking van konijne-ÀLs op beenmergstamcellen.

Met steun van het J. A. Cohen ïnstituut voor Radiopathologie en Stralen-
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bescherming werd een onderzoek verticht naar de overentbaaÍheid van spontane
leukemie bij honden. Het bleek mogelifk om sommige leukemieën bij embryo's
en pups die met ÀLs waÍen behandeld te transplanteren, doch de transplanteer-
baarheid bleek niet goed genoeg voor toutineproduktie van een leukemiemodel
bij de hond , zodat hiervoor naar andere methoden moet u/oÍden uitgezien.

BEHEERSING VAN DA MICROFLORÀ

De ontwikkelingsfase van de 'omgekeetde' isolatie-systemen voor verpleging van
patiënten met verminderde immunologische weerstand werd binnen de Project-
groep Isolatie Patiënten yooÍtgezet. In samenwetking met het Instituut voor
Gezondheidstechniek rNo en een Nededandse industrie werden isolatiesystemen
voor diverse Nededandse en buitenlandse ziekenhuizen vervaardigd. Speciale

isolatie-appaÍatuuÍ voor klinisch en laboratorium-gebruik werd eveneens ont-
woÍpen. Bovendien werd medegewerkt aan de verbetering van de klimatisering
en de steriliteit van operatiekamers door middel van toepassing van 'laminar-flow'-
opstellingen.

De evaluatie van de klinische resultaten met deze nieuwe apparatuuÍ vindt
plaats in nauwe samenwerking met een aantal Nededandse ziekenhuizen en in
intemationaal vetband binnen de Project Group on Clinical Gnotobiology of the
European Organizaàon for Research on Treatment of Cancer (ronrc).

De bacteriologische decontaminatie en de floraverandering van patiënten vindt
eveneens meeÍ toepassing. Nauw hierbij aansluitend was de uiteindelijke identi-
frcatie van bepaalde bateriesooÍten die bij de muis veÍantwooÍdelijk bleken vooÍ
de weerstand van de normale darmfora tegen de kolonisatie van pathogene
micro-organen uit de omgeving. Het onderzoek zal nu in twee richtingen verder
gaan: r) de identificatie en cultuur van analoge micro-organismen in de darmfora
van de mens; z) de analyse van het werkingsmechanisme van de resistentie tegen

ziekteverwekkers die door de genoemde bacteriën wordt opgewekt.
Deze 'stabilisatie' van de microflora heeft reeds nu zeer ingrijpende conse-

quenties voor de proefdierkunde, met Írame vooÍ de otganisatie van zogenaamde

srr (specifiek pathogeenvrije) proefdierenkolonies. De nieuwe behuizing van de
muizenproduktie in het fnstituut wordt op basis van deze nieuwe principes inge-
richt en zal als proefterrein voor de 'stabilisatie' van de microflora gaan dienen.
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NEDERLÀNDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

De lengte van de gemiddelde Nederlander is in vergelijking met die in het midden
van de vorige eeuw belangtijk toegenomen. Naar schatting is het verschil tussen

186o en nu bij viffiarigen r4f cm, bij tienjarigen ryl cm, bij adolescenten tiidens
de groeispuÍt 2r cm en bii volwassenen ruim ro cm. Deze positieve seculaire

gtoeiverschuiving is gedurende de laatste tientallen laren in versterkte mate
opgetÍeden. Ondanks het feit, dat de Nededander tot de langste mens van de
geïndustrialiseerde wereld behoort, zijn er geen tekenen die erop wljzen, dat hij
zijn maimaal mogelijke lengte bereikt heeft. De positieve seculaire groeiver-
schuiving blijkt samen te hangen met voortdurende verbeteringen van milieu-
factoren als voeding en huisvesting en minder ziekte. Seculaire groeiverschuiving

- zowel in positieve als in negatieye zil - is naast morbiditeit- en mortaliteit-
statistieken één van de weinige indicatoren, waarmee de gezondheidstclestand
Yan een populatie is aan te geven.

Deze gegevens - resultaten van nadere bestudering van een uitvoerig onderzoek
van lengte en gewicht, uitgevoerd door medewerkers van het Nededands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde rNo (urnc) - zijn van belang voor
verschillende gfoepen medici: jeugdartsen, kinderartsen, huisartsen, endoctino-
logen, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en spoÍtaÍtsen. Ook industriële
ontweÍpers moeten er terdege rekening mee houden; confectie, schoeisel, woning-
en fabrieksbouw, meubilair, auto's en openbare middelen van vervoer dienen
aangepast te zijn aan lichaamsmaten.

Er zi)nionge schoolkinderen, die zich ondanks normale intelligentie van de leef-
tiidgenoten onderscheiden door onder andere leermoeilijkheden, z'wak concentra-
tievermogen en veelal dysharmonische motoriek. Vooral in de Amedkaanse
literatuur raakte hiervoor gangbaar de omschrijving 'minimal brain dysfunction
(r'rno-)syndrome'. Dergelijke kinderen komen in ons land meestal terecht in de
r,on-scholen. In het Nrpc is een onderzoek in voorbereiding om door middel van
socio-, neuÍo- en psychometrisch onderzoek te geraken tot aanbevelingen die tot
\rroegeÍe opsporing en aansluitende begeleiding kunnen leiden. Het onderzoek zal
zich ook richten op de nog onduidelijke betekenis van het elektro-encefalogram
(nrc) als hulpmiddel in de diagnostiek van kinderen met leermoeilijkheden.

In dit kader werd een voorstudie verricht in samenwerking met de kinderkliniek
van het Academisch Ziekenhuis te Leiden bij een ;o-tal kinderefl met vertraagde
ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel ten gevolge vun aàngeboren schild-
klierfunctiestoornissen. Gegevens over de verstandelijke ontwikkeling, neuro-
logische rijpingskenmerken en het EEc-patroon werden vergeleken met de ernst
van het tekort aan schildklierhormoon tijdens de foetale en vroegkinderlijke
ontwikkeling.
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Er werd onder andere vastgesteld dat slechts een derde van deze kinderen een

rq gelijk aan of hoger dan 9o haalde. In twee-derde van de gevallen vond verwij-
zir;rg nax het bijzonder onderwijs plaats.

De onherbergzaanheíd \rafl onze steden is onderwerp van toenemende zorg
vooÍ velen, die het verband leggen tussen leefruimte en evenwichtige ontwikke-
ling van de (jonge) mens. Vooral de vormgeving van de openbare ruimte in de

directe woonomgeving is, blijkens het onderzoek van Dr. E. Acketmans, een zaak

van eminent belang. Hij en zijn medewerkers hebben nauwkeurig onderzocht
welke sectoÍeÍr in de woonomgeving door jeugdigen in hun vrije uren gebruikt
§/oÍden: de sttaat, de waterkant, onbebouwd terrein, grasvelden tussen fat-
gebouwen, de ruimte rond het gemeenschappelijke faportiek en de speelgelegen-

heden. Dank zij medewetking van het Leidse gemeentebestuur konden zij een

opvallend experiment uitvoeren: er wetden twee nieuwe speelgelegenheden

aangelegd, de ene met medeweten en medewerking van de buuÍtgenoten, de

andere zonder die medewerking. In die eerste speelgelegenheid bleken meet
mogelijkheden te zijr, tot stimuleting van de zelfwerkzaamheid der ieugdigen.
Die speelgelegenheid werd méét dan een speelgelegenheid in de eÍrgeÍe zlu:.; zij
bleek meer een ludiek centÍum te zijn, dat intensieveÍ benut werd dan de speel-

gelegenheid die zonder medewerking was aangelegd.

In twee afzondedijke experimenten is onderzocht in hoevette een televisiefi.lm
met gewelddadige inhoud invloed kan hebben op het bevordeten van agÍessief

gedrag. Bij experiment I (met verkenners) bleek die film-met-geweld inderdaad
agtessie a n. te wakkeren; minder agtessie werd waargenomen na eeÍt spannende

film waa^tin geen geweld voork\ram en de minste agressie kwam voor bii degenen

die geen van beide films hadden gezien. Bij expedment If, met proefpersonen uit
een clubhuis, vonden de ondezoekets geen effecten van de films. Een verklaring
vooÍ dit verschil zou kunnen zijn, dat het agressieve gedmg in groep II toch al

hoger was dan in groep I. Et is een begin gemaakt met een onderzoek nmr ge-

welddadig gedrag op voetbalvelden.
In de toekomst zullen, naar men verwacht, steeds meer werknemers in de

industrie langdurig worden blootgesteld aan betrekkelijk lage concentÍaties van
giftige stoffen. Daardoor zal ook de behoefte toenemen aan methoden, waarmee

men eventueel schadelijke invloed van die toxische stoffen kan aantonen. De
bedrijfsarts Dr. A. \trink heeft duidelijk kunnen maken, dat enkele van dergelijke
stoffen waarschijnlijk veranderingen veroop,aken in de uitscheiding van bijnier-
schorshormonen, Íespectievelijk metabolieten hiervan. §7elk biologisch me-
chanisme deze veranderde uitscheiding teweegbrengt is nog niet geheel duidelijk,
zeker is wel dat die uitscheiding een methode kan zijn voor het opsporen van
werkers wier klachten teÍug te brengen zouden zijn tot de giftige werking van
chemicaliën.
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In een groot aantal laboratotium-expedmenten is voortgang gemaakt met het
ontwikkelen van psycho-fysiologische meetmethoden. Deze kunnen van gïote
betekenis zijn bij het vaststellen van factoren in (bijvoorbeeld) het arbeidsproces,
die de werkers mentaal (te) zwaat kunnen belasten. Zij kunnen de bedrijfsarts
de mogeliikheid bieden betet dan tot dusver i te g afl, in hoeverre bepaalde
ziekten of gedragsafwijkingen te wijten zijn aar te zwa.Íe geestelijke belasting.

In samenwetking met het Academisch Ziekenhuis te Leiden vindt een onderzoek
plaats naar de mogelijkheden van tevalidatie van hartpatiëoten. In dit onderzoek
gaathet om een methodiek, die bruikbaar is om de mate van arbeidsgeschiktheid
van harpatiënten vast te stellen, voorafgaande aan hun revalidatie. Y/at de

psycho-sociale aspecten betreft gaat de aandacht van de onderzoekers vooral uit
naat de wijze, waarop patiënten met een hatinÍarct hun ziekte-crisis emotioneel
verwetkthebben. De onfwikkelde methodenvoÍmen de basis voor de wetkzaam-
heden in het poliklinisch revalidatiecentrum voor hartpatiënten, dat ondergebracht
is in het Rotterdams Zeehospitium te Katwijk.

In een groot opgezet proiect wordt nLàgegàafl, welke de relaties zijn tussen

sociale, culturele en ecologische kenmerken van 176 gemeenten op het vóót-
komen van vetschillende voÍmeÍr van afwijkend gedrag en ziektegedrag bij de

inwoners van die gemeenten. Twee van elkaat te onderscheiden dimensies in het
gedrag zijn d vastgesteld; zij kunnen omschreven worden als 'vluchtgedrag'

- het zich onttrekken aan veÍantwoordelijkhedeÍl - en agressief gedrag. Beide
reactievotmen komen vooral voor in de grotere stedelijke gemeenteÍr, doch ken-
merken zich door een verschillende geografische spreiding. Globaal gezien wordt
het zogenlàamde 'vluchtgedrag' vooral aangeuofien in de tandstadgemeenten,
terwijl het zogenaamde agtessieve gedrag vooral voorkomt in gemeenten ten
zuiden van de grote tivieren.

Uit een onderzoek naar communicatiestooÍnissen in ziekenhuizen is gebleken
dat openheid ten opzichte van de patiënt te weinig voorkomt. Deze openheid
houdt niet alleen in dat met de patiënt wordt besproken wat hem te wachten staat,

maat dat er ook ruimte geschapen wordt voor het uiten van emoties als angst,
verddet, onzekerheid, erz. H.et bestaande gedrag kan, bliikens het onderzoek,
doorbroken worden door verbetering van de onderlinge communicatie tussen hen
die rondom de patiënt werken: therapeutisch gedrag komt meeÍ voor op afde-
lingen, waar men openstaat voor emoties.

De opkomst en doorwerking van de resocialiseringsgedachte in Nederlandse
psychiatrische inrichtingen zljn nagegaarL door de socioloog Dr. R. Bambang
Oetomo. Hij onderscheidtingrotelijnen vier fasen in de zorg vooÍ geesteszieken.
In de eerste fase stond de 'bewaring'van geestelijk gestoorden sterk op de voot-
grond - dit 'ter bescherming vaÍr de gemoedsrust, de wijheid en het bezit van de

niet-gestoorde leden van de samenleving'. In de tweede fase, ingeluid door de
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Krankzinnigeflwet varr r84t, maakten gestichten het herstel van geesteszieken
mogelijk. De ontdekking van psycho-farmac - geneesmiddelen die een gunstige
invloed hebben op de gemoedstoestand van geesteszieken - luidde in 1953 de
derde periode in. Die medicijnen maken uiteindelijk het huidige (vierde) tijdperk
mogelijk, dat van resocialiseren van geesteszieken. Nagegaan is in welke mate dit
reeds doorgedrongen is in de dagelijkse activiteiten van aÍtsefl en verplegenden
op de zalen en in de paviljoenen van psychiatrische inrichtingen. Ook is getracht
vast te stellen welke maatschappelijke factoren het resocialiseren belemmeren of
bevordeten. Daarblj is komen vast te staan, dat de resocialiseringsgedachte slechts
incidenteel als werkzame doelstelling van het medisch en verpleegkundig handelen
heeft postgevat. Goed leiderschap en effectieve communicatie blijken van gÍoot
belang voor het bereiken van de vooÍnaamste doelstellingen van het resocialiseren.

Over het onderzoek naar het bemanningsvraagstuk bij de grote zeevisserij
(Dr. R. van der Vlist) is in het jaarverslag over r969 uitvoerig gerapporteerd. Het
weÍd vervolgd doot een gÍoots opgezet onderzoek naar de uitvoerbaarheid van
de voorstellen om te komen tot intensieve sameflweÍking van de schippets der
vissersschepen. Omdat het uitvoeren van een dergelijk experiment op zee een veel
te kostbare - en waarschifnlijk ook te riskante - onderneming zou zijn, is op de
boetzolder van de visserijschool te Katwijk de vlootsituatie nagebootst. Aan dit
simulatie-expeÍiment namen tien schippers deel, die zich - dank zij ingenieuze,
in het Nrnc gebouwde apparatuur - geheel en al in de werkelijke toestand-op-zee
konden inleven. Het tien weken durende project heeft tot resultaat gehad, dat de
schippers vooÍstaÍrders van nauwe samenweÍking zijn geworden. In r97t zullen
de resultaten van dit onderzoek wellicht in de praktijk op zee getoetst worden.

Automatisering is in deze tifd hèt devies voor het bedrijfsleven. Terwijl de
automatisering toeneemt, ziin rrog maat weinig studies verricht oveÍ de wijze,
§/aaÍop de werkende mens ÍeageeÍt op de in vele opzichten totaal andere arbeids-
omstandigheden. Een multidisciplinaire werkgroep uit het Nrpc heeft een oriën-
terende studie gemaakt van de taken van operators en de achtergronden ervan in
de procesindustrie. De onderzoekers ontwikkelen een duidelijke beschrijvings-
methode van deze mentale taken; zij willen door middel van eenzelfde soort
'simulatie-expetiment' als voot de Nededandse zeevisserij is uitgevoeÍd, meeÍ
gedetailleerd inzicht krijgen in het functioneren van werkers in de geautomati-
seeÍde industrie en daarvoor benodigde werkorganisatie, opleiding en paneel-
ontveÍP.

Het gedragspatÍooÍlvan besturen van extÍamurale organisaties is bestudeerd om
meet inzicht te verkrijgen in de weerstand tegen veÍanderingen, die voorgesteld
worden. Het blijkt dat deze be sturen op bijzondere wijze zijn samengesteld : man-
nen van middelbare leeftijd met een hoog opleidingsniveau overwegeÍl; vaak ziet
men dezelfde meÍrsen in verschillende besturen (zgn. stmctureel nepotisme). De
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bestuursleden vinden dat zij een redelijke invloed uitoefenen op hun bestuur en
op de gezondheidszorg in het algemeen. VoorzitteÍ en staffirnctionaris hebben
grote invloed op de gang van zaken. Verscheidene bestuursleden achten het
noodzakelijk dat veranderingen in de gezondheidszorg plaatsvinden, maar veel
minder bestuursleden menen dat hun eigen organisatie daarbij moet worden
betrokken. Voor het slagen van eeÍl reorganisatie zal het noodzakelijk zijn de
bestuursleden zelf daar actief bij te betrekken.

Werkgroepen eÍr commissies

WERKGROEP TUBERCULINE-ONDERZOEK TNO

Het epidemiologisch gerichte tuberculine-ondetzoek, dat in internationaal ver-
band wordt uitgevoerd, kreeg in r97o een officiële status. Op ,+ september werd
de reeds informele samenwerking tussen de §Tereldgezondheidsorganisatie, de
International Union against Tuberculosis, de Koninklijke Nededandse Centrale
Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose en de Gezondheidsorganisatie rNo
geformaliseerd door de oprichting van het'InteÍnational Tuberculosis Suryeillance
CeÍItÍe". Dit centÍum zal ten nauwste samenwerken met de Tuberculosis Sur-
veillance Research Unit van de InteÍnational Union against Tuberculosis.

Door de activiteiten van dit ceÍrtrum zullen op ongeveeÍ zo plaatsen (pilot ateas)

over de gehele wereld verspreid, met tussenpozen .voÍt cfuca 5 jaar, groepen niet
met BCG gevaccineerde scholieren met een uniform uitgevoerde tuberculineteactie
worden onderzocht. Op deze wijze zullen gegeyens worden verkregen over de
tuberculose-endemie, zoals deze zich in verschillende werelddelen voordoet en
over de toe- of afname van de besmettingsindex in de onderscheiden gebieden.

Als eerste bijdrage aan dit onderzoek werden Tooo scholieren in Delft onder-
zocht met dezelfde techniek, die vijf jaar geleden op dezelfde scholen maar bij Tooo
andete scholieren werd uitgevoerd. Gebleken is, dat in vergelijking met het
onderzoek in r96y de tubetculine-index voor leerlingen van lagere scholen (6-rz
jaar) in Delft is gedaald .van ti naar o,6. Het tvreede onderzoek in dit kader zal

4ooo scholieren in Marocco omvatten. Ook daar werd viif jaar geleden een zelfde
onderzoek uitgevoerd.

In het kader van het in Nederland uitgevoerde tuberculine-onderzoek bij
militairen verscheen een dissertatie van de heer C. §flalig: 'De resultaten van de
tuberculosebesrrijding bij Koninklijke Land- en Luchtmacht'. Een samenvatting
volgt hieronder:

Het doel van het onderzoek was een inzicht te krijgen in de resultaten van de
tuberculosebesttijding onder de dienstplichtige militairen van de Koninklijke
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Land- en Luchtmacht. In het bijzondeÍ 'was dit van belang in verband met de
betekenis van de reactie van Mantoux, zowel wat befteft de vetandedng van het
gevoeligheidspattoon in de loop der jaren bij de opeenvolgende lichtingen, als
wat beueft verandering van de tuberculinegevoeligheid bij eventuele herhaling
van de Mantouxteactie en de eventuele invloed van de routine-vaccinaties.

De reactie van MaÍrtoux is een huidtest waarbij bepaalde stoffen, afkomstig van
de tuberkelbacteÍie, verdund in de huid worden gespoten om na te gaafl of iemand
besmet is, dan wel besmet is geweest, met tuberkelbacteriën.

Niet iedere besmetting leidt tot de ziekte 'tuberculose'. Ook behoeft de ziekte
zich aiet direct na de besmetting te openbaren. De tuberkelbacterie kan jaren

in het lichaam voortsluimeren. Slechts nu en dan vetoorzaakt zij ziekte. Bepaalde

factoren kunnen de kans op het uitbreken van ziekte veÍgroteÍl. Bekend zijn
ondervoeding, uitputting en geestelijke belasting, zoals deze bijvoorbeeld voor-
kwamen in oorlogstijd.

Het is echter niet één soott bacterie, die tuberculose bij de mens kan veroorza-
ken. In Nededand hebben t§/ee soorten een belangrijke rol gespeeld:
r. de humane tuberkelbacteÍie, die het meest ziekteverwekkend is voor de mens;
z. de bovine tuberkelbactetie, die vootal ziektevetwekkend is voor het rund,

maat in mindere mate vooÍ de mens.

De besmettingen vafl de mens met het bovine type in Nededand in deze eeuw
zijn steeds meer toegenomen tot t94o. Daarna werd de verplichte pasteurisatie
ingevoerd van de melk, die de belangrijkste bron van besmetting was en vooral
de kinderen trof. Tevens werd hierdoor echter een weeÍstand verworven tegen
hernieuwde besmettingen, ook tegen het humane type, dat meer slachtoffers
veroorzaakt dan het bovine type.

Aan de twee belangrijkste oorzakenafzondedijk is betrekkelijk weinig aandacht
besteed. Door één bepaalde leeftijdsgroep van mersen enige opeenvolgende
jaren te onderzoeken, in dit geval de ÍecÍuten van opeenvolgende lichtingen, leek
het mogelijk het verschil van de invloed van de twee vetwekkers na te gaan op de
tuberculose en de reactie van Mantoux.

Het aantal ziektegevallen daalde tot eÍr met de lichting rgjT om daarna te
stijgen en na -.963 weer af te nemen. De recruten y^n t9t7 werden in hoofdzaak
geboren in een periode waarbij de besmettingen met het bovine type veelvuldig
voorkwamen, tetwijl de recruten van t963 werden geboren tijdens de rweede

wereldoodog, in welke tijd besmettingen met het bovine t11>e veel geringer waÍen
en de mogelijkheid van een eetste infectie met het humane type enoÍm §/as toe-
genomen. Dit geeft een mogelijke verklaring voor de wisseling in het voorkomen
van tuberculose bij de dienstplichtige militairen in de opeenvolgende jaren.

Door het steeds gÍoteÍ wotden van het aantal nimmer besmetten, stiigt het
gevaar vooÍ een eerste besmetting indien deze gtoepen peÍsonen in contact
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komen met een patiënt met een besmettelijke voÍm van tuberculose. Dit probleem
doet zich vooral voot in militaire dienst, waar gÍote gÍoepen van jonge meosen

biieen worden gebracht.
Er werd gezocht naar mogelijkheden dit gevaar zoveel mogelijk te beperken,

zoals het uitvoeren vafl het röntgenologisch borstonderzoek op de eetste dag van
de militaire dienst, het toedienen van medicijnen (rNrr) aan Íecent besmetten of
mogelijk Íecent besmetten om ziekteverschijnselen te voorkomen of besmettingen
uit te roeien en het stÍeng ondet conffole houden van peÍsonen, die positief rca-
geÍen op de reactie van Mantoux.

Het lijkt waarschijnlijk, dat deze maatteqelen een gunstige invloed hebben
gehad op het vetminderen van het aantal tuberculose-patiënten bif de dienst-
plichtige militairen.

v/ERKGROEP TNO TAND- EN MONDZIEKTEN

Het hoge welvaartsniveau waaÍop het Nededandse volk als geheel leeft is een

belangrijke verworvenheid. Het werk van de §Terkgroep rNo Tand- en Mond-
ziekten is gericht op de bestrijding van één van de uitwassen van het hoge peil
der persoonlijke bestedingen. Het betreft met flame het hoge verbruik van suiker-
houdend snoepgoed. Longitudinaal onderzoek van de gebitten van Culemborgse
kinderen heeft ook in ry7o weeÍ getoood, dat het aantal gaten in de tanden en

kiezen nog faarliiks meetbaaÍ toeneemt. In principe is precies bekend hoe deze

rampzaltge ontwikkeling kan worden omgebogen. De voedingsgewoonten moe-
ten worden gewijzigd en de gebitselementen moeten eefl gÍoteÍeweerstand krijgen
tegen de cariës veroorzakende 

^gentia. 
Het speurwerk van de groep heeft zich

op beide punten gericht.
In de stad Tiel, waar sinds 1953 het leidingwateÍ een optimaal fluoridegehalte

heeft, is een aarr.var,g gemaakt met een groot opgezet project om de bevolking
door middel vanvoodichting tot een beperkingvan het suikerverbruikte brengen.
Om het effect van die voorlichting in de toekomst te kunnen evalueren, werden de

gebitten van ruim 5oo kinderenvan zl tot en met 5 jaat klinisch en röntgenolo-
gisch onderzocht. Door een instituut voor opinie-onderzoek werd bij 6oo moeders

van babies en peuteÍs een enquète gehouden. Tevens werden 5oo personen uit
de indirecte omgeving van deze kinderen, zoals winkeliers, kleuteronderwijzeres-
sen en grootouders geënquèteerd. De tesultaten van alle gesprekken kwamen
reeds beschikbaar en hebben veel, nu reeds nuttige gegevens opgelevetd. Het
ligt in de bedoeling het onderzoek over zes iaar af te sluiten met een tandheel-
kundige, een sociologische en een economische evaluatie.

Een belangrijk onderdeei van het project, een tandheelkundig kleutercentrum,
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kon nog niet worden gerealiseetd. De ootzaak daarvan ligt in het grote aanta.l

instanties dat bij de financiering en de organisatie is betrokken. Nog juist aarrhet
eind van het verslagjaar hechtte de Tielse gemeenteÍaad zijn goedkeudng aan het

besluit tot het aarrg afl vaÍr een lening voor de bouw van het kleutercentÍum.
De keuze van de stad Tiel is gebaseetd op de gegevens van het vergelijkend

onderzoek, dat door de Werkgroep in die stad en het niet gefluorideetde Culem-

borg is verricht. Het bleek dat - door de waterfuoridering - de Tielse jeugd

ongeveer 6o0/o minder tandbederf heeft. Hoe nuttig en noodzakelijk tandheel-

kundige gezondheidsvoorlichting en -opvoeding ook zijn, er kan geen twijfel
oveÍ bestaan dat deze alleen dan werkelijk etrectief zijn als zij de waterÍluorideting
als uitgangspunt hebben , Deze immers geeft de gebitselementen de vereiste veÍ-
hoogde weerstand.

Nu het onderzoek naar het beschermende effect van de waterfluoridering nog
slechts weinig aandacht Íraagt, wotdt het speutwerk van de groep ondet meer

gericht op het effect van fluoride op het verminderen van ouderdomsosteopoÍose.
Daartoe werd met 

^pparratu;'rr 
van de afdeling Endocrinologie van de Rijksuni-

versiteit te Leiden in CulemboÍg een dichtheidsonderzoek van het bot van de

onderarm uitgevoerd. Vijfhonderd peÍsonen tussen 2i el 7t jaar werden onder-
zocht; bij eenzelfde aantal zullen in Tiel 1n ry7r metingen worden verricht.

In samenwerking met enkele centra vooÍ haemodialyse werden fluoridebepalin-
gen uitgevoerd in het water van de dialysevloeistof en het serum van de patiënten

vóór en nà de dialyse. Het onderzoek is er op gericht een optimale fuoride-
concentratie van de wasvloeistof vast te stellen.

Het ligt in de verwachting dat het vetminderde tandbederf en vootal de daar-

door vedaagde extractiefrequentie in Tiel de gezondheidstoestand van de weke

delen van de mondholte ten goede komen. Ten einde hietovet informatie te

krijgen, werden de hoeveelheid tandplaque en het optreden van gingivitiden in
Culemborg en Tiel vergeleken. De toestand van de mond bii de ieugd in Tiel
bieek op beide punten minder slecht te zijn dan van die in de controle-stad. Zeker
is echtet dat zelfs in Tiel de toestand veel te weÍrsen ovediet. Van de in totaal
onderzochte z7o kinderen van 11 iaarwas er geen enkele met geheel gezond

tandylees.
Hoewel fuoridering zonder twijfel het meest effectieve vapen in de sttijd tegen

het tandbedetf is, kan door plaatselijke problemen invoering ervan onmogelijk
zijn. Bij voortduring zoekt de §V'etkgroep dan ook naar andere pteventieve
middelen. In vitro en in vivo onderzoek wetd verricht met divetse stofien. Voot
het laboratoriumonderzoek wordt gebruik gemaakt van contact-microradiografie
en polarisatie-microscopie. In het versJagjaar werd tevens een methode ont-
wikkeld voor het, op microscopische schaal, snel en reproduceerbaar deminera-
liseren vaÍl tandglazuur. Het in vivo onderzoek betrof twee studies. Het bestrijken
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van elementen met tinhexafuoride lijkt - althans als de proefpersonen ook ge-
fluorideerd water gebruiken - geen extÍa bescherming te geven. In samenwerking
met de afdelingen Orthodontie en Pteventieve Tandheelkunde van de Rijks-
universiteit te Utrecht werd in vivo op gestandaardiseerde wijze cariës geïndu-
ceerd om meeÍ kennis te krijgen oveÍ de vÍoegste stadia van het proces.

COMMISSIE VOOR KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO

Met de uirvoering van het onderzoek is belast de Werkgroep Klinisch Genees-
middelenonderzoekrNo. Ovet haar activiteiten kan het volgende worden vermeld.

De bewerking vafl een methodologisch onderzoek naar de wijze waarop slaap-
middelen moeteÍr worden geëvalueerd en de verslaggeving van dit onderzoek
namen het gehele jaat ry7o in beslag. Het eindverslag zal in de vorm van een
proefschrift in ry7t worden gepubliceerd.

Een uitgebreid onderzoek naar de betekenis van veÍschillende zogenaamde
eenvoudige pijnstillende middelen vond goede voortgang. Het gebied waarvooÍ
deze worden gebruikt werd verdeeld in hoofdpijn, menstruatiepijn, kiespijn en
spierpijn.

Als belangrijkste resultaat is te vermelden, dat het onderzoek in al zijn onder-
delen tot heden toe duidelijk maakte dat p^r^cetamol het acetosal kan vervangen
en dat de toevoeging van coffeine aan zogenàamde driepoeders niet zonder
betekenis is. De voortreffelijke en snelle medewerking van kaakchirurgen bij dit
onderzoek is zeker de moeite van het vermelden waard.

Aangetoond kon worden dat het gebruik van 4 maal daags 3oo mg Ronicol
retard bii de helft van de patiënten met hypeÍcholesterolemie, onafhankelijk van
de beginwaarde, het bloedcholesterolgehalte doet dalen tot een waarde lager dan

3oo mgo/o, terwijl bij z van iedere 3, patiënten, die een bloedcholesterolgehalte met
een aanvangswaatde boven de 3oo mgo/o hebben, de waarde hiervan met meer
dan rco/o daalt.

fn samenwerking met de Vereniging van Artsen-Automobilisten kon een
onderzoek worden ingesteld naat de kennis van de Nederlandse aÍts over genees-
middelen in verband met veÍkeeÍsveiligheid en zijr, voorschrijfgewoonteÍl.

Het onderzoek toonde duidelijk aan, dat in beide verbetering moet §/orden
aangebracht.
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ATIIEROSCLBROSE-§/ERKGROEP TNO

ALGEMEEN

Degeneratie en versterf nemen een belangtijke plaats in in de pathologie van de

arteriën. Deze degeneÍatieve vaatpÍocessen worden aangeduid met artetio§clerose.

In een deel van de gevallen van arteriosclerose waarbii lipiden en necÍotisch
celmateriaal zict.in de intima hebben opgehoopt spreekt men vaÍl atherosclerose.

Arteriosclerose is door zijn gevolgen een zeer belangrijke aandoening, want
men neemt aan dat ongeveeÍ tweederde van de doodsoorzaken bij oudere meflsen

direct of indiÍect met atteriosclerose samenhangt. TegeÍlvoordig zijn de gevolgen
van arteriosclerose van de hartvaten ook op middelbare leeftijd van gÍote beteke-

nis en zelfs bij jonge volwasseÍr mannen worden regelmatig hartinfarcten waar-

genomen. Het ontstaan van arteriosclerose wordt gebonden geacht aan eeÍl samen-

werking van velerlei factoren. Noch over de samenwerking van de factoren, noch
over de biologische pÍocessen die ten grondslag liggen aan }lret oÍltstaan van de

vaatveranderingen ï/eet men veel.

De Atherosclerose-§Terkgroep rNo heeft zich ook 'rn 
ry7o weer bezig gehouden

met het verder karakteriseren van de bestanddelen van gezonde en van in ver-
schillende stadia van aantasting verkerende zieke ateriën. De primaire oorzaken

worden hiermee echter niet bekend en dethalve wordt er ook veel aandacht be-

steed aan pÍocessen in de vaatwand en in het bloed en aan een interactie tussen

deze twee.
Ten aanzien van de pÍocessen in het bloed en van de interactie tussen bloed en

wand zijn de activiteiten van de Werkgroep ook in het afgelopen iaar gericht
ge\il/eest op de rol van de bloedplaaties op het ontstaan vàtr v^ dÍetanderingen.

Deze plaatjes kunnen onder bepaalde omstandigheden aggiutineren en zich hech-

tefl a n het vaatendotheel. Veranderingen vaÍr het endotheel zouden hiervan het
gevolg zijn,verunderingen onder meer die met eeÍr toename van de permeabiliteit

van de wand voor plasma-bestanddelen gepaard zouden gaan.

Yan deze plasmabestanddelen staaÍr vooÍal de bloedlipiden in het middelpunt
van de belangstelling als gevolg van de reeds lang bekende stapeling van lipiden
gedurende het pÍoces van atheÍogenese. In dit kader past een aanta) projecten van

de §Terkgroep dat gericht is op de bestudering van de lipidensamenstelling van

het bloed onder zowel normale als pathologische omstandigheden en op de be-

invloeding hiervan. Het feit dat hyperlipidemie vaak gepaatd gaat met e€n veÍ-
hoogde kans op ischaemische hartcomplicaties, benadrukt het belang van dit
qpe van projecten.

Agglutinatie van de bloedplaatjes en/of hun adhesie aan de wand zijn waar-

schijnlijk vaak de eerste fasen in het proces van het ontstaan van fibrine-ophopin-
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gen (thÍombi) in de bloedvaten. Etnstige verstoÍingen van de bloedcirculatie
kunnen hiervan het gevolg zijn. Bestrijding hiervan kan in principe geschieden
doot afremmen van de vorming of door het bevorderen van de resolutie van het
fibrine. Deze resolutie, onder invloed van in het bloed (potentieel) aanwezige
eflzymen, staat bekend onder de naam fibtinolyse.

Het grote belang van de bestudeting van dit fibrinolytische systeem voor de

beheersing van de 'fibrine huishouding' van het bloed zal op grond van het
bovenstaande duidelijk zijn. Met dit doel voor ogen is in de tweede helft van dit
jaar een begin gemaakt met het opzetten van methoden om de fibtinolyse te
bestuderen.

ELOEDPL^^TJBS

Het belang van de aggÍegatie (onderlinge samenklontering) en de adhesieneiging

aan glas van de bloedplaatjes heeft vooral de aandacht gektegen. In de literatuur
is aan een versterkte aggÍegatie en aa{L een verhoogde adhesieneiging betekenis
toegekend voor het oÍttstaan van op arteriële afwijkingen berustende ziekte-
verschijnselen. Aan de methodologie voot het meten .vafl aggteg tie en adhesie is
aandacht besteed om een beter inzicht te krijgen in externe factoren die de metin-
gen kunnen beiinvloeden.

In het kader van het longitudinale bevolkingsondetzoek te Zuphen onder
leiding van Prof. Dr. F. S. P. van Buchem is ook in r97o bij een 

^aratal 
deelnemers

de aggregatie en adhesieneiging aan glas van de bloedplaatjes gemeten. Een voor-
lopige evaluatie van de Zutphen-gegevens heeft het volgende doen zien.

Angina pectoris en claudicatio intermittens gaan niet samen met en worden niet
voorafgegaan door een vethoogde adhesieneiging van de bloedplaatjes. Zo er al
een correlatie zou bestaan met het ontstaan van myocaÍd infarct is deze uitetst
geting. De resultaten van de in de laatste jaren verrichte onderzoekingen worden
nu zodanig geregisteerd dat een geautomatiseerde berretking van de uitkomsten
mogelijk is.

Het onderzo ek naat de interactie tussen vaatwand en bloed bij afsluiting van de

artedële circulatie, uitgevoerd in samenwerking met Prof. J. H. \f. Butterfield
van Guy's Hospital in Londen, werd voortgezet. Het eerder rfr/aaÍgenomen veÍ-
schijnsel, dat bij niet cardiovasculaire patiënten de neiging tot adhesie aan de

vaatwand van de ttombocyten bij de afsluiting sterk toeneemt en bij cardiovascu-
laire patiënten niet of nauwelijks, kon niet worden bevestigd.
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DE ARTERIEWÀND

Àanvankelijk(in r9y9) werden in coronair arteriën zeerhoge gewichtspercentages
triglyceriden gevonden. Na toepassing van een verbeterde wijze van pÍepaÍeÍen,
waardoor het gelukt de beide deelweefsels intima en media wiiwel 'schoon' in
handen te krijgen, worden thans in de geanalyseerde coronairarteriën lage triglyce-
ridenwaarden gevonden die in overeeÍlstemming zijn met gegevens uit de recente
literatuur.

Onderzoekingefl over permeabiliteit van de aortawand werden voortgezet. VooÍ
dit onderzoek werden varkensaorta's gedurende twee miÍruten met fuchsine of
trypaanblauw geincubeerd. De gekleurde gebieden, dat wil zeggen de gebieden
met verhoogde permeabiliteit, werden uitgeknipt, de intima afgeprcpareerd en

ondetzocht op gehalte nNa (desoxyribonucleïnezuur) en nNe (ribonucleïnezuur).
Het bleek dat de gekleurde gebieden ongeveer 160/o minder DNA bevatten dan de
niet gekleurde gebieden. Daat het gehalte aan DNA een aanduiding is voor het
aantalcellenin het weefsel, blijkt dat in de gekleurde gebieden minder cellen zijn
dan in de ongekleurde. fa de gebieden van verhoogde permeabiliteit wordt een

verhoogd nNe-gehalte gevonden. Dit duidt erop dat er een verhoogde eiwit-
synthese in dit gebied plaatsvindt. Lipidenanalyses van gekleurde intima in zes

maanden oude varkensaorta's gaven aan dat in deze gebieden minder fosfolipiden
en meeÍ cholesterolesters aanvezig zijr, dan in de omtingende niet gekleurde
intima. De lipiden-samenstelling van gekleurde gebieden in vatkensintima ver-
schilt niet wezenlijk van de waarden die in de menselijke intima worden gevonden
in stadium f van atherosclerose.

SPIEGEL EN SAMENSTELLING \IAN LIPIDEN IN IIET BLOED

Ook in r97o is bij het eerder genoemde Zuphense bevolkingsonderzoek een

gtoot aantal bloedmonsters verzameld voor lipiden-onderzoek. Een belangrijke
reden om deel te nemen aan dit ondetzoek is om na te gaàn of uit resultaten van
de analyses van bloedlipiden en lipoproteinen is af te leiden of een speciale af-
wijking aanleiding geeft tot hart- en vaatziekten. Het prognostisch belang (roog
risico) van lage waarden van fosfolipiden is al enige jaren geleden naaÍ voÍen
gekomen en kon worden bevestigd. In de loop der jaren is bij het Zutphense
onderzoek een gÍote hoeveelheid cijf.ermateriaal beschikbaar gekomen en een

uitgebreide bewerking van deze gegevens is gaande.
Bii het proiect over primaire hypedipoproteinemie, dat in samenwerking met de

kliniek van Prof. Dr. M. K. Polano, Prof. Dt. D. Smeenk en Prof. Dr. A. Querido
plaatsvindt, is de nadruk komen te liggen op het familie-onderzoek. In een onder-
zoek, waarover onlangs werd gepubliceerd, kon de hypothese dat primaire
hyper-pJipopÍoternemie een dominant erfelijke ziekte is met onvolledige pene-
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tÍatie en vaÍiëÍende expÍessie urorden bevestigd. In het kadet van het lipidosen-
proiect wordt bij vootduting aandacht besteed aan verbetering en verfijning
van de methodologie om een juiste typering van de hyperlipoproteïnemie vanuit
de bloedbepalingen te bevorderen. De srudie van hypedipoProteïnemie is van
gÍoot belang voor de Atherosclerose-WetkgÍoep rNo, omdat iuist bij patiënten

lijdende aan tpe II en IV van deze ziekte verwoegd atherosclerose optreedt.

Mogelijk bieden de afwijkingen van deze patiënten de gelegenheid om meeÍ

inzicht te krijgen in de biochemische processen die vetband houden met het
oÍrtstaan van atherosclerose.

Het onderzoek 'bloedlipiden en vermoede pre-diabetes bij zwangeren' is
afgerond door het ter beschikking komen van de normale waarden van de deel-

neemsters aan dit project. Vergelijking tusseÍr de resultaten tijdens de zwanger.-

schap en de normale waaÍden (gemaakt 6 maanden na de partus) heeft aangetoond

dat de verschillen in vrije vetzuuÍ-totaal lipide- en cholesterolspiegels geen

aanleiding geven om vermoede pre-diabetes te bevestigen. De samenstelling van
de verhoging in totaal lipidespiegels heeft echter wel aan het licht gebracht dat
bii 7 van de r1 patiënten verdacht van pre-diabetes een proportioneel grotete
toeÍrame van de triglyceridenwaatde voorkomt dan bij normalen.

In samenwerking met de afdeling Cardiologie van de Rijksuniversiteit te Leiden
werd een pilot study verricht bij een gÍoep patiënten w'aaÍvan bekend is dat zi!

vooÍ een myocard infarct gepredisponeerd zijn, namelijk liiders aan ar,gina

pectoris. Bij vriiwel alle patiënten werd een verhoogde totaal lipide- en cholesterol-

spiegel gevonden en ook was de fosfolipidespiegel als petcentage van het totaal
lipidegehalte laag. Verdere medewerking aan dit project ligt in het voornemen,
maar is in belangriike mate afhankelijk van de uiteindelijke proefopstelling die de

Cardiologische Kliniek voor dit project kiest.
Duidelijke dalingen van het cholesterol- en triglyceridengehalte van het bloed

zijn n de literatuur beschreven onder invloed van oraal toegediende lecithine. In
samenwerking met de Cardiovasculaire Afdeling van de Universiteit van Àmster-
dam (Prof. Dr. D. Durter) wordt 

^an 
een tiental patiënten met een verhoogde

totaal lipidespiegel en een cholesterolspiegel van boven de 3;o mgo/o lecithine
gegeven. Tot nu toe is weinig invloed hierdoor op de lipidespiegels waaÍgenomen.

De Bedrijfsgeneeskundige Dienst van de haven van Rotterdam is begonnen

aan een epidemiologisch onderzoek naar de catdiovasculaire conditie van de

havenwerkeÍs tef pÍeventie van ischaemische hartziekten. De Werkgroep vetleent
aan dit onderzoek medewerking doot het verrichten vaÍr lipidebepalingen in het
bloed. Het is te veÍsrachten dat de vetkregen gegevens nadere informatie zullen
verschaffen over de zogenaamdenormale waatden van de bloedpatameters, tetwijl
ook interessant pathologisch materiaal ter beschikking komt.
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DING MET DB FAECE§

In samenwerking met Prof. Dr. J. J. Groen en Dr. R. G. A. van §Tayjen is een
onderzoek begonnen naar. eeÍl vedagende werking van bepaalde diëten op de
cholesterolspiegel van het bloed in relatie tot uitscheiding van cholesterol met de
faeces. Voot dit onderzoek is het noodzakelijk te beschikken over nauwkeudge
en reproduceerbare analysemethoden voor cholesterol en zijn afbraakprodukten
in faeces. Na aanzienlijke inspanningen zijndeze thans beschikbaar. Een onderzoek
bij een aantalvrijwilligers, die respectievelijk op een normaal westeÍs dieet, op een
brooddieet en op een dieet met een hoog gehalte aan poly-onverzadigde vetzuÍen
zullen leven, is begonnen.

WERKGROEP BEJÀÀRDENONDERZOEK TNO

Ook in r97o werd het landelijke longitudinale onderzoek betteffende een aanta)
fac*tten van de lichamelijke en geestelijke toestand van bejaarden met mede-
werking van huisartsen vooÍtgezet. Het vierde herhalingsonderzoek (vijfde ronde),
dat in de periode ry69-ry7t plaatsvindt, verliep in het verclagjaat zonder al te
gÍote moeilijkheden, hoewel de administratrice gedurende het tweede halffaar
ten gevolge van langdurige ziekte slechts gedeeltelijk wetkzaam kon zijn. De
medewerking van de huisartsen eÍl van de te onderzoeken bejaatdenwas over het
algemeen zeet bevredigend. Het aantal aan de hand van de grote wagenlijst
ondetzochte personen steeg relatief in verhouding tot het totale aantal bij het
onderzoek betrokken bejaarden. De statistische bewerking van de gegevens uit de
ttreede, derde en vierde ronde en de rapportage vonden, vooral ook wat beteft de
vergelijking met gegeveÍrs uit het basis- (eerste) onderzoek, geregeld vooÍtgang.
Hierbijis gebleken, dat althans met betÍekking tot bepaalde variabelen, als objec-
tieve en subjectieve gezondheid, de uiwallers (niet doot de aÍtsen onderzochte
bejaarden) niet significant verschillen van de wel onderzochte bejaarden.

De bedoeling van dit gedeelte der analyse is onder meer bepaalde variabelen op
het spoor te komen, die een zekere samenhang met de sterfte vertonen. Soms
bevestigen deze analyses vooÍ de hand liggende relaties. Zo is de sterfte binnen
vijf jaat na het basisonderzoek bij degenen, die zich niet zelf konden wassen en/of
kleden (lretgeen uiteraard samenhangt met de aanwezigheid van ziekte en/of in-
validiteit) in de jongste leeftijdsgroep slechts weinig lager dan in de oudste,
terwijl deze bij degenen die hiertoe wel in staat sraÍen minder dan de helft bedroeg.
Dezelfde relatie bestaat vanzelfsprekend tussen enerzijds het niet kunnen koken
en/of boodschappen doen, en/of geld beheren, en/of traplopen, en/of roo meter
lopen en anderzijds de hogere mortaliteit. Ook bleken voor het totaal der populatie
to,6o/o bejaarden met ernstige oÍthopedische afwijkingen binnen 5 jaar te zijn
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oveÍleden tegenoveÍ j j,to| van degenen zoflder afwijkingen. De wat verrassende

bevinding in het Amsterdamse longitudinale onderzoek bij bejaarden van een

duideliike trend in de zin, dat de scoÍes bij het eerste geheugenondezoek hoger
zijn naarmate voor de personen een langere levensduur bleek te zijn weggelegd,
doet zich ook voor bij het landeliike onderzoek. Met andere woorden: een slechte

geheugentest bij het eeÍste ondeÍzoekkan bijdragen tot een ongunstiger pÍognose
wat betreft de nog te veÍ'ffachten levensduur.

De gegevens van een derde herhalingsondezoek (vrijwel identiek aan het
landelijke longitudinale bejaardenonderzoek) bij de 15 in ry69 nog in leven
zijndemannelijke bewoners van eefl groot Amsterdams verzorgingstehuis worden
bewetkt. Het verslag van de tesultaten van deze bewetking kwam, op een klein
technisch-statistisch onderdeel na, geteed. Gezien het kleine aarrtal onderzochten
dient bij de interpretatie tetughoudendheid te worden betracht. Een daling op
hoge leeftijd van de systolische bloeddruk en van de diastolische bloeddruk schijnt

- althans voor de gÍoepen in hun geheel bij de diverse onderzoekronden - pro-
gnostisch niet gunstig te zijr. De bevindingen bij deze vierde ronde schijnen de

significante correlatie tussen de toestand van het geheugen met de objectieve
gezondheidstoestand en met het ovedijden - welke al na de derde ronde was

aangetoond - te bevestigen.
Het lichaamsgewicht bleek bij de drie jongste leeftijdsgtoepen (65 tlm 69,

70 tlm74, 7t tlm 79 i^ar) vrijwel op één hoogte te blijven gedurende de opeen-

volgende onderzoekperioden. Bij de twee oudste leeftijdsgroepen (8o t/m 84,

85 jaar en ouder) is echtet tussen de derde en vierde ronde - in een tijdsvedoop
van 6 jarcn - een duidelijke vedaging gevonden, die wel zal samenhangefl met
de in die gÍoepen vastgestelde slechtere objectieve gezondheidstoestand. Voor
de lichaamslengte werd echter bij de personen, die gedurende elf jaren gevolgd
werden, een ononderbroken daling in alle leeftijdsgroepen geconstateerd.

Het is duidelijk, dat een beter inzicht in het verloop van alledei variabelen met
de leeftiid, wàar\ïaÍt hier enkele voorbeelden zijn genoemd, slechts door longitu-
dinaal onderzoek kan worden verktegen.

WERKGROEP TNO EPIDEMIOLOGIE VAN CARÀ

In oktober r97o vond in de gemeente Vlagtwedde een onderzoek plaats naar
chtonische aspecifieke respitatoire aandoeningen (cana) bij mannen en vÍouwen
geboten tussen r oktober tgzt el r oktober r9;2. Pemonen behorend tot deze

leeftijdsgroep waren reeds éénmaal eerder ondetzocht, namelijk degenen beneden

$ i^M n ry67 en van 4, i^zr en ouder in 1961.

Het ondetzoek was het eerste van de serie follow-up onderzoekingen die in
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Vlagtwedde en in Vlaardingen zullen wotden uitgevoerd. Het doel van de onder-
zoekingen is drieledig.

Ten eerste zalhet mogelijk zijr,bepaalde ttends uit het transversale onderzoek

te controleren. Met name een eventuele invloed van bijvoorbeeld leeftijd, Íook-
gewoonte, woonplaats en allergie op het vedoop van cÀRA kan op deze wiize met
meer stelligheid worden aangetoond of verworpen.

Ten tweede is een follow-up ondezoek noodzakelijk om de betekenis van

symptomen en 'afwijkingen bij het insttumentele onderzoek'in de zin van 'ziek
zijn' te bestudeten. Dit is onder meeÍ vaÍr belang voor het sceeningsondetzoek
op cARÀ. Alvorens namelijk op grote schaal een bevolkingsonderzoek naar cARA

te gaafidoen met het oog op vÍoege opsporing en behandeling van ziektegevallen,

dient men eeÍst te weten welke de 'vroeg-symptomen' ziin, moet men weten welke
bevindingen kunnen leiden tot eeÍ] later optredend ernstig ziektebeeld en welke
bevindingen voor het voorspellen van een progressief vedoop zonder betekenis

zijn.
In de derde plaats kan met een follow-up ondetzoek ook de waarde van

verschillende diagnostische methodieken en criteria wotden bestudeerd.
Het onderzoek naar cARÀ omvatte de volgende verrichtingen: anafiulese,

fysisch ondezoek van de longen, antropometrisch onderzoek, telling van het
aantal eosinofiele cellen in het bloed, uitgebteid longfunctie-ondetzoek en verder
allergietests, sputum- en röntgenonderzoek.

Tevens werd bij de mannen boven zo jaar een cardiologisch onderzoek gedaan.

Het doel ervan was gegevens te verkriigen oveÍ de ptesentie van ischaemische

haÍtaandoeningen in een aselecte Nederlandse populatie en een analyse (tespectievelijk
verdere differentiatie) te verrichten van mogelijke causale factoren als milieuver-
schillen, gestooÍde suiker- en vetstofwisseling, hypertensie, rookgewoonten etc.,

met een aanzienlijk meer uitgebreide methodiek dan tot dusverte w^dt tet wereld
ook werd gedaan.

De reden dat dit hafionderzoek in combinatie met het cÀRA-onderzoek werd
gedaan was, dat eÍ een 'ovetlap' is in de symptomatologie, waardoor het soms

moeilijk is een cana-patiënt in het begin-stadium met enige zekerheid als zodanig
te herkennen, als niet met behulp van een cardiologisch onderzoek de mogelijkheid
rraÍl eer hartaandoening is uitgesloten. De volgende verrichtingen vonden bij het
cardiologisch onderzoek plaats: aÍufiulese met behulp van een standaard vÍagen-
formulier, auscultatie van het hart, palpatie beenvaten, tensiemeting aan armen en

benen, elektrocardiogtafre en vectorcaÍdiografie en bloedchemische bepalingen
(bloedsuiker na glucosebelasting, cholesterolbepaling, bepaling totaal lipoiden
en ttiglycetiden).

Wat betreft de eerder verrichte onderzoekingen zijn enkele eerste tesultaten

van het onderzoek in Vlaatdingen ry69 thans bekend; zij kunnen worden vet-
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geleken met de uitkomsten van het onderzoek in Vlagtwedde in 1967. Tabel r

vertoont de 'overall' presentie van respiratoire symptomen bij maÍulen en

vrouwen .van rt tot ,9 jaat in Vlagtwedde en Vlaardingen. Het blijkt dat er in
Vlaardingen zowel bij de mannen als bij de vrouwen meer respiratoire klachten
woÍden aangegeven dan in Vlagtwedde. Tabel z veÍtooÍrt de ptesentie van
respiratoire symptomefl bij mannen van ry tot ,9 jaar. ir Vlagtwedde et Ylaar-
dingen, ingedeeld in enkele ÍokeÍscategorieën. Hieruit blijkt dat de verschillen
in respiratoire klachten tussen Vlagtwedde en Vlaardingen blijven bestaan, ook
indien men de maÍrneÍ] indeelt naar rookgewoonte: bovendien blijkt er een toe-
name van vrijwel alle respiratoire klachten (met uitzondering .van aatyallen van
astma) te zijn bij toenemend tabaksgebruik. Dit is dus een trend die duidelijk
verschilt van de etvatingen opgedaan bij oadere manneÍl en vÍou'wen, waar de

presentie van dyspnoe minder duidelijk correleerde met de rookgewooÍrte en de

woonplaats. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat het ontbreken van een duide-
lijke correlatie bij oudere mensen berust op een 'selectie-effect', dat wil zeggen dat
die personen die ernstige dyspnoeklachten hadden mogelijk zijn verhuisd naar
een andere woonplaats, respectievelijk minder zijn gaan roken. Deze hypothese is

Tabel t ovas.Ar.L pRÉVALENCE oF RESpTRAToRy syMproMs rN MÀLES AND FEMALES

FEMÀLES

MRC-ECCS

questionnaite

No symptoms

Qt:
Persistent cough

Qz:
Persistent phlegm

Qr z:
Dyspnoea gr. 2 or moÍe

QI,:
Dyspooea gr, , or more

Qr7:
Ever been wheezing

Qr8:
rVheezc most daysfuights

Vlagtwedde 1967 Vlaardingen 1969

Ir-39 yrs rr-39 yfs
Nt :947 Nt : 8oo

o/ o/
/o lo

Nt :947

fi.6

8.8

I I.O

r.6

20.o

2.9

2.4

Vlagtwedde ry67 Ylaatdingen r gíg
r r-39 yfs

Nr : 79o

T.6 54.6

6.62.1

Í.9

Í4.4

t7.5

ry.6

5.o

24.8

r4.4 27.5

24.4

Àsthmetic attacks

4.8
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aanleiding geweest tot oveÍleg over de mogelijkheid te onderzoeken of het inder-
daad voornamelijk mensen met klachten zijn die verhuizen uit Vlaardingen.

De analyse van de longfunctiegegevens van het onderzoek in Vlaardingen is

nog in gang. Een dergelijke analyse van resultaten van het onderzoek in Vlagt-
wedde gaf aan, dat de toenemende dyspnoe bij toenemend tabaksgebruik zich
niet weerspiegelde in een duidelijke afnamevan de longfunctie(ruv) bij toenemend
tabaksgebruik. Met interesse wordt afgewacht in hoeverte de conbiutie .vaÍr t^-
baksgebruik en blootgesteld staan aan chemische en fysische luchtvetontreiniging
in deze jonge leeftijdsgroep mogelijk wel een efiect heeft op de longfunctie.

#rjíjff;""cr 
oF REsprR ïoRy syMproMs rN MALES AGED tt-r9 Ey 

^REÀ 
oF REsTDBNcE AND

Never Ex-
smoked smoker b4 g

ol ol o//o lo lo

Cigarettes only
5-r4g r1-z4g z5*, g

ot o/ o/
lo lo /o

Unknown
MRC-ECCS

questionnaire o/

No symptoms Vlagtwedde
Maatdingen

8o.r

70.2

66.2

6s.l
fi.+ 7\.o ,1.4 ,g.o
j7.g 6r.1 44.8 2r.4

Ql:
Persistent cough

Vlagtwedde
Vlaardingen

2.4 t.2
4.8 

'.4

o 6i rt.6 ,o,t
ro.t ro.o t7.9 )r,,

Qz:
Persistent phlegm

Vlagwedde
Maardingen

r.4

4.8

tr.7
6.8

t., 6.1 8.5 2c..'

rr.2 9.4 r7.z z8.r

Qru:
Dyspnoea gt, z

oÍ mole

Magtwedde

Vlaardingen

,.,t.2

8.y

r4,,

I I'4 rr.z

8.9 r4.9

16.1 8.6

2r.7

,o.o

Qr3:
Dyspnoea gt. 3

or more

Vlagwedde

Vlaardingcn

,.Ir.4

7.9

2.6r.4

2,1 ,., g.o t2.5

Qr7: Magtwedde
Ever been wheezing Maardingcn

1).'
r8.r

z6.o

20.t
r4.5 r9.2 22.o 

'2.2r3.2 zz.8 ,r.j 45,,

Qr8:
§Thccze most
days/nights

Vlagtwedde

Vlaardingen

8.5

t2,,7.t

,.7

4.41.9

3.9o.,

I.I

Qr9:
Athmatic attacks

Magtweddc
Vlaardingcn

r.9
2.1

6.1

2.,
3.6
2.6

1.6 2.r o

6.1 6.o t.t

Total numbcr of Vlagtweddc
personsqucetioned Vlaarding€o

2ll
r88

590
6+,

77 t5
88 38

224 I4r
r8o rr4
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WERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLOGIE TNO

In het verslagjaat werd het merendeel van de in de voorgaande jaren aangevangen

teseatchactiviteiten voottgezet. Gezien het hier veelal langlopende pÍoeven
betÍeft, komen de resultaten slechts geleidelijk ter beschikking.

Bif het ondetzoek naar de mogeliikheden en gevolgen van isologe transplantatie

van nieren van oude Íatten naar jonge onwangeÍs bleek de eerder wanÍgenomen
sterfte van ontvangeÍs van een nier die ouder dan twee jaat was grotendeels
opgeheven te kurrnen worden. Deze sterfte wordt veroorzaakt door insufficiënte
werking van het niertransplantaat als gevolg van uitgebreide necrose van het
tubulaire 

^ppara 
t. De necrose is het gevolg van de bij de operatie optredende

ischaemie en kan tegengegaan wordea door bij de ontvangeÍ ten tijde van de

transplantatie slechts één eigen nier te verwijderen. De achterblijvende eigen nier
fungeert in de postopeÍatieve periode als het ware als een ingebouwd dialyse-

^ppar ^t, 
waaÍdooÍ het transplantaat in staat gesteld wordt te herstellen van de

bii de opeÍatie door ischaemie opgelopen schade. Na verwijdering van de eigen
nier van de onwangeÍ, t§/ee weken na de transplantatie, bleek het merendeel van
de getmnsplanteerde oude nieren even goed te functioneren als transplantaten
afkomstig van jonge donoren waarbij ten tijde vao de opeÍatie bij de ontvangeÍ
de beide eigen nieren verwijderd vraÍen. Naast de eerder gesignaleerde noodzaak
om bij het gebruik van niertransplantaten afkomstig van oude donoten de ischae-

mieperiode zo kort mogelijk te houden, dient men eÍ eveneens rekening mede te

houden dat dialyse in de eerste tijd na de operatie nodig kan zijn ten einde een

goed functionerend niettransplantaat te verkdigen.
Een aanvang werd gemaakt met de bestudering van de immunologische status

van de pÍaomys (mastomys) natalensis ten einde rM te galr. of het grote 
^àrfial

trunoren, dat deze knaagdieten spontaan op oudere leeftijd krijgen, verootzaakt
wordt door een stoornis of insufficiëntie van het immunologisch aÍweerapparaat

bij veroudering. Tevens wordt nagegaarL of eenzelfde mechanisme een rol speelt

bif de pathogenese van de glomerulonefritiden en andere degeneratieve afwiih-
gen die bij deze dieren op oudere leeftijd gevonden worden.

De reeds eerder aangevangen elektronen-microscopische onderzoekingen van
de nierafwijkingen werden verder vooÍtgezet. Tot op heden werden geen aafl-
wijzingen gevonden dat deze lesies door een virus vetootzaakt zouden worden.

De onderzoekingen naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan functie-
vedies van oÍganeÍl met het toenemefl van de leeftijd werden verder vervolgd aan

het levermodelsysteem bij de rat.
De studies naar optimale condities voor het levenslang observeren van veÍ-

schillende sooÍten proefdieren werden ten gevolge van ruimtegebrek op beschei-

den schaal gecontinueerd. Het geteedkomen in begin Í.g7r v^n additionele
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tijdelijke proefdierenruimten maakt het mogelijk deze observaties in het komende

iaar dt te bteiden. Tevens is hiermede vooÍzien in de behoefte om eeÍl aanvang
te maken met de opbouw -van zogenaamde cohorten vafl proefdieren ten einde
in de toekomst op elk gewenst tijdstip te kunnen beschikken over dieren van
verschillende leeftij den.

De in nauwe samenwerking met het Radiobiologisch Instituut TNo Íeeds eerder
aangevangen onderzoekingen naar de late gevolgen (degeneratieve afwijkingen,
tumoren) van bestraling met vetschillende sooÍten ioniserende smaling, alsmede
de medewerking aan het lopende onderzoek naar identificatie van de beenmerg-
stamcel werden verder vooÍtgezet.

Àan het eind van het verslagjzat werd oveÍeenstemming bereikt over de
uitbreiding van de §Terkgroep met een aantal medewerkers op het gebied van de
immunologie. Dit maakt het mogelijk om de reeds op bescheiden schaal a fige-
vangen onderzoekingen op dit gebied snel uit te breiden. Hoewel door middel
van uitbreiding van het tijdelijk laboratorium van de §7'erkgroep in de gestegen
ruimtelijke behoeften op bescheiden schaal kan worden .voorzier., is mede voor
rreÍdeÍe ontplooiing van de §Terkgroep nieuwbouw op kote termijn noodzake-
lijker dan ooit tevoren.

W'IIRKGROEP TNO VOOR KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE

ALGEMEEN

Het afgelopet jaar heeft in het teken gestaan van de vootbereiding en het in
gebruik nemen van de computerafdeling. Eind november kwam de Digital non
r;/zo computeÍ teÍ beschikking, welke door de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Volksgezondheid aan de St. Ursula Kliniek in bruikleen is gegeven, mede ten
behoeve van het onderzoek van de Werkgroep.

De afdeling heeft tot taak:
r. de betekening van de benodigde gegevens van de bij het circulatie-onderzoek

vetkregen curven,
z. ondersteuning van het project om te komen tot kwantifrcatie van het elektro-

encefalogram (rnc).
Aangezien het van belang is sigaalen vooÍ zover mogelijk 'on line'te verweÍken,

is begonnen met de ontwikkeling van de daaryoor benodigde interface. In af-
wachting van het gereedkomen hiervan werd de computer reeds korte tijd na
de aflevering gebruikt voor het maken van schattingen rran de belangrijkste
paÍameteÍs van een 

^anta) 
y^rt de bij het circulatie-onderzoek verkregen uit-
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rilrassingscurven. Vetwacht wordt, dat de directe koppeling van de computeï aan
de rG-kanaals appaÍatuuÍ voor de meting van de regionale cerebrale bloeddoor-
stroming (r-cnr) omstreeks mei r97r gerealiseerd kan worden. De programma-
tuuÍ ten behoeve van het 'on line' schatten van de paÍameters van de geregis-
teetde curven wordt thans ontwikkeld. Deze zal omstreeks dezelfde tijd
beschikbaar zijn. Voor de 'on line' registratie van het nr,c wordt een 3z-kanaals
- multiplexed analoog - digitaalomzetter geinstalleerd eÍl een digitale magneet-
bandunit. De wiize, §/aaÍop de enc-signalen yerwerkt zullen worden, is nog in
studie.

HET ONDERZOEK OVER DB REGIONALE HERSE,NCIRCULÀTIE

Zoals reeds vermeld werd in het jaarverslag ry69, moest het onderzoek van de
r-cBF met behulp van radio-actieve isotopen enige tijd worden onderbroken
aangezien zich bij enkele patiëÍrten na dit onderzoek neurologische complicaties
voorgedaan hadden. Ovedeg met en bezoek aan enige buitenlandse groepen (zie
jaawerslag i969) resulteerde in eenaantal veranderingen in de techniek, 'waarvan

de voornaamste waÍen het gebruik van een andeÍ tlpe catheters en kranen, als-
mede het tijdens het onderzoek continu ÍegistreÍen van de intta-arterieel gemeten
bloeddruk efl vaÍr het EEG, Dit bracht met zich mee, dat eÍ een groter aantal
medewerkers nodig was bii deze onderzoekingen (meestal , aÍtsen, r biochemica
en e labotanten). De uitbteiding van medewerkers en appaÍatuur was slechts
mogelijk doordat voor dit doel een gÍotere onderzoekruimte ter beschikking
kwam.

Het aantal onderzoekingen is betrekkelijk klein gebleven (namelijk chca 3o),
hetgeen het gevolg is van de stagnatie gedurende het eerste halfiax en van het feit,
dat een nog stÍengere selectie van patiënten werd toegepast. Na het invoeren van
de genoemde modificaties hebben er. zich geen neurologische complicaties meer
voorgedaan.

Begonnen werd met een onderzoek naar de invloed van Hydergine op de

Í-cBF. Het liikt waatschijnlijk, dat dit onderzoek op korte termijn afgesloten kan
worden. De mogelijkheid om ook tiidens de onderzoekingen het EEG te ÍegistÍeÍen
richtte weer de aandacht op het verband tusseÍr EEG en cerebtale circulatie. Een
mededeling werd hierover gedaan op het Congres over de r-cBF, gehouden in
Londen, september r 97o.

Door een van de medewerkers van Dr. Lassen (Kopenhagen) werd geatten-
deerd op het merkwaardige kortdurende vaatverwijdende effect van papaverine
op de cerebrale circulatie. Deze waarnemingen konden worden bevestigd; verdet
onderzoek van dit middel en vergelijking met kwantitatieve gegevens over het
rrc lijken aangewezen.
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Voorbereidend werk werd verricht vooÍ de computetverwerking van de

cfuculatiegegevens. Vermeld kan wotden, dat fweemaal een circulatie-ondezoek

weÍd gedaan bij patiënten, waarbij volgens de geldende «iteria een 'cerebrale

dood' bestond. Hierbij kon aangetoond worden, dat er geen cerebtale circulatie

via de afieria catotis inteÍna meeÍ aaÍtv/ezigwas, hetgeen een belangrijke bijdrage

leverde tot de beslissing om deze patiëoten vooÍ ofgaandonatie in aanmerking

te laten komen. Tevens bood dit de gelegenheid enkele curven te verkrijgen,

waarbif er uitsluitend circulatie via de atteria caÍotis exteÍna plaatsvond.

oNDERzoEKovERDEGEMIDDELDERESPoNSIESoPSTAPvoRMIGEv^RIATIES
IN LICHTINTENSITEIT

Dit onderzoek vordert wel, maaÍ helaas langzamet dan verwacht werd. Dit hangt

voornamelijk samen met het feit, dat zowel de responsies zelf als de veranderingen

met vaÍiaties in lichtintensiteit zeeÍ complexzijn.Daarnaast speelt ook een rol, dat

de medewerker, die dit onderzoek verricht heeft, ook een belangtijk gedeelte van

zifu tijd moet bestedett 
^an 

organisatotische, administratieve en ondetwiistaken.

COMMISSTE vooR ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK rNO (CAnCO)

Het onder leiding van de coöfdinatoÍ van de CÀRco staande team, dat metingen

verricht op het terrein van de functionele fysieke belasting, veÍleeflde medeurer-

king aan onderzoek op een drietal terreinen. Zo wetden metingen gedaan bij
werkzaamheden aan een elektro-oven vooÍ de bereiding van Staal, welke onder-

zoekingen zullen voÍden .voottgezet om het effect van bepaalde ergonomische

maatregelen te kunnen evaluerenl bif drie microkorfbalwedstrijden en een veld-

korfbalwedstriid om de functionele belasting tussen dames en heren te kunnen

vergelijken en bij enige ex-patiënten die na een hartinfafct weef aan het werk

\r/aÍen geg 
^Ít. 

Van deze laatsten werden gedurende een gehele werkdag de

cardiotachogÍammen vastgelegd. De resultaten geven aanleiding tot verder

ondeÍzoek, dat deels in het Medisch-Fysisch Instituut TNo zal plaatsvinden ter

toetsing van eeÍr aanta.l voorlopige conclusies.

Verdere onderzoekingen in het kader van de revalidatie van haÍtpatiënten zijn

afhankelijk van nader overleg met de klinische revalidatiegroep Riiksuniversiteit -
St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht).

De werkgroep Relatie Lawaai en Lawaaidoofheid vorderde aanzienliik met de

plannen om in r97r een populait geschrift over beroepshardhorendheid uit te

g.rr., en tot de bundeling te komen van een aantal arikelen over lawaai in de

industtie.

64



Uit praktijkonderzoekingen is gebleken dat lawaai, dat impuls-componenten
bevat, veel gtotete gehoorvediezel yetoorzaakt dan op grond van het 'equal
energy' principe verwacht mag worden.

De brochure, samengesteld door een studiecommissie onder leiding van Ir. J. À.
van Berne, met aanwijzingen aan constructeurs hoe machinelawaai in het bedrijf
bij de bron (machine) kan worden verminderd, zal spoedig verschijnen.

Tevens is een publikatie te verwachten van een onderzoek van de PÍoiectgroep
Standaardisatie onderzoekmethoden van de gezichtsfunctie, verricht doot Dr.

J. J. Vos in samenwerking met §í. Verkaaik en J. Boogaard (Instituut voor Zin-
tuigfysiologie nvo-rNo).

Het ligt in de bedoeling in r97r een onderzoek te staÍten, dat tot doel heeft de

gevaren vast te stellen, die personen lopen, die langdurig worden blootgesteld
aan betrekkelijk lage concentraties van min of meer gevaadijke chemische stoffen.
Dit geschiedt op initiatief van de Contactgroep Toxicologie van de cenco.

De coördinator had een actjef aandeel in de samenstelling van een ÍappoÍt oveÍ
de opleiding tot bedrijfsarts. De aanbevelingen uit dit Íapport geven reeds in r97r
aanleiding tot veranderingen in de opleiding. Verder werkte hij mede 

^al 
eeÍt

ÍappoÍt over de scholing van de medewerkers aan de bedrijfsgeneeskundige dienst
en a^n een uitgebreid rapport over de toekomst van de bedrijfsgeneeskunde in
Nederland.

Algeneen

In r97o betrok het Laboratorium voot Ergonomische Psychologie rxo (r,rr) een

eigen behuizing aar, de Ztider.zeeweg ro te Amstetdam. Vootdien genoot het
r,rn gaswrijheid in het Coronel Laboratorium lrooÍ Arbeidshygiëne van de Uni-
versiteit van Amsterdam.

In het r,s,p wordt onderzoek verricht tond het thema 'mentale belasting'. Het
aan de gang ziinde ondetzoek heeft in het bijzonder betrekking op de mentale

werkbelasting. In laboratorium- en veldonderzoek worden de gevolgen bestu-
deerd, die de zwa Íte vaÍl eefl taak kan hebben:
r. direct voor de taakuiwoering zelf, het functioneren van het centrale zenu\il'-

stelsel en de werkorganisatie;
z. indkect wat betreft de vindingrijkheid, de motivatie, de taaknormstelling, de

intetmenselijke contacten, de groepgeest eÍr het plezier in het werk.
Onderscheid wordt gemaakt tussen belasting door informatieverwetking en
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belasting door emotie en conflict. Onder informatieverwerking wordt zowel ver-
staan het verrrerken van door signalen aangeboden informatie als het genereÍen

van informatie zonder momentane invoer van informatie. Evengoed als elders

het onrwikkelen van meeq)ÍoceduÍes een sleutelpositie inneemt bij het aanvatten

van de ptoblemen tond de milieuverontreiniging, ziet het r-r,p het ontwikkelen
van meetmethoden als een eeÍste veÍeiste. Direct daaraan gekoppeld wordt er

gewerkt 
^ 

n eeÍt methode van taakbeschrijving, die zich laat interpreteren in
teÍmefl van belasting. De taak zelf wotdt geziet als een asPect van man-machine

systemen.
Àls fysiologische meetmethoden ter bepaling van de z:w"aÍte vafl eeÍr taak wor-

den ontwikkeld: de frequentie en de variabiliteit van de hartslag (sinusaritmie), de

ademfrequentie, verschillende rrc-variabelen en de huidweerstand.

Om de gevoeligheid van taken vooÍ oveÍbelasting fla te gaoÍt, wordt de dubbel-
taakmethode gebruikt in de versie van afleidingsbelasting, zoals deze in het r,:ep

is ontwikkeld. Bii deze vetsie wordt een neventaak als stoortaak gebruikt.

O ntw i kk e ling nt ee t ru e tho die k

Het veÍgeliikend onderzoek aaagaande verschillende scoringsprocedures van de

variabiliteit van het hartritme werd voottgezet. Een gedocumenteerd voorstel
werd uitgewerkt om te komen tot een verplaatsbare apparatuur waarmede direct
op de plaats vraar het onderzoek wordt verricht continu fysiologische gegevers

gereed gemaakt kunnen worden vooÍ computerbewerkin g. D eze appaÍatuuÍ wordt
aangeschaft, traardoor met name ten aanzien van de onrwikkeling van methoden

voor het meten van hartvariabiliteit, huidweerstand en plethysmografie profijt
wordt verwacht.

On twi kke ling ergono mi tcbe taaknnall se

Het ontwikkelen van een taakanalyse die zich laat intetpreteren in termen van
mentale belasting vindt plaats op Schiphol, waat in het kader van eeÍr ovefeen-

komst met de Rijks Luchtvaart Dienst de taken van de verkeersleiding worden
bestudeerd. Deze studie moet het mogeliik maken om het voÍmgeven aan de taken

van de verkeersleiding in de technologische ontwikkeling en de taakverdeling
tussen mensen en computeÍs beter af te stemmen op de mogeliikheden en begren-

zingen van de informatie-verwetkende systemen van het menselijk brein.
Er worden viet benaderingswiizen gehanteerd:

r. Analyse van de taak vrr, app* als een PÍoces in de tijd.
z. Onderzoek naar ftijna) ktitische incidenten (knelpunten).

* Naderingsvetkeersleider.
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,. Een expeÍiment aangaande conflictonderzoek en landingsvolgotde (dat wil
zeggen kans op zelfde plaats en tijd van verscheidene vliegtuigen).

4. Vaststellen van belasting aan de hand van simulatie.
De eerste twee kwamen vafl staÍt.
Van de taakvan verkeersleideÍ van de afdeling 'Àpproach'werd een stÍoom-

diagram gemaakt. Per taakonderdeel werd onder zoveel mogelijk gelijke om-
standigheden de reële tijd gemeten. Hiervan worden gemiddelde en spreiding
berekend. Op grond y^n deze uitkomsten zal worden flagegaan in hoeverre er
correlaties bestaan tussen de beschikbare tijden peÍ taakonderdeel voor een gehele
aflrandeling. Langs deze weg probeert men eÍ achter. te komen welke gevolgen
een eventuele overschrijding van de tijdsduur van eefl bepaald taakonderdeel heeft
op de beschikbare tijd voor volgende taakonderdelen; in hoeverre komen deze

onder tiidstÍess of worden ze zelfs onmogelijk?
Aan de hand van de aldus verkregen tijdverdelingsfuncties voor de afzonder-

lijke blokken van het stroomdiagram zal worden geprobeerd oveÍ te gaan tot een

'fast time' simulatie, waarbij zal worden nagegaart srat de invloed op de afhande-
ling is van variaties of wijzigingen in de verschillende omstandigheden, van veÍ-
tragingen in taakonderdelen, van samenhangen en correlaties tussen taakonder-
delen en dergelijke.

§7at punt z. de knelpuntenanalyse betreft, werd aan de hand vaÍr vÍagen en
gesprekken nagegaan onder welke omstandigheden bepaalde factoren in het
machine systeem, zowel in het mens-machifle systeem als in het meÍrs-mens
systeem, kritisch kànnen worden. Geprobeerd werd tot een voodopige indeling
in categorieën te komen van die factoren in het systeem van luchtverkeersbeveili-
ging, die op een gegeven ogenblik veÍaÍrtsrooÍdelijk kunner zljn voor het ont-
staaÍr van (biina) kritische situaties, leidend tot 'neaÍ air misses'.

Deze voorlopige indeling in categotieën zal worden bijgewerkt en uitgebreid
met behulp van voortgezette interviews en een enquète ten einde tot een analyse
te komen van de wijze van functioneren van het huidige luchtverkeersbeveiligings-
systeem onder kritische omstandigheden. Deze kritische incidenten zullen worden
geinterpreteerd in termen van psychologische functies, zoals (beperkingen in)
karaalcapaciteit, kort en lang geheugen en dergelijke.

Om de aldus gevonden indicatoren eefl bredere theoretische basis te geven,
zullen bovendien labotatorium-experimeoten worden uitgevoerd met behulp
wàar-vafl strategieën om mentale belasting te reduceren zullen worden bestudeerd
(o.a. ezelsbruggeties). De aldus geïdentificeerde factoren zullen tevens worden
opgenomen in de 'fast time' simulatie.
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Iraloed uan oaerbelasting op taakaituoering

Door het toevoegen van een stoortaak wordt de testsituatie, waarbij instrumenten

en taken worden bestudeerd, kritisch. Dit gebeurt in de vliegsimulator en in
laboratoriumproeven. In dit ondenoek zal ook de simulator van de vetkeerslei-

ding worden bettokken.

Micro-anallse aafi rilefitale taken in bet laboratoriam

Met behulp van fysiologische metingen zowel als van de bovengenoemde stoof-
taakmethode wordt flagegaar. welke van de informatievetwerkende étappes, zoals

detectie, identificatie, oveÍwegeÍl , ketze, stureÍr van het gedrag, terugmelding,

de grootste Íelatieve bijdrage levert tot het niveau van belasting door informatie-

verwerking.
Het lijkt erop dat vooral het van start laten gaalfl en stuÍen van antwoord-

handelingen (monitoring) een belangrijke biidrage levert. Het spreekt vanzelf,

dat het van gÍoot belang is bij het vofmgeYen van taken hiermede rekening te

houden.

Modelontwikkelirg

Bij het ontwikkelen van modellen is de meet- en regeltechniek nauw betrokken.

Een meet- en regeltechnisch ingenieut werd daattoe aan de staf van het r-rp

toegevoegd.

WERKGROEP KEURING VÀN TÀNDHEELKUNDIGE MÀTERIÀLEN INO

ALGEMEBN

Overeenkomstig de in het naiaat van 1969 door de Commissie voor Keuring van

Tandheelkundige Materialen rxo uitgewerkte richtlijnen voor de te volgen
procedure inzake:
a. publikatie van het feit, dat in Nederland een begin zou wotden gemaakt met

de keuring van tandheelkundige materialen;

b. benadeting van de fabrikanten der voor keuring in aanmerking komende

produkten;
c. publikatie der keuringsÍesultatefl,
is aan de hand van door middel van het Nederlands Tandartsenblad gehouden

enquètes onder de tandartsen en de diensten voor schooltandverzorging in apdl
r97o begonnen met voorbereidiflgen vooÍ de keudng van hiervoor in aanmerking

komende amalgaamprodukten en tandheelkundig kwik.
Àan de betrokken fabrikanten werd een op het secretaÍiaat van de Gezondheids-
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oÍganisatie TNo - in overleg met het hoofd van de \tretkgtoep zowel als met de

Commissie voor Keudng van Tandheelkundige Materialen TNo - ontwoÍpen
oveÍeenkomst voorgelegd, waarin de in acht te nemen vooÍwaafden bii het in
de keuringspÍoceduÍe opnemen van het betreffende produkt zijn neergelegd.

De hieropvolgende fase laat zich het best omschrijven als een fase van ondet-

handelen met de fabrikanten, die zich voor de eerste maal geconfronteer.d zagen

met een in Nederland opererende keutingsinstantie en die zich uit de aard dier
zaak uitvoerig wensten te beraden omtÍent het al dan niet ondertekenen van de

door de Gezondheidsorganisatie rNo aan hen voorgelegde overeenkomst tetzake.
Een aantal producenten -dietezamen in totaal zo merken op de markt brengen-

heeft de tot hen gerichte uitnodiging aanvaard. Met name dient hierbij te worden

vermeld, dat met betrekking tot het in Nederland gefabriceetde produkt overeeÍr-

stemming is bereikt over de door de Gezondheidsorganisatie rxo gestelde voor-
waarden.

Aangezien de eente amilgaamprodukten aldus konden worden gekeurd, zal

de eerste halfiaadijkse publikatie (liist) van gekeurde materialen in ianuari r97r
in het Nedetlands Tandartsenblad vetschijnen.

In het najaar werd door het hoofd van de §Terkgroep actief deelgenomen aaÍl

de vergaderingen, gehouden in het kader van de jaadijkse biieenkomst van de

technische commissie 'rso/rc ro6 Dentistry' van de International Organisation
for Standardisation (rso) in Den Haag.

Ook werd door het hoofd van de §Tetkgroep een voordracht gehouden in het
kader van het door de Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit te

Niimegen georganiseerde symposion'Surdentisma'(nternational Symposium on
calcified tissues, dental and swgical materials and tissue-matedal interactions).

RESBARCH

Op het technische vlak zijn vetschillende activiteiten ontplooid:
a. Ondezoek naar de kwaliteit va.i zes sooÍten kwik, zoals zii n de tandheel-

kundige praktijk plegen te worden gebruikt. Hierbij bleek dat de meeste

sooÍten kwik niet voldoen aan de te stellen eisen. In vele gevallen wotdt kwik
verhandeld zondet dat een kwaliteitsbeoordeling is vericht. Door de Werk-
groep is een eenvoudige methode gezocht om redelijk zttivet kwik om te
werken tot eeÍr tandheelkundige kwaliteit.

b. De §Tetkgroep heeft verschillende sootter amalgaarltlegering - alvorens tot
de eigenlijke keuring oveÍ te gar";n - aaÍt eelr proefkeudng onderworpen ten-
einde de specifieke problematiek te kunnen beheersen. Tevens zijn instrumen-
ten ont§/ikkeld om een grotere 'produktie' mogelijk te maken.

c. In samenwerking met de Afdeling Materiaalkunde van het Tandheelkundig
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Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht is een methode ontwikkeld om de
nauwkeurigheid van een afdruk, verktegen met elastomeÍen, tot op één
micrometer te kunnen beoordelen. Deze methode wordt door de §Terkgroep
gebruikt om materiaal te vetzamelen ten behoeve van de rso/rc ro6-wc z, die
zich belast heeft met het opstellen van een specifi.catie voor 'Elastomeric
Dental fmpression Materials'.

Proiectgroepen

PROJECTGROEP EpTLEPSIE-ONDERZOEK TNO

Een kort résumé van een drietal inmiddels beëindigde onderzoekingen volgt
hieronder.

EprLBpsrE BN vERKEER (ons, n. J. M, vAN orn r,ucr)

Er wetden gegevens oveÍ r 5 5 verkeersongevallen, die zeker ten gevolge van
epilepsie tusseÍr r9r9 en 1968 in Nederland zijn voorgekomen, uit het materiaal
van het Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen verzameld.
Een samenvatting van deze gegevens luidt als volgt:
r. Uit de opvorderingen op vermoeden vafl ongeschiktheid in verband met

epilepsie blijkt dat ongevallen ten gevolge van epilepsie zeker vootkomen. De
schatting van Herner, dat slechts in r op de 4.ooo verkeercongevallen et
sprake is van een ongeval ten gevolge van epilepsie, lijkt redelijk. In Neder-
land zouden dan ongeveet 40 van dergelijke ongevallen per. jaar voorkomen.
Door pteventie zou men deze ongevallen voor 85o/o kunnen voorkomen. Het
liikt gerechwaardigd in die richting pogingen in het werk te stellen. Een
dergelijke maatregel heeft evenwel geen betekenis voor de verkeersveiligheid
in het algemeen. Wel kan deze maatregel betekenis hebben voor de veiligheid
van de patiëflt met epilepsie.

z. Men heeft in Nededand in alle provincies ongeveeÍ een even grote kans
gevotderd te worden op vermoeden van ongeschiktheid in verband met
epilepsie. In Zuid-Holland heeft men mogelijk iets meer kans dan gemiddeld,
in Limburg iets minder. In Den Haag heeft men duidelijk minder en in
Rotterdam duidelijk meer kans dan gemiddeld.

3. In ongeveer 8oo/o wordt de vordering ingesteld naar. aanleiding van een

ongeval enin zoo/o om andere redenen.
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6.

,.

In ongeveer r5o/ois het epileptische insult dat het ongeval tot gevolg heeft,

het eerste insult dat de patiënt ondervindt.
Heeft men verscheidene toevallen gehad voor het ongeval, dan is n 8SoÀ

de voorlaatste toeval minder dan z iaar geleden.

Een belangriik deel van de opvorderingen ten gevolge van epilepsie lijkt voor
rekening te komen van tempoÍale epilepsie.

7. Slechts een minimaal deel van de opvorderingen leidt tot een geschikt be-

vinden van de gevotderde.
8. Van de zo3 ongevallen ten gevolge van epilepsie berusten slechts r 1 oP een

zekerc diagnose epilepsie en een duidelijke datie tussen het ongeval en een

toeval. De dubieuze gÍoep maakt de gemiddelde ernst van de ongevallen

grotef in vergelijking met de gtoep ongevallen waatYat de toedtacht zeker

op epilepsie berust.

9. Ongevallen ten gevolge van epilepsie ziin waarschijnlijk notmaal ernstig

en hebben een noÍmaal aantal slachtoffers'
ro. Ongevallen ten gevolge van epilepsie wiiken op de volgende punten af van.

het gemiddelde vetkeetsongeval in Nededand met een voeÍtuig waafvooÍ
een rijbewijs nodig is:
a. ze vinden vaker buiten de bebouwde kom plaats;

b. ze zijnvaker éénzijdig en komen vaket tot stand door een botsing van een

djdend voeÍtuig met een vast voorv/erP;
c. ze zijn minder vaak het gevolg van botsingen tussen djdende voertuigen.

ONDERZOEK NÀAR DE KLINISCHE WERKZAAMHBID VAN EEN NIEUW' ANÍI-EPILEPÍICUM,

HBT N DrpRopyLAzrJNzuun (orrerrNrÈ)

Het onderzoek werd in ry69 dubbelblind opgezet in samenwerking met de

§Terkgtoep Klinisch Geneesmiddelenondezoek rNo. De resultaten zullen binnen-

kort uirvoerig worden gepubliceerd in Psychiatria, Neutologia, Neutochirutgia.
In het onderzoek werden 4z patiënten betrokken, allen opgenomen in de centra

van het fnstituut voor Epilepsiebestrijding. Dtie patiënten vielen af.

Bii 7 patiënten luidde de diagnose absences, begonnen voor het zesde levensjaar

(geen rrc ctiterium).
Bij ro patiënten was de diagnose typische absences, begonnen na het zesde

levensjaat (rrc: typische , per sec. piekgolfcomplexen).
Bij 1 patiënten was de diagnose typische partiële epilepsie met complexe

symptomatologie van het zogenaamde psychomototische type (en63 typerende

activiteit in één of beide temporaalkwabben).
Bij r I patiënten was de diagnose gegeneraliseetde tonische clonische convulsies

bii patiënten met vemchijnselen van cerebtale beschadiging (mc: géén cdtetia).
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Bif 6 patiënten wetden uiteenlopende diagnoses gesteld, welke afweken van
bovengenoemde viet categoÍieën.

Alle aanvallen, die door vetplegend petsoneel, onderwijzers of. §/erkmeesters
wetden §/aargenomen, werden dagelijks genoteerd. De resultaten van de be-
handeling werden n gegaar. door deze aanvallen op te tellen. Indien de score in
de Depakine-periode geliik was aan of. minder dan 5oo/o van die in de placebo-
periode, werd het resultaat als positief geboekt. Indien daarentegen de score in
de placebo-periode gelijk was aan of minder dan 5oo/o bedroeg van die in de

Depakine-periode, werd het resultaat als negatief geboekt. Binnen deze grenzen
werden de resultaten als indifferent (:) genoteerd.

De resultaten zijn in onderstaande tabel weeÍgegeven, samen met het oordeel
van de epileptologen, die daarbij imponderabilia betrokken.

Epileptologen

EFFECT \/ÀN r{ET DOOR 
^NÍr-EPILEpTICÀ 

BrJ LTJDERS AAN

; ï ; ;.ï,ï ;.J:ï ; #ffi 
", 

""* 
d;"ï:,rij ding,e Heem_

stede en langdurig behandeld met vooÍnamelijk diphenylhydantoine, phenobar-
bital en primidon, wetd een dubbelblindonderzoek verricht naar het effect van
orale toediening van ry mg foliumzuur per dag gedurende 3 maanden volgens
bepaalde vastgestelde criteria.

De experimentele groep bestond uit 3o, de placebogroep uit ,r patiënten. Ver-
gelijkingswaatden voor het geleidingsonderzoek der perifere zenuwen werden
verktegen bij een controlegroep bestaande uit 4 patiënten en 3z inwonende ver-
plegenden zondet medicatie, die hetzelfde voedsel gebruikten als de patiënten in
het dubbelblindonderzoek. Vergelijkingswaarden vooÍ de foliumzuur- en vita-
mine B* activiteit in het serum werden verkregen bij zG van deze personeelsleden
en bij de genoemde 4 patiënten zonder medicatie.

Foliumzuurtoediening had geen effect op de foliumzuuÍactiviteit in de liquor
cerebrospinalis. De veronderstelling van Hetbert en Zalusky (196r) dat de folium-
zuuractiviteit vanuit het serum in de liquor zou worden geconcentÍeerd werd op

72



basis van de huidige bevindingen veÍu/oÍpeÍr. Er leek daarentegen een absolute
bloedJiquor barrière voor foliumzttt te bestaan. De veronderstelling werd naar
voren gebracht dat de foliumzuuractiviteit in de liquor afkomstig is uit het
zenuwstelsel.

Bij elektroneurologisch onderzoek van de neÍvus ulnaris en de netvus peroneus
bleek bij de epileptici de gemiddelde geleidingssnelheid van zowel de snelst als

de traagst geleidende motorische a-vezels geringet, de gemiddelde distale latentie
langer en de gemiddelde amplitudo der geprovoceerde spierpotentialen kleiner
te zijr, dan bij de personen zonder medicatie.

Foliumzuurtoediening had op deze waarden geen invloed. Bij een kortdurend
expedment had Hope (r963) alleen de geleidingssnelheid van de fiageï geleidende
motorische or,-vezels oncler invloed van diphenylhydantoïnetoediening significant
zien afnemen.

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat aan toediening van folium-
zuur bij epileptici die langdurig waren behandeld met vooÍnamelijk diphenyl-
hydantoïne, phenobatbital en primidon geen voordelen waren verbonden ten
aanzien van de functie van het zenuwstelsel. Er is dus geen reden om foliumzuur
als routine aan de medicatie toe te voegen. Anderzijds bleek orale foliumzuur-
toediening ook geen toeflame van de insulten te verooÍzaken, zodat, in die zeld-
zame gevallen waatin ondet invloed van anti-epileptica een megaloblastaire anemie

ontstaat de causale therapie met foliumzuur als veilig beschouwd kan worden.
Het is niet waarschiinliik dat de Íleuropathieën bij epileptici, die blijkens dit
ondetzoek frequent vootkomen, door een tekort aan foliumzuur worden ver-
ootzaakt. Aannemelijker is dat de anti-epileptica zelf hiervoor verantwoordelijk
zijn.

Ten aanzien van de nog lopende onderqoekingen kan het volgende worden vermeld:
De samenwerking met de §Tetkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek rNo

voor de beoordeling van cyheptamide, een door de firma Gist-Brocades als anti-
epilepticum gepÍesenteerde stof, werd voortgezet.

Het onderzoek naar methodieken vooÍ de bepaling van de bloedspiegels van
anti-epileptica was in r97o speciaal gericht op het toetsen van de methode aan

de praktijk. Vooral voor de bepaling van carbamazepine bleek het noo&akelijk
de sera te zuiveren van cholesterol om te voorkomen dat de kolom bij grotere
series bepalingen volloopt met dit natuurlijk voorkomende lipide en de metingen
gaat storen. Momenteel wordt voor deze zuiveringsprocedure gebruik gemaakt
van dunnelaagchromatografre. Hierdoor worden tevens batbituraten verwijderd.
Gezocht wotdt naaÍ een snellere en selectievere methode vooÍ het verwijdeten
van het cholesterol. Over de resultaten van het onderzoek werden voordtachten
gehouden voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie te
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Tilburg eÍl vooÍ de Ligue Ftangaise contÍe l'Epilepsie te Parijs. Enkele publikaties
zullen binnenkort verschijnen.

Voorts werd veel tijd besteed aar,ltetvetzamelen van gegevens vooÍ de verdere
evaluatie van de psychologie van de epilepsiepatiënt. Ook hierover zal binnenkort
een publikatie verschijnen.

De cluster-analyse volgens Boon van Ostade werd operationeel gemaakt voor
een poging met behulp van deze techniek de verkregen gegevefls op het voorko-
men vaÍ] ziekte-eenheden te onderzoeken.

Het onderzoek naar aminozuur-excÍetiepatÍonen gaat gestadig vooÍt. Et zijn
echter nog te weinig gegevens vetkregen om tot een uitspraak over de vraag-
stelling te komen.

In samenwerking met Dr. J. L. Jessen van het Sociologisch fnstituut te Gro-
ningen werd een onderzoek opgezet naar de sociologische aspecten van het
epilepsieprobleem. Als eetste resultaat kwam een scriptie ter tafel van Dts. H. C.

Mulder en Drs. Y. H. Gietema; gebaseerd op deze 'Sociologische verkenning'
zal eea stÍategie voor toekomstig onderzoek worden ontwoÍpen.

Van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid §/eÍd appaÍatuuÍ
in bruikleen ontvangen. Hierdoor kon een onderzoek'vrordeo opgezet naar de

correlatie tussen bloed zuur-base evenwichwerschuivingen voor eÍl na lichame-
lijke inspanning en elektto-encefalografische bevindingen bij epilepsiepatiënten
die na lichamelijke inspanning insulten krijgen.

pRoJECTGRoEp psycrrorrvcrËNE TNo

ALGEMEEN

De Studiecommissie Psychohygiëne rNo heeft zich in het verslagiaarbeziggehou-
den met de opstelling van een onderzoekpÍogÍamma vooÍ een in te stellen §íerk-
groep Psychohygiëne rNo. Dit plan bevat ondet meeÍ een ondezoek op het gebied
van de geestelijke gezondheidszoÍg van flatbewonets, alsmede een onderzoek naat
geestelijke gezondheidsaspecten van de arbeidsongeschiktheid. Bii de veÍdeÍe
uitwerking van het progÍamma yan deze werkgtoep zal onder meer gebruik
kunnen worden gemaakt van de resultaten van de hietonder genoemde suÍvey.

suRvEy op HET GEBTED vAN psycHoHvcrËNrscrr oNDERzoEK

In de loop van het verclagjaar wetd het onderzoek afgesloten. Door dit ondetzoek
is een inzicht verkregen in de onderzoekingen welke de afgelopen rc jaar in
Nederlandophetgebiedvandepsychohygiënezijn verticht. fn totaal werden r3o
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studies geanalyseerd van psychiatrische, psychologische, sociologische en juri-
dische ooÍspÍong. De voornaamste conclusies ten aanzier. van de stand van zakerr

op het gebied van §/etenschappelifk onderzoek naar psychohygiënische vt^àg-
stellingen waÍeÍI:
r. Er is een zeet kleine minderheid van ondetzoeken met eeÍl uitgesproken

psychohygiënische vraagstelling. De medisch geodënteerde onderzoeken
houden zich- uiteraard -bezig met afwijkingen van de medische norm. Voot
srudies vanuit de sociologische discipline is de psychohygiëne een randver-
schijnsel dat nauwelijks erkend wordt. Het meeste nut hebben tot nu toe de

psychologische en sociaal-psychologische studies afgeworpen.
z. Een tekort van vooÍflamelifk theoretische aard bestaat uit het ontbteken van

een multidisciplinair model, waarin de relevante factoren ziin opgenomen.
Met name zal het van belang zijn een model te ontweÍpen vraarin zinvolle
relaties worden gelegd tussen het macro-, meso- en microniveau.

3. Het is noodzakelijk te komen tot eefl gÍoteÍe concentratie van het weten-

schappelijk onderzoek op het gebied van de psychohygiëne.
Aan de hand van de resultaten van de suryey kon een aantal aanbevelingen worden
gedaan voor verder onderzoek. Dit betreft de verzameling van basisinformatie
over ongezondheid en stoornissen eÍl eeÍI aantal actuele maatschappeliike pro-
blemen op het terrein van het sociale en ruimtelijke milieu en de effecten daarvan

op de psychische gezondheid.

De eerste 3 maanden 'van t97o stonden in het teken van de voorbereiding van het
onderzoek. Als eerste doel wordt beoogd de grootte efl sameÍrstelling van de

gÍoep zelfmoordpogeÍs zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Daarnaast zal

worden getracht na te gaar- of de categorie suïcidanten die na eeÍl poging in leven

blijven dezelfde sociale kenmerken vertoont als de groep waarv^n de poging tot
de dood heeft geleid. Verder wordt gehoopt een nader inzicht te verkrijgen in de

organisatie van de hulpverlening.
Yan zo april tot zo mei werd een proef-enquète gehouden om de invulbaatheid

en betrouwbaarheid van de coflcept-\,Íagenlijst te toetsen. Aan deze enquëte

werkten tsHaagse huisa:tsen, z psychiatrische inrichtingen en r psychiater mee.

Naar aanleiding van de resultaten van de proef-enquète werden enkele ver-
anderingen in het enquëte-formulier aangebr.acht.

Vervolgens zijn alle huisattsen, psychiaters, psychiatrische iorichtingen, Ge-

meentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdiensten door de Staatssecretaris van

Sociale Zakenen Volksgezondheid van het project op de hoogte gesteld en is hun
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om medewerking gewaagd. De Sociale Psychiatrische Diensten wetden hiertoe
later benaderd.

In februari r97t zal een eeÍste bewerking plaatsvinden van het ontvangen
matetiaal over de maanden september tot en met decembet tg7o.

PROJECTGROEP PRAEDIABETES TNO

De Projectgroep Ptaediabetes rNo werd opgericht voor het doen van een ondet-
zoek naar het vetmogen tot insuline-afgifte ondet invloed van verschillende
prikkels bij een gÍoep peÍsonen, die op grond van suikerziekte bii beide ouders
een hoog risico lopen te eniger tijd een manifeste diabetes te krijgen. Naast
kwantificeting van de insulineteserve wotden metingen gedaan van de dikte van
de basaalmembraan van capillairen. Verondersteld wordt, dat op deze wijze ge-

gevens kunnen worden verkregen over het eventuele bestaan van eefl correlatie
tussen afgenomen insulinereserve en toename van de dikte van de basaalmembraan,

c.q. of één vafl beide afwijkingen steeds aan de andete vootafgaat. Dit impliceet,
dat bii dezelfde persoon het ondezoek enige malen zal worden hethaald met
een tussenpoos van één of meer jaren.

In het verslagjaat werd oriënterend onderzoek gedaan in Leiden en Groningen
bij een groot aantal personen. Het bleek hierbij, dat velen van hen reeds bij voor-
lopige poliklinische beoordeling aan de hand van een otale glucosebelastingsproef
met roo gram glucose peÍ os niet voldeden aan de criteria van Fajans en Conn, dat
wil zeggen dat zij bloedsuikerwaarden hadden, die maximaal hoger lagen dan

fio mgo/o en na twee uren hoger dan rzo rÍrgo/o.In Groningen werd een achttal,
dat aan deze voorwaarde voldeed, volgens het opgestelde schema ondetzocht. fn
Leiden werd een viertal peÍsonen in het onderzoek betrokken, die niet geheel

voldeden aan bovengeaoemde strenge criteria, maar die toch naar het oordeel
van de ContactgÍoep rNo inzake onderzoek op het gebied van diabetes mellitus
konden worden beschouwd als niet lijdende aan diabetes mellitus.

De resultaten van het onderzoek tot dusver maken duidelijk, dat de beteidheid
van hiervoor in aanmetking komende proefpersonen navoonf.gaande uitleg van
de bedoeling in het algemeen voldoende is. Dit wijst eropr dat het onderzoek door
bettokkenen niet als een grote belasting wotdt ervaÍeÍr.

De voor dit onderzoek in aanmerking komende proefoersonen blijken tot
dusver in leeftijd te vaÍiërcn tussen 17 efl 4J iaar; kinderen werden niet in het
onderzoek bettokken.

Het is duidelijk, dat de te ondetzoeken populatie klein is en zal bliiven. Dit
behoeft niet als een nadeel te worden gezien, aangezien het verwetken van de

gegevens van iedere propositus veel tiid kost.

76



Een probleem blijft de coördinatie van de wetkzaamheden in Leiden en Gto-
ningen. Beide groepen wisselen regelmatig te ondetzoeken monsters uit. De
vergadering van vooÍmelde Contactgroep biedt echtet onvoldoende gelegenheid

voor ovedeg op technisch niveau. De ProjectgÍoep btacht hier enige malen

verslag uit over de vordedngen. Zij heeft echter behoefte aan bijeenkomsten in
de labotatoia zelf. Een dergelijke bijeenkomst van intetnisten, biochemici en

elektronenmicroscopici zal À maafi r97t in Groningen plaatsvinden.

Samenyattend kan worden gesteld, dat de proefopzet uitvoerbaar is gebleken.

Gezien de veelomvattendheid van het project zou het de voorkeur verdienen dit
onderzoek slechts in een beperkt aantal centÍa telaten uitvoeten, aangezienhet

eventuele voordeel van de beschikbaarheid van een gÍoteÍ aantal proefpersonen

door inschakeling van meer centra vedoren zo.u g^aÍl, dootdat de coördinatie op

biochemisch - en elektronenmicroscopisch - technisch niveau te veel energie

zou opeisen.
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GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKINGEN

Individuele ondetzoekingen

AFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN

ÉEÍ TBSTEN \rÀN EEN NEDERLANDS ANTI-D GAMMAGLOBULINEPREPARÀAT IN
VERBAND MET DE PROFYLAXE VÀN DE RHESUS-IMMUNISÀ']TIE

Een onderzoek betreffende het hierboven vermelde onderwerp werd in de jaren

ry67 tlm r969 uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Dr. Karl Landsteiner.
Een samenvatting van het eindverslag volgt hieronder.
In Nededand worden naar schatting jaadijks rooo-rroo kinderen geboren, die

lijdende zijn aan de hemolytische ziekte van de pasgeborene en van wie waar-
schijnlijk ongeveeÍ de helft in aanmerking komt voor één of meer wisseltransfu-
sies. Hoewel de levenskaÍrsen van deze kinderen hietdoor zeer zijn verbeterd,
blijken echter nog ongeveeÍ roo kinderen per jaar ten gevolge van genoemde
ziekte te ovediiden, terwijl ruim r5o kinderen dood ruorden geboren.

De hemolytische ziekte van de pasgeborene wordt veroorzaaktdoordat de erytro-
cyten van het kind vetsneld worden afgebroken onder invloed van de antistoffen
tegen de Rhesus-factor die bij de Rhesus-negatieve moeder zijn gevormd tegen de
Rhesus-positieve cellen van het kind. Men neemt algemeen aan, dat geringe hoe-
veelheden kinderlijk bloed vooral nà de paÍtus in de moederlijke circulatie kunnen
doordringen. Het is gebleken, dat de Rhesus-immunisatie kan worden voorkomen
door direct na de partus Rhesus-antistoffen, in de vorm van anti-D immunoglo-
buline bij de moeder in te spuiten, waardoor de foetale Rhesus-positieve cellen
snel uit de circulatie verdwijnen en niet meeÍ antigeen werkzaam kunnen zijn.

Het doel van het door de Gezondheidsorganisatie rNo gesubsidieerde project
was een meer gedetailleerd onderzoek te verrichten oveÍ het isoleren van het
anti-D immunoglobuline uit menselijk plasma, dat rijk is aan Rhesus-antistoffen.
Tevens werd in dit onderzoek grote aandacht besteed aan de bepaling van de
specifieke activiteit van het uitgangsplasma en die van het geisoleerde anti-Rhesus
i mmunoglobulinepreparaat.
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Het anti-D immunoglobuline werd uit menselijk citraatplasma geïsoleerd door
gebruik te maken van eeÍ] gemodificeerde alcoholfractioneringsmethode, zoals
oorspronkelijk ontwikkeld door Cohn. Door variatie van alcoholconcentÍatie,
pH, temperatuuÍ, ionsterkte en eiwitconcentÍatie is het mogelijk de immuno-
globulinefractie te isoleren.

Het gedrag van immunoglobuline tijdens dit bij lage temperatuur uitgevoerde
zuiveringsprocédé werd enerzijds gevolgd doot aan kleine proefcharges plasma
tracerhoeveelheden van met 126J gemerkt immunoglobuline-G (IgG) toe te
voegen en de radioactiviteitsverdeling over de verschillende fracties te meten.
Ànderzijds werd dit ondetzoek uitgevoerd door onder andere de hoeveelheid
IgG te bepalen met behulp van de rudiaal immunodiffusietest volgens Mancini. In
beide gevallen bleek, dat op eiwitbasis 6o-650/o van het in het oorspronkelijke
plasma aanwezige IgG in gezuiverde vorm kon worden gewonnen.

Voor de behandeling van de werkzaamheid van het geïsoleerde preparaat en
ook voor het verkrijgen van verder inzicht in de opbrengst van specifieke anti-
stoffen was een in vitro methode noo&akelijk, vraaÍmee de Rhesus-antistoffen
kwantitatief kunnen worden bepaald.

In verbafld hiermede werd binnen het hier samengevatte project ook zeer veel
aandacht besteed aan de onrwikkeling van een hiertoe geëigende techniek. In
navolging van Hughes-Jones werd het te onderzoeken monstet gemerkt met
726J, waatna de specifieke opname aan variërende hoeveelheden D-positieve
eÍytÍocyten werd bepaald. Ondanks vele experimenten v/as de nauwkeurigheid
van deze bepaling teleurstellend ten gevolge van het optreden van een hoge
aspecifieke binding. Betere resultaten werden behaald met de zogenaamde in-
directe bepalingsmethode, waarbij gebruik werd gemaakt van met 125J gemerkt
anti-IgG. Met een gÍote oveÍmaat anti-D IgG ten opzichte van het gebonden
anti-D immunoglobuline werd een bepaling uitgewerkt, die in nauwkeurigheid
overeenkomt met die zoals in het wso reference laboratorium te Londen wordt
uitgevoerd.

Samenvattend kan worden gesteld, dat het met eeÍr redelijke opbrengst mogelijk
is anti-D immunoglobuline uit Rhesus-antistoffen bevattend citraatplasma te

verkriigen met behulp'i,an aethanol bij lage tempeÍatuur. Tevens werd een nieuwe
methode ontwikkeld ter bepaling van de specifieke activiteit van het geisoleerde
prePar at.

FONIÀTRISCH ONDERZOEK VOOR DE DIAGNOSTIEK VAN STEMSTOORNISSEN

In ry69 werd aan Prof. Dr. P. E. Hoeksema subsidie vedeend voor bovenvermeld
onderzoek, dat werd uitgevoerd door Drs. H. K. Schutte.

Uitgegaan werd van de in de literatuur beschreven courbe vocale of fonetogram.
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Het fonetogram is een grafiek waarin voor iedere toon, die een patiënt of proef-
persoon kan produceten, de minimale en maximale intensiteit wordt geregistreerd.
Men gebruikt deze methode bij het meteÍr van de stemomvang - uitgedrukt in de
frequentie van beneden- en bovengreÍrstonefl - en van de stemsterkte - minimale
en maximale intensiteiten bij de diverse toonhoogten - uitgedrukt in decibels.
Met deze techniek van objectieve registratie heeft men de mogelijkheid om:
r. eeÍr klassificatie van de verschillende stemsooÍteÍL aa.n te geven ;
z. de plaats van de registerovergangeÍr te vinden;

3. de veranderingen van de curve fla te gaafl tijdens de mutatie;

4. de beinvloeding van de curve door verschillende stemstoornissen te beoordelen.
Regelmatige opname van het fonetogram bij een stempatiënt, die in behandeling
is, biedt de mogelijkheid van objectieve registratie van de vorderingen.

De meting wordt als volgt uitgevoerd.
De patiënt of proefpersoon staat op een bepaalde afstand van een microfoon.

Hier werd gebruik gemaakt rran eeÍr condensatormicrofoon. Met een muziek-
instrument of een ander instrument, waaÍmee toneÍr van verschillende frequenties
kunnen worden geproduceerd, wordt een toon aangegeven. Op deze toonhoogte
moet de patiënt een stemgeluid produceren, eeÍst zo zacht mogelijk en daarna
zo luid mogelifk. Àchtereenvolgens wotden verschillende toonhoogtefl aaflge-

geven. De bijbehorende geluidsterkten worden af.gelezen op eeÍr geluidsterkte-
meteÍ en genoteerd op geschikt gtafiekpapier.

Het nazingen op eeÍr aangegeven toonhoogte bleek voor de meeste onderzochte
patiëntefl moeilijk tezijn, zeker wanneeÍ een zuivere sinustoon aangeboden wordt.
Dientengevolge is een sinustoongeneÍator voor dit doel minder bruikbaar. Bij de

pÍoeven bleek dat een patiënt een toon eerder op de gevraagde toonhoogte
nazon:g, waÍureeÍ de onderzoeker de juiste toonhoogte overflam vafl het instnr-
ment en op die toonhoogte de patiënt voorzong. Naderhand werd door de
onderzoekus speciaal voor dit doel een elektronisch muziekinstrument oÍrt-
\noÍpen. Deze toongever bevat een basisgeneratar, die door middel van druk-
toetsen ingesteld kan worden op de diatonische teeks van C, tot B0. Met behulp
van vier vast ingestelde formantfilters wordt een geluid verkregen, dat in klank
gelijkt op de klinkeÍ a vooÍtgebracht door de menselijke stem. Daardoor wordt
het nazingen vetgemakkelijkt.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is een redelijk muzlkaal oor vereist, zowel
bij de patiënt als bii de onderzoeker. Ten einde ook dit subjectieve element uit
te schakelen, werd gezocht rraaÍ eel mogelijkheid om de frequentie en de intensi-
teit automatisch te registÍeÍen op grafiekpaprer. Daartoe werd eefl appar,^at

ontwoÍpeÍr, dat in principe bestaat uit een intensiteitsmeter en een frequentie-
meter. De frequentie wordt gemeten met behulp van het signaal, dat van de
trillende stembanden verkregen wordt met de methode van de elektroglottografre.
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Met behulp van een ingebouwd peak-hold circuit worden op het moment van de
maximum intensiteit, de frequentie van het basisgeluid van de larynx en de intensi-
teit gemeten. De gemeten waarden worden uitgeschreven door een X-Y recorder.

Voor het opnemen van het fonetogram is een stille ruimte nodig, waarin weinig
omgevingslawaai doordringt. Bij de onderzoekingen bleek dat bij de intensiteits-
meting in een echo-arme kamer de plaats van de patiënt zeer kritisch is. Een kleine
verandering van de afstand van de mond van de patiënt tot de microfoon levert
een geheel andere intensiteitswaarde op. Ook de plaats van de onderzoeker en de
appaÍatuuÍ in de kamer hebben invloed op de gemeten intensiteitswaarden. Om
het nadeel vafl een al te gefixeerde plaats van de patiënt te omzeilen, werden de
metingen verder uitgevoerd in een kamer met een akoestiek die overeenkomt met
de akoestiek van een normale huiskamer. Het minimum geluidsniveau in de
onderzoekkamer ligt bij ongeveer 4o dB S.L, Om ook bij de minimumintensiteit
van het door de patiënt geuite geluid nog boven het niveau \raÍt 40 dB S.L. uit
te komen, werd de microfoon op ,o cm afstand van de mond van de patiënt
geplaatst.

Om ook voot de klankkwaliteit (het timbre) een objectieve registratievorm uit
te werken, bleek de toegemeten onderzoekperiode veel te kort. Gezien de gecom-
pliceerdheid van dit probleem leek het gewenst, dit voodopig te laten rusten.

Een totaal ander principe om tot een objectieve registratie van normale en
pathologische stembandfunctie te komen, werd gevonden in aerodynamische
metingen van de stemgeving. Het ligt in de bedoeling om deze methode gelijk:
tijdig of in nauwe samenhang uit te voereo met de opname van het fonetogram.
Met de opbouw van de daartoe benodigde meetappaÍatuur is reeds begonnen.

MENsT RUÀTIEHYGI ËNE

Het is verwonderlijk dat de menstruatiehygiëne zelfs tot nu toe zo weinig be-
langstelling heeft genoten en niet alleen bij de leken, maar ook bij de opleiding
van aaf,LstaaÍtde artsen en verpleegsters. Hoewel de menstruatie uit medisch
gezichtspunt een flatuudijk en onvermijdelijk gebeuren is, ervaart de wouw de
maandelijkse bloeding als een periode van min of meer beperkt welzijn en als

belemmering vooÍ haar notmale activiteiten. Bovendien is uit een receflt onder-
zoek naar de geslachtsrijpe leeftijd van de hedendaagse Nededandse vÍouw
gebleken, dat zij gemiddeld 31 jaar bliift menstÍueren; éénzesde van haar ge-
slachtsrijpe periode (ongeveer zes jaar als we de dagen van de ongesteldheid
optellen) wordt door allerlei problemen die de maandelijkse bloeding schept in
beslag geÍromen.

Zoals bekend, veroordeelt het oveÍgÍote deel van de Nededandse artsen het
gebruik van het inwendige maandverbard tijdens de menstruatie. De theoretische
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bezwaren van medische zijde zijn: r) de mogelijke vetandering in de normale Ílora
ei zirurgtaad van de vagina, z) opstijgende infecties en 3) beschadiging van de

poÍtio uteri. Ondanks deze bezwaten blijkt uit de verkoopcijfets van de diverse
intravaginale tampoÍls, dat deze methode van menstruatiehygiëne ook in ons land
steeds meeÍ terÍein gaat winnen. Men acht het uitwendige maandverband supe-

tieur aan de inwendige tampon. De toepassing van de tampon is een 'concessie
aan de wensen van het publiek die van medische zijde wellicht in bepaalde situaties
getolereerd, maar zeker niet gepropageerd moet voÍden' luidt het officiële
standpunt van medici.

In het licht van de moderne lichamelijke en geestelijke hygiëne zou men de

discrepantie tusseÍr de op hoofdzakelijk theoretische redenen beÍustende coflseÍ-
vatieve houding van aÍtsen en de behoefte bii de vooral jongere geneÍatie vrouweÍl
wat het tampongebruik betreft eens kritisch onder ogen moeten zien. De vr.aag

rijst of de inwendige tampon slechts als concessie kan worden toegelaten of,
indien hiertegen werkelijk geen medische bezwaren kunnen worden aangevoerd,
dat het aan de vÍou§/ zelf kan wotden overgelaten op welke wijze zij haar'onge-
makkelijke' dagen zal trachten te verlichten.

Na een uitgebreide literatuutstudie heeft Dr. L. Jaszmann, gynaecoloog, met
Dr. A. M. Kayser, bactedoloog en Dr. R. M. Rijks-van Beek, arts, teÍ beantwoor-
ding van deze vraag een onderzoek voorbereid. In de groep 'uitwendig maand-
verband' v/aÍen , r peÍsonen (gezonde vÍouureÍI van de steriliteitspolikliniek,
Ptot. Chr. Stteekziekenhuis, Bennekom) opgenomen, de groep 'inwendige
tampons' bestond uit 57 personen (leerlingen van de Chr. Academie v. Lichame-
lijke Opvoeding, Arnhem); in een derde groep hebben de vrouwen eeÍst uitwen-
dig maandverband gebruikt; tijdens het onderzoek gingen zii over op het
gebruik van tampons (rr personen, verpleegsteÍs en ziekenhuispersoneel van
bovengenoemd ziekenhui$. Bij alle vrouwen werd een volledig gynaecologische
anamnese afgenomen en allen werden gynaecologisch onderzocht; uitsluitend
degenen die blijkens het onderzoek geen afwijkingen toonden werden bij het
onderzoek betrokken. Het aantal bacteriologische onderzoeken, Íespectieveliik
Gram-preparaten bedroeg in de gtoep 'uitwendig maandvetband' 92, in de gÍoep
'inwendige tampons' r 5 6 en in de groep uitwendig/inwendig verband zol47 . Het
tota;al aarrtal bacteriologische onderzoeken, respectieveliik Gram-preparaten
bedtoeg 3ry.

Gemeend wordt uit de resultaten te mogen concluderen dat:
r. het gebruik .van irrtra.vaginale tampons geen oÍrgunstige invloed heeft op de

samenstelling van de vaginale flora;
z. in de tampongÍoep (meisjes die sinds jaren in verband met intensieve sport-

beoefening uitsluitend tampons gebruikten) geen toename van ontstekingen,
zelfs niet van de vagina, werd gevonden;
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,. et geeí toename van poÍtio-eÍosie vrefd §/aaÍgeflomen.
Het is dus veÍantwooÍd de keus van het type maandv erband aar de arouw qelf over

te laten. Ongeacht haar ketze is een goede voodichting ten aanzien van de tijdens
de menstruatie te betÍachten hygiëne van gÍoot belang. In vetband hiermee ver-
dient het wellicht aanbeveling bij het gebruik van intravaginale tampons te
wijzen op het bestaan van het type dat van een koker is voorziea en waatbij
de tampon bij het inbrengen niet met het perineale gebied in aantaking komt,
hetgeen het hygiënisch inbrengen van de tampon veteenvoudigt.

DI PLOPIE-ON DÉ RZOE K

De grote diagnostische efl theÍapeutische problemen die het dubbelzien stelt in
de oogheelkundige praktijk gaven Prof. Dr. R. A. Crone aanleiding een uiwoerig
onderzoek in te stellen naar de oorzaken, de differentiële diagnostiek en de therapie

van alle rroÍmen van diplopie. De hoop werd gekoesterd dat zulk een onderzoek
ook waardevolle feiten zot aanbtensen die voor de oplossing van bepaalde

theoretische vraagstukken van belang konden zijn.
Het onderzoek was tweeledig:

r. een klinische analyse;

z. eera onderzoek naar de betekenis van de fixatiedisparatie.

r. Het omvangrijke en sinds vele jaren goed gedocumenteeÍde patiëntenmateriaal
van de orthoptische afdeling van het §Tilhelmina Gasthuis (Universiteit van Àm-
sterdam) werd bewerkt. Daaruit resulteerden een rubricering der gevalleÍr eÍr. eeÍI

nauwkeurige beschrijving van de symptomatologie van alledaagse en uiterst zeld-
zame ziektebeelden. Een niet eetder beschreven zeldzaam ziektebeeld, dat bij
na-onderzoek van reeds lang bekende patiënten te voorschijn kwam, was de

foveale diplopie door coëxistentie van twee anomaliteitshoeken. Doot het onder-
zoek der ziektegeschiedenissen kwam een evaluatie tot stand van verschillende
voÍmen van theÍapie. De gevaren van op onjuiste indicatie ingestelde orthoptische
behandeling werden duidelijk bij het onderzoek der gevallen van persistente
diplopie bij concomiterend scheelzien.

2. Op gÍote schaal werd bij patiënten met niet-peÍmanent dubbelzien onderzoek
gedaan naat de fixatiedisparatie. Fixatiedispatatie is een voÍm vafl scheelzien

waarbij de scheelzienhoek, de onderlinge deviatie der bliklijnen, zo klein is dat
het binoculaire enkelzien er niet door wordt verstoord. De fixatiedispantie wordt
met een subjectieve methode gemeten en bedtaagt zelden meer dan r 5 boog-
minuten. Belangriiker dan de meting van de fixatiedisparatie alléén is meting
van de fixatiedisparatie terwijl de ogen tegelijkertijd door een variabel prisma tot
een veranderde stand worden gedwongen. De bij vetschillende standen van het
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variabele prisma gemeten waarden van fixatiedispaÍatie kunnen gtafisch worden
uitgezet en voÍmen de zogeaaamde fixatiedisparatiecurve. De in het diplopie-
onderzoek gevolgde methodiek is grotendeels ontleend aan het werk van de

Àmerikaanse biofysicus Ogle.
Het bleek al spoedig dat bepaalde, veelal tot dubbelzien leidende, stooÍnissen

van het binoculaire zien gekenmerkt waten door typische afwijkingen in de
fixatiedisparatiecurve. Met name was dat het geval bif de heteroforie en bij de
conveÍgentiezwakte.

De bevindingen hebben geleid tot een nieuwe visie op de heteroforie. Terwijl
heteroforie tot dusver steeds beschouwd is als een afwijking in de ruststand der
ogen, in bedwang gehouden door een normaal fusievetmogen, voerde het onder-
zoek van de fixatiedispuatie tot een tegenoveÍgestelde conclusie, namelijk dat
heteroforie niet berust op eeÍl abnormale (anatomische of innetvationele) ruststaod
maaÍ op een stoornis van het binoculaite zien zelf.. Deze stootnis is - als motoÍisch
fenomeen - een abnotmale, asymmetrische, fusie-innervatie. Van de sensorische

kant bezien is de stoornis gekenmerkt door 'micro-anomale netvliescoÍrespoÍl-
dentie'. Een dynamische interpretatie van de fixatiedisparatie, waarin deze

fungeert als 'steady state ertor' in het regelsysteem van de mototische fusie, ligt
aan bovenstaande theorie ten gtondslag.

Het onderzoek van de fixatiedisparutie bleek in het diplopie-onderzoek zowel
een klinische als een theoretische betekenis te hebben.

Op klinisch gebied is de fixatiedisparatie van belang voor de diagnostiek. De
fixatiedisparatiecutve is waardevol voor de differentiële diagnostiek, bijvoorbeeld
tusseÍr een gedecompenseerde esofotie en eeÍr concomitetend geworden abducens-

verlamming; ook bijvoorbeeld fussen een klachten veroorzakende heteroforie en

een onschuldige heteroforie als toevalsbevinding bij een patiënt met functionele
klachten. Zo werden patiënten gevonden met minimale heteroforie en toch zeer

steÍke astheoope klachten, bij vrie een abnormale fixatiedispaÍatiecuÍve de enige
positieve bevinding was.

De theoretische betekenis van de fixatiedispaÍatie voot de genese van de

heteÍofoÍie werd getoetst aaÍl een ziektebeeld dat tot op heden nooit tot de hetero-
forie was gerekend: de congenitale ttochlearisparalyse. De symptomatologie van
de congenitale trochlearispatalyse is raadselachtig en verschilt in enkele opzichten
fundamenteel van die der veÍwoÍven trochlearisverlamming. Pogingen tot
verklaring zijn steeds vruchteloos gebleven. Mede op grond van het fixatiedispara-
rie-ondetzoek werd waarschijnlijk gemaakt dat de specifieke symptomatologie van
de congenitale rrochlearisvedamming berust op een combinatie van een para-
lytische deviatie en een venicale hetetoforie.

De resultaten van het diFlopie-onderzoek zijn neergelegd in een serie artikelen
en zullen te zijnet tiid in een uitvoerige moflografi.e worden samengevat.
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;:';:ï:':;#ht;;ïïh:*'à".',,ïï#n*Academisch
Ziekenhuis, Utrecht @rof. Dr. H. Deenstra) gestart met een onderzoek naar het
beloop van chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen (cana). Bij het
onderzoek werden 93 patiënten die zich in ry6vt96, vooÍ de eerste maal op de

polikliniek voor longziekten meldden bettokken. Zij werden allereerst klinisch
uitvoetig onderzocht en na instellen van therapie verder poliklinisch vervolgd
tot 1970. Acht patiënten (8,60/o) gingen voor het onderzoek verloren wegens

verhuizing, vettrek naarhetbuitenland etc. Van de overige 85 patiënten ovededen
er ry (t8,7o/o),waarvanbij 13 (4,oo/o) de doodsoorzaak rechtsffeeks verband hield
met hun obstructieve longziekte. De sterfte was het laagst bij de patiënten met
reversibele bronchusobstructie (paroxysmaal asthma bronchiale). Van de 4z patiën-
ten uit deze groep overleden er 4 (9,toÀ), \r^aÍ.vafl z (+,8oÀ) als gevolg van cARÀ.

De patiënten met irreversibele bronchusobstructie konden worden verdeeld
over tu/ee gÍoepen, namelijk patiënten zonder. en patiëflten met chronische respi-

ratoire insufficiëntie, grofweg overeenkomend met een indeling in chronische
astmatische bronchitis en emfyseem.

Van de z 5 patiënten zonder chronische respiratoire insuffrciëntie stieÍven eÍ

3 (tz,oo/),wàar\r^t z (s,oo/) als gevolg vafl cÀRA. Van de z6 patiënten met chÍo-
nische respiratoire insufficiëntie overleden er rc (38,5o/o), waarvan 9 $a,6lr) ils
gevolg van cÀRA. De sterfte ten gevolge vaÍr cARÀ blijkt dus duidelijk samen te

hangen met de emst vaÍr de longfunctiestoornis aan het begin van het onderzoek.
Ook een samenhang met de leeftijd wetd gevonden.

Maatschappelijk gezien moet cÀRA dan ook als een ernstige aandoening worden
beschouwd met eefl hoog sterfterisico, welk risico in een bepaalde fase van de

ziekte voornamelijk bepaald wordt door de eÍnst van de longfunctiestoornis die
als gevolg van cÀRA is opgetreden.

wÀaRNBMTNGBN BBTREFFENoE*sEN MAssALE DrcrrÀLrs-rNToxrc^TrE rN vEENBND^ÀL

In Veenendaal (3o.ooo inwoners) deed zich in de eerste weken van 1969 een

massale digitalisvergiftiging vooÍ ten gevolge van het gebruik vaÍr verkeerd,
elders samengestelde tabletten, die o,zo mg digitoxine eÍr o,o, mg digoxine bleken
te bevatten in plaats van de voorgeschtevefl o,2, mg digoxine; dat wil zeggen een

2,2 tot 4,2 maal hogere dosis digitalisglycoside.
Een onderzoek betreffende deze massale digitalisvergiftiging werd door de

internist A. H. Lely verricht. Publikatie zal in maan r97t in de vorm van een

dissertatie geschieden*.

* Lcly, À, H.: Digitalisintoxietie. Proefschrift Riiksuniversiteit, Grooiogen, to rnaatt tg7t.
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Een dergelijke vergiftiging op gÍote schaal ten gevolge van gÍove overdosering
van <iigitalis heeft zich nog niet eerdeÍ voorgedaan. Ongewild werd hier een
unieke kans geboden meer over de bijwerkingen van digitalis aan de weet te komen.

Uit recente epidemiologische onderzoekingen weet men dat zich bij ongeveer
zoo/o van de patiënten, die digitalis tijdens opname in het ziekenhuis krijgen,
intoxicatieverschijnselen voordoen. De verschijnselen ten gevolge van over-
dosering van digitalis komen van de kant van het maagdarmkanaal, het centrale
zenuwstelsel (vooral ook visusklachten) en het hart. Alle sooÍten van aritmie en
geleidingsstoornissen, die in ongeveet 5o/o dodelijk zijn, kunnen zich voordoen.
§Taarschijnlijk gebruiken in Nededand tussen de rSo.ooo en 2oo.ooo patiënten
een digitalisprcparaat. Het is daarom van gÍoot belang, dat de kennis omtrent
de verschijnselen van digitalisintoxicatie verdiept wordt en het is eveneens van
groot belang dat iedere arts, die digitalis voorschrijft, goed op de hoogte is van
deze verschijnselen. fmmers, dan kunnen dodelijke complicaties zoals het optreden
van verschillende sooÍten van aritmieën voorkómen en zo nodig behandeld
worden.

In de dissertatie wordt eeÍst de huidige opvatting over het werkingsmechanisme
van digitalis §/eeÍgegeven. Verdet worden enkele gegevens vermeld betreÍfende
de geschiedenis van digitalis eÍr over de resorptie, weefselconceÍrtÍatie en uit-
scheiding van digitalis. Vervolgens wordt een overzicht gegeven vaÍr hetgeen
bekend is aangaande digitalisintoxicatie.

Daatna worden de waarnemingen in Veenendaal vermeld, die verzameld
wetden in samenwerking met Dr. C. H. J. van Enter, internist.

Yan 287 patiënten (r4o vrouwen en r47 mannen) van de in totaal ongeveeÍ

4oo patiënten die deze verkeerd samengestelde tabletten in Veenendaal hebben
gebruikt, wotden de gegevens vermeld. Een gedeelte van de gegevensis afkomstig
van de plaatselijke huisartsen. Van deze 287 patiënten hadden fi6 deze tabletten
langer dan dÍie weken ingenomen; 24r patiënten vertoonden verschijnselen van
digitalis-intoxicatie. Velen waÍen ernstig ziek. Een opmerkelijke bevinding is het
hoge petcentage klachten oveÍ min of meer etnstige moeheid (gf/"), anorexie
(S+%) en visusstoornissen (sSo/r), meestal bestaande uitwazigzien en onvermogen
te kunnen lezen. Uitgebreid oogheelkundig onderzoek maakte het waarschijnlijk
dat de visusklachten berustten op een voorbijgaande retrobulbaire neuritis.

Vele patiënten hadden ook psychische klachten $+%) en/of buikpij" (ll%).
Twaalf patiënten vertoonden het beeld vaÍl een voorbijgaande psychose. Bii I
patiënten in het ziekenhuis en bij 12 patiënten thuis heeft het gebruik van de
verkeerd samengestelde tabletten in belangrijke mate tot het overlijden bijgedra-
gen (mortaliteit van 4,7oA).

Bij honderden patiënten werd aanvankelijk niet aan de mogelijkheid van digita-
lisintoxicatie gedacht ondanks de aanwezigheid van kenmerkende verschijnselen.
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Bij a8 patiënten werden ro6 verschillende afwijkingen van ritme en geleiding
gezien in het elektrocardiogÍam. De gevonden afwijkingen zijn in oveteenstem-
ming met die uit de literatuur.

Een andere opmetkelijke bevinding is dat 46 (16%) patiëflten (16 vrouwen en

3o mannen) geen klachten vafl digitalisintoxicatie hebben gehad ondanks het
gebruik van de verkeerde tabletten. Van hen hebben z9 de verkeerde tabletten
gedurende meer dan drie weken gebtuikt.

Hoewel buiten Veenendaal meer dan vijfmaal zoveel verkeerd samengestelde

tabletten werden gebruikt, zijn slechts enkele gevallen van digitalisintoxicatie ten
gevolge van het gebruik hiervan bekend geworden. §Taarschijnlijk werden vele
gevallen niet herkend. Dat juist in Veenendaal zoveel gevallen van digitalis-
intoxicatie vooÍkwamen, kan verklaard worden enerzijds door het feit dat de

apothekeÍ, toenteÍtiid de enige ter plaatse, zowel heel Veenendaal als het zieken-
huis van geneesmiddelen voorzag, anderzijds door het feit dat hij de eetste

apothekeÍ was die geheel met deze verkeerd samengestelde tabletten bevoortaad
werd en zo .vaf, de ene op de andere dag overschakelde op deze door de indusmie
geleverde digoxinetabletten van onjuiste samenstelling.

De verkeerde samenstelling van de tabletten werd na de fabricage niet opge-
merkt omdat niet nagegaan werd of zij inderdaad digoxine en niet een ander
hartglycoside bevatten. Zij werden alleen gecontroleerd op de juiste hoeveelheid
hartglycocide.

Het is dus een absolute eis dat de controle bij de fabricage van geneesmiddelen
stÍengeÍ wordt zodat een dergelijke massale vergiftiging zich in de toekomst niet
zal kunnen herhalen.

De dissertatie wordt besloten met de ziektegeschiedenis .vafl 42 opgeoomen
patiënten met digitalisintoxicatie. ElektrocardiogÍaÍlmen van 14 patiënten worden
afgebeeld.

ONDERZOEK NAÀR DE CORRELAÍIE TUSSEN BEPAALDÉ SOMATOMEÏRISCTIE GEGEVENS

BN IlEÏ LICHAAMSGEW'ICIlT 3IJ \rERSCHILLBNDE LEEFTIJDSGROEPEN GEDURENDE

DE JAREN r969 rN r97o

Reeds sedett vele jaren verschijnen zowel in de medische als in de leken-pets
regelmatig mededelingen waarin gewezen wordt op de risico's van 'overgewicht',
zowel wat bemeft morbiditeit als mortaliteit. Een te hoog gewicht is eenveelvuldig
verschijnsel in West-Europa eÍr het tetugbrengeÍr daatvan naaÍ een 'ÍIormaal'
gewicht een therapeutisch probleem.

Voor het vaststellen van een 'noÍmaal' gewicht worden in het algemeen

gewichtstabellen gebruikt, ingedeeld naar geslacht, leeftijd en lengte. Enkele
bieden de mogelijkheid tot onderscheiding in'tenger, middelmatig, fors'.
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Het hierna te vermelden onderzoek, verricht door de arts H. K. Mullet, behelst
een poging tot benadering van het 'normale' gewicht voor een willekeudg
individu op basis van kenmerken van lichaamsbouw en/of lichaamssamenstelling
op meeÍ exacte wijze dan een, slechts à vue mogelijke, indeling in tenger, middel-
matig of. fors toelaat.

Reeds tijdens de voorbereiding van het onderzoek is besloten tot een tweeledige
benadering:
r. Door middel van gegevens betreffende de lichaamsafmetingen, verkregen door

somatometrie en hun verband met het lichaamsgewicht. Deze gegevens zouden
als uitgangspunt moeten dienen voor meeÍ gediferentieerde gewichtstabellen.

z. Door middel van gegevens betreffende de lichaamssamenstelling, verkregen
door densitometÍie, met name de scheiding in 'lean body mass' (lnr'r) en

'body fat'(an). Hierbij is onder andere de voorspelbaarheid van het vet-percen-
tage op basis van huidplooidikten in het geding.
In verband met Íeeds gedane en nog voortgaande onderzoekingen bij kinderen,

adolescenten en jonge volwassenen vanuit het Centraal fnstituut voor Voedings-
onderzoek ïNo te Zeist is besloten het onderzoek te richten op de leeftijdsgÍoepen
van 3o-7o iaa4 zowel vrouwen als mannen. In ovedeg met de statisticus werd een

vietal waagstellingen ontwoÍpen, rnraarvan de voor het onderzoek belangrijkste
aldus is geformuleerd:
'§7elke combinaties vafl somatometrische gegevens betreffende vetmassa, skelet-
massa, spiermassa en LBM vemchaflen zodanige informatie, dat daarmee het te
verwachten normale lichaamsgewicht bij gegeven lengte en leeftijd zo goed
mogelijk kan worden geschat?'

Op gond van te verwachten veranderingen in bepaalde vadabelen bii het ver-
oudeten is besloten het gehele leeftijdstraject te verdelen in vier gÍoepen van
telkens tien jaren voot het somatometrische en in twee gÍoepen vafl twintig
iaren voor het densitometrische onderzoek.

Ten einde te kunnen vaststellen hoeveel individuen per leeftijdsgroep zouden
moeten wotden gemetefl ten gefloegen van de statisticus was het nodig een inzicht
te hebben in de mate van verandering mét de leeftijd der onderscheidene variabe-
len. Daartoe leek een aantal vaÍl 2oo individuen per sexe over het gehele traject
vaí jo-7o iaar voor het somatomemische onderzoek voodopig voldoende.

Het benodigde aantal voor het densitometrische onderzoek was op dat moment
nog niet te voorzien. Dank zij de mechanische administratie van het plaatselijke
ziekenfonds ezy kon over het totale bestand verzekerdefl te Kampen/IJssel-
muiden, benevens een gÍoot aantal particulieren worden beschikt.

De gemeten populatie bestond uiteindeliik uit 4oo 'verzekerden' en 2oo

'particulieren', geheel regelmatig verdeeld over beide sexen en de leeftijdstrajecten,
als aselecte steekproef genomen uit het totale bestand.
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Behalve het lichaamsgewicht werden van elk individu 16 somatomettische

variabelen vastgelegd. Door toepassing van een 'contra-indicatie-zeef'bestond
de populatie uit'gezonde' individuen.

Zoals te verwachten was, hadden niet alle gemetenen een 'noÍmaal' gewicht,
doch toonden velen duidelijk 'overgewicht'. Alvorens verder statistische be-

werking kon gebeuren moesten deze geëlimineerd worden. Het enige daarvoor
bruikbare criterium bood het peÍcentage BF van betrokkenen. Geheel arbitrair is
besloten tot maximaal toelaatbare peÍcentages vaÍl respectievelijk po/, voor de

vïouwen en zoo/o vooÍ de maÍrnen. De enige manier ter beoordeling daarvan kon
gevonden worden in de voorspelbaarheid van het peÍcentage BF, oP basis van
huidplooidikten per individu. Aangezien op dat moment geen correlaties tussen

deze beide per leeftijdsgroep bekend waren, was het noodzakelijk daarin door
middel van het densitometrische onderzoek, gecombineerd met somatomettie,

klaarheid te brengen.
Uit de gemeten populatie zijn derhalve, geselecteerd op zo uiteenlopend

mogelijke huidplooidikten, in totaal ro5 individuen densitometrisch (en wedetom
somatometrisch) onderzocht. Dit onderzoek was mogelijk door het ontwerpen
van een eenvoudige constructie voor weging onder water, toepassing van de wet
van Archimedes en het aanbÍengen van een aantal coÍÍecties. De belangrijkste
daawan, het residuvolume der longen, betekende een probleern 

^p^r.t 
door de

relatieve onnauwkeudgheid dezer bepali"g. Op die grond bleken uiteindelijk

4r vÍouïffen en 4, manneÍl vafl 7o-7o iaat voor de statisticus aanvaardbare gege-

vens op te leveren.
Aangezien bij elk te meten individu een splitsing van het lichaamsgewicht

mogelijk is in r, À,Í eÍl BF, is besloten tot zodanige statistische bewerking, dat in
combinatie met de somatometrische gegevens een inzicht zou kunnen worden
verkregen in:
- de correlaties der gemeten huidplooidikten met het peÍcentage BF;

- de correlaties der overige somatometÍische vatiabelen met het gewicht der
LBM.

Indien het mogelijk is een regressievergelijking op te stellen ter voorspelling der

r,nlr, dan is tevens de constnrctie van gewichtstabellen met 'normale' gewichten
mogelijk.

Het volledige eindverslag oveÍ het onderzoek zal in de vorm van eefl dissertatie
in de tweede helft r,al rgTt verschijnen.
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Steeds korter na elkaar aan .netoo, ,m*.loden toonimpulsen gaan bijeen be-
paalde frequentie met elkaar fuseren (auditory fusion frequency). Dit verschijnsel
hangt samen met de zogenaamde na-maskering, veroouaakt enerzijds door het
uitdempen van het mechanisch systeem, anderzijds door het afvallen van het
neÍveuze systeem van het gehoororgaan, waarbii de laatste factor waarschijnlijk
de belangriikste is.

Het verstaan van spraak is afhankelijk van de akoestische eigenschappen van de
tuimte, waatin gesproken wordt, en wel ir,hoof.dzaak van de zogenaamde nagalm-
tijd. Slechthorenden ondervinden van deze galm vaak (aanzienlijk) meer hinder
dan goedhorenden en urel op grond van optÍedende ovedappingsverschillen.

De bedoeling rran het onderzoek, waaÍvoor aan Drs. A. §f. de Vos subsidie
werd verleend, was ta te gaan in hoeverre eÍ een relatie bestaat tussen het verstaan
van spraak en na-maskering en of bij bepaalde vormen van slechthorendheid
gesptoken kan worden van een pathologische na-maskering (gestoorde tijd-
constante), welke een verklating zov kunnen voÍmen voor het slechte veÍstaan,
enerzijds in galmende ruimten, anderzijds in lawaai (ongunstige signaal-ruis-
verhouding).

Voor het meten van de na-maskering werd een bepaalde testmethode ont-
wikkeld, waaÍmee de waarnemingsdrempels van frequentie-gemoduleerde zoek-
tonen weÍden gemeten in naar tijd variërende gaten in witte of smalle-band ruis
van verschillende sterkten. De op deze wijze verkregen drempelmetingen in dB's,
uitgezet tegen de logaritme van de tijd, leveren ongeveeÍ techte lijnen op, die
conveÍgerefl naar een in de buurt van de abscis liggend punt. Op deze manier
wordt een beeld verkregen van de totale afvaltijd van het gemeten oor. Deze
pÍoeven, gedaan bij een redelijk aantal goedhorenden en slechthorenden met een

zoektoon vaÍr rooo Hz leverden de volgende resultaten op:
r. De gevonden afvaltijden bij normaal-horenden variëren van 2oo-roo msec. en

bedragen gemiddeld ,2o msec.

z. Bij sclerotische oren met vastzittende stapes zijn de afvaltijden kleiner dan
normaall er werden tijden van roo-roo msec. gevonden met een gemiddelde
van z6y msec.

,. Na interpositie van een sclerotisch oor neemt de afvaltijd weer toe; er werden
waaÍden van ,oo-r roo msec. met een gemiddelde van 5 8o msec. gevonden.

4. Bij oten, waarv^n ten gevolge van eeÍl radicaal-operatie de middenoorketen
ontbreekt, zifi de uittriltijden het kleinst; gevonden werden tijden van r ro-roo
msec. met een gemiddelde van 2r, msec.

5. Bij perceptiestoornissen ziin de afvaltijdeÍr gÍoteÍ; bij gemengde doofheden
werden waarden gemeten van rro-rooo msec. met een gemiddelde van 48o
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msec. en bij asymmetrische perceptiestoornissen waarden van zoo-8oo msec.

met een gemiddelde van ,ro msec.

6. De gÍootste afvaltijden werden gevonden bii symmetrische perceptiestooÍ-
nissen; de tijden vaÍieeÍden van zoo-rroo msec. en hadden een gemiddelde

van 7oo msec.; tot deze categorie patiënten behoren zii, die de meeste last

hebben met het verstaan van spraak in galmende omgeving (gestoorde tijd-
constante).
Voor het bepalen van de relatie tussen veÍstaan van sptaak en nagalmtijd werd

de foneemw^ rr,eem.va tdigheid van in een galmvrije en in een galmende tuimte
opgenomen woordenreeksen gemeten. Bij normaalhotenden bleek geen ver-
mindering van discriminatie op te treden. Bij slechthorenden nam het discrimi-
natieverlies toe met een gemiddelde van z4o/o +. 60/o en individuele spreidingen

van 60/o tot 54o/o, De grootste verschuivingen traden op bij Patiënten met een

symmetrisch perceptievedies.
Daat galm beschouwd kan worden als een soort ruis, wetd ook de foneem-

\rr'aaÍneemvaardigheid bepaald bij constant gehouden aanbiedingsniveau - meestal

het meest ààngename luidheidsniveau - bij een in steÍkte toenemende tuis. Men
krifgt dan een gespiegeld sptaakaudiogram. Na het bepalen van de ijkcurve bij
normaal-horenden werden deze metingen ook bij een roo-tal slechthorenden

verricht.
Afgezien vaÍt eer individueel bepaald discriminatieverlies werden bij patiënten

met geleidingsvediezen geen en bij patiënten met een asymmetrisch perceptie-

verlies of gemengdehoorverliezen weinigafwijkingengevonden. Bii symmetrische
peÍceptieslechthorendheden werden echter min of meer duideliike verschuivin-
gen gezien in de richting van eefl slechter veÍstaaÍr dan normaal is bij een bepaalde

signaal-ruisverhouding. Bii r 5 van deze patiënten werd een verschuiving van
ro-zo dB, bij z een vetschuiving van meeÍ dan zo dB gevonden.

In hoeverre eÍ een correlatie bestaat tussen de gevonden verschiinselen moet

nog wotden nageg^an.

:Ï::ffi"";:::iÏ;Ï 
VTRGBLIJKING V^N INÏRAVENEUZE EN ORALE

Door Dr. J. Terpstta werd in het Academisch Ziekenhuis in Leiden een onderzoek

verricht betreffende vergelijking van inffaveneuze eÍr orale glucosetoleÍantietests
(crr's) bij normale proefpersonen en patiënten met verschillende afwiikingen. De
uit dit ondetzoek verktegen gegevens worden statistisch bewerkt, waarna het
eindvetslag in de vorm van een artikel zal verschijnen.

Het onderzoek kan als volgt worden samengevat:
Bii het betekenen van de K-waarde (glucose-assimilatie-coëfficiënt) bij de
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intraveneuze glucosetoleÍantietest moet rekening worden gehouden met de

invloed van contÍaÍegulerende mechanismen bij snelle daling van het bloedsuiker-
gehalte, waardoor de bloedsuikerwaarde 6o minuten na de glucose-iniectie geen

betrou§/bare factor meer is voot de berekening van de verdwijningssnelheid van
glucose.

Vergeliikend onderzoek van de orale en de intraveneuze crr bij dde gÍoepen
proefpersonen: a) met normale orale ctr, b) met 'grenswaarde' orale GTT en c) met
diabetische orale crr lietzien, dat de intÍaveneuze crr een belangtijk diagnostisch
hulpmiddel kan ziir.. Tussen de normale en de diabetische groep bestond wijwel
geen ovedappiflg. Àls K-waarden voor de drie gÍoepeÍr werden gevonden K :
z.zz { o.87, tesp. r.6z { o.94, Íesp. o.% + o.35. De verschillen zijn significant.

Bij enkele groepen patiënten werd een intraveneuze crr verricht vóór en na

behandeling. Bij + van , patiënten met adipositas werd na vermagering een

duidelijke verbetering van de glucosetolerantie gezien. Eenzelfde verbetering
deed zich voor bij alle 5 patiënten met phaeochromocytoom na behandeling en bij
alle 3 patiënten met acromegalie na behandeling, tot uiting komend in een ver-
hoging van de K-waarde.

Mits juist uitgevoerd (goede voorbereiding) en juist geïnteÍpreteerd en be-

rekend, kan de intraveneuze crr een belangrijk hulpmiddel zijnvoor het aantonen
van afwijkingen in de glucosetolerantie. Met name voor vergelijkend onduzoek
bij eenzelfde patiënt biedt zij mogelijk voordelen boven de orale crr.

ONDERZOEK NAAR AARD EN OORZAAK VAN HYPBRINSULINISME BIJ DIÀBETES MELLITUS

Onder leiding van Prof. Dr. H. Dootenbos werd in de jaten ry69 et r97o eer.

onderzoek verricht naar aard en oorzaak van hyperinsulinisme bij diabetes

mellitus. Het sameflvattend eindverslag luidt als volgt:
Bij patiënten met het'maturity-onset'type diabetes worden evenals bij sommige

peÍsoÍren met overgewicht zonder afgenomen koolhydraattoletantie zeer hoge

spiegels rnr, dat wil zeggen immuun reactieve insuline, aangetroffen. Aanvankelijk
meende men, dat de secretie van insuline bij diabetici met oveÍgewicht hoget is
dan bij normalen. Naderhand bleek, dat de patiënten toch een relatief te getinge
insulineproduktie hebben, aangezien notmale peÍsonen in staat zijn hogere
insulinespiegels in hun bloed te handhaven bij vergelijkbaar bloedsuikerniveau.

Van betekenis voor de beootdeling van de koolhydtaattolerantie is dus niet zo
zeer het bloedsuikergehalte of de bifbehorende insulinespiegel alleen, als wel hun
ondedinge relatie, nadat één van beide onder invloed van een exogene stimulus is
veranderd (in het geval van het bloedsuikergehalte toediening van glucose, in het

geval van insulinespiegel toediening van glucose of een andere al dan niet hor-
monale prikkel tot insulinesecretie).
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Dit noodzaakt tot het doen van dynamisó onderzoek, waarbij de ratio van de

glucosespiegel (in mgo/o) en van het insulinegehalte van plasma (in micro Eirrn)
onder verschillende omstandigheden van gÍoteÍ belang is dan de absolute waarde
van één van beide paÍameteÍs. Bij de bepaling van het insulinegehalte in bloed
doen zich nog enige specifieke problemen voor. De vroegeÍe kwantificering van
de hoeveelheid aanwezige insuline, berustend op meting vafl een ffict van drt
horrnoon, in casu de opname van glucose door het rattendiafragma c.q. doot de

zogenaamde'fatpad'van de rat,waatbij dus de l(nsulin) L(ike) A(ctivity) gemeten
werd, is vervaÍrgen door de bepaling van het I(mmune) R(eactive) I(nsulin).
Hierbij worden bestanddelen van het bloed gemeten, die immunologisch verwant
zijnaan insuline, maaÍ daarom nog niet noodzakelijkerwijs een insuline-achtige
werking ontplooien. Het is nu gebleken, dat bloed naast het eigenlijke insu-
line ook een stof bevat met verwante immunologische eigenschappen, maar
met een hoger moleculair gewicht. Deze stof werd door Steiner beschreven

als het pro-insuline, bestaande uit een insuline-molecuul, waarvan de A- en

B-keten door connecting peptide zijn verbonden. Roth c.s. vonden na het
opbrengen van plasmamonsteÍs op een Sephadex G-;o kolom, Ílaast de gewone
insulinefractie, een gtoot moleculaire fractie, dte zij big insulin noemden. Et zijn
voldoende redenen om 

^ 
n te nemen, dat big insulin en pro-insuline identiek zijn.

Inmiddels was gevonden dat pro-insuline een minder uitgesproken bloedsuiker-
verlagende werking heeft dan insuline. Het lag nu vooÍ de hand na te gaan of de
hoge insulinespiegels, gevonden in een aantal woegeÍe studies, een gevolg
zouden kunnen zijn van een oÍ]evenredig hoog peÍcentage pro- of big insulin.
Gekozen werd voor de bepaling van big insulin. Het onderzoek werd gedaan in
plasmamonsters, verkregen tttot z{ uur na de orale belasting met glucose tijdens
een normale glucosebelastingstest, aa voorafgaande toediening van coÍtison-

^cetaat, 
tijdens gebruik van Lyndiol en in één geval van uitgesptoken adipositas.

Gevonden werd, dat de recovety van de insuline in het op de kolom gebrachte
plasmamonster varieerde van 8y tot ÍÍ jo/o. Gemeten wetd met een gevoeligheid
van z microE/ml van de kolom afkomstige fractie. Het bleek, dat het peÍcentage
big insulin tijdens het onderzoek onder alle omstandigheden niet hoger was dan

tzo/o, ÍTrerbii dient echter te worden aangetekend, dat deze uitkomsten afirankelijk
zijnvan de mate waarin het immunologisch testsysteem, in casu insulinestandaard,
antiserum pro-insuline bevat c.q. antilichamen die specifiek hieÍtegen gericht zijn.
Hierover kan alleen exacte infotmatie worden verkregen, indien kan worden
beschikt oveÍ een insulinestandaard, die geen pro-insuline of insulinefragmenten
bevat en oveÍ een antiserum, dat hierop niet reageert naast een antiserum, dat
in hoge mate specifiek is voor pÍo- c.q. big insulin. Tijdens het onderzoek bleek
het niet mogelijk een dergelijk specifiek antiserum toe te passen, aangezien dit niet
verktijgbaar was.
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Inmiddels is echter, ook uit het ondethavige onderzoek, duidelifk geworden
dat de hoge insulinespiegels, die onder bepaalde omstandigheden in de kliniek
wordea gevonden, niet veroorzaal<t wotden door de aanwezigheid van gtote
hoeveelheden big insulifl met geringe insuline-achtige activiteit.

ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDING VAN SENSIBILISÀIIE EN EYPERREACTIVIAEIT VAN
DE LUCHTWEGEN IN IiET KADER \IAN DE ÀSTMÀPROBLEMATIEK ÍEGEN

;#ï,ï."*;"ïffi ""ï' J;ïïï ;Ï. ", N G M orie
uitgevoerd door Dr. K. de Vries.

Het verrichte ondetzoek kan onderverdeeld worden in z aspecten:

- het onderzoek naar de invloed van niet-allergene (aspecifieke) prikkels op de

luchtwegen;

- het onderzoek naar de invloed van allergene prikkels op de luchtwegen.

De aspuifeke prikkelbaarbeid van de luehtweger

Hierbij werden ondezocht de invloed vanfarmacologische (histamine, acetylcho-
line, serotonine en bradykinine), fysische en chemische prikkels (mist en zwavel-
dioxyde). De invloed van farmacologische prikkels werd onderzocht rvegens de

mogelijkheid, dat de graadvan Íesponse van de bronchiaalboom op deze prikkels
bepalend zou kunnen zijn voor de te verwachten reacties op andere prikkels
(bijvoorbeeld mist en zwaveldioxyde). Bovendien is het onderzoeknaar de invloed
van de farmacologischeprikkels belangrijk, gezien de functie, die zij als mediatoren
vervullen bij allergische processen.

Er kon een goede correlatie worden aangetoond tussen de histamine- en actyl-
choline-drempelwaarde bij cana-patiënten; de correlatie tussen de reactie van de

bronchiaalboom op histamine en serotonine was minder uitgesproken. De seÍoto-
nine-teactors wetden voornamelijk gevonden in een gÍoep vafl cARÀ-patiënten,
gekenmerkt door aanvallen van kortademigheid, eosinofilie en een allergische
component. De correlatie tusseÍr histaminedrempel en de reactie op zwaveldio-
xyde- en mistexpositie was wel aanwezig, doch aanzienlijk minder uitgesproken
dan de correlatie tussen histamine en acetylcholine. In een groep cÀRA-patiënten
met aanvallen van kortademigheid, eosinofilie en cARA kwamen relatief sterkeÍe
zwaveldioxyde reactors voot dan in een cÀRA-gÍoep, welke deze kenmerken
niet vettoonde. Bij de mistprovocatie weÍd ten aatzien van de onderverdeling
van de cene het omgekeerde beeld gevonden. Zoals in epidemiologische onder-
zoekingen werd aangetoond, is een verhoogde histaminedrempel een belangrijk
kenmerk bij de cana en deze wijst op een hyperreactiviteit van de luchtwegen.
Ten aarzien van het neusslijmvlies kon eveneens bij de rhinitis vasomotoÍia
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(nauw gelieerd met bepaalde voÍmeÍl van c,rna) een hyperreactiviteit worden
aangetoond (bevolkingsonderzoek). Er bestaan echter wat betreft de reacties op
verschillende prikkels wel verschillen tussen neusslijmvlies en bronchiaalboom,
hetgeen eÍ op zou kunnen wijzen, dat het slijmvlies met betrekking tot de ge-
noemde prikkels niet het belangrijkste effectorgaan is bij de hyperreactiviteit van
de luchtwegen. De onderzoekingen werden uitgebreid door het r..agaar- van het
beschermende effect vaÍl een aantal selectief werkzame middelen (antihistaminica,
anticholinergica, antiserotonine, sympathicomimetica).

De bronchusveÍflauwende werking van histamine, acetylcholine en serotonine
werden geblokkeerd door hun respectievelijke specifieke antagonisten, hetgeen
het mechanisme rraÍl een drug-receptorbinding bevestigt. De btonchusobstructie
na zwaveldioxyde wordt voornamelijk geremd door sympathicomimetica, hetgeen
eÍ oP zou kunnen wijzen dat z§laveldioxyde diÍect op het gladde spierweefsel
inwerkt. De reactie op mist wordt geblokkeerd door een anticholinergica en een
ganglion blokkerend middel, wat ;ist op een refexmechanisme.

Uit deze onderzoekingen blijkt, dat hyperreactiviteit niet als een enkelvoudig
mechanisme oP te vatten is. Er is een reeks factoren, die deze hyperreactiviteit
bepaalt, te weten de preëxistente bronchustoestand (verband tusseÍr histamine-
drempel en longfunctie-uitgangswaarden) en bepaalde biochemische defecten van
het effector-otgaan, hetzij verkregen, hetzij aangeboren. De nadere analyse van
deze bepalende factoren lag buiten het kader van het onderzoek.

De problemen van de hyperreactiviteit van de luchtwegen zijn belangrijk in
het kadet van het luchfvetontreinigingsvraagstuk. Door dit onderzoek zijn onder
meer aanwijzingen verkregen voor de opsporing van risicodragende en de
medicamenteuse preventie.

Allergivhe reacÍies uat de lacbkuegen

Na inhalatieproeven met allergeenextÍacten (huisstof) werd een aantal reactie-
patÍoflen gevonden: een vroege Íeactie, optredend binnen zo-3o minuten aa de
maximaal ro minuten durende inhalatie; een late Íeactie 5-8 uur na de inhalatie ;

en een combinatie van beide typen Íeacties. Het type reactie verkregen door
inhalatie van eeÍl huisstofextract loopt parallel met een inhalatie van eeÍt huismijt-
extÍact. Er werden pÍovocatiepÍoeven verricht met cÍomoglycaat ftlokkering
van de release van mediatoren uit de mestcel), corticosteroiden en een anti-
histaminicum. Alle dde genoemde stoffen blokkeren de late rcactie; prednisolon
remt niet de vroege reactie. Het is nog niet duidelijk op welke wijze de late Íeacties
na de inhalatie verklaard moeten worden; behoudens de invloed van cortico-
stetoiden bestaan eÍ geen argumeÍrten voor een type III allergische Íeactie.
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ÀFGESLOTEN ONDERZOEKINGEN, \7,'AÀRVAN HET EINDVERSL^G NOG IN BEWERKING IS

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

Dr. P. Muntendam).

Onderzoek van pednataal gestorven kinderen in de provincie Zeeland door

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

kind en moeder (Dr. H. T. Planteydt en F' P. Flu).

Onderzoek naar de verandering in attitude ten opzichte van neufosen bij huis-

aftsen en medische studenten vóór en nà op deze veranderingen gerichte me-

thodieken (J. H. Oosters).

Onderzoek betreffende de statistische bewerking van de klinische gegevens van

pariëntefl die in de periode ry57-r967 met behulp van anti-coagulantia zijn be-

behandeld teÍ pÍeventie van tÍombo-embolische complicaties (Dr. J. M. Gteep).

Onderzoek bij jeugdige peÍsonen, lijdende aan recidiverende infecties der boven-

ste luchtwegen (Dr. J. W. StooP).

Onderzoek naar de frequentie van Íetinopathie bii diabetici met volledig en

onvolledig gecorrigeerde insuline-deficiëntie (Dr. F. M. Gerritzen).

Onderzoek aan menselijke chromosomeÍl(Mej. Dr. J. M. van Brink).

Onderzoek n^aÍ. de vraatde van theÍmografi.e voor het massa-onderzoek ter

vÍoegtiidige opsporing van borstkanket en bii de diagnostiek van cerebrovascu-

laire stoornissen (Dr. N. J. M. Aarts).

Onderzoek inzake toepassing van J131 fibrinogeen bij het onderzoek na r lverteloze

trombose en arteÍiosclerose bii beiaarden (Dt' G. J. H. den Ottolander).

Epidemiologisch onderzoek en fagotypering van coagulase-negatieve staphylo-

coccen (Ptof. Dr. K. C. §íinklet).

rN rgTo vooRTGEZETTE ONDERZOEKÏNGEN

Onderzoek naar het effect van behandeling van patiënten met seniele osteopoÍose,

getoetst met behulp van een methode van gradering en chemische karakterisering

van osteopoÍotisch bot (Dr. D. H' Birkenhàget-Frenkel).

Onderzoek naar reactiepatÍonen bij gebruik van gemoduleetd licht met behulp

van de computeÍ of Average Transients (Prof. Dr. H. E. Henkes, Prof. Dr. §1.

Storm van Leeuwen en Prof. Dr. L. H. van der Tweel, in samenwetking met de
'Werkgroep rNo vooÍ Klinische Neurofysiologie).

Chromosomenonderzoek bij myeloptoliferatieve aandoeningen (Dr. C. H. W.

Leeksma).
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Onderzoek betreffende cerebrale stoomissen bij kindeten (Prof. Dr. H. F. R.
Prechtl).
Een interim-rappoÍt is hieronder opgenomen.

Onderzoek betreffeude de klinische toepassing van patiëntenbewakingsapparatuuÍ
in een beademingscentÍum (Dr. H. J. Sluiter).
Een interim-ÍappoÍt is opgenomen op blz. roo van dit verslag.

Onderzoek naar de invloed van metabole zuur-base evenwichtsverstoringen op
de gevoeligheid van spierverlammende stoffen (Prof. Dr. J. F. Crul).

Onderzoek rtzake reninebepaling bij circulatieveranderingen (Dr. W. H. Birken-
hàget).

Onderzoek naat de wijzigingen in de porositeit van de huid onder invloed van
klimatologische veranderingen en ouder wotden (Prof. Dr. J. \f. H. M"li).

Onderzoek naar de klinische betekenis van verschillende geneesmiddelen ter
bestrijding van menstruatiepijn (Prof. Dr. L. Meyler).

Het onderzoek betreffende de registratie van het psychiatrisch toestandsbeeld
van depressieve patiënten (M. S. H. Schlemper) heeft geen doorgang gevonden
omdat niet voldoende onbehandelde patiënten in de kliniek worden opgenomen.

INTERIM-VERSLAG BETRBFFENDE HBÍ ONDERZOEK NÀAR CBREBRÀLE SÍOORNISSEN
BrJ KTNDEREN (rnor. or. n. r. n. rnrcarr")

Rondom de problematiek van kinderen met lichte hersenbeschadigingen ont-
breekt het tot dusvet vrijwel geheel aan goed opgezet experimenteel onderzoek.
Het is aannemeliik dat een dergelijk syndroom bij ongeveet rco/o van de school-
kinderenpopulatie is te vinden. Het is van gÍoot belang voor de volksgezondheid
dat er meeÍ weteÍrschappelijke gegevens beschikbaar komen. Onderzoeket zijn
noodzakelijk waarin goed gestandaardiseerde neutologische methodieken worden
toegepast in combinatie met objectieve gedragsmetingen. Dit is nagestÍeefd in
het hierna beschreven onderzoek.

In het kadet van een groteÍ longitudinaal onderzoekproject rraat de gevolgen
van pÍe- en perinatale complicaties vooÍ de ontwikkeling van zenuwstelsel en
gedrag weÍden r67 kinderen, geboren in ry62 en ry63 in de Vrouwenkliniek van
het Academisch Ziekenhuis in Groaingen, op vijffarige leeftijd onderzocht. Van
deze kinderen wetden gedetailleerde obstetrische efl neonataal neurologische
gegevens verzameld.

Het hiet gerappoÍteerde gedeelte van het ondezoek diende ter nadere beant-
woording vao twee belangtijke vïagen:
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r. Wat is de predictieve waarde van het neonatale neurologische ondezoek teo

a nzien van neurologische bevindingen oP eeÍI latere leeftijd?

z. Hoe is de relatie tussen neurologische verschijnselen en geobserveerd gedrag?

Om tot een fijnere differentiatie in de neutologische bevindingen te komen,

werd in plaats van de nogal subiectieve dichotomie: 'notmaal-afwijkend' een

optimaliteitsconcept toegepast. Op basis van theoÍetische en empirische gegevens

57eÍd vooÍal voor een aantal van de belangrijkste variabelen in het obstettisch,

neonataal-neurologisch en vijf aren-neurologisch onderzoek een'optimaliteitsbe-
reik'vastgesteld. Aan elk kind kon een neurologische optimaliteitsscore worden

toegekend, die een zekere maat voÍmt voor de integriteit van ziin neurale functies.

Het neurologische onderzoek binnen dit project werd uitgevoetd door de

neuroloog B. C. L. Touwen, die daartoe een uitvoerig kwantitatief en gestan-

daardiseerd onderzoekschema opstelde.

Slechts to/o 
-varrL de fi7 kinderen bereikte bii het follow-up onderzoek de hoogste

optimaliteitsscore, dat wil zeggen het ontbreken van niet-optimale neurologische

onderzoekresultaten. Ànderziids bleken slechts z kinderen klinisch manifeste

neurologische pathologie te vertonen. Bii de ovedge kinderen kwam een gÍote

variëteit van neurologisch niet-optimale condities vooÍ, met een top bij 3-7 niet-

optimale neurologische items. Zonder twijfel betrof het hier kinderen met de

klinische diagnose'minor brain dysfunction''
Tussen de neonatale optimaliteitsscores en de optimaliteitsscores op vij§arige

leeftijd bestond in de totale gfoeP een zwakke correlatie op rco/o niveau. Na
eliminatie van die kinderen, bij wie intervalscomplicaties tot hetsenbeschadiging

aanleiding gegeven zouden kunnen hebben (zoals meningo encephalitis, hoofd-

travmata,ziekten gepaard gaandmet eÍnstige hypoxie etc.) gaven de neonatale en

foilow-up scores een significante cotrelatie te zien, p <ro/o (r : o.z8).

Na onderverdeling van de follow-up scofes in dtie klassen (klasse I: o-2, klasse

Íri 3-7, en klasse rrr: 8 of meer niet-optimale bevindingen) bleek een statistisch

significante samenhang met het geslacht te bestaan ft> <o,or), in die zin datin
de optimale klasse r de meisjes en in de niet-optimale klasse rrr de iongens ovef-
geÍepÍesenteerd waren.

Een score voor de maturatie van het centÍale zenuwstelsel, gemeten aan het

vermogen tot hinken, op één been staan, diadochokinese en afrollen van de voeten

bij lopen, bleek eveneens in hoge mate samen te hangen met de neurologische

optimaliteitsclassificatie (p <o,or). Kindeten met een lagere optimaliteitsscore
'waren ook later met de matuÍatie van genoemde motorische functies.

Binnen ditprojectwerd het onderzoek naar de telatie tussen neurologische conditie

en gedragsfuncties opgezet en uitgevoetd door de psycholoog A. F. Kalvetboet.
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Naast een psychomeftisch onderzoek en een gedragsbeoordeling door ouders
en kleutedeidsters werden van alle onderzochte kinderen observaties van het
spontane gedrag verkregen in verschillend gestructureerde laboratotiumsituaties :

in een nieuwe of een bekende omgeving, alleen of met de moeder, met of zonder
speelmateriaal.

Het gedrag werd op videobanden vastgelegd. In vooronderzoeken werden
methoden vooÍ een gedetailleerde analyse van motorische, visuele en verbale
activiteit uitgewerkt en observatieschema's ontwikkeld. Betrouwbaarheids-
ondetzoek leverde bevredigende coëfficiënten tussen o.7o en o.9oo/o.

Tot dusver zijn groepen jongens en meisjes, verschillend in neurologische
conditie (zoals uitgedrukt in een neurologische optimale score) onderling ver-
geleken. Tussen deze groepen werd geen verschil in sociale klasse noch in ge-
middelde en spreiding van intelligentiescoÍe gevonden.

Zowel bij jongens als meisjes werden significante samenhangen tussen de
neurologische optimaliteitsscote en aspecten van het 'free-field' gedrag 

^alge-troffen. Deze telaties zijn het duidelijkst bij de fongens, waar ze bovendien andere
gedragsaspecten betreffen en in andere observatiesituaties optreden dan bij
de meisies.

Bif de iongens werden de neurologisch optimale en niet-optimale groepen het
duidelijkst gediscrimineerd in prikkelarme en weinig-motiverende observatie-
situaties. De niet-optimale groep vertoonde vooÍ de tweede keer alleen in een lege
kamer meer inconsistentie in motorische activiteit (p <.or) en minder visuele
exploratie van de ruimte G <.ol) dan de optimale groep. fn een situatie met
weinig motiverend spelmateriaal valt de neurologisch niet-optimale groep sterk
terug in niveau van spelactiviteit in tegenstelling tot de neurologisch optimale
groep (p (.or).

Bij de meisjes zifu de vetschillen het sterkst in de situatie met moeder in een
lege ruimte. Meisjes met eeÍr lage optimaliteitsscore veÍtonen minder contact-
gedrag ten opzichte van moeder (p <.or), minder kleding- en zelfmanipulaties
(p <.or) en meeÍ reacties ten opzichte van een one-way-screen (p <.or) dan de
optimale groep.

Verdere analyse richt zich ondet andere op de eventuele betekenis van specifieke
neurologische symptomen, zoals choreatifotmiteit voot het gedrag. Het opera-
tionele concept'neurologische optimaliteit'maakt het mogelijk dergelijke samen-
hangen kwantitatief te onderzoeken. Verder worden verschillen tussen neurolo-
gische groepen met betÍekking tot het functioneren in 'stress-situaties' en het
verdchten van complexe opdtachten onderzocht.

De tot dusver gevonden verschillen hebben zonder rwijfel implicaties voot de
behandeling van kinderen met lichte neurologische defecten in gezins- en school-
situaties.
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INTERIM-VERSLÀG BETRBFFENDE HET ONDERZOEK NAÀR DB KLINI§CHE TOBPASSING

VAN PATIËNTENBEWAKINGSÀPPÀRATUUR IN EEN BEADEMINGSCENTRUM

(on. n. ;. sr,urrrn)

In het BeademingscentÍum van het Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch

Ziekenhuis te Groningen is sinds i966, hietbij geadviseerd door het Medisch-

Fysisch Instituut TNo, eeÍl systeem opgebouwd vafi zogeflzamde patiëntenbe-

wakingsappàrat:utrl, met als drieledig doel:
r. direct vooÍ de patiëntenbehandeling benutbare informatie te leveren;

z. pathofysiologische informatie vast te leggen vooï ÍeseaÍchdoeleinden;

3. de mogelijkheden en problemen te bestuderen van detgelijke elektronische

appaÍatuuÍ, als onderdeel van het klinisch instrumentarium'
Ad. t. Hoewel in Nedetlandse ziekenhuizen 'patient monitoring'op ruime schaal

\firordt toegepast, is grosso modo het toepassingsgebied beperkt gebleven tot
twee specifieke 'intensive cate' situaties, te weten de chirurgische patiënten in de

pÍe-opeÍatieve en eeÍste postoperatieve fase, en het myocardinfarct, al of niet in
een speciale afdeling. Deze beide toepassingsgebieden zijn gekenmerkt door een

duur van enkele dagen, door het betrekkelijk kleine g^mma van bewaakte fysio-
logische functies of variabelen - veelal van 'specialistisch' karakter, bijvoorbeeld

gasconcentÍaties in expiÍatielucht, intravasculair gemeten dtukcurven, elektro-

encefalogram en elektrocardiogram - ten slotte door het feit dat tef Plaatse
specialistisch geschoold personeel aartwezig is dat van huis uit, ook zonder dat

ef vaÍl bewaking sprake zo\ zijí geweest, veÍtfourrd is met deze vorm van in-
formatie erL 

^pp^r 
tlrur (anesthesisten en catdiologen).

In tegenstelling met bovenstaande toepassingen moet bij bewaking in een

beademingsafdeling met een langere duur (weken) gerekend woÍden, bovendien

met een groter spectrum van minder gespecialiseerde variabelen, dat ten miÍrste

de klassieke'vital signs'omvat: tempeÍatuuÍ, pols- en ademhalingsfrequentie en

bloeddruk; ten slotte met peÍsoneel dat meeÍ veÍtÍouwd is met de klinische

interpretatie van genoemde functies daÍl met hun instmmentele afleiding. Met
name v/at de duur en de aard van de bewaakte functies betreft benadett de situatie

in een beademingsafdeling die van een meeÍ algemene ziekenhuisafdeling.

Ad j. De toodzaak van eeÍl telatief langdurige bewaking op een beademings-

afdeling brengt met zich mee dat, behalve aan de onmiddelliike presentatie van

gegevens die op de actuele toestand betrekking hebben, veel aandacht besteed

moet wordett aan het registrerend vastleggen van deze gegevens, zow'el ten

behoeve van trend-herkenning, documentatie als atchivering. De principiële

plaatsing van de veÍplegerde staf in de eerste linie' btengt met zich mee dat de

wijze van pÍesentatie 'nuÍse compatible' moet z,iir,.

De problemen die men ontmoet bij het veÍsreÍkeliiken van deze uitgangspunten

concentfeÍen zich oP twee grensvlahken: patiëflt-apPafatuuÍ efl aPpaÍatuuf-
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veÍplegenden. De opnemefs aan de patiënt mogen de verpleegkundige en andere

activiteiten niet belemmeÍen eÍt zii moeten geschikt ziin voor. een langdurige

applicatie; eisen waatop de gangbaÍe commefciële opnemeÍ nog onvoldoende is
berekend.

§fat het tweede grensvlak (apparatuur-veÍpleging) betreft is het, behalve de

reeds genoemde nurse-compatibility, essentieel dat loze alarmen onderdrukt
\il/oÍden. Voorts dat de alarmeting beperkt wordt tot reële klinische calamiteiten,

in dit geval de ademhalings- en/of hartstilstand. Noch aan de eis van loos-alarm-

onderdrukking, noch aan die vafl eeÍ] tussen calamiteiten en banaliteiten differen-

tiërend alarm, is tot nu toe de aandachtbesteed die deze voor de praktijk verdient.
De lange duur van de bewaking brengt bovendien met zich mee dat een aantal

opneemmethoden, bijvoorbeeld de bloedige bloeddrukmeting, ongeschikt is

voor deze toepassing. In de afgelopen jaren is veel tijd besteed aanhet ontwikkelen
vaÍt een techniek voor het opnemen van de ademhaling, die aan de bijzondere
eisen welke een patiënt op een beademingsafdeling stelt, tegemoet komt (impedan-

tie-pneumogtafie).
Voor tesearchdoeleinden voÍden meetgegevens in ponsband vastgelegd en

achtenf door het Rekencentnrm der Riiksuniversiteit te Groningen verwerkt. De
bedoeling is om aan de hand van de overige klinische gegevens tot een pfogÍamma
te komen dat specifieke trendmatige verandedngen detecteert, niet zozeet in een

enkele als wel in een gfoep vao simultaan afgeleide variabelen. Een dergelijk
pÍogÍamma, maat dan in 'real time' functionerend op een 'on line' comPuter, zou

één vàn de doelstellingen benadeÍeÍl, te §/eten de ptospectieve bewaking, c.q. de

waarschuwing voor op handen zijnde verwikkelingen op een tijdstip dat pÍeven-
tief-correctieve maatregelen nog mogelijk zijn.

rN rgTo ÀANGEVÀNGEN ONDERZOEKTNGEN

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van biguanides, getest op geisoleerde

vetcellen (Dt. J. Terpstra).

Onderzoek naat de invloed van steroïden op de druk van de niet-z§/angeÍe mensen-

uterus (D".T.K. A. B. Eskes).

Onderzoek betreffende optimalisatie van de kunstnier @tof. Dr. Ir. N. Y/. F.

Kossen).

Onderzoek naar de nasrr-methode (àody acceleration given .rynchronously with
the lteartbeaQ (Dr.A. C. Arntzenius).

Onderzoek inzake opsporing en identificatie van patiëflten lijdende aàfl gargoy-
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lisme en verq/ante ziektebeelden door middel van urine-onderzoek @r. M. A. H.
Giesbets).

Onderzoek rraar de ÍesoÍptie, retentie en utilisatie van oraal toegediend ijzer §e)
bij patiënten met reumatische arthritis (f . §7eber).

Onderzoek naar de waarde van gezichtsveldscreenings-appaÍatuuÍ vooÍ oogheel-
kundig poliklinisch onderzoek eÍl massascÍeening (Prof. Dr. R. A. Crone).

Onderzoek naar het effect van zwangerschapstoxicose bij de moeder op de ge-
zondheid van het kind na de geboorte, speciaal wat betreft de late gevolgen @rof.
Dr. H. J. Huisjes).

Onderzoek naar latente diabetes bij wouwen (Dr. J. Terpstra).
Het ondetzoek wordt uitgevoerd in samenhang met de 'pilot sfudy' van de

Projectgtoep Ondezoek Praediabetes rNo.

Onderzoek naar de aaxd van afltigenen in biologisch materiaal (met name de

schimmels) en hun klioische betekenis bij de cana en de zogenaamde otganic dust
diseases, gezien tegen de achtetgrond van de zogenaamde biologische luchtver-
vuiling @r. K.de Vries).

Onderzoek naar de activiteit van lysosomale enzymen in weefselkweek (fibroblas-
ten), leukoryten en biopsiemateriaal vao patiënte n met z;wakzinnigheid ten gevolge
van stapelingsziekten en van hun familieleden (Prof. Dt. H. H. van Gelderen).

Bacteriologisch onderzoek van de darmflora @rof. Dr. K. C. §Tinkler).

IN I97I TE ENTÀMEREN ONDERZOEKINGEN

Er wetden 16 aanwagen ootvangen vooÍ subsi&e ten behoeve van in r97r te
efltameÍen onderzoekingen. Hiewan wetden 7 ^ Ít'vf.^gerL ingewilligd. Op 9 aan-

vragen wetd om verschillende redenen afsrijzend beschikt. Subsidie wetd toe-
gekend voor de volgende onderzoekprojecten:

Bestudering van actieve zowel als passieve 'enhancement' in het coïsogene en
heterogene experimentele model (Dt. D. L. Westbroek en J. Jeekel).

Onderzoek inzake de ontvdkkeling van een dtaagbare kunstnier (Prof. Dr. It.
P. M. Heertjes, in samenwerking met Prof. Dr. Ir. N. \[. F. Kossen).

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek van alletgeen-specifieke anti-lichamen,
behorend tot de IgE-groep, bij jonge kinderen (Dr. K. F. Kerrebijn en Dt. H. J.
Degenhart).
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Onderzoek bereffende een mogelijke differentiatie tussen mentaal gezonde en

zieke personen op grond van de keuzecapaciteit en de hatritmie-gegevens (R. E.

Offerhaus).

Katamnestisch onderzoek van z;o gevallen van zelfmoordpoging (D. van Tol).

Correlatiefbiochemisch-klinischonderzoekvande'carriet status'bij amaurotische

idiotie (Dr. J. Huizinga).

Onderzoek (pilot study) betreffende de behandeling van gedragsstoornissen door
middel van anti-epileptica bii patiënten lijdende aan encephalopathia infantilis
zonder klinisch waarneembare epileptische manifestaties, echter met epileptische

mc-manifestaties (DÍ. E. van der Voort Maarschalk).

Samenwerking met zelfstandige instellingen

ALGEMENE NEDERLÀNDSE VERENIGING TER VOORKOMING

VAN BLINDHEID

De Verkgroep 'slechtziende en Blinde Kinderen'van de Algemene Nedetlandse

Vereniging ter Voorkoming van Blindheid verrichtte een hernieuwd onderzoek

naar de oorzaken, die bii kinderen tot blindheid of ernstige slechtziendheid aan-

leiding geven. De §Terkgroep, waarin alle oogartsen vetbonden aan instituten of
dagscholen voor visueel gehandicapten zitting hebben, meende dat dit onderzoek

veÍant§/ooÍd was, omdat meef en meet het inzicht veld wint, dat behalve de

erfeliikheid ook aandoeningen van de moeder in de zwangerschap en vÍoegge-

boorte een belangtiike rol spelen bij het ontstaan van eÍnstige aangeboren

oogafwijkingen.
De voor dit onderzoek in aanmerking komende kinderen waren allen aíkomstig

uit de op blindheid of slechtziendheid gespecialiseerde inrichtingen (instituten en

dagscholen), hetgeen inhoudt dat vooral van de mentaal niet gestoorde kinderen

deleeftijdlag tusseÍI6 en r8 jaar. Door de Verkgroep werd een nieuwe enquète-

lijst ontworpefl, waaÍaan vfagen werden toegevoegd, die speciaal gericht wafen

op het boven omschteven doel.
December r97o was het onderzoek, waarbij de bewetking van de verworven

gegevens centÍaal geschiedde, zovef gevoÍderd, dat voor het Nederlands Oogheel-

kundig Gezelschap een voorlopig verslag kon worden uitgebracht over 3 r 8 blinde

en 156 slechtziende mentaal niet gestoorde en over 364 zowel visueel als mentaal

gehandicapte kinderen. Aan de hand van het verkregen cijfermateriaal kon reeds
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worden aangetoond, dat er een correlatie bestaat tussen enerzijds aandoeningen
van de moeder in de zwangerschap, gebootecomplicaties, praematuritas, dysma-
turitas etz. ert anderzijds congenitaal sàtaract et nàat. alle waarschijnlijkheid ook
enige andere aangeboren oogafwijkingen. VooÍtzettiÍrg van het onderzoek in deze
richting met het oog op een mogelijke voorkoming in de toekomst is dus alleszins
gercchtvaardigd, temeer wa r ook zeer Íeceflte onderzoekingen in andere landen
(Columbia, Zweden) in dezelfde dchting wijzen.

Bovendien hoopt de Werkgroep hiermede een belangrijke bijdrage te leveren
aan de door de Internationale Vereniging ter Voorkoming van Blindheid ingestelde
commissie 'Blindheidsoorzaken', die als één der eeÍste punten op haaÍ pÍogramma
de blindheidsoorzaken bij kinderea heeft staan.

Tot andere activiteiten van de Veteniging, welke in het kadet van de samenwer-
king wetden verricht, mogen nog gerekend worden de voortzetting van nog
verscheidene jaren durende follow-up der zogenaamde tv/ijfelgevallen met be-
trekking tot het glaucoom en het onderzoek van het pigmentglaucoom; het laatste
zal waarschiintiik in r97r kunnen worden beëindigd.

CENTRÀALBUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES

Over de werkzaamheden van de afdeling voor Medische Mycologie van het Cen-
traalbureau voor Schimmelcultures wordt het volgende bericht.

Ter stimulering van de activiteiten en teÍ bevordering van een betere kennis op
medisch-mycologisch gebied werd in maaÍt vooÍ acht cutsisten de jaadijkse crrrsus
Medische Mycologie gehouden.

Het onderhoud van de collectie actinomyceten en schimmels vergde zoals
steeds de nodige zorg. Zo vrerden hierin dtt jaat r48 nieuwe actinomycetefl en
zr schimmels opgenomen. fn totaal sreÍden 95 cultutes op aanvraag verzonden.

Voor diagnostisch onderzoek werden 325 inzendtngen ontvangen, waaronder
63 7 orltures . Het aarrtal determinaties bedroeg 846, waawan r r 8 niet verder dan
tot op het geslacht. Vetder werden enige uiwoerige vergelijkingsrapporten
opgesteld over Streptomyces-stammen.

Een ondetzoek van drie Trichophyton-stammen werd afgesloten. Op grond
van de gevonden resultaten werden alle drie stammen als Trichophyton tonsuÍans
Malmsten beschouwd. Hoewel de myceliumgtoei van laatstgenoemde soort vol-
gens de gegevens in de literatuur door vitamine B, zou moeten worden gestimu-
leerd, bleek hiervan bij twee stammen absoluut geen sprake te ziirr. De drie stam-
men vormden veel haakvormige tot gegolfde macaoconidiën. Geen enkele stam
was pathogeen vooÍ muizen (mededeling Dr. A. H. Klokke). Het feit dat één
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der stammen indertijd van een muis met favus werd gekweekt, is daarom des te
merkwaardiger. Bovengenoemde gegevens zullen worden gepubliceerd in
'Sabouraudia'.

Ín t97o werden in totaal 74 grondmonsteÍs verzameld in Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland. Ketatinofiele schimmels werden nog niet gevonden, maar onder de
thermofiele sooÍten bevond zich een aantal stammen vaÍl een StreptomycessooÍt,
waar.va;tt de naam in verband met de goede antibiotische werking ten opzichte van
TrichophytoÍrsooÍteÍr voodopig nog niet bekend zal worden gemaakt.

SAMENVIERKING OP HET GEBIED VAN CÀRA BIJ KINDEREN

Evenals in de twee voorgaande jaren is het anamnestisch onderzoek, dat van
l febraa;i tot r8 maart t97o plaatsvond, in de wijken Hoogvliet en lJsselmonde
zelf verricht.

Ten einde schoolverzuim zo veel mogelijk te beperken zijnhet lichamelijk en
het instÍumentele onderzoek gecombineerd. Dit geschiedde 'van zo april tot
ro funi ry7o in het gebouw van de c.c. en c.D. te Rotterdam-Zuid.

Van de 96e volledig onderzochte kinderen in ry69, zijn er 938 in r97o opgeroe-
pen; 24 kinderen waÍen inmiddels verhuisd of hadden meegedeeld in geen geval
meeÍ te willen deelnemen. Op ro funi waren er 8z7 $S,zo/) volledig onderzocht.
Van de overige r r r, die gelijkelijk over beide geboortecohoÍten, sexen en wijken
zijn verdeeld, is het mogelijk geril/eest y^17 7o alsnog een anafltnese op te nemen,
zodat in totaal van SgB (gl,loA van het aantal in ry69 onderzochte kinderen) een
anafirnese aanwezig is.

Het instrumentele onderzoek is uitgebreid met een inspanningstest. Dit is
gedaanomdatuitde uitkomsten over 1969 bleek dat het symptoom'kortademig-
heid bij inspanning' in ry69 sterk in frequentie bleek te zijn toegenomen. Daar-
naast wetd een nieuwe vraag ingevoegd met betrekking tot bronchusobstructie na
inspanning, welke betrekking heeft op de bovenbedoelde inspanningstest.

Het gebruik van geneesmiddelen is nauwkeuriger geregistreerd dan voorgaande
jaren, met het doel een eventuele invloed hiervan op de anamnestische en objec-
tieve gegeveÍrs na te gaan.

Een begin wetd gemaakt met de ontwikkeling van de statistische methodieken,
die zullen worden toegepast bij de longitudinale verwerking van de gegevens.

Een overzicht oveÍ de tot dusverre verschenen televante literatuur kwam gereed
en is bij het uitgebteide iaarvetslag over,1969 gevoegd. Het is'op een zodaruge
wijze samengesteld, dat de methodieken en uitkomsten van de diverse onder-
zoekingen direct met elkaar kunnen worden vergeleken.
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DIENSTEN

CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF TNO

Het aantal afgeleverde proefdieren was in r97o gelijk aan het voorafgaande iaa4
met uitzondeting van de honden. Voor deze kon een aflevering worden genoteerd
die de voorlopige eindraming reeds benadett; àaí het eind van het jaar warcn 914
dieren verkocht, dat is 73 r meer dan in ry69. Het betrof nog uitsluitend Beagles,

die in handelbaaÍheid, maat ook in bruikbaatheid, een ruim toepassingsgebied
verdienen, respectievelijk beloven te ktijgen. De helft der dieten was bestemd voor
experimenten waarbij een chirurgische ingreep plaatsvond. De ovetige dieren
vonden onder andere een bestemming in de farmacologie, bij vaccinbereiding
en -controle.

Het houden van honden op een gaasbodem is als een gÍoot succes te beschou-
wen. Enkele tekortkomingen werden nog verbetetd; zo werd tot ongelimiteetde
voedering oveÍgegaan. Dit bleek betet te passen in het gedÍag van de hond wat
betreft het bemachtigen en bewaken van het voedet. Voor de verwarming van de

hokken van de pasgeboren honden werd een centrale oliestookintichting a Írge-
legd met een automatische temperdtuurtegeling.

De fok van Labrador-Retrievers komt langzaam op gang. Een telatief gtoot
atrital dieren blijkt aan een vermoedelijk erfelijke heupdysplasie te liiden, hetgeen
onlangs bleek bij röntgenologische controle.

Regelmatige toepassing van een ontwormingsprocedure heeft tot resultaat dat
de besmetting met inge§/andswormen tot een zeetlaag niveau is teruggedrongen.

De moeilijkheden van het verkrijgen van nieuw personeel, zilsmede de snel

stijgende lonen maken het steeds dringendet noo&akelijk dat wordt oveÍgegaan
op mechanisatie en rationalisatie bij de kweek van ptoefdiercn. Zo werd een

proefstelling voor konijnen aangeschaft waarblj het verwijdeÍen van faeces en

urine van de op een gaasbodem levende dieren Írog maar een fractie van de tiid
kost die dit eerder in beslag nam. Het toedienen van voeder is nog een dagelijks
terugkerende, wij veel tiid wagende taak. Tijdbesparing wordt verktegen doot
dit te combineren met de conttole van de dieren.

Met het oog op een dringend noodzakelijke vernieuwing van de inventaris der
muizen-fokpaviljoens werden proefstellingen gemaakt met eutomdtische drink-
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\il/atervooÍziening. Behalve het arbeidsbesparend effect is hierdoor een veel
gÍoteÍe bezetting per vloeroppewlakte-eenheid mogelijk; er kunnen nu acht in
plaats van vijf lagen kooien boven elkaar worden geplaatst. Met een geliiktijdige
vergroting van het ventilatievoud kan de produktie van het aantal dieren hierdoor
per fokpaviljoen aanzienlijk worden verhoogd.

Bij de Íattenfok zijn dergelijke installaties al langer in gebruik; enkele van deze

drinkwaterinstallaties werken nu met aangezuurd water, waardoor de kans op
besmetting via het drinkwater is verminderd.

Het functioneÍen van de barrière, de beschermingsmaatÍegelen rond de proef-
dietverblijveÍl, \tr'as te zeet afhankelijk van het juist handelen van het personeel.

Daarom werd besloten de in- en uitvoer van materiaal en benodigdheden te

verbeteren. Dit geschiedde gedeeltelijk in samenwerking met het Instituut voor
Gezondheidstechniek rNo.

De in een dierenfokkerij onvermijdelijke tegenvallers ziin helaas ook dit jaar

te melden. Uit één rattenkolonie, de Orga-Cpb, werd in het eerste kwattaal
Mycoplasma geïsoleerd. Het sanerirgspÍogÍamma vaÍl de §Tistar-kolonie, dat al

eerder rdras gestaÍt, vediep door alledei omstandighedenlangzamet dan verwacht
mocht worden en is momenteel nog niet geheel afgewerkt. Dit zal À ry7t zijn
beslag kriigen.

Bij opgroeiende ratten kwam een zwelling van het abdomen voor, veÍootzaakt
door een ontstekingspÍoces van de dunne darm, gepaard gaande met een sterke
verwijding. Dit verschijnsel wordt thans niet meer geconstateerd. De pathogenese

is niet helemaal duidelijk geworden, enkele infectieproeven lukten, maar konden
door het ontbreken van nieuw materiaal niet wotden herhaald.

Bii de konijnen kwamen een enkele maal conjunctivitis en thinitis voor, waaruit
Bordetella bronchiseptica werd geïsoleerd; datmontstekingen blijven zich veel-
vuldig voordoen en voÍmen een voortdurende ootzaak van steÍfte.

fn een caviaepaviljoen werd in het voorjaar een epizoötisch verlopende pneu-

monie geconstateeÍd; hieruit werd Botdetella bronchiseptica geïsoleerd. Twee
weken na vaccinatie van alle fokdieren verdween het verschijnsel.

In één der muizenpaviljoens kwam aan het eind van het jaat in een gednge
frequentie diarrhee voor bij dieren rond de speenleeftijd. Een onderbrengen bii
een bekend pathologisch beeld was vooralsnog niet mogelijk.

E,en aa;ntal kiemwije katten werd in samenwerking met het Instituut voor
Ptotozoaite Ziekten van de Faculteit voor Diergeneeskunde met succes opgefokt.
Enkele katten werden gebruikt voor experimenteel werk. Een tweede chatge
mislukte. In het komende jaar zal dit project worden vooÍtgezet met het uit-
eindelijke doel tot een ziektevrije kolonie te komen.

Om de rattenfok te kunnen uitbreiden werd een nieuw paviljoen gebouwd, dat
medio r97o beschikbaar kwam. Voorts kwam het Kantine-Laboratorium-
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Germfree-gebouw (rlc) gereed, waatdooÍ een aantal ruimtelijke noden in het
hoofdgebouw goeddeels is verdwenen.

De bouw van de Expetimenteel-Biologische Afdeling is klaar op de afwetking
na. In maafi t97t zal deze eenheid vermoedelijk opgeleverd worden, waatna zij
onder andere zal worden gebruikt voot de stammen, die momenteel nog in de

Afdeling Selectie te Utrecht gehuisvest ziin. Deze zijn nu voor een gtoot deel in
kiemvrije of gnotobionte toestand gebracht en zullen de basis van deze bevolking
gaan voÍmen.

Uit een onderzoek door een medewetker van het Zoötechnisch Instituut vaÍr
de Riiksuniversiteit te Uttecht naar het voorkomen van atropine-esterase bij
konijnen bleek dat dit bij de Íassen Alaska en Witte Wenet in ongeliike frequentie
vooÍkomt.

Een in samenwerking met dit Instituut opgezet documentatiecentÍum bleek in
een behoefte te voorzien.

RADIOLOGISCHE DIENST TNO

DOSIMETRIEDIENSÏ

Evenals in voorgaande iaren heeft ook in t97o ondet auspiciën van Euratom een

vergelijkend onderzoek plaatsgevonden van filmdosimeters in de Gemeenschap.

Als gevolg van het feit dat ditmaal de gehanteerde stralingsenergieën aan de

deelnemende dosimetriediensten niet bekend waÍen, bleken over het algemeen

- ook bij de Radiologische Dienst TNo - groteÍe afwijkingen dan voorheen vooÍ
te komen tussen gegeven en gemeten doses. fn relatieve zin waren overigens de

resultaten met de rNo-filmbadge zeer bevredigend.
Het verslagiaat gaf wedetom een gtoei te zien van het aantal bij de Dienst

aangesloten radiologische werkers. Het jaar werd afgesloter met 687r veertien-
daagse efl Jg4 kwartaal-abonnementen. Dit grote aantal heeft er mede toe geleid
dat voorbereidingen zullen wotden getroffen om de dosisinformatie automatisch
te verwetken.

Voor wat betreft de thermoluminescentie-dosimetrie (tr o) hebben de ervarin-
gen, opgedaan tijdens experimenten en gedurende een studiereis door de Ver-
enigde Staten, geleerd dat de methode weliswaar beloften inhoudt voor de

toekomst, doch dat noch de beschikbare appaÍLtrtttr noch de dosimetets een

invoering ervan op korte tetmijn rechtvaardigen, omdat vooralsnog de gewenste
betrouwbaarheid niet is bereikt.

De activiteiten zijn daarom omgebogen tot het onderzoeken van de mogeliik-
heid de nog bestaande moeilijkheden te ovetwinnen en een voor de praktiik
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hanteeÍbaaÍ TlD-systeem te ont'fi/ikkelen. De omstandigheid dat de levering van
films voor filmbadges onzeker dreigt te wotden, heeft de betekenis van dit onder-
zoek nog eens extra onderstreept.

W'HOLE-BODY COUNTER

Ten behoeve van besmettingsmetingen werd in het verslagj^ar. tto maal een

beroep gedaan op de rNo tP.hole-body counteÍ. Het onderzochte personeel was

in hoofdzaak afkomstig van de N.v. KEMA te Arnhem en de Gemeenschappelijke
Kernenergiecenttale Nederland te Dodewaard. Bij 43 radiologische werkers
werd een contaminatie gevonden van meeÍ dan ro nano-Curie, bestaande uit een

- bekende - combinatie van 60Co, 50Fe en 6aMn. De maximaal voorkomende
besmetting bedroeg z3o nato-Curie van genoemde combinatie, zijnde ongeveeÍ
o,3o/o van het maximaal toeltatbarc.

Het onderzoek naar de invloed van voedingscomponenten op het ijzermeta-
bolisme, uitgevoerd in samenwerking met de Landbouwhogeschool te §Tagenin-

gen, §/eÍd, vooÍ zover het de Íesorptiebepalingen aar, Íatten betteft, voorlopig
afgesloten. Ín ry7o werd een rzoo-tal metingen gedaan aafl 4oo Íatten.

In verband met de stralenbelasting is in eerste instantie afgezien van het vooÍt-
zetten dezer experimenten met normale proefpersonen.

r ro patiënten, afkomstig uit het Gemeenteziekenhuis te Arnhem en de Universi-
teitsklinieken te Utrecht en Nijmegen, werden ondetzocht, voornamelijk ten
behoeve van ijzerresorptiestudies en de bepaling van het lichaams-kalium.

Het onderzoek van patiënten met maagresectie, dat in samenwerking met de

Universiteitskliniek te Utrecht werd uitgevoerd, is nu afgerond. De resultaten
zullen in een dissertatie worden verwerkt.

Gezien het feit dat de lichaamsteller vaÍ1 het Rijks Instituut voor de Volks-
gezondheid inmiddels opeÍationeel is gewotdefl, moet worden verwacht dat men
in Utrecht van deze faciliteit gebruik zal gaan maken.

In iuni r97o bracht de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
een bezoek aan de N.v. r.EMÀ in verband met problemen betreffende de milieu-
hygiëne. Bij die gelegenheid mocht ook de Radiologische Dienst rNo Zijne Ex-
cellentie ontvaflgeÍr.

MEDISCH SPEURw'ERK

Het niet onaanzietTijk toegenomen aantal opdrachten van de ziekenhuizen in
Arnhem en omstteken (872 tegen 654 in ry69) ging zoveel tijd vragen, dat het
de moeite waard leek bij wijze vanproef enige scans te laten uitwerken en tekenen
door de computer van de N.v. KEMA. Daarbij bleek dat dit niet alleen de mogelijk-
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heid opende van arbeidsbesparing, maar ook dat de kwaliteit van de afbeeldingen
die van de met de hand getekende scans overtrof.

Om verder gebruik te kunnen maken van de computer, zullen de telgegevens
moeten worden geregistreerd op ponsband in plaats van op de thans gebruikte
telstroken.

Overigens ziin de met de scanneÍ bereikte resultaten ook zonder gebruik van
de computer gunstig genoeg ge\nieest om 

^afl 
fnstÍumentum rNo opdracht te

verstrekken voor de bouw van een tweede exemplaar, waarvan de bediening
aaruienlijk eenvoudiger zal zijn. De levedng kan in de eerste helft van r97r
worden tegemoet gezien.

De winning van kortlevende radioactieve stoffen (uit een isotopenkoe) bleef
voorlopig beperkt ,o1 esmJs en 87mSr. §7el werd drt jaar voor het eeÍst uitbÍeiding
gegeven aan de beperkte toepassingsmogelijkheden van het peÍtechnetaat (prak-
tisch alleen hetsenscans) door het te vetwerken tot andere kottlevende verbin-
dingen. De hiermee gemaakte leverscans waÍen zeer bevredigend. Voor de
toepassing van het kortlevend 113mf11 bleek bij de plaatselijke ziekenhuizen nog
te weinig belangstelling te bestaan om hieraan op koÍte termijn te beginnen.

De medische toepassing van de vloeistofscintillatieteller komt maar moeizaam
op gang. Hij wordt wel veel gebruikt voor tritiumbepalingen in koel- en afval-
§rateÍ van de teactor te Dodewaard. Een andere toepassing is het constateren van
lekken in radiumnaalden. Voorts ziin entge metingen verricht van 32P in urine
waatbij gebruik werd gemaakt van de Cerenkov-straling.

De samenwerking met het Isotopenlaboratorium 'Voorburg' te Vught werd
vooÍtgezet en had in het bijzonder betrekking op de problemen van de verklaring
door de nieren.

PRIMATENCENTRUM TNO

Bij zeet veel van de ondet het Radiobiologisch Instituut rNo vallende en aldaat
beschreven proiecten werd gebtuik gemaakt van de dieren en de faciliteiten van
het Primatencentrum rNo, dat gedurende het verslagiaar orgarisatorisch nog deel
uitmaakte van dit Instituut. Per r januari ry7r zalhet zowel budgettair als wat
personeelsbestand en gebouwen betreft een zelfstandige eenheid gaan yoÍmeÍI,
waarbij een oveÍgangsperiode van r à z jaar in acht genomen zal worden voor de
diverse teorganisaties.

Het Centrum importeerde en saneerde gedurende t97o 46t apen uit verschil-
lende delenvandewereld. Meer dan zoo dieten werden afgeleverd aan instellingen
vooÍ wetenschappeliik ondezoek en aan industriële labotatoria in binnen- en
buitenland.
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Beo serie vao te Riiswijk geboten apea werd voor een speciaal onderzoek

-waatvooÍ jonge dieten waaÍvan de leeftiid exact bekend moestziin lodig waren-
os21 F.ngeland uitgevoerd. Aan eer gÍoot aarral Nederlandse en buitenlandse
oaderzoekers werd mxetiaal afkomstig van diverse apesoorten gelevetd voot
specifek onderzoek.
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Bilage II
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Blilage III
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COMMISSIE VAN TOEZICHT BN ADVIES

Ptof. Dr. L. H. van der Tweel, voorzitter Dr. J. M, J. Tans
Prof. Dr. J.§í. G.ter Braak vacatuÍe

Me!. M. §í. H. Slag, secretaris

COMMISSIE VOOR ÀRBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK TNO

Prof. J. de Gtoot, voorzitter §f. F. K. Verhoeff
Ir. §7. C. Reii, ondewoorzitter Dr. P. G. Vertin
Ir. J. A.van Beme Prof. Dr. R. L. Zielhuis
R. Drion Ir. D. van Zuilen
Dr, B. van Diik Mel. M. §í. H. Slag, secretaris
Ptof. Dr. J. A. C. de Kock van Leeuwen G. R g.y, adi.-secretatis

CURÀTORIUM INZAKB ERGONOMISCHE PSYCHOLOGIB TNO

Dr. Ir. J, R. de Jong, vooÍzitter Dr. Ch, J. de §íolff
Prof. Dr. S. D. Fokkema Mei. M. §1. H. Slag, secretaris
Prof. J. de Groot G.R"g"y, adi.-secretaris

COMMISSIE VOOR KEURING VÀN TANDHEELKUNDIGE MÀTERIÀLEN TNO

Prof. J. van Àmerongen, voorzitteÍ
H. H. J. Theuoissen, ondervoorzitteÍ
Prof. J. van Àkea
Prof. O. Backer Dirks

Dr. H. A. §7. Niiveld
S. K. Thoden vao Velzeo
Mei. M. §1. H. Slag, secretaris

CENTRÀAL PROEFDIERENBEDRIJF TNO

BBSTUUR

Prof. Dr. J. §7. Tesch, vooÍzitter Prof. Chr. L. Riimkc
Dr. J. §(/. R. Everse Prof. Dr. F, §íensinck
Prof. Dr. §7. K. HirscMeld Mei. M. §1. H. Slag, secretaris
Drs. B. C. Kruyt Drs. J. À. C. vao Houte, adi.-sccretaris
Prof. Dr, C, van der Meer
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CONTÀCTGROEP TNO INZÀKE ONDERZOEK OP HET GEBIED
VÀN DIÀBETES MELLITUS

BEGELEIDINGSCOMMIS SIE TNO

Prof. Dr. K. C. §finller, voorzitter
Prof. Dr. À. H. Klokke

Dr. F. Gcrritzen, voorzitter
Prof. Dr. P. R. Bouman
Ptof. Dr. H. Doorenbos
Dr. F. M. Getntz*n
Prof. Dr. J. J. Groea
Ptof. Dr. H. E. Henkes
Dr, À. J. Houtsmuller
Dr. H. À. M, Hulsmans
Mew, Dr. E, H, §f. van Kammen-§Tiinmalcn

Dr. À. Bcek, Yoorzitter
Prof. Dr. L, Burema
Dr. M. van Eekelen
Dr. C. F. Hollander
Ptof. Dr. L. van det Horst

MEDISCHE MYCOLOGIE

Prof. Dr. N. G. M. Orie
Mei. M. §1. H. Slag, sectetaris

Dt. A. van't Laar
Dt. J. D. Mulder
Dr. §í. D. Reitsma
Dr. P. M. J. Schweiuer
Mei, Dr. J. Terpsua
Dr. J. L. Toubet
Dr. J. J. §Íitte
Dt. R. J. van Zonneveld
Mei. M. §[. H. Slag, secretaris

Prof. Dr. O. Miihlbock
Prof. Dr. H. E. Sóomagel
Prof. Dr. J.Tb. R. Schreudet

Dr. R. J. van Zonneveld
Mei. M. §í. H. Slag, secretaÍis

CONTÀCTGROEP TNO INZÀKE GERONTOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN



Blilage IV

INSTITUTEN, §IERKGROEPEN, COMMISSIES EN DIENSTEN,
RESSORTERENDE ONDER DE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO

TaaLoatcbrijthg m a*erctt

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK TNO

Taah: Hct uiwoeten van onderzoek en het gcvcn van voodichti.g op het gcbicd van dc
gezondheidstechniek, gericht op :

- de relatie tussen milieufactoren en dc gezondheid in dc ruimstc zin;

- teónische oplossiogen voor het bcvorderen van een gezond milicu,

Dhcchu: It. D. van Zuilco.

Plo. dircclen: Ir. M. L. Kastcleiin.

Vootlicbling: M. H. dc Groot.

A&ct: Sóocmakcrstraat 97, Postbus zr4, Dclft.

Tckfa t: otTro-r7coo.

MEDISCH-FYSISCH INSTITUUT TNO

Taah: Tcbevorderen,datnatuukundigeentechniechevcrworvcnhcdeowordcnaangcwcod
tcn bchoeve van de genecskunde, ondcr mcer door:

- het verrichten van oaderzoek;

- het ontwikkeleÍl vao meet-, behandelings- en keuringsmethoden;

- het ontwikkelen, construeren en evalueren vao appaÍateo en instnrmcntar;

- het optreden als informatiecentrum.

Dinclesr: Ptof. Ir. D. H. Bckkcring.

Vorlhbthg: Dr. B. vao Eiinsbergen.

A&w: Da Cocakadc 45, Utrccht.

Tcldan: oro-9rtt4r.
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RÀDIOBIOLOGISCH INSTITUUT TNO

Taak: Het verdchten van radiobiologische onderzoekingen ten behoeve van de volks-

gezondheid:

- studie van de gevaren van het gebruik van kemenergic;

- studie van de biologische werking van straleo;

- toepassing van radiobiologie ten bate van de radiothetapie en het gebruik van

radiobiologische gegevens en isotopen in de geneeskunde;

- therapie van sttalingsziekten met behulp vao beenmergtÍansPlantatie.

Dircctcur: Prof. Dr. D. V. van Bekkum,

Oil&rdirecte,tr: Prof. Dr. L. M. van Putten.

Adres: Lange Kleiweg r5r, Riiswiik (2.H.).

Tclcfoon: ot7ro-4og)o.

Telcx: 32785 repgo nl.

Telegraa-adru : REpc,o RrJs§/rJKzH.

NEDERLANDS INSTITUUT,VOOR PRÀEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

Taak: Het verrichten v,ul toegepast wetenschappeliik onderzoek, gericht op de reacties van
!'de -"rr. met betÍekking tot ziin omgeving en sttekkende om ziekte te voorkomen of
gezoodheid te bevordeten, alsmede het geven van voodichting.

Directesr: Prof. Dr. J.A. C. de Kock van Leeuwen'

Onderdirutearea: Dr. J. M. L. Phatr
Dr. R. van der Vlist.

Adrcs: §í'assenaarseweg 56, Postbus rz4, Leiden.

Telcfoon: or7ro-5o94of5o946.

§TERKGROEP TUBBRCULINE-ONDERZOEK TNO

Taak: Het verrichten van die werkzaamheden, welke betrekking hebben op versóillende

aspecten van het tuberculine- en acc-onderzoek, zowel natioflael als iotemationaal.

Hoofil: Dr. M. À. Bleiker.

Adrcr: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297, 's-Gravenhage.

Telcfoon: o7o-8r448r.
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§íERKGROEP TNO TÀND- EN MONDZIEKTEN

Taak: r, Het beproeven van middelen die kunnen leiden tot een vetlaagd optreden van

tand- en mondziekten.
z. Het verrichten van mecr fundamentele reseatch teo einde ondet r. genoemde

rniddelcn en methoden op te sporen.

ÍIoofd: Prof. Dr. B. Houwink.

Adrer: p/a Laboratorium vooÍ Microbiologie der Riiksuniversiteit, Cathariioesingel 59,
Uteót.

Tclcfoon: aro-22j47.

COMMISSIE VOOR KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO

Taak: Te bevordeten dat het toegepast-Àatuurwetenschappelilk onderzoek op de doel-

matigste wijze dienstbaar urordt gemaakt aan het ondetzoek betreffende de thera-

peutische evaluatie van geneesmiddelen.

Adres: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297, 's-Gravenhage.

Tclcfoon: o7o-8r448r.

De uitttoering van het ondetzoek berust bii de

TTERKGROEP KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEK TNO

Ifoofil: Dt. F. A. Nelemaos.

Ailres: Lepreg z9r, 's-Gravenhage.

Telefoon: o7o-z99ryG et zggrjT.

ATHEROSCLEROSE-§TERKGROEP TNO

Taak: Bestudeting van de verandetingen in hoeveelheid, samenstelling en lokalisatie vao

de lipiden, mucopolysacchariden en andete stoffen in de arteriewand tiidens de ont-

wikkeling van athetoscletose'

Bestuderiog van de biologische ptocessen die bepalend zijn voor de wand als levend

oÍgaan en van de stootnissen in deze processen, die leiden tot athetoscletosc.
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Bcstudering van dc verandcringcn in de lipiden en lipoprotelncn van het bloed tiidcns

dc ontwikkcling yan athcrosclcÍo8c cn van anderc zicktcverschiinselco dic tot zulkc

vcrandcringcn leiden; eÍfect v.n erogene factorco zoals diect en medicatic en van

cndogcne factoren.
In vivo studics ovcr de ioteractic van blocd eÍr vaatwand cn ziin bctekenis voor hct

athcroscletoscvtaagstuk.
Studies over het mechanisme van dc trombusvorming in de artcrièn, in hct biizondcr

het coÍonair syrtccm.
Bestudering van hct fbrinolytisch systecm io bloed cn wccfsclg onder normde cn

pathologischc omstandi ghcden,

Het ontwikkclcn ven methodiekeo, nodig voot bovengeoocmdc ondezockingen.

Dit ct.tl/: Dr. P. BraLroan.

A&ct: p/a Gaubius-Instituut dcr Riiksunivetsitcit, Herenstraat 5d, Leidcn.

Tclcfootr : or7ro- 34548.

§TERKGROEP BEJAÀRDENONDERZOEK TNO

Taah: Het tcn bchoevc van dc volksgezondheid verrichtcn van ondet mecr longitudinad

onderzoek naar dc lichamcliikc en gccsteliike toesteod van bciaarden in Nededaod.

Itafil: Dr. R. J. van Zonneveld.

A&et: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297, 's-Gravenhage.

Telefoon: o7o-8r448r.

§TBRKGROEP TNO EPIDEMIOLOGIE VAN CÀRA

TaaA: Het vcrrichtcn vao ondcrzoek naar dc epidemiologie en de pathogenese van chronisóe
arpeciÉcke reepiretoirc aandocniogen (c,tn,r) bii grote bevolkingsgÍocpen in Nedet-

land.

Hafd: Dr. R. van der knde.

Adnt: p/a Neurologische Klinick, Academisch Zielcnhuis, Ooatersingel y9, Groningen.

Tehfon: otgoo-rgr2r, tocstcl 4r9.
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§TERKGROEP EXPERIMENTELE GERONTOLOGIE TNO

Taah Het vcrrichten van ondetzoek ovcÍ het veÍloop, de oorzaken en de belnvloeding ven
zogetazmde normale ouderdomsvetandedngen cn van ouderdomspathologie.

Direcletr: Dt. C. F. Hollander.

Adrt: p/a Radiobiologibch Instituut rNo, Lange Kleiwcg 15 r, Riiswilk (2.u,).

Tclcfoon: oqro-4ogro

Tclcx: 32781 repgo nl,

§TERKGROEP TNO VOOR KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE

Taak: Het verrichten van ondetzoek op het gebied van de klinische neuofysiologie, met
name het toetsen vaÍr nieuwe methoden in de neurologische kliniek.

Ifodd: Dr. O. Magnus.

Pltt. Hoofd: Dr. E. J. Jonkrun.

Adrer: p/a St. Ursula Kliniek, Eikenlaan 1, §íassemar.

Tchfoon: ot1-tt-g44t.

coMMISSIE VOOR ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK TNO (CARGO)

Taak: Te bevotderen dat het toegepast-natuulwetenschappelijk onderzoek op de doel-
màtigste wiize dienstbaar wordt gemaakt aan de arbeidsgeneeskunde, respectieveliik
aan de be&iifsgeneeskunde.

Adrcs: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297, 's-Gravenhage,

Tclefoor: o7o-8r448r.

Coördinalor: Dr. J. Jongh.

Adret: p/a Medisch-Fysisch Instituut ÍNo, Da Costakade 4t, UJrecht.

Tclcfoon: oro-grJ\4r.

LABORATORIUM VOOR ERGONOMISCHE PSYCHOLOGIE TNO

Ifoofd: Dr. J. §1. H. Kalsbeek.

Adrct: Zuiderzecweg ro, Amsterdam-Oost.

Tchfoon: o2o-gzloot.
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COMMISSIE VOOR KEURING VAN TÀNDHEELKUNDIGE MATERIÀLEN TNO

Taak: Het ontplooien van activiteiten die leiden tot een eÍfectieve eo betrouwbare keuring

van tandheelkundige materialen.

Adret: Juliana van Stolberglaan r48, Postbus 297, 's-Gravenhage.

Telefoon: o7o-8r448r.

De tituering van het onderzoek berust bii de

§TERKGROEP KEURING VÀN TÀNDHEELKUNDIGE MÀTERIALEN TNO

Onilerryek- §íerkzaamheden, vallende ondet - en verbaod houdende met - de eigenliike keuring

programma: vantandheelkundigematedaleo.

IfooJd: Ir. H. P. L. Schoenmakets.

Adres: p/a Tandheelkundig Instituut van de Riiksuniversiteit, JutPhaseweg 7, Postbus 7oo9,

Utrecht.

Telefoott: o3o-88r4rt.

CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF TNO

ÀFDBLING VERMEERDBRING

Taak: Het fokken en leveren van laboratoriumdieren, die voldoen aan de eis dat de proeven

die etmede worden genomen een zo gfoot mogeliik rendement opleveren.

Hiervoot dient te worden beschikt over fokkolonies, die

a. in stand wotden gehouden volgens een regime dat kwaliteit en continuïteit zo goed

mogeliik waarborgt;
b. voldoende gediÍferentieerd is taar erfeliike aanleg om aan eisen van diverse gtoepen

onderzoekers tegemoet te komen.

Dhectetr: Drs. J. C. J. vao Vliet.

Adres: §íoudenbergseweg 25, Postbus t67, Zeist.

Telefoon: ot4r9-448.
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AFDELING SBLBCAIE

Taak: Ondesoek van genetische invloeden en milieufactoren die van belang ziin voor
dier-expetimenteel werk. Voor dit doel worden dieren gefokt volgens methoden die
ten doel hebben een bepaalde erfeliike aanleg zoveel mogeliik re fixeren,
Een collectie inteeltstammen, waaronder eerla ntal met erfeliike afwiikingen, wordt
zowel voor eigen onderzoek gehouden als ter beschikking gesteld van derden.

I{oofd: Mei. Dts. À. K. Kremer.

Adret: Universiteitscentrum 'De Uithof', Tsnsitotium II, Heidelberglaan z, Utrecht.

Tclefoon: oro-jrgttt, toestel 2or2.

RADIOLOGISCHE DIENST TNO

Taak: Het ter beschikking stellen van middelen voor persoonliike stralingscontrole voor
ÍöÍrtgen-, gamma- en bètasttalen door middel van 6lmbadges; het verdchten van
onderzoek naar andere middelen voor sualingsdosimetrie.
Pedodieke controle van röotgentoestellen van derden; vooÍlichting ter zake van
stralingsbescherming.
Het meten van geringe hoeveelheden Íadio-activiteit in het lichaam met behulp van
een whole-body counteÍ voor klinisóe doeleinden en ten behoeve van de stÍalings-
bescherming.
Speurwerk en diensten op het gebied van de nucleaire geneeskunde, in het biizonder
het ontwikkelen van traceÍtechniekeo en het scaonen met radio-isotopen.

Ilufd: Prof. Dr. J. J. Vent.

Adres: plaxalat, Uuechtseweg 3ro, Atnhem.

Telefoot: o85-411o57.
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Biikge V

LIJST VAN PUBLIKÀTIES

INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIBK TNO

BergshoeÍf, G. : Mutual compatisons of 6ve spectrophotometric methods for the determination of ozooc
in air, in order to determine the stoichiometry of the Íeactions with ozone.

Voordracht gehouden tiidens de 'Pittsbugh Conference on analytical chemistry and applied spcc-

troscopy', Cleveland (use) r-6 maart r97o.

Publikatie no. r42,

Bitter, C.: l,a géne causée par le bruit dans les logemcnts.

Rerrue d'Àcoustique 3 (r97o) ro, 8r/87.
Publikatie no. rt).

Bitter, C.: La gène due au bruit des avions.
Revue d'Acoustique 3 (r97o) ro, 88/96.

Publikatie n'o. rjr .

Bitter, C.: Geluidhinder in het woonmilieu.
Gezondheidszotg 6z (t91o) 8, zïf1l^.
Publikatie tro. ,tt.

Bossers, P. A.: §7ind en hoge gebouwen. §Tindinvloed om en in gebouwen.

De Ingenieur 8z (r97o) 3r, Bro61113.
Publikatie no.3r4.

Brasser, L. J.: Enkele aspecten van de verontreiniging van de buitenlucht.
Polytechn. T. (Procestcchniek) zy (r97o) tg eíL 2o,14ghjt en 8o9/8r1.
Publikatie no. r44,

Brasset, L. J.: Verontreiniging van de buitenlucht. Meten, interpretatie van mcetuitkomsten, bcctriiding.
Intermediair 6 (r 97o) 3 7 eo. 16, r t ; p. rt ; rg I S t err- rg t 4r I 41.
Publikatie no. 3t9.

Brasser, L. J. : Luchwerontreiniging in de us,r: ervaringen tiidens ccn studiereis. Techniechc espcctcn.

De Ingenieur 8z (r97o) 4r, G89191.

Publikatic rl.o. 963.
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Cosquino de Bussy, I. J. le: Onderzoek naar ureumdetivatefl als bestriidingsmiddelen van algen in

ofloverdekte zwembaden in Nedetland.

Mededelingen v.d. Hy&obiol. Vet. 4 $g1o) t,4lz8'
Publikatie n'o. r7t.

Duba, rW. C.: Onderzoek keramisch stof in verband met het potentiële geva^r voot de gezondheid.

Polytechn. T. (Ptocestechniek) z5 (r97o) fi,62616y'
Publikatie ío. r4r.

Eiik, J. van den: Geluidhioder.
Essobroo zo (tg1o) rylzt.
Veiligheid 46 (r91o) 5, fi51fi7.
Publikatie rro. rr7.

Feitsma, B.: Besttiidiog van contactgeluid door middel van een zrvevende dekvloer van cementbeton.

Isolatie 15 §97o) z, 119.

Publikatie no. a4g.

Feitsma, B.: De zwevende dekvloer nogmaals onder de loep'

Isolatie 15 $91o) 7,36139.
Publikatie íc.349 .

Guicherit, R.: Lood als vetonreioiging van de buitenlucht'

T. Soc. Geneesk.43 (r97o) 7,62164;68.
Publikatie rro.313.

Gunst, E. van: Luchtsttomingspatroon in tuimten'

Verwarming en Ventilatie z7 $97o) rc,6651679'

Koeltechniek-Klimaatregeliog 67Qg1o) 7 en 8, r58/16r en q7lrïz'
Publikatie r:o, r45.

Huygen, C,: Reaction of niuogen dioxide with Gtiess type reagents'

Ànalytical Chem. 4z (rg1o) l,4o7l4og,
Publikatie no. ,to.

Iedand, J. van en A. F. Ch. van der Linden: vedichtiog en zicht in sporthallen.

Elecuotechn. 48 (r97o) 7,,2tL,6,
Publikatie no. r)8.

Meyer, P. B.: Staubmessungen in der hollàndischen ketamischen Industrie'

Staub-Reinhaltung der Luft 3o (r97o) ro,4rzl4rl'
Publikatie no. 36o.

Oord, F.: À simple method to collect air samples in a plastic bag'

Àmericain Industtial Hygiene Àss. J. 3r $g1o) 4, 532'

Publikatie ro.464.

Ír2



Ouden, H. Ph. L. den: Brandpreveotie in verband met ventilatíesystemen. Ondeeoeh fur het stromings-

analogon van het rc-TNo naar de rookvetspreiding via ventilatiesystemen.

Verwarming en Ventilatie z7 Q97o) 1, lzof gz8.

Publikatie no.1t2.

Pasveer, A.: Beitrag zur Technik der Àbwasserreinigung - Kostenlose Beseitigung des Stickstoffs.

Àbwasser-Rundschau 15 (91o) 5, V177,
Publikatie ro.766.

Scholte Ubing, D. \W. en J. A. Somers: Vetontreiniging en kwaliteit van oppervlaktewater.

Bouw z5 (r97o) 4r, ry511ry6o.
Publikatie no. 362.

Somers, J. À.: Verontreiniging van bodem en gtondwatet door minetale oliëtr.

Bouw z5 §91o) 4r, r51rf1557.
Publikatie no. 36r.

Varekamp, H., mede namens M. J. Leupen: Onderzoekingen over het vetband tussen de vochtigheid van

woningen en chronische klachten van de luchtwegen bii minderiatigen.
Ned. T. Geneesk. r14 (r97o) S, rjzlrit.
Publikatie no. tz.

§fal, J, F. van der: Onderzoek aan Dràger trichloorethyleen proeÍbuisies.

T. Soc. Geneesk. 48 (r97o) ry,6221624.
Publikatie no. ,rr.

Zridemz, P., F. Th. M. Spieksma en M. J. kupen: Huisstofallergeen in het hooggebergte.

Ned. T. Geneesk. rr4 (r97o) 24, ro4zlrc41.
Publikatie no. uz.

MEDISCH-FYSISCH INSTITUUT TNO

Bekkering, D, H. and E. van Vollenhoven: Phonocardiogaphy.
Documenta Geigy (r97o) 6h.

Bemmel, J. H. van, L. G. Bierwolf and C. Distelbrink: Ressatch gtoup: 'Physiological signal process-

ing'.
Progrcss Report PRz (r97o) ror/rr9. Institute of Medical Physics mto, Utrecht.

Bcncken, J. E. §7.: Researó Group:'Catdiovascular control'.
Progtess Report PRz (tg7o) ry lq. Institute of Medical Physics trlo, Utrecht.

Boter, J., J. Kuiper and H. van der §7eide: À cough counter for drug research.

Progtess Report PRz (r97o) rzgltzg. Institute of Medical Physics rNo, Utrecht.
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Botet,J. en C.vanNimwegen: Een draagbare miniatuurbandtecorder voor het Íegistreren van het

elekttocardiogtam.
Polytechn. T. (E) z5 $91o) 14, t$|t49.

Distelbrink,C.À. and §í.J,MollevangeÍ: A fast responding oxygen sensitive electrode with high

output cuÍÍent fot tespiratoty gas analysis.

Ptogress Repott PRz (:.g7o) r3rlr3z.Institute of Medical Physics tNo, Utrecht.

Douma, J. H. and F. I. A. Ammedaan: The influence of density and viscosity of the gas on the airway

resistance duting inspiration and expiration'
Progtess Report PRz (r91o) 1718o. Institute ofMedical Physics rxo, Utrecht.

Douma, J. H. and F. I. A. Àmmetlaan: Integral method for the calculation of the elastance, resistance

and inertance of the human lungs,

Progress Report PRz (r97o) 8r/Sz. Institute of Medical Physics rr'ro, Uuecht.

Eiinsbetgen, B. van: A new group: 'Promoting applications'.

Progress Report PRe (r91o) tztfrzz. Institute ofMedical Physics tNo, Uttecht'

Germans, F. H., F. E. M. Brekelmans and D. §í. §Tiikmans: Some aspects of the design of an ruc-
controlled a*ifrciil hand with two functions.

Progtess Repot PRz i91o) rrf t4.Institute of Medical Physics rNo, Utrecht.

Haan, J. de and J. H. van Bemmel: Evaluation of irregularities in foetal heart rhythm during pregnancy

and labour.
Ptoc. znd Eutop. Congress ofperinatal Medicine, London (r97o).

}{aat,J, de, J. H. van Bemmel, B. Versteeg and M. J. c. Hellema: 'I§íandering Pacemaker'. Prenatalc
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