
GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

VERSLAG
OVER HET JAAR

7958

'S.GRÀVENHAGE

r9 ,9

BIBLIOTHEEK

2 g JUU 1959

H00[D(ANï00R ï. N. 0.
,t.GRAVENHAGE





INHOUD

ArcnurrN

W'rnrzeerrare orN

I. Door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zelve aangevatte en
eventueel aan te vatten onderzoekingen
1. B.C.G.-vaccinatievraagstuk
2. Astma-onderzoek
3. Onderzoek inzake poliomyelitis . 24
4. Onderzoek naar de oorzaken van de encephalitis post-

vaccinalis 25
5. Virusonderzoekingen 27
6. Onderzoek inzake de fluoridering van drinkwater in ver-

band met cariës 28
7. Onderzoek inzake de doeltreffendheid van de curarieve

geneeskunde en de geneeskundige voorzorg 30
8. Onderzoekingen op het gebied van experimentele chirurgie 31
9. Gerontologisch onderzoek . 33

1C. Onderzoekingen op het gebied van schimmelziekten bij
de mens 40

11. Klinisch geneesmiddelenonderzoek 4l
12. Onderzoekingen op het gebied van reumarische ziekten . 44
13. Onderzoekingen op her gebied van atherosclerose . 46
14. Onderzoek inzake de structuur, anaromie en fysiologie

van de kindervoet
15. Medisch-sociologisch onderzoek

Floogeveen 51
Arbeidsgeneeskundig onderzoek 5l

blz.

1t

t5
15
20

50
inzake tuberculose te

16.
17.
18.

Vraagstukken op het gebied van hormonen
Onderzoek op het gebied der biohlimatologie

52
54

56.

89

9,

II. In gang zijnde onderzoekingen
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

bij anderen met subsidie van de

Aanvragen van subsidieI II.

IV. Overige werkzaamheden



MronprrrNcBN MET BETREKKTNc ror
ONDER DE GEZONDHEIDSORGÀNISATIE

INSTELLINGEN, RESSORTERENDE

T.N.O. 97

Radiobiologische activiteiten 97
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. . lO7
Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. 116
Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. . 140

Bijlage 1a. Commissies van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Bijlage 1b. Raad van Bijstand van het Instituut voor Gezondheids-
techniek T.N.O.

Bijlage 1c. §lerkgroepen en Subgroep ressorterende onder de Medisch-
Fysische Afdeling T.N.O.

Bijlage 2. Contact met andere instellingen.

Bijlage 3. Arbeidsgeneeskundig onderzoek.

Bijlage 4. Publikades.

Bijlage 5. Door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.
van de Voedingsorganisatie T.N.O. verrichte werkzaamheden,
welke ook voor medici van belang zijn.



GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

Voorzitter: Prof. Dr. A. Polman.
Secretaris: Mej. A. E. §[inkel.
Ad.res: Koningskade 12, Postbus 297, 's-Gravenhage.

Tel. 070-776090.

Raoroarorocrscn INsrrruur T.N.O.
Tijd. directeur: Prof . Dr. J. A. Cohen
Adres: Lange Kleiweg 139, Rijswijk (2.H.), rcL. 07730-20330.
Voorzitter bestuur: Prof. Dr. A. Polman
Secretaris bestuur: Mej. A. E. §flinkel
Adres: Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage, tel. 070-776090.

INstrruur voon GrzoNDHErDsrEcHNrrr T.N.O.
Voorzitter: Prof. §7. F. J. M. Krul
Directeur: Ir. D. van Zujlen
Adres: Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gravenhage, rc1. O7O-77609C.

MEorscn-Fysrscnr Arorurvc T.N.O.
Voorzitter: Prof. Dr. A. Polman
Secretaris: Mej. A. E. §íinkel
Ad,res: Koningskade 12, Postbus 297,'s-Gra'reuhage, tel. 070-776090.

Mruscu-Fysrscn INsrrruur T.N.O.

Directeur: Ir. D. H. Bekkering
Adres: Duinweg 14, 's-Gravenhage, tel. OZO-554300.

CrNTn.aer PnooromnrNBEDRrJF T.N.O.
At'delihg Selectie: Biltstraat 172, l)trechr, rcL 030-17994
Afdeling Vermeerd,ering; Woudenbergseweg 25, Zeist, tel. 03439-2gg
Leider: Prof. Dr. \f. K. Hirschfeld.
Voorzitter bestuur: Prof. Dr. A. Polman,
Secretaris bestuur: Mej. A. E. §Tinkel
Adres: Koningskade 12, Postbus 297, 's-Gravenhage, tel. 070-776090.





Brsruur. EN DAcELTJKs

De samenstelling van
het afgelopen jaar niet.

FIet bestuur is thans

ALGEMEEN

BESTUUR

het bestuur en dagelijks bestuur wijzigde zich in

als volgt samengesteld:

I. Gedelegeerden,
teaens leden, ing, art,
6 aan de stdtaten, jo
aït, 18 aan de Wet

Prof.Dr.P. Muntendam

Mr. H. J. Itr?oltjer

Plaatsveraangende gedelrgr"r-l Benoemd. op
den tepens pladtsoerztangende I ooordracht
leden, ing. art. 6 ttan d.e sta- | van
t,4ten, jo art. 18 aan de Wet 

I

H. J. Dijkhuis

Dr. J. J. Brutel de la Rivière

Minister van
Sociale Zaken
en Volksge-
zondheid
Minister van
Onderwijs,
Kunsten en
'§í'eten-

schappen

ÍI. Gewone leden ing.
drt. 7 aan de statu-
ten

Ten behoe,e aan de ,oordrorhtl
,toor de benoeming du gr*on, 

I

leden dienen de aolgende col-
lcges en licbamen aanbeoelin-t

Datum oan
aftreden

gen in ing. drt.7 (2 en 3) oan
de statuten

Prof. Dr. I. Boerema

Prof. Dr. A. ten Bokkel
Huinink
Prof. Dr. J. H.
Gaarenstroom

Senaat Gemeentelijke Universi-
teit te Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit te
Utrecht
Senaat Rijksuniversiteit

1-r-t960

1-t-7960

7-1-t960
.ilrt te ),

I
I

I

Groningen



J. de Groot.
Prof. Dr. F. H. L.
van Os

Prof. Dr. A. Polman
Prof. Dr. J. J. G. Prick

Dr. Ir. N. D. R.
Schaafsma
Prof. V. F. J. M. Krul

Prof. Dr. G. A.
Lindeboom
Dr. C. L. C.
van Nieuwenhuizen

Prof. Dr. A. Querido

J. Stork

Vacature

Gezondheidsraad
Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter Bevordering der
Pharmacie
Gezondheidsraad
Senaat R.K. Universiteit te
Nijmegen
Koninklijh lnstituut van
Ingenieurs
Senaat Technische Hogeschool
te Delft
Senaat Vrije Universiteit te
Amsterdam
Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst
Senaat Rijksuniversiteit te
Leiden
Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering van de Tandheel-
kunde
Praeventiefonds

t-t-1960
1-t-1960

1-1-1960
t-1-1960

t-1-1960

t-t-1961

r-t-tg63

t-r-1963

7-1-r963

r-r-1963

t-1-1963

III.Tijdelijhe leden ing.J Ooo, het bestuur oo, d., Gr-l

Dr. C. Banning
Prof. Dr. E. H.
Vogelenzang
Dr. J. Vester
Prof.Dr. K. C. §íinkler

Datum van
altred.en

- ;"*6,
1-4-1962

t-4-1962
1-4-1962

Het dagelijks bestuur was op 31 december 1958 als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter, Prof. Dr. P. Muntendam,
Prof. §í. F. J. M. Kntl, ond.eraoorzitter, Prof. Dr. J. J. G. Prick,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
Prof. Dr. G. A. Lindeboom,

8

Mr. H. J. §í'oltjer,
Mei. A. E. §7inkel, secretaris.



Vr:ncaornrNGrN

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

Voonzrrl.rnscuap

In verband met de toenemende werkzaamheden van de Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. in de laatste jaren heeft de voorzitter gelukkig kunnen
besluiten zijn volle arbeidstijd ten dienste van deze organisatie te stellen.
Met ingang van 16 september 1958 heeft H.M. de Koningin hem op zijn
verzoek ontslag verleend als buitengewoon hoogleraar aaí de Rijksuniver-
siteit te Groningen. Al eerder had hij het voorzitterschap van de Voedings-
organisatie T.N.O. neergelegd.

Srcnrraxrner

FIet secretariaat leed een gevoelig verlies doordat de assistente mejuf-
frouw S. F. van Dam begin 1959 verongelukte' Haar beminnelijle per-
soonlijkheid en haar grote werkkracht laten een moeilijk te vervullen
leemte achter.

BrJmNrousr LETDERS vAN oNDERZoEKINGEN vÀN DE GrzoNourrosoRGANI-
serm T.N.O. EN ANDEREN, BIJ DEZE oNDERZoEKINGEN BETRoKKEN

Er vond wederom een bijeenkomst plaats van leiders van onderzoel<in-
gen en van degenen, die een belangrijke rol vervullen bij de onderzoekin-
gen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

's Morgens hield Prof. Dr. J. Groen, die voor een kort verblijf in Neder-
land was, een voordracht over ,,Moeilijkheden en mogelijkheden van
wetenschappelijk onderzoek in IsraëI" en werd een door het Genetisch In-
stituut te Haren beschikbaar gestelde film vertoond over ,,Normale en ab-
normale kerndeling", samengesteld door de heer Bajer en ingeleid door
Prof. Dr. A. Polman.

's Middags werd een bezoek gebracht aan het Instituut voor Doofstom-
men te St. Michielsgestel, waar een aantal inleidingen werd gehouden

omtrent de opzet en de bereikte resultaten in het Instituut voor Doofstom-
men en waar demonstraties v/erden gegeven van het werk in het instituut,

CoNrecr MET ANDERE INSTELLINGEN

De bestaande contacten, welke de voorzitter onderhoudt met verschil-
lende instellingen en commissies, die aanrakingsvlakken met de Gezond-



heidsorganisarie T.N.o. hebben, onder meer doordat hij deel uitmaakt van
de besturen hiervan, werden voorrgezet. Een overzicht van deze conracten
wordt in bijlage 2 gegeven.

In het afgelopen jaar werd de voorzirrer wederom aangewezen als lid
van de Gezondheidsraad.

Prof. Dr. A. Polman is benoemd rot lid en prof. Dr. G. J. Sizoo tot
plaatsvervangend lid vanwege de Centrale orga,isatie T.N.o. van de door
de Minister van Onderwijs, Kunsten en §(eienschappen ingestelde Com-
missie Bevordering Opleiding en Onderzoek Radiobiologie, welke tot
taak heeft van advies te diencn over de door het Instituut voór Radiopatho-
logie en Stralenbescherming te Leiden te verzorgen cursusscn en de
vraagstukken van onderwijs en wetenschap die daarmede verband houden;
het bevorderen van een goede samenwerking op het gebied van het radio-
biologisch onderzoek tussen universitaire insàllingen onderling en van
deze instellingen mer andere wetenschappelijke insiellingen en inrtitrrt"r;
de Minister van advies te dienen over vraagsrukken op het gebied van het
radiobiologisch onderzoek.

Op 1 september 1958 eindigde de periode van het lidmaatschap van het
bestuur van het Praeventiefonds voor Prof. Dr. A. Polman ingevoÍge artikel
1, lid 3 en lid S, en artikel Z,lid 2, van het Koninklijk besluitianl4"augusrus
1950, Stb. K 357. Desgevraagd heeft Prof. Polman zich bereid ver-
klaard na 1 september 1958 wederom deel uit te maken van het bestuur
van het Praeventiefonds.

De uitnodiging van de Nederlandse Eugenetische Federatie om zitring
te nemen in de Beheerscommissie van het Simonsfonds heeft de voorzit-
ter aanvaard.

De voorzitter is naar aanleiding van een desbetreffend verzoek opBerre-
den als beschermheer van het Internationaal Kongres van Verwarming en
Klimaatregeling, dat in september 1958 is gehouden in het kader lr"À d.
Internationale Tentoonstelling 58 te Brussel.

Met de Nederlandse Organisatie voor Ztíver-§íetenschappelijk Onder-
zoek vond her nodige overleg plaats. Besloten werd dar beide organisa-
ties gezamenlijk het onderzoek van Dr. H. Varekamp over de betekenis
van huiszwammen bij het optreden van allergische ziekten en rheuma-
toide arthritis zullen subsidiëren. (Nadere bijzonderheden omrrenr dit
onderzoek staan vermeld op pag. 86 van dit verslag).

In het vorige laarverslag werd vermeld, dat de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver-§íetenschappelijk Onderzoek en de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. samen oprreden bij het uitzoeken van candidaten voor een
fellowship van de Public Health Service van het Department of Health,
Education and '§íelfare in Amerika. Van de drie door.bovengenoemde orga-
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nisaties voorgedragen candidaten werd Dr. O. Vos door de Public Health
Service voor het verkrijgen van een fellowship aaÍgewezefl. Ook voor de

fellowships voor 1959 verlenen beide organisaties bemiddeling.
Van de Lederle Laboratories Division of the American Cyanamid Com-

pany werd een verzoek ontvangen behulpzaam te zijn bij de selectie van
candidaten voor een fellowship in cle Verenigde Staten van Amerika'
Lederle zal ieder jaar een Nederlandse arts een fellowship verlenen, dat
hem in staat stelt gedurende 12 maanden aan een Amerikaans weten-
schappelijk instituut te studeren, waarbij vrijheid .wordt gelaten in de keuze

van het onderwerp van studie. Gegadigden tot dit fellowship moeten

minstens vier jaar specialistische studie volbracht hebben. De aan*nel-
dingen worden behandeld en beoordeeld door enkele leden van het be-

stuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Het fellowship voor 1958 werd toegekend aan Dr. P. H. Schmidt te

Leiden.
Aan de §?'ereldgezondheidsorganisatie werd een studiebeurs voor 1959

gevraagd voor Dr. L. H. M. van Stekelenburg, verbonden aan de Radio-
logische \flerkgroep T.N.O. voor een verblijf van één maand in Enge-
land en voor de fysicus J. H. Douma, werkzaam bij de \íerkgroep van de

Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. onder leiding van Prof. Dr. H. C. Bur-
ger, voor een studieperiode van twee maanden.

Prof. Dr. K. C. Vinkler en de heer O. Backer Dirks, resp. adviseur en

leider van het T.N.O.-cariës-onderzoek, hebben zitting in de Commissie
van de Gezondheidsraad inzake problemen der cariëspreventie met fluo-
riden.

\TERKZAAMHEDEN

In het jaar 1958 heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O. geen nieuw
gebied van werkzaamheid betreden. Op een enkel terrein, n.l. dat der
bioklimatologie, is zij bezig zich te oriënteren of onderzoekingen zich pre-
senteren voor aanpak in het belang van de volksgezondheid.

De werkzaamheden werden overigens verricht in het kader der com-

missies, waarvan hieronder een opsomming volgt.
Uiteraard vertoonde de ene commissie meer activiteit dan de andere,

afhankelijk van het stadium, waarin de onderzoekingen verkeren.
Zeer acrief was de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek

T.N.O. met haar net van stuurgroePen en werkgroepen, waarop nader

wordt teruggekomen. Zeer veel voorbereidend werk en overleg in de

groepen was nodig om eind 1958 tot een werkplan te komen voor 1959.

7l



De ontwikkeling van het werk onder auspiciën van de Adviescommissie
T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek neemr zodanige omvang
aan, dat aantrekking van een tweede arts thans noodzakelijk is.

op het gebied der atherosclerose heefr de desbetreffende adviescommis-
sie_in september een soorr wapenschouw gehouden in een bijeenkomsr,
welke ook door Prof. Dr. Ancel Keys, de leden van de Voedingsraad, de
directeur-generaal van de volksgezondheid en enkele andere genodigden
werd bijgewoond. Uiteraard leidde dit niet al dadelijk tot aànpak van
nieuwe vraagstukken maar het is bijzonder nurtig eens in wijdeie kring
dan die der direct betrokkenen een overzicht t. g.rr.n van de aan de gang
zijnde of afgesloten onderzoekingen. Op deze bijeenko-rt *ordt ,ràde-r
teruggekomen.

Ten aanzien van de Adviescommissie T.N.O. inzake vraagstukken op
het gebied der hormonen kan worden vermeld, dat door de vérkregen sa-
menwerking het mogelijk is gebleken mer medewerking van de staiisticus
van de Afdeling Bewerking'§í'aarnemingsuitkomsten T.N.O., Dr. E. F. Drion,
tot een proefopsrelling te komen voor een vergelijkend onderzoek op grotere
schaal van de resultaten van bepalingen van het neutrale 1z-ketosteroiden-
gehalte in de urine in vijf laboratoria. \íordt eerrmaal een zekere unifor-
miteit in deze bepaling bereikt, dan is een belangrijke stap vooruit ge-
daan.

Van de oudere adviescommissies hebben die voor het kroponderzoek
en die voor onderzoekingen op het gebied van toxoplasmosis in het ver-
slagjaar haar werkzaamheden vrijwel voltooid.

In onderling overleg van alle daarbij betrokken besruren, curarorium
en commissie van bijstand is besloten de Radiologische §flerkgroep mer
ingang van 1 januari 1959 over re brengen van de Medisch-Fysische Af-
deling T.N.O. naar het terrein van werkzaamheid van het bestuur van her
Radiobiologisch Instituut T.N.O. Aanleiding hiertoe is de ontwikkeling van
de Radiologische §Terkgroep, die zich anders dan oorspronkelijk in de
verwachtir.rg lag, beweegt in de richting van radiobiologie. Uiteraard zal zij
aanknopingspunren mer medische fysica blijven hebben; door uitwisse-
ling o.m. van de kwartaal- en jaarverslagen zal er dan ook naar ge-
streefd worden de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. op dehoogtetehouden.

De instellingen, ressorterend onder de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
hebben alle te kampen mer ruimtegebrek. Voor het Medisch-Fysisch Insti
tuut T.N.O. bestaat het uitzicht, dat het eind 1959, over het in aanbouw
zijnde nieuwe instituut te Utrecht zal kunnen beschikken; het Instituur
voor Gezondheidstechniek T.N.O. heeft dit uitzicht niet, de bouw van her
complex in de Zuidpolder, waarin dit instituut zal worden onderge-
bracht, zal nog enige jaren duren; verwacht wordt, dat het instituut
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daarin een efficiënt onderdak zal hebben. Dat de huidige onbevredigende
toestand veel geduld, uithoudingsvermogen en offervaardigheid van het
personeel vraagt, spreekt wel vanzelf. Ook het totstandkomen van het la-
boratorium voor het Radiobiologisch Instituut T.N.O. baart grote zorg.
.Floewel alle betrokkenen overtuigd zijn van de noodzakelijkheid, dat zo
spoedig mogelijk het nieuwe gebouw er moet zijn, is het tempo te lang-
zaam. Op rnedisch gebied is vrijwel nimmer de schade door oponthoud in
geld uit te drukken, maar het gemis aan rnogelijkheid van uitbreiding
van het personeel en daardoor noodgedwongen inkrimping van het werk-
plan brengt zeer zeker grote nadelen voor het land mede.

Het is van groot belang bij alle tegenslag en oponrhoud te kunnen
melden, dat de samenwerking op de verschillende gebieden, waarop de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. en haar instellingen zich bewegen, be-
vredigend is te noemer. en vaak zelfs bijzonder levendig.

In 1958 kwam er meer dan yroeger samenwerking in internationaal ver-
band en met steun van internarionale lichamen. Behalve met de síereld-
gezondheidsorganisatie te Genève werd samengewerkt mer haar Tubercu-
losis Research Office te I(openhagen; voorts worden onderzoekingen
verricht in het kader van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

In september 1958 rs als eersre in de reeks publikades van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. (serie A nr. 1) bij de Koninklijke van Gor-
cum & Comp. te Assen verschenen het rapport getiteld ,,lVaardering van
medische gegevens uit ziekenhuizen", waaríLr de resultaten zijn vervar
van het onderzoek onder leiding van de heer E. H. Scheijde, arts, verricht in
het kader van de thans opgeheven Adviescommissie T.N.O. inzake
het vraagstuk van registratie van medische gegevens.

Een exemplaar van her rapport werd aangeboden aan de Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de directeur-generaal van de Volks-
gezondheid, de geneeskundig hoofdinspe*eur van de Volksgezondheid,
de Expert Committee on Health Statistics van de Vereldgezondheidsor-
ganisatie, de besturen van de ziekenfondsen, de directies van de zieken-
huizen, de specialistenverenigingen, ziekenhuisorganisaties en anderen. Aan
de geneeskundig hoofdinspecreur, de besturen van de ziekenfondsen en de
directies van de ziekenhuizen werd verzocht het rapporr onderwerp van
bespreking in een bijeenkomst van hun staf c.q. bestuur te doen uitmaken.

Aan de daarvoor in aanmerking komende periodieken is een exemplaar
ter recensie toegezonden.

Voorts is met de voorzirter van de Nationale Commissie voor de Ge-
zondheidsstatistieken, Dr. J. §íester, overlegd, dat deze commissie zich
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beschikbaar stek voor het verschaffen van inlichtingen omrrent de in het
rapport uitgewerkte ideeën aan degenen, die hiernaar informeren. De
Nationale Commissie voor de Gezondheidssrarisrieken heeft deze taak op
zich genomen.

Het eindrapport over de door de verschillende laboratoria in gecoördi-
neerd verband uitgevoerde onderzoekingen mer betrekking tot de frequen-
tie van door toxoplasmosis veroorzaakte ziekrebeelden en de besmettings-
bronnen is gereed gekomen en ter publikatie aangeboden aan het Neder-
lands Tijdschrift voor Geneeskunde en aan Documenra de Medicina Geogra-
phica et Tropica.

Het eindrapport over het kroponderzoek is ter perse en zal ín 1959
verschijnen. Een uittreksel van het rapporc in het Engels zal aan een
buitenlands tijdschrift worden aangeboden.

Het rapport over het onderzoek naar de factoren, welke de perina-
tale sterfte beïnvloeden, nadert zijn voltooiing.
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DOOR DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O. ZELYE AANGE-
VATTE EN EVENTUEEL AAN TE VATTEN ONDERZOEKINGEN

1. B.C.G.-vaccTNATTEvRAAGSTUK

De adviescommissie vergaderde éénmaal in de verslagperiode.
De heer M. A. Bleiker, leider van het B.C.G.-onderzoek, deelt omrrenr

de werkzaamheden en bevindingen het volgende mede:
In het jaar 1958 heeft de B.C.G.-werkgroep haar activiteiten wederom

gericht op diverse aspecten van B.C.G.- en Manroux-onderzoek.

Het taberculine-onderzoeb bij recruten

In samenwerking met de tuberculine- en B.C.G.-werkgroep van de
Dienst Gezondheidszorg en Gezondheidstechniek van de Inspectie Militair
Geneeskundige Dienst werden in de loop van 1958 alle recruren, die voor
eerste oefening onder de wapenen kwamen, aan een Mantoux-onderzoek
onderworpen.

De gebruikte Mantoux-vloeistof was her Deense P.P.D. !.:t. 22 in een
verdunning van 5 E per 0,1 cc.

Het aantal onderzochte recruten bedroeg 43649. Yan hen bleken bij na-
vraag en littekencontrole 6284 recruren (14,4o/o) met B.C.G. te zijn ge-
vaccineerd. Van de overige 37365 recruten verroonden er 7106 of 19.0o/s
een induratie groter dan 5 mm.

Voor de jaren 7957 en 1956 bedroeg dit percentage respecrievelijk
20,3 en 23,6, zodat geconstateerd kan worden, dat de tuberculine-in-
dex van de recruten afneemt.

Evenals in beide voorgaande jaren werd uit de gegevens van de lichting
1957-1958 een tuberculinekaart van Nederland samengesteld. De tuber-
culine-index van de recruten, verdeeld over de verschillende consultatie-
bureaudistricten bleek te variëren van 9 (Heerenveen) tot 29 ('s-Herto-
genbosch). In slechts drie van 47 districten werd een roename van het
percentage positieven vastgesteld ten opzichte van de lichting 1956-1957.

FIet vaccineren met B.C.G. van militairen, behorende tor her dienstvak
van de Geneeskundige Troepen, die reageerden mer een Mantoux-induratie
kleiner dan 6 mm, vond voortgang.

Het gebruikte B.C.G. was afkomstig van het Staatsseruminstituut te
Kopenhagen in een sterkte van 0,375 nglcc.

Zes weken na de B.C.G.-vaccinatie werd door middel van een Man-
toux-reactie de ontstane huidallergie bepaald.
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Marken
In januari 1958 werd op Marken het derde jaarlijkse herhalings-Manroux-

onderzoek uitgevoerd naar de tuberculinegevoeligheid van de in 1955 met
B.C.G. gevaccineerden. Dit onderzoek werd gecombineerd met een röntgen-
borstonderzoek. Hierbij bleek, dar van 178 mannen, die in 1955 mer B.C.G.
waren gevaccineerd, de gemiddelde induratie 11.0 mm bedroeg in januari
1958 tegen 10.4 mm in januari 1957.Yar, 220 vrouwcn bedroeg de gemid-
delde induratie 9,7 mm in januari 1958 tegen 9,3 mm in januarí 7957.

.FIet onderzoek wordt voortgezet.

Budel
Iussen 21 januari en 31 mei 1958 werden in het ontvangstcentrum voor

gerepatrieerden in Budel ruim 3000 kinderen tussen O en 75 jaar op hun
tuberculinegevoeligheid onderzocht. Van degenen, die niet met B.C.G.
waren gevaccineerd, vertoonde 11,4 o/o een induratie groter dan 5 mm.

.FIet percentage positieven per geboorrejaar ligt bij deze kinderen aan-
zienlijk hoger dan bij in Nederland woonachdge kinderen.

Hoogkarspel
In mei 1958 werd in Hoogkarspel het tweede jaarlijkse Mantoux-onder-

zoek in successie verricht, waaraafi vrijwel door de gehele bevolking werd
deelgenomcn. Dit onderzoek werd evenals op Marken gecombineerd
met een röntgenborstonderzoek. Kinderen beneden de leeftijd van 75 jaar
namen voor zover zij reageerden met een Mantoux-induratie kleiner dan
6 mm niet deel aan het röntgenonderzoek.

Rijswijk
In ohtober 1958 werd het eerste herhalings-Mantoux-onderzoek ver-

richt bij 6352 leerlingen in Rijswijk, nadat in 1957 btj 4349 scholieren een
Mantoux-reactie werd verricht.

FIet percentage leerlingen met een induratie groter dan 5 mm bedroeg
5,3 tegen 4,1 ín 7957.

Enschede
In november 1958 werd het derde jaarlijkse herhalings-Mantoux-onder-

zoek verricht b\ 6124 scholieren te Enschede.
Het percentage leerlingen met een induratie groter dan 5 mm bedroeg

onder de leerlingen van de lagere scholen 3,5 tegen 3,0 in 1957, terwijl
dit percentage voor de leerlingen van de ,,middelbare" scholen 6,8 bedroeg
tegen 7,7 in 1957.

Zaandam
In Zaandam werd in november 1958 het eerste herhalings-Mantoux-on-

derzoek verricht bij 3649 leerlingen van ,,middelbare" scholen.
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Bij dit onderzoek bedroeg het percentage reacties groter dan 5 mm van
deze leerlingen 6,9 tegen 7,1 ín 7957.

S tudentenonderzoele

Technische Hogeschool te Delft
Bij de inschrijving van het collegejaar lg58-7959 ontvingen 2403 stu-

denten van de Technische Hogeschool te Delft een Manroux-reactie met
10 T.E. P.P.D. Plt. 22.

FIet aantal,,eerste-jaars"-studenten, dat een Mantoux-reactie ontving,
bedroeg 823. Hiervan werden 149 studenten mer B.C.G. gevaccineerÀ.

FIet aantal ,,oudere-jaars"studenten, dat een Mantoux-reactie ont-
ving,- bedroeg 1607. Van hen werden 127 studenten mer B.C.G. gevacci-
neerd.

Stedelijke Universiteit te Amsterdam
Bij de inschrijving voor het collegejaar 7958-t959 ontvingen 3471 stu-

denten een Mantoux-reactie met 10 T.E. P.P.D. P.:t. 22.

- Het aantal ,,eerste-jaars"-studenten, dat een Mantoux-reactie ontving,
bedroeg 787. Yan hen werden 174 studenten mer B.C.G. gevaccineerd.

Het aantal ,,oudere-jaars"-studenten bedroeg 2684, waarvan er 36 met
B.C.G. werden gevaccineerd.

Er werden 9 omslagen van de Manroux-reacrie vastgesteld in vergelijking
met de Mantoux-uitslag van 1957.

Vrije Universiteit te Amsterdam.
Bij de inschrijving voor het studiejaar 1958-1959 werden 1111 studenten

op hun tuberculinegevoeligheid onderzocht mer 10 T.E. p.p.D. Itt. 22.
Onder hen waren 223 ,,eerste-jaars"-studenten, waarvan er 67 met B.C.G.
werden gevaccineerd.

Van de overige 888 ,,oudere-jaars"-studenten werden nog 22 studenten
gevaccineerd.

Er werden 7 omslagen van de Manroux-reacrie vasrgesreld in vergelijking
met de gevonden induraties in 1957.

A-speciliehe tuberculinereacties

Door publikaties en eigen onderzoek werd de werkgroep geconfronteerd
met her vraagstuk van de a-specifieke tuberculinereacties. Dir probleem
wordt steeds belangrijker naar mate de tuberculine-index afneemt.

Verschillende oriënterende onderzoekingen werden verricht naar het
vóórkomen van a-specifieke tuberculinegevoeligheid in Nederland.
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a. In juni 1958 werd een onderzoek verricht in samenwerking met de

Dienst Gezondheidszorg en Gezondheidstechniek van de Inspectie Mili-
tair Geneeskundige Dienst en het Staatsseruminstituut te Kopenhagen.
Bij dir onderzoek werden kruisreacties uitgevoerd met gebruikmaking
van 20 verschillende ,,tuberculines" bereid van a-specifieke mycobac-
teriën, waaronder de fotochromogene bacil, de aviaire tuberkelbacil,
de smegmabacil en de mycobacterium Balneï.
Bij dit onderzoek bleek, vooral voor de ,,tuberculines" van de fotochro-
mogene en de aviaire bacil, behalve een kruisgevoeligheid ook een

zekere specifieke gevoeligheid te bestaan.
In samenwerking met het Groene-Kruis-Sanatorium te Delft en het
Staatsseruminstituut zal het onderzoek worden voortgezet.

à. In oktober werd een onderzoek verricht in samenwerking met de

Dienst Gezondheidszorg en Gezondheidstechniek van de Inspectie
Militair Geneeskundige Dienst en de Division of Special Health Services
van het Department of Health, Education and \Welfare in tVashington,

U.S.A.
Hierbij werd met gebruikmaking van het P.P'D.-Seibert als standaard-
tuberculine een onderzoek verricht naar het voorkomen van gevoeligheid
voor ,,tuberculine" bereid van de Battey-bacil. Deze mycobacterie werd
in de Verenigde Staten in het Battey-State-Tuberculosis-hospital ge-

vonden als oorzaak der tuberculose bij 1 o/" der oPgenomen Patiënten.
Bij dit onderzoek werd behalve kruisgevoeligheid een aantal gevallen
van specifieke gevoeligheid voor het ,,tuberculine" van deze mycobac-
terie vastgesteld.
Hoewel per provincie het aantal onderzochten klein was, bleek in pro-
vincies met een hoge tuberculine-index bij de recruten er ook een hoog
percentage specifieke,,Battey-gevoeligheid" te bestaan en omgekeerd.
Zo komen de meeste gevallen van Battey-gevoeligheid voor in Noord-
Brabant en Limburg.

Standaardisatie P.P.D. Rt. 23

ln 7957 werd door de B.C.G.-werkgroep in samenwerking rnet de In-
spectie Militair Geneeskundige Dienst, het Staatsseruminstituut te Ko-
penhagen en het Tuberculosis Research Office van de \flereldgezond-
heidsorganisatie het standaardisatie-onderzoek van het Deense P.P.D. Rt.
23 voltooid.

Het eindrapport hierover is in Denemarken gereedgekomen en zal in het

,,Bulletin of the §íorld Health Organization" worden gepubliceerd.
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Standaardisatie N ederlands P.P.D.

In oktober en december werd door de B.C.G.-werkgroep in samen-
werking met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, de Inspectie
Militair Geneeskundige Dienst en het Staatsseruminstituut te Kopenhagen
de standaardisatie verricht van het Nederlandse P.P.D., bereid door het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven. Aan dit P.P.D. is
0,05 0/oo Tween 80 toegevoegd. Dit laatste rer voorkoming van adsorptie
van P.P.D. aan de glaswand van de flesjes en spuiten. Hierdoor is het
mogelijk met een kleine hoeveelheid P.P.D. (1 T.U.) voor de Man-
toux-reactie te volstaan, terwijl hierdoor het aantal complicaties (bullae en
vesiculae) uiterst gering wordt.

Dit onderzoek heeft ertoe geleid, dat op 15 januari 1959het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid kan overgaan tot aflevering van dit Nederlandse
P.P.D., dat in eerste instantie alleen in een sterkte van 1 T.U. per 0,1 cc
onder toevoeging va.n 0,05 o/oo Tween 80 verkrijgbaar zal zijn.

Opleiding van a,erpleegsters voor Mantoux-onderzoeh

Ten einde het verrichten van Mantoux-reacties in den lande met zo
uniform mogelijke techniek te doen uitvoeren, werden zoveel mogelijk
verpleegsters behorende tot schoolartsendiensten of consultatiebureaus op
verzoek hiervoor opgeleid.

Zokwamen hiervoor in aanmerking twee verpleegsters van het consulta-
tiebureau te Groningen en een verpleegster van het consultatiebureau te
§(inschoten. In Assen en in Emmen beide één verpleegster van het consulta-
tiebureau. In Utrecht kreeg een verpleegster van de Gemeentelijke Ge-
neeskundige en Gezondheidsdienst een korte opleiding, Verder werden
een verpleegster van het consultatiebureau in Zaandam en een verpleegster
van de Zaandamse vereniging tot bestrijding van tuberculose aldaar opge-
leid, In Amsterdam ten slotte werd één verpleegster van het consultatie-
bureau opgeleid.

Het is geblekerl zeer waardevol te zijn om overal waar ,,opgeleide krach-
ten" zelÍ aan het werk zijn deze ter plaatse na enige tijd te controleren op
hun prestaties door het ,,dubbellezen" van een groot aantal reacties met een
T.N.O.-zuster. Deze dubbellezingen zijn reeds verricht in Hilversum en

Bussum, alsmede in Den Helder.
Zowel het opleiden van verpleegsters als het houden van dubbellezingen

zal ín 1959 worden uitgebreid.
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2. Asrue-oNDERzoEK

Er vond in de verslagperiode tweemaal een vergadering van de advies-
commissie plaats.

Gezien het gewijzigde karakter der astma-onderzoekingen leek het ge-
wenst de samenste[ing van de Adviescomrnissie T.N,O. inzake astrta-on-
derzoek nader te bezien. Deze onderging enige wijzigingcn en is thans
als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter,
Prof. Dr. H. Deenstra,
Dr. F. Doeleir-ran,
Dr. C. Dijkstra,
Dr. G. J. Huët.

Met Prof. Dr. J. Groen in

Prof. Dr. J. H. P. Jonxis,
Prof. Dr. N. G. M. Oric,
.l.E.C.Schooh,
Mej. A. E. Winkel, secretaris.

Israël blijft schriftelijk contact bestaan'

De in 1957 in gang zijnde onderzoekingen werden in 1958 Yoortgezet'
De onderzoekingàn àp de Tweede Interne Afdeling van het Wilhel-
mina-Gasthuis tè Amsterdam, waar Prof. Dr. D' Durrer Prof. Dr' J'
Groen als hoofd is opgevolgd, waren onder meer gericht op enige medisch-

fysische aspecren van het asthma bronchiale. Dit onderzoek geschiedt

in sam"rr*erking met het Medisch Fysisch Instituut T'N.O' en wordt
uitgevoerd door Dr. E. Dekker.

Ingestemd werd met een aanvrage van de heer J. E. C. Schook' genees-

heer-directeur van het Astma Centrum ,,Heideheuvel", ten behoeve van een

onderzoek inzake de elasticiteit van longweefsel, dat plaatsvindt in
samenwerking met het Medisch Fysisch Instituut T.N.O. en Dr. J. F' Ph'
Hers.

Verder heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zijn
goedkeuring gehecht aan een nieuw onderzoek onder leiding van Dr'
j. M. 't rn der Valk naar arbeidstoestanden en -mogelijkheden van astmaPa-

iiënt.n in de bedrijven. Met betrekking tot het instellen van dit onderzoek

vonden reeds eerder voorbereidende besprekingen plaars naar aanleiding
van een door de directeur-generaal van de volksgezondheid gestelde

vraag. De duur van dit onderzoek wordt op drie jaren geschat.-

In aansluiting aan hetgeen in het jaarverslag 1957 is vermeld omtrent
pogingen van de adviescommissie te komen tot een onderzoek om oP

itaiirtisch veranrwoorde wíjze het gunstige effect van ademoefeningen bij
astma na te gaan kan wordcn medegedeeld, dat Prof. Dr. H. Deenstra
bereid is gevondet door middel van een proefonderzoek te toetsen of de

eventuele opzet van een groter onderzoek, gebaseerd oP een plan van
Dr. E. Dekker, waarvan in het jaarverslag 1957 melding is gemaakt, ver-
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antwoord zal zijn, Een van zijn medewerkers heeft gedtrrende enkele maan-
den bij een tiental patiënten de vitale capaciteit gemeren met behulp van
een kleine draagbare spirometer van Draeger.

De resultaten van het proefonderzoek geven aanleiding het onderzoek
op grotere schaal voort te zetten.

Aan de ontvangen verslagen over de voortgang van de verschillende on-
derzoekingen wordt het volgende onrleend:

Onderzoeb ooer enige mediscb-fysische aspecten oan bet astbmd bronchiale

In verband met dir onderzoek verscheen het proefschrift ,,De invloed
van de intrathoracale druk op de wijdte en stromingsweerstand van de
luchtwegen bij normale proefpersonen en bij pariënten met asthma en em-
physeem", waarop de heer E. Dekker cum laude bij Prof. Dr. N. G. M. Orie
promoveerde.

Omtrent de werkzaamheden in het afgelopen jaar deelt Dr. Dekker het
volgende mede:

Uit vroeger onderzoek bleek, dat niet alleen normale proefpersonen maar
ook patiënten mer asrma en emfyseem in staat zijn om hun luchtwegen te
vernauwen door een willekeurig piepend exspirium,waarbij deintrathoracale
druk hoge waarden bereikt. Op verschillende wijzen werd getracht beter in-
zicht te verkrijgcn in het mechanisme van her bij de luchtwegcompres-
sie optredende piepen.

A. Door middel van geluidsfrequenrie-analyse in de vorm van zoge-
naamde spectrogrammen, vervaardigd met behulp van een door het Me-
disch-Fysisch Instituut T.N.O. ontwikkelde methode, werd een verge-
lijkend onderzoek ingesteld naar de fysische eigenschappen van het ge-
luid, dat ontstaat bij het willekeurig piepen van gezonde proefpersonen, bij
het willekeurig piepen van pariënren mer asrma en/of emfyseem en bij een
aantal patiënten tijdens aanvallen van benauwdheid. Het bleek, dat het
ademgeruis bij de patiëntcn, ook buiten de aanvallen, soms hogere frequen-
ties bevat dan bij de normale proefpersoncn. In het specrrogram van de
uitademing konden tot nu roe geen kenmerkende verschillen w^rden gevon-
den tussen het willekeurig en het asrmarisch piepen. Echter vertonen vele
benauwde patiënten ook tijdens de inademing piepende rhonchi.

B. Er werd een methode ontwikkeld voor het vervaardigen van plastic
modellen van de luchtwegen. Begonnen werd met het verrichten van me-
tingen over de stroomsnelheidsverdeling over het oppervlak op verschil-
lende doorsneden. Deze bleek een zeer grillig verloop te hebben. Er wer-
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den aanwijzingen verkregen, dat de turbulentie in de trachea bij een lagere
stroomsnelheid optreedt dan men in de literatuur op grond van bereke-
ningen vindt opgegeven. Er is een onderzoek gaande naar de kridsche
stroomsnelheid, waarbij de overgang van laminaire naar turbulente stro-
mingsvorm in de trachea plaatsvindt.

C. Naar aanleiding van enkele oriënterende modelproeven en proeven in
vitro met postmortale luchtwegen werd de werkhypothese geformuleerd, dat
het astmatisch piepen zou kunnen berusten op het in trilling geraken
van de wanden van de luchtwegen onder invloed van het Bernouilli-principe
op overeenkomstige wijze als dat in de laatste jaren Íoor de stembanden
waarschijnlijk is gemaakt.

Onderzoeh naar de betebenis oan endocrine en allergiscbe momenten in het
oerloop 'uan astmd en de metboden ter reg;stratie bieroan

Aan het van Prof. Dr. N. G. M. Orie ontvangen jaarverslag wordt het
volgende ontleend:

FIet onderzoek met radio:actieve inhalatie-allergenen werd voortgezet.
Naast proeven met radio-actief gemerkte. roggepollen konden nu ook

sporen van Penicillium notatum worden gebruikt, waaraan radio-actief
jodium was verbonden.

Met behulp van radio-actief gemerkt pollenprotoplasma werd een ver-
schil gevonden in excretie van activiteit in de urine bij met pollen voorbe-
handelde dieren in tegenstelling tot niet-voorbehandelde dieren. Bij radio-
actief gemerkte penicilliumsporen werd dit verschil tussen voorbe-
handelde en niet-voorbehandelde dieren niet gevonden, echter wel een

veel mindere excretie van de activiteit in de urine (circa 1/s) dan bij
de radio-actief gemerkte pollen.

Over een onderzoek naar de relatie tussen de graad van allergisatie en

de graad van neurotisch gedrag zal brnnenkort een artikel gepubliceerd
worden. Dit betreft een onderzoek in samenwerking met de werkgroep
van Prof. Groen.

Bij een 6-tal andere onderzoekingen werd in meerdere of mindere
mate gebruik gemaakt van de ervaring bij T.N.O.-onderzoek verkregen.

Onderzoeb naar factoren, die bij jonge hinderen aanleiding geoen tot het
optreden van de eerste astmatiscbe tserschijnselen,

FIet onder leiding van Prof. D.. J. H. P. Jonxis verrichte klinische
gedeelte werd reeds eerder beëindigd. Omtrent het psychologische gedeelte
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van dit onderzoek deelt Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter het volgende mede:

Er is eerst een theoretische psychologische hypothese opgesteld, waarna
werd nagegaan of de gegevens van de uitgewerkte anamneses aan de hand
van de opgestelde hypothese in schema's te ordenen waren. Bij deze be-

werking zrjn de onderzoekers tot de overtuiging gekomen, dat het ge-
'wenst was de gegevens opnieuw psychiatrisch te bekijken. Als belangrijke
punten zijn hierbij naar voren gekomen:

A. De somatische gesteldheid van het kind ten tijde van de ,,eerste aanval"
lijkt belangrijker dan de psychische.
(N.B. Het tijdstip van de ,,eerste aanval" bleek meestal zeer moeilijk te

bepalen).

B. Bij de waardering van de moeder-kind relatie zijn de volgende pun-
ten van belang:

a. hoe reageert de moeder op de eigenschappen (instinktpatroon bv.)
van het kind?

b. hoe reageert het kind op de acties en reacties van de moeder?

c. hoe interfereren a) en b) en wat is de belangrijkste factor bij het ont-
staan van de waargenomen stoornis in de basic security van het kind?
§lelke rol valt toe aan de moeder en welke aan het kind in de circulus:
benauwdheid van het kind - machteloosheid van de moeder -
agressie van het kind zich terugtrekken - overbezorgdheid
van de moeder als preventie en als overcompensatie - pathologische
moeder-kind relatie?

C. \iíelke factoren zijn aansprakelijk voor de overgang van de eerste (spora-

dische) aanval(len) naar de (sub)-chronische toestand of voor de toe-
neming van de frequentie der aanvallen?

Van belang blijken daarbij koppelingen en conditioneringen waarbij
voorwaardelijke reacties een grote rol lijken te spelen, zodat ten slotte een

aanval kan ontstaan zowel door somatische factoren als door (bewuste of
onbewuste) psychische prikkels.

Het werd duidelijk dat de emoties, die daarbij etiologisch belangrijk
zijn, in de vroegste levensjaren wortelen. Therapeutisch belangrijk lijkt het
feit dat, als het kind zich deze emoties bewust kan maken, het betere

kansen krijgt tot genezing of verbetering van zíjn toestand (de somatische

etiologie is uiteraard langs deze weg niet te beïnvloeden).
De onderzoekers menen gerechtigd te ziin (ook evertmeel zonder de
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Rorschach-gegevens af te wachren) direct na afloop van de psychiatrische
re-evaluatie te komen tot een voorlopige afsluidng van het onderzoek en
denken dit in 1959 te kunnen bereiken.

Begonnen is naast dit onderzoek enkele astmapariënrjes in spel-therapie
te nemen ten einde na te gaan of de verkregen gegevens hierbij hun be-
vestiging vinden. Deze patiëntjes worden ook pediatrisch voortdurend
onder controle gehouden.

3. ONornzoEK INZAKE poLroMyELITrs

De adviescommissie vergaderde in de verslagperiode tweemaal.
Dr. A. D. Voöte heeft bedankt als lid van de adviescommissie. Dr. B.

Hofman heeft de uitnodiging als lid tot de adviescommissie toe te treden
aanyaard. De heer B.V. Bekker, geneeskundig inspecteur van de Volks-
gezondheid, is eveneens tot de adviescommissie toegetreden.

Het eindverslag over het onderzoek naar de epidemiologie van de polio-
myelitis door de heer A. S. Kalwij, arts, is gereedgekomen en zal in 1959
in de vorm van een proefschrift en tevens ook als publikatie van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. verschijnen bij de Koninklijke van Gor-
cum 6c Comp. N.V.

Virologisch onderzoeb rnet betrebhing tot ?oliornyelitis

Dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. D. Verlinde werd in
1958 voortgezet. FIet samenvattend jaarverslag luidr als volgt:

Uit patiëntenmateriaal werden 21 polio-stammen geïsoleerd, waarvan
er 11 tot type 1,2 tor type 2 en 8 tot type 3 behoorden; voorts 30 stammen
van de Coxsackie A-groep, 22 van de Coxsackie B-groep en 99 van de
ECHO-groep.

Het Sabin-vaccin werd in een tweede proefvaccinatie bij 138 personen,
waarvan 45 kinderen van 0-14 jaar en 93 ouderen, roegepasr. Bij kinderen
zonder homotypische antistoffen was het immuniserend effect van type
I 100 o/o, voor de typen 2 en 3 90-95 o/o, vermoedelijk als gevolg van inrer-
ferentie met het voorgaande type (type 1) bij sommige kinderen. Bij
volwassenen was het immuniserend effect iets geringer, vermoedelijk ten
gevolge van een hogere weersrand van het darmkanaal. Bij personen mer
homotypische antilichamen ren gevolge van een vroegere natuurlijke be-
smetting kon soms nog een, zij her. gewoonlijk kortdurende, alimenraire
infectie worden aangetoond, doch een significante stijging van de anti-
stoftiter werd bij 500/6 van de reeds immune personen gevonden. Bij een
onderzoek naar de neuroparhogeniteit van 54 door gevaccineerde perso-
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nen uitgescheiden stammen bleek, dat bij 2 kinderen de in de derde
week na de vaccinatie uitgescheiden stammen een lichte verhoging van
de neurotropie aanwezig was. De voor en na deze periode uitgescheiden
stammen toonden deze lichte verhoging niet. Alle overige stammen hadden
dezelfde minimale neurotropie als de in het vaccin aanwezíge stammen.

Er is dus geen aanwijzing, dat passage door de mensedarm aanleiding
geeft tot het optreden van neurotrope mutanten.

Van de op ncuropathogeniteit voor apen onderzochte ECHO- en Cox-
sackie A-stammen werd alleen een ECHOg-stam neutrotrooP voor aPen

bevonden.
De antigene structuur van in Nederland geïsoleerde ECHOg-stammen

wijkt enigszins af van die van de prototype-stam.

4. ONornzoDK NAAR DE ooRzAI(EN vAN DE ENCEPHALITIS PosrvAccINÀLIs

Er vond éénmaal een vergadering van de adviescommissie plaats.
Op grond van zijn per 1 maart 1958 verkregen ontslag als geneeskun-

dig inspecteur van de Volksgezondheid heeft Dr. M. F' Polak bedankt
als lid van de Adviescommissie T.N.O. inzake een onderzoek naar de

oorzaken van de encephalitis postvaccinalis en van de Adviescommissie
T.N.O. inzake het toxoplasmosisvraagstuk. Dr. Polak blijft deel uitmaken
van de Adviescommissie T.N.O. inzake de epidemiologie van de polio-
myelitis, waarin hij reeds zitting had vóór zijn benoeming tot insPecteur van
de Volksgezondheid.

De arts B. V. Bekker, die Dr. Polak is opgevolgd als inspecteur van de

Volksgezondheid, is toegetreden als lid tot de Adviescommissie T.N.O.
inzake onderzoek naar de oorzaken van encephalitis postvaccinalis.

De in 1957 in gang zijnde onderzoekingen werden in 1958 voortgezet.
Van de verrichte werkzaamheden en bevindingen wordt onderstaand

een overzicht gegeYen.
De leider van het epidemiologisch onderzoek. de heer 'W. Nanning,

arts, brengt als volgt verslag uit:
De gegevens omtrent de beproeving van antivaccinia gammaglobuline als

profylacticum tegen encephalitis postvaccinalis werden statistisch be-

werkt. De indruk werd verkregen, dat het gammaglobuline inderdaad een

preventieve werking heeft.
Nadat medio 1958 de geneeskundige hoofdinspecteur van de Volks-

gezondheid een schrijven richtte tot alle ar[sen in Nederland, werden in een

maand tid, 12 gevallen van postvaccinale encefalitis opgegeven' Deze ge-

vallen zijn nog niet beoordeeld; het is waarschijnlijk, dat enkele zullen
afvallen.

25



Aan verslaggever werden bekend:

a. onder personcn boven de 2 jaar: 7 gevallen (1 f) onder burgers en 5
gevallen onder militairen (l f). Onder militairen komt- bij dit
aantal nog een revaccinatie encefalitis,

b, onder personen beneden de 2 jaar: Z gevallen, waarvan 3 overleden.

.Het virologisch onderzoek vond in het verslagjaar voortgang. Voorbe-
reidingen zijn getroffen om in 1959 het vaccin van Frenkef op grore
schaal te gebruiken in vergelijking met her R.LV.-vaccin

virologiscb onderzoeb met betrekhing tot d.e oorzahen van ence?bdlitis
postoaccinalis

FIet van Prof. Dr. J. D. Verlinde onrvangen verslag luidt als volgt:
Bij cutaan gevaccineerde konijnen werd een primaire virusvermeeidering

aangetoond op de plaats van de vaccinatie, vervolgens een snelle lymfogene
verspreiding naar de regionaire lymfklieren en ren slotre een, ln.rrnoèd"-
lijk hematogene, verspreiding naar andere organen, met uitzondering van
het centrale zenuwstelsel.

Een uit een patiënt met encefalitis na vaccinatie geïsoleerd virus toonde
geen pathogene eigenschappcn voor apen.

Onderzoeb naar d,e preeentie ,í)an ?ostvaccinale encet'alitis

Prof. Dr. §(. G. Sillevis Smitt deelt mede, dat in 1958 dc verzamelde
gegevens, zowel van de ,,encefalitis"-groep als van de controlegroep op
verschillende manieren srarisrisch bekeken werden.

Vooral het in schema brcngen van de dysraiische srigmara bleek een
probleem op zichzelf. Het terugbrengen van klinische g.gèr"rr tor een ge-
tal geeft soms minder bevredigende resuharen.

Het werk is thans zover gevorderd, dat afsluiting van het geheel in
het voorjaar van 1959 mogelijk wordt geacht.

Voor zover de voorlopige resultaten enige conclusie toelaten, kan ge-
zegd worden, dat zeer waarschijnlijk de uitgangshypothese reden van be-
staan heeft.

Histopathologiscb onderzoek naar postoaccinale encet'alitis

Over het afgelopen jaar is van Prof. Dr. E. de Vries het volgende over-
zicht ontvangen:

De bewerking van het materiaal van twee cerebra, reeds in 1957 ont-
vangen, werd beëindigd.
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Voorts werd ontvangen en bewerkt materiaal van twee apen, behandeld
met vaccine en ECHO-virus en beide gestoryen aan een poliomyelitisachtige
aandoening, en van 4 honijnen, intracerebraal geënt, met zeer sterke lokale
reacties en banale encefalitiden.

Het bewerken van het gezamenlijke materiaal werd afgesloten.

Onderzoele inzake bet lewehen ttan vacciniaairus in vitro in ooerlettend
runderueef sel

Omtrent de voortgang van dit onderzoek bericht Dr. H. S. Frenkel het
volgende:

De kweekproeven met vacciniavirus in overlevende foetale runderhuid
werden niet voortgezet, omdat er voldoende ervaring in de praktijk mede

verkregen was, Hierover is nog een publikatie te verwachten.
De kweek van vacciniavirus met de diepe epitheellagen van het nor-

male rundertongslijmvlies werd thans uitsluitend yoortgezet. Hierbij wer-
den geen moeilijkheden ondervonden. Meer dan 50 passages werden ver-
kregen en aldus kon ecn voorraad worden gevormd voor beproeving in
de praktijk. De titer aan infectieuze eenheden lag tussen 107's en

1O(i.ei' per 0,1 ml.
Voorts werd met dit tongepitheel-virus een tweetal proeven tot het lyofiel

drogen verricht. Deze experimenten zullen worden yoortgezet wegens het
internationaal belang dat hieraan verbonden kar ziin.

Ook werden enkele houdbaarheidsproeven genomen' zowel wat betreft
het gedroogde virus als het niet-gedroogde virus, welke gedurende ver-
schillende tijden aan verschillende temperaturen werden blootgesteld.

Ten slotte werd een aanmerkelijke hoeveelheid (l 1 liter) raccinia-virus
gekweekt, dat als zaaivirus zal worden gebruikt voor telkens één sub-
cultuur, die in de praktijk zal worden getoetst op effectiviteit. Dit om
de methodiek der bereiding van cultuurvaccin zoveel mogelijk te stan-
daardiseren.

5. VrnusoNoERzoEKrNGEN

In 1958 kwam het proefschrift gereed van mevrouw M. P. M. Herrmann-
Erlee getiteld ,,Invloed van poly-anionen op de reproductie van bofvirus
in chorioallantois membraan", waarin de resultaten zijn vervat van het on-
der leiding van Prof. Dr. J. E. Dinger uitgevoerde onderzoek, waarvan de

subsidietermijn voor de Gezondheidsorganisatie T'N.O. 3l december
1957 afliep. Hiermede z\n de onderzoekingen in het kader van de advies-
commissie beëindigd. Reeds eerder werd besloten de adviescommissie nog
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niet op te heffen, maar haar te laten voortbesraan ten einde een des-
kundig college te hebben, dar het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. kan adviseren over eventuele incidentele subsidie-aanvragen op het
onderhavige gebied.

6. ONornzoEK INZAKE DE FLUoRTDERTNG vAN DRrNKsrÀTER rN VERBAND
MET TANDCARIES

De adviescommissie kwam tweemaal in vergadering bijeen.
Prof. §7. F. J. M. Krul heeft in verband met zijn aftreden als directeur

van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening gemeend ook als lid van
de adviescommissie te moeren aftreden. In zijn plaats is in overleg mer de
huidige directeur, Ir. C. van Rooijen, Drs. H. J. Boorsma uitgenodigd als
lid tot de adviescommissie toe re rreden. De heer Boorsma heeft de uitno-
diging aanvaard.

Voorts is Prof. J. van Amerongen, hoogleraar in de conserverende
tandheelkunde te Utrecht, tor de adviescommissie toegetreden.

Omtrent de voortgang van het fluorideringsonderzoek berichr de heer
O. Backer Dirks het volgende:

Ond er z o e h dr inbu at er I I uor id. er in g T iel-C ul e rnb or g

Dit onderzoek naar het effect, dat de drinkwaterfluoridering op de tand-
cariës kan hebben, is in 1952 in Tiel en Culemborg aangevangen met een
cariësonderzoek van de 11- tlm li-jaríge kinderen. Vanaf maarr 1953
wordt in Tiel 1 mg fluoride - in de vorm van natriumfluoride - aan het
water toegevoegd. In 1953, 1955 er 1,957 zijn telkens 500 kinderen van
7l rlm 15 jaar in elk dezer plaatsen onderzocht. De leeftijdsverdeling zowel
als de verdeling over de geslachten is in beide plaatsen steeds gelijk ge-
weest. Naast dit onderzoeh werden regelmatig ook jongere groepen in het
onderzoek betrokken. Zo zijn einde 7957 ook de 8-jarigen onderzocht.

In 1952 en 1953 was de cariësfrequentie in Tiel en Culemborg binnen
de strooiing geheel gelijk.

In 1958 is het cariësonderzoek van einde 7957 - dus na 4rlz jaar
fluoridering - uitgewerkt.

Terwijl vorig jaar berichr kon worden, dat het onderzoek van 1956 een
sterke aanwijzing voor een gunsrig effect van de fluoridering opleverde,
kan nu gemeld worden dat dit gunstige effect zich in alle jaarklasien heeft
voortgezet.

Op één uitzondering na verronen alle jaarklassen te Tiel (8, ll, 12,13,
l4 en 15 jaar) significant minder cariës dan die te Culemborg.
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Het is in feite niet wel mogelijk dit minder optreden van cariës te Tiel
in één percentage uit te drukken. Immers in één gebit zullcn de ver-
schillende elementen niet alle gedurende een even lange pre-eruptieve fase

- de periode waarin het fluoor in het element wordt ingebouwd - onder
invloed van fluoor hebben gestaan. Hierdoor zal reeds de kans op een

effect bij elke elementensoort verschillend zijn. Nog minder kan men de

resultaten van de verschillende jaarklassen samenvoegen daar elke jaar-
klasse op een andere leeftijd voor het eerst fluoride heeft ontvangen.

Met deze restrictie voor ogen blijkt, dat de kinderen van 11 rlm 15 jaar
in Tiel gemiddeld 2,8 minder carieuze approximale vlakkcn per kind
hebben dan in Culemborg (of 21 0/6 mínder). Het aantal carieuze aantastin-
gen van erger graad nl. die welke op dit moment gevuld moeten worden
(of reeds zijn), is in Tiel per kind gemiddeld 1,5 carieus vlak minder
(30%).

B1j deze getallen moet er bovendien rekening mede worden gehouden,

dat vele van àeze kindercn (vooral natuurlijk de ouderen) bij het begin
van de fluoridering reeds cariës vertoonden, hetgeen de gegeven getal-
len ongunstig beïnvloedt. Indien men uitsluitend naar de cariës kijkt, die
sinds de aanvang van de fluoridering is ontstaan, blijkt bij de kinderen in
Tiel gemiddeld per jaar 0,8 carieus vlak minder ontstaan re ziin of 35 0/6

minder dan in Culemborg. Het aantal carieuze aantastingen van erger graad
is per kind per jaar gemiddeld 0,5 carieus vlak minder geweest of 5O /..

F I u or i d e r in gs ins t all a t i e

Aan het einde van het vorige jaar is de bediening van de doseringsinstal-
latie gewijzigd. Via een vcnturiemeter wordt nu een elektronische tijd-
schakelaar bediend, die op zijn beurt de dosering commandeert' Veel tech-
nische moeilijkheden heeft deze nieuwe doseringswijze niet opgeleverd.

Proet' rnet Natrium Lauroylsarcosinaat tandpasta

Twee groepen jongens ,ian 12-74 1aar, die in internaten verblevcn,
namen aan deze proef gedurende 20 maanden deel. Het betrof hier twee
zorgvuldig geselecteerde groepen, die door de gekozen proefopstelling 86

gepaarde waarnemingen opleverden. De cne groep gebruikte een tand-
pasta met 20/6 natríum lauroylsarcosinaat, de andere groeP een ge-

lijke pasta die in piaats van dezc s;.of 20/6 natrium laurylsulfaat bevatte.

An het einde van de proef vertoonden beide groepen een praktisch
gelijkecariëstoename.Fler preparaat had dus geen effect gehad. v/'el bleek uit
àe resultaten, dat deze proefopzet twee zeer gelijke groepen oplevert.
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Lohale applicatie van t'luoriden. Tweelingen-onderzoele Den Haag

Deze proef met tinfluoride vond normaal voorrgang. De periode (één
jaar) is nog te kort om hierover mededelingen te kunnen doen.

Fluoride-bepalingen Pharmaceutisch Laboratorium

De plaats van de heer Mulder, die per 7 jantari 1958 in militaire
dienst was opgeroepen, kon door de welwillende medewerking van
Prof. van Pinxteren voorlopig worden bezet door een assistent van ge-
noemd laboratorium, de heer H. van Gogh.

Urine-onderzoeh

In het afgelopen jaar werd zowel in Tiel als in Culemborg bij 100
kinderen van 6 en 7 jaar d,e fluoride-uitscheiding in de ochtendurine be-
paald. Zowel de gemiddelde hoeveelheid als de gemiddelde concentrarie
bleek in Tiel juist dubbel zo groor te zijn als in Culemborg.

Bij 18 jongens in Tiel en 12 in Culemborg, leeftijd 14 en 15 jaar, werd
gepoogd een fluoorbalans op te stellen op grond van vochropname en
uitscheiding in de urine.

Met de fluooranalyse van thee en z§leet is een aanvang gemaakt.
Ten behoeve van de toekomstige analyse van randen en bloed wordt

gezocht naar een nog fijnere bepalingsmethode voor fluoride en voorts naar
een destructie, die ook bij relatief grote hoeveelheden organisch mateÍiaal
en weinig fluoor geen fluoorverliezen geeft.

7. ONornzoEK INZÀKE DE DoELTREFFENDHEID vAN DE cuRATrEvE GENEEs-
KUNDE EN DE GENEESKUNDIGE VOORZORG

De adviescommissie kwam in het afgelopen jaar éénmaal in vergadering
bijeen.

De heer Y. van der lVielen, arts, deelt omtrenr de werkzaamheden
en bevindingen het volgende mede:

In het begin van 1958 was de bewerking van de verzamelde gegevens
zo ver gevorderd, dat tot telling en rangschikking kon worden overgegaan.
Het was mogelijk aan het daarover voor de adviescommissie samengestelde
rapport enkele correlatietabellen roe re voegen. Daaruir kon een voorlopige
indruk over de uitkomsten van het onderzoek worden verkregen. Dit rap-
port s/as in een zodanige vorm gegoten, dat het tevens kon dienen als bron
van materiaal voor de definirieve publikatie.
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Inmiddels is vordering gemaakt met het opstellen van het eindrapport.
Alle bij het onderzoek verzamelde gegevens zljn afzonderlijk en groeps-
gewijs bekeken, evenals sommige aspecten, die naar voren kwamen bij het
bewerken van de verschillende (groepen van) gegevens in hun onderlinge
samenhang. Het centrale hoofdstuk van het rapport kwam eind 1958 in
concept gereed. In dit hoofdstuk zijn de gegevens en de daarmede uitgevoer-
de bewerkingen vermeld en van commentaar voorzien. Conclusies, die in
direct of meer verwijderd verband staan met de doeltreffendheid van
de curatieve geneeskunde en de geneeskundige voorzorg, zijn eveneens in dit
hoofdstuk opgenomen.

In het aansluitende gedeelte van het rapport zal worden r,agegaan
of er in of buiten de uitkomsten van het onderzoek aanwijzingen zï1n rc
vinden, die kunnen leiden tor verhoging van eerder genoemde doeltreffend-
heid.

In dit stadium is vermelding van resultaten van het onderzoek uiteraard
niet mogelijk. Daarvoor wordt verwezer. naar het eindrapport, dat in 1959
zal verschijnen.

8. ONoBnzoEKrNcEN op HET GEBTED vÀN EXpERIMENTELE cHIRURGIE

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag, zijn de onderzoekingen die in
dit kader van 7953 tlm 7957 werden verricht onder leiding van Prof. Dr.
R. Brinkman, Prof. Dr. L. D. Eerland en Prof. Dr. I. Boerema, hierna in
universiteitsverband voortgezet. Prof. Boerema heeft het restant van het
hem voor 1957 verleende subsidie nog in 1958 benut voor zijn onderzoek in
de hyperpressietank.

FIet onderzoek naar de oorzahen van wijzigingen in het stollingsmecha-
nisme bij patiënten, bij wie operatief wordt ingegrepen met behulp van de
zg, hypothermie en het ,,kunsthart" onder leiding van Prof. Dr. J. Mulder
werd 1 november 1958 afgesloten.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd
met een aanvrage van Prof. Dr. I. Boerema van een subsidie ten behoeve
van een experimenteel onderzoek inzake het verloop van pulmonale hyper-
rcnsie. De subsidietermijn is nog niet ingegaan.

Omtrent de voortgang van de onderzoekingen kan het volgende wor-
den vermeld:

Onderzoeb in de byperpressietanle

Prof. Dr. I. Boerqma deelt mede dat het onderzoek in de hyperpressie-
tank verrassende resultaten heeft opgeleverd, Het bleek dat het mogelijk
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is om een dier zelfs zonder koeling, geheel zonder bloed in leven te houden
en daama weer in normale toestand verder te laten leven.

Een mededeling hierover werd gedaan in de vergadering van de Ver-
eniging voor Heelkunde op 7 december j.1. De eerste publikatie erover zal
verschijnen in het Archivum Chirurgicum Neerlandicum.

De proeven vinden snel voortgang.

Onderzoele naar de oorzaken oan utijzigingen in het stollingsmecbanisme
bij patiënten, bij u.,ie operd.tieÍ uordt ingegrepen met behulp oan de zg.
hypotbermie en het ,,bunstbart"

Van Dr. E. A. Loeliger, die dir onderzoek onder leiding van Prof. Dr.
J. Mulder verricht, werd een eindverslag onrvangen, waaraan het volgen-
de wordt ontleend:

In samenwerking rret de afdeling Thorax-Heelkunde van het Acade-
misch Ziekenhuis te Leiden werden gedurende het jaar 1958 de verande-
ringen in het stollingsmechanisme onderzocht bij 7 onder koeling geope-
reerde patiënten en 30 patiënten, die met behulp van exrra-corporale cir-
culatie en oxygenatie (,,kunsthart") zijn geopereerd.

Vóór, tijdens en na de ingreep werden bepaald: protrombine-activiteit,
heparinetolerantie, fibrinogeen- en protrombinegehalte, activiteit van
proaccelerine, proconvertine, Stuart-Prower-factor, anti-thrombine pro-
gressive, antithrombine immédiate, het aantal trombocyten en in vele
gevallen de stolselvorming met behulp van de trombelastograaf.

De veranderingen in het stollingsmechanisme bij de 7 onder koeling ge-
opereerde patiënten verschilden niet principieel van die, gevonden in
het jaar 1957, zi1 waren echter minder uitgesproken.

Bij 28 van de 30 met behulp van het ,,kunsthart" geopereerde patiënren
werd tijdens de narcose een geringe stijging van de protrombinetijd en het
aantal trombocyten vastgesteld. Voorts een significante vermindering van
het fibrinogeengehalte (60 mg.o/o) en het aantal trombocyten (:l 80.000/cmm.)
tijdens de ,,bypass". Dit verlies van fibrinogeen en trombocyten berustte
gedeeltelijk op veranderingen van het donorbloed door de ,,machine" (ge-
middelde daling van het fibrinogeen 40 mg. o/o en van de trombocyten
:l 80.000/cmm.). De heparineclearance in de patiënt tijdens de ,,bypass"
was gerlng.

De neutralisatie van heparine met protaminesulfaat na afloop van de
operatie leverde geen bijzondere moeilijkheden op. Een opnieuw verschij-
nen van heparine-activiteit (2.g. rebound-effect) werd niet waargenomen,
ook niet het optreden van een antitrombine ,,de novo".

24 lurtr na de operatie bleek de extravasale stollingsactivireit duidelijk,
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echrer nooit zwaar te zijn gedaald (voornamelijk daling van factor vII)
3-7 dagen na operatie was de protrombine-activiteit nog maar weinig

lager dan voor de operatie.*Bii 
2 ,^t', de 30 patiënten ontstond na de ingreeP een zware 

-h-emorrha-
gische diathese: in Éet ene geval berustte deze op_een irreversibel-fibrinoly-
Iisch ,ynd.oorn, in het andere op een reversibele zware srolselvormings-

stoornis (passagère thrombocytopathie?).

9: GrnoNroloclscH oNDERzoEI(

De adviescommissie kwam in de verslagperiode viermaal in vergadering
bijeen.

Het bleek wenselijk de adviescommissie met enkele leden uit te brei-
den, aangezien zij door het overlijden van Prof. Dr. G. O. E. Lignac en Prof'
Dr. J. H-. Tuntler, de langdurige ziekte van Prof. Dr. R. Remmelts en het

vertiek van prof. Dr. J. Groen naar Israël ernstige verliezen heeft geleden.

Prof. Dr. O. Mi.ihlbock, D.. J. Th. R. Schreuder en Dr. M. Straub hebben,

hiertoe uitgenodigd, het lidmaatschap van de adviescommissie aanvaard.

Zoals ook ieeds vermeld in het vorige jaarverslag wordt schriftelijk contact
onderhouden met Prof. Groen in Israël. De nieuwe samenstelling van de

adviescommissie is opgenomen in bijlage 1a.

In het Antoni van Leeuwenhoek-Huis vond een bijeenkomst plaats van
gerontologische onderzoekers, die in het kader van de adviescommissie
speurwerk verrichten. Zeven onderzoekers deden hierbij mededeling over
hun werkzaamheden. Deze bijeenkomst gaf een goed beeld van de verschil-
lende in gang zijnde gerontologische onderzoekingen en de dikwijls dui-
delijk aantoonbare samenhang tussen deze onderzoekingen.

De coördinator, Dr. R. J. van Zonneveld, onderhield contact met de-

genen, die in T.N.O.-verbancl onderzoek verrichten oP het gebied der

gerontologie en met andere onderzoekers en adviseerde ten aanzien van
à., ,r.,r"1 projecten op het gebied van de gerontologie en de bejaarden-

zorg. voorts nam hij als inleider cn rapporreur deel aan de werkzaamheden
'rrrr, d" \florld Health Organization Advisory Group on Public Health
Aspects of Ageing of Population te Oslo. In een aantal voordrachten en

,.iik"l"., in binnen- en buitenland schonk de coördinator aandacht aan het

Nederlandse aa.ndeel in het gerontologisch speurwerk.
De in 1957 in gang zijnde onderzoekingen werden in 1958 alle

voorrgezer, terwijl dit jaar ook begonnen werd mer een starisrisch onder-
zoek naar de sterfte onder bejaarden. Nadere bijzonderheden worden
hieronder gegeven.
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Gerontologisch onderzoch met inscbakeling oan ltuisartsen

Dr. R. J. van Zonneveld brengt hieromtrent als volgt verslag uit:
Het bejaardenonderzoek met inschakeling van huisartsen doorliep in

1958 de laatste fasen, Achtereenvolgens vonden plaats: de beoordeling en
controle van de ingevulde formulieren, het aanbrengen van een aanvul-
lende codering, het overbrengen der gecodeerde gegevens op ponskaarten
door de Afdeling Bewerking 'Waarnemingsuitkomsten T.N.O., de mecha-
nische tellingen van enkelvoudige en samengesrelde gegevens op genoem-
de afdeling en, naarmate de resultaten hiervan bekend werden, de opstel-
ling van het eindverslag. De gereedgekomen gedeelten werden door de rap-
porteur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. doorgenorrcn en door de
Adviescommissie T.N.O. inzake gerontologische vraagstukken besproken.
Verwacht mag worden, dat begin 1959 het eindverslag voltooid zal zijn.

E x p er iment eel- ger ontolo gisc h ond er z o e h

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

In het afgelopen jaar werd de monografie ,,Ovaria van oude muizen,
een vergelijkend gerontologisch onderzoek" voltooid, waarop de heer P. J.
Thung de 12de maart cum laude aan de geneeskundige faculteit te
Leiden promoveerde.

Er werd een onderzoek ingesteld naar de gonadotrope werking van
de hypofysevoorkwab op oude leeftijd bij een 7-tal zuivere muizestammen.
Hiertoe werden infantiele ovaria geïmplanteerd in de nier van recent
gecastreerde mannelijke en vrouwelijke gastdieren. De ontwikkeling van
follikels en corpora lutea in deze ovaria vormt een indicatie voor de af-
scheiding van resp. follikelstimulerend en luteïniserend hormoon. Bij
een jong vrouwtje ontwikkelt het ovarium zich op normale wijze. Bij een
mannetje daarentegen ontwikkelen zich allecn de follikels, waaruit blijkt
dat overwegend of alleen F.S.H. v,ordt geproduceerd. Bij oude mannetjes
handhaaft dit beeld zích, brj oude vrouwtjes blijkt een mannelijk beeld op
te treden. Het luteïniserend hormoon verdwijnt hier dus op oude leeftijd.
Kleine stamverschillen werden hierbij opgemerkt.

Een oud ovarium blijkt bij een tweetai van de onderzochte stammen
nog tot een zekere activiteit in staat. Meestal ziet men echter alleen ceroid-
cellen en een zekere woeiiering van het kiemepitheel.

Verder werd een onderzoek ingesteld naar de toestand van het endome-
trium uteri op hoge leeftijd. Bij de meeste srammen is de uterus vrijwel
atrofisch. Alleen bij de K-stam ziet men constant ecn wisselende mate van
hyperplasie.
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Bij een Fl-generatie van een kruising tussen de C3Hz-stam en de Kz-
stam blijkt in 100 o/o een sterke cysteus glandulaire hyperplasie van het
endometrium voor te komen. Deze hyperplasie was na te bootsen door
een levenslange behandeling met oestron. Een groep dieren behandeld
met hoge doses progesteron gedurende het gehele leven, verroonde eveneens
dit beeld, dat echter in lichte mate afweek van de sponrane hyperplasie: de
klieren hebben een iets meer vertakt karakter. Progesteron blijkt dus bij
deze hybriden en bij langdurige behandeling he[ onrsraan van een
glandulaire hyperplasie niet te remmen.

Onderzoek betrelt'ende de opstelling en ijking aan een intelligentietest
ooor bejaarden en volwassenen

Van Prof. Dr. J. Th. Snijders werd het volgende samenvartende ver-
slag met betrekking tot dit onderzoek onrvangen:

Het onderzoek is gericht op de construcrie van ecn onderzoekinstru-
ment, een intelligentietestreeks. Dit doel bepaalt de gang van her gehele
werk en de aard en plaats van elk der verrichte deelonderzoekingen. Het
gaat steeds om het uitzoeken en experimenteel toetsen van de meest geschikte
testmaterialen en testvormen.

De testreeks, die uit het onderzoek moet resukeren, dient aan algemene
testtechnische kwalificaties te voldoen; bovendien moet zij bij oudere
proefpersonen nog goed afneembaar zijn en in gevarieerde omstandighe-
den gemakkelijk hanteerbaar. Op meer theoretisch vlak moet zij be-
halve een algemene score een betrouwbaar score-parroon van intelligentie-
factoren opleveren. In dat score-parroon dient het onderscheid tussen
lests met lichte en sterke leeftijdsdaling naar yoren te komen.

De gang van het project als geheel kan in de .volgende hoofdlijnen wor-
den getekend. De algemene vorm, die aan de testreeks gegeven is, werd
vastgesteld aan de hand van ervaringen van de onderzoekingen zclf, van
besprekingen met een aantal collega's en van literatuurstudie. Op grond
daaivan werd besloten aan de restreeks de volgcnde kcnmerken te geven.
FIet moet een intelligentietest in strikte zin zijn, d.w.z. een serie van presra-
tieproeven waarin met name projectieve momenten worden vermeden,
De testreeks moet individueel afgenomen kunnen worden. Zij moet op-
gebouwd zijn uit afzonderlijke subtests, die elk voor zich exact kwanti-
tatief scoorbaar zijn. De scores moeten, ook per subtest, een ruime sprei-
dingsbreedte hebben. Als scoringsmethode werd voor de afzonderlijke
subtests de standaardscore gekozen en voor de testreeks als geheel het
I.Q. (berekend als standaardscore).

Voor de keuze van de subtests en de constructie van de items was op
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talrijke puntcn experimenteel vooronderzoek noodzakelijk om tot verart-
woorde beslissingen te kunnen komen. In het raam daarvan werden, aan-
sluitend op het Amerikaanse factoranalytische werk, opeenvolgende on-
derzoekingen verricht, waarin een aantal van 20 tests werd gereduceerd

tot 10, die een voldoende duidelijke factoriële structuLlr vertoonden, zo-
dar zi) bruikbaar schenen voor een differentiaal-tiiagnostische hantering
van de scoreverschillen tussen de subtests.

In aansluiting op de gerontologische literatuur werd van een zestal test.
nagegaan in hoeverre er een verschil in de gemiddelde scores van jongere

en oudere proefpersonen optrad. Van de 6 tests werden er 2 in het verdere
onderzoek opgenomen. De overige schenen voor overneming minder ge-

schikt, maar gaven wel aanleiding tot constructie van varianten.
Daarnaast werd een groot aantal detailonderzoekingen verricht om

subtests te verbeteren, groeptests tot individuele tests om te bouwen, de

item-opbouw te toetsen enz.
Op deze wijze ontstond een voorlopige batterij van 15 subtests, waar-

mede eerst een beperkt onderzoek werd verricht, enerzijds om te komen
tot een eventuele verdere beperking van het aantal subtests, anderzijds
om de subtests zelf te verbeteren, deze zo mogelijk in te korten en voor-
lopige tijdlimieten en afbreeknormen vast te stellen. Tevens werd op deze

wijze ervaring opgedaan met de instructie van de tests en het afnemen bij
verschillende typen van proefpersonen.

Bij het hoofdonderzoek werden 12 tests afgenomen oP een steekproef
van 2OO proefpersonen, verdeeld in B groepen van telkens 25 proefperso-
nen: 75-jarigen en 25-)arigen uit Groningen, 75'jarigen en 25-)arigen
uit Ten Boer, elke groep §/eer verdeeld in mannen en vrouwen'

FIet voornaamste resultaat hiervan voor de keuze der subtests was dat
1 subtest slechts een lichte achteruitgang bij de ouderen vertoonde, 1 sub-

test een matige achteruitgang, de overige 1O een zeer uitgesproken daling.
Een reductie van dit 10-tal is mogelijk. Een voortgezet onderzoek naar
andere weinig leeftijdsgevoelige subtests is reeds begonnen (b.rr. een

informatietest en een gezond-verstand test). Verwacht wordt daarmede
voor de aanvang der eigenlijke ijking klaar Íe zir.. Er werden op grond
van de factoranalyse voldoende indicaties gevonden om de testreeks tot
7 subtests te reduceren. Het lijkt n.l. gewenst het intelligentie-onderzoek,
met name var-r bejaarden, kort te houden, zowel om praktische als om theo-
retische redenen.

Onder alle voorbehoud worden ten slotte enkele zeer voorlopige gege-

vens van deze vooronderzoekingen vermeld.
Bij de 7S-jarigen treedt in alle gebruikte tests een significante daling op

van de gemiddelde prestatie. Bij de 50- à 65-jarigen uit het kleinere voor-
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onderzoek is deze daling bij 4 van de 6 tests aanwezig maar minder uitge-
sproken. Men vindt hierin de duidelijke aanwijzing van een curve, die met
50 saar reeds dalende is en mer.75 jaar diep - ongeveer 15 I.Q.-punten
gemiddeld - onder het niveau der 25-jarigen ligt.

De tests in het hoofdonderzoek vallen uiteen in twee groePen, één

groep van 10 tests waarbij het verschil tussen jong en oud minstens 15 I'Q.-
punten bedraagt, daarnaast 2 tests met een verschil van 5 à 10 I.Q.-punten.
Deze twee tests hebben als gemeenschappelijke karakteristiek, dat beide
een beroep doen op vroeg verworven, veel uitgeoefende en daardoor sterk
geautomatiseerde functies. Dit gegeven uit het hoofdonderzoek wordt be-

vestigd door het kleine onderzoek.
De hypothese van Shipley, dat de kern van de intelligendedaling der

bejaarden in de achteruitgang van het abstracte denken zou liggen, wordt
door het onderzoek niet bevestigd. \íel blijkt bij redeneertests cen achter-
uitgang op te treden, maar de mate daarvan is sterk afhankelijk van het
denkmateriaal, terwijl tevens blijkt dat de grootste achteruitgang gevonden
wordt bij een ander testtype. Dit zijn de z.g. closuretests, waarbij uit on-
volledige gegevens een zinvol geheel moet geconcipieerd worden. Voortge-
zet onderzoek is noodzakelijk om, uitgaand van deze constatering, de struc-
tuur van de ouderdomsdaling der intelligentie nader tc leren kennen.

Gerontologisch onderzoek in het Gemeentelijk. Vcrzorgingsbuis aoor
Ouden oan Dagen te Àmsterdam

Over de voortgang van dit onderzoek, dat onder leiding staat van de
heer M. Schoorl, geneesheer-directeur van het Antoni van Leeuwenhoek-
FIuis, wordt het volgende overzicht gegeven:

In 1958 heeft het onderzoek ir.r het Gemeentelijk Verzorgingshuis te Am-
sterdam stagnatie ondervonden doordat mevrouw Frenkel-Tietz, die het
algemeen onderzoek verrichtte, haar werkzaamheden moest beëindigen
in februari 1958. Het duurde tot augustus voordat dit werk weer kon
worden voortgezet door haar opvolgster mevrouw G. J. D. Moes-Swaab.

Besloten werd de gehele manlijke bevolkrng van het Verzorgingshuis, zo-
als deze op 1 januari 1958 aanwezig was, na te kijken, dus inclusief de
chronische zieken. Er is hierdoor in 1957 een aantal mannen onderzocht,
die door vertrek of overlijden in 1957 nu buiten het raam van het onder-
zoek vallen.

FIet onderzoek naar de status van de prostaat werd uitgebreid met één

gegeven en wel de zure fosfatase-bepaling.
In 1958 werden 30 secties verricht.
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Onderzoeh inzake rnediscbe, pathologiscb-anatomiscbe en sociologische
beaindingen bij de beu.,oners oan het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden aan
Dagen te Rotterdam

Van dit onderzoek hebben de leiding Prof. Dr. J. §í. Tesch, directeur
van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst sedert 1 ok-
tober 1958 als opvolger van de heer S. Spijer, en Prof. Dr. §í. J. Bruins
Slot, eerste geneesheer van het Ztid,erziekenhuis te Rotterdam. Omtrent de
werkzaamheden wordt als volgt verslag uitgebracht:

In het )aar 7958 werd in het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van
Dagente Rotterdam verder gegaan met het medisch, sociaal en pathologisch-
anatomisch onderzoek van de aldaar verpleegden. Bij het maken van belas-
tings-elektrocardiogrammen na een inspanning op het Írapje van Master
viel het op, hoe weinig sommige bejaarden elektro-cardiografisch reageer-
den op deze inspanning.

De onderzoekers meenden een correlatie te vinden tussen een nog vrij
goed aanwezige okselbeharing en een goede lichamelijke en geestelijke
toestancl van de onderzochten. Het aantal onderzochten is nog te klein om
hierover een definitief oordeel uit te spreken.

Bil het onderzoek naar het cholesterinegehalte van het bloed van de be-
jaarden bleek, dat na het 75e laar het cholesterinegehalte significant lager
was dan bij 65- tot 75-jarigen. Een voortgezet onderzoek over zeer lange
tijd b;j de 65- tot 75-jarígen zal misschien de oorzaak daarvan kunnen
geven.

Onderzoele inzake de roL oan de aoeding in het ontstaan'uan osteoporosis-
senilis

Over dit onderzoek in het Vilhelmina-Gasthuis te Amsterdam is het vol-
gende verslag ontvangen:

Het afgelopen jaar werd de methodiek, volgens welke door boring ver-
kregen botmonsters bewerkt worden ter verkrijging van enige fysische
en chemische grootheden, geheel gestandaardiseerd. Het is thans mogelijk
bij patiënten te bepalen hoeveel werkelijk bot (d.i. mineralen en matrix)
zich in een uitgeponst botcylindertje bevindt. In dit ,,pure bone" kunnen
calcium- en fosforgehalte bepaald worden, per gewichtseenheid en per vo-
lume-eenheid; deze gehalten kunnen dan weer betrokken worden op het
oorspronkelijke volume van het uitgeponste botcylindertje (het ,,crude
bone").

Uiteraard kan eveneens het quotiënt
worden.
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Bewerkt werd het materiaal, verkregen bij 29 botbiopsieën bij 23 pa-
tiënten. Eenentwintig maal werd het bot pathologisch-anatomisch normaal,
acht maal pathologisch-anatomisch osteoporotisch bevonden. Het ma-
teriaal is nader geklassificeerd aan de hand van een beoordeling van de
röntgenfoto van het bekken, waarbij onderscheid gemaakt werd tussen
normaal, licht osteoporotisch, matig osteoporotisch en sterk osteoporotisch
bot. Het volume zuiver bot, in de uitgeponste botcylindertjes aanwezig
(crude bone vol./pure bcne vol.ratio), bleek redelijk te correleren met de
röntgenologische waardering.

Een onverwachte uitkomst was dat het fosforgehalte bij osteoporose vaak
relatief hoog bleek, in overeenstemming hiermede was de calcium/fosfor
ratio in die gevallen laag.

De waarden voor het soortelijk gewicht van pure
bij normalen siechts een geringe spreiding (1,92r:t:
Bij de onderzochte gevallen van osteoporose liepen zij
i 0,09 (n -- 21).

Bij een patiënt met een Sudeck'se inactiviteitsatrofie van het gehele
skelet werd gedurende het ziekteverloop vijf maal een botboring verricht.
Tijdens de gehele opname van deze patiënt werd de kalkbalans bepaald. De
uitkomsten met het biopsiemateriaal verkregen kwamen goed overeen met
de cumulatieve calciumbalans. De relatieve hoeveelheid fosfor daalde naar-
mate de patiënt van zijn osteoporose genas (stijging van de CalP ratio).

De tot rllr toe verkregcn waarden zijn bij een statisticus in bewerking.
In het komende jaar zal worden voortgegaan metzoveelmogelijkwaarden

van normalcn en osteoporotici aan de reeks toe te voegen.
Bovendien wordt verwacht nog andere kwantitatieve gegevens over de

botmatrix in het onderzoek te kunnen betrekken.

Statistisch onderzoele naar de sterfte onder de bejaarden

i{et verslag over dit onderzoek, waarvoor Prof. R. Flornstra een subsidie
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ontving en dat wordt uitgevoerd
door de heer H. Mulder, arts, luidt als volgt:

In het afgelopen jaar werd een aanvang gemaakt met een onderzoek
naar de sterfte onder de bejaarden, bewerkt naar geslacht, leeftijd, ge-

nreente-grootte en doodsoorzaak. Als bejaard werden geteld personen van
65 jaar en ouder, terwijl ook de 50 - (.S-jarígen in dit onderzoek werden
betrokken. De bevolking van Nederland werd in drie groepen, naar ge-
meente-grootte verdeeld: kleiner dan 5000 inwoners, 5000 - 100.000 inwo-
ners, 100.000 of mccr inwoucrs.

Bewerkt werden de doodsoorzaken, genoemd in de kleine internationale

bone vertoonden
0,03; n 37).

meer uiteen: 1,88(;
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lijst van doodsoorzaken van 1948, voor zover deze wezenlijk bijdragen
tot de sterfte onder de bejaarden.

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek werd het sterftecijfer, ge-

noemd onder,,Kwaadaardige nieuwvormingen" gesplitst n^ar lokalisatie.
Hierbij treden aanzienlijke verschillen voor de dag in de sterfte van stad en

land. Bij de sterfte aan carcinoom en aan ziekte van hart en bloedvaten
vooral bleek de invloed van de wooncultuur en alles wat daarmede annex is,

bijzonder groot te zijn.

10. ONoBnzoEKTNGEN op HET GEBIED vAN sci{I\4:.{ELziEKTEN BIJ DE MENS

Er vond in de verslagperiode éénmaal een vergadering van de advies-
commissie plaats.

De adviescommissie betreurt het overlijden van Prof. Dr. J. J. Zoon, die
deel uitmaakte van de adviescommissie. Vooruitlopend op de volgende
verslagperiode kan worden vermeld, dat Prof. Dr. L. H' Jansen uitgeno-
digd is in de adviescommissie zitting te nemen als opvolger van wijlen
Prof . Zoon en hij deze uitnodiging heeft aanvaard. Voorts is de adviescom-
missie uitgebreid met Prof. Dr. G. J. M. van der Kerk.

Omtrent de verrichte werkzaamheden irr de Afdeling voor Medische
Mycologie van het Centraalbureau voor Schimmelcultures deelt Dr. G. A.
de Vries het volgende mede:

De gewone werkzaamheden, t.w. het in stand houden en uitbreidenvande
collectie van voor mens en dier pathogene schimmels met bijbehorend
kaartsysteem, een Iiteratuurkaartsysteem, een collectie diapositieven, zo-
mede het controleren en verzenden van schimmels voor bestellingen en

het bestuderen en eventueel beschrijven van nieuwe of slecht bekende fungi
en actinomyceten, vonden verdere voortgang.

In de maand maart werd een cursus gegeven in medische mycologie,
wa"aÍaar, 7 cursisten deelnamen en die werd bijgewoond door ecn assistente

van de Deense dermatoloog Dr. G. \i7. Unna.
In het afgelopet jaar werden drie artsen uit resp. Miinster, Stockholm

en Oslo, zomede een veterinair uit Oslo, ingcwerkt op de afdeling voor
medische mycologie.

In augustus werden tijdens het Internationale Congres voor Micro-
biologie te Stockholm gehouden besprekingen over Streptomyceten bij-
gewoond en in september de bijeenkomsten van de International Society
for Fluman and Animal Mycology, zomede de vergaderingen van de

Sectie Mycologie van het Internationale Congres voor Tropische Ziekten
en Malaria te Lissabon. 'fijdens deze congressen werden waardevolle con-
tacten met buitenlandse collegae gelegd.
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Een verhandeling van de Aspergillose in Nederland, gebaseerd op

klinische gegevens, welke door middel van enquëtc-formulieren werden

verzameld, is in bewerking'
FIet onderzoek naar de etiologische agentia van tinea versicolor heeft zo-

zeer de belangstelling van de heer I. I. Morriën, arts-dermatoloog, opge-

wekt, dat hij dit ,r.id.. zal uitwerkcn en het waarschijnlijk als onder-

w'erp voor een dissertatie zal gebruiken'
tn het kader van het allergle-onderzoek is een oriënterend onderzoek

ingesteld naar het voorkomen van Aspergillus fumigatus en actinomy-
."i.., i, de lucht met behulp van de open-plaat-methode. Van deze in scha-

len opgevangen schiffrmels zijn cultures gekweekt bij een, temperatuur van
37'i,"hetg"-"n afwijkt van wat bij onderzoek naar de schimmelflora in de

lucht gebruikelijk is.

Voor het onderzoek naar de allergische gevoeligheid van patiënten voor

bepaalde schimmels werden verschillende soorten in goed sporulerende toe-

stand gekweekt en gezonden aan Prof. Dr. N. G. M. Orie voor het maken

van extracten voor huidallergie-reacties.

11. KrINIscn cENEESi'{^DDELENoNDERzoEK

Prof. Dr. C. D. de Langen bedankte gedurende het verslagjaar als lid van

de adviescommissie. Hem is dank gebracht voor het vele werk, dat hij voor

de adviescommissie heeft verricht, speciaal in de tijd dat hij als coördinator

dezer commissie is opgetreden. In de door dit bedanken ontstane vacaturc is

nog nict voorzien.
Óe adviescommissie vergaderde in het verslagjaar driemaal.

Een reglemenr voor de adviescommissie werd goedgekeurd. d.oor het be-

,,uu. ,rri de Gezondheidsorganisatie T.N.O' Ingevolge artikel 9 van dit
reglemenr is een dagelijlis beituur ingesteld. vooruitlopende op de instel-

ling van dit dagelijks bestuur verrichtte een Kleine commissie van over-
leg"uit de adviéscommissie de werkzaamheden van het dagelijks bestuur

toi h., moment van de instelling hiervan. De leden van deze Kleine

commissie van overleg werd verzocht in het dagelijks bestuur zitting te

nemen, aar-r welk ,rerzóek is voldaan. Het dagelijks bestuur is als volgt
samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. E. H. Vogelenzang'

Dr. C. A. van Hees,

Ingevolge artikel 1o van het reglement wordt in het secretariaat van het

drg"iijk, b"ertrrr. voorzien door de secreraris van de Gezondheidsorganisatie

f.fr.ó.; ingevolge artikel 14, lid 3, worden de vergaderin-gen van het

dagelijks bÀtuur- bijgewoond door de leider van het klinisch geneesmid-
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delenonderzoek T.N.O. Ook de adviseur woonr deze vergaderingen bij.
De Kleine Commissie van Overleg vergaderde in het verslagi^^, dri"-

maal. FIet dagelijks bestuur kwam eenmaal in vergadering bijóen.
Dr. F. A. Nelemans bracht een bezoek aan Heidelberg rer bijwoning

van de ,,5e wissenschaftliche Tagung des Forschungskreises fi,r zellolar-
therapie", die op 1 en 2 maart aldaar plaatsvond.

Op 24 en 25 maart was Dr. Nelemans in Londen ter bijwoning van her
,,Symposium on quantirarive methods in human pharmacology and thera-
Peutics".

Op uitnodiging van Sandoz N.V. nam Dr. Nelemans deel aan ecn
excursie naar de fabrieken in Bazel op 26 juni.

Op 3 mei woonde Dr. Nelemans een symposium over palfium bij, ge-
organiseerd door de Amsterdamsche Chininefabriek N.V.; hij braiht
daar verslag uit over de door de adviescommissie verzamelde ervaringenrnet
deze stof.

voor de Internationale Bedrijfscursus voor Allergie te's-Gravenhage hield
Dr._Nelemans op 19 mei een voordracht, gedteld: ,,Occuparional Allergy
in the Pharmaceutical Industry".

Op 14 juni sprak Dr. Nelemans voor de Nederlandse Astma Ver-
eniging over: ,,De medicamenteuze behandeling van de astma-aanval,'.

Op 26 september sprak Dr. Nelemans voor her deparremenr ,s-Graven-

hage van de Koninklijke Nederlandse Maatschàppij ter Bevordering der
Pharmacie over: ,,De veranrwoordelijkheid van de apotheker -"i b"-
trekking tot de werking van de geneesmiddelen die hij ufl"rr..t',. Dezelfde
voordracht hield hij voor het departement Noord-Brabant op 23 december.

Op 16 december sprak Dr. Nelemans voor de Leidse pharmaceutische
Studentenvereniging ,,Aesculapius" over: ,,Wat heeft het klinisch genees-
middelenonderzoek de apotheker te zeggen?".

Per 1 oktober werd Dr. Nelemans benoemd tot lid van de Centrale
Medisch-Pharmaceurische commissie. Hiermede is de gewensre samenwer-
king tussen de C.M.P.C. en het klinisch geneesmiddelÀonderzoek T.N.O.
aangeYangen.

Er vonden 12 werkbesprekingen mer onderzoekers plaats.
Gedurende het verslag.iaar werden 3O nieuwe aanvragen voor onderzoek

ontvangen; aan het einde van het verslagjaar waren 9 dezer aanvragen nog
in behandeling.

De adviescommissie besloot haar medewerking te verlenen aan onder-
zoekingen naar de klinische betekenis van: Chlorride (chlorthiazide), de
behandelingsmerhode Dr. van Everdingen, P.H. 203 (pieparaat ter voor-
koming van trombose, nier behorende tor de anri-coa[ulanda) en primo.
lut-N (ethinyl-norrestosteron).
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In de medische pers (t.w. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,

Geneeskundige Gids en Pharmaceutisch lWeekblad) werd gepubliceerd,

dat Acortan (A.C.T.H.-preparaat), Depocural (chemische combinatie van
Allercur en Penicilline G), Honvan (diaethylstilboestrolum, Reverin
(pyrrolidino methylteracycline) en Urografin (diatrizoatum) bruikbare
geneesmiddelen zijn, zodat nader klinisch onderzoek niet nodig werd ge-

oordeeld.
De onderzoekingen betreffcnde Bicarnesine' Lispamol, Mercurou, Pu-

roverine-retard, Ro l-6462 en Ro 1-8712 werden afgesloten en raPPorten
hierover werden aan de aanvragers van de onderzoekingen uitgebracht.

De onderzoekingen betreffende het lokale anaestheticum Carbocain, het

diureticum Chlotride (chlorthiazide), het anti-sePticum Hibitane, hct sterk
wcrkzame analgeticum Palfium en het preparaaÍ ter bestrijding van Post-
clirnacterische hlachten Primodian-depot konden worden afgesloten.

Rapporten hierover werden gepubliceerd in de medische pers.

De onderzoekingen betreffende Dihydro-Ergotamine, Ecolid, Epi-
dosin en Presuren honden worden afgesloten. De desbetreffende rapporten
zijn À bewerking.

De aanvragen betreffende P.R. 66 en Sulfanoline waren door de advies-
co:nnrissie ingewilligd. De aanvraag betreffende P.R' 66 werd even-

wel door de aanvraagster ingetrokken, terwijl betreffende het Sulfanoline de

adviescommissie op haar besluit tot inwilliging terugkwam.
Ten aanzien van een aantal aanvragen moest de adviescommissie be-

sluiten, dat nader onderzoek van de desbetreffende preparaten niet
gerechtvaardigd of momenteel niet mogelijk was.

De onderzoekingen van Adrenoxyl, Doriden als slaapmiddel, Driol,
llexanicit, Hydergine bij de behandeling van het cervicale syndroom, Kynex
(sulfapreparaat), Micoren, een preparaat ter behandeling van spierdystro-
fieën, Temposil en Tyrimide vonden voortgang. De gerechtvaardigde ver-
wachting bestaat, dat deze onderzoekingen grotendeels in 1959 kunnen
worden afgesloten.

De door Dr. S. §(oldring van de N.V. Philips' Fabrieken te Eindhoven
geconstrueerde hoestmeter bleek in de praktijk nog enige bezwaren te heb-

ben. Daarom is het apparaat aan de directeur van het Medisch Fysisch

Instituut T.N.O. overhandigd, die zal trachten hierin verbeteringen aan

te brengen.
Het literatuuronderzoek naar de schadelijke invloed van de moderne

geneesrniddelen tijdens de zwangerschap werd door de nieuwe rnedewerk-
ster met energie aangepakt. Jammer genoeg heeft ziekte in haar omgeving
haar verhinderd het onderzoek in het verslagjaar te voltooien.

De ,,Lijst van geneesmiddelen, die automobilisten, z.g. veiligheidsperso-
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treel, piloten enz. wel of niet tijdens hun werk kunnen gebruiken" werd
in het begin van het verslagjaar gedrukt. Het boekje is in de boekhandel
verkrijgbaar: de verkoopprijs is I 4,90.

Aan twee artsen werd op vragen hunnerzijds de mening van de advies-
commissie gegeven over Cafilon, Tebanyl Leo en Torantil, terwijl aan de
Keuringsraad openlijke aanprijzing geneesmiddelen en geneeswijzen ad-
viezen werden uitgebracht over Entero-Vioform en Novalgintabletten.

Subc ommi ssie tranquilizers

Inverbandmet het vertrek van de voorzitter van genoemde subcommissie,
Prof. Dr. J. Groen, naar Israël, is Prof. Dr. Ií. G. Sillevis Smitt verzocht
het voorzitterschap van de subcommissie op zich te nemen, aan welk ver-
zoek Prof. Sillevis Smitt heeft voldaan. In het verslagjaar trad als lid tor
de subcommissie toe Dr. Chr. L. Riimke.

De subcommissie kwam gedurende het verslagjaar rweemaal in ver-
gadering bijeen.

In deze vergaderingen werden behandeld 2 literatuuroverzichren van de
hand van Dr. Riimke, t.w. respectievelijk over hydroxyzine (Atarax) en
azacyclonol (Frenquel, Psychosan), en 2 literatuuroverzichten, samenge-
steld door Dr. Nelemans, t.w. respectievelijk over mepazine.(Pacatal, Peca-
zine) en meprobamaat.

Naar aanleiding van het literatuuroverzicht over azacyclonol deelde de
adviescommissie op verzoek van de subcommissie in de medische pers me-
de, dat naar haar mening aan azacyclonol in de therapie geen behoefte be-
staat.

Op verzoek van de subcommissie zal een aantal Utrechtse dermatologen
een onderzoek instellen naar de klinische betekenis van hydroxyzine voor
bepaalde huidaandoeningen. Aan het einde van het verslagjaar ontvingen
de onderzoekers het hiervoor benodigde proefmateriaal.

Commissie werkplan onderzoek behandelingsmetbode Dr, oan Everdingen

Op verzoek van de directeur-generaal van de Volksgezondheid is een
onderzoekplan opgesteld om de klinische werking van de prepararen van
Dr. van Everdingen te toetsen, Er is besloten tot een proefonderzoek,datmet
financiële steun van het Koningin §flilhelmina Fonds ter Bevordering
van de Kankerbestrijdíng zal worden uitgevoerd in drie onderzoekcentra.

12. ONornzoEKrNGEN op HET GEBIED vAN REUMATTscI{E ZIEKTEN

Er vond in de verslagperiode éénmaal een vergadering van de advies-
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commissie plaats, waar onder meer ook de opzet werd behandeld van het
eindrapport van de heer R. de Graaff over het

ond.erzoeh naar de beteleenis aan de frequentie en d.e geoolSen odn
enhele ziehtebeelden aan bet reutnd aoor de volhsgezondheid, ïnet ndme

spondyl-artbritis rbizomelica en rbeumatoide drthritis
De ontwerpen van verschillende gedeelten en hoofdstukken van dit

rapport werden doorgenomen in een aantal besprekingen, waarbij aan-
*èrrg *r...r de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., Prof.
Dr. J. Goslings, Dr. P. van der Meer, de heer R' de Graaff, Dr. A. Beek,

rapporteur bij de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en Dr. E. F. Drion, sta-

tisticus van de Afdeling Bewerking tWaarnemingsuitkomsten T.N.O.
Met betrekking tot de voortgang van het onderzoek in het verslagjaar

deelt de de heer de Graaff het volgende mede:

Gedurende het jaar 1958 werd het onderzoek afgesloten mer een klinisch-
serologisch-röntgenologisch onderzoek van ongeveer 275 petsonen van
55 tlÀ 64 jaar te Ràtterdam-Z. Regelmatig o'rerleg met de Engelse

onderzoekers werd gepleegd om zoveel mogelijk idendeke omstandighe-

den te verkrijgen, die een vergelijking met de aldaar verrichte onder-
zoekingen mogelijk moest mahen. Zo werden de Rosetest te Manchester

"r, te 
-Groringen 

bepaald en de röntgenfoto's zoveel mogelijk door de

Engelse onderzoekers beoordeeld.
Het eindrapport zal vermoedelijk tegen de zomer 1959 de adviescom-

missie hur-rnen worden aangeboden.

Onderzoeh ter oerlerijging ven een nad,er inzicht in d.e erfelijhe factoren
bi.j reumatiscbe zieleten, in het bijzonder aan de spondyl-artbritis rhizo'
melica en rheumatoide artbritis

Omtrent de verwerking van de bij dit onderzoek verkregen resultaten
vond regelmatig overleg plaats met de Afdeling Bewerking W'aarnemings--

uitkomsten T.N.O. Zoals reeds in het vorige jaarverslag medegedeeld werd,
zal over het onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr' A. Polman en Dr'
J. J. d. Blécourt stond, ecn raPPort gepubliceerd worden.- Èet Bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd

met een subsidie-aanvrage van de heer G. R. van Veen, reumatoloog, ten

behoeve van een
onderzoek inzabe hoeveelheid goud in de serumeiwitt'racties bij liders
aan rbeumatoide artbritis, die bebandeld worden nTet een goudoplossing.

voorlopig voor de tijd van een iaar is een subsidie hiervoor verleend.

Het o.,deizóek beoogt antwoord te geven oP de vraag: waaroP berust het
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wel of niet gunstig reageren van patiënten met rheumatoide arthritis op
een goudtherapie? Prof. Dr. J. Goslings heeft zich bereid verklaard leiding
aan het onderzoek te geven. De subsidietermijn is 1 november 1958 inge-
gaan.

13. ONonnzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN ATHERoscLERosE

De adviescommissie kwam driemaal in vergaderiog bijeen.
In de loop van het jaar vond wederom een bijeenkomst plaats van

atherosclerose-onderzoekers, waarbij een aantal onderzoekers, die in
het kader van de adviescommissie speurwerk verrichten, r-nededelingcn
over hun werkzaamheden hebben gedaan.

Ten einde op de hoogte te kunnen blijven van de belangrijkste publi-
katies met betrekking tot de verschillende facetten van het athero-sclerose-
vraagstuk besloot de adviescommissie elkaars literatuurgegevens op het
onderhavige gebied uit te wisselen en deze periodiek in een verzamellijst
samen te vatten ter rondzending aan de leden.

Op instigatie van de directeur-generaal yan de Volksgezondheid vond
de ook op blz. 12 genoemde bijeenkomst van atherosclerose-onderzoekers
plaats. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende voordrachten ge-
houden. Prof. Dr. J. Groen sprak over ,,A,r investigation into the state
of health, with special reference ro the occurrence of atherosclerotic heart-
disease in Trappist and Benedictine Monks", Prof. Lr. C. J. F. Böttcher
over ,,Analysis of lipids in atherosclerotic deposits", Dr. A. P. de Groot over
,,The influence of dietary protein on the serum cholestero! level in rats",
Dr. H. Doorenbos over ,,Spontaneous variations in the bloodcholesterol
level". Prof. Dr. R. Brinkman hield een korte voordracht over verschillen-
de facetten van het in Groningen in gang zijnde atherosclerose-onder-
zoek, dat zowel klinisch als dier-experimenteel onderzoek omvat. Prof,
Keys heeft het gehad over een aantal mogelijkheden voor het opzetten
van een onderzoek, waarbij het atherosclerosevraagstuk van epidemiologi-
sche zijde wordt benaderd. Naar zijn mening zou dit kunnen geschieden
door middel van vergelijkende bevolkingsonderzoekingen, welke na verloop
van tijd herhaald moeten worden. Een dergelijk onderzoek zou naast een
uitgebreid klinisch onderzoek, w.o. ook het maken van elektrocardiogram-
men, het verzamelen van gegevens omtrent de activiteit, lichaamsmaten en
dikte en bloedbepalingen, vooral ook de samenstelling van het dieet moeten
omvatten.

De bijeenkomst werd besloten met een algemene gedachtenwisseling
over de stand van zaken met betrekking tot het atherosclerosevraagstuk,
waarbij o.m. speciale aandacht werd gewijd aan het voedingsaspect ervan.
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Behalve het persoonlijke contact mer Prof. Dr. J. Groen, die djdens
zijn verblijf in ons land ook in de gelegenheid was een vergadering van
de adviescommissie bij te wonen, werd nog schriftelijk contact mer hem
onderhouden.

De onderzoekingen, welke eind 7957 aan de gang kwamen onder leiding
van Prof. Dr. C. J. F. Böttcher en van Prof. Dr. R. Brinkman en
Prof. Dr. F. S. P. van Buchem, werden in 1958 voortgezer, Het op 1 fe-
brtari 1957 onder leiding van Prof. Dr. J. Groen aangevarre onderzoek
werd na zijn vertrek onder leiding van Prof. Dr. D. Durrer voortgezer.

Onderzoeb betret'fende t'ysisch-chemische aspecten van het atberomatosel
sclerose probleem

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

Gedurer.rde het jaar 1958 hadden de werhzaamheden voor een belangrijk
gedeelte be:rekking op het verbeteren van de methodes voor het isoleren
en analyseren van de lipiden uit intima/mediapreparaten van arteriën in
verschillende stadia van atherosclerose. Dit was nodig, enerzijds omdat de
in 1957 voor het onderzoek van aorrapreparaten ontwikkelde methodes
nog niet geheel bevredigend bleken rc zrjn, anderzijds omdat de merhodes
zodanig moesten worden verfijnd, dat deze ook geschikt zouden zijn voor
het onderzoek van kleinere arteriën (b.v. coronairvaten), waaruit meestal
minder dan 100 mg lipiden verkregen worden. Ook de prepareermerhodes
moesten aangepasr rrorden voor het onderzoek van kleinere arteriën.

De extractie werd aanzienlijk verecnvoudigd: het refluxen met achter-
eenvolgens vier verschillende oplosmiddelen kon vervangen worden door
het extraheren met één oplosmiddel (methanol-chloroform I :2) bij
kamerternperatuur gevolgd door refluxen mer hetzelfde oplosmiddel
onr de iaatste 3 o/q van de lipiden te extraheren. Ecn nieuw onderdeel van
de ar.ralyse is het verwijderen van niet-lipide materiaal uit de extracten
door deze over een met cellulosepoeder gevulde kolom te leiden. De vrije
vetzuren worden niet langer met een Amberlite-ionenuitwisselaar geïso-
leerd, doch rlet een 0,05 N waterige KOH-oplossing. De chromatografische
scheiding tussen sterolesters, glycerolesters en vrije sterolen met behulp
van een SiO':-kolorn werd gewijzigd evenals de wijze van verzeping van de
verschillende fracties. De gaschromatografische analyse van de methyl-
esters der vetzuren wordt nu zowel met een kolom van 10 0/6 apiezon op
celite als met een kolom van 200/6 maleinezuur - barnsteenzuur -diethyleenglycol - copolymeer op chromosorb uitgevoerd.

Hoewel in 1958 de analyses nog voornamelijk betrekking hadden op aor-
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tapreparaten, werden in de laatste maanden ook enige coronairvaten, hersen-

vaten (circulus §lillisii) en depotvet-preparaten onderzocht.
De lipiden van intima/mediapreparaten der coronairvaten bleken een

veel hoger percentage glycerolesters (27-50o/o) te bevatten dan de lipi-
den uit de intima/mediapreparaten der aorta's (0-15 o/"). D" preparaten
van hersenarteriën komen ten aanzien van de glycerolesters ongeveer
overeen met de aortapreparaten, doch bevatten een opvallend hoog gehalte
aan cholesterolesters en een opvallend laag gehalte aan vrii cholesterol. De
verdeling van de vetzuren over glycerolesters, fosfolipiclen en vrije vet-
zuren is dezelfde voor de verschillende arteriën van eenzelfde individu.
Elk van deze lipidenfracties heeft een eigen karakteristieke vetzurcn-
samenstelling. Bevestigd r.,erd het reeds in 1957 gevonden resultaat, dat
bij toenemende graad van atnerosclerose het percentàge verzadigde vet-
zuren in de sterolestels niet toeneemt. Terwijl de glycerolesters, fosfolipi-
den en vrije vetzuren der aortapreparaten steeds veel minder linolzuur dan
oliezuur bevatten, komen deze twee vetzuren in de sterolesters in vrijwel ge-

lijke mate voor (beicle meer dan 3Oo/o van het vetzurenmengsel), waarbij
soms zelfs linolzuur overweegt, vooral bij ernstige graad van atherosclerose.
In de fosfolipidenfractie valt op - vooral bij atherosclerosc - een

aanzienlijk gehalte aan vetzuren met meer dan 20 C-atomen (vooral onver"
zadigde). Aangetoond werd dat de vrije vetzuren niet ontstaan zijn door
on;leding van de fosfolipiden.

Bij een vergelijkend onderzoek van de lipiden uit de intima, mcdia en

adventitia van de aorta bleek dat de adventitia grotendeels uit lipiden
bestaat, die evenals die van het depotvet overwegend glyceriden (vooral
mono- en diglyceriden) zijn. De media bevat ongeveer 5 0/6 lipiden in de

droge stof, met ongeveer dezelfde gehaltes aan glycerolesters en vrije stero-
len als in de intimalipiden, doch beduidend minder sterolesters en bedui-
dend meer fosfolipiden.

Een aanvang werd gemaakt Inet een onderzoek naar de aanwezigheid
van andere sterolen naast cholesterol in de uit aortaprcParaten geïsoleerde

lipiden. Dit onderzoek had nog voornamelijk betrekkir-rg op het ontwikkelen
van scheidingsmethodes. \Wel werd reeds vastgesteld dat minstens zeven

sterolen naast cholesterol in de onderzochte lipiden voorkomen.

Onderzoele aan cholesterol in menselijk serum onder diaerse omstand.iS-
beden

Met betrekking tot dit ouderzoek, dat verricht wordt onder leiding van
Prof. Dr. R. Brinkman en Prof. Dr. F. S. P. van Buchem, vrordt als volgt
verslag uitgebracht:
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Het biochemisch or.rderzoek van de arteriewand leidde tot de volgende
conclusies:
De zuurstofopname van de aorta van hypercholesterolemische ratten ligt
3O-40o/L hoger dan die van normale dieren.
De fluorescentie van elastine wordt veroorzaakt door een in ether oplos-
bare gele, fluorescerende stof, die in het elastine voorkomt aan amino-
zuren gebonden.

Dierexperimenten:
In een onderzoek naar de werking van vanadylverbindingen op de

cholesterolatheromatose bij konijnen werden vanadyltartraat, vanadylci-
traat cn dicholinevanadylcitraat uitvoerig onderzocht, Met vanadyltartraat
werden de gunstigste resultaten verkregen.

Een stijging van het serumcholesterolgehalte gaar, bij het konijn verge-
zeld van een daling van de serumoppervlaktespanning. Bij de mens
bestaat er niet zo'n duidelijk verband tussen het bloedcholesterol en de
oppervlaktespanning van plasma of serum,

Een colorimetrische desoxycholzuurbepaling in faeces werd uitgewerkt.
Hiermee kon worden aangetoond dat bij de mens de desoxycholzuuruit-
scheiding op een maisoliedieet met ongeveer de helft vermindert.
Klinisch onderzoek:

In de loop van 1958 werd de invloed van enkele vetsoorten op het
serum-cholesterol bestudeerd. Na een aanlooptijd van hoogstens 3 weken
stelt zich een niveau in. Het maisolieniveau ligt het laagst, het raapolie-
niveau gemiddeld 27 mg 076 hoger, de niveaus tijdens gebruik van cocos-
vet en ,,normale" voeding 51 respectieveltjk 52 mg 0/6 hoger.

Onderzoebingen op het gebied aan de atberosclerose, verricbt op d.e

Tuteede Interne Afdeling van het Wilhelmina-Gastbuis te Amsterdarn

Het in 1957 aangevangen onderzoek naar de invloed van maisolie, twee
soorten maisvet van verschillende hardingsgraad (smeltpunten resp.
32" en 42'), melkvet en plantaardige margarine werd voortgezet. De
methodiek werd niet gewijzigd. Overgegaan werd tot statistische bewer-
king van de resultaten, verkregen bij 14 patiënten, die destijds een hartin-
farct, hoogstwaarschijnlijk op basis van atherosclerose, hadden doorge-
maakt en die aan een aantal criteria voldeden.

Bij alle patiënten werden tijdens een dieetperiode, waarbij als enige soort
vet maisolie werd gegeven, de laagste serumcholesterolconcentraties ge-

vonden; indien aan dezelfde patiënt meermalen een maisoliedieet werd ge-

geven, bleek de reproduceerbaarheid van de gemiddelde serumcholesterol-
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concentraties in het algemeen uitsteliend tc zijn. Bij ongeveer 30 0/6 var, de

paÍiënten Iukte het echter niet het gemiddelde serumcholesterolgehalte
tijdens maisolievoeding onder 300 mg0/6 te brengen.

Indien maisolie vervangen werd door maisvet 32' bleef het gemiddelde
serumcholesterolgehalte 5 maal gelijk en 3 maal steeg het in lichte mate.
Indien maisolie vervangen werd door maisvet 42 ' bleef het gemiddelde seru,n-
cholesterolgehalrc 3 maal hetzelfde, terwijl het 4 maal steeg. Melk-
vet veroorzaakte stijging van het gemiddelde serurncholesterolgehalte in
alle gevallen waarin het gegeven werd.

Ook plantaardige margarine deed het serumcholesterolgehalte in alle ge-

vallen stijgen.
De sdjgingen of dalingen van het serumcholesterolgehalte onder in-

vloed van wijzigingen in de voeding zijn bij de ene patiënt veel sterker
dan bij de andere; het lijkt daarom waarschijnlijk dat er een nog onbe-
kende ,,constitutionele" of voedingsfactor bestaat, die deze individuele
verschillen veroorzaakt. De grootte van de stijgingen en de dalingen
van het gemiddelde serumcholesterolgehalte houdt geen verband met
het serumcholesterolgehalte tijdens maisolievoeding (het ,,basisniveau").

14. OrvprnzoEK TNZAKE DE sTRUCTUUR, ANAToMIE EN FYSIoLoGIE vAN DE

KINDERVOET

Zoals in het jaarverslaglg5T reeds werd vermeld, is het voorstel van de

adviescommissie om te komen tot een onderzoek naar vorm en functie
van de kindervoet, zomede naar de toestand en pasvorm van het dagelijks
gedragen schoeisel, waarvoor destijds door Dr. A. L. de Vetten een werk-
plan is ingediend, door het bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O.
goedgekeurd.

In het afgelopen jaar hebben de werkzaamheden enige vertraging on-
dervonden doordat een tekenaar, aan wie opdracht was gegeven werk-
tekeningen te vervaardigen voor de bij het onderzoek te gebruiken aPPaÍa-
tuur, niet beschikbaar bleek te zijn. Een andere tekeuaar heeft de op-
dracht echter in versneld tempo uitgevoerd,

Op een bijeenkomst van de adviescommissie werden enige proefmodel-
Ien getoond, waaromtrent van te voren overleg heeft plaatsgehad tussen

Dr. de Vetten en het Lederinstituut T.N.O. Thans is een aanvang gemaakt
met de bouw van de definitieve apparatuur, welke aan het eind van het
verslagjaar de voltooiing nadert.

Omtrent de wíjze van het registreren van gegevens bij het onderzoek
heeft overleg plaacs gehad tussen Dr. de Vetten en Dr' E' F. Drion van de

Afdeling Bewerking'§?'aarnemingsuitkomsten T.N.O'
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Ten einde de apparatuur te testen is besloten te beginnen met test-
'blokken, welke de voet imiteren. Dit heeft het voordeel, dat de ,,biolo-
gische" factcr, de voet zelf (verbonden met het beweeglijke en ver-
schillend gedisponeerde kind), uitgeschakeld kan worden. De blokken zul-
len worden vervaardigd van hout of gips, ten dele bekleed met een veren-
de stof (schuimrubber). In overleg met Dr. Drion is hiervoor een proef-
serie opgesteld.

Met betrekking tot het apparaar ter bepaling van de ,,looplijn" heeft
Dr. de Vetten medegedeeld, dat experimenten worden verricht met een

§ysteem van elkaar kruisende metaaldraden. In twee uit een soepele sub-
stantie vervaardigde zolen wordt een rooster van metaaldraden ver-
ankerd, zodanig, dat de metaaldraden iets boven het oppervlak uitsteken.
Tussen de zolen, welke met de kant waar de draden uitsteken naar el'
kaar worden gekeerd, wordt een raster aangebracht met openingen
voor de kruispunten van de draden, zodat op deze punten bij belasting
contact kan worden verkregen. Naar gelang de grootte van debelasting,kan
de dikte van het raster gewijzigd worden.

Ten einde zich te kunnen oriënteren omtrent de kunststoffen, die in
de apparatuur moeten worden verwerkt, hebben Dr. de Vetten en de heer
Fleesters, Iid van de adviescommissie, het Kunststoffeninstituut van de

Technische Hochschule te Aken bezocht.

15. Mrorscu-socrolocrscH oNDERZDEK INZAKE TUBERCULosE TE

FIooorvErN

De adviescommissie vergaderde tweemaal.
Dr. F. Hogewind heeft bedankt als lid van de adviescommissie.
Mejuffrouw G. J. L. Kromsigt is bezig het door haar opgestelde rapport

over het medische gedeelte van dit onderzoek en het rapport van mejuf-
frotw Zalmann betreffende het sociologische gedeelte tot één geheel te
verwerken. Een voorstel het onderzoek in een bepaalde richting voort te
zetten en uit te breiden is in behandeling.

16. AnrrroscENEEsKUNDrG oNDERzoEK

In het jaar 1958 werden de besprekingen omtrent onderzoek, waarvoor
in 1957 stuurgroepen werden ingesteld, yoortgezet.

In bepaalde sectoren kon reeds een aanvang worden gemaakt met
prakdsch onderzoek (arbeid bij extreme temperaturen, toxicologie), in
andere gevallen werden voor dit doel voorbereidingen getroffen (ergono-
mie, industriële stofproblemen).

Voor onderzoek op ergonomisch gebied werden 4 werkgroepen inge-
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steld. Verwacht rnag worden dat de onderzoekingen op de rwee laatstge
noemde gebieden ín 1959 tot ontplooiing zullen komen.

In de loop van het jaar werden twee nieuwe stuurgroepen ingesteld, te
weten de Stuurgroepen Zíekteverztim en Lawaai-invloeden, terwijl
voorbereidingen werden getroffen voor de installatie van de Commissie
van Advies inzake Ziekteverzuim.

De Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek T.N.O. kwam
in de loop van het )aar viermaal bijeen onder voorzitterschap van Prof.
Dr. G. C. E. Burger, de stuur- en werkgroepen kwamen vele malen bij-
een.

Voor een tiitvoerig verslag omtrent de werkzaamheden op arbeidsgenees-
kundig gebied, verricht in het verband var.r de Commissie voor Arbeidsge-
neeskundig Onderzoek T.N.O. (CARGO) moge worden verwezen naar het
in bijlage 3 opgenomen artikel van Prof. Dr. G. C. E. Burger, waaraan is
toegevoegd een schematisch overzicht van de samenstelling der onder de
CARGO ressorterende groepen.

12. ONprnzoEKrNGEN rNzAI(E vRAAGsTuKKEN op HET GEBTED vAN
HORMONEN

De adviescommissie kwam tweemaal in vergadering bijeen.
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom heeft de uitnodiging als lid tot de advies-

commissie toe te tredcn aanva.ard.
In de adviescommissie wordt onder meer aandacht geschonken aan de

vergelijking van de resultaten van bepalingen van het neutrale 17-hetoste-
roidengehalte in de urine.

De subsidietermijn van het in gang zijnde onderzoek inzake bepalings-
methode en klinische betekenis van aldosteron onder leiding van Prof. Dr.
F.L. J. Jordan werd na I juli 1958 met een half jaar verlengd tot 31 de-
cember 1958.

Het vergelijhend onderzoek van de pregnandiolbepalingen volgens Klop-
per en Verboom eindigde 1 juli 1958.

Aan Prof. Dr. L. A. M. Stolte is voor de tijd van een jaar een subsidie
verleend ten behoeve van een onderzoek naar de identiteit van de stof,
die in zwangerenurine en in hypofysaire preparaten de typische zwanger-
schapsreactie volgens Konsuloff veroorzaakt. De duur van het onderzoek
wordt op ongeveer twee jaar geraamd.

Voorts heeft Prof. Dr. F. S. P. van Buchem een aanvrage ingediend voor
een onderzoek inzake uitscheiding van aldosteron met de urine bij ver-
schillende pathologische toestanden. Daar bij Prof. Dr. F. L. J. Jordan
en Prof. Dr. §/. J. Bruins Slot reeds onderzoek op het gebied van aldoste-
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ron wordt verricht, leek het gewenst alvorens een beslissing over de aan-
vrage te nemen een bespreking van de voorzitter met de drie onder-
zoekers te beleggen ten einde doublures te voorkomen cn mogelijk coördi-
natie van de onderzoekingcn te bevorderen.

De drie onderzoekers waren het erover eens, dat de problemen ver-
schillend liggen, doch dat contact niettemin aanbevelenswaardig is en dat
zij hierop prijs stellen. De Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloot hierop
het gevraagde subsidie aan Prof. van Buchem te verlenen voor de tijd
van eeí )aar.

Omtrent de in het kader van de adviescommissie in het afgelopen jaar
verrichte onderzoekingen kan het volgende worden medegedeeld:

Vergelijhend onderzoek aan de pregnandiolbepalingen aolgens KloPper en
Verboom

Van Prof. Dr. \W. P. Plate is een uitvoerig eindverslag ontvangen, waar-
van de samenvatting als volgt luidt:

In de afgelopen periode werd het onderzoek naar de geschiktheid van de
bepalingsmethode van Klopper, Michie & Brown afgesloten. Hoewel de
methode tot nu toe slecl.rts kon worden toegepast op een klein aantal urine-
monsters, bleek het toch mogelijh een schatting van de bepalingsfout te
maken.

De specificiteit van de methode werd aan discussie onderworpen. Daar-
bij kon geen reden vrorden aangewezen om aan de mededelingen van
Klopper e.m. te twijfelen en gemeend werd te mogen aannemen, dat de
specificiteit aan redelijke eisen voldoet. Een experimentele aanwijzing in
dit opzicht is het feit, dat zelfs bij urinemonsters met een vrij laag gehalte
de te bepalen verbinding in kristallijn een op het oog zuivere toestand
wordt verkregcn.

De juistheid van de methode.in haar geheel kon door gebrek aan zuiver
pregnandiol glucuronide-Na niet worden onderzocht.'§íanneer echter
zuiver pregnandiol aan het bij de hydrolyse verkregen extract werd toe-
gevoegd, bleek de recovery gemiddeld niet significant van 100 o/o af te
wijken, waaruit tot de juistheid van de op de hydrolyse volgende zuiverings-
trappen werd besloten.

Ten slotte bleken de bij het onderzoek bepaalde recoverywaarden als
ook de uitkomsten verkregen toepassing van de methode op urine
van normale vrouwen zeer goed met de door Klopper e.m. zelf gepubli-
ceerde overeenkomstige waarden en uitkomsten overeen te slemmen,
hetgeen het vertrouwen in de reproduceerbaarheid van de methode ver-
sterkt.
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De bepalingsmethode van Verboom bleek onzekere uitkomsten te geven,
althans bij de toepassing ervan in devorm,waarinzijinActaEndocrinologica
werd gepubliceerd. Deze kwestie werd aan de ontwerper persoonlijk
voorgelegd cn bij het onderhavige onderzoek niet nader onderzocht.

Onderzoele inzake bepalingsmethode en kliniscbe beteleenis ,udn aldosteron

Aan het van Prof. Dr. F. L. J. Jordan ontvangen eindverslag gver dit on-
derzoek wordt het volgende ontleend:

Gedurende het jaar 1958 werd gestreefd naar verdere vereenvoudiging
van de techniek voor de aldosteronbepaling in de urine. Dit werd bereikt
door verandering van de extractiemethode, door het weglaten van de chro-
matografie over silicagel en van papierchromatografie in het gewijzigde
Zaffaroni-systeem. Er werd een voorschrift voor de uitvoering van de
aldosteronbepaling volgens de uitgewerkte methode opgesteld. De resul-
taten, die met deze methode bereikt worden, vertonen een bevredigende
mate van reproduceerbaarheid.

FIet onderzoek naar de aard van
jaarverslag, werd voortgezet.

substantie X, genoemd in het vorige

Na uitwisseling van monsters met andere centra bleek, dat deze sub-
stantie vermoedelijk identiek is met een stof geïsoleerd door Nowaczynski
(compnd III) en met compnd Xu van de Courcy and Gray.

18. ONoEnzoEK op HET ctrBrtrD DER BIoKLIMAToLocIE ,v

In de loop der laatste jaren had de Gezondheidsorganisatie T.N.O. enkele
malen ir.rcidenteel bemoeiingen met vraagstukken, welke betrekking had-
den op het verband tussen ziekten (resp. verergering van ziekten) en
klimatologische factoren. De vraag rees of op het gebied van de bioklima-
tologie zich wellicht onderwerpen zouden voordoen welke zich voor be-
werking met medewerking van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zouden
lenen.

In verband hiermede heeft naar aanleiding van een bespreking in het
dagelijks bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. een oriënterende
bespreking van de voorzitter met een drietal deskundigen plaatsge-
had, gevolgd door een bespreking in grotere kring. Het werd van belang
geacht een veelzijdige oriënteringscommissie sar,nen te stellen om na te
gaan, welke onderzoekingen op het onderhavige gebied van belang zljn rc
worden aangevat en om te trachten tot een werkplan te komen ter voor-
legging aan het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

54



Het dagelijks bestuur besloot tot instelling van een voorlopige oriënte-
ringscommissie, welke thans als volgt is samengesteld:

Dr. M. J. §1. de Groot,
Dr. R. H. Flamburger,
Prof. Dr. G. P. M. Flofsten,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Dr. J. van Niekerk,

Prof. Dr. N. G. M. Orie,
Prof. Dr. J. §7. Tesch,
Dr. S. §í. Tromp,
Ir. C. J.'§í'arners,
Prof. Dr. P. M. van ltrfulfften Palthe.

Voorzitterschap en secretariaat worden resP. waargenomen door voorzitter
en secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

De oriënteringscommissie kwam driemaal bijeen: Ce beraadslagingeo

duren nog voort.
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IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUB-
SIDIE VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

l ONornzoEi( rNzAr(E DE MËDtscHE ToEpAssrNG vAN R^Dro-ACTTEF JoDruM

D-t onderzoek werd oorspronkelijk verricht in het kader van de Advies-
commissie T.N.O. inzake isotopcnonderzoek, welke, zoals vermeld in het
vorige jaarverslag, per 1 januari 1958 werd opgeheven. Gedurende 1958
weril aan Prof. Querido wederom een subsidic verleend ter voortzerting
van het onderzoek. Voor her jaar 1959 heeft de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. voor de laatste maal nog een subsidie toegezegd; een deel van de
personele kosten komt dat jaar reeds ten laste van de universiteir en er is
van uitgegaan, dat in 1960 de universiteit alle kosten van het onderzoek
voor zijn rekening neemt.

FIct van Prof. Querido ontyangen samenvattende jaarverslag luidt als
volgt:

Bij 4 patiënten met metastaserend folliculair schildkliercarcinoom, mer
belangrijke opname van Jl3l in de metastasen, gaf behandeling met her-
haalde hoge doses J131 slechts in één geval een duidelijk gunstig resul-
Íaat.

Dc apparatuur van het werk met J131 werd uitgebreid met een pulse-
heigh":analyser met bijbehorende well-type scintillatietellcr en mer een
scintiilatieteller voor halsmetingen bij patiënten. Beide apparaten maken
het mcgelijk bij patiënten te werken mer lagere dosis J131 dan voorheen.

Studies met J131 bij een tiental patiënten mer euthyreorisch of hypo-
thyreotisch struma leidden tor het vaststellen van een aanÍal zeer uiteen-
Iopende, kwantitatieve en kwalitatieve bijzonderheden in de jodiumstof-
wisseling. Tot de meer essenriële defecten, gevonden bij analyse van de
operatief verwijderde schildklier, behoren:

a. het vrijwel ontbreken van rhyroxine bij een patiënte,

b. het ontbreken van normaal thyroglobuline bij een geval van congeni.
tale hypothyreoidie,

c. het vinden van een zeer hoog rotaal jodiumgehalte in de schildklier van
een patiënte met schijnl:aar de kenmeiken van een jodiumdeficiëntie.

De proeven over de invloed van DNP op de verdwijningssnelheid van
thyroxir-re werden herhaald volgens een nieuwe techniek, waarbij bij schild-
klier-houdende ratten de verdeling van endogeen organisch gebonden

J131 in serum, organen en excreta werd bepaald. De resultaten stemmen
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grotendeels overeen met die, welke eerder met behulp van exogeen gela-
beled thyroxine werden verkregen.

Het onderzoek naar de beïnvloeding der schildklierfunctie door het
centrale zenuwstelsel wordt voortgezet met proeven' waarin de invloed
van lesies in delen van de hersenen, die met de hypothalamus in verband
staan, wordt nagegaan. Pogingen om de invloed van chronische prikkeling
van de hypothalamus te bestuderen stuitten lange tijd op het probleem een

proefdier te vinden, dat zowel voor de noodzakelijke operaties als voor de
metingen van de schildklieractiviteit geschikt is. Na voltooiing van
nieuwe meetapparatuur zullen vermoedelijk konijnen voor deze proeven
gebruikt kunnen worden.

2. ONornzorK NÀÀR DE vAARDE vÀN DE BEpALING vAN DE ExrRA-
CELLULAIRE VLOEISTOF TER VERKRIJGING VAN EEN INZICHT IN DE

I'ATHOFYSIOLOGItr VAN DE \TATERHUISHOUDING BIJ DECOMPENSATIO

CORDIS

FIet onderzoek, dat is uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. G. A. Lin-
deboom, werd begin 1958 afgesloten. De resultaten zullen in het proef-
schrift van de heer C. van der Meer worden verwerkt, dat in de loop van
1959 zal verschijnen. Van Prof. Lindeboom werd vooruitlopend hierop de
volgende samenvattende mededeling over het onderzoek ontvangen:

Bij patiënten met decompensatio cordis werd een onderzoek ingesteld
naar de toeneming van de totale hoeveelheid lichaamswater en de verde-
ling daarvan.

Daartoe werd gebruik gemaakt van het isotoop Deuterium in de ver-
binding D2O om de totale hoeveelheid lichaamswater te bepalen en van
het isotoop Na24 om de extracellulaire vochthoeveelheid vast te stellen.
De met beide isotopen verkregen waarden geven niet geheel de reële
volumina weer, zodat het beter is te spreken van D2O-ruimte en Na24-
ruimte.

De D2O-ruimte werd bepaald volgens de vallende-druppel methode naar
- Schloerb c.s. en bleek goed reproduceerbaar.

De concentratie Na2a werd met de gebruikelijke techniek voor radio-
acrieYe stoffen gemeten.

De patiënten werden ingedeeld in 4 groepen, elk van 5 personen, naar
de klinische verschijnselen gegroepeerd in geen, lichte, matige en ernstige
decompensatio cordis.

Het bleek, dat de bepaling van de D2O-ruimte vrij bewerkelijk was en

niet gebruikt kon worden om latente oedemen op te sporen.
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Verder werd gevonden, dat het totaal uitwisselbare Na in het lichaanr
bij ernstige decompensatio cordis te sterk verhoogd is in verhouding tot dc
verhoging van de D2O-ruimte. De mogelijkheid werd oyerwogen, dat dit
veroorzaakt is door een verschuiving van Na van extra- naar intracellulair,
door een vermindering van de hoeveelheid intracellulair vocht, of door een
binding van het Na aan collagene tussenstof.

3. ONoBnzoEi(TNGEN op HET GEBTED vAN HET vIBRATTEZINTUTG IN HET
INsrrruur voon DoorsroMNrEN rr Sr. MrcHrerscest.rr

Voor het laar 1958 is aan het Instituut voor Doofstommen re St. Michiels-
gestel voor het laatst nog een subsidie toegekend ten einde de §íerkgroep
voor Vibratie-onderzoek in staat te stellen mer de gereedgekomen film de
verstaanvaardigheid van de dove kinderen re resren. Het eindrapporr vraagr
een omslachtige bewerking en zal vermoedelijk in augustus 1959 gereed
komen.

Over de werkzaamheden in 1958 werd de volgende korte mededeling
ontvangen:

In de periode maart tot juli 1958 is de filmische rest, die in de vooraf-
gaande jaren tot stand was gekomen, aan een aantal kinderen van het
Doofstommeninstituut re Sint Michielsgestel aangeboden.

In de maand juli werden de ingevulde testformulieren geconrroleerd en
daarta gecodeerd.

Door de Groep Statistiek van het Natuurkundig Laboratorium der N.V.
Philips in Eindhoven is daarop het materiaal voor een voorlopige kwanti-
tatieve waardering van de resultaten in bewerking genomen.

Deze eerste, nog ongenuanceerde berekening heeft reeds aangetoond dat
de geluidswaarneming door middel van de klasseversterkers de spraak-
waarneming van de instituutsbevolking als geheel genomen verbeterr.
Hoe groot de verstaanvaardigheidsverbetering voor de verschillende gra-
den en typen van doofheid is, wordt nog onderzocht.

Bij deze test, die uit series CVC (Consonant-Vocaal-Consonant)-loga-
tomen bestaat, is duidelijk gebleken dat de totale logatomen, alsook de
begin- en eindklanken ervan afzonderlijk genomen, bij inschakeling van
de gehoorresten, c.q. de vibratiezin, beter worden verstaan dan wanneer
ze met liplezcn alleen moeten worden waargenomen. Voor de midden-
klank, de vocaal, kon slechts weinig of helemaal geen verbetering wor-
den vastgesteld.

Behalve een gedetailleerde kwantitatieve vergelijking van de resultaten
die in de beide testcondities: Liplezen-Alleen en Horen-en-Zíen zijn be-
haald, zal het eindrapport bovendien bevatten een kwalitatieve analyse
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der ingevulde testformulieren. Deze laatste zal hoofdzakelijk neerkomen

op een taalkundige beschouwing van de testresulaten. Verwacht wordt, dat
.rrk"l. belangwekkende fonologische bijzonderheden van het taalge-
bruik der doofstommen kunnen worden beschreven-

4. ONoBnzoEK op HET GEBIED DER HoRMoNÉN, IN HET BIJZoNDER

BETREKKING TOT HET I-ANDROSTANOLON

Ten behoeve van dit onderzoek werd van 1 januari 1951 tot I juli
1953 door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. subsidie verleend, aan\i^n-
kelijk aan mejuffrouw Dr. E. Dingemanse en na haar overlijden aan Dr. J'
Spaander, algemeen directeur van het Rijksinstituut voor de Volksgezond-
hàid. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Pharmaco-Therapeutisch La-
boratorium van de Gemeente Universiteit te Amsterdam. Daar er bij het af-
lopen van de subsidietermijn nog geen bevredigende afsluiting van het
onderzoek kon worden gemaakt, is er desdjds mede ingestemd, dat het
eindrapport zou worden ingediend, nadat het onderzoek definitief zou
worden afgesloten.

Het eindrapport is verschenen in de vorm van een publikatie van de

hand van mejuffrouw Dr. L. G. Huis in 't Veld getiteld ,,Isolation of
dehydroepiandrosterone sulphate from the urine of a male patient with
adrenal neoplasm" in de Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas 76
(1957) no. 7.

5. ONoenzoEK NAÀR DE HrsroI-oclE EN DE cYToLocIE vAN DE PLExus

CHORIOIDEUS IN VERBAND MET ZIJN FUNCTIE

In verband met dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. Ariëns
Kappers, waarvan de subsidiëring door de Gezondheidsorganisatie T'N.O.
per 1 januari 1956 eindigde en welk onderzoek daarna in universiteitsver-
band is voortgezet, is een publikatie verschenen van Prof. Dr. J Ariëns
Kappers in CIBA Foundation Symposium on The Cerebrospinal Fluid, ge-

titeld ,,structural and functional changes in the telencephalic choroid
plexus during human ontogcnesis".

Prof. Ar:'ins Kappers is nog bezig met de bestudering van de histologie
en de cytologie van de plexus chorioideus in verband met zijn functie,
zodat het niet mogelijk is een eindverslag over dit onderzoek, voor zover
hiervoor subsidie werd ontvangen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
in te dienen.

De bovengenoemde publikatie van de voordracht op het CIBA-symposion
te Londen zal d,aarom als eindverslag worden beschouwd.

59



6. ONornzoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ZuIGELINGENSTERFTE IN
VERBAND MET DE GEZINSGROOTTE EN VELVÀART

Met betrekking tot dit onderzoek, waarvan de subsidietermijn van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. ultimo 1955 eindigde, en dat daarna nog
door Dr. D. Hoogendoorn werd voortgezet, zal door de Nederlandse Bond
voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne een publikatie worden uitge-
geven bij de Koninklijke van Gorcum & Comp. N.V. te Assen getiteld ,,De
Zuigelingensterfte in Nederland in verband met het geboorterangnum-
mer van het kind, de leefti.ld van de moeder en de sociale status van het
gezin".

7. ONorn.zoEK NAAR REsTsTENTIErRoBLEMEN BrJ ANTrBrorrscHE THERArIE

Ten behoeve van dit onderzoek verleende de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. van 1 juni 1953 tot I juni 1956 subsidie aan Prof. Dr. J. Mulder
en Dr. §f. R. O. Goslings. Nadat de medische zrjde van het onderzoek
medio 1956 gereed kwam, werd het verzamelde materiaal bewerkt, ook
statistisch en werden de bevindingen op schrift gesteld.

Een samenvattend overzicht van het gehele onderzoek over het resisten-
tieprobleem bij staphylococcusinfecties werd opgenomen in het jaarverslag
1956 van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (p. 6a165).

Publikaties op grond van het eerste deel van het onderzoek zijn ver-
schenen in Acta Medica Scandinavica.

In het afgelopen jaar is een uitvoerig rapporr van Dr. Goslings ont-
vangen, bevattende het eindresulÍaat yan het tweede deel van het onder-
zoek. Het rapport is in het Engels geaccepteerd voor publikatie door de
A.M.A. Archives of Internal Medicine in Amerika. Ten einde meer
bekcndheid van de resultaten re geven aan de Nederlandse medische
wereld heeft de voorzitter Dr. Goslings verzocht een kort samenvattend
artikel of korte mededeling voor het Nederlands Tijdschrift voor Genees-
kunde op te stellen, waarin de aandacht op de publikatie in de A.M.A. Ar-
chives of Internal Medicine wordt gevestigd. De samenvaming van her
rapport luidt als volgt:

Een onderzoek werd ingesteld naar de mate, waarin en de wijze waarop
antibiotische therapie de kolonisatie van her vesribulum nasi met antibio-
tica-resistente staphylococci bij gehospitaliseerde pariënten bevorderde en
de mate, waarin de ontslagen patiënren hierdoor ror de verspreiding
var deze organismen onder de bevolking bijdroegen. Het bleek, dat anti-
biotische therapie in het ziekenhuis de kolonisatie van het vestibulum
nasr met reslstente stammen bevorderde, maar niet de directe oorzaak
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was van het resistentieparroon van de koloniserende stam. In ruim 80 /q
der gevallen klopte hei totale resistenrieparroon nier met de ondervonden

antiÈiotische therapie. Behalve door de anribiotische therapie wordt de

mogelijkheid tot kàlonisatie mede bepaald door de eigen aard van de

patiënt.
Na ontslag verliezen de ontslagen patiënten op den duur vele van de

verkregen ,.iirr.rrt" stammen. Na 6-12 maanden is het percentage peni-

cilline-iesistente stammen weer tot normaal teruggevallen. De resistentie

regen srreptomycine en de etracyclines keert echter binnen deze obser-

valieperioàe niet tot geheel normale cijfers terug. De resisrentie tegen

chlooramphenicol ging evenwel weer geheel verloren.
De ovàrdracht van een resistente stam van ontslagen patiënten op

familieleden komt in ongeveer 3 o/o der families en bij 4,5 o/o der familie-
leden voor en is dus nÈt geheel te verwaarlozen. Daarnaast blijkt ooh

bezoek aan polikliniekcn, aan opgenomen verwanten in het ziekenhuis

en elgen opnemlng rn her ziekenhuis tot de verspreiding van resistente

,t"ph!lo.oi.i ondei de bevolking bij te dragen. In totaal berustte de resis-

..nii.'',rr., de staphylococci bij de onderzochte familieleden in 600/6 op

direct of indirect- contacr mer de hospitaalsfeer, hoewel dit nog niet tot
een duidelijke stijging van het p..."ntage resistente staPhylococci onder

deze groep had geleid.

Vorige
Goslings,

publikaties over dit onderzoek zijn:
\f. R. O., Tio Liong Hien en A. §í'. Bots, Infecties met tegen

Goslings, 'W.

antibiotica resistente staphylococci.
Ned. T. v. Geneesk. 99 (1955), 6, p. 4151428.

R. O., Tio Liong Hien and A' §f. Bots, Infections with
Antibiotic Resistant Staphylococci, Part I' Results of
Sensitivity Tests in Staphylococci of various origin'
Acta )vled. Scand. Vol. CLII, fasc. VI, 1955, p. 4391450.

Goslings, §(/. R. O., Tio Liong Hien and A. \í' Bots, Infections with Anti-
- bioticResistantStaphylococci.Part.Il.ResultsofBacterio-

phage-Typing in Staphylococci of various origin'
Acta Med. Scand. Vol. CLII, fasc. IV, 1955,p'4511459'

8. ONOTiNZOEK INZAKE HET HYALiJRONIDASE-DFFDCT OP DE BLOEDSTOLLING

ENoNDERzoEKINZAKEDEsToF§TIssELINGvANDICUMÀRINEPREPÀRÀTBN

Met ingang van 1 januari 1953 werd aan Dr. S. A. ten Bokkel Huinink
subsidie ve.le"rrd ten behoeve van een onderzoek inzake de waarde van
de heparinetolerantietest in vitro in de kliniek. ln 1956 bewoog het onder-
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zoek zich in de richting van het hyaluronidase- en salicyleffect op de
bloedstolling in vivo en vitro. In 1957 en 1958 betroffen de werkzaam-
heden onderzoek inzake het hyaluronidase-effect op de bloedstolling en
de stofwisseling van dicumarinepreparaten. De subsidiëring eindigde 31
december 1958.

In de afgelopen jaren ztjn de volgende publikaties verschenen:

Enter, C. H. J. van, Onderzoekingen over de heparinetolerantietest in vitro.
Proefschr. Rijksuniversiteit Utrecht 1954.

Enter, C. H. J. van, F.L.J. Jordan , S. A. ten Bokkel Huinink and A. F. K.
Buys Ballot, Some investigations on the heparin tole-
rance test and the prothrombintime.
Acta Med. Scand. Vol. CLII, fasc. III, 1955, p. 182.

Enter, C. H. J. van, Test de tolérance à l'héparine et temps de prothrom-
bine.
Revue Belge de Pathologie et de Médicine Expérimen-
tale, tome XXIV, no. 5, juin 1955. Editions ,,Acta Me-
dica Belgica".

Radhakishun, K. S., S. A. ten Bokkel Huinink en H. J. Vermeulen, Een
geval van congenitale idiopatische hypoprotrombinemie.
Ned. T. v. Geneesk. 102 (1958) 15, p. 7121715.

Dr. ten Bokkel Huinink deelt omtrent het onderzoek het volgende mede:
Het dicumarine preparaat, dat voor dit onderzoek gebruikt wordt, is

het ethyl-biscoumacetaat (tromexan).
Een oriënterend balansonderzoek bij patiënten, die met tromexan

werden behandeld, toonde aan dat voor kwantitatieve bepaling van tro-
mexan en hydroxy-tromexan (het belangrijkste stofwisselingsprodukt van
tromexan bij de mens) in plasma, urine en faeces volgens de ultr4violet
spectrofotometrische methode van Brodie c.s. (plasma, urine) en de bij dit
onderzoek ontwikkelde,,aceton-water extractie-methode" (faeces), niet
goed mogelijk is. Nadat met medewerking van Dr. \7. Schopman, hoofd
van het Endocrinologisch Laboratorium van de Gemeente-Ziekenhuizen te
Rotterdam, hydroxy-tromexan uit de urine van met tromexan behandelde
patiënten geïsoleerd was, werd een papierchromatografische methode ont-
wikkeld voor de scheiding en kwantitatieve bepaling van tromexan
en hydroxy-tromexan in plasma, urine en faeces.
. Het balansonderzoek wordt thans voortgezet bij patiënten, die met tro-
mexan worden behandeld.

FIet onderzoek wordt verricht door de heer K. S. Radhakishun, arts-
assistent op de afdeling van Dr. ten Bokkel Huinink; de resultaten
zullen bewerkt worden in een proefschrift.
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9. ONornzoEK rNz^KE DELINeuENTEN IN DE Psvcularnrscur Orsrnve.rtr-
KrrNrBr vAN HET GrvnNcrNtswnzBN

Aan de Stichting Onderzoek Criminaliteit werd van I iarruari 1954

tlm 3l december 1958 subsidie verleend ten behoeve van bovengcnoemd
onderzoek.

In verband met dit onderzoek deelt Prof. Mr. Dr. P. A. H. Baan, secre-

taris van de Sdchting, het volgende mede:
Reeds in het vorige verslag werd vermeld, dat vcrtraging was opgetreden

in het tempo, waarin de werkzaamheden betreffende het onderzoek ver-
liepen, omdat de enige full-time medewerkster wegens het aanvaardert
van een andere functie slechts een deel van haar tijd aan de Stichting kon
blijven geven. In de ioop van het onderhavige verslagjaar is dit aandeel

nog verminderd. Dank zij de hulp en steun van de vele andere mede-
werkers aan het onderzoek kan worden medegedeeld, dat thans een zestal
hoofdstukken van het eindrapport gereed is, terwijl het zevende hoofdstuk

- dat de nazorg behandelt - nagenoeg voltooid is.
Het ligt in het voornemen, dat binnenkort een aanvang zal worden ge-

maakt met het concipiëren van het (de) hoofdstuk(kcn), die de Samen-
vatting en de Conclusies zullen bevatten.

10. ONoEnzoEK INZAKE DE ooRzAKEN vAN BLINDHEID IN NEDERLAND

EN HAAR VOORI(OMING

Tcn behoeve van dit onderzoek, dat is uitgevoerd door mevrouw J'
Schappert-Kimmijser, oogarts, verleende de Gezondheidsorganisatie T.N O.
subsidie aan de Algemeene Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van
Blindheid.

FIet onderzoek, dat in april 1954 werd begonnen en in juli 1957 werd
afgesloten, kwam - wat de verwerki.rg van de door het onderzoeh ver-
kregen gpgevens betreft - in de loop van 1958 gereed. Tevens kon het
hierop betrekking hebbende rapport in het afgelopen jaar opgesteld wor-
den; dit wacht nu nog slechts op de afwerking.

Het is de bedoeling, dat de publikatie als een uitgave van de Gezond-
heidsorganisade T.N.O. en van de Algemene Nederlandsche Vereeni-
ging ter Voorkoming van Blindheid in 1959 zal verschijnen bij de Ko-
ninklijke van Gorcum Ec Comp. N.V.

In het afgelopen jaar vond internationaal overleg plaats met het doel te
komen tot een voor de gehele wereld aanvaardbaar classificatieschema
voor blindheidsoorzaken. In samenwerking met de Internationale Vereni-
ging ter Voorkoming van Blindheid en in het bijzonder met de Amerikaan-
se leden hiervan werd een schema opgesteld. Er bestaat gegronde hoop,
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dat dit in brede kring geaccepteerdzal worden. Dit schema zal worden op-
genomen in het rapport.

11. ONonnzonr TNZAKE urrscHErDrNG vAN oEsrRocENE sroFFEN EN
PREGNANDIOL GEDURENDE DE NORMALE EN GESTOORDE Z\TANGERSCHÀP

In aansluiting aan hetgeen hieromtrent werd vermeld in het jaarverslag
1957, kar nog worden medegedeeld, dat in verband met dit onderzoek,
rraarvan de subsidietermijn 1 maart 1957 eindigde, in het afgelopen jaar
een proefschrift is verschenen van de heer G. J. \Y. I{. Lenters, getiteld
,,Oestriol-uitscheiding in de urine en de anatomische toestand van de pla-
centa speciaal bij toxaemie".

12. ONornzoEK NAAR DE vERDELING vAN Er'§rrrrlN rN LUMBAALvocHT EN

SERUM BIJ NEUROLOGISCHE INFECTIEZIEKTEN

In aansluiting aan hetgeen hieromtrent werd medegedeeld in het
vorige jaarverslag kan thans worden vermeld, dat ook het uitvoerige eind-
verslag omtrent dit onderzoek in het begin van 1958 is ontvangen van de
heer J. E. Minkenhof, onder wiens leiding het onderzoek ten uitvoer
werd gebracht. Een samenvattend overzicht van de bevindingen werd reeds
opgenomen in het jaarverslag van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. over
1957

13. OwornzoEK TNzAKE AARD EN DTFFERENTTATTE vAN DE GEsrrcHTS-
BEVoLKTNG vAN DE LEEFTTJD vaN 3-20 JAAR rN or Pno1rsraNrs-
CHRrstrulxr TNRTcHTTNGEN IN NEDERLAND

Aan Mejuffrouw W. J. Bladergroen, lector in de kinderpsychologie
aan de Rijksuniversiteit te Groningen, is destijds ten behoeve van dit
onderzoek een subsidie verleend. Mejuffrouw Bladergroen deelt mede,
dat het onderzoek nog niet kon worden afgesloten, aangezien controle-on-
derzoekingen noodzakelijk bleken. FIet eerste gedeelte, namelijk de ver-
werking van de anamnestische gegevens, is gereed gekornen; het rapport
hierover heeft nog een voorlopig karakter,

14. ONornzoBr TNZAKE EEN pATHoLocrscHE AFBR^AK EN AANMAÀK
VAN ERYTROCYTEN BIJ BLOEDZIEKTEN BIJ DE MENS

Het proefschrift, waarin de resultaten worden verwerkt van dit onder-
zoek dat onder leiding van Prof. Dr. F. L. J. Jordan is geschied, zal irr
1959 verschiinen.
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15. ONonnzor:i rNzAr(b. DE \TAARDE vAN NEURo-Myo-THERApIE voLGENs
Bucxrr

Van 1 mei 1955 tot en met 31 december 1958 werd subsidie verleend ten
behoeve van dit onderzoek, dat is uitgevoerd door mevrouw Dr. N. Roe-
lofs-Frànkl. Prof. Dr. J.Droogleever Fortuyn verklaarde zich be-
reid de leiding van het onderzoek op zich te nemen.

Aan het ontvangen verslag over dit onderzoek wordt het volgende ont-
leend:

FIet onderzoek omvatte in 1958 15 oude poliogevallen. Dit getal is min-
der dan in de voorafgaande jaren, gezien enkele oude patiënten in verband
met verschillende omstandigheden (schoolbezoek, eindexamen, financiële
en vervoermoeilijkheden enz.) de behandeling tijdelijk of voor goed ge-

staakt hebben.
.FIet onderzoek betrof o.m. 4 verse poliogevallen, d.w.z. nu ook al

! 2 jaar oud, maar direct na het stadium van spontaan herstel, kort na
ontslag uit het ziekenhuis in behandeling gekomen. 2 oude spastische
en 2 gevallen van niet paralytische scoliosen waren eveneens in het on-
derzoek betrokken.

Alle gevallen, die pas in de loop van 1958 met neuro-myo-therapie
volgens methode Bugnet behandeld werden, zijn buiten beschouwing ge-

laten
De resultaten werden door moeilijkheden in de personeelsbezetting

ongunstig beïnvloed.
Een deel van de oude poliogevallen, naraelijk 5 van de 15, bleef statio-

nair. Bij de andere 10 oude gevallen was vooruitgang te boeken - het-
zij in spierkracht, hetzij in uithoudingsvermogen - in coördinatie van spie-
ren- en sprergroepen en bij kinderen volledig of gedeeltelijk meegroeien
in lengte en (of) omtrek van de paretische (paralytische) extremiteit.

Van de 2 matig zware spastische gevallen bleef één stationair, de
tweede gaat langzaam maar zeker vooruit. Deze patiënte, die reeds twee
maal een poging tot leren zwemmen moest opgeven, kan nu vrijwel zwem-
men en blijft met plezier en profijt voor haar spierbeheersing het revali-
datie-zwemn.ren beoefenen (1 x per week).

Bij de a verse gevallen is één vrijwel volledig hersteld - onderhouds-
dosis 1 x per week (naast zwemrnen).

Bij de 3 anderen is geleidelijke langzame vooruitgang, bij één kind trad
pas nu, na Bugnetbehandeling larrger dan I jaar, eer. duidelijke verbetering
op in de functie (linkerhand).

De 2 r'riet-paralytische scolioscn blijven bij een onderhoudsdosis van
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1 x per week, resp. 1 x in de 2 wekcn, stationair, d.w.z. de behaalde ver-
betering blijft gehandhaafd.

Een nauwkeuriger analyse van het aantal wel of niet verbeterde spieren,

het al of niet verbeteren van contracturen enz' wordt thans achterwege ge-

laten, daar reeds begonnen is met het opstellen van een overzicht over de

gehele duur van het onderzoek (1955-1958).

16. PsvcHor.ocrscH oNDERzoEK INZAKE PRocNosE EN EFFEcT vAN
PSYCHO-ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Met ingang van 1 januari 1955 werd aan het Psycho-analytisch Instituut
te Amsterdam subsidie verleend ten behoeve van dit onderzoek. De
duur werd bij de aanvang geraamd op vier jaar en het onderzoek kon ultimo
1958 worden afgerond.

Een korte samenvatting van het jaarverslag volgt hieronder:
Aan het Psycho-analytisch Instituut te Amsterdam, dat in oktober 1954

begon met e"ri onderzoek naar de mogelijkheid om de resultaten van psycho-

analyse en psychotherapie testpsychologisch te toetsen' werden in 1958

120 twee jaar tevoren voor de eerste maal onderzochte Patiënten Psy-
chologisch getest. Het totaal heronderzochten bedroeg daarmee op 31 de-

cember 1958 2OO. Van deze patiënten ondergingen in twee tussenliggen-
de jaren 38 een psycho-analyse, 65 een verkorte vorm van psychotherapie,

terwljl 97 patiënten geen systematische vorm yan Psychotherapie ontvingen.
De restprotocollen van de eerste en de tweede test werden op 20 criteria ver-
geleken.

FIet onderzoek, dat 4 jaren geduurd heeft, zal in het eerste kwartaal
van 1959 definitief worden afgesloten. Verwacht wordt dat dan ten

minste 70 0/6 var. de voor de eerste maal onderzochten na een tussenliggen-

de periode van gemiddeld 2 iaren heronderzocht zal zlin. De verschuivin-
gen en -re.anderingen, die in het tweede psychologisch onderzoek van de

patiënten werden vastgesteld, werden ook door de zenuwartsen, die de

patiënten onderzocht hadden, bestudeerd. Met de meeste heronderzochte
patiënten vond een psychiatrische nabespreking Plaats,waarbijgetrachtwerd
ó- ."r, nader inzicht te krijgen in de oorzaken van de vastgestelde ver-
anderingen cn verschuivingen'

17. OwornzoEK NAÀR ENIGE socIALE ASPEcTEN vAN DIABETES MELLITUS

Naar aanleiding van een desbetreffend verzoek is aan Prof. Dr' P'

Muntendam rrog ""., aanvullend subsidie verleend voor de sraristische

bewerking van de bij het onderzoek gevonden gegevens. De subsidie-
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termijn is verlengd tot 1 januari 1959 zonder dat dit verder nieuwe finan-
ciële consequenties voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. medebracht.

Het Curatorium kwam in de verslagperiode eenmaal bijeen.
Omtrent de voortgang van het onderzoek wordt als volgt verslag uit-

gebracht:
In het verslagjaar zijn de werkzaamheden van punr 1 (beschrijving van

de plaats van diabetische werknemers bij enige bedrijven in Nederland)
en punt 3 (onderzoek naar de organisatie en doeltreffendheid van nazorg
in verschillende delen van het land) beëindigd.

Over punt 1 van het or-rderzoek bereidt mejuffrouw §íijnmalen een dis-
sertatie voor. FIet rapport orrer punr 3 zal in de loop van 1959 bewerkt
worden.

Punt 2 (bestudering van de doodsoorzaken en leeftijd van overlijden
van diabetici) zal in het volgend jaar voortgezet en uitgebreid worden
door de heer J. Bruins Slot, arts, die reeds eerder aan dit deel van het
onderzoek zijn medewerking gegeven heeft. Het ligt in de bedoeling de re-
sultaten hiervan in de vorm van een proefschrift te publiceren.

18. ONornzoEK TNZAKE HET vooRroMEN vAN oNGEVALLEN BTNNENsHUIS

IN VERGELIJKING MET ANDERE ONGEVALLEN

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. verleende ten behoeve van dit onder-
zoek destijds een subsidie aan wijlen Prof. Dr. J. H. Tuntler. Een deel der
kosten werd gedragen door de Gemeente Groningen en door de Uni-
versiteit.

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een dissertatie van de
heer G. de Haas getiteld ,,Een onderzoek naar vóórkomen cn betekenis
van ongevallen, die in de woning plaatsvinden".

19. ONornzoEK TNZAKE TRoMBosEBEsrRrJDrNc MET ANTTcoAGULANTIA

De subsidietermijn van dit onderzoek, dat verricht is onder leiding van
de arts \f. A. L. Dekker, hoofd van het Centraal Laboratorium van het
Academisch Ziekenhuis te Leiden, eindigde 1 april 1958. Het materiaal
wordt bewerkt en gereed gemaakt voor een publikatie.

20. ONprnzoEK BETREFFENDE METABoLE BoTZTEKTEN

Aan het ontvangen jaarverslag wordt het volgende ontleend:
FIet onderzoek van bot van patiënten met hyperparathyreoidie werd

afgerond. FIet mineraalgehalte van 100 micron bot van 17 patiënten met
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hyperparathyreoidie komt gemiddeld overeen meÍ 74,4 È 4 micron alu-
miniuÀ, terwijl dhbij 17 controle-personen met 84,6 ! 3,3 ;.r. overeen komt.
Het verschil tussen de twee groePen is significant (P < 0,001).

De waarde van de fosfaatuitwisseling in vitro bedroeg bij de hyper-
parathyreoidie-groep 723,2 t l3,2o[ en bij de controlegroep 99 :t:
6,9"/o.Ook dit verschil is significant.

De resultaten van het onderzoek, dat in de afgelopen drie jaar werd
verricht, werden vastgelegd in het proefschrift van de heer D. Smeenk,

getiteld ,,Onderzoek van door biopsie verkregen bot van Patiënten lijdende
aan hype.parathyreoidie, met behulp van microradiografie en phosphaat-

uitwissèlingsproeven in vitro". De promotie geschiedde cum laude'
Voor het jaar 1959 is aan Dr. Smeenk wederom een subsidie verleend,

ten einde hem in staat te stellen met de gebruikte methodieken bot van
osteoporose-patiënten te onderzoeken.

21. ONornzoEK INZAKE GRoEPERINc EN TYPERING vAN HEMoLYTIScHE

srREprococcl voLGENS DE TECHNIEI(EN vAN Latcrrrrlo Brq Gnrrrrrrt

In verband met dit onderzoek, waarvoor Prof. Dr. A' Ch. Ruys destijds

subsidie ontving, verscheen een artikel door Dr. H. C. Zanen en S'
'Wagenaar ,,Hemolytische streptococci bij gezonde kinderen in een kin-
dertehuis" in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde /02 (1958)

25, P. 119811202.
verder zal hierover nog een publikatie verschijnen in het American

Journal of Hygiene.

22. ONornzoEK INZAKE PSoRIASIS

Ter afronding van dit onderzoek verleende de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. lroor hei iaar 7958 wederom een subsidie aan Dr. H. Esseveld. Ecn

eindverslag over het onderzoek, verricht in de jaren 7956 tlm 1958, is

in bewerking.
Van Dr. Ésseveld werd de volgende korte mededeling over het onder-

zoek in 1958 ontvangen:
Gedurende het verslàgjaar werd de typering van de groep B streptokok-

ken voltooid. In toraal betroffen het 222 uir mensen gekweekte stammen,

grotendeels afkomstig van psoriasisPatiënten en gezonde controlepe.rsonen.

De typering geschiódde volgens de methode van Lancefield, waarbij geëx-

traheerde polysacchariden door middel van specifieke PreciPiterend.e sera

in 4 types worden onderscheiden, en revens volgens de agglutiuatie-
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methode van Simmons, waarbij 5 types worden onderscheiden op grond
van de antigene structuur van de oppervlakkige proteïnen.

Er werd slechts bij enkele types een zekere correlatie tussen de uit-
komsten van de twee methoden gezien. Niet typeerbaarwaren volgens de
methode van Lancefield 4 o/o, volgens die van Simmons 6 0/6 en met beide
methoden slechts 1 o/o van de stammen.

Met de chemische zuivering van de CAMP-factor en van het p toxine
van de Micrococcus, ter hand genomen om bruikbare antigeen voor serolo-
gische onderzoekingen bij psoriasispatiënten te verkrijgen, werd goede
voortgang gemaakt.

23. Or.rorR.zorK INZAKE DooDsooRzAAK vAN pATTENTEN MET MoRBUS

Brcurrnrw, »rr oóNrcrNBEsrRALrNG oNDERGTNGEN

Omtrent de resultaten van dit onderzoek zal binnenkort een proefschrift
van de röntgenoloog E. Kruyff verschijner.r.

24. ONosnzoEKrNGEN op HEMAToLoGTscH TERRETN

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag, werden deze onderzoekingen
verricht onder leiding van Prof. Dr. S. van Creveld en Dr. J. J. van
Loghem Jr. De subsidietermijn van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
liep tot 1 maart 1958. Omtrent de resultaten van het onderzoeli van
Dr. van Loghem werd reeds in het vorige jaarverslag rapport uitge-
bracht.

De samenvatting van het eindverslag over het onderzoek onder leiding
van Prof. van Creveld, verricht met subsidie van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., Iuidt als volgt:

In het jaar 7957 en in 1958 tor l maart werd een groot aantal onder-
zoekingen op hematologisch terrein in het laboratorium van de Kinder-
kliniek te Amsterdam verricht. Deze betroffen:

a. functie der plaatjes bij trombopenie en differentiatie van rrombopa-
thieën;

b. functie der plaatjes tijdens operaties onder koeling;
c. ontwikkelen van een apparatuur voor bepaling van serotonine, het-

welk een belangrijk bestanddeel der bloedplaatjes is;

d. bestuderen van twee families, waarin een lichte vorm van hemofilie A
voorkwam met een voor hemofilie afwijkende herediteit;

e. bestudering van twee families met congenitale hypoproconverrinemie;

Í, Stuart-Prower factor bij pasgeborenen.
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25. ONornzoEK TNzAKE DE LATERE LTCHAMELTJT(E EN socIALE GEvoLGEN
VAN TANGVERLOSSINGEN

Dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. §(/. P. Plate verricht
werd door de arts A. IJzerman en waarvoor de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. van 1 mei 1956 tor I mei 1957 subsidie verleende, werd afge-
sloten in de loop van het kalenderjaar.

De literatuur betreffende het onderwerp werd bewerkt; enkele gedeel-
ten worden thans herzien en opnieuw bewerkt.

Met ingang van het volgende kalenderjaar zullen de resultaten van het
eigen onderzoek geanalyseerd worden.

Publikatie van het onderzoek zal in de loop van 1959 plaatsvinden in
de vorm Yan een dissertatie.

26. ONonnzoEK TNZAKE psycHosoMATrscHE ASpECTEN vAN DE pRIMÀIRE

CHRONISCHE RHEUMATOIDE ARTHRITIS

Ter voortzetting van dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. J. G.
Prick werd voor het tijdvak 1 mei 1958 tot I mei 1959 wederom gezamen-
lijk subsidie verleend door de Stichting Rheumatiekfonds Dr. Jan van
Breemen, het Praeventiefonds en de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Orrtrent de voortgang van het onderzoek in het afgelopen jaar brengt
Prof. Prick samcnvattend als volgt verslag uit:

In het afgelopen )aar werd een groep van 50 vrouwen met rheumatoide
arthritis definitief samengesteld. De groep mannen bestaat uit 47. Een
begin is gemaakt met tabellarisering voor het statistische onderzoek.

Ten behoeve van de contrast-groep, bestaande uit patiënten met een

omschreven respiratie-stoornis, zijn er momenteel 70 geheel onderzocht.
Er werden literatuuroverzichten op verschillerrd gebied samengesteld en

een groot aantal publikaties bestudeerd.

27. ONornzoEK INZAKE NEURocHEMIScHE AspEcrEN vAN DEMYELTNISATIE-

TOESTANDEN MET ALS CENTRAAL PROBLEEM MULTIPLE SCLEROSE

Ter afronding van dit onderzoek is de subsidietermijn, welke liep tot
1 september 1958, op verzoek van Dr. G. §f. F. Edgar verlengd tot 1 juli
7959 en is hem een aanvullend subsidie verstrekt.

Het verslag over de werkzaamheden luidt als volgt:
Chemisch onderzoek kon worden verricht in het ongefixeerde zenuw-

stelsel van twee patiënten, die overleden waren aan multiple sclerose.
In overeenstemming met de aard van dit ziekteproces werd op vele
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plaatsen eer, vermindering van het gehalte aan mergschedelipoiden vast-
gesteld. Er zijn aanwijzingen, dat de twee voornaamste mergschedelipiden
(sfingomyeline en cerebroside) niet in gelijke mate van het ziekteproces
te lijden hebben. Het aantal waarnemingen is echter nog te klein voor
het doen van een definitieve uitspraak hieromtrent'

Verruiming van de onderzoekmogelijkheden wordt geboden door de

waarneming, dat genoemde mergschedelipiden ook kunnen worden bepaald
in zenuwweefsel, dat gedurende niet al te lange tiid in formaline is be-

waard.
Een aanvang werd gemaakt met het onderzoek van deze mergschede-

lipiden in verschillende stofwisselingsziekten (lipidosen), waarbij de ont-
wikkeling der mergscheden ernstig gestoord is.

Waardevolle gegevens werden verder verzameld betreffende deze ont-
wikkeling in normaal zenuwweefsel van het konijn en van de mens.

.Een manuscript betreffende de resultaten van dit laatste onderzoek werd
voor publikatie geaccepteerd door de Journal of Neurochemistry.

28. ONornzoEK INznKE BLoEDvoLUMEBEPALING

Zoals vern.reld in het vorige jaarverslag, werd aan Prof, Dr. 'W. F. Suer-

mondt vocr hei tweede iaar van dit onderzoek gedurende het tijdvak 1

september 1957 rot 1 septen.rber 1958 subsidie verlecnd' FIet bestuur stem-

de er vervolgens mede in, dat het onderzoek per 1 januari 1958 verricht
zou worden onder leiding van de opvolger van Prof. Suermondt, Prof. Dr.
M, Vink. Daar het onderzoek aan het eind van het eerste halfjaar 7958
gedurende vier maanden heeft stilgestaan wegens het ontbreken van een

analiste, is de subsidietermijn verlengd tot 31 december 1958, waar-
mede geen nieuwe financiële kosten voor de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. warcn gemoeid.

Aan het over dit onderzoek ontvangen eindverslag wordt het volgende
ontleend:

FIet onderzoek werd voortgezet op basis van hetgeen werd meegedeeld

in het jaarverslag 1957 met het doel meer Segevens te verzamelen om tot
een uiteindelijke beoordeling te komen van het nut van de bepaling van
het bloedvolume in de chirurgische kliniek.

Over de resultaten van het onderzoek zal eer, uitgebreid raPPort ver-
schijnen, waarschijnlijk in de vorm van een proefschrift.

In het kort mag vermeld worden, dat de voorlopige conclusies in het
jaarverslag 1957 in het algemeen verder konden worden bevestigd'

Mede gÉzien de literatuurgegevens kan gezegd worden, dat de bepaling
niet alleeir voldoende nauwkeurig is, maar in zijn tegenwoordige vorm een
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belangrijke aanwinst is, die - in klinieken, waar niet alleen routine-
chirurgie bedreven wordt - eigenlijk onmisbaar genoemd kan worden;
bijvoorbeeld bij acute operaties van ernstig getraumatiseerde patiënten, bij
operaties aan hart en bloedvaten, of wel bij alle operaties, die met helang-
rijke verschuivingen in de intra- en extrayasale vochthuishouding gepaard
gaall.

29. ONornzoEK TNzAKE sAMENHANG ZTEKTEN BovENsrE EN oNDERsTE

LUCHT\T'EGEN

Op verzoek van Prof. Dr. E. Huizinga is de subsidietermijn van dit
onderzoek na 1 september 1958 nog met twee maanden verlengd tot 1

november 1958, na welke datum de onderzoekingen over allergie met
betrckking tot de keel-neus-oorheelkunde in universiteitsverband zullen
worden voortgezet.

Prof. Huizinga deelt mede, dat het onderzoek van een aantal patiënten,
die leden aan een odtis media chronica, op 1 november lg58werdafgesloten.

De verzamelde gegevens zijn nu in bewerking en hierover zal binnen-
kort een uitgebreid verslag worden opgesteld.

30. FUNcUoNEEL pANcREAsoNDERzoEK

De subsidietermijn van dit onderzoek eindigde 1 oktober 1958.
Dr. \í'. J. Bruins Slot diende een verslag in, waarvan de samenvatting

als volgt luidt:
Aan de hand van de gevonden gegevens wordt het waarschijnlijk, dat

normale waarden, gevonden bij de secretineproef, een pancreaslijden zeker
niet uitsluiten. Vindt men een vermindering van de waarden, dan is een
pancreaslijden wel zeer waarschijnlijk.

Een samenvattend overzicht over het gehele onderzoek zal in het ko-
mende jaar, waarschijnlijk in de vorm rran een proefschrift, gereed komen.

31. ONornzoEK INZÀKE HET vAsrsrELLEN vAN AARD EN ooRzAAK vAN
GEDRAGSAFVIJKINGEN BIJ KINDEREN, DIE LEIDEN TOT OPNEMING IN
nrr KTEuTTRDAGVERBLIJF ,,MARGRIET" EN DE INVLoED vAN HET
vERBLTJF lN ,,Mencntnr" HIERop

Aan Prof. Dr. G. M. H. Veeneklaas werd een aanvullend subsidie ver-
leend voor personele kosten en de subsidietermijn werd verlengd van 1

oktober 1958 tot 1 juli 1959.
Ovcr de voortgang der werkzaamheden is het volgende jaarverslag ont-

vangen:
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In het jaar 1958 wcrden 73 onderzoeken verricht bij 52 kinderen.

Van deze 52 kinderen werden er 22 voor de eerste maal onderzocht, 38 kin-
deren heronderzocht en 13 kinderen voor de tweede maal heronderzocht.
In april van dit jaar werd de ,,intake" gesloten. Ook de heronderzoeken zijn
afgesloten.-§fat 

de uitwerking van het onderzoek betreft kan worden medegedeeld

dat in de loop van het jaar een bevredigende bewerkingsvorm is gevonden.

Verschillende uitkomsten van het onderzoek zijn gereed om statistisch te

worden bewerkt.

32. Messa-oNDERzoEK NAAR KLEURZINSTooRNISSEN

Het onderzoek, verricht door Dr. R. A. Crone, is inmiddels beëindigd.
De resultaten zullen in een viertal artikelen gepubliceerd worden.

Dr. Crone geeft de volgende conclusies, waartoe het onderzoek ge-

leid heeft:
Voor verschillende beroepen dienen aan de kleurenzin verschillende

eisen te worden gesteld. Voor enkele beroepen is normaal kleurenz-ien

noodzakelijk, voor andere beroepen is alleen een sterke stoornis in het

kleurenzien ontoelaatbaar.
'Waar normaal kleurenzien wordt vereist, blijft onderzoek met de plaat-

jes van Ishihara de meest aanbevelenswaardige methode. In twijfelge-
vallen kan onderzoek met de anomaloscoop de doorslag geven.

'§í'aar minder hoge eisen worden gesteld komt onderzoek met de Farns-
worth Dichotomous Test of met de pseudo-isochromatische plaaties van
Hardy-Rand Rittler in aanmerking. Van deze twee Proeven verdient de

laatste de voorkeur. Met de H.R.R.-plaatjes is een betrouwbare onderschei-
ding van lichte en zware stoornissen mogelijk. De kosten van de H.R.R.-
proef kunnen door ieder keurend centrum worden gedragen' Essentieel

is goede verlichting met het juiste kunstmarige daglicht. (Ook bij het
gebruik van de Ishiharaplaatjes is een dergelijkn verlichting trouwens
dringend aan te bevelen.)

De praktijk moet uiteindelijk uitmaken, welke eisen een bepaald be-

roep aan het kleurenonderscheidingsvermogen stelt. Daarvoor is de ver-
gelijking nodig tussen de praktische prestaties van een vakman en de uit-
slag van kwantitatief kleurzinonderzoek. Een dergelijk onderzoek is ver-
richt door §(/alraven en Leebeek (1957) voor enkele militaire vakken.
Zij kwamen tot resultaten die in hoge mate overeenstemmen met de resul-
taten van dit onderzoek. Voor de kwantitatieve diagnostiek gaven ook zii
de voorkeur aan de H.R.R.-plaatjes. Zij kwamen tot de conclusie, dat
elektronici, machinisten en chauffeurs goedgekeurd konden worden als de
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kleurzinstoornis met de H.R.R.-plaatjes als ,,mild" geclassificeerd werd.
Het is zeer ges/enst, dat ook voor andere beroepen zulke gedifferen-
tieerde keuringseisen worden vastgesteld. Onnodige afwijzing van overigens
waardevolle werkkrachten en veel persoonlijke tegenslag bij beroepskeuze
kunnen dan worden vermeden.

33. ONornzoEK TNZAKE LEvERpATHoLocIE

De subsidiëring van dit onderzoek onder leiding van Dr. L. Schalm
is 1 maart 1957 ingegaan. Aangezien het personeel niet direct in dienst
kwam, was het beschiirbaar gestelde bedrag toereikend tot I mei 1958.
Ter voortzetting van het onderzoek werd opnieuw een subsidie verleend
voor het tijdvak 1 mei 1958 tot 1 mei 1959. Vooruitlopend op de vol-
gende verslagperiode kan alvast worden vermeld, dat het bestuur eveneens
heeft ingestemd met het verzoek van Dr. Schalm de subsidiëring na 1

mei 1959 wederom met een jaar te verlengen tot I mei 1960; van de aan-
vang was gesteld dat de duur van het onderzoek vermoedelijk drie jaar
zou bedragen.

Aan het verslag van Dr. Schalm over de stand van zaken wordt het
volgende ontleend:

Door de or.rderzoekingen van \Weijers, Dicke en van de Kamer kwam
de veronderstelling naar voren, dat de gliadine-belastingsproef wellicht
in gevallen van leverziekte gebruikt kan worden als test voor het eiwit-
stofwisselingspotentieel van de lever en het leek gewensr na te gaan of
daaruit een eventueel verband met de coeliakie is op te maken.

Voor het maken van cen gliadinebelastingscurve *ordt aan de nuchtere
patiënt oraal 350 mg gliadine per kg lichaamsgewicht toegediend en wordt
op de tijdstippen 0, r/2, 7, 2, 3tlz en 5 uur het gehalte bepaald aan vrij
en totaal glutaminezuur met behulp van de bepaling volgens Prescott-
'§í'aelsch, alsmede het gehalte glutamine met behulp van de enzymatische
bepaling volgens Archibald.

Erwerd een onderzoek ingesteld naar de hoedanigheidvande gladinebelas-
tingscurve bij patiënten met leverziekten.

34. ONornzoEK INZAKE DE vERspRErDrNG vAN srApHyt-ococcl rN KRAAM-
INRICHTINGEN BIJ MOEDERS, ZUIGELINGEN EN PERSONEEL EN HET
ZOEKEN VAN METHODEN OM DE VROEGTIJDIGE STAPHYLOCOCCUSBE-

SMETTING VAN DE ZUIGELING TEGEN TE GAAN EN DE INFECTIES VAN
DE MOEDERS TE VERMIJDEN

Met ingang van 1 januari 7957 werd aan Prof. Dr. A. Ch. Ruys voor de
tijd van lrlz jaar een subsidie verleend ten behoeve van bovengenoemd
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onderzoek. Ten einde de bij het onderzoek betrokken arts-assistent J. Borst

in staat te stellen het onderzoek te completeren is de subsidietermijn na

1 juli 1958 verlengd met een half jaar tot eind 1958.

Het ligt in de b"edoeling de resultaten van her onderzoek in een proef-

schrift .rà,-, .1. heer Borst te verwerken. Het voorlopige eindverslag luidt
als volgt:

De ierzameling va, materiaal in de Kweekschool voor Vroedvrouwen
te Amsterdam (get eesheer-directeur mej. Dr' §1. Huitema) werd op 1

juli 1958 beëindigd. Ter vergeli.l'king worden 800 Staphylococcus aureus-

,r.--.n, r.rra-àld in de verloskundige afdeling vanhetOnzeLieveVrouwe
Gasthuis te Amsterdam *'. nader epidemiologisch geanalyseerd'

Mede aan de ha'd van de ..rrrrlng, opgedaan met dit onderzoek, werd

de uitvoerige noratie van de uitslag van de bacteriofaagtypering van sta-
phylococci, die reeds sinds 1952 in het laboratorium in gebruik was, met

Èrof. Ruys uitgewerkt tot een voorstel voor een nieuwe notatie'
voortvloeieÀd uit dit onderzoek werd een snellere typeringsmethodiek

met behulp van faagmengsels uitgewerkt-
Van beide methodieken werd mededeling gedaan oP de novemberver-

gadering van de vereniging voor Microbiologie; over beide methodieken

is een publikatie in ,,Antonie van Leeuwenhoek" in voorbereiding.

35. ONornzoEK INZAKE DE cRITERIA ENER SocIAAL-cENEESKUNDIGE

PLAATSBESCHRIJVING DOOR GEZINSONDERZOEK

Voor het jaar 1957 werd ten behoeve van dit onderzoek aan Prof. Dr. P.

Muntendam een subsidie verleend door de Gezondheidsorganisatie T'N.O.,
'waarvan het bedrag later van de Centrale Organisatie T.N.O. als extra
subsidie verkregen vrerd uit de geldcn voor internationaal coöperatief
speurwerk. Bovendien droeg ook de gemeente Zutphen in de kosten van het

onderzoek bij. Prof. Muntendam verzocht een aanvullend subsidievoorl958
alsmede een extra bedrag voor de kosten van de statistische bewerking,
welk subsidie verleend werd. De Centrale Organiatie T.N.O. stelde dit
bedrag wederom beschikbaar uit haar rniddelen voor internationaal coöpe-

ratief speurwerk. Op verzoek van Prof. Muntendam is de subsidietermijn
,errrolger,, na I januari lg59 verlengd tot ultimo 1959 zonder dat dit
nieuwe finar-rciële consequenties medebrengt voor de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O.

*) A. G. M. Huysmans-Evers ,,De
II. Epidemiologisch onderzoek in de
caritai en geneéskunde", Gcdenkschrift
1958, p. 194-210.

Staphylococcus aureus in het Ziekenhuis.
verloskundige klinick" in ,,Aspecten van
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam,
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Mejuffrouw C. A. A. Bramlage, arts, die het onderzoek ten uirvoer
brengt, deelt hieromtrent het volgende mede:

In het verslag over het jaar 1957 werden doelstelling en werkwijze
van deze studie te Zutphen beschreven. Gedurende het verslagjaar zijn de
werkzaamheden normaal voorrgezer, zod,at de enquéteperiode begin augus-
tus afgesloten kon worden. De gegevens van het onderzoek, dat uit een
geneeskundige enquète, een voedingsenquète en een woningenquëte be-
staat, zijn momenteel in bewerking. Voorlopig worden de drie delen van
deze studie apart behandeld in samenwerking met de instanties, die voor
het verzamelen van de desbetreffende gegevens hebben zorggedragen, en mer
Dr. E. F. Drion van de Afdeling Bewerking §Taarnemingsuitkomsten
T.N.O.

36. ONonnzoEK rNzAr(E DE sTATER-, zour- EN ELEKTRoLvTENHUISHouDTNG,
DE CIRCULATIE, HET DIURESETYPE EN DE BEHANDELING VAN PRE-
ECLAMPSIE EN ECLAMPSIE

Voor dit onderzoek werd voor het tijdvak 1 april 1957 ot 1 april 1958
subsidie verleend aan de heer R. H. Gevers, vrouwenarrs. De subsidieter-
mijn werd daarop verlengd met drie maanden, dus tot 1 juli 1958, zonder
dat dit nieuwe financiële consequenries voor de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. medebracht.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een proefschrift
van de heer Gevers ,,Enige aspecren van de w.ater- en zouthuishouding
in verband met de therapie van de zwangerschapsroxemie".

Van de heer Gevers is de volgende samenvatting van het onderzoek
ontvangen:

Vier gezonde zwangeren, vijf zwangeren mer hypertensie, elf zwange-
ren met lichte of ernstige pre-eclampsie en vier zwangeren met meer
ernstige pre-eclampsie en eclampsie werden uitvoerig onderzocht.

Uit het onderzoek bleek het volgende:

a. Vergeleken met de nier-zwangere is de waterdiurese bij de gezonde
zwangere duidelijk verrraagd. Bij de zwangere mer pre-eclampsie is
deze vertraging nog veel groter dan bij de gezonde zwangeÍe.

b. De ritmische diurese is bij de gezonde zwa;ngeÍe en bij de zwangere
met pre-eclampsie doorgaans overeenkomstig die bij de niet-zwangere.
Daarnaast werd bij pre-eclampsie enkele malen een omgekeerd Na-
ritme waargenomcn.

c. Bij pre-eclampsie geeft hydratie gecombineerd met srreng zourloos
dieet öf gelijk-blijven van het Na-gehalte van het bloed, öf een daling
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ervan. FIet Na-gehalte van de urine per etmaal blijft eveneens gelijk
of het neemt af. Een toeneming van de Na-uitscheiding werd alleen
gezien bij sterven van het kind of bij het begin van de baring. Bij
toepassing van NHa NO3 neemt de uitscheiding van Na, K en Cl toe;
het ritme vervlakt daarbij. Na staken van de behandeling treedt een

compensatoire retentie van deze elektrolyten op.

d. In enkele gevallen waarin het kind stierf door de toxemie nam de

uimcheiding van Na en Cl reeds duidelijk toe terwijl het kind nog
leefde. Ditzelfde werd, hoewel minder duidelijk, ook waargenomen kort
voor het spontaan beginnen van de baring, wanneer het kind leefde.

e, Hydratie en toediening van NHa NO3 gaf geen noemenswaardige ver-
andering van de bloeddruk, soms een verminderde uitscheiding van ei-
wit, doch wel herhaalllelijk een afnemen van oedeem, lichaamsge-
wicht en bloedvolume.

f. De aanwezigheid en de ernst van de pre-eclampsie kwamen niet tot uit-
ting in de uitscheiding van Na. Zoutonttrekking door middel van diu-
retica geeft ook geen verbetering van pre-eclampsie.

g. Ruime toediening van water en van NH4 NO3 kan bij zoutloos dieet
ernstige hyponatriemie ten gevolge hebben.

b. Bij de behandeling is een te ruime opneming van water zinloos en

soms zelfs gevaarlijk, omdat het water zo vertraagd wordt uitgescheiden.
Men behoort in het algemeen niet meer §/ater toe te dienen dan nodig
is om de waterbalans in evenwicht te houden.
Onttrekking van zout door diuretica is eveneens zinloos, tenzij men het
plan heeft na enkele dagen de zwangerschap af te breken.
Zoutloos dieet heeft hoogstens ti.idelijke waarde bij de behandeling.
Een plotseling toenemende zoutuitscheiding per etmaal vormt een indi-
catie om de zwangerschap af te breken, wanneer ten minste een dieet
met ecn constant laag zoutgehalte streng wordt gehouden.

37. CnnoortaBEpALrNGEN rN vERBAND MET EEN oNDERzoEK INZÀKE
CHROMAÀTALLERGIÉ

Zoals vermeld in hct vorige jaarverslag, wcrd de heer J. P. Nater,
assistent van Dr. E. H. Hermans, in 1957 een subsidie verleend ten einde
een aantal chroombepalingen te laten verrichten in het Analytisch Insti-
tuut T.N.O. in verband met onderzoek betreffende de vraag of een bepaal-
de allergie terug te voeren zort ziln op chroom.

De bepalingen in het Analytisch Instituttt T.N.O. werden in 1958 vol-
tooid.
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De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in het proef-
schrift van de heer Nater, dat in de loop van 1959 voltooid zal worden.

38. OuprnzoEK TNZAKE DE DIURETIScHE \TERKTNG vAN HErARTNE BrJ HET
NEFROTISCH SYNDROOM EN ANDERE ZIEKTEN MET OEDEMEN

De subsidietermijn van het eerste jaar van onderzoek eindigde 15 augus-
tus 1958. De duur werd aanvankelijk geraamd op één à twee jaar. Met het
verzoek van Prof. Dr. C. L. H. Majoor om gedurende nog een jaar sub-
sidie te verlenen heeft het bestuur ingesternd.

Over de voortgang van het onderzoek wordt het volgende medegedeeld:
In het afgelopen jaar werd nagegaan of het merkwaardige diurese-

patroon [-,ij toediening van heparine - een faat op gang komende ver-
hoging van de natriumuitscheiding, begeleid door een gelijkblijvende of
veelal zelfs een geringe daling van de kaliumuitscheiding - verklaard
kon worden door een remmende invloed op de bijnierschors.

Gebleken is, dat heparine geen algemene remming van de bijnierschors
teweeg brengt. Het is echter zeker niet uitgesloten, dat heparine een
remmende invloed uitoefent op de produktie öf werking van het aldosteron.
Voorts bleek het heparinoide thrombocid een gelijke invloed op de natrium-
en kaliumuitscheiding in de urine te hebben als heparine.

39. ONornzoEK TNZAKE DE NEURoLocrscHE EN psycHrATRrscHE cEvoLGEN
VAN SCHEDELTRAUMATÀ

Op verzoek van Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Prof. Dr. Th. Hart
de Ruyter en Prof. Dr. C. H. Lenshoek is voor het tweede jaar van onder-
zoek, t.w. van I oktober 1958 tot 1 oktober 1959, wederom een bedrag
beschikbaar gesteld.

Omtrent de voortgang van de werkzaamheden kan her volgende worden
vermeld:

Uit de archieven van het Academisch Ziekenhuis konden circa 450
gevallen worden verzameld van kinderen, die tussen het 3e en 15e levens-
jaar (h de jaren 1946-1956) een schedeltrauma acquireerden en voor na-
onderzoek in aanmerking k.-,nden komen, en als controlegroep circa 775
gevallen van overeenkomstige kinderen, die werden opgenomen wegens
een fractuur van de onderste extremiteiten.

Van deze kinderen kon (na schifting wegens migratie, weigering etc.)
in het eerste onderzoekjaar een huisbezoek mer katamnestische gegevens
worden verkregen in circa 180 respectievelijk 60 gevallen. Bij verreweg
de meesten van deze kinderen werd neurologisch en elektro-encefalogra-
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fisch onderzoek verricht, terwijl bij circa 150 kinderen ook een test-psycho-
logisch onderzoek kon worden gedaan.

Àls voorlopige bevindingen kunnen o.a. worden vermeld de, blijkbaar
ook bij kinderen, in verscheidene variaties veelvuldig voorkomende post-

commotionele klachten van vegetatieve aard.
Restverschijnselen met haardkarakter werdcn veel minder frequent waar-

genomen. Daarnaast werdcn, zowel bij de kinderen met een schedeltrauma
i., d. ,roo.geschiedenis, als bij de controles, opvallend vaak choreatiforme
symptomen aangetroffen, meer dan bij een random sample verwacht mag
worden. Lichte leer-, aanpassings- of gedragsstoornissen werden evcneens

veel gezien; het moet blijken in hoeverre hierbij van enige specificiteit
ten opzichte van het schedeltrauma sprake kan zijn.

40. ON»BnzoEK INZAKE HET vooRKoMEN vAN ERFELIJKE sroF\TISSELINGS-

ANOMALIEEN EN VÀN HETEROZYGOTE DRAGERS VAN DEZE ANOMÀLIEEN

BIJ EEN NADER TE BEPALEN GROEP VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag, werd aan Prof' Dr. J. H. P.

Jonxis gedurende het tijdvak 1 oktober 1957 tot 1 oktober 1958 een sub-

sidie verleend ten behoeve van een oriënterend onderzoek met betrekking
tot het voorkomen van erfelijke stofwisselingsanomalieën en van heterozy-
gote dragers van deze anomalieën bij een nader te bepalen groep van de

Nederlandse bevolking. Prof. Jonxis heeft ter afronding van het oriënte-
rende onderzoek nog enkele maandcn nodig. FIet bestuur van de Gezond-
heidsorganisa.tie T.N.O. heeft daarom met verlenging van de subsidieter-
mijn tot I juil 1959, zonder dat dit nieuwe financiële consequenties met
zich medebrengt, ingestemd.

Omtrent het in gang zijnde onderzoek deelt Prof. Jonxis het volgende
mede:

FIet onderzoek, dat dh jaar werd verricht, moet gezien worden als een

voorbereiding voor een onderzoek naar het voorkomen van chemisch aan-
toonbare erfelijke eigenaardigheden bij de Nederlandse bevolking. Ten

dele zijn deze eigenaardigheden waarschijnlijk goedaardig. Daarnaast
ligt het in de bedoeling het aantal personen te bepalen wier gezondheid door
een erfelijire stofwisselingsanomalie ernstig is gestoord. Over het algemeen

zijn deze personen homozygoot voor een afwijkende erfelijke eigenschap.

Het ligi in de bedoeling te trachten een inzicht te krijgen in het aantal
van de veel talrijker heterozygote dragers van deze eigenschappen. Ge-

tracht zal worden deze met biochemische methoden op te sporen. FIet
doel van het onderzoek van dit jaar was een inzicht te krijgen over de

bruikbaarheid van de verschillende laboratoriummethoden om deze afwij-
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kingen aan te tonen. Tevens moest worden nagegaan of de toegepaste me-
thoden geschikt waren voor massa-onderzoek. Bestudeerd werden:

a. Na het chromatografisch aantonen van verschillende suikers in de urine
met behulp van papierchromatografie;

b. het chromatografisch aantonen van verschillende aminozuren mer be-
hulp van papierchromatografie;

c. de bepaling van het oxaalzuur mer kolomchromatografie;

d. het aantonen van orthohydroxyfenylazijnzuur en verwanre produkten
met behulp van papierchromatografie;

e. het aantonen van verschillcnde indollichamen met behulp van papier-
chromatografie;

Í. de bepaling van NaCl in het zweet, dit in verband me[ het opsporen
van heterozygote dragers van de afwijkende erfelijke eigenschap van de
pancreas-fibrose.

Met deze methodcn werd een behoorlijke ervaring opgedaan, terwijl
begonnen werd met de bestudering van de werkwijze yoor her bepalen
van de verschillende erfelijke vormen van het bèta globuline volgens
Smithies. Met deze methoden is het mogelijk een betrekkelijk groot aantal
erfelijke eigenaardigheden vast te stellen. Deze liggen grotendeels op het
gebied van de aminozuur- en suikerstofwisseling cn van de eiwitsynthcse.

Bijzondere aandacht werd besteed aan het opsporen van de heterozygote
dragers van de idioda phcnylpyruvica. VerschiÍlende mogelijkheden wer-
den hier onderzocht:

a. de fenylalaline-bloedspiegel, voor en na belasting met fenylalanine;

D. de tyrosir.re fenylalanine-verhouding in het plasma, eveneens voor en
na belasting;

c, de uitscheiding van ortho-hydroxyfenylazilnz,tur.

Dit onderzoek is nog niet afgesloten, doch de indruk is verkregen dat
de verhouding tyrosine fenylalanine in het plasma in het bijzonder na be-
lasting waarschijnlijk de meest betrouwbare wtjze zal zijn om heterozy-
gote dragers op te sporen.

In de loop van dit )aar is aan de hand van de nieuwe gevallen van een
aantal erfelijke aandoeningen, die ter kennis kwamen, getracht enigszins
een oordeel te vormen over de frequentie van deze aandoeningen (pan-
creasfibrose adrenogenitaal syndroom, idiotia phenylpyruvica). Een uitge-
breider onderzoek in deze richting lijkt op het ogenblik zeer gewensr.
De frequentie zal waarschijnlijk van dezelfde orde zijn als die welke in
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Zwitserland wordt gevonden. (Literatuur: A. Prader, Helv. Paed. Acta,
1958 p. 426.Th. Baumann, Helv. Paed. Acta, 1958 suppl. no. 8).

Waarschijnlijk ligt de frequentie, indien de verhoudingen zo zrin als die
in Zwitserland, voor de pancreasfibrose bij 1 op de 1500 geboorten,
voor die van het adrenogenitale syndroom 1 op de 5000 geboorten en

voor idiotia phenylpyruvica 1 op de 25000 geboorten.
Op het o3enblik is de belangstelling voor de frequentie van erfe-

lijke stofwisselingsanomalieën overal aan het toenemen.

41. Or*ortzoEK TNZAKE HET MEcH^NISME vAN ALLERGIScHE oNTSTEKINGEN

Naar aanleiding van e:n desbetreffend verzoek van Prof. Dr. Th. G.
van Rijssel is de subsidiëring van dit onderzoek met een jaar verlengd tot
1 oktober 1959.

De werkzaamheclen in het verslagjaar kunnen als volgt worden sa-

mengevat:
Dit onderzoek, dat in het Pathologisch Laboratorium der Rijksuniver-

siteit te Leiden wordt uitgevoerd, beoogt in eerste instantie het lot
en de lokalisatie van antigenen en antilichamen bij een aanal morfolo-
gisch goed bekende allergische fenomenen (Arthus fenomeen, lokale ana-
fylaxie) na te gaan. Speciaal zal hierbij worden gelet op de invlocd van
de lokale verhouding in concentratie van antigenen en antilichamen.

Het is hiervoor noodzakelijk de antigenen en antilichamen in het
weefsel zichr.baar te mahen. Hiervoor werd de merking met fluorescerende
kleurstoffen gekozen, welke zowel direct als indirect, nl. door kleuring van
weefselcoupes met behulp van fluorcscerende antilichamen kan geschie-

den (2.g. immuno-histologische techniek volgens Coons).
De werkzaamheden in het afgelopen jaar hadden voornamelijk betrek-

king op de ontwikkelir.rg van deze techniekcn en hun aanpassing aan de

speciale vraagstelling.
AIs fluorescerende hleurstoffen werden gebruikt het fluoresceïne, dat als

isocyanaat aan het eiwit gekoppeld wordt (Coons) en het lissaminerho-
damine, dat als sulfonylchloride wordt geconjugeerd (Chadwick).

Deze kleurstoffen werden met succes geconjugeerd aan bovine albumine,

bovine 7 globuline, konijneserum en konijne- y globuline, zoals bleek

bij dialyse èn elektroforetische controle' Bovendien bleek ook in vivo, dat
een hechte binding tussen eiwit en kleurstof tot stand was gebracht.

De immunologische eigenschappen van de eiwitten, zowel van antigenen

als antilichamen, bleven na de conjugatie behouden; terwijl de fluores-
cerende antilichamen geschikt bleken voor de immuno-histologische tech-
niek.
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Met behulp van de gemerkte eiwitten werd tnet de biologische experi-
menten aangevangen. Over de cellulaire reacties in caviahuid na inspui-
ting van konijrresàru- en bovine albumine, en over het lot van de laatste

,tof n, inspuiting in caviahuid werd nauwkeurige informatie verkregen.

42. ONpsnzort( INZAKE ALLERGIE vAN HET HooRNvLIES MET ALs cENTRAAL

PROBLEEM HET VERBAND TUSSEN EXPERIMENTELE CORNEA-ALLERGIE

EN ENKELE KLINISCH BEKENDE HYPERERGISCHE TOESTANDEN

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag, werd aan Prof. Dr. A' Hage-

doorn voor het tijdvak I januari 1958 tlm 30 september 1958 een sub-

sidie verleend ten behoeve van bovengenoemd onderzoek. Met de uitvoe-
ring van het onderzoek is de heer A. C' Breebaart belast. Naar aanlei-

ding van een desbetreffend verzoek van Prof. Hagedoorn is een aanvul-
lenà subsidie verleend voor het tijdvak 1 oktober 1958 tot I januati 1959

ten einde het onderzoek af te ronden'
Op grond van het onderzoek zullen twee artikelen verschijnen in het

American Journal of Ophthalmology.
De heer Breebaart deelt met betrekking tot het onderzoek het volgende

mede:
Het experimentele gedeelte van het onderzoek inzake allergie van het

hoornvliei is afgesloten, behoudens de voorrzetting van twee kleinere

onderdelen, welki geen financiële consequenries voor de Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. met zich medebrengt.

De verkregen gegevens zullen na uitwerking gepubliceerd worden in
de vorm van een dissertatie; zij laten het volgende voorlopige eindrapport
toe:

Aan de hand van een honderdtal experimenten bij konijnen werden de

verschillende experimenteel op te wekken vormen vall cornea-allergie

uitvoerig onderzocht. Aan de uit de literatuur bekende waarnemingcn

konden diverse details toegevoegd worden.
Een verrassend resultaai was de vondst Yan een nieuwe vorm, welke

,,super ring reactie" werd genoemd. Deze reactie werd, klinisch-experi-
metrteel zowel als histologisch, aan een nader onderzoek onderworpen.
Met deze reactie bleek een ,,missing link" gevonden te zijn, enerzijds tussen

de experimentele cornea-allergie en het Arthus-fenomeen uit de alge-

mene pathologie, anderziids tussen de experimentele cornea-allergie en de

klinisÀe lro.À"r, van cornea-allergie waarmede de oogarts in de praktijk
te maken heeft.

Zo bleek een en ander een argument voor de mogelijkheid, dat de pa-

82



thogenese van het z.g. ringabces van de cornea op allergisch (anafylac-
tisch) gebied ligt.

Voorts was er het onderzoek naar de door Rich opgestelde theorie over
het Arthus-fenomeen t.a.v. de rol van de vaten, resp. het extravasculaire
weefsel in de hyperergische ontsteking. Met name de onderzoekingen
naar de z.g. proef van Rich - intracorneale ProYocatie na subcutane

sensibilisatie j b.achten aan het licht, dat de waarnemingen, waarop Rich
zijn theorie baseert, onjuist zijn. Of dit ook geldt voor de uiteindelijke
theorie zelf, is nog niet duidelijk geworden: één onderdeel van de theorie

is zeker tegen te spreken, een ander gedeelte wordt nog, als bovenvermeld,
nader onderzocht.

Bracht de ontdekking van de ,,suPer ring reactie" het gebied van de

experimentele cornea-allergie een stap dichter bij de kliniek, omgekeerd

kwam uit de kliniek een waarneming, die verheugend goed aan het ex-
periment aansluit: De tot nog toe alleen in het experiment waargenomen

iing.eactie werd bij enkele patiënten met keratitides gevonden, waarbíi
behàlve de uitgesproken fenomenologische overeenkomst, de waarschijn-
lijk allergische pathogenese opviel.

Is het gestelde doel - overeenkomst tussen kliniek en experiment in de

cornea-aliergie op te sporen - dus wel bereikt, daarnaast kan zeker nog

hetne,ren.esrltaai,waartoe deze onderzoekingen aanleiding gegeven hebben,

vermeld worden, nl. dat de vele waarnemingen het fenomenologische
gebied van de experimentele cornea-allergie verruimd, de onderliggende
mechanismen verduidelijkt hebben.

43. OruornzoEK INZAKE »r VrrelttNr 812-sPIEGEL IN HET BLoED

De termijn van dit onderzoek, waarmede 1 januari 1958 een aanvang
werd gemaakt onder leiding van Prof. Dr. G. A. Lindeboom, werd met

ee.r half jaar verlengd tot ultimo 1958 zonder dat dit nieuwe finan-
ciële consequenties medebracht voor de Gezondheids- en de Voedings-

organisatie T.N.O., welke organisaties ieder voor de helft bijdragcn in het

subsidie voor dit onderzoek.
Van Prof. Lindeboom werd het volgende samenvattende verslag ont-

vangen:
Een onderzoek werd ingesteld naar het vitamine B12-gehalte in het bloed

van lijders ean pernicieuze anetnie, die behandeld werden met hoge doses

eitamine Brz (3 dd.50 microgram of 1 maal per week 1000 microgram)
per os zonder bijvoeging van intrinsic factor. De bepaling werd ver-
.i.ht door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T'N.O. teUtrecht
met behulp van Lactobacillus Leichmannii.
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Zeven patrënten konden gedurende langere tijd (6-23 maanden) ge-

observeerd worden. Er traden geen hematologische of neurologische rechu-
tes op. Het vitamine B12-gehalte bleek lager te zi)r dan dat van normaal
geachte personen, hoewel de spreidingsgrenzen elkaar overlapten.

Het verdient aanbeveling de verkrcgen uitkomsten te vergelijken met
het gehalte, dat wordt gevonden bij lijders, die op de gebruikelijke (paren-
terale) wijze worden behandeld, en om door verhoging van de gebruikte
orale dosis te trachten een normale spiegel in het bloed te bereiken.

44. ONprnzoEI( INzAKE vDRÀNDERINGEN rN DE BLoEDSToLLING DooR

COUMÀRINE

Aan Prof. Dr. J. Mulder is voor de tijd van een jaar subsidie verleend
ten behoeve van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Dr.E'A.Loeliger.

Ten einde doublures te voorkomen wordt contact onderhouden tussen

Dr. Loeliger en Dr. S. A. ten Bokkel Huinink in verband met diens

onderzoek inzake het hyaluronidase-effect op de bloedstolling en on-
derzoek inzake de stofwisseling van dicumarinepreParaten, omtrent welk
onderzoek elders in dit verslag wordt gerapporteerd. Hoofddoel van Dr.
Loeliger is vergelijking van verschillende stollingsmethodieken, terwijl het
onderzoek van Dr. ten Bokkel Huinink meer speciaal up het hyaluronidase-
effect is gericht.

De subsidietermijn is 1 augustus 1958 ingegaa,r.
Omtrent de verrichte werkzaamheden brengt Dr. Loeliger als volgt

verslag uit:
In de maanden augustus en september werd de analiste vertrouwd ge-

maakt met het stollingsonderzoek, dat zott dienen ter oplossing van de

vraagstelling, en er werden enkele voorlopige resultaten met Patiënten
verkregen.

Zljbleek helaas voor dit soort klinisch onderzoek achteraf geen belang-
stelling te hebben, reden waarom haar desgevraagd per 1 november ont-
slag is verleend.

Haar opvolgster moest medio november een oogoPeratie ondergaan,
waardoor zij rcr begin januari voor het stollingsonderzoek werd uitge-
schakeld.

Een en ander heeft tot gevolg gehacl, dat er feitelijk in de eerste vijf
maanden nauwelijks sprake kon zijn van produktieve werkzaamheden op
het gebied van het onderhavige onderzoek.
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45. Oxor,nzoEr( TNZAKE HET tÍocELIJK vooRKoMEN vAN MIToLIPIDE IN

TUMORMITOCHONDRIËN EN HET ETFECT VAN DEZE STOF OP DE

TUMORGROEI

Hoewel dit onderzoeh zovrel naar de mening van het bestuur van de

Gczondheidsorganisatie T.N.O. als van Z.W.O. mogelijk meer oP zuiver-
wetenschappelijh dan op toegepast-wetenschappelijk gebied ligt, is aan
Prof. Dr. E. C. Slater voorlopig vau l september 1958 t'm 31 december
1958 door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. het benodigde subsidie voor
dit ti.idvak verleend, aangezien het budget van Z.V.O. subsidiëring in
1958 niet toeliet. In principe werd besloten, dat de Gezondheidsorga-
nisatie T.N.O., gezien l.ret belang van het onderzoek, ooh voor medische
toepassing, zonodig in 1959 dc subsicl:iëring zou continlreren, doch dat
inmiddels n.ret Z.\í.L). contact zou worden opgenomen of deze organisatie
de subsidiëring in 1959 wil overnemen.

Aangezien het onderzoek stellig ooh de belangstelling van het Konin-
gin §íilhelmina Fonds heeft, is hiermede eveneens contact opgenomen
over de mogelijhheid, dat dit Fonds voor een deel in de kosten bijdraagt.

Vooruitlopend op het volgende jaarvcrslag kan worden vermeld dat
Z.W.O. cn de Gezondheidsorganisatie T.N.O. nader zijn overeengekomen,
dat ook bij voortzetting in 1959 de Gezondheidsorganisatie T'N.O. voor
de subsidiëring zal zorgdragen.

Prof. Slater deelt omtrent hct onderzoek het volgende mede:
Uit vroeger werk van het laboratorium voor Physiologische Chemie

te Amsterdam is vast komen te staan, dat de ontkoppeling van oxydatieve
fosforylering in ,,verouderde" mitochondriën veroorzaakt wordt door de

vorming van een met iso-octaan extraheerbare stof, die voorlopig de naam

,,mitolipide" kreeg. Uitgaande van het feit, dat maligne gezwellen een

aantal eigenschappen hebben, die zouden kunnen wijzen op de aanwezig-
heid van een endogene ontkoppelende stof, is een tweetal werkhypo-
thesen opgesteld:

L Mitolipide is in hoge conccntratie aanwezig in tumorcellen en veroor-
zaakr,: a) een ontkoppeling van de oxydatieve fosforylering in de mito-
chondriën, in vivo zowel als in vitro; b) de hoge aerobe glycolyse van
tumorcellen.

II. Mitolipide wordt in hoge concentratie door maligne tumoren ge-

produceerd en diffundeert in het omliggende weefsel; de tumorcellen zelf
hebben weinig last van ontkoppelende stoffen; de cellen van het omliggende
weefsel, die voor hun energievoorziening voornamelijk afhankelijk zijn van
ademhalingsketen-fosforylering, worden beroofd van hun energiebron en

sterven af.
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Ascites-tumorcellcn werden gekozen voor oriënterende proeven, die in
gang zijn.

Met behulp van papier-, kolom- en gaschromatografie werd vastgesteld,
dat de actieve component van mitolipide uit hogere vetzuren bestaat;
de gaschromatografische analyse, uitgevoerd door Drs. R.K' Beerthuis en

de heer J. H. Recourt van het Unilever Research Laboratorium toon-
de aan, dat in mitolipide bijna 20 verschillende vetzuren voorkomcn,
waarvan 61,5 gew. o/o olerzadigd. De belangrijkste componenten zijn
palmitinezuur Qao/") en oliezuur (23t/.).

Proeven met levermitochondriën hebben bevestigd, dat de ontkoppeling
die tijdens ,,veroudering" optreedt, veroorzaakt wordt door het vrijkomen
van mitolipide. Dit mitolipide kan uit ,,verouderde" mitochondriën direct
met iso-octaan geëxtraheerd worden. Het vrijkomen van mitolipide wordt
versneld door Ca++-ionen en geremd door verseen.

Tcn slotte is door proeven met verschillende substraten en remmers
gevondcn, dat lcvermitochondriën-preparaten een ali-esterase bevatten, een

efizytlt dat nog niet eerder hierin is beschreven. Het is mogelijk, dat deze
ali-esterase verantwoordelijk is voor het vrijkomen van vetzuren (mitoli-
pide) uit lipiden in de mitochondriën. Het onderzoek in deze richting
wordt voortgezet.

46. ONornzoEKrNGEN ovER DE BETEKENIS vAN HUIsZ\TAMMEN BIJ HET

OPTREDEN VAN ALLERGISCHE ZIEKTEN EN RHEUMATOIDE ARTHRITIS

De huisarts Dr. H. Varekamp diende oorspronkelijk een subsidie-aan-
vrage voor onderzoek op dit gebied in bij de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver-\W'etenschappelijk Onderzoek die, van mening zijnde dat het
hier een onderwerp betrof, dat ook op het werkterrein van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. zou liggen, contact hieromtrent zocht met deze
organisade.

Na overleg tussen beide organisaties vonden uitvoerige besprekingcn
plaats over opzet en uitvoering van het onderzoek met verschillende bij
het onderzoek geïnteresseerden, waarbij ook contact werd opgenomen met
Prof. Dr. H. A. E. van Dishoeck over de mogelijkheid het onderzoek in te
passen in de werkzaamheden in zi.in kliniek.

Een en ander leidde tot het volgende resultaat, waaraaí zowel het
bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. als Z.\í'.O. hun goedkeu-
ring hechtten.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. verleent yanaf I oktober 1958 t/m
31 december 1959 subsidie voor het gedeelte van het onderzoek, dat door
Dr. Varekamp in de kliniek van Prof. van Dishoeck wordt uitgevoerd en
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dat betrekking heeft op de betekenis van huiszwammen bij het optreden van

allergi.che ziàkt"., en rheumatoide arthritis. De kosten van het mycolo-

gischï gedeelte, dat door mejuffrouw Schure wordt verricht, komen ten

laste van Z.\í.O.
FIet bestuur acht het gewensr, dat voor war her mycologische _gedeelte

betreft contacr wordt geÈo,rden met de medisch-mycologische afdeling van

het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn'
voorts zal een curatorium voor het onderzoek worden ingesteld, waar-

omtrent aan het eind van het verslagjaar nog overleg met Z'§l'O' gaande is'

47. ONprnzoEK INZAKE DE \TERKING vAN EEN AANTÀL z'G' zEEztEK'ÍE-

MIDDELEN OP HET EVEN\TICHTSORGAAN

Prof. Dr. L. B. \tr. Jongkees diende ten behoeve van dit onderzoek

een aanvrage van subsidie in.
Het ondJrzoek beoogt de invloed na re gaan van een tweetal fzrmaca

op de prikkelbaarheid 1n m"etbare reacties van het evenwichtszintuig bij

konijnen, honden en (tcn slotte) mensen.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloot het gevraagde subsidie aan

Prof. Jongkees te verlenen.
O*ir.r,I de aa,vrage werd overleg gepleegd met de Adviescommissie

T.N.O. ínzake kliniscË geneesmiddelenonderzoek, die hoewel van oordcel

zrjrrde, dat het o,.,d".zoeÈ niet thuishoorr in her kader van de onderzoekin-

g.n Irrr. de Adviescon.rmissie, toch hiervoor belangstelling heeft en kennis

zal nemen van de verslagen hierover.
Met het onderzoek werd I oktober 1958 een aanvang gemaakt'

Het van Prof. -fongkees ontvangen verslag over oktober en november

luidt als volgt:
In deze pàriode werd gezocht naar een goede proefopstelling en het

gelukte de volgende proefopstelling in geree.dheid te brengen: 
-

Een konij' *o.dt óp een draaitafel vastgebonden, terwijl de kop in een

klem wordt gefixeerd. Aan de tafel wordr een gewicht zodanig gehan-

gen, dat het Àgelijk is de tafel te draaien door het gewicht te.laten vallen.

Éet i, dus mogelijk het vestibulum steeds een gelijke prikkel-te geven

door de tafel steids-met eenzelfde gewicht over een even grote hoek te laten

draaien.
Ten gevolge van de draaiing ontstaan bij het konijn cnige nystag-

-.,srlag..r. Èct geluLte deze met de nystagmograaf te registreren' Be-

schikt íordt oveidezelfde nystagmograaf, die Dr. Hamersma voor ziin dis-

sertatie gebruikte. (H. Hamersma: ,,The Caloric Test", a nystagmogra-

phical study. Disseratie 1957, Amsterdam).
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Bcgonnen werd met het onderzoek naar een mogelijke gewenning van
het proefdier aan gelijke, elkaar opvolgende prikkels. Hiertoe wordt het
konijn twaalf maal achter elkaar om de 5 of 10 min. geprikkeld door de
tafel over dertig graden met een bepaald gewicht te laten draaien. FIet
ziet er naar uit, dat er geen gewenning optreedt.

48. ONornzoEK TNZAKE vËRLosKUNDE vAN DË HUTsARTs

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een ondezock ingesteld
met het doel na te gaan op welke wijze de verloskundige hulp in Neder-
land door de huisarts verleend wordt. Hiertoc is een enquëte ir.rgesteld,
wa?.Íaan 250 huisartsen medewerking verleenden door het invullen van for-
mulieren betreffende door hen geleide partussen. De enquëte vond plaats
van 1 januari 1958 tot 1 jantari 1959.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap verzochr de Gezondheidsorga-
nisatie T.N.O. een subsidie te verlenen als bijdrage in de kosten.

Met de aanvragers en met Prof. Dr. G. J. Kloosrerman heeft daarop
uitvoerig overleg plaatsgevonden omtrent de bij dit onderzoek te realiseren
vraagstellingen. Nadat hiervoor een bevredigende vorm was gevonden,
heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloten aan het
Nederlands Huisartsen Genootschap een subsidie voor dit onderzoek te
verlenen.

FIet onderzoek geschiedt door de Studiegroep ,,Obstetrie en Gynaecologie
van cle huisarts" van het Nederlands Fluisartsen Genootschap. De leider
van het onderzoek is de arts H. A. J. Verhagen te Zwolle. Er zijn 10.000
formulieren verzameld, waarvan de gegevens statistisch z-ulle n worden
bewerkt.

ProÍ. Kloosterman heeft zich desgevraagd bereid verklaard als adviseur
van genoemde sftdiegroep voor dit onderzoek op te treden.

49. OxonnzoEK TNzAKE r(ooLHyDRAATsroFvrssELrNc Mrc«ococcus
pyocENEs (srerHvrococcus aunrus)

Aan Prof. Dr. K. C. §linkler is ten behoeve van bovengenoemd onder-
zoek voor het eerste jaar een subsidie toegekend. De duur van het onder-
zoek wordt op rwee jaar geraamd,

FIet onderzoek beoogt het verschil in koolhydraatstofwisseling na re
gaan tussen een aantal ,,normale" en streptomycine respectievelijk tera-
cycline resistente stammen van Micrococcus pyogenes van verschillend
faagtype.

Het onderzoek, dat I november 1958 een aanvan€i heeít genomen, is
reeds goed op gang gekomen.
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50. OT.TONNZOEK INZAKE RECIDIEF VAN TUBERCULOSE VOORKOMENDE \TER-

KrNG vAN I.N.H.

In het vorige jaarverslag werd reeds vermeld, dat ten behoeve van dit
onderzoek een subsidie werd verleend aan Dr. §í. A. Griep'

Van Dr. Griep is bericht ontvangen, dat door onvoorziene omstan-
digheden het onderzoek nog niet ter hand kon worden genomen.

AANVRAGEN VAN SUBSIDIE

A. INcrvrrrIGDE AANVRAGEN vooR NIEU\rE oNDERZoEKINGEN

7. Na-ond.erzoeh aan geopereerde broncbiëctasie-pdtiënten

In aansluiting aan hetgeen hieromtrent in het vorige jaarverslag is ver-
meld kan thans worden medegedeeld, dat het bestuur besloot het gevraagde
subsidie voor de tijd van een jaar aan Dr. J. Swierenga te verlenen.

Met het onderzoek is 1 januari 1959 begonnen.

2. Ond.erzoek inzahe jodiurnaerbindingen in plasrna

De vraagstelling van dit onderzoek is de volgende: Onder welke om-
sundigheden en met welke frequentie komen abnormale jodiumverbin-
dingen (zoals: thyroglobuline, compound-X en tyrosinen) in het plasma
voor? \íat is verder nader omtrent deze verbindingen en de betekenis van
hun voorkomen in het plasma te weten te komen?

FIet bestuur heeft voorlopig voor de tijd van een jaar het gevraagde
subsidie aan Prof. Dr. G. A. Lindeboom verleend.

3. Onderzoeb inzalee serumhoper bij psychiatrische patiënten

In verband met het onderzoek van Heath c.s. (Amer. J. of Psychiatry
114,14,1957) zal worden nagegaan in hoeverre de bepaling van serum-
koper van waarde is voor het vaststellen van de diagnose schizofrenie. Er
zal een onderzoek verricht worden naar serumkoper bij verschillende psy-
chosen, ingedeeld volgens de in Nederland gebruihelijke nomenclatuur.

Uitgesloten worden alle gevallen, waarbij serumkoper verhoogd is ten
gevolge van andere oorzaken. Verder zal de vraag worden bezien of er
bij patiënten lijdende aan schizofrenie een verhoogde uitscheiding van aro-
matische stoffen, welke een positieve diazoreactíe geven, en van indol
afgeleide verbindingen bestaat. Voorts zal worden nagegaar, of er ver-
band is tussen een als hierboven genoemde abnormale excretie enerzijds
en een verhoogd serumkoper anderzijds.
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Aan Dr. F. J. Tolsma en Dr. S. K. §Tadman is het gevraagde subsidie
voor de tijd van een jaar verleend.

4. Onderzoeh naar de bebandelingsresultaten z)an rnagnetiseurs

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vroeg advies aan
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met betrekking tot de mogelijkheid van
onderzoek op het gebied van paranormale begaafdheid.

De besprekingen ter zake leidden het bestuur tor de conclusie, dat her
niet op de weg van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ligt initiatief te
nemen voor het zelf aanvatten van onderzoekingen op dit gebied.

Uiteraard zullen subsidie-aanvragen op dit gebiecl, ingediend bij de
Gezondheidsorganisatie T.N.O., op dezelfde wijze worden behandeld als
andere aanvragen.

Nadien zijn verschillende door de Stichting ínzake het vraagstuk van
paranormale geneeskunst en haar maatschappelijke betekenis ingediende
voorstellen in het dagelijks bestuur in behandeling geweest en zijn hier-
over besprekingen met de aanvragers gevoerd ten einde te trachten tot
een voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. aaryaardbare en wetenschap-
pelijk verantwoorde opzet te komen. Het laatst ingediende voorstel be-
trof een onderzoek naar de resultaten van de behandeling van magneti-
seurs. F{et bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. concludeerde,
dat van het desbetreffende voorstel voorshands geen wetenschappelijk
verantwoorde resultaten te verwachten waren; het heeft zich echter bereid
verklaard door het geven van een bijdrage de Stichting in de gelcgenheid
te stellen door een klein vooronderzoek aan te tonen, dat deze mogelijk-
heid wel aanwezig is.

5. Ond.erzoele inzalee de relaties tussen het centrale zenurpstelsel en de
schildklier

De heer J. J. van der '§íerff ten Bosch (Afd. Stofwisselingsziekten en
Endocrinologie, Academisch Ziekenhuis, Leiden) diende ten behoeve van
bovengenoemd onderzoek een aanvrage van subsidie in.

Het doel van het onderzoek is na te gaan de lokalisatie in het zenuw-
stelsel van het regulatiemechanisme ten behoeve van de schildklier cn de
wijze waarop deze regulatie plaatsvindt. Het onderzoek is gericht op
een causale therapie van schildklierziekten, voornamelijk hyperthyreoidie.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloot op de ge-
bruikelijke voorwaarden ten behoeve van dit onderzoek voor de tijd van
eer. jaar subsidie te verlenen aan de heer van der '§íerff ten Bosch.

.FIet onderzoek begint 1 jantari 1959.
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6. Onderzoele inzake constrilctie vdn een ultraliltrator passend bij dia-
lysator oolgens Alwall met in oitro en bliniscbe proer)en, zodat een

prototype geoormd wordt, dat han worden toegePdst in Nederlandse
niercentra

Ten behoeve van bovengenoemd onderzoek heeft de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. een subsidie verleend aan Dr. E. E. Twiss te Rotterdam, in-
gaande I januari 1959.

Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag of het mogelijk
is in Nederland een eenvoudige, klinisch gemakkelijk hanteerbare ultra-
filtrator te bouwen, die geschikt is voor toepassing bij patiënten, die
niet alleen door uremie bedreigd worden, doch ook door overhydratie
(longoedeem, hersenoedeem).

T.Onderzoch inzahe oerschillende araagstuleleen over resistentie en airu-
lentie van tuberleelbacillen onder inploed oan tuberculostatica

Met dit onderzoek beogen Prof. Dr. J. K. Kraan en Prof. Dr. A.
Arends de veranderingen na te gaan, die in tuberculeus ontstoken weef-
sel optredcn bij behandeling met tuberculostatica, iir het bijzonder met iso-
nicotinezuur-hydrazide (INH).

Speciale aandacht zal worden gegeven welke de veranderingen zijn wan-
neer er infectie met tegen lNH-resistente bacillen plaatsvindt.

Het bestuur heeft met de aanvrage voor subsidie ten behoeve van dit
onderzoek ingestemd en voorlopig voor de tijd ran een jaar een bedrag
beschikbaar gesteld.

8. Onderzoeb inzake analyse van het gunstig et'fect t,an testosteron o? de
scbild.klier oan gecastreerde proefdieren

Dr. A. §f. M. Pompen, dirigerend internist van het O.L. Vrouwe Gast-
huis te Arnsterdam, verzocht een subsidie ten behoeve van bovengenoemd
ondcrzoek, dat zou worden uitgevoerd door één zijncr assistcnten, de arts
C. F. J. Lampe, in het Farmacologisch Laboratorium van de Rijksuniver-
siteit te Leiden onder leiding van Prof. Dr. S. E. de Jongh.

FIet onderzoek beoogt de invloed te bestuderen van testosteron op de
gevoeligheid van de schildl<lier van gecastreerde proefdieren voor thyreo-
trope prikkels. Hiertoe zal worden nagegaan welke functieverandering
zich voordoet in de schildklier der proefdieren (ratten) onder invloed
van exogeen testosteron, nadat de cndogene produktie van geslachtshor-
monen door castratie en de eigen stimulerende werking op de schildklier
door hypophysectomie zijn uitgeschakeld.
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Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft besloten voor
de tijd van een jaar het gevraagde subsidie voor de salariëring van de bij
het onderzoek betrokken arts te verlenen.

Desgevraagd heeft Prof. Dr. S. E. de Jongh zich bereid verklaard als
subsidie-ontvanger op te treden.

FIet onderzoek zal 7 april 1959 een aanvang nemen.

9. Onderzoeb inzabe iactatio capitis bij kinderen

Aan Prof. Dr. J. J. G. Prick heeft de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
voor het tijdvak 1 mei 7959 tot 1 mei 1960 een subsidie verleend ten be-
hoeve van dit onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door de arts C. J. M.
Schraauwers.

Het ligt in de bedoeling na te gaan:

d. waarvatt de iactatio een symptoorn kan zijn,
E. in welke fase van de motorische ontwikkeling zi) bi het kleine kind

voorkomt en of deze kinderen een normale motoriek vertonen,

c. de frequentie en leeftijdsspreiding,
d. de karakter- en persoonlijkheidsstructuur rran deze kinderen,
e. de therapeutische beïnvloedirrg (o.a. door de metroncomproeven).

Verder zal een katamnestisch onderzoek gedaan worden bij ouderen,
waarvan bekend is, dat zij aan iactaÍio capitis hebben geleden.

Onderzoek naar bet verband tussen bepaalde kliniscbe syTnptonen odn
arnoebiasis en een i.nfectie met Entamoeba bistolytica

Prof. Dr. P. H. van Thiel te Leiden diende een aanvrage in van een

subsidie ter salariëring van een laborante gedurende 6 maanden ten einde
onder leiding van Prof. van Thiel een nauwkeurig onderzoek te laten ver-
richten naar het verband tussen bepaalde klinische symptomen van amoe-
biasis en een infectie met Entamoeba histolytica, waarbij van de labora-
toriumdiagnostiek het maximale rendement wordt geëist.

Aanleiding hiertoe was een rapport van zijn assistent Dr. J. J. Laarman
over diens bevindingen betreffende de amoebiasis diagnostiek in het labo-
ratorium van een ziekenhuis, waarbij geconcludeerd werd, dat hoogstwaar-
schijnlijk, wanneer alleen dàn een positieve uitslag voor Entamoeba his-
tolytica wordt afgegeven, indien die wordt verkregen met de erkende
kenmerken va-n ve3etatieve vorffr en kyste, een zeker percentage echte
histolytica-infecties bij de diagnose wordt gemist.

Aan Prof. van Thiel is het gevraagde subsidie voor de tijd van een half
jaar verleend.
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B. IN STHANDELING ZIJNDE AANVRAGEN

De volgende aanvrage van subsidie v/as aan het einde van het verslag-
jaar nog in behandeling bij het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O.:

Onderzoeb inzake de meting d.er beweeglijkbeid bij
zoën

In verband met deze aanvrage van Prof. Dr' B.

nog nadere inlichdngen ingewouuen, waarna een

genomen.

menselijke sperrnato-

S. ten Berge worden
beslissing zal worden

C. ÀrcrvrzrN 
^ANvRAGEN

In het verslagjaar kon wederom een aantal subsidie-aar-rvragen, totaal 8,

niet wordcn ingewilligd, cnerzijds omdat subsidiëring niet op de weg van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. lag of omdat de doelstellingen niet
voldoende perspectieven boden om aanvatting te rechtvaardigen, ander-
zijds omdat ïc1'wezen kcn vrorden naar andere instellingen, waar het des'
betreffende onderzoek in het bijzonder thuishoort.

OVERIGE \TERKZAAMHEDEN

Socraar--cTNEDSIiUNDIGE BERoEpscLASsIFIcATIE

De werkzaaml-reden van de Oriënteringscommissie T.N.O. omtrent so-

ciaal-geneeskundige beroepsclassificatie hebben geresulteerd in een pu-
blikatie,Beroepsindeling' ten behoeve van sociaal-geneeskundige onder-
zoekingen", samengesteld door de voorzitter van de Gezondheidsorganisa-
tie T.N.O. en door Drs. T. van den Brink van het Centraal Bureau voor
de Statistiek, welke publikatie is verschenen in het Tijdschrift voor Sociale
Geneeskunde van 7 november 1958.

Het bleek niet mogelijk een beroepsindeling te maken, die voor elk
onderzoek toepassing lian vinden. De commissie heeft er zich daarom toe

bepaald een schema te ontwerpen, bestaande dt 12 hoofdgroepen, dat
als uitgangspunt voor een beroepsindeling is bedoeld. Al naar gelang van
het medisch-sociale doel, waarvoor een beroepsclassificatie wordt ge-

vraagd, kan dit schema worden beperkt of uitgebreid, kunnen er andere
criteria of een fijnere nuancering worden ingevoerd. Indien voor een be-
paald onderzoek een beroepsindeling in verticale zin, naar sociaal Prestige'
nodig mocht zijn, kan het schema, dat reeds een bepaalde gradatie bevat,
tot een meer volledige scala uitgebreid worden.
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Aangezien de werkzaamheden van de Commissie hiermede beëindigd
zijn, is deze opgeheven.

SaurnvrnrrNc r\,ÍET DE VororNGsoncANrsATrE T.N.O.

Evenals in voorgaande jaren werkten de Voedings- en Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. nauw met elkaar samen ten aanzien van projecten met
bijzondere voedings- en gezondheidsaspecten. De door beide organisaties
gesubsidieerde onderzoekingen van de §ilerkgroep Onderzoek Voedings-
toestand van de Nederlandse Bevolking van het Centraal Instituut voor
Voedingsonderzoek T.N.O. vonden in de verslagperiode geregeld voort-
gang. AIs bijdrage in de kosten van de sratistische bewerking van de re-
sultaten van twee dezer onderzoekingen, t.w. voedingsonderzoek aanslui-
tend aan het onderzock naar de ,,physical fitness" van meisjes en school-
kinderenonderzoek \íaalwijk, werd in de loop van 1958 door beide
organisaties gezamenlijk een aanvullend subsidie verstrekt, waarvan elk de
helft voor haar rekening nam.

De werkgroep stond in 1958 onder leiding van Dr. R. Luijken en Dr.
S. Postmus.

Verschillende door derden verrichte onderzoekingen met voedings- en
gezondheidsfacetten werden eveneens door beide T.N.O.-organisaties
gezamenlijk gesubsidieerd.

Werhzaamheden aerricht door bet Centraal Instituut ooor Voedingsonder-
zoek T.N,O. in samenwerhing met de Gezondbeidsorganisatie T.N.O.

Onderzoek naar de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking:

a. Kleuteronderzoek
De statistische bewerking van de door de kinderarts J. F. G. Bethe te

Almelo verzamelde gegevens ten behoeve van het onderzoek naar de
voedingstoestand van kleuters is gereedgekomen en wordt thans door hem
verder verwerkt.

b, Schoolkinderenonderzoek

De statistische bewerking van de door de schoolarts \í. Hordijk te \íaal-
wijk verzamelde breedte- en omtrekmaten en van de cijfers over de dikte
van de onderhuidse vetlaag bij schoolkinderen kwam gereed.

Dank zij de medewerking van de directeur van de Gemeentelijke Ge-
neeskundige en Gezondheidsdienst te Utrecht werd een onderzoek inge-
steld naar het kalkgehalte van het skelet van schoolkinderen. Dr. B. J.
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Rethmeier, röntgenoloog te Almelo, was zo welwillend in de volgens zijn
methodiek gemaakte röntgenfoto's het kalkgehalte te bepalen.

Met enkele schoolartsen werd overleg gepleegd over de methodiek voor
de bepaling van de dikte der onderhuidse vetlaag op verschillende plaatsen
van het lichaam van schoolkinderen, ten einde te komen tot meer onder-
ling vergelijkbare gegevens.

c, Somatometrische gegevens van Nederlanders

Het verzamelen van somatometrische gegevens bij cursisten van het

Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders te Overveen werd
voortgezet.

Gegevens over de dikte van de onderhuidse vetlaag werden eveneens

verzameld bij ll-Z}-iarige mannelijke Nederlanders in verschillende
Marine-opkomstcentra en enkele onderwijsinstellingen'

d. Voedingsenquëtes

De gegevens verzameld bij een voedingsenquète, die op verzoek van
Prof. Dr. P. Muntendam was uitgevoerd onder een representatieve bevol-
kingsgroep in een middelgrote gemeente (Zutphen), worden gereedge-

maakt voor de statistische bewerking (zie ook blz. 75 punt 35 van dit
verslag).

e. Verbetering rnethodiek onderzoek prestatievermogen bij kinderen.

Proefnemingen ter meting van het prestatieyermogen bij kinderen wer-
den verricht met de fietsergometer in bruikleen afgestaan door het Fysisch
Laboratorium der Philipsfabrieken.

Lopende onderzoehingen bij anderen ntet subsidie aan de Voedingsorgani-
satie T.N.O. en de Gezond.beidsorganisatie T.N.O.

a. Voedingsonderzoek gedurende de bezettingstijd
Ilet in het vorige jaarverslag reeds in uitzicht gestelde rapport betref-

fende de'invloed van de voeding op de doorbraak en de toestand van het
gebit verscheen in de loop van 1958 als een publikatie van de z.g.

Polscommissie van de Voedingsraad onder de titel: ,,Rapport betreffende
het onderzoek naar de voedings- cn gezondheidstoestand van de Neder-
.landse bevolking in de jaren 7941-1945, uitgezonderd de z.g. honger-
winter (1944-1945). Deel II Gebitstoestand en Voeding" Idem Deel
IIA (Bijlage).

b. Onderzoek naar de Vitamine B12-spiegel in het bloed.

vcÍwezen moge worden naar punt 43 opblz,83 van dit verslag.
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SanrNvrRrrNc À{ET nrr I(uustsroFFENrNsrrruur T.N.O.

Eind 1954 werd besloten tot georganiseerde samenwerhing met het
Kunststoffeninstituut T.N.O. inzake toepassingsmogelijkheden voor kunst-
stoffen op medisch gebied. Er werd een adviescommissie ingesteld en er
werd aangevangen met een vóóronderzoek door het Kunststoffeninsti-
tuut T.N.O., waarin zoveel mogelijk alle bekende toepassingen van kunst-
stoffen op medisch gebied zouden worden betrokken. Verwacht werd,
dat dit vóóronderzoek zou kunnen resulteren in een urgentieprogramma
voor te verrichten onderzoekingen. De resultaten van dit onderzoek wer-
den in een rapport vastgelegd, dat dit jaar gereed hwam. De adviescommis-
missie legde dit rapport met een aantal aanbevelingen over aan het bestuur
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Uit het rapport blijkt onder meer,
dat de toepassing van kunststoffen voor medische doeleinden hier te lande
nog slechts beperkt is en dat de veelheid van onderwerpen, te weten aan de
ene kant de talloze in de buitenlandse literatuur beschreven voorbeelden
van toepassingen op medisch gebied en aan de andere kant de grote ver-
scheidenheid van materialen en combinaties van materialen, een dusdanig
heterogeen karakter vertonen, dat het niet mogelijk is aan de hand hiervan
een algemeen werkprogramma op te stellen. Op grond hiervan is gecon-
cludeerd, dat het voorshands slecht mogelijk zou zijn voor speurwerk op
dit gebied incidenteel te werh te gaan aan de hand van zich voordoende
concrete v.raagstukken, welke varl medische zijde zouden moeten worden
aangebracht.

Het rapport werd aangeboden aan de verschillende specialistenvereni-
gingen in Nederland met het verzoek dit in een vergadering ter discussie
te stellen. Voorts werd aan de redacties van een aantal medische tijd-
schriften verzocht een mededeling in hun tijdschrift op te nemen waarin
werd vermeld en toegelicht dat het rapport is verschenen en dat dit - zo
lang de voorraad strekt - voor belangstellenden gratis verkrijgbaar is bij
de Gezondheidsorganisaie T.N.O.

Ook op aanbeveling van de adviescommissie werd besloten bij ontbinding
van de adviescommissie over re gaan tot instelling van een contactcom-
missie ter beoordeling van de vraagstukken, welke de medici eventueel
aao haar voorleggen. Deze nieuwe commissie zou dan tevens het contact
met de medische wereld op het onderhavige gebied onderhoudcn en voor-
lichting geven.

Voor dit laatste lijkt het gewenst, dat beschikt kan worden over ccn
redelijke literatuurdocumentatie op dit gebied ten einde van de nieuwste
ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Hiervoor kan volstaan worden
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met aan te sluiten aan de reeds eerder ten behoeve van het vooronder-
zoek verrichte literatuurrecherche.

Omtrent de samenstelling van de contactcommissie was eind van het
verslagjaar overleg nog gaande. Hoewel niet meer tot deze periode beho-
rend kan alsnog worden vermeld, dat in de commissie zitting hebben:

Prof. J. van Amerongen, FI. G. Parren,
C. D. van Arkel Ir. L. C. Stoutjesdijk,
L. E. B. ten Berge, Drs. R. Tunteler,
Dr. G. van Dam, S. Th. \íoudstra.
Dr. J. D. Mulder,

Voorzitterschap en secretariaat worden waargenomen door respectievelijk
voorzitter en secretaris van de Gezondheidsorganisatie T,N.O.

MroronrNcr,N MET BETREKKTNG Tor TNsTELLTNGEN, RESSoRTERENDE oNDER
DE GEzoNDHETDSoRGÀNrsArrB T.N.O.

RADIOBTOLOGISCHE ACTIVITEITEN
BESTUUR

Er vond in de verslagperiode éénmaal een vergadering van het bestuur
van het Radiobiologisch Instituut T.N.O. plaats.

FIet bestuur bleef als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter Prof. Dr. R. H. de'§í'aard,
Prof. Dr. A. H. §f. Aten Jr., Prof. Dr. J. J. §íent,
K. Breur, Dr. J. §í'ester,
Prof. Dr. P. Muntendam, Prof. Dr. K. C. §flinkler,
Prof. Dr. A. Querido, Prof. Dr. B. G. Ziedses des Plantes,
Prof. Dr. C. L. Riimke, Mej. A. E. §7inkel, seuetaris.

§TERKZAAMHEDEN

Reprorroroorscn INstrtuur T.N.O,

Algemeen
FIet instituut genoot het afgelopen jaar wederom gastvrijheid in de

gebouwen van het Medisch Biologisch Laboratorium van de Rijksverde-
digingsorganisatie T.N.O

Hoewel het personeel slechts een geringe uitbreiding onderging, viel
gedurende het verslagjaar een bevredigende ontwikkeling van de activi-
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teiten waar te nemen, De intensieve samenwerking mer het Medisch Bio-
logisch Laboratorium heeft hiertoe in hoge mate bijgedragen.

De vorderingen van het wetenschappelijk onderzoek, alsmede de omstan-
digheid dat de stafleden verder ingewerkt raakten in diverse radiobiolo-
gische problemen, leidden tot een aanzienlijke uitbreiding van de acti-
viteiten naar buiten. Zo wordt door de stafleden van her Radiobiologisch
Instituut T.N.O. medegewerkt aan de cursus voor srralingsarrsen van her
Instituut voor Radiopathologie en Stralingsbescherming.

In praktische zin werd door het instituut medegewerkt aan het onder-
zoek van de personen betrokken bij de radio-actieve besmetting in Putren en
aan de voorbereidende metingen van radio-activiteit op het terrein van de
H.O. Reactor te Delft.

Op wetenschappelijke bijeenkomsten in binnen- en buitenland werden
voordrachten gehouden.

In opdracht van de Eurochemic werd een literatuuroverzicht samen-
gesteld over de therapie van plutoniumvergiftiging.

De beide proefdiergebouwtjes kwamen medio november gereed en
worden thans ingericht.

De voorbereidingen voor de bouw van het laboratorium ondervonden een
aanzienlijke vertraging, voornamelijk wegens moeilijkheden bij het verkrij-
gen van een geschikt terrein en door vertraging bij het onr§/erpen van het
ventilatiebesrek. Het bouwbestek kwam in december gereed en het ligt
in de bedoeling om de aanbesteding in jar.ruari 1959 te doen plaatsvinden.

Contacten
Op het Nederlands-Belgisch Symposium over Radiobiologie, gehouden

op 14 en 15 november te Rijswijk en georganiseerd door het Medisch
Biologisch Laboratorium der R"V.O.-T.N.O. in samenwerking met de Mi-
nisteries van Onderwijs, I(unsten cn 'Wetenschappen en van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, hield Dr. M. J. de Vries een voordracht. Tevens wer-
den op bovengenoemd Symposium demonstraties verzorgd door Dr. M. J.
de Vries, Dr. L. M. van Putten en Dr. G. §7. Barendsen.

Op dit symposium werd besloten tot de oprichting van een Neder-
landse Vereniging voor Radiobiologie, van welke vereniging de direc-
teur het voorzitterschap aanvaardde.

Het directorium van het Instituut voor Radiopathologie en Stralenbe-
scherming te Leiden, waarin de directeur zitting nam, benoemde 4 cursus-
leiders voor de 4 semesters van de cursus stralenbescherming voor artsen.
FIet waren de heren van Bekkum en Blok van het Medisch Biologisch
Laboratorium, Barendsen van het Radiobiologisch Instituut en Meilink
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van de Rijksuniversiteit te Leiden, terwijl ander personeel van het Radio-
biologisch Instituut in meer incidenteel verband bij de opleiding wordt
ingeschakeld.

Op voordracht van de Centrale Organisatie T.N.O. werd de directeur
benoemd tot lid van de Interuniversitaire commissie voor de vaststelling
van het werkprogramma van de liernreactor ten behoeve van het hoger
onderwijs.

Belangrijke contacten met Eurarom werden in het afgelopen jaar ge-
legd. De directeur had zitting in de Commissie Onderzoekprogramma
Euratom en werd vanwege Euratom benocmd als lid van het \il/etenschap-
pelijk en Technisch Comité van deze organisatie. Ais zodanig werkte hij
mee bij het tot stand komen van de richtlijnen tot vaststelling van de basis-
normen voor de bescherming van de gezondheid cler bevolking en der
werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren. Er
zijn onderhandelingen gaande om te kornen tor een contacr over radio-
biologische werkzaamheden, te verrichten onder auspiciën van CRAS-
T.N.O. door het Medisch Biologisch Laboratorium der R.V.O.-T.N.O. en
het Radiobiologisch Instituut der Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Een groot aantal medewerkers van het Radiobiologisch Instituut be-
zocht op uitnodiging van de Belgische Radiobiologische Commissie van
het C.E,.N. een Symposium over Radiobiologie te Brussel en andere
Belgische steden.

Verschillende internationale wetenschappelijke congressen werden door
stafleden van het instituut bijgewoond en talrijke buitenlandse gasten
bezochten het instituut.

Onderzoekingen
l. Onderzoele naar de stot'wisseling en de biologiscbe et'fecten adn stron-
tiumisotopen

Het in augustus 1957 begonnen oriënterend onderzoek naar de late
verschijnselen van Sr-90 intoxicarie bij muizen verloopt bevredigend.

Op 10 augustus 1957 werd een aantal muizen mer 90-Sr en 90-Y
ingespoten, namelijk:
40 muizen met 1,05 p"C/g lichaamsgewicht en
64 muízen met 0,21 pClg lichaamsgewicht.
81 muizen dienden als controles. De muizen werden dagelijks geobser-
veerd; zij werden geregeld gewogen en mer een scintillatieteller werd
periodiek de remstraling, afkomstig uit het gererineerde 90-Sr - 90-Y
gemeten. Getracht werd bij alle gestorven of in extremis afgemaakte dieren
de doodsoorzaak vast te stellen. Posr morrem werd van alle dieren een rönt-
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genfoto van het skelet gemaakt. Tot nu toe zijn alle 40 muizen ingespoten
met 1,05 p.Cl3 van de dieren ingespoten met 0,21 g.C/g en één con-
trolemuis gestorven. Bij 32 -van de 40 muizen ingespoten met de hoogste
dosis werd röntgenologisch het bestaan van één of meer bottumoren
waarschijnlijk gemaakt. Het histologisch onderzoek is nog niet voltooid,
doch behalve bottumoren werd bij deze muizen tweemaal een lymfosar-
coom en tweemaal een rhabdomyosarcoom vastgesteld. Het gehele onder-
zoek zal vermoedelijk pas in 1960 kunnen worden afgesloten.

2. Onderzoebingen ooer de toepasbaarheid van getnerht diïsopropyl-
fosforolluoridaat bij de bepaling oan de leoensduur oan bloedcellen

Gedurende het verslagjaar werd een aantal malen DFP-32 gesyntheti-
seerd door Dr. H. M. Klouwen. Deze verbinding werd ter beschikking ge-

steld van de bloedbank en de hematologische afdeling van de Interne
Kliniek te Leiden. Hier werd een bruikbare methode voor het merken van
erytrocyten in vitro ontwikkeld. De gegevens verkregen met behulp van
DFP-32 werden door J. J. van Rood en J. G. Eernisse op het Interna-
tionale Congres voor Flaematologie te Rome gepubliceerd. Verder werd
DFP-32 ter beschikking gesteld aan belangstellenden in Noorwegen,
Zweden, Engeland en de Verenigde Staten.

In het instituut werd DFP-32 toegepast bij een poging uit de over-
leving van getransfundeerde gemerkte erytrocyten een indruk te krijgen
van de aard van het immunologische systeem bij stralingschimeren. Hier-
toe werden groepen normale CBA-muizen, normale C57Bl-muizen en

bestraalde C57Bl-muizen, die waren behandeld met injecties van CBA-
beenmerg, ingespoten met gemerkte CBA-erytrocyten of gemerkte CSZBL-
erytrocyten. Uit de overleving van de getransfundeerde erytrocyten werd
getracht ecn antwoord te krijgen op de vraag of het immunologische
systeem van de stralingschimeren van het CBA- dan wel van het C57BL-
type was. De overleving van beide soorten erytrocyten in de bestraalde en
met beenmerg behandelde muizen bleek sterk te variëren en bij nader on-
derzoek bleek dit het gevolg van een wisselend bloedverlies door talrijke
grotere en kleinere bloedingen. Deze factor maakte het trekken van een
conclusie omtrent de immunologische verschijnselen onmogelijk.

3. Bestudering l)an stralingseffecten op de celhern

Gedurende het afgelopen jaar is het onderzoek van DNA voortgezet.
Aanvankelijk werd getracht methoden te vinden waarmede kleine struc-
tuurverschillen in het DNA zouden kunnen worden aangetoond. Hiertoe
werd DNA geïsoleerd uit de levers van mannelijke en vrouwelijke ratten.
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Fractionering yan deze pÍeparaten door kolomchromatografie met de ionen-
uitwisselaar Ecteola bracht verschillen aan het licht. Deze verschillen
bleken echter niet specifiek te zijn; elk DNA-preparaaÍ toonde een eigen
fractioneringspatroon. De oorzaken van deze verschillen worden thans
onderzocht. Intussen wordt deze fractioneringsmethode thans onderzocht op
de mogelijkheid hiermede biologisch actief DNA (transforming factor
uit Hemophilus Influenzae, een DNA-preparaat., dat in staat is bepaalde
genetische eigenschappen van de bacteriestam waarvan het preparaat af-
komstig is, over te dragen op andere bacteriestammen) te zuiveren, of al-
thans meer actieve fracties te isoleren. Deze onderzoekingen vonden plaats
in nauwe samenwerking met het Medisch Biologisch Laboratorium.

Daarnaast wordt een onderzoek voorbereid omtrent de invloed van be-
straling op de oxyda.tieve fosforylering in de celkern. Hiertoe werd een
snelle eenvoudige methode ontwikkeld voor de scheiding van zuuroplos-
bare nucleotiden met behulp van hoogspanningselektroforese. Voor Dr,
Sobels werden enkele malen DNA-preparaten bereid uit Drosophila ten
behoeve van een onderzoek naar de mogelijkheid van beïnvloeding van
erfelijke eigenschappen door injecties van dit materiaal in de vliegen.

4. Voorbereidingen tot het verbrijgen van inlectieorije proefdieren aoor
langdurige proeoen

Een groot aantal voorbereidende proeven werd in het verslagjaar ver-
richt. Deze betroffen onder meer het verkrijgen van levende ratjes door
middel van sectio caesarea onder aseptische condities, het samenstellen
van geschikt vloeibaar voedsel en het voederen van de jonge dieren met
behulp van een maagsonde. De eerste poging om een aantal infectievrije
ratjes te verkrijgen mislukte voor het grootste deel. Van de zevenendertig
op de bovenbeschreven wijze ter wereld gebrachte dieren konden er
slechts twee in leven worden gehouden. De grootste sterfte trad op tij-
dens de overgang van het melkdieet naar vast voedsel. Het gehele program-
ma werd door personeel van het Medisch Biologisch Laboratorium en het
Radiobiologisch Instituut gezamenlijk ondernomen.

5. Onderzoek naar de stralingsgevoeligheid van bacteriën

Faag. In de loop van het jaar werd een zekere ervaring opgedaan met
het isoleren en zuiveren van T2-bacteriofaag. Er werden nog geen be-
stralingsexperimenten met bacteriofaag verricht.

Bacteriën. Tcn einde het effect van ioniserende stralen op micro-orga-
nismen te bestuderen werd een bestralingsopstelling ontwikkeld, die alles-
zins bevredigend genoemd kan worden. FIet hanteren van deze opstelling
is eenvoudig, terwijl zoals reeds is gebleken, zrj zich tevens leent voor het
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verrichten van experimenten waarbij de micro-organismen aan andere in-
vloeden dan de ioniserende stralen worden blootgesteld. Enkele experi-
menten, die ten doel hadden een dosismortaliteitscurve van E.coli in ver-
band met röntgenbestraling op te stellen, zijn uitgevoerd. De stralings-
gevoeligheid van de bacteriën bleek duidelijk hoger te liggen bij 02
doorleiding in vergelijking met de gevoeligheid wanneer Nz werd doorge-
leid. De aldus verkregen voorlopige uitkomsten rechtvaardigen een voort-
zetting van het onderzoek.

6. Continue cultuur
De continue cultuur op laboratoriurnschaal is een technisch moeilijk

uitvoerbaar project gebleken. Het zoeken naar een geschikte wijze om het
voedingsmedium aan de cultuur toe te voegen heeft veel tijd gekost, maar
dit probleem is nu waarschijnlijk opgelost.

7. Onderzoek naar de biologische therdpie bij bestraalde dpen

Van de zending Rhesus-apen, welke in 1957 arriveerde, werd een vier-
tal bestraald met doses variërend van 650-1.000 Í. De reactie op
deze bestraling vooral wat betreft het bloedvormend systeem werd nauw-
keurig r.ragegaan. Aan het einde van het verslagjaar werd voor de eerste
maal een beenmergtransplantatie bij een bestraalde aap toegepast, i,en
nieuw aangekochte zending van 30 Rhesus-apen leverde grote moeilijkhe-
den op, aangezien deze dieren in hoge mate waren besmet met Entamoeba
hystolica en daarenboven aan andere infecties leden, Verscheidene behan-
delingen werden ingesteld, die geen van alle veel succes hadden. Een
tiental van deze dieren is gestorven. Er wordt getracht om de andere
in ecn geschikte conditie te brengen voor de totale bestraling. In samen-
werking met het Medisch Biologisch Laboratorium werden verschillende
technieken bestudeerd, welke gebruikt zouden kunnen worden om na
beenmergtransplantatie de bloedcellen van de donor en die van de gast-
heer te onderscheiden. Het is waarschijnlijk mogelijk om voor de homo-
loge transplantatie her geslachtschromatine in de leukocyten als index te
gebruiken. Bij transplantatie tussen Rhesus- en Cynomolgus-apen kunnen
cle verschillen in het elektroforetisch gedrag van de hemoglobines worden
benut.

8. Bepaling van Sr-90 in biologiscb rTdteriadl

Dit onderzoek, waarmede in 1957 werd begonnen, werd voortgezet en
uitgebreid. Monsters grond, gras en melk uit verschillende gebieden in
Nederland werden onderzocht om het verband te bepalen tussen de Sr-90
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en Sr-89- concentraties in deze materialen en het calciumgehalte van
de bodem. Op gronden met een laag calciumgehalte werden hogere waar-
den gevonden dan op gronden met een hoog calciumgehalte. Verder werd
een groot aantal voedir.rgsmiddelen onderzocht, die een belangrijke bij-
drage leveren tot de door de mens opgenomen hoeveelheid calcium en

strontium. Ten slotte werden bepalingen verricht van de hoeveelheid stron-
tium-90 en strontium-S9, die door de mens in. het bot wordt afgezet
en vàn de hoeveelheid, die via de urine wordt uitgescheiden. De resultaten
van de metingen worden thans in een rapport verwerkt.

De meetapparatuur, waarmede deze bepalingen worden verricht, werd
belangrijk verbeterd en heeft thans zijn definitieve vorm gekregen. Het
nuleffect bedraagt 1,6 deelt.ie per minuut en de geometrische efficiëntie
83 /6. Bovendien werd een vrijwel identieke apparatuur naast de oorspron-
gelijke gebouwcl orn meer monsters per dag te kunnen meten. De construc-
tie van deze tellers en de ijking ervan met een standaa.rdoplossing zijn
uitvoerig beschreven in een rapport en een publikatie. Tevens werd deel-
genomen aan een standaardisatieprogramma van de §íetenschappelijke
Stralingscommissie der Verenigde Naties, waaruit is gebleken, dat de
methoden volledig vergelijkbaar zijn met die, welke gebruikt worden door
laboratoria in de U.S.A. en in Engeland.

9. Dosimetrie

Voor verschillende stralingsopstellingen werd tle dosisverdeling be-
paald. De afscherming van een Sr-90-bron voor bètastraling werd onder-
zocht, speciaal met het oog op een beperking varr de remstraling.

De onderzoehingen verricht met betrekking tot de radio-actieve be-
smetting te Putten zijn inmiddels in rapportvorrn verschenen.

10. Onderzoeh naar hunstmatige activiteit in lucbt en neersldg

Gedurende het gehele jaar werà de kunstmatige radio-activiteit van
lucht en neerslag op de gebruikelijke wijze gemeten. Over het algemeen
was de atmosferische acrivireir weer hoger dan in 1957.

In samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht en het K.N.M.L
werd in de zomer een begin gemaakt met radio-activiteitsmetingen in de
stratosfeer. In het begin van november werd een zeer hoge radio-activiteit
in de stratosfeer gevonden.

Gedurende het verslagjaar werd onderzoek vemicht ten einde de metho-
den van de meting der luchtactiviteit zo te veranderen, dat bij een even-
tuele overschrijding van een maximaal toelaatbare grens zo snel mogelijk
alarm kan worden gegeven.

Een onderzoek naar de specifieke actiyiteit van regenw'ater in afhan-
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kelijkheid van de intensiteit van de regenval toonde aan, dat beide groot-
heden in het algemeen negarief gecorreleerd zijn.

FIet strontium-9O programma, dat wordt uitgevoerd in samenwerking
met het Radiobiologisch Instituut der Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd
in het afgelopen jaar vrijwel afgesloten.

11. De experimentele tberapie aan lymlosarcoom bij muizen
In samenwerking met het Medisch Biologisch Laboratorium werd een

onderzoek begonnen naar de mogelijkheid om maligne systeemziekten te
behandelen door middel van totale bestraling en beenmergtransplantaiie.

Als proefmodel diende eer overentbaar lymfosarcoom van de C57BL-
muis. FIet lymfosarcoom bleek betrekkelijk stralingsresistent te zrjn; na
bestraling in vivo met een dosis van 2.000 r trad nog groei op. Ge-
vonden werd, dat door inspuiting van homologe of heterologe lymfklier-
cellen tezamen met beenmerg, de groei van de tumor kon worden geremd.
§(raarschijnlijk berust deze groeiremming op een immunologische reactie
van de ingespoten lymfkliercellen tegen de tumor. De gastheer zelf sterft
echter eveneens als gevolg van deze immunologische reactie. Het bleek
niet mogelijk te zijn om een zodanige dosis lymfkliercellen in te spuiten
dat de gastheer blijft leven, maar de tumorgroei toch wordt geremd.

Een belangwekkende vondst was, dat door de inspuiting van grote hoe-
veelheden (74-20 x 100) isologe lymfkliercellen de groei van de tumor
eveneens kon worden geremd. Een aantal van de op deze wijze behandel-
de, met de lymfosarcoom geënre muizen is nu - 10 maanden na de
enting - nog in leven.

72. De uerkzaambeden betreffende bet aerlerijgen en handbaven van tu'
rnoren voor onderzoeh

Getracht wordt conserveringstechnieken te ontwikkelen voor een aan-
tal overentbare tumoren. Daarnaast zijn enkele tumoren door intraperi-
toneale injectie geadapteerd als ascitestumor.

WrnrcRoBp Dn. F. H, Sorrrs INZÀKE GENETIscHE oNDERZoEKINGEN IN
VERBAND MET DE RADIOBIOLOGIE

Dr. F. H. Sobels, die deze onderzoekingen verricht in het Genetisch
Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, directeur Prof. Dr. C. L.
Ri.imke, deelt omtrent de voortgang hiervan het volgende mede:

Algemeen
Een gedeelte van het onderzoek werd verricht op het Hygiënisch Labo-

ratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De medev'erking en gast-
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vrijheid, welke aldaar worden ondervonden, zij hier mer erkentelijkheid
vermeld.

Yan 29 juni tot 4 september werd een studiereis langs verschillende
generische instituten in de Verenigde Staten gemaakt. Voordrachten over
àig., onde.roek werden gehouden in Cold Spring Harbor (N.Y), Madi-
son (\íisc.), Chicago (Ill.), Bloomington (Ind.), Oak Ridge (Tenn.) en

Baltimore (Md.).
Van 1O-16 augustus werd deelgenomen aan het International

Congress of Radiation Research te Burlington (Vermont) en van 20-27
,ogrrtu, aan het lOth International Congress of Genetics te Montreal
(Canada). Op beide congressen 'werden korte voordrachten gehouden en

voorts werd in Montreal een demonstratielezing gegeven,

Aan de Belgisch-Nederlandse radiobiologische bijeenkomsten, welke
op 21-22 maart te Brussel en op 14-15 november te Rijswijk gehouden

zij.r, *erd deelgenomen. Op het in Rijswijk gehouden symposium werd
een voordracht gehouden.

Bij verschillende gelegenheden zijn voordrachten gehouden over de nade-

lige werking lra., ioniieret.,de straling op het genetisch systeem van de

§íerkz^^mheden
Verscheidene experimenten werden yerricht om te onderzoeken of het

versterkend effect van een voorbehandeling met cyanide op de mutagene

werking van röntgenstraling veroorzaakt wordt door een verhoging van de

,rrr.rroÍrprrrning. In de eeiste plaats werd vastgesteld dat bii Drosophila'
in tegenstelling tot plantaardig materiaal, cyanide in een zuurstof-atmos-
feer geen radiomimetisch effect heeft. Voorts kon een vergelijking wor-
den gemaakt van de stralingsgevoeligheid van rijp §Perma en sPermatiden
na bistraling in lucht, stikstof en zuurstof. Hierbij bleek dat de grotere

stralingsgevoeligheid van spermatiden ten opzichte van die van rijp sPerma

order nór-ale omstandigheden (bij bestraling in lucht) vermoedelijk zijn
oorzaak vindt in een hogere zuurstofspanning of in een grotere gevoelig-

heid voor zuurstof van de spermatiden' Rijp sperma daarentegen blijkt
een relatief anoxisch stadium te zijn. Deze bevindingen zijn in goede

overeenstemming met recente waarnemingen van andere onderZoekers,

Na voorbehandeling met cyanide werd gevonden, dat deze stof in een

zuurstofatmosfeer gèen verhoging van de srralingsgevoeligheid veroorzaakt.
De experimenten in stikstof geven een aanwijzing, dat na blokkering van
het zuurstofverbruik door cyanide kleine hoeveelheden zuurstof nog een

aanmerkelijke verhoging vau de stralingsgevoeligheid kunnen veroorzaken.
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Als oorzaak voor het radiosensitiverend effect va, cyanide moet echter,
behalve aan een verhoging van de zuurstofspanning, op grond van andere
gegevens ook aan de vorming van peroxyden door röntgenstraling ge-
dacht worden. Deze opvarring vindr steun in de waarneming, dai Éet
versterkend effect van zowel cyanide voor- als nabehandeling beperkt is
tot spermatiden, want spermatiden hebben een relatief hoge zuurstofspan-
ning en zuurstof is noodzakelijk voor de vorming van peroxyd.n àoo.
bestraling.

In voortgezette e:<perimenten §/ordt in rijp sperma en spermatiden het
eífect van cyanide op de stralingsgevoeligheid in lucht ,r.rg.l.k.n met dat
van zuurstof,

Een onderzoek werd ingesteld om her effect van cyanide op de stralings-
gevoeligheid van spermariden in bestraalde poppen tà bestuderàn.
Vergeleken met de omvangrijke experimenten met behandelde vliegen
zou hierdoor een aanzienlijke arbeidsbesparing kunnen worden verkregen.
De resultaten van een aantal . oriënterende proeven toondcn echter aan,
dat poppen voor dit rype van onderzoek minder geschikt zijn.

Een vergelijking werd gemaakt tussen de frequenties van heen- en rerug-
mutatie op specifieke gen-loci, welke door mosterdgas en röntgenstraling
werden geïnduceerd. voor zover de omvang van het materiaal hlt toelaat-,
werd geen aanwijzing verkregen dat op de onderzochte loci mosterdgas
mutatiefrequenties van een geheel andere grootte-orde induceert dan rönt-
genstraling.

Zowel de helft van de terugmutaties als de meest frequent voorkomende
heenmutatie manifesteerden zich in eersre instantie als mozaïeken. Dit
wijst erop, dat ook bij de inductie van punrmuraries een muragene na-
werking kenmerkend is voor mosterdgas. Terloops moge worden vermeld,
dat hier voor het eersr rerugmuraries bij Drosophila zijn waargenomen,
welke door een chemisch mutageen agens werden opgewekt,

Een onderzoek naar de mogelijkheid van DNA-transformatie bij Droso-
phila werd ingesteld in samenwerking met Dr. H. M. Klouwen van het
Radiobiologisch Instituut T.N.O. en mer Dr. L I. Oster, Research executive
of Prof. Muller's group, Indiana University, Bloomington. De voorlopige
resultaten sluiten een incorporarie van het geïnjiceerde DNA in het gene-
tische replicatiesysteem van de gastheerdieren niet uit. Definitieve conclu-
sies zijn echter in dit stadium van het onderzoek nog nier mogelijk.
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INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Bcsruun

Het bestuur van het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O., dat in
juni, oktober en december vergaderde, bleef ongewijzigd als volgt samen-
gesteld:

Prof. W. F. J. M. Krul, ooorzitter,
Dr. C. Banning,
Ir. H. M. Buskens,
Prof. Ir. D. Dresder.r,
H. J. Dijkhuis,

Directeur: Ir. D. van Zuílen. r'

Reeo v,cw Brysraxo

Tijdens de ochtendbijecnkomst van de in april te 's-Gravenhage ge-

houden jaarvergadering van de Raad van Bijstand van het Instituut voor
Gezondheidstechniek T.N.O. werden verschillende vraagstukken op het ge-

bied van de gezondheidstechniek bij het bouwen behandeld. 's Middags
vond een bespreking plaats van de toenemende behoefte van inschake-
ling van de medicus-hygiënist bij onderzoekingen betreffende de ,rerzor-
ging van het woon- en werkmilieu. Na het gebruikelijke overzicht van de

in het afgeloper. jaar verrichte werkzaamheden, de financiële status van het
instituut en de in de komende jaren aan te vatten onderwerpcn, werd
de vergadering besloten met een inleiding over externe factoren bij het
ontstaan van beroepsvergiftigingen en beroepsziekten.

PrnsoNeel

Aan het einde van het verslagjaar waren 65 persc,nen in dienst van het
instituut tegen 57 ultimo 7957. De samenstelling van dit personeel was

als volgt (de tussen haakjes geplaatste cijfers geven de bezetting aan het
einde van 1957 aan):18 academici of daarmede gelijkgestelden (i6)' 13

hoger technisch personeel (10), 2 student-assistenten (1), 9 analisten (8),
14 administratieve krachten (13) en 9 lager technisch en jeugdig per-
soneel (9).

BsnurzrNc

De behuizing van het instituut onderging in het verslagjaar geen wij-
ziging. De in 1958 getroffen voorbereidingen voor de toekomstige huis-

Dr. N. A. Roozendaal,
Mr. P. H. Valentgoed,
Prof. Ir. B. H. Zweers,
Mej. A. E. §linkel, secretaris.
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vesting te Delft doen de verwachting koesreren, dat in 1960 het eerste
gedeelte van de nieuwbouw (de hal) door de Afdeling Binnenklimaat en
de Afdeling Geluid en Licht zal kunnen worden betrokken, terwijl het bu-
reau, de overige afdelingen en de groepen van het instituut in 1962 naar
Delft zullen kunnen worden overgebracht.

CoNracrpN

Van de vele conracren, die het instituut in 1958 met tal van instellingen
in en buiten T.N.O.-verband onderhield, zij het volgende gememoreerd.

Het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. had een aandeel in de
werkzaamheden, die in het verband van de Commissie voor Arbeids-
geneeskundig Onderzoek (CARGO) van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
werden verricht, mer name die van de Stuurgroepen industriële stofpro-
blemen, arbeid bij exrreme remperaturen, toxicologie en lawaai-invloeden.
Voorts werd deelgenomen aan de arbeid van de Commissie Luchtveront-
reiniging van de Centrale Organisatie T.N.O. en de daaronder ressorte-
rende commissies.

Verdere medewerking werd verleend aan de herziening van de tempera-
tuur- en ventilatie-artikelen van het Veiligheidsbesluit van het Mijnregle-
ment, aan de werkzaamheden vari de Afdeling voor Gezondheidstechniek
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de Geluidstichting, die van
een aantal studiegroepen op het terrein van de gezondheidstechniek bij het
bouwen, de bouw en inrichting van scholen, verschillende normalisatie-
commissies enz.

Vele bezoekers, zowel uit het binnen- als uit her buitenland, toonden
wederom belangstelling voor verschillende werkzaamheden van het insti-
tuut, zoals de zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater, de ver-
ontreiniging van de lucht in fabrieken en werkplaatsen, de verontreiniging
van de buitenlucht door industriële afvalprodukten, de ontwikkeling van
meetinstrumenten op akoestisch gebied enz. enz.

Van de naar het buitenland gemaakte dienstreizen zij hier ten slorte her
volgende vermeld:

Engeland: Verschillende besprekingen over de toepassing van rorors
voor de zuivering van afvalwarer werden gevoerd, het Gezondheidscongres
te Eastbourne en de jaarrergadering van het Britse Instiruut voor Afval-
waterzuivering werden bijgewoond en mer verschillende Engelse instanties
werd gesproken over akoestische vraagstukken en de nieuwste onderzoe-
kingen op het gebied van verwarming en venrilarie.

België: Bijgewoond werden te Brussel het Congres van de Internationale
§flaterleidingorganisatie en het Internationale Congres van Verwarming en
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Klimaatregeling, te Luik de daar georganiseerde Internationale §íaterdagen
en het Cong..i rrt de International Federation for Flousing and Town-
planning.- 

§íest-buitsland: Er vonden besprekingen plaats over de toepassing

van zwevende vloeren in de woningbouw; de Gesundheitstechnische Ta-
gung te Berlijn en de Abwasserbiologische Herbst Kurs 1958 te Miinchen
*"rà"., bijgewoond, besprekingen werden gehouden over afvalwaterzuive-
ringskwesties, onder meer met de firma Passavant.

iu*e-brr.g, Bijgewoond werd een vergadering van de Commissie tech-

nische stofbeitrijding in de ijzer- en staalindustrie en van de §íerkgroep
stofmeting en documentatie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en

Staal.
Zweden en Denemarken: Bezocht werd het Congres van een internatio-

nale normalisatiecommissie over akoestische vraagstukken, besprekingen op

het gebied van lichtonderzoekingen vonden plaats.
Ntorwegen: Geadviseerd werd over afvalwaterzuivering en de toepas-

sing van de ,,aeratiesloot".
joegoslavië: Een internationale conferentie over industriële hygiëne te

Zagreb werd bijgewoond.

SpsuB.vrnr

FIet door de drie afdelingen en twee groePen van het Instituut voor
Gezondheidstechniek T.N.o. verrichte speurwerk kan in de volgende drie
gebieden worden onderscheiden:

gezondheidstechniek van water, bodem en lucht;
industriële gezondheidstechniek;
gezondheidstechniek bij het bouwen

en als volgt worden samcngevat:

l. Gezondbeidstecbniek vdn water, bodem en lucht

Kunstmatige bereiding van grondwater in verband met de toenemende

-"t. *rrrin bij de winning van drinkwater van kunstmatig geproduceerd
grondwater wordt gebruik gemaakt

Hiertoe vond in verschillende waterwingebieden onderzoek plaats

naar de chemische veranderingen, die het geïnfiltreerde water op zijn
weg door de bodem ondergaat. Voor zover gewenst werden tevens de bac-

rcriologische omstandigheden onderzocht met het oog oP de bodemweer-

stand, de algengroei in de infiltratievijvers en secundaire kwelmeren en

werd de invloed van smaakverwekkende algen nagegaan.
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_ Dit speurwerk omvatte voorts onttrekken van koolzuur aan grondwater
door middel van een beluchtingsrotor en de invloed lran detígenten of
andere oppervlaktespanning-verlagende middelen op het oploss.. irr, ,,r,rr-
stof in het water.

Fundamenteel onderzoek naar de beluchting (aeratie) van huishoudelijk
en industrieel afvalwater door middel van verschillende typen rororen

Deze werkzaamheden omvarren de bestudering van het zuurstoftoe-
voer-vermogen en het energieverbruik; de verdere ontwikkeling van de

"envoudige afvalwaterzuivering volgens het systeem Voorschoten (ring-
sloot met beluchtingsrotor) voor kleine gemeenschappen; de zuiverende
waarde van dit systeem, de slibproduktie en het drogen van het slib; de
toepassing van een kleinere tank dan voorheen gebruikelijk was; de moei-
lijkheden, die de aanwezigheid van detergenten in het afvalwater kunnen
veroorzaken enz.
onderzoek in de nabijheid van verschillende plaatsen van ons land naar
de aard en de mare van de verontreiniging van de buitenlucht

Dit onderzoek rond Beverwijk kon in het verslagjaar grotendeels worden
stopgezet. Ter controle werden hier nog slechts enkele meetpunten aan-
gehouden. De meringen in de omgeving van Rotterdam .r, lrrn Dordrechr
werden voortgezer en zullen voo.q/ar Dordrecht betreft binnenkort beëin-
digd worden. In het lVestland en bij verschillende andere plaatsen in
Nederland werd met metingen aangevangen.

Deze werkzaamheden omvatten voorts de constructie van een stofcon-
centrator, waarmede na de voorbereidingen in het laboratorium reeds
proeven in de praktijk konden worden genomen en studie van de ver-
schillende methoden om - mede met het oog op internationale samen-
werking - de aard en mate van luchtverontreinigingen nader te kunnen
bepalen en met elkaar te vergelijken.

2. Industriële gezondbeidstechnieh

Studie en onderzoek betreffende het vóórkomen en het bestrijden van
luchtverontreinigingen

Voor het verkrijgen van basisgegevens over de vóórkomende luchtver-
ontreinigingen in industriële bedrijven als onderdeel van een meer om-
vattend onderzoek over de betrekkingen tussen de geconstateerde ver-
ontreinigingen en de invloed daarvan op de gezondheid, vond een sysre-
matisch onderzoek plaats in enkele pigmentfabrieken, in verschillende giete-
rijen, in een loodverwerkend bedrijf en in vele andere meer incidentele
gevallen.

Ter bestrijding van deze luchtverontreinigingen werden bestaande af-
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zuigsystemen doorgemeten en adviezen verstrekt ter verbetering van de
toestand. De studie over de afzuiging van zuurkasten werd beëindigd.

In het laboratorium werd verder gewerkt aan de stofkamer en werden
verschillende analysemethoden en methoden voor het meten van luchtsnel-
heden onderzocht.
Onderzoek over extreme klimaten in de industrie

Over het in voorafgaande jaren in de steenfabrieken verrichte gecom-
bineerde medisch-technische onderzoek werd een samenvattend rapport op-
gesteld. Ter afsluiting van het onderzoek werd nog een aantal aanvullen-
de metingen uitgevoerd. De resultaten van de onderzoekingen in textiel-
fabrieken werden uitgewerkt; dit betrof ecn onderzoek naar de warmteuit-
wisseling tussen lucht en bodem en de invloed daarvan op het klimaat.

Aangezien het menselijk lichaam in bepaalde industrieklimaten aan een

sterke éénzijdige straling wordt blootgesteld, ontstaat enerzijds een medisch
probleern - de toelaatbare straling - anderzijds een technisch vraagstuk

- het zoei<en naar methodieken om de hoeveelheid ingestraalde warmte
te kunnen bepalen. Er werd nu een tweetal methodieken ontvrikkeld om
de zg. elementaire vormfactor, dat is de vormfactor van een punt ten op-
zichte van een oppervlak, te hunncn vastleggen. Een pop met de afme-
tingen van een mens (dummy) werd ontwikkeld en uitgerust met stralings-
on[vangers, waarmede de ontvangen hoeveelheden straling rechtstreeks
kunnen worden gemeten.
Het vóórkomen van hoge lawaainiveaus

Ten einde inzicht te verkrijgen in de invloed van hoge lawaainiveaus
werd een automatische geluidanalysator gebouwd waarmede ervaring werd
opgedaan wat betreft het gebruik van deze apparatuur en de interpre-
tatie van de daarmede verkregen uitkomsten.

Over de invloed van lawaai op individuele en groepsprestaties, zo-
mede op het individuele dan wel groepsgedrag vond literatuurstudie plaatt.
Dit is een voorbereiding voor het te verrichten onderzoek, v/aarvoor een

subsidie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt ont-
vangen.

3. Gezondheidstechniele bij het bouwen

Hct binnenklimaat van woningen en gebouwen

De statistische bewerking van het omvangrijke materiaal, dat het syste-
matisch onderzoek naar hec luchttransport door ramen in de proefwo-
nin3en te Rotterdam heeft opgeleverd, werd in 1958 voltooid. De in voor-
afgaande )aren verzamelde gegevens over het binnenklimaat (behaaglijk-
heid) en heu warmteverbruik van de in de proefwoningen toegepaste ver-
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'warmingssystemen werden uitgewerkt. Voorts vond een aantal meer inci-
dentele klimaatmetingen bij verschillende verwarmingssysremen plaats.

Ten einde te komen tot een thermische verbetering van ramen en ko-
zijnen werd medegewerkt aan een studie, die ten doel heeft de technische
maar vooral de organisatorische moeilijkheden te overwinnen die de ver-
betering van in het bijzonder houten ramen nog in de weg blijken te sraan.

Voorbereidingen werden getroffen voor een in 1959 te houden enquète
over de opvattingen van de bewoners van huizen over individuele dan wel
collectieve woningverwarming, zulks ter aanvulling van de reeds verza-
melde technisch-fysische gegevens op dit gebied en de exploitatiekosten.

Aangezien nog weinig inzicht bestaat in de relatie tussen het lucht-
transport door vertrekken, de verwarming en het optreden, vooral in de
huidige kleine woningen, van vochtverschijnselen, werd een elektrisch ana-
logon vervaardigd, waarmede de luchtdoorlaat door kieren en de lucht-
verplaatsing in woningen e.d. onder invloed van drukverschillenkanworden
bepaald. Met dit analogon werd reeds een drietal problemen onderzocht.
Voorts werd een methode ontwikkeld om door middel van ,,tracer-gas"
metingen in de praktijk te kunnen doen. De studie over vochtproblemen
en de vochtbalans van woningen werd voortgezet.

Aangezien de thans gangbare bouwkundige constnicties en voorzienin-
gen op het gebied van verwarming en ventilatie nog moeilijkheden op-
leveren voor de luchtcirculatie en luchtstromingen in. woningen met het
oeg op de behaaglijkheid, werd in Delft een proefkamer gebouwd ter
grooite van een kantoorvertrek en voorzien van één buitenwand, zoals
deze momenteel veelvuldig wordt gebouwd. In deze proefruimte zullen al-
le variabele klimaatfactoren kunnen worden geïmiteerd, zoals raamtempe-

;1ffi:, 
verwarming en ventilatie in het vertrek en infiltratie door de

Geluidisolatie en geluidhinder

Aangezien de geluidhinder in woningen voor een belangrijk deel betrek-
king heeft op radiogeluiden, werden in het verslagjaar vele radiopro-
gramma's geanaliseerd met het doel voorstellen te formuleren om te zijner
tijd het tot dusverre voor ons land geldende voorlopige normblad ,,Ge-
luidwering in woningen" te herzien.

Een onderwerp van studie betrof de spreiding van de geluidisolatie.
De indruk bestaat namelijk dat de geluidisolatie van muren en vloeren van
bepaalde materialen afwijkingen van de ,,massawet" yertoont, die groter
zijn dan de ,,normale" spreiding van de geluidisolatie doet verwachten.
Voor deze studie werden de door de Technisch Physische Dienst T.N.O.
en T.H. beschikbaar gestelde gegevens gesystematiseerd.
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Over de zg. ,,flankerende transmissie" (de langs andere wegen dan
vloer of muur overgedragen geluidenergie) vond laboratoriumonderzoek
plaats en werden twee werkrapporren opgesteld.

De contactgeluidisolatie van vloeren in de etagebouw is in ons land
over het algemecn zeer onvoldoende. Verwacht wordt dat een grote
verbetering kan worden bereikt door het aanbrengen van een ,,zwevinde
dekvloer". In ecn woningcomplex te Amsterdam werd met dit soort vloe-
ren een proefneming op vrij grote schaal opgezet. Aan de reeds gereed-
gekomen vloeren werd de geluidisolatie gemeten.

. Eén van de meest genoemde oorzaken van geluidhinder in de etage-
bouw vormt het uit trappehuizen afkomstige lawaai. In voorgaande jaren
werden in samenwerking met de gemeente Rotterdam drie series proeven
gedaan om deze hinder door het aanbrengen van verschillende soorten
geluidabsorberend materiaal te verminderen. Een samenvatrend overzicht
van de toen gedane meringen kwam dit jaar gereed,.

Over het waterleidinglawaai werden in voorafgaande jaren zowel in de
proefwoningen re Rorrerdam als in het laboratorium vele metingen ver-
richt betreffende de demping der trillingen in buizen van lood, koper of
plastiek. De resultaten van dit inmiddels afgesloten onderzoek weràen in
werkrapporten vastgelegd.

Ten slotte zij vermeld dat over de indertijd gehouden geluidhinder-
enquéte in etagewoningen een tweede rapporr verscheen, nl. over de
sociaal-psychologische aspecren van de geluidhinder.

Dagverlichting cn bezonning

Op grond van vroeger verrichte onderzoekingen en mede naar aanlei-
ding van de opvattinger.r der bewoners over de wenselijke bezonningvanhun
woningen werden richtlijnen opgesteld. In nieuwe woonblokken van enkele
gemeenten werd de bezonningssituatie nagegaan. Aan de bezonnings-
liniaal, waarmede stedebouwkundigen en architecten op eenvoudige wij-
ze hun plannen aan genoemde richtlijnen kunnen toetsen, werden 

-enkele

nieuwe hulpmiddelen toegevoegd.
Ter einde na re gaan op welke wijze een doelmatige dagverlichting kan

worden verkregen, werden elders verrichte onderzoekingen over de dag-
verlichting in verschillende schooltypen kritisch bekeken.
lW'oonv raagstukken

Er vond verdere medewerking plaats aan de werkzaamheden van een
aantal door derden ingestelde studiegroepen e.d. Dit betrof onder meer
de door het Nederlandse Congres voor Openbare Gezondheidsregeling en
het Nederlands Instiruut voor Volkshuisvesting en Stedebouw ingestilde
Studiecommissie Grondslagen §loningwaardering, waarvoor het eindrap-
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port over de kwaliteit van woningen vrijwel werd voltooid' In aansluiting
hierop werd aangevangen met een studie over de waardering van stede-

bouwkundige elementen, zulks in het verband van de door bovengenoemde
instanties ingestelde Studiecommissie Grondslagen Stedebouwkundige
'§íaardering.

Met deze studie als achtergrond werd deelgenomen aan een gezond-
heidsonderzoek over woningaspecten onder auspiciën van de W'ereldge-

zondheidsorganisatie.
Ten einde een nader inzicht te verkrijgen in de verwezenlijking van de

als noodzakelijk erkende aan de huidige woningbouw te stellen gezond-
heidstechnische eisen, werd in enkele steden een rtnderzoek gedaan naar
de situatie bij circa 1O.OOO woningwetwoningen aan de hand van het
bij de plaatselijke gemeentelijke diensten aanwezige materiaal.

In het kader van de Studiegroep Sociologische Grondslagen van de
r§íoning van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
werd, ten einde een nader inzicht te verkrijgen in de uit sociolo$isch en

sociaal-psychologisch oogpunt aan woningen te stellen eisen, een schema

opgesteld dat door genoemde studiegroep werd aanvaard.
In verband met het ontbreken van goed omschreven functionele grond-

slagen van de woning werd indertijd door onder meer de Nederlandse Huis-
houdraad en het Bouwcentrum een studiecommissie in het leven geroePen.

Enkele onderdelen van de daarvoor te verrichten studie (gezondheidstech-
nische eisen, geestelijke en iichamelijke gezondheid), waaraan door het
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. werd medegewerkt, zijn geheel

of nagenoeg geheel voltooid.
Medewerking werd verleend aan een oriënterende studie over de so-

ciaal-pedagogische voorzieningen, waaronder voorlichting, die getroffen
dienen te worden om de ontwikkeling van het woonmilieu te kunnen be-

vorderen.

Scholen

De laatste hand werd gelegd aan het rapport van de Studiecommissie
Kleuterscholen, ingesteld door het Ne.lerlands Congres voor Openbare Ge-
zondheidsregeling, waarvan het secretariaat en rapporteurschap door het
instituut werden .waargenomen. Voorts vond medewerking plaats aan en-
kele commissies ingesteld door het Informatiecentrum voor Scholenbouw,
'waarvan het secretariaat bij het Bouwcentrum berust.

StudentenhuisYesting

Aan een studie en publikatie over de eisen, die aan de huisvesting
van studenten moeten worden gesteld, vond verdere medewerking plaats.
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VoonrrcnrrNc

Behalve bepaalde werkzaamheden, die hierboven bij woonvraagstukken
werden ondergebracht en niet in de laatste plaats een voorlichtend karakter
hadden, werd het resultaat van de verrichte werkzaamheden periodiek uit-
gedragen. Dit betrof onder meer de volgende voordrachten.

Tijdens de door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskun-

de georganiseerde cursus Gezondheidszorg en Preventieve Geneeskunde

werden behandeld: klimaatregeling, lawaaibestrijding in de industrïe, af'
zuiging van stof in industriële ruimten, de bouw van scholen en de me-
disch-sociale aspecten van de volkshuisvesting, stedebouw en ruimtelijke
ordening.

Tijdens een gecombineerde bijeenkomst van de AfdelingvoorGezondheids-
techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en andere instellingen
werden besproken: het meten en analyseren van geluid, ventilatie door
ramen, en dagverlichting en bezonning.

Voor de Veiligheidscursus van het Veiligheidsinstituut te Amsterdam
werd gesproken onder luchtverontreiniging, opsporing en meting' en voor
de Nederlandse Huishoudraad over waterbeschaving.

Voor het Groot Congres 1958 van het Nederlands Congres voor Open-
bare Gezondheidsregeling werd een pre-advies opgesteld over de Sezond-
heidstechniek en de geestelijke en lichamelijke hygiëne van het woonmilieu.

In het buitenland werden twee voordrachten gehouden, te weten voor
de te Berlijn gehouden Gesundheitstechnische Tagung 1958 overwarmte-
behoefte, berekeningsmethoden in Nederland en België, in het bijzonder
met het oog op de luchtdoorlaatbaarheid door ramen. Op het te Brussel

gehouden internationale congres van versr'arming en klimaatregeling werd
óver het verrichten van klimaatmetingcn gesproken cn de door het Instituut
voor Gezondheidstechniek T.N.O. ontwikkelde aPParatuur gedemonstreerd.

Li t er at uur d o c an? e nt dt i e

Door de Afdeling Documentatie van het Instituut voor Gezondheidstech-
niek T.N.O. wordt sedert enkele jaren een bedrijfsgeneeskundige litera-
tuurdocumentatie verzorgd. De daaraan verbonden werkzaamheden werden
ten behoeve van een aantal geïnteresseerde instellingen voortgezet.

Tezamen met het Centraal Technisch Instituut T.N.O. werd de tweede
druk voor het boek ,,Naar 'W'armer §loningen" van de architect Koen
Limperg bewerkt.

Voor een meer gedetailleerd verslag moge hier worden verwezen naar
her verslag over het jaar 1958 van het Instituut voor Gezondheidstechniek
T.N.O., dat afzonderlijk wordt gepubliceerd.
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MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

ALGEMEEN

Prof. Dr. R. H. de Waard, die van de aanvang af deel heeft uitgemaakt
van het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O., heeft per I
januari 1959 bedankt als lid. Aan Prof. de §íaard wordt ook op deze
plaats dank gebracht voor al hetgeen hij in de loop der jaren voor de af-
deling heeft verricht.

Daar het aantal gesubsidieerde onderzoekingen op het gebied van de oog-
heelkunde toenam, werd het gev/enst geacht het bestuur met een specia-
list op dit gebied uit te breiden. Het bestuur van de Gezondheidsorga-
nisatie T.N.O. heeft daarom Prof. Dr. J. ten Doesschate met ingang van
1 januari 1959 benoemd tot lid van het bestuur van de Medisch-Fysische
Afdeling T.N.O.

De samenstelling van het afdelingsbestuur was op 1 januari 1959 als
volgt:

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. H. C. Burger, ondervoorzitter,
Prof. Dr. J. ten Doesschate, Prof. Dr. A. J. H. Vendrik,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Prof. Dr. Ir. C. J. D. M. Verhagen,
Prof. Dr. L. B. \rf. Jongkees, Prof. Dr. H. de Vries,
Prof. Dr. H. A. Snellen, A. E. \ï/inkel, secretaris.

FIet bestuur heeft in het verslagjaar driearaal vergaderd.

§TERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN

In het afgelopen jaar werd de '§íerkgroep voor Elektromyografie inge-
steld. Overigens hadden de werkzaamheden van de afdeling zonder veel
wijzigingen voortgang. §flel kondigden veranderingen zich aan.

Daar het wenselijk werd geacht, dat de radiologische en radiobiologische
activiteiten binnen de Gezondheidsorganisatie T.N.O. bijeengevoegd wer-
den, heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloten de
Radiologische \íerkgroep T.N.O. met ingang van 1 januarí 1959 van de

Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. af te scheiden. Elders in het verslag
wordt hierop teruggekomen.

Voorts vordert de bouw van het nieuwe laboratorium te Utrecht voor
het Medisch Fysisch Instituut T.N.O. dusdanig dat gehoopt wordt, dat
dit instituut in het najaar van \959 naar Utrecht kan overgaan.
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\írnrcRosp voon Erer<rRo-ENcETALocRAFIE

De heer A. M. Hamoen is benoemcl tot lid.
De werkgroep is in 1958 éénmaal bijeen geweest.

Subgroep,,Frequentie-o"nalyse ttan bet E.E,G."

Prof. Dr. H. de Vries heeft zicht teruggetrokken uit de subgroep

,,Frequentie-analyse van het E.E.G.".
Op de twee bijeenkomsten, welke in de verslagperiodc hebbcn plaats-

gevonden, zijn de volgende voordrachten gehouden:

a. ,,Het verband tussen elektro-encefalografische en psychologische gege-

vens van normale volwassenen" door Dr. P. F. lVerre.

b, ,,Analyse en weergave van signalen" door Dr. L. FI. van der Tweal
en Dr. J. Strackee.

IN nrr KADER vAN DE IIERKGRotrP
GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ

Mrorscu-Fvsrscnr ArnrLrNc T.N.O.

vooa Err.rrno-ENcEFÀLoGRATIE IN
ANDEREN MET SUBSIDIE VAN DE

l. Onderzoek betrcÍf ende het lokaliseren aan primaire epileptiscbe
haarden

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. J. Droogleever
Fortuyn te Groningen,

In de loop van het jaar kwarn de kathodestraaloscillograaf voor de ge-

lijktijdige registratie met vier kanalen gereed.
In totaal werden 14 katten met in het rinencefalon chronisch geïmplan-

teerde elektroden onderzocht. De elektroden werden met behulp van een

stereotactische apparatuur ingebracht en de lokalisatie röntgenologisch ge-
controleerd. Na een week werd zowel van de diepte als van de schors
afgeleid en door de ,,evoked potentials" de convergentie van sensorische
prihkels op de onderzochte structuur nagegaan. Nadien werd met ver-
schillende paraneters elektrisch geprikkeld en de drempel van de diverse
prikkeleffecten en van epileptische insulten nagegaan. Tijdens de prikke-
ling werden via kathodestraaloscillografen de stroom en de spanning, die
werkelijk door het geprikkelde substraat gingen, gecontroleerd.

Om na te gaan of tijdens de verschillende gedragingen van het proef-
dier de drempel van de prikkeleffecten en de epileptische na-ontladingen
veranderen, werd een dier geprikkeld, terwijl het in de toestancl van slaap,
voedselopname, angst, enz. verkeerde.
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De inmiddels uitgevoerde proeven toonden aan, dat inderdaad de drem-
pel voor de stimulatie-etlecten, overeenkomstig de uitgangssituatie van het
proefdier, verandert.

2. Onderzoele inzahe frequentie-analyse oan bet elektro-encefalograrn bfr
proaocatie met llitsprikheling en bij geluid- en reukprooocatie

Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn te Groningen heeft het volgende mede-
gedeeld:

a. De frequentie-analyse van het elektro-encefalogram bij lichtflitsprik-
keling

Voor dit onderzoek werden dit jaar gegevens verzameld van normale
proefpersonen. Door moeilijkheden van verschillende aard werd het on-
derzoek vertraagd.

b. De frequentie-analyse van het elektro-encefalogram bij geluid- en reuk-
provocatie.

FIet onderzoek inzake geluidprovocatie is afgesloten en een publikatie
daarover is ter perse. Het bleek, dat een derde der onderzochte patiënten
alleen tijdens toedienen van clicks in een volgorde van 2 per seconde

epileptische verschijnselen in de temporaalhersenen vertoonde en niet
tijdens de andere gebruikelijke stimulatiemethoden.

Er werden gegevens verkregen bij reukprovocaties uitgewerkt. FIe; on-
derzoek werd echter onderbroken door ernstige ziekte van een medewerker.

3. Onderzoekingen betreflende de patbolysiologie oan de temporale epi-
lepsie, beteffende de elektrornyogralie en betrelfende de elektro-
coagulatie in de bersenen

Dr. O. Magnus te 'Wassenaar heeft over deze onderzoekingen het vol-
gende medegedeeld:

a. Onderzoekingen betreffende de pathofysiologie van de temporale epi-
lepsie

In de eerste helft van het jaar werd het onderzoek naar de functionele
lokalisatie in het gebied van de entorhinale schors voortgezet en uitge-
breid. Er werden twee stellen zespolige elektroden gebruikt en overge-
gaan werd tot een semi-chronische techniek, waarbij de proefdieren enige
tijd na het inplanteren van de elektroden in leven werden gelaten. Verder
werd zowel tijdens als na de prikkeling geregistreerd.

Gedurende de tweede helft van 1958 moest het onderzoek djdelijk
worcien gestaakt, ten dele omdat op de anatomische lokalisatie van de
prikkelpunten moest worden gewacht, ten dele omdat voorrang werd
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verleend aan het onderzoek over de elektrocoagulatie. Het ligt echter in de

bedoeling het onderzoek binnenkort weer te hervatten.

b. Onderzoekingen betreffende de elektromyografie
Evenals in voórafgaande jaren werd voornamelijk klinisch elektromyo-

grafisch onderzoek verricht.

c. Onderzoekingen betreffende de elektrocoagulatie in de hersenen

Een onderzoeÈ *erd gedaan rtaar de eigenschappen van het elektrocoa-
gulatietoestel volgens §íyss.

Met dit toert"l werden coagulaties gemaakt met constante sPanning

en vervolgens met constante ;troom. De variatie van de weerstand,

afhankelijf van het hersendeel waarin zich de coagulatie-elektrode be-

vond en van de grootte van deze elektrode, werd onderzocht. FIet ver-

schijnsel van ,,baÉken" bleek te berusten op koken van het weefsel bij
de elektroden. Opmerkelijk was, dat wanneer het niet tot koken kwam
de maximale coagulatie op enige afstand van de elektrode optrad' In over-
eenstemming hieràee weró ook bij meting van de temperaruur in de haarden

met behulp-van thermokoppels de hoogste temPeratuur op enige afstand

van de coagulatie-elektrode gevonden.
Ten einde te homen tot een betrouwbare coagulatietechniek werd ge-

tracht een methode te ontwikkelen, waarbij met behulp van thermo-
koppels - op verschillende afstanden van het centrum van de coagulatie-

elektrode aangebracht - tijdens de coagulatie continu de temperatuur kan
worden geregistreerd. Hoewel ror nu toe bemoedigende resultaren verkre-
g.r, *.à.r, zal de techniek verder moeten worden geperfectioneerd'

onder leiding van Dr. van der Tweel werd begonnen mer her ontwikkelen
van een betrouwbare elektrocoagulator. Als eerste staP hiertoe werd een

spanningsbron ontwikkeld nlet een zeer constante sPanning en 
-een 

afge-
geven vermogen van ca. 40 '§?'att. Voorlopig werd voor de frequcntie
2O.OOO Hz. gekozen. Dit apparaat wordt thans gebouwd.

4. Spectrograt'iscb onderzoele van bet elektro-enceÍalogrd.m bij normale
proet'personen en bij lijders aan epilepsie

Deze onderzoekingen worden verricht onder leiding van Dr. §fl' Storm

van Leeuwen te Leiden.
De uitwerking van de gegevens verkregen door registratie van de elek-

trische activiteiivan de hersenen van enige patiënten te Oslo is beëindigd.

De resultaten zullen voor een deel in publikaties vermeld worden, an-

derdeels leiden tot voortgezet onderzoek.
FIet onderzoek naar de oorsproug en de spreiding van het alfa-ritme is
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hervat. Een verbeterde afleidmethode wordt roegepasr, waardoor een
nr.uvrkeuriger differentiatie mogelijk is.

Het onderzoek naaÍ de elektrische verschijnselen in de hersenen
van honden wordr voortgezer. De technische moeilijkhcdcn zijn nog niet
geheel overwonnen.

Een onderzoek is aangevangen naar de correlatie van het elektro-ence-
falogram en gegevens zijn verkregen bij voorwaardelijkereflex-experimenten.

5. onderzoek be*et'fend.e de t'requentie-analyse oa, ltet tbltaritme ten
beboeve ztan bet psycbiatrische onderzoek

Aan prof. Dr. L. van der Horst te Amsterdam is in het afgelopen jaar
een aanvullend subsidie verleend, ten einde een werenschrpp"ulk" -"d.-
werker in staat te stellen het onderzoek naar de correlatievaípsyc'hologische
gegevens en elektro-encefalografische gegevens, dat hij ondèr leiding van
Dr. Storm van Leeuwen bij normale personen heeft verricht, ,u àrder
leiding van Prof. van der Florst voort tè zetten bij patiënten.

over de werkzaamheden in 1958 kan het volgende worden raedegedeerd:
In het afgelopen jaar werden de resultaten van het onderzoek 

"rraa. 
de

relatie tussen de frequentie van het alfaritme en de schrijfsnelheid in een
publihatie verwerkr. Een van de conclusies, waarroe dit onderzoek leidde
en 'w-Aar het volgende onderzoek op aansloot, was, dat de i,stelling van de
proefpersoon tijdens de testsituatie zich onder meer manifesteeit in de
schrij,csnelheid. Dit komt in het bijzond eÍ nàar voren, indien met de frequen-
tie van het alfaritme van de proefpersoon rekening wordt gehouden.

In aansluiting op het bovenvermelde onderzoek *.id ..n t.rÍil- ,.r-
vaardigd, waarvan de scènes zodanig waren gekozen, dar verwacht werd
dat de instelling van de proefpersoon duidelijk naar voren kon komen.
Deze film werd voor een aantal proefpersonen afgedraaid, waarbij tevens
he.t elektro-encefalogram werd opgenomen. Direci na de proef werd de
schrijfsnelheid bepaald. Inderdaad werden aanwijzingen ge,rónd"n voor een
relatie tussen elektro-encefalografische fenomenen tild.t r h.t waarnemen
van de testfilm en karakterologische kenmerken van de proefpersoon.

Enkele oriënterende metingen werden verricht betreffende vooÀaarde-
lijke reflexen. Hierbij werd als prikkel een lichtbron gebruikt. De reactie
werd in het elektro-encefalogram en de analyse daarvan bestudeerd. Als
indifferente stimulus werd een zoemerroon gebruikt.

6. onderzoeb o,er de elebtrische activiteit en d.e prilebelbaarheid. ,an
het rwggemerg na d.oorsnlding

Voor dit onderzoek werd indertijd subsidie verleend aan prof. Dr. J. ten
Cate te Amsterdam.
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Bij katten en konijnen onder Nembutalnarcose werd bestudeerd, welke
invloed Megimide op de spontane elektrische activiteit van de hersenen

en ruggemerg bezat.
Tevcns werd de invloed van dit farmacon nagegaaï op de amplitudo

van de mechanisch opgewekte kniepeesreflex, welke isotonisch geregis-

treerd werd.
Megimide bleek de amplitudo van het elektro-encefalogram in alle ex-

perimenten te verhogen.
Ook de frequenties van het elektro-encefalogram vertoonden in vele

gevallen een toename. Daarentegen bracht Megimide na ruggemergsdoor-
snijding geen veranderingen teweeg in de amplitudo van de kniepeesre-
flex en van de spontane elektrische activiteit van het ruggemerg, terwijl
de frequenties daarvan een weinig toenamen.

Geconcludeerd werd, dat het farmacon vrijwel uitsluitend hoger gele-
gen structuren van het centrale zenuwstelsel beïnvloedt.

7. Onderzoeh naar bet patroon van d,e elektriscbe actioiteit oan de pre-
matuur en de à terrne geborenen

Aan Prof. Dr. G. P. M. Horsten te Amsterdam is in het afgelopen
jaar een aanvullend subsidie verleend ten einde hem in de gelegenheid
te stellen de beschikking te krijgen over betere apparatuur.

In het afgelopen jaar werden van geboren kinderen ruim 1500 elek-
tro-encefalogrammen vervaardigd. Hieronder bevonden zich de volgen-
de bijzondere gevallen:

45 kinderen per forcipale extractie
10 kinderen per sectio caesarea
75 prematuur geborenen
60 kinderen met een abnormale ligging.

Het onderzoek naar de elektrische activiteit van het kind in utero werd
voortgezet.

De tot dusver geregistreerde elektro-encefalogrammen van de prematuur
geborenen zijn momenteel in bewerking voor een dissertatie.

8. Ond.erzoeb inzahe licbtprihheling ooor encefalogralie, pupillogralie en

retinogralie en onderzoek inzake de t'lihker-lusie-lrequentiebepaling

Aan Dr. L. H. van der.Tweel te Amsterdam is een aanvullend subsidie
verleend voor de bouw van een nieuw prikkelapparaat.

In het afgelopen jaar werden de krommen, die in Oslo zijn opgenomen
met diepte-elektroden, verder uitgewerkt in samenwerking met het Medisch
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Fysisch Instituut T.N.O. en Dr. '§í'. Srorm van Leeuwen. De belangrijkste
gegevens sinds het vorige jaarrapport zijn dat de responsies op gemodu-
leerd licht op diverse dicht bij elkaar gelegen plaatsen in de cortex soms
zeer weinig onderling gecorreleerd zljn en ook weinig mer eventuele tweede
harmonischen. Bij een frequentie van 1O Hz werden tweede harmonischen
gevonden ook bij kleine modulatiediepten; deze hadden hun grootste
amplitude in een ander kanaal dan dat, waar de grondfrequentie van
10 Hz maximaal was. Bij prikkeling met 20 FIz was de grootste responsie
ook in het kanaal, waar de tweede harmonische (20 Hz) bij prikkeling
met 10 Hz maximaal *-as.

Het flikker-fusie-apparaat is voorts gebruikt voor verdere onderzoekin-
gen over drempelwaarden. Er werd een aantal krommen van de kritische
fusie-frequentie (C.F.F.) opgenomen zonder omgevingsvelden en mer om-
gevingsvelden van verschillende helderheid. Bij lage frequenties en bij
hoge frequenties bij kleine gezichtsvelden wordt bij gelijk omgevingsveld
een lagere drempelwaarde gevonden. Dit werd ook getoetst met flitsen,
waarbij eveneens vastgesteld kon worden, dat een positieve en een nega-
tieve flits op een bepaalde ondergrond dezelfde drempelwaarde hebben.
De afhankelijkheid van de veldgrootte en de intensireit is nog bestudeerd;
de relatieve drempel is bij benadering omgekeerd evenredig met de
vierkantswortel van het oppervlak.

Uit waarnemingen, waarbij om het testvlak een zwarre ring is aange-
bracht, blijkt dat ook hier een maximale gevoeligheid te bereiken valt
bij een bepaalde verlichting van de resr van her gezichtsveld. Deze ligt
echter veel hoger dan de helderheid van het testveld.

9. Onderzoeh inzabe de ob jectieae llihker-lusie-lrequentie met behulp
van bet elektroretinogram

Aan Dr. H. E. Henkes te Rotterdam is voor dit onderzoek een aanvul-
lend subsidie verleend voor de bouw van een flikkerapparaat.

Het bepalen van de objectieve flikker-fusie-frequentie met behulp van
het selectief versterkte flikker-elektrorerinogram (E.R.G.) was wederom
dit jaar een voornaam punr in de klinische elektroretinografie. De objec-
tieve beoordeling van de kegeltjes-activiteit van het netvlies berust vooral
op de mogelijkheid een kritische-fusie-frequentiecurve (C.F.F.-curve) te
kunnen construeren. Voor de differentiële diagnose der verschillende vor-
men van zogenaamde congenitale amblyopieën blijkr de C.F.F.-bepaling
een aanwinst; dit geldt in het bijzonder voor de diagnostiek van de incom-
plete vormen van totale kleurenblindheid. De consrrucrie van een C.F.F.-
curve bleek bij gebruik van selectieve versterking van her flikker-E.R.G.
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zelfs mogelijk in 213 var de gevallen van primaire tapeto-retinale degene-
ratie, waar met de conventionele methode geen responsies aantoonbaar
bleken. Dat met de gevolgde methode een beoordeling van het kegeltjes-
systeem beter mogelijk is, ligt voor de hand. Vooral voor de diagnostiek
van de afwijkingen bij het blinde en slechtziende kind toonde deze me-

thode zijn waarde. O.a. bleek het mogelijk aan de hand van deze verfijnde
techniek de prognose ten aanzien van de uiteindelijke functie van het net-
vlies bij jeugdige lijders aan aangeboren cataract nauwkeuriger te kunnen
stellen.

\T1nrcnorr,,,SraNDaAnDIsATIE vAN oo FortocanprocRartn"

De heer H. Hartman, arts, is benoemd tot lid van de r0íerkgroep ,,Stan-
daardisatie van de Fonocardiografie".

De werkgroep is in het afgelopen jaar éérmaal bijeen geweest.
Voortgegaan werd met het onderzoek naar de waarde van 60 filters

voor de klinische toepassing van de fonocardiografie. Het doel van dit on-
derzoek is te komen tot een standaardisatie van de filters. Aan de beoor-
deling van de fonocardiogrammen, opgenomen met deze filters, namen
behalve Nederlandse cardiologen ook buitenlanders deel.

Voor mededelingen omtrent de onderzoekingen, welke in het Medisch
Fysisch Instituut T.N.O. ten behoeve van de standaardisatie van de fono-
cardiografie worden verricht, wordt verwezen íaar hetgeen elders in het
verslag daarover is vermeld.

'Wr,Rrcnorp voor Erri<rRoMyoGRAFïE

Daar het wenselijk werd geacht de samenwerking bij de onderzoekingen
op het gebied van de elektromyografie te stimuleren door het regel-
matig houden van bijeenkomsten van de werkers op dit gebied, heeft het
bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. de '§íerkgroep voor
Elektromyografie ingesteld.

De samenstelling van deze werkgroep is als volgt:

Ir. D. H. Bekkering,
Dr. P. C. Boone,
Dr. J. §1. G. ter Braak,

J. H. van Ltyk, arts,
Dr. O. Magnus,

J. Mol, arts,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn D. van der Most van Spijk, arls,
(en als plaatsvervanger
Dr. H. F. R. Prechtl),
Dr. §7. J. M. Hootsmans,
Ir. J. Kuiper,

Dr. A. J. R. Simons,
Dr. \í. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel.
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Deze werkgroep is in het afgelopen jaar reeds driemaal bijeen geweest.
Voorlopig worden gezamenlijk klinische gevallen bestudeerd en getrachr
de zich daarbij voordoende problemen op re lossen.

§flanneer voldoende oriëntatie op de werkterreinen v^n de verschillende
leden heeft plaats gehad, zal de algemene werkwijze van de werkgroep
worden vastgesteld.

DOOR DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O. ZELYE AAN-
GEVATTE ONDERZOEKINGEN

l. MrorscH Fysrscn INsrrruur T.N.O.

De directeur Ir. D. H. Bekkering heeft over de werkzaamheden en be-
vindingen van het instituut het volgende medegedeeld:

Op 7 januari werd te Utrecht de eerste paal van het nieuwe gebouw
voor het Medisch Fysisch Instituut T.N.O. geslagen; door de voorspoedige
gang van zaken wordt verwachr, dat het gebouw voor oktober 1959 opge-
leverd zal worden.

Kenmerkend voor dit jaar kan beschouwd worden het in toepassing
brengen van de transistortechniek in het Medisch Fysisch Instituut t.N.O.
Dat deze techniek mer succes kan worden toegepast is voor een belang-
rijk gedeelte te danken aan de Philips Telecommunicatie Industrie ie
Hilversum, die 2 experimentele medewerkers van het instituur in staat
heeft gesteld een maand in een ontwikkelingslaboratorium te werken.

Diverse besprekingen en vergaderingen, waarop medisch-fysische onder-
§/erpen aan de orde waren, werden bijgewoond, zoals: de,,Conference on
Medical Electronics" te Parijs, de ,,secondes Journées Internationales de
Calcul Analogique" te Straatsburg, het ,,IIIe '§íereldcongres voor Cardio-
logie" te Brussel en de ,,Tagung Regelungsvorgànge in lebenden §(/esen,,
te Essen.

Bezoeken werden gebracht aan diverse instellingen om bij de Medisch-
Fysische Afdeling T.N.O. ingediende subsidie-aanvragen te kunnen ver-
duidelijken.

Elebtrologie

a. Frequentie-analyse van her E.E.G.
Dit jaar werd begonnen mer het bedrijven van de frequentie-analyse

van het E.E.G. tijdens hartoperaties. Hiervoor wordt een eenvoudige
frequentie-analysator met enkele breedbandfilters onrworpen.
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à. Impulssortering bij de elektromyografie
Gebouwd werd een proefopstelling voor het automatisch meten van de

tijdsduur en de amplitude van de E.M.G.-signalen.
Er zijn reeds proefopnamen van een aantal elektromyogrammen ge'

maakt.

c. E.E.G.-telemetrie
Een E.E.G.-transistorversterker, modulator en zender voor het opnemen

van elektro-encefalogrammen 'ran vrijlopende honden werden gebouwd.
Een aantal elektro-encefalogrammen werd opgenomen,

Aleoestieh

a. Fonocardiografie
Van een groot aantal patiënten uit diverse klinieken werden hartgelui-

den op de rnagneet-band opgenomen. Deze opnamen moesten diencn
als basis voor de beoordeling van filters voor het fonocardiogram.

Aan het IIIe \íereldcongres voor Cardiologie werd deelgenomen door
het houden van een voordracht en het demonstreren van de apparatuur,
die gebruikt wordt bij het onderzoek naar de standaardisatie van de fono-
cardiografie.

Getracht werd de verschillen tussen de contactmicrofoon en de lucht-
microfoon hwantitatief te verduidelijken. Hierbij speelde het probleem
van de thoraximpedantie een grote ro1.

D. Astma-onderzoek
Begonnen werd met hct vervaardigen van trachea- en bronchiënmo-

dellen van plastic. De bedoeling is aan deze modellen stroommetingen
te verrichten om zodoende een indruk te krijgen van de stromingstoestand
in de grote luchtwegen; vooral de overgang laminair-turbulent heeft de

belangstelling.

Cybernetica

Literatuurstudies werden gemaakt onder meer over de sturing van de

skeletspier, over de pupilreactie, over de informatiecapaciteit van zenuw-
vezels e.d.

Dank zij een fellowship van de §í'orld Health Organization werd een

wetenschappelijke medewerker van het instituut in staat gesteld een half
jaar te werken aan het Massachusetts Institute of Technology te Cam-
bridge in de Verenigde Staten van Amerika.

a. Regelsystemen van de bloedsomloop
De log-antilogversterker kwam gereed. De analoog-simulator was nu
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zo ver gevorderd, dat het mogelijk werd het gedrag van elastische dik-
wandige buizen bij drukveranderingen en van de daarmede samenhangen-
de doorgestroomde vloeistof te bestuderen.

Een verwant probleem vormt het automatiseren van een mechanische
hart-longmachine, met dien verstande, dat binnen nauwe grenzen even-
veel bloed de machine verlaar als er intreedt.

Instramentdtie

Voor diverse instellingen werd appararuur vervaardigd en afgeleverd,

Hulp aan and.eren

Aan verschillende instellingen werden adviezen gegeven en inlichtingen
verstrekt.

2. Raororocrscnn §flrnxzAAMHEDEN

Commissie van Bijstand inzahe Rad,iologie

Ir. A. H. O. §(. de Bats heeft per I februari 1958 bedankt voor het lid-
maatschap. In zijn plaats werd rot lid benoemd Ir. A. Stegenga.

Voorts heeft Ir. B. H. §íoldringh zich uit de commissie teruggetrokken.
De Commissie van Bijstand inzake Radiologie is in het afgelopen jaar

tweemaal bijeengeweest.

Curatorium inzabe Radiologie
FIet curatorium is in de verslagperiode eenmaal bijeengeweest.
Besproken werden onder meer de maatregelen welke genomen dienden

te worden in verband mer de inschakeling van de Radiologische lilerkgroep
T.N.O. bij de uitvoering van het Veiligheidsbesluit ioniserende stralen en
welke plaats de Radiologische §íerkgroep T.N.O. dient in te nemen in her
kader van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Rad.iolo gisc b e'W erh gro e p 7.N.O.
Zoals elders reeds is vermeld, werd het wenselijk geacht binnen de Ge-

zondheidsorganisatie T.N.O. de activiteiten op radiologisch en radiobiolo-
gisch gebied bijeen re voegen. Op voorsrel van het bestuur van de Medisch-
Fysische Afdeling T.N.O. heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. de Radiologische §(rerkgroep T.N.O. van de genoemde afdeling
afgescheiden en gebracht onder het besruur, waaronder reeds de radiobiolo-
gische activiteiten van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (o.a. het Radio-
biologisch Instituut T.N.O.) ressorreerden. Dit laatstgenoemde besruur
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en het bestuur van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. zullen elkaar op
de hoogte houden van de werkzaamheden door uitwisseling van kwartaal-
en jaarverslagen.

Over de werkzaamheden en bevindingen van de Radiologische §íerkgroep
T.N.O. in het afgelopen jaar kan het volgende worden medegedeeld:

Met het in werking treden van het Veiligheidsbesluit ioniserende stralen
op 1 februari van dit jaar viel aan de Radiologische §lerkgroep de taak toe
in de daarvoor aangewezen verpleeginrichtingen onderzoekingen te verrich-
ten in verband met de afgifte van het in art. 20 voorgeschreven bewijs, dat
de inrichting aan de in het Besluit gestelde eisen voldoet. In de loop van het
jaar werden 84 inrichtingen bezocht.

FIet van kracht worden van het Veiligheidsbesluit heeft tot gevolg gehad,

dat ook de niet aangewezen inrichtingen meer aandacht zijn gaan besteden
aan de veiligheid. Dit uitte zich in een belangrijke toename van het aantal
verstrekte opdrachten: nl. 68 tegen 28 in het voorafgaande jaar.
Deze opdrachten kunnen worden verdeeld in:

Adviezen bij de bouw 11

Overige opdrachten in verband met de

beveiliging tegen ioniserende straling 22

IJkingen van röntgentoestellen 34

IJitvoeren van bestralingen (niet medisch) 1

Het aantal deelnemers aan de filmbadgedienst steeg van 757 tot 1857,
het aantal deelnemers aan de dienst voor periodieke controle van röntgen-
toestellen van76 tot 88.

De omvang van bovengenoemde werkzaamheden liet niet toe, dat veel
tijd werd besteed aan speurwerk. De lopende onderzoekingen op het gebied
van de dosimetrie van röntgenstralen met een luminescerende detector en

de ontwikkeling van een filmbadge voor langzame neutronen zijn daardoor
slechts weinig gevorderd. Het laatste onderwerp is thans weer ter hand
genomen. Voorts werd een oriënterende studie gemaakt op het gebied van
de meting van de in het menselijk lichaam aar,wezige radio-activiteit'
Het ligt in de bedoeling hiervoor een installatie te bouwen.

Verder kan nog wordcn medegedeeld, dat deelgenomen werd aandewerk-
zaamheden van de Commissie voor Ultraviolette Stralen van de Gezond-
heidsraad en aan die van de Subcommissie Stralingsveiligheid van Norm-
commissie 102 (kernenergie). In verband met dit laatste werd op 12 en 13
juni de I.S.O. Conference te Flarrogate bijgewoond.

Er werd zitting genomen in §í'erkgroep I (beperking dosis bij röntgen-
diagnostiek) van de Nederlandse Vereniging voor Elektrologie en Röntge-
nologie.
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Op 24 oktober werd een voordracht gehouden voor de Vereniging van
Ziekenhuisdirecteuren en op 8 en 9 december werd een cursus g"g.u",' rroo,
de ,,Stichting voor Radiopathologie cn Stralingsbescherming" àver dosirne-
trie met fotografische emulsies.

Op 13 december werd voor de Nederlandse Vereniging voor Elektrologie
en Röntgenologie gesproken over de filmbadgedienst van de Radiologische
§íerkgroep T.N.O.

3. WrnxcnoEp cEDE'I'ACHEERD BrJ PnoE. Dn. H. C. Bunorr rr lJrr.rcrrr
Voor de werkzaamheden in het afgelopen jaar van de werkgroep, welke

is gedetacheerd bij de gesubsidieerde onderzoekingen van prof. Burger
te Utrecht, wordr verwezen na r hergeen hieronder bij de onderzoekingln
is vermeld.

IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET
SUBSIDIE VAN DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

I. FysrorocrE EN TNTERNE GENEEsKUNDE

7. Onderzoeh betref lende de slagaoluàeïneting,uan het bart

Dit onderzoek, dat werd verrichr onder leiding van Prof. Dr. H. C. Bur-
ger te Utrecht, bestaat uit twee gedeehen:

.t. Onderzoek inzake de injectiemethode
Het eindrapport over dit deel van her onderzoek is verschenen in de vorm

van het proefschrift van Dr. Y. van der Feer, getiteld: ,,The determination
of cardiac outpur by the injection merhod", Utrecht, 1958, 65 blz.
b. Onderzoek inzake de ballisrocardiograaf

Naar de invloed van het inhouden van de adem op het ballistocardio-
gram is nog onderzoek verricht in de hoop de reeds verkregen resultaren
door meer betrouwbare te vervangen. Een publikatie over de rot nu toe be-
reikte resultaten is in bewerking.

2. Ond.erzoek inzabe de t'ysische grond.slagen aan percussie

Prof. Dr. H. C. Burger te Utrechr heeft over dit onderzoek het volgende
medegedeeld:

Metingen van percussiegeluiden aan pariënren brachten aan het licht,
dat de reflectie door de wanden der meetruimten een zeer belangrijke in-
vloed op het resultaat hebben. Bij een onderzoek aan een proefpersoon
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in de akoestisch dode ruimte van de Universiteit van Nijmegen bleek het
patroon van het percussiegeluid minder gecompliceerd te zijn dan elders
steeds was geconstateerd.

Door middel van een capacitieve verplaatsingsmeter is de uitwijking van
de borstkas ten gevolge van het percuteren geregistreerd. '§(i'ordt in plaats
van de uitwijking de versnelling gemeten, dan vertoont de registratie
een grote overeenkomst met het percussiegeluid. Hierdoor is een me-
thode verkregen de percussie te meten zonder de storende invloed van de
meetruimte.

Mathematisch is bewezen, dat de bij dit onderzoek toegepaste analyse-
methode een Fourierintegraal geeft en het resultaat dus niet min of meer
toevallig op de Fourierintegraal gelijkt.

3. Onderzoeh inzahe de polsgolf

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. H. C. Burger
te Utrecht.

De wetenschappelijke medewerker heeft - ook nadat hij uit dienst
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. is getreden (1 november 1958) -de berekeningen, opgezet om theoretisch inzicht te krijgen in de grootte
van de faseverschillen tussen druk en wanduitwijking bij drukgolven in
slangen, voortgezet. Hij rondt dit gedeelte van het onderzoek nog af.

4. Onderzoeh naar een automatisch geregeld beademingsappdraat

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. H. C. Burger
te Utrecht.

Zoals in het vorige jaarverslag reeds werd medegedeeld, is het doel
van dit onderzoek een beademingsapparatuur te ontwikkelen welke zich
automatisch aanpast aan de wisselende behoefte van de patiënt. Voortge-
gaan werd met de ontwikkeling van een pneumotachograafopstelling, be-
stemd voor het nader bestuderen van het beademen van patiënten. Ver-
der is een aanvang gemaakt met het bestuderen van de manier, waarop
de kunstmatige beademing geregeld wordt bij patiënten in het Stads- en

Academisch Ziekenhuis te Utrecht.

5. Onderzoehingen rnet de cardiotacbometers, toelhe door ltet Nederlands
Instituut voor Prael)entieve Geneeskunde te Leiden in bruihleen zijn
ontoanSen

Deze onderzoekingen worden verricht onder leiding van Dr. F. H. Bon-
ier te Leiden.
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Een der cardiotachometers, ontwikkeld in het Medisch Fysisch Insti-
tuut T.N.O., werd in het begin van het jaar door het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde overBenomen.

De in bruikleen ontvangen apparatuur werd niet alleen bij hart- en long-
functieproeven gebruikt, maar ook bij experimenten in de klimaatkamer.
Het thans gevolgde systeem van polstellen bleef goed voldoen.

Voorts werd in verschillende industrieën de polsfrequentie tijdens het
werk gemeten. In de open lucht werd een onderzoek bij grondwerkers
gedaan.

In het Medisch Fysisch Instituut T.N.O. wordt een verremeetsysteem met
draadloze overbrenging ontwikkeld ten behoeve van de cardiotachometrie.

6. Onderzoeh omtrent de bemodynarnische getrolgen pan een stenose in
een bloedvat ol in bet hart

Prof. Dr. H. A. Snellen te Leiden heeft over dit onderzoek het volgende
medegedeeld:

Een van de gevolgen van een stenose is, dat achter deze in de bloedstroom
wervelingen ontstaan. De energie, die voor deze wervelingen noodzakelijk
is, komt tot uitdrukking in het feit, dat de bloeddruk achter de stenose
lager is dan ervoor. FIet vermoeden bestond, dat de wervelingen verant-
woordelijk zijn voor de geruisen, die aan de thoraxwand te beluisteren
zijn en die met een fonocardiograaf geregistreerd kunnen worden. Om
dit te bewijzen is het noodzakelijk de drukvariaties ten gevolge van de
wervelingen ter plaatse te meten en na te gaan, of het op deze wijze ver-
kregen registrogram in overeenstemming is met het uitwendig verkregen
fonocardiogram. De drukvariaties zullen, weliswaar verzwakt, via de
catheter de drukopnemer van het drukmeettoestel bereiken. Door dus het
eindsignaal van het drukmeettoestel op geschikte manier te versterken
en te filtreren moet het mogelijk zijn de drukvariaties te registreren. Het is
inderdaad gebleken dat op deze wijze redelijke curven kunnen worden ge-
maakt. Deze curven stemden goed overeen metdefonocardiogrammen,Hier-
mede is wel zeer aannemelijk geworden, dat de uitwendig meetbare gerui-
sen veroorzaakt worden door de wervelingen, die na een stenose in de bloed-
stroom ontstaan.

7. Onderzoeh naar de kliniscbe bruilebaarbeid oan de impedantiepletbys-
mograf ie

Dit onderzoek, dat indertijd onder leiding van Prof. Dr. M. N. J. Dirken
te Groningen werd aangevàngen en vervolgens werd voortgezetonderleiding
van Prof. Dr. H. A. Snellen te Leiden, is nu stopgezet.
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8. Onderzoekingen inzalee de elehtrobymografie

Deze onderzoekingen werden verricht onder leiding van Prof. Dr. H. A.
Snellen te Leiden.

a. Onderzoek naar de klinische bruikbaarheid van apparatuur voor elek-
trokymografie

FIet onderzoek, dat door de wetenschappelijke medewerker M. R. Wage-
naar werd verricht, werd afgerond. Het eindrapport, dat zou verschijnen
in de vorm van een proefschrift, is nog niet ontvangen.
b. Onderzoek inzake de elektrokymografie

Een 3-kanalige elektrocardiograaf, welke indertijd uit subsidie ten be-
hoeve van het elektrokymografische onderzoek werd aangeschaft en nu
niet meer voor dit doel wordt gebruikt, zal door de Medisch-Fysische Afde-
ling T.N.O. worden reruggenomen en in het Medisch Fysisch Instituut
T.N.O. worden ondergebracht.
c. Onderzoek met de in bruikleen onrvangen elektrokymograaf

Daar Prof. Snellen een door het Medisch Fysisch Instituut T.N.O.
ontwikkelde elektrokymograaf ín bruikleen heeft ontvangen, is overeen-
gekonren dat over de werkzaamheden met dft apparaat eens per jaar ver-
slag zal worden uitgebracht.

Over de werkzaamheden en bevindingen in het afgelopen jaar kan het
volgende worden medegedeeld:

In totaal werden in het afgelopen )aar ctrca 250 elektrokymogrammen
van patiënten en normalen gemaakt. De apparatuur werd verrijkt met een
ijkmethodiek (verspringende spleet waardoor de absolute groorre van de
bewegingen van hart en grote vaten kan worden vastgesteld.)

Het studie-object is op dit momenr hoofdzakelijk het verband tussen
de curvepatronen van de linker hartcontour en de hemodynamische ver-
schijnselen. Rekening wordt hierbij gehouden mer de nieuwe inzichten
met betrekking tor de vulling en onrlediging van het hart. De bestude-
ring van de gemaakte elektrokymogrammen, waarvarL elk een grote reeks
curven bevat, zal nog geruime rijd in beslag nemen. Het laat zich op dir rnc-
ment aanzien, dat voor een bewijs, dat de curveparronen inderdaad lokale
volumetrische verschijnselen weerspiegelen en dat deze verschijnselen
ook uit de patronen af te lezen zijn, dierexperimenten nodig zullen zijn.

9. Onderzoeh inzahe het t'onocardiograrn in sarnenhang met de polscuroe

Dit onderzoek werd verricht onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen
te Leiden.

Het eindrapport, dar zou verschijnen in de vorm van een proefschrift, is
nog niet ontvangen.
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lO. Onderzoeh betreffende de klinische toepdssing aan de ballistocardto'
grafie

Zoals met Prof. Dr. J. G. G. Borst te Amsterdam is overeengekomen, zijn
de ballistocardiograaf en bijbehorende sommeerinrichting, welke met
subsidie zijn gebouwd ten behoeve van het bovengenoemde, inmid-
dels gestaakte onderzoek, door de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. terug-
genomen en ondergebracht in het Medisch Fysisch Instituut T.N.O.

Ll. Onderzoek betrelfende d.e continue meting oan de bloeddrub

Prof. Dr. A. J. H.Vendrik te Nijmegen heeft medegedeeld, dat dit onder-
zoek niet per 1 juli 1958 beëindigd kon worden, doch ta deze datum zonder
subsidie van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. is voortgezet.

Over de werkzaamheden en bevindingen in het afgelopen jaar kan het
volgende worden medegedeeld:

De continue meting van de bloeddruk langs onbloedige weg aan de

vinger met behulp van de z.g. methode van de flotterende arterie gaf in de

vorige verslagperiode een aantal moeilijkheden, die in het afgelopen jaar

nader zijn onderzocht.
De experimenten, waarbij gebruik gemaakt werd van een de vinger om-

hullende viskeuze vloeistof, werden voortgezet. Om een optimale Pasvorm
van het vingerhuis te krijgen, werd dit vervaardigd door op de vinger een

snel verhardende kunststof aan te brengen. Er werd hierbij geen gebruik
meer gemaakt van een rubberpelotte, omdat door de voorspanning in het
rubber niveaufouten in het amplitudediagram werden yeroorzaàkt; de

vingerhuid zelf werd als binnenwand van de pelotte gebruikt. Voor ver-
groting van de eenvoud bij het aanbrengen van het systeern is ten slotte ge-

probeerd of ook zonder viskeuze vloeistof redelijke resultaten konden wor-
den bereikt; de randen van het harde vingerhuis s,erde'r hierbij direct oo
de vingerhuid geplakt. Er werd dus gewerkt met aan de vinger gehechte

kunststof, die in het midden ruimte laat voor de vloeistof, waarvan de

druk gemeten wordt. De experimenten hiermede' aan een klein aantal
proefpersonen verricht, vertoonden een bevredigend amplitudediagram.
Nader onderzoek met deze methode is nog nodig.

Aan de apparatuur voor het meten van het amplitudediagram en de

dynamische compressibiliteit zijn een aantal verbeteringen aangebracht.

12. Onderzoebingen inzalee perit'ere circulatie

Deze onderzoekingen worden verricht door een werkgroep, waarvan
onder meer deel uitmaken: Prof. Dr. E. J. Ariëns, Prof. Dr. J. Mali en
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Prof. Dr. A. J. H. Vendrik, allen te Nijmegen en Dr. J. B. Stolte te Tilburg.
De termijn van de subsidieverlening werd verlengd tot I januari 1959.

De hiermede gemoeide kosten zouden ten laste komen van het reeds eer-

der verleende subsidie. FIet onderzoek is mede gesubsidieerd door Z.§í.O.
De onderzoekingen worden voor een deel verricht in laboratoria en kli-

nieken van de universiteit te Nijmegen en voor een ander deel in het St. Eli-
sabeth Ziekenhuis te Tilburg. De laatstgenoemde onderzoekingen waren
zover gevorderd, dat hierbij per 1 november een medische medewerker kon
worden ingeschakeld.

Over de werkzaamheden in het afgelopen jaar kan het volgende worden
medegedeeld:

a. Onderzoek te Nijmegen:
Dit onderzoek heeft de bedoeling farntaca, waarvan verwacht wordt dat

zij ecn invloed op de perifere circulatie hebben, te testen. Het is van be-

lang een onderscheid te maken tussen huid- en spierdoorbloeding, aangezien
deze beide gebieden verschillend reageren, en ook tussen de doorstroming
via het stelsel van capiilairen en die via arterio-veneuze anastomosen.

Zowel bij dierproeven als bij het onderzoek van patiënten is het nodig
een aantal grootheden gelijktijdig te meten ten einde de gewenste informa-
tie te krijgen.

Voor dierproeven is de achterpoot van de hond gekozen, waaraan een

anatomisch onderzoek is gedaan om vaten te vinden, die in hoofdzaak de

circulatie verzorgen van spier of huid. Deze vatten zijn gevonden. Voor de

stroomsterktemeting in deze vaten is een druppelteller ontworpen. Na het
opdoen van de benodigde experimentele ervaring is een aantal proefne-
mingen gedaan.

Voor het onderzoek van patiëntcn is voor de meting van de doorstro-
ming de mèthode van Vhitney gekozen. Met de opstelling hiervoor zrln de

eerste experimenten gedaan.
Voorts is de naald van Flensel aan een onderzoek onderworpen, ten einde

bij gebleken geschiktheid deze naald voor het meten van de spierdoorbloe-
ding te kunnen gebruiken. De eerste testexperimenten tonen aan, dat enig
voorbehoud voor het toepassen van de naald moet worden gemaakt. Deze
experimenten worden voortgezet.

Een betrouwbare en snelle methode om de zuurstofspanning van het
bloed te meten zou perspectieven openen voor het verkrijgen van inzicht
op het punt van de a.v.-anastomosen. De mogelijkheden van de polaro-
grafische methode van Kreuzer worden hiertoe onderzocht.

b. Onderzoek te Tilburg:
Uit de patiënten met perifere circulatiestoornissen, die de werkgroep
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in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg ter beschikking sronden, werden
voornamelijk diegenen gekozen, die lijdende waren aan arteriosclerosis
obliterans.

Buiten het fysische onderzoek (oscillometrie en aortografie) werd het
onderzoek vooral gerichr op:
1. ergometrie van de benen
2. plethysmografie

ad 1. Met behulp van een ergometer werd getracht te komen tot een zo
specifiek mogelijke belasting van die spiergroepen, waarin de pijn op"
treedt bij claudicatio intermittens ten gevolge van de anoxemie door de
arteriosclerosis obliterans. Steeds werd hierbij links en rechts vergeleken,
zodat de patiënt zelf de controlegegevens levert. Bij een beperkt aantal
patiënten kon men zo aanwijzineen vinden, dat er een correlatie bestaat
russen de uitkomsten van de ergometrie en de claudicatio. Een bezwaar
is, dat men afhankelijk is van de subjectieve pijngewaarwording van de
patiënt, al wordt dit ten dele opgeheven door de links-rechrs-verge-
lijking. Gezocht wordt naar een merhodiek, waarbij men hiervan onafhan-
kelijk is.

ad 2. Plethysmografie:
Fliervoor wordt gebruik gemaakt van de strain-gauge-plethysmografie vol-
gens §íhitney. Er zijn nog diverse moeilijkheden van technische aard te
overwlnnen.

Voor het bepalen van de zuurstofspanning in het bloed wordt de bruik.
baarheid van de zogenaamde,,Clark-electrode" nagegaan. Literatuuronder-
zoek ten dien aangaande toont nu reeds, dat veel van deze merhode ver-
wacht mag worden.

13, Ond,erzoeb naar bet aerband tussen aibraties aan d.e hals en geraisen
aan het hart

Dr. A. P. M. Verheugt te Amsterdam heeft medegedeeld, dat het onder-
zoek in 1958 geen voortgang heeft kunnen vinden door ziekte van de we-
tenschappelijke medewerker.

74. Onderzoeb inzahe de interpretatie van t'oto-elehtrische en pletbysmo-
grafiscbe rnetingen aan de perifere circulatie

Dit onderzoek, waarvoor subsidie is verleend aan Dr. Jw. van den Berg
te Groningen, is 1 mei 1958 aangevangen.

Over de verslagperiode is het volgende medegedeeld:
De resultaten van foto-elektrische en plethysmografische metingen van
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de perifere circulatie in een gedeelte van de huid zijn in het algemeen in
overeenstemming met elkaar, althans globaal en mits de metingen gelijktijdig
aan eenzelfde stuk van de huid worden verricht.

Bij nadere beschouwing blijken er echter toch frappante verschillen
te bestaan, vooral wanneer de circulatie klein is. Differentiaal-diagnostisch
ziln deze verschillen van grote betekenis, omdat het gebied, dat bijdraagt
ror de foto-elektrische resultaten, niet identiek is met dat wat plethysmo-
grafisch tot uiting komt.

Bij de interpretatie van de resultaten stuit mcn dikwijls op moeilijkhe-
den, die voor een groot deel te herleiden zijn tot het feit, dat een groot
aantal grootheden op moeilijk te voorspellen wrjze kan variëren.

De interpretatie bleek bijzonder vergemakkelijkt te worden door gebruik
te maken van een simpel elektrisch model van de circulatie. Op grond
daarvan vrerd besloten een meer compleet elektrisch model van de circu-
latie te bouwen, waardoor het mogelijk zou worden de in aanmerking
komende grootheden naar believen te variëren binnen fysiologische grenzen,

om zo hun invloed te bestuderen. Dit model is thans in ontwikkeling.
Er werd een groot aantal foto-elektrische en plethysmografische me-

tingen verricht bij patiënten met vaatklachten.

II. Nrunorccrr

Ond.erzoeh inzake de toepassing aan ultrageluid bij de diagnostiek oan
bersenaandoeningen

Dr. J. \(. G. ter Braak te Rotterdam heeft over dit onderzoek, waarvoor
de subsidieverlcning 1 december 1958 is aangevangen, het volgende mede-
gedeeld:

Bij het ultrasone onderzoek van de hersenen kan een echo waargenomer.
worden bij de grensvlakken van hersenweefsel en liquor. Zo ontstaat onder
andere een echo van de fissura longitudinalis. Deze echo staat normaal in
de mediaanlijn, doch kan door allerlei cerebrale processen verplaatst wor-
den.

Uit het onderzoek blijkt, dat hematomen eveneens echo's kunnen geven.

De diagnostische waarde hiervan wordt onderzocht.
Er wordt op het belang van de eindecho gewezen. Deze is samengesteld

uit verschillende componenten, n.l, echo's van het schedeldak en van de

huid. Extra-durale hematomen, welke zich dus tussen schedeldak en cere-
brum bevinden, kunncn de eindecho nog gecompliceerder maken, waar-
door bij een verkeerde interpretatie de plaatsbepaling van de middenecho
foutief wordt.
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Bo'irengenoemde echo's pulseren. Deze pulsaties worden [ezamen met de
pulsaties van de liquor bij lumbaalpuncties geregistreerd. Hierbij wordt
de invloed van verhoogde liquordruk door het dichtdrukken van de venae
jugulares nagegaan.

III. Oro-nnrNo-LARyNGoLocrE

l. Onderzoeh betret'fend.e de spraahgebrebhigheid bl binderen

Het eindrapporc over dit onderzoek is verschenen in de vorm van een
publikatie van Dr. L. Kaiser gerireld:,,Fysiologische en pathologische
vorilren van kinderspraak", Purmerend, J. Muusses, 144 blz.

2. Onderzoeb inzahe de aerstaanbaarheid oan get'ilterde spraak

Prof. Dr. H. C. Huizing te Groningen heeft over dit onderzoek het vol-
gende medegedeeld:

ft-r het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de verschillende
functies van de bas- en middenzone van de roonschaal met betrekking tot
de verstaanbaarheid van de spraak. De componenten uit het basgebied
zijn in hoofdzaak van belang voor de intensiteit en slechts weinig voor de
verstaanbaarheid, terwijl de componenten uit het middengebied van het
spraakspectrum in hoofdzaak van belang zijn voor de discriminatie van de
spraak en slechts weinig voor de intensiteit daarvan.

Het afgelopen jaar werd nagegaan, welke invloed er uitgaat van een
verstoring van de normale intensiteitsverhouding tussen bas- en Íridden-
zonecomponenten op de verstaanbaarheid van spraak.

.Fliervoor werd gebruik gemaakt van een tweekanalig circuit, waarmede
de twee spraakbanden van verschillende klankkleur (respectievelijk uit de
baszone en de middenzone) synchroon en ieder op een gewensr intensi-
teitsniveau samen aan één oor (monauraal) óf ieder apart aarr een oor
(dichotisch) konden worden aangeboden.

Daarbij bleek, dat door vergroting van de intensiteitsverhouding bij mo-
naurale aanbieding, de middenzonecomponenten door de nu relatief veel
scerkere baszonecomponent gemakkelijk gemaskeerd kunnen worden en
daardoor de verstaanbaarheid van de spraak snel daalr.

Bij dichotische aanbieding daarentegen rreedr deze maskering niet zo
snel op en blijft de verstaanbaarheid ook bij grote intensiteitsverhoudingen
nog goed.

3. Onderzoeh inzahe de oesophagusspraab

Dit in 1957 beëindigde onderzoek werd verricht onder leiding van
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Dr. J. §í. van den Berg te Groningen. De resultaten van dit onderzoek zijn
verwerkt in enkele publikaties, waarvan één nog ter Perse is en voorts in
het proefschrift van Dr. P. H. Damsté, getiteld ,,Oesophageal speech after
laryngectomy', Groningen, 1958.

4. Onderzoeh inzahe de oorzahen aan neusacbtigbeid ttan de stern

Prof. Dr. E. Huizinga te Groningen heeft medegedeeld, dat in het verslag-
jaar in nauwe samenwerking met de afdelingen Mondheelkunde en Plas-

tische Chirurgie van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Zie-
kenhuis het maken van geluidsbandopnamen en sonagraafopnamen werd
voortgezet. Zowel van Patiënten als van normale proefpersonen is een uit-
gebreid documentatiemateriaal verzameld en gedeeltelijk bewerkt' Van de

verkregen spectrogrammen werden curven getekend, ten einde een ver-
schil tussen orale en nasale klinkers op te sPoren. Analyse van de spec-

trogrammen wees uit, dat de nasaliteit gespaard gaat met complexe ver-
andering in de spectrale verdeling van de energie. De ligging en de dem-
ping van de formanten verandert; er komen formanten bij en de hoge for-
manten worden relatief sterker.

5. Onderzoeh naar het ahoestisch systeem ,,telefoon-oorstukie-oor"

Dit onderzoek werd verricht door het vibratieteam, waarvan Prof. Dr.
G. C. E. Burger voorzitter was cn o.a. Prof. Dr. A. J. H. Vendrik deel uit-
maakte. Dit vibratieteam is nu in zijn oorspronkelijke vorm ontbonden,
doch er zijn maatregelen genomen om het gesubsidieerde onderzoek voort
te zetten en te beëindigen.

IV. OpnrHeLMoLocIE

7. Onderzoeh inzabe leleurenzien bij slechtzienden

Aan Dr. H. E. Henkes te Rotterdam is voor dit onderzoek met ingang

van 1 augustus 1958 subsidie verleend' Er wordt samengewerkt met

Prof. Dr. J. ten Doesschate en het Instituut voor Zintuigfysiologie der

Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O.
In de verslagperiode werd het onderzoek oPgezet. Doordat de te ont-

wikkelen apparatuur nog niet gereed is, werd met de gebruikelijke tech-
nieken van kleuronderscheidingsvermogenonderzoek een eerste begin ge-

maakt met het onderzoek van een aantal personen die van geboorte af
slechtziend zijn.
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2. Onderzoeb inzahe verkregen bleurenblind,beid

Nadat Prof. Dr. H. J. M. §fleve het hoogleraarsambt had neergelegd, is
de leiding van dit onderzoek overgegaan op zijn opvolger Prof. Dr. J. ten
Doesschate te Utrecht. FIet onderzoek is I augusrus 7958 aangevangen. Er
wordt samengewerkt met Dr. H. E. Henkes en het Instituur rroor Zinruig-
fysiologie R.V.O.-T.N.O.

Prof. ten Doesschate heefr medegedeeld, dat door het gecompliceerde
karakter van de verkregen kleurenblindheid verscheidene benaderingsme-
thoden toegepast moeten worden. In de verslagperiode werden daarom
hethoden gebruikt, respecrievelijk ontwikkeld voor:
Latgzame kleurwisseling in een groot gezichtsveld.
FIet meten van kleurfusie-frequenties.
FIet onderzoek van het kleurenzien door het slechtziende kind.
Het meten van het kleurenzien in de periferie bij normale proefpersonen.

3. Onderzoek inzake oisaele t'uncties uan het amblyope oog

Ook voor dit onderzoek is de leiding oyergegaan van Prof. Dr. H. J. M.
'§í'eve op Prof. Dr. J. ten Doesschate te Utrecht.

Bij het onderzoek, dat 1 augustus 1958 is aangevangen, wordt samen-
gewerkt met het Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O-T.N.O. Erwerdap-
paratuur ontwikkeld en in gebruik genomen voor de bestudering van:
Gezichtsscherpte en refractie.
Gezichtsscherpte als functie van helderheid.
Oriëntatie van het Steiles-Crawford effect.
Centrale of extrafoveale fixatie.
Sommatieverhoudingen in de macula.
Kleurenzien.

V. Reororocrr

7. Mediscb-radiologiscbe onderzoekingen

De subsidieverlening aan het Natuurkundig Laboratorium van het
Rotterdamsch Radio-Therapeurisch Instituut eindigt 1 juni 1959.

De heer A. Somerwil, fysicus, heeft over de werkzaamheden in het afge-
lopen jaar het volgende medegedeeld:

In de eerste plaats werd een omvangrijk onderzoek naar voor de praktijk
belangrijke eigenschappen van een der voornaamste in Nederland gefabri-
ceerde röntgentherapie-toestellen afgesloten. Een groot deel van dit onder-
zoek werd verricht met behulp van de destijds mer sreun van T.N.O. aan-
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geschafre Bomke-dosimeter, die het mogelijk maakt in zeer klein milieu
nauwkeurige doseringssnelheidsmetingen te doen.

Ten t*eàde is een ónderzoek ingesteld inzake de methodiek van de kwa-
liteitsbepaling van röntgenstralen, zoals verzocht werd door Committee II
van de international Commission on Radiological Units and Measurements.

De resultaten hiervan ztjn aan de voorzitter van genoemde commissie ter
hand gesteld voor publikatie in het raPPort, dat door de I.C.R.U. ter gele-

genheid van het Congres in Miinchen zal worden uitgebracht..
Ter derde zijn diverse kleinere onderzoekingen gedaan ten bate van de

standaarddosimetrie. '§íaar in mei van dit laar een contract met het Riik
gesloten werd, waarbij het laboratorium erkend werd als bijzonder ijkingr
Lboratorium, is het nodig de precisie van de metingen zo hoog mogelijk
op te voeren. Deze partiële onderzoekingen, hoewel noodzakelijk, bieden

echter weinig principieel nieuws.

INGE§TILLIGDE AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE VOOR NIEUIUíE
ONDERZOEKINGEN

1, Onderzoek naar d,e mecbaniscbe eigenschappen odn de long ter oerbete-
ring aan bet longf unctie-onderzoeh

Indertijd is aan Prof. Dr. H. Deenstra te Utrecht ten behoeve van dit
onderzoek subsidie verleend.

2, Onderzoek inzake bet analyseoerrnogen oan bet menselijk geboor

Voor dit onderzoek is met ingang van 1 januari 1959 subsidie verleend
aan Prof. Dr. L. B.'§í. Jongkees te Amsterdam.

Met het onderzoek wordt beoogd na te gaan in welke mate storingen in
frequentie- en tijdsanalyse een verklaring kunnen geven van een selectief
discriminatieverlies.

IN BEHANDELING ZIJNDE AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

Aan het eind van het verslagjaar was nog een aantal aanvragen Yoor
subsidie in behandeling.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

ArcrumN

FIet bestuur van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. bleef ongewij-
zigd als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter, Dr. J. Spaander,
Prof. Dr. H. \fl. Julius, Drs. H. J. Thomasson,
Prof. Dr. O. Miihlbock, Mej. A. E. Winkel, secretaris.

Ook in de commissie van bijstand kwam geen verandering. Zij bestond uit:
Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Drs. H. van Genderen,
Prof. Dr. J. A. Cohen, Dr. J. L. L. F. Hartkamp,
Dr. F. Dekking, Prof. Dr. M. J. Sirks,
Dr. M. van Eekelen, Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. H. S. Frenkel, Mej. A. E. §íinkel, -,ecreiaris.

De leiding van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. berustte wederom
bij Prof. Dr. §í. K. Hirschfeld.

In het afgelopen jaar hebben de vraagstukken betreffende voorziening
in de leiding van de Afdeling Vermeerdering van het Centraal Proefdieren-
bedrijf T.N.O. en de gewenste ontwikkeling en omvang van deze afdeling
wel zeer in het bijzonder de aandacht gevraagd. Aan het eind van het ver-
slagjaar was overleg hieromtrent nog gaande.

'WrnrzeeMrrsorN

Af d elin g V er me erd ering

Het is niet goed mogelijk om over het verloop van de fokkerij als geheel
de balans op te maken van verheugende en teleurstellende resultaten. Daar-
voor staan de vijf verschillende diersoorten te veel op zichzelf, zodar elke
groep apart in het kort zal worden besproken,

\Wat de algemene gang van zaken betrefr, valt in de eerste plaats de prijs-
verhoging te vermelden. Reeds ín 7957 bleek dat deze noodz,akelijk zou
zï1n, daar zowel personeelsuitgaven als voer- en verwarmingskosten stegen.
Ook moest een groter risico voor onverkoopbaarheid worden verdiscon-
teerd om het instandhouden van een ruimere voorraad aan dieren mogelijk
te maken. De verhoging werd ingevoerd op 1 aprll jl. De afname van de ge-
regelde verbruikers werd er over her algemeen niet door beïnvloed, maar
uitbreiding van de afzetmogelijkheden werd er vanzelfsprekend enigszins
door geremd.
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Onder het personeel was vrij veel verloop, Yooral bij de dierverzorgers.
De ruimere arbeidsmarkt maakte het mogelijk meer selectie toe te Passen oP

deze voor het bedrijf zo belangrijke werkkrachteD..
'Wanneer de verschillende diergroepen de revue Passeren, valt bij de mui-

zen te vermelden, dat aanzienlijk meer dieren konden worden afgeleverd
dan het vorig jaar (plm. 44.OOO tegenover 26.000 in 1957), gedeeltelijk door
uitbreiding van het aantal fokdieren, gedeeltelijk omdat door verschillen-
de maatregelen ook de produktie per dier gemiddeld steeg.

In juli werd een infectie van Salmonella typhimurium vastgesteld, die
gelukkig betrekkelijk mild van aard bleek en tot een der drie paviljoens be-

perkt bleef. Eliminatie van alle kooien waarin zieke of verdachte diererr

werden gevonden, alsmede diverse andere voorzorgsmaatregelen hadden ten

gevolge, dat sinds september nog slechts sporadisch een ziektegeval werd
gevondcn. Aflevering van de betreffende stammen' die was gestaakt, werd
in overleg met de gebruikers langzamerhand hervat. Bi.i de bacteriologische
controle werd veel hulp ondervonden van de staf der Veterinaire Facul-
teit. Verder onderzoek ter eliminatie van de beruchte ,,gezonde infectie-
dragers" zal op het bedrijf zelf moeten worden uitgevoerd.

Fokkerij en aflevering van de ratten gaven weinig problemen. Er werd.

fokmateriaal verkregen van een tweede albino-stam. De vraag naar ratten
is mogelijk iets stijgende zodat het aar.rtal fokdieren werd vergroot' ook om-
dat de vrij sterke variatie in gevraagd gewicht en leeftijd een ruime reserve-
produktie noodzakelijk maken.

De caviae gaven de meeste moeilijkheden. In het eerste halfjaar bleef
de uitbreiding van het aantal fokdieren beneden verwachting en bovendien
brak in augustus ook hier Salmonellose uit. De epidemie was moei-

lijker te bezwcrcn dan bij de muizcn en eiste relatief meer slachtoffers.
Medio november was zij tot stilstand gekomen. Ook hier blijft nog het pro-
bleem om de dragers te verwijderen. F{et aantal fokdieren, dat in januari

1958 ruim 1700 bedroeg, is echter door sanering tot 1200 gedaald.

Het fokseizoen bij de konijncn verliep bevredigend. Van de bijna 200

voedsters werdenl80O jongcn geboren, waarvan er ruim1250 werden groot-
gebracht. Aflevering van het grootste deel hiervan valt echter in het komen-
de jaar.De in 1957 gefokte dieren gingen vlot van de hand en er moesten

nog verscheidene afnemers worden teleurgesteld.
De frettenfokkerij gaf zeer goede resultaten. Van 90 fokvrouwtjes werden

650 jongen geboren, waarvan plm, 500 in leven bleven. De aflevering ver-
loopt tot nu toe echter minder vlot dan verleden jaar omdat efn vaster

grote afnemer is afgevallen.
De hamsters, waarvan een kleine kolonie in stand wordt gehouden,

fokken goed. De vraàg is echter tot nu toe niet groot.

t4l



Afdeling Selectie

Hier worden reservegroepen van alle stammen gehouden. Deze bleven
vrij van Salmonella. Verder bevindr zich hier een aantal muizen- en rarren-
inteeltstammen, die niet op het vermeerderingsbedrijf worden gefokt.

Bij de vier grootste, voor vermeerdering gebruikte muizenstammen
wordt een fertiliteitsvergelijking (met selectie op dit kenmerk) uitge-
voerd, bij verschillende lijnen per stam. De indruk, dar, deze lijnen, althans
bij twee der stammen, vrij aanzienlijk in produktiviteit verschillen, werd
bevestigd.

Zowel bij een muizen- als bij een ratrenstam wordt selectie roegepasr op
snelle, resp. langzame gewichtstoeneming. Bij de muizen vertonen de gemid-
delde gewichten van beide groepen een duidelijk verschil, bij de ratten
wordt tot nu toe minder resultaat bereikt.

Bij de caviae wordt een ferriliteitstest uitgevoerd bij de albinostam, bij
mannelijke dieren van opeenvolgende generaries. De derde test werd be-
eindigd en gaf duidelijke verschillen tussen de groepen re zien. Mer zoons
van de beste vaders werd een vierde test ingezet.

Door het vertrek van de analiste, mevrouw Nijhof-Vaags, werdhetbloed-
onderzoek onderbroken.

In overleg met de afnemers werden weer enkele malen groepen die-
ren van verschillende stammen vergeleken wat betrefr bruikbaarheid voor
bepaalde experimenten. Vermeldenswaardig resultaat leverde vooral een
onderzoek naar tuberculosegevoeligheid bij muizen, die bij een der stam-
men duidelijk groter bleek rc zijn.
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Bijlage 1a

COMMISSIES VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

Samenstelling op 1 januari 7959.

Couttussrn vooR ARBEIDSGENEEsKUNDIc oNDERzoEK

Prof. Dr. G. C. E. Burger, aoorzitter, Mr. P. H. Valentgoed,
J. de Groot, Ir. D. van Zurlen, tecbniscb secretaris,
Prof. W. F. J. M. Krul, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.
Prof. Dr. P. Muntendam,

De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft toegang tot
de vergaderingen van deze commissie.

Onder deze commissie ressorteren:

Stuu.rgroep Arbeid bij extreme temperdturen

J. de Groot, voorzitter, A. Th. Groot \iíesseldijk,

F. Bezemer, Ir. E. van Gunst,
Dr. F. H. Bonjer, K. R. Koopmans,
Dr. B. van Dijk, Ir. 1V. v. d. Velden.
Ir. F. Groeneveld,

Stuurgroep Ergonomie

Prof. Dr. G. C. E. Burger, ooorzitter, §í. B. Gerritsen,
Dr. F. H. Bonjer, Dr. Ir. J. R. de Jong,
Dr. B. van Dijk, Prof. Dr. J. Koekebakker,
Dr. G. J. Fortuin, Ir. Yap Kie Han.

S tuur gro e p Lawaai- invl oeden

Dr. F. H. Bonjer, voorzitter, Ir. J. van den Eijk,
F. Bezemer, Prof. Dr. H. C. Huizing,
Drs. C. Bitter, Dr. H. A. van Leeuwen,
Dr. M. A. Bournan, Ir. M. H. Steenbergen,

S t u u r gr oe p Ongea alle n p reoe nt i e

Dr. \fl. §íinsemius, voorzitter, C. H. J.Kiithe,
Dr. J. T. Buma, Ir. E. Spaan,
Dr. F. H. Glastra van Loon, .f. Sunier.
Ir. H. 't Flart,
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Stuurgroep Industriële Stolproblemen

J. §7. CreyghÍon, voorzitter, Ir. F. Groeneveld,
Dr. A. C. Appelman, Ir. FI. 't Flart,
F. Bezemer, Drs. F. Hartogensis,
Ir. H. J. van Ebbenhorst Tengbergen, Dr. J. Jongh,
Dr. R. Frant,
'W. B. Gerritsen,

S tuurgroep T oxic ologie

F. Bezemer, aoorzitter,
Dr. R. Frant,
Ir. F. Groeneveld,
Ir. H. 't Flart,

S tuur gro e p Z ie htea er zuim

J. de Groot, aoorzitter,
Ir. §7. Bakker,
Dr. J. Bos,
Dr. G. J. Fortuin,
Prof. Dr. I. Gadourek,

'Werhgroep Documentatie en Publihatie

Ir. D. van Zuilen, ooorzitter,
H. J. Dijkhuis,
Dr. G. J. Fortuin,
Ir. F. Groeneveld,
M. H. de Groot,

Dr. Mr. FI. de Boer,
G. Meyerink,

Dr. A. V. M. Mey,
Dr. L. Muller.

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

A.F.J.Gentis,
Dr. M. J. \í. de Groot,
C. A. G. Nass, "

Dr. §(/. E. Steur.

Drs. F. Flartogensis,
Dr. J. Jongh,
Dr. A. H. J.".d.Kar.irp,
K. R. Koopmans,
R. L. Zielhuis.

C. M. Swiebel,
Dr. J. §íester.

Prof. Dr. J.H. P.Jonxis,
Prof. Dr. N. G. M. Orie,
J.E. C.Schook,
Mej. A. E. '§í'inktrl, secretaris.

Commissie oan Advies inzahe Ziekteoerzuim

Mr. P. H. Valentgoed, uoorzitter, Dr. M. G. Neurdenburg,

Aovrnscourtrrssn T.N.O. INZÀKE ÀsrMA-oNDERzoEK

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter,
Prof. Dr. FI. Deenstra,
Dr. F. Doeleman,
Dr. C. Dijkstra,
Dr. G. J. Huët,
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AovrBscouurssrr T.N.O. TNZAKE oNDERZoEKTNGEN op HET GEaTED vAN
ATHERO-SCLEROSf,

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Drs. H. J. Thomasson,
Prof. Dr. C. J. F. Böttcher, Prof. Dr. H. J. G. §íijers,
Prof. Dr. R. Brinkman, Dr.R. J. van Zonneveld,
Dr. M. van Eekelen, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.
Dr. G. A. Overbeek,

Aovrrscour,,rrssrE T.N.O. TNZAKE nBr B.C.G.-vAccrNATrEvRAAGsruK

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Mej. Dr. H. C. Hallo,
Dr. D. Bergsma, Dr. M. R. Heynsius van den Berg,
Dr. B. J. §1. Beunders, Dr. C. R. N. F. van Joost,
Prof. Dr. §1. K. Dicke, Dr. J. Meijer,
Dr. J. D. Edens, Prof. Dr. K. C. !7inkler,
Prof. Dr. R. Gispen, Mej. A. E. Winkel, secretdris.
Prof. Dr. J. H. de Haas,

Medewerkers:

Dr. W. A. Griep, adviseur,
M. A. Bleiker, arts, leider van het onderzoeh.

AovrEscorr.trrtrssrr T.N.O. INZAKE oNDERzoEK op HET GEBTED vAN cARIEs-
BESTRIJDING

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter, Prof. Dr. J. A. Ch. van Pinxteren,
Prof. J. van Amerongen, Prof. Dr. H. J. M. Scheffer,
Prof. Dr. Berkelbach van der J. Stork, tand,arts,

Sprenkel,
Prof. J. G. de Boer, Prof. Dr. H. G. K. V/estenbrink,
Drs. H. J. Boorsma, Mej. A. E. §7inkel, secreta.ris.
Prof. Dr. Ir. M. J. L. Dols,

Medewerkers:

Prof. Dr. K. C. §íinkler, adaiseur,
O. Backer Dírks, tandarts,leider oan het onderzoeh.
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Apvrrscotrrurrssrs T.N.O. TER vooRLIcHTING oMTRENT DE vRAAGSTUKKEN

SAMENHANGEND MET EEN ONDERZOEK NAAR DE DOELTREFFENDHEID DER

CURATIEVE GENEESKUNDE EN GENEESKUNDIGE VOORZORG

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter, P. B. A. Melief,
Dr. J. J. Brutel de la Rivière, Prof. Dr. A. Querido (Amsterdam),
Prof. Dr. G. C. E. Burger, Dr' §í. E. Steur,
Dr. F. A. van Dop, Dr. F. §íibaut,
Prof. Dr. Sj. Groenman, Mej. A' E. \íinkel, secretaris.

Prof. R. Hornstra,
Medewerker:
Y. van der'§[ielen, arts,leider oan het onderzoek.

AovTTsCOIT,IT"TTSSTT T.N.O. INZAKE ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VÀN

ENCEPHALITIS POSTVÀCCINALIS

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof' Dr. A. B. F. A. Pondman,
B. V. Bekker, Prof. Dr. A. Ch. RuYs,
Dr. B. J. \í. Beunders,
Dr. R. van Dam,
Dr. F. Dekking,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,

Medewerker:
'§í. Nanning, arts, leider oan het onderzoeh,

Aovrrscoltttrssrr T.N.O. INZAKE EXPERIMENTELE cHIRURGIE

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter,
Prof. Dr. J. R. Blickman,
Prof. Dr. I. Boerema,
Prof. Dr. R. Brinkman,

Aovrnscorr,rutssrr T.N.O. voon

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr. J. G. G. Borst,
Prof. Dr. F. S. P. van Buchem,
Prof. Dr. U. G. Bijlsma,
Prof. Dr. J. FI. Gaarenstroom,
Drs. H. van Genderen.
Prof. Dr. J. Goslings,
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Prof. Dr. §[. G. Sillevis Smitt,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. J. §flester,
Mej. A. E. §íinkel, secretd.ris.

Prof. Dr. L. D. Eerland,
Prof. Dr. G. H. B. Teunissen,
Mej. A. E. §flinkel, secretaris.

KLINISCH GENEESMIDDELENONDERZOEtr,

Dr. C. A. van Hees,
Prof. Dr. F.L. J.Jordan,
Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. A. J. Steenhauer,
Prof. Dr. E. H. Vogeleizang' 1.

Mej. A. E. §íinkel, secretaris.



Medewerkers:

Dr. L. Meyler, adaiseur
Dr. F. A. Nelemans, kihe, ,an het onderzoeb.

Dagelijks bestuur:

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter, Prof. Dr. E. H. Vogelenzang,
Dr. C. A. van Hees, Mej. A. E. §íinkel, secretdris,

Subcornmissie Tranquilizers oan de Adaiescornmissie T.N.O. ooor hlinisch
gen ee s mid d eleno nd er z o e k

Prof. Dr. §í. G. Sillevis Smitt, Dr. S. Lups,
ooorzitter, Prof. Dr. J. J. G. Prick,

Prof. Dr. Joh. Booy, Jhr. Dr. §(/. J. Quarles van Ufford,
Prof. Dr. U. G. Bijlsma, C. H. van Rhijn,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, Dr. Chr. L. Riimke,

Mej. A. E. §flinkel, secretdris.

Medewerker:

Dr. F. A. Nelemans, leider van bet hlinisch geneesmiddelenonderzoeh.

AovrBscotrrurssrr T.N.O. TNZAKE cERoNToLocrscHE VRAAGSTuKKEN

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. O. Miihlbock,
Prof. Dr. R. A. M. Bergman, Dr. J. Th. R. Schreuder,
Dr. M. van Eekelen, Dr. M. Straub,
Prof. R. Hornstra, B. \flartena,
Prof. Dr. L. van der Horst, Mej. A. E. §7inkel, secretaris.

Medewerker:

Dr. R. J. van Zonneveld, arts, coördinator.

A»vrascourrarssrE T.N.O. TNZAKE vRAAGSTuKKEN op HET GEBIED DER

HORMONEN

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter, Prof. Dr. I§(r. P. Plate,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, Prof. Dr. A. Querido (Leiden),
Dr. A. Groen, Prof. Dr. L. A. M. Stolte,
Mej. Dr. L. G. Huis in't Veld, Prof. Dr. M. Tausk,
Dr. A. A. FI. Kassenaar, Mej. A. E. tWinkel, secretaris.
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AovrBscol.rulssrr T.N.O. TER vooRLIcHTING INZAKE rrET VRAAGSTUK vAN
DE STRUCTUUR, ANÀTOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE KINDERVOET

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Dr. H. J. Groenendijl:,
Dr. H. Beekhuis, P. J.J. I-Icesters,
Prof. Dr. J. H. M. G. van Deth, Ir' J. Roelofs Fleyrmans,
A.J.A.Douw, Dr. A. L' de Vetten,
Dr. E. F. Drion, Mej. A. E. §7inkel, secretdnt'
P. van Dijk,

Aovrescouulssrn T.N.O. INZAKE KRopoNprnzorr

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter, Prof. Dr. A. Querido (LeidcIr).
Dr. J. J. Brutel de la Rivière, Dr. N. A. Roozendaal,
Prof. Dr. J. H. de Haas, Prof. Dr. J. J. Th. Vos,
Prof. §1. F. J. M. Krul, Mej. A. E. §í'inkel, secretaris.

Medewerkers:

Dr. F. Pasma, leider van het onderzoeh,
Prof. Dr. M. J. Langeveld, psycbologiscb adviseur,
M"j.J. C. Kroes, psycbologe.

CoNrectcoulrarssm T.N.O. rNzÀKE ToEPAssINGSMocELIJKHEDEN vooR
KUNSTSTOFFEN OP MEDISCH GEBIED

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter, Dr. J. D. Mulder,
Prof. J. van Amerongen, Ir. L. C. Stourjesdijk,
C. D. van Arkel, Drs. R. Tunteler,
L. E. B. ten Berge, S' Th.'Woudstra,
Dr. G. van Dam, Mej. A. E. \íinkel, secretdtis.

Aovrrscouurssir T.N,O. INZAKE oNDERzoEK NAAR FÀcroREN, DIE DE

PERINATÀLE STERFTE BEINVLOEDEN

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Prof. Dr. G. J' Kloosterman,
Prof. Dr. R. S. ten Berge, Prof. Dr"§í'. P. Plate,
Prof. Dr. S. van Creveld, S' Spijer,
C. B. F. Daamen, Dr. M. Straub,
Th. J. D. Erlee, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

Prof. Dr. J. H. de Haas,

Medewerker:
Mevr. J. H. de Haas-Posthuma, kinderarts,leidster rtan bet onderzoek.
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Apvrpscourrarssrr T.N.O. INZAKE oNDERzoEK NAAR DE EpIDEMIoLocIE vAN
DE POLIOMYELITIS

Prof. Dr. A. Polman, rsoorzitter, Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
B. V. Bekker, Dr. A. Veriaal.
Dr. H. S. Frenhel, Prof. Dr. J. D. Verlindc,
Dr. B. Ilofman, Dr. J. \7ester,
Prof. Dr. J. J. van Loghem, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.
Dr. M. F. Polak,

Medewerker:

A. S. Kalwij, arts,leider oan bet onderzoele,

AovtsscoruÍNgsslr T.N.O. INZAI(E REUÀ,ÍAvRAAGsTuKKEN

Prof. Dr. A. Polman. r)oorzitter, Prof. Dr. J. Goslings,
E. Bingen, Dr. P. van der Meer,
Dr. J. J. de Blécourt, Dt. J. J. Siemelink,
Dr. G. van Dam, Mej. A. E. §flinkel, secretaris.

Medewerker;

R. de Graaff , reumatoloog, leider van het frequentie-onderzoele,

Aovrrscolrrrarssrr T.N.O. TNZAKE scHTMMELZTEKTEN

Prof. Dr. A. Polman, aoorzitter, P. J. van der \íerff,
Dr. G. Cremer, Prof. Dr. K. C. §linkler,
Prof. Dr. L. H. Jansen, Prof. Dr. J. J. Zoon,
Prof. Dr. G. J. M van der Kerk, Mej. A. E. §finkel, secretaris.
Prof. Dr. N. G. M. Orie,

Medewerker:

Cenzraalbureau voor Schimmelcultures,

Aovrrscour"ussrE T.N.O. TNZAKE HET ToxopLASMosIsvRAÀcsruK

Prof. Dr. A. Polman, ,uoorzitter, Prof. Dr. P. H van Thiel,
Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman, Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. J. Spaander (pl.verv. Dr. J. H. Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

Bekker),
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Aovrescotrrrrarssrr T.N.O. BETREFFENDE HET MEDrscH-socroLocIScH oNDEIT-
zoEK TNZAKE TUBERcuLosE TE ffoocrvEEN

Prof. Dr. A. Polman, voorzitter, Mej. G. J. L. Kromsigt;
R. ter Brugge, R. Mantingh,
H. J. Dijkhuis, Mej. A. E. §linkel, secretaris.
Dr. J. Haveman,

ApvrBscouurssrB T.N.O. TNZAKE vTRUSoNDERZoEKINGEN

Prof. Dr. A. Polman, noorzitter, Prof. Dr. J. Mulder,
Dr. F. Dekking, Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. J. E. Dinger, Prof. Dr. J. van der Veen,
Dr. H. S. Frenkel, Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Prof. Dr. R. Gispen, Mej. A. E. §íinkel, secretd.ris,

Mrprscnr coNTAcrcoMrr,rrssrr T.N.O.-Z,VI.O.

Voor T.N.O.:

Dr. C. Banning, Prof. Dr. A. Polman,
Prof. Dr. G. A. Lindeboom, Mej. A. E. §7inkel, secretaris ooor de

T.N.O.-groep.
Voor 2.10fl.O.:

J. H. Bannier en 2 leden van de Medische Adviescommissie Z.§í.O.
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RAAD VAN BIJSTAND VAN HET INSTITUUT VOOR
GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Bijlage lb

Ir. A. C. J. Koot,
Prof. Dr. Ir. C. §í. Kosten,
C.H.J.Kiithe,
Dr. L, H. Louwe Kooymans,
Dr. §7. P. M. Matla,
Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma,
Ir. A. O. Schuil,
Dr. P. Spaander,
Prof. Dr. J. W. Tesch,
Drs. H. §f.J.M.Trines,
Dr. H. IJmrath,
Ir. §7. Valderpoort,
Ir. R. Vermeulen,
Ir. §í. A. G. '§7'eststrate,

Ir. F. C. J. M. §lirtz Czn.,
Mej. A. E. §íinkel, secretaris,
F. C. van Heck, t'ungerend. secretaris.

.trrof '§(/'. F. J. M. Krul, aoorzitter,
F. Bezemer, onderooorzitter,
Dr. F. H. Bonjer,
Drs. H. J. Boorsma,
Prof. Dr. G. C. E. Burger,
Ir. P. P. Bijlaard §ízn,
Ing. P. §í. Deerns,
Ir. A. J. J. Dorrenboom,
Dr. B. van Dijk,
Ir. F. Groeneveld,
Ir. G. P. de Haas,
Ir. H.'t Hart,
Prof. Ir. A. de Heer,
Mevr. Dr. N. L. Isebree-Moens,
It. J.J.Hopmans,
§f. A. H.'W'. M. Janssen,
Dr. D. L. Kedde,
Prof. Dr. J. Koekebakker,
K. R. Koopmans,
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Bijlage 1c

WERKGROEPEN EN SUBGROEP RESSORTERENDE ONDER DE
MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

Samenstelling op 7 januarr 1959.

'§írnrcnoep voot Elrrrno-ENcrEalocRAFIE

Prof. Dr. L. van der Florst,
Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
Dr. O. Magnus,
Dr. §í. Storm van Leeuweu,
Dr. L. H. van der'Iweel,
Mej. A. E. §flinkel, secretaris.

Subgroep,,Frequentie-analyse van het E.E.G."

Prof. Dr. L. van der Horst, aoorzitterProf. Dr. G. P. M. Horsten,

Prof. Dr. A. Polman, ztoorzitter,
Ir. D. H. Bekkering,
Prof. Dr. J. ten Cate,
A. M. Hamoen,
Dr. H. E. Henkes,
Dr. V. J. M. Hootsmans,

Prof. Dr. H. C. Burger,
A. M. Flamoen,
Dr. H. den Hartog,

VrnrGnorp SlaNoeanotsATlE vAN

Prof. Dr. A. Polman, ooorzitter
Prof. Dr. FI. C. Burger,
Dr. A. D. Erkelens,
Dr. J. \í. Gerritsen,
H. Flartman,

Dr. §1. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel,
Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris.

DE FoNocARDTocRAFIE

J. B. Kleyn,
Prof. R. L. J. van Ruyven,
Prof. Dr. H. A. Snellen,
Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,
Dr. Ir. H. Mol, adviseur.

'W'rnxcnorp vooR ELEKTRoMyocRÀFIE

Ir. D. H. Bekkering, ooorzitter,
Dr. P. C. Boone,
Dr. J. §(r. G. ter Braak,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn,
Dr. §í. J. M. Flootsmans,
Ir. J. Kuiper,
J. H. van Luyk,

Dr. O. Magnus,
D. van der Most van Speyk,
Dr. A. J. R. Simons,
Dr. \í. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel,
Mei. A. E. \i7inkel, secretaris.
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Biilage 2

CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

Onderstaand volgt een overzicht van de besturen en commissies, waarin
de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zitting heeft.

Lid van het bestuur van de Stichting Rheumatiekfonds Dr. Jan van
Breemen.

Lid van het bestuur van het Praeventiefonds.

Lid van de Gezondheidsraad en lid van:
de Nationale Commissie voor Gezondheidsstatistieken van de Gezond-
heidsraad,
de Commissie inzake B.C.G.-vaccinatie van de Gezondheidsraad,
de Commissie inzake het keuren van apparaten voor ultra-violette stralen
van de Gezondheidsraad,
de door de Gezondheidsraad ingestelde Commissie inzake problemen der
cariëspreventie met fluoriden,
de Commissie uit de Gezondheidsraad inzake Kernenergie,
de Commissie betreffende de kunstmatige inseminatie bij de mens.

Lid van de lVetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde.

Voorzitter van de Commissie van Bijstand voor de afdeling Gezondheids-
zoÍg van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde.

Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde.

Adviserend lid van het bestuur van de Stichting ,,Nationaal Luchtvaart Ge-

ueeskundig Centrum".

Lid van het Bestuur van de Tuberculose-Studie-Commissie van de Ko-
ninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose.

Lid van de Intra-Departementale Contactcommissie inzake Kernenergie.

Lid van de Commissie van Advies van het Koningin §íilhelmina Fonds.

Lid van de Commissie tot het verrichten van een nadere studie inzake de

organisatie van de geneeskundige en gezondheidszorg in de droogkomende
Zuiderzeepolders, ingesteld door de Minister van Sociale Zakea en Volks-

l
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Lid van de Medische Adviesraad van het Prinses Bearix Poliolbnos, Stich-
ting Nationaal Fonds voor de Bestrijding van de Kinderverlamming.

Lid en plaatsvervangend voorzitrer van de Voedingsraad.

Lid van het bestuur van de Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding.

Lid van de Commissie Bevordering Opleiding en Onderzoek Radiobio-
logie.
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Bijlage 3

ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK

De Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft zich in de loop van de laatste

decennia een eigen plaats in Nederland verworven, als zeer belangrijk
element in de sociaal-geneeskundige voorzieningen voor ons volF. Een

onrwerp van wer regelende de uitvoering van de praktische bedrijfsgenees-

kunde in ons land ii onlangs door de Tweede Kamer der Staten-Generaal

aangenomen. Als dit wetsontwerp kracht van lrret zal krijgen, zal hiermede

".., 
,,i"r* belangrijk stimulans worden gegeven aan de verdere ontwikke-

ling van de bedrijfsgeneeskundige verzorging van grote delen van 
-onze

industriële bevolking. Echter, afgezien van deze wettelijke regeling, heeft

de industrialisatie van ons land de behoefte aan bedrijfsgeneeskundige
voorzieningen sterk doen toenemen.

Geneesbundige ontwikkeling kan echter alleen dan op vruchtbare wijze
geschieden, wanneer her. geneeskund'ig wetenschappelijb -onderz.o.ele 

mer

àeze organisarorische en srructurele ontwikkeling niet alleen gelijke tred
houdt, maar eraan vooruitgaat en daarmede de hechte wetenschappelijke

basis helpt vormen, waarop het praktisch handelen gefundeerd dient te zijn.
De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft de noodzaak van wetenschappelijk
onderzoek op arbeidsgeneeskundig gebied ten volle erkend en heeft te dien

einde een speciale Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (af-
gekort Cargo) in het leven geroepen, die thans ruim twee en een half jaar
bestaat (sinds 12-4-1956).

Het heeft in het kader van dit artikel weinig zin om uitvoerig in te gaan

op de voorgeschiedenis van deze Cargo, Slechts moge er oP gewezen

worden, dat voor het tot stand komen van deze T.N.O'-commissie de

behoefte tot samenwerking voor het bundelen van krachten bij het weten-
schappelijk onderzoek op arbeidsgeneeskundig gebied reeds sterk was ge-

voeld. Dit had geleid tot het oprichten van een Raad voor Bedrijfsgenees-

kundig Onderzoek, waarin getracht werd tot samenwerking bij het weten-
schappelijk onderzoek te komen, zoals dit verricht werd door de volgende
instanties:

a. Bedrijfsgeneeskundige diensten ;

b. Arbeidsinspectie en Inspectie van de Mijnen;

c. Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde;

d. Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. en

e. Universitaire laboratoria en klinieken.
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De noodzaak van d,eze samenwerking is als begrnsel volkomen overgenomen
door de cargo. voor de verschillende Instituien genoemd onder cl d en e
lag dit nogal voor de hand, evenzeer als voor de ,trbeidsinspectie en de
Inspectie van de Mijnen.

. 11 he1 bijzon.ler moge ik echter nog eens de nadruk leggen op de grote
betekenis van eigen wetenschappelijk onderzoek voor Ëi. p.it ,"r, d.
bedrijfsgeneeskundige diensten en omgekeerd, dat het ondeizoek in en
door werenschappelijke Instiruten 'rrerii.ht aanzienrijke sreun kan onder-
vi1d91 _van werenschappelijk onderzoek in de bedrijvín zelf , a.h.w. aan het
arbeidsfront onder verschillende omstandigheden verricht door waarne-
mers-, die dagelijks in hun werk met de pàktische problemen geconfron-
teerd worden. Met name wordt door 

-het 
volge, van een 

-dergerijke

werkwijze aan de doelstelling van de Gezonàheidsorganisatie Ëeant-
woord, welke is vastgelegd in de wer met de volgende woordenr 'bevor.
deren, dat..her-t,oegepasr-naruurwetenschappelijk ónderzoek op de doel-
matigste wijze dienstbaar wordt gemaakr aan de volksgezondheid,.

De commissie voor Arbeidsgeneeskundig onderzoek (cargo) heeft een
aantal stuurgroepen ingesteld voor verschillende gebieden vÀ onderzoek.
De voorbereidende organisatorische werkzaamheJen om ror de instelling
van stuurgroepen en werkgroepen re komen, hebben uiteraard een lange tijà
in beslag genomen. De basis is echter nu gelegd en daarmede de molelijÉ-
heid tot het op gang komen van het eigenlijke onderzoekwerk. De Ituur-
groepen worden door de Cargo beschouwd als de deskundige organen op
de betreffende gebieden van werenschappelijk onderzoek; ,-i1 h.Ëb., o.o.
tot taak: het opstellen van een algemeen werkplan, dat verschillende on-
derzoekobjecten kan omvatren; het instellen pei onderzoekobject van een
werkgroep, waarin de medewerkende onderzoèkers zijn samengebracht; her
beoordelen en goedkeuren van de door de werkgroepen opgàtelde werk-
plannen en het bevorderen van tot stand komen va, her àiderzo"k voor
deze werkplannen mer alle ter beschikking staande middelen.

FIet onderstaande verslag moge nu in het kort een overzicht geven van de
in .gang zijnde onderzoekingen en van de plannen ,roo, ,o-r.. zij root
realisatie in de nabije toekomst in aanmerking ko-..,.

r. SruunonoEp ÀRBETD BrJ EXTREME TEMIERATUREN
(J. de Groot, arts, Bedrijfsgeneeskundige Dienst Hoogovens)

Onder de verzwarende omgevingsfactoren, die van invloed zijn op de
arbeidsbelasting neemt de warmtebelasting een bijzonder bela.rgrijte plaats
in' ook arbeid in de koude (b.v. in koelhuizen) is van belang; dË rirurgro.p
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heeft echter bij haar keuze de aandacht in de eerste plaats gericht op de

warmtebelasting en daarbij bovendien weer als bijzonder aspect de één-

zijdige warmrestraling gekozen. Dit is stellig een vraagstuk, dat zich in de

industriële situatie zeer regelmatig voordoet en het praktisch belang van
onderzoek op dit gebied is dus groot te achten.

1. In de werbgroep'Warmteuitwisseling door straling (Ir. E. van Gunst,
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O.) zijn een drietal onderwerpen in
studie genomen.

a. FIet meten van de zogenaamde vormfactoren, die de invloed van een-
zijdige warmtestraling beïnvloeden. Het is duidelijk, dat het deel van
het lichaam, dat men aan de straling exponeert en de onderlinge plaats
en afstand van de verschillende delen van het lichaamsoppervlak, die
bestraald worden, van grote invloed kunnen zrfu op het fysiologisch
effect van de warmtestraling. Meetmethoden om deze vormfactor vast
te stellen zullen worden getoetst.

b. Het ligt verder in de bedoeling te komen tot de samenstelling van een

'catalogus van vormfactoren'. Hierbí1 zal, met het oog op de fysiolo-
gische invloed, die door straling wordt uitgeoefend, onderscheiden wor-
den de straling van voor- en achterzijde van het lichaam, terwijl voor
beide zijden een onderverdeling zal worden gemaakt in hoofd, romp en

extremiteiten.
Teneinde de aanpassing aan de werkelijke arbeidssituatie te waarborgen
zal getracht worden een omschrijving te geven van een aantal karakteris-
tieke werkhoudingen.

c. Er zullen tenslotte metingen verricht worden met een fantoom of 'dum-
my', lv4arvan de maten overeenkomen met die van een overall maat 52,
welke de meesr gevraagde maat blijkt te zijn. Dit fantoom is voorzien
van een groot aantal openingen, waarin stralingsmeters zijn geplaatst.

2.De uerhgroep Acclimatisatie (Dr. F. H. Bonjer, Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde) zal zich aanvankelijk in hoofdzaak met
twee onderwerpen bezighoudcn.

a. Onderzoek naar een aantal biochemische veranderingen bij de mens
tijdens acclimatisatie. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de
invloed op de water- en zouthuishouding (bloedvolume, zweetsecretie in
kwantitatieve en kwalitatieve zin en urineproduktie). Om de samen-
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stelling van het zweet onder gestandaardiseerde omstandigheden van
warmtebelasting te kunnen vaststellen, zal door nauwkeurige weging van
de proefpersoon voor en na de arbeid de hoeveelheid verdampt zweer
kunnen worden bepaald, terwijl zorgvuldig afwassen van het lichaam
met een bekende hoeveelheid spoelwater, de samenstelling en hoeveelheid
van uit het verdampre zvleer afkomsrig zout kan worden bepaald met
behulp van een vlam-fotometer.

b. Een klinisch onderzoek naar de acclimatisatieverschijnselen wordt ver-
richt door middel van een uitgebreid onderzoek van rwee verschillende
groePen van Personen:

[. personen, die minstens 2 weken arbeid bij hoge temperaturen hebben
verricht en waarbij verschijnselen van (vnl. subjectief) onvoldoende aan-
passingen naar voren komen;

2. personen, die onder gelijke omstandigheden geen klachten hebben.

Bij het onderzoek van deze groepen zal o.a, ook een passende arbeids-
belasting op een ergometer onder de verzwarende omstandigheid van een
warmtebelasting worden toegepast.

Het uiteindelijke doel van deze onderzoekingen is te trachren een
/eeuringsmethode te pinden, die ooorspellende zr.taarde heelt t.a.v. het wer-
ken onder verzwarende warmtebelasting. Tot nog toe is nren in het vinden
van dergelijke keuringscriteria nog niet geslaagd. In de goudmijnen in
Zuid-Afrika past men als thans enig bruikbare methode toe: het praktisch
laten werken gedurende 1 à 2 weken in een warme omgeving onder
rnedische observatie; na deze observatierermijn kan men mer vrij grote
hetrouwbaarheid de ongeschikren uirsluiten. Het spreekt vanzelf , i"i ait
een vrij omslachtige en dure methode van selectie is.

3. In een u.terlegroep Bescbermingsmetboden tegen uarrntestraling (exclusief
kleding), (Ir. \1. van der Velden, N.V. Philips), wordr de bescherming regen
warmtestraling bestudeerd voor zover deze niet door individuele bescher-
mingsmiddelen (kleding, handschoenen, maskers) is te bereiken. Er werd een
uitgebreide literatuurstudie ondernomen over de bekende beschermings-
methoden en haar merites. Uit dit literatuuronderzoek bleek dat men ror voor
enige jaren niet voldoende rekening hield met de fysische eigenschappen van
warmtestraling, waardoor foutieve oplossingen ontstonden en werden ver-
meld.

In verband hiermede werd een theoretische behandeling over dit probleem
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opgezet; de berekeningen werden in de praktijk in een proefopstelling ge-

toetst.
Uit bijgaande grafiek (fig. 1) blilkt, dat de samenstelling en het aantal van

de stralingsschermen een zeer grote invloed hebbenophetbeschermendeffect.

+.-,'[í#f{#")']-%
T. - $f,netdp, in.l

r.: oq.vbaknÀ - §eX

.@" 7@. s! t@' I@e lt@. tr@. tao! rsq

Voor constructeurs van warmtestraling afgevende machines zijn dergelijke
gegeYens van veel waarde.

In figuur 2 wordt een voorbeeld gegeven van een arbeid met zeer inten-
sieve expositie aan warmtestraling, waarbij naast algemene afschermings-
maatregelen ook individuele bescherming moest worden toegePast.

4. Een werkgroep Literdtuuronderzoek invloed hleding oP rgdïmtestrd.ling
(J. '§[. Snellen, arts, N.I.P.G.) houdt zich bezig met een literatuurstudie over
de invloed van kleding op warmtestraling. Aan de hand van de resultaten
van deze studie zal worden nagegaan of nieuw onderzoek op dit gebied
gewenst is.

:/-:
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Figuur 2.

Het aanbrengen van elektrische verwarmingselementen onder een in bedrijf
zijnde wanoven in een glasfabriek. De intensieve straling wordt afgeschermd
door radiatoren, die mer water worden gekoeld (zowel vóór als achter de
werkers). Bovendien dragen de werkers individuele beschermingsmiddelen (tro-
penhelm, asbestsluier).
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5. De werkgroep ziebteoerschijnselen bij langd.urige blootstelling.a.dn warm-
re (A. Th. óroót V.tr"ldijk, arts Gezondheidscentrum N.V. Philips) tracht
na te gaan of er door langdurige expositie aan warmte een verandering
komt in het ziektepatroon.

Zowel de ïtate van verzuim als de verzuimoorzaak zal worden nagegaan.

De moeilijkheden op dit terrein zijn groot, omdat de te onderzoeken SroeP
betrekkelijk klein is (6OO warmtearbeiders uit drie bedrijven: Floogovens,
Philips en Mijnen).

Er bestaat een als werkhypothese te gebruiken vermoeden' dat bepaalde
ziekten (reuma, verkoudheidsziekten, bepaalde huidziektcn en nierstenen)

bij warmtearbeiders meer zouden voorkomen, Men kan nu ook van deze

ziektegevallen uitgaan cn trachten vast te stellen of in een bepaald bedrijf
onder deze groep van zieken significant meer warmtearbeiders voorkomen
dan met de normale distrihutie (rekening houdend met leeftijd en geslacht)

verwacht kan worden.

6. Tenslotte wordt er rrog een onderzoek ingesteld naar de eetgeTooonten

odn wdrmtedrbeiders (A. Th. Groot W'esseldijk, bedrijfsarts en Mej. E. M.
Krijgsman, diëtiste Gezondheidscentrum N'V. Philips). De bedoeling hier-
van is uiteraard om na te gaan, of er een mogelijkheid bestaat om aan

warmtearbeiders verstandige, specifiek door hun arbeid beïnvloede voedings-

adviezer, te geven.

TI, STUURGROEP ERGONOMIË

(Prof. Dr. G. C. E. Burger, Universiteit Amsterdam).

Deze stuurgroep heeft zich in eerste instantie beziggehouden met het
afbakenen van het veld van onderzoek. Het is moeilijk dit gehele gebied in
een korte definitie te omvatten; tot zekere hoogte voldoet de volgende
omschrijving vrij goedr Ergonomie is de wetenschap, die zich bezighoudt
met her bestuderen van de mogelijkheden tot het oPtimaal gebruiken van
de menselijke arbeidskracht. De Angelsaksische termen: 'human engineering'
en 'fitting the job to the worker' belichten de problematiek der ergonomie
zodanig, dat men zich althans eer-r redelijk beeld van de inhoud van dit
facet van arbeidsgeneeskundig onderzoek kan vormen.

Het bijgaande belangrijk vereenvoudigde schema (blz. rc\ geeft van de

inhoud der ergonomie een nadere omschrijving en heeft in zijn oorspronke-
Iijke uitvoerige vorm een onderwerp van uitvoerige discussie in de Stuur'
groep uitgemaakt. Uit dit schema blijkt dat een deel van de problemen van
de stuurgroepen Arbeid bij extreme temperaturen enLawaai-invloedeneven-
eens tot het gebied der ergonomie behoren, in zoverre deze zich bezighouden
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met de invloed van extreme temperatuÍen en lawaai op arbeidsbelasting en

b'elastbaarheid respectievelijk -geschiktheid.
Deze stuurgroep zal er dus voor hebben te waken een goede grens-

afbakening in acht te nemen en bij gebleken behoefte tot samenwerking
met andere stuurgroepen te stimuleren

De stuurgroep heeft een 4-tal werkgroepen ingesteld:

1. De userbgroep Meetïnetboden last en belastbaarheid (Dr.Ir. J. R. de Jong,
Raadgevend Bureau Bedrijfsorganisatie Berenschot) houdt zicl bezig met de
standaardisatie van meetmethoden. FIet is van groot belang om bij de
beoordeling van de arbeidsbelasting te streven naar een waardeoordeel
waarin de facetten var. lysiehe belasting zowel dynarnische als statiscbe
spierbelasting, perceptieee resp. selectieze belasting en mentale belasting
op adequate wijze in rekening worden gebracht. Standaardisatie dient te
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Schema van ergonomisch onderzoek

Last

1. gemiddeld

2. piek

A
Mens

B
Machine

(\flerktuig)

C
Omgeving

I
Fysiehe I energetiscl

last 2 statisch

II I perceptie

Perceptieoe 2 selectie
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geschieden zowel voor wat betreft de te gebruiken meerapparaten als voor
de daarmede gevolgde meetmethoden, terwijl bovendien bij de beoordeling
van de arbeidsgeschiktheid (belastbaarheid) gestreefd moet worden naar
gestandaardiseerde belasting (testarbeid) (figuur 3). Tenslotre zal ook de
interpretatie van meetuitkomsten voor standaardisatie in aanmerking ko-
men. Het is duidelijk, dat bij het opzetten van onderzoekingen op arbeids-
geneeskundig gebied op zeer verschillend terrein een vergelijkende beoor-
deling van de arbeidsbelasting alleen mogelijk is, wanneer men op z1n
minst beschikt over een aantal vaste punten in het meetprogramma. Voor
sommige delen van de belastingsmeting besraat er zowel in Nederland als
daarbuiten reeds vrij veel ervaringl, (b.v. bij de fysieke belasting) maar er
is een dringende behoefte aan meer eenheid in de meetmethoden, die in de
vorm van een mrnrmum programma bij metingen op allerlei gebied zou
kunnen worden gebruikt. Daarnaasr zal d,e werkgroep bij het uitwerken
van zijn programma stoten op lacunen, waar nog nauwelijks van meer-
methoden sprake is en waar dus met vrucht nieuw onderzoek dient te
worden gestimuleerd.

2.De lVerbgroep Criterid Uïerbmethoden (Dr. F. H. Bonjer, N.I.P.G.)
wil door het bestuderen van een aantal praktische werksituaties de crireria
van ergonomische meting en beoordeling roersen aan de reeds langer toe-
gepaste praktische criteria van arbeidsefficiency, tijd- err bewegingsstudie,
teneinde vast te stellen of de arbeidsfysiologische en artreidspsychologische
benadering ook in de praktische situatie wezenlijk kan bijdragen aan een
juistere beoordeling omtrenr de gevolgde werkmethode. Om dit punr duide-
lijker te maken moge het volgende voorbeeld dienen: bij de gebruikelijke
efficiencybeoordeling met bchulp van tijd- cn bewegingsstudie en bijvoor-
beeld 'workfactor' analyse wordt veelal uitgegaan van de aanname, dat de
werkmethode die in de kortste tijd kan geschieden, veelal ook de besre
methode van werken is. De vraag is nu, of dir in het algemeen ook juist is,
wanneer men de verschillende fysiologische, psychologische en perceptieve
factoren der arbeidsbelasting mee betrekr in het oordeel.

3. De uerhgroep Transportproblemen (Dr. B. Bink, N.I.P.G.) houdt zich
bezig met metingen van de arbeidsbelasting in verband met intern bedrijfs-
transport met door handkracht voortbewogen wagens. Bij het onderzoek
wordt zowel het laden en lossen, het voortbewegen en het in gang zetten
en stoppen in de metingen betrokken. Er zullen prororypes worden onder-
zocht van 3 typen van wagens: ciuwwagens (plateauwagens), trekwagens(trek-
schamelwagens) en handhefwagens. Vier variabele weerstandsfactoren die-
nen bekeken te worden: het vloeroppervlak, de wielgrootte, de wielbekle-
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ding en de last. De uitkomsten zullen worden getoetst aan een tweetal in
de literatuur vermelde formules (Spitzer en Frederick)' De arbeidsbelasting
zal worden gemeten aan stofwisseling (in Kcal/min'), longventilatie, pols-

frequentie en bloeddruk. Hoewel het transport over grotere afstanden en

b.v. in magazijnen hoe langer hoe meer gemechaniseerd wordt, blijft er in
de industrie, vooral bij het interne transport in de afdelingen nog veel
verplaatsing van lasten op handkracht aangewezen; de kennis van de hier-
door veroorzaakte arbeidsbelasting is dus van praktisch belang.

4. De zoerlegroep Functionele Anthropometrie (Prof. Dr' A' de Froe, IJniver-
siteit Amsterdam) is nog niet tot een vastomlijnd werkprogramma gekomen.

De opgave van deze groep ligt op het terrein van de aan de menselijke ana-
tomie en motoriek aangepaste constructie van machines, stoelen, voet- en

armsteunen en gereedschappen.

III. STUURGROTP INPUSIN,TËLE STOFPROBLEMEN

(J. V. Creyghton, Hoofdmijnarts)

Deze stuurgroep heeft zich geworpen op een groot onderzoekobject: het
vóórkomen van longafwijkingen bij arbeiders werkzaam in ijzer- en staal-
gieterijen. Silicosis, chronische bronchitis en emphyseen zijn de ziehten,
§/aarop de aandacht met name gevestigd zal worden.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

1. een nauwkeurig onderzoek naar de stofexpositie (hoeveelheid, chemische
samenstelling en korrelgrootte) van de onderzochte arbeiders. Dit onder-
zoek zal worden uitgevocrd door het Instituut voor Gezondheidstechniek
T.N.O. en onder verantwoordelijkheid van Drs. F. Hartogensis;

2. een specialistisch longonderzoek van deze arbeiders, waarbij zowei een

klinisch, een röntgenologisch als een longfunctieonderzoek zal worden
verricht. Er wordt verwacht, dat bij ongeveer 150/o van de onderzochten
zodarrige afwijkingen zullen worden gevonden, dat een meer uitgebreid
functieonderzoek nodig zal zijn. Het medische onderzoek zal geschierien
onder toezicht en verantwoordelijkheid van Prof. Dr. FI. Deenstra te
Utrecht.

Het grote belang van dit onderzoek behoeft geen nader betoog. Voor
dit onderzoek wordt aansluiting gezocht bij het programma van de

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
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Iriguur 3.

Testarbeid op fietsergometcr,
stofwisseting (O:-vcrbruik) bij

waarbij polsfrequcntie, blocddruk, adcmhaling en
verschillendc bclastingen rvorden gemctcn.
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rV. STuURGRoEP LAV/AAI-INVLoEDEN
(D..F. H. Bonjer, N.I.P.G.)

Deze groep bouwt voort op de basis, die reeds vroeg€r gelegd is door een
§í'erkgroep Gehoorbeschermers, welke op aandringen van de Arbeids-
inspectie door het N.I.P.G. was gevormd.

1. De stuurgroep heeft een lVerhgroep Audiometrle ingesteld, welke be-
oogt te komen tot een goede vergelijkbaarheid .'na, ,udio-.trisch onder-
zoek, waartoe zowel de methodiek van de audiometrie als het optekenen
der verkregen gegevens nader za| worden bezien.

2.Een lverhgroep Lawaaimeting stelt zich ten doel een inventarisarie van
de lawaai-expositie van de arbeiders in Nederland te bewerkstelligen.

3. De Werhgroep Lawaai en lautaaidoolheid stelt zich ten doel in ver-
schillende industriële situaties de relatie russen lawaai-expositie en lawaai-
doofheid vast te stellen.

4.De lverlegroep persoonlijbe beschuttingsmid'delen tegen lazaaai onder-
zoekt de beschermende waarde en de bruikbaarheid in de industriële situatie
van persoonlijke beschurtingsmiddelen.

5.De \Y/erbgroep andere lawaai-inoloeden dan gehoorbeschadiging onder-
zoekt de psychologische en fysiologische reacries van de mens op hoge lawaai-
niveaus. Ten aanzien van de fysiologische reacties zal men iich voorlopig
beperken tot literatuurstudie.

v. SruuncnoEp oNGEYALLENpREVENTIE
(Dr. \§í. Vinsemius, N.I.P.G.)

Deze stuurgroep heeft zich tot nu roe voornamelijk bezig gehouden met
een nadere theoretische analyse van de problematiek van het ongevals-
gebeuren. Het ongeval is als regel een uitvloeisel van een aantal oorzakelijke
factoren of determinanten, welke samen moeten gaan. Het is dus veelal
niet zo, dat van de ongevalsoorzaale in een bepaald geval gesproken kan
worden.

. .Als praktisch uitgangspunr voor onderzoek denkt de sruurgroep zich een
klinische analyse van ongevallen. om deze analyse te kun-nen^uitvoeren
dient men een logische indeling van de determinanten tot stand te brengJen,
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waarbij een aantal van deze determinanten in hoofdzaak in de mens ge'

legen zijn en een ander deel voornamelijh in het rnilieu. De statistische
problematiek van het ongevalsgebeuren vereist een nadere analyse van deze

àeterminanten, waarbij een begin is gemaakt met de bestudering van een

voor dit doel ontworpen wiskundig model.
Voorts wil deze groep vooral aandacht geven aan de nadere analyse van

het ont,eilig gedrag in de arbeidssituatie, omdat in vele gevallen dit on-
veilige gedrag naast het werkelijke ongeval in staat stelt tot het analyseren

van de bepalende factoren.
De diepzinnige en scherpzinnige discussie van het ongevalsprobleenr

door deze stuurgroep heeft weliswaar nog niet geleid tot een praktisch
uitvoerbare analysemethode, maar is van fundamenteel belang voor de

verdere aanpak van het onderzoek. Het is te verwachten, dat een goed
gefundeerde analysemethode mettertijd ter beschikking zal komen en dan
de te formeren werkgroepen in goed gekozen verschiliende bedrijven in
staat zal stellen tot vergelijkbare klinische analyse van ongevallen en on-
veilig gedrag te komcn.

vl. S'ruuRGnoEP ToxICoLoGrE
(F. Bezemer, arts, medisch adviseur Arbeidsinspectie)

In aansluiting aan het onderz,oek naar loodvergiftiging in Accufabrieken
verricht in samenwerking tussen Arbeidsinspectie en N.I.P.G. heeft de
stuurgroep thans ingesteld een zaerlegroep loodvergit'tiging in pigrnent-

fabrieben. Het onderzoek naar de loodexpositie zal worden verricht door het
Instituut voor Gezondheidstechnieh T.N.O. onder verantwoordelijkheid van
Drs. F. Hartogensis, terwijl het onderzoek naar verschijnselen van loodver-
giftiging zal geschieden volgens door het N.LP.G. (R. L. Zielhuis, arts
N.I.P.G.) gestandaardiseerde laboratoriummethoden (o.a. basophiele korre-
ling, haematoporfyrine in urine); een klinisch onderzoek van de arbeiders
sluit hierbij aan. De voorl.opige resultaten bij 160 personen verkregen toonden
aan, dat bij de mate van expositie als zich in Nederland in pigmentfabrieken
als regel voordoet van systematisch klinisch onderzoek voor het verder
onderzoek kan worden afgezien; naast het laboratoriumonderzoek leverde
dit geen aanvullende gegevens van betekenis op. Nader zal worden over-
wogen in hoeverre bij dit onderzoek nog personeel van andere loodver-
werkende bedrijven zal worden betrokken, teneinde een meer generaal in-
zicht te krijgen in het industriële loodprobleem in ons land.

Onderzoekingen op het gebied van de expositie aan oplosmiddelen en

omtrent de toxicologische problemen, voorkomend bij de fabricage en

verwerking van plastics zl1n bi1 de stuurgroep nog in overweging. In deze
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laatste groep trekken met name bij voorbeeld de zogenaamde isocynaat-
verbindingen de bijzondere aandacht van toxicologische zijde.

Tcnslotte stelt de stuurgroep zich voor aandacht te besteden aan de

keuringseisen, welke gesteld dienen te worden aan beschermende maskers
(gas-, stof- en nevelmaskers), waarbij het voornemen bestaat contact o? te
nemcn met de op dit terrein werkende normalisatiecommissie. De Arbeids-
inspectie beschikt in het Veiligheidsinstituut over een vrilwel volledige
keu r ingsi nstal I ati e.

vrr. StuuncnoEP zrEKTEvERzurM
(J. de Groot, arts, Hoogovens)

De onderzoekingen op dit terrein dragen in vergelijking met het werk
van de andere Stuurgroepen in zoverre een ander karakter, dat het z-iekte-
verzuim, niet alleen of in hoofdzaak een arbeidsgeneeskundig vraagstuk is,
maar dat talrijke maatschappelijke factoren bij het analyseren van het
ziekteverzuim een vaak overheersende rol spelen. Het is daarom een ge-
lukkige gedachte van de voorzitter van de Stuurgroep geweest om bij de

voorbereidende werkzaamheden voor het in het leven roepen van de

Stuurgroep van de aanvang af te wijzen op de betekenis van het in het
leven roepen van een Adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers
van maatschappelijke groeperingen, welke ten aanzien van het onderzoek
omtrent het ziekteverzuim rechtstreeks adviseren aan de Cargo. Volledige
mederverking van deze maatschappelijke instanties is zonder meer nood-
zakelijk, wil men op dit gebied met vrucht wetenschappelijk onderzoek
verrichten, dat van praktische waarde kan zijn voor de praktijk.

De Stuurgroep heeft na zorgvuldige overweging àls eerste onderwerp van
onderzoek gekozen: de invloed van de 'ploegbaas' op het verzuimgedrag
van de on.ler hem gestelde arbeiders. Het begrip ploeg'uaas is hier in zeer

ruime zin bedoeld, in zoverre talrijke invloeden van boven af in de

hiërarchie van het bedrijf \il'ederom van invloed kunnen zijn op de houding
van de ploegbaas of afdelingschef tegenover het verschijnsel ziekteverzuim.

Voor het onderzoek worden 30 paren parallelploegen geselecteerd, die
aan de volgende eisen moeten voldoen:

1. de gemiddelde sterkte van iedere ploeg over het laatste half jaar moet
minstens 12 en hoogstens 60 bedragen;

2. het aantal verzuimde dagen per persoon over het laatste halve of hele
jaar moet in één ploeg minstens het dubbele zijn van het overeenkomstige
cijfer van de parallelploeg;
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3, van iedere ploeg of ploegenpaar moet geleverd kunnen worden over de- 
p;;i;. ,r"., 

"en"half'i^ 
í uo", het moreelonderzoek lot een half jaar na

het *oreelonderzoek (zie later):

a. het aantalverzuimde dagen per man;

b. het aantal verzuimgevallen per man;

c. een antwoord op de vraag in weike ploeg van ieder- jaar d.e prod.uktiviteit

h"g.. was, het'rc laat kàme.t minder erg was en de discipline beter was

ffirl; t., berreffende verschijnsel in bàide ploegen ongeveer gelijk i$.

Het moreelonderzoek zal bestaan uit een schriftelijke enquëte en een

gro.frittt.t"iew zonder aanwezigheid van de. baas (duur t 2 uur)' In dit
irrr.*i.* wordt aanclacht besteeà aan: de duidelijkheid van de organisatie,

de sfeer in de groep, oordeel over de parallelploeg. voorts zal een interview

met de baas gehouden worden.
De bedoeli"ng van dit onderz'oek is in hoofdzaak na te gaan' of de

hypothese orr.." h., causaal verband tussen ziekteverzuim enerzijds en de

h[ài;g t.o.v. baas en onderneming en de invloed van het gr,oepsmoreel

anderzijds al of niet is te bevestigen.

Uit óe beantwoording van deie vraag vloeien een groot aantal voor de

praktijk belangrijke con-.lrrsies voort, di; zowel voor de verzuimbestrijding

àh ,oo. de bedrijfsleiding van grote betekenis kunnen zijn
Bij de verwerking van-de ..*ltrt"r, zullen verschillende moderne statis-

tische technieken worden toegePast.

Naast dit belangrijke ondeizo"k zijn er andere onderwerpen, die de be-

f r.rg""iii"g van de"Siuurgroep hebben. Zo heeft Dr' G' J' Fortuin (Gezond-

h.iir...rr.í- Philip$ e.n -ethod. ontworPen' die er op.gericht is door

h.t -rk.r, 'lrur, 
".i i*a.rdoo.rrede door het ziekteverzuim op bepaalde

tijdstippen in een bepaalde afdeling of fabriek, een goed.inzicht te Yer-

t ii;g."^;" het gehele verzuimpatroon, zoals dit als regel_thans.wordt op-

g"ÉJu*d op giond van registratie-en bewerking van alle ziektegevallen

[edure.rde àen"geheel jaar. Fraktische toetsing va., deze methode is stellig

ï"r, .r..1 *ur.à., omdat de steekproefmethode een snellere en recenter

geldige uitspraak over de to.rt".rd van het ziekteverzuim en snelle ver-

Ë.i;;f.l"g .,ra., verschillende bedrijven-.en bedrijfsonderdelen mog.elijk zou

Ë.rí.,.r"*rken. Dit probleem is op dir ogenblik nog in het stadium van

theoretische uitwerking.
Na de bespreking vàn het werk van Stuurgroepen en '§flerkgroepen moge

nog op enkele andere activiteiten worden.gewezen'

§irà, d" aanvang van de werkzaamheden van de Cargo is er. een '§flerk-

groep Dokum.rr,rtË en publikatie, die voortbouwde op een reeds bestaande
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samenwerking op dir rerrein russen enkele instanties die ook bij het tot
stand komen van de Cargo een rol hebben gespeeld. Hierdoor worden de
artikelen voorkomende in het gezamenlijke tijdschrifrenbezit van het Instituut
voor Gezondheidstechniek T.N.O., het N.LP.G., de Arbeidsinspectie en het
Philips' Gezondheidscentrum op fiches gedocumenteerd. In een drietal
vormen van verschillende uitgebreidheid kunnen belangstellende instanties
zich op deze documentatie abonneren.

Bovendien geeft deze werkgioep advies omtrent de wijze van publikarie
op arbeidsgeneeskundig rerrein, waarbij met name aandacht woràt beste,rd
aan het zo nood,zakelijke contact mer het buitenland.

De Cargo heeft ook zelÍ vrrl veel aandacht besteed aan conracren mer
het buitenland en heeft o.a. adviezen gegeven en conracren opgenomen om
te komen tor een goede Nederlandse vertegenwoordiging bij inlernationale
activiteiten op arbeidsgeneeskundig gebied (International Symposium <rn
Maximum Allowable concentration of Toxic substances in Industry in
P-raag, 74-77 april 1959) en (Internationale conferentie te zirich'Fitting
the job to the worker', georganiseerd door European productivity Agency
te Parijs, 2-7 maart 1959).

IvIgSe dit uiteraard zeer beknopre verslag een indruk geven van de zich
geleidelijk onplooiende activiteiten op het gebied van heivetenschappelijk
Arbeidsgeneeskundig onderzoek, zoals dir thans vooral door het 

"À"hi-bare contacr in T.N.O.-verband mogelijk is geworden.
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Proefschr. Rijksuniversiteit Utrecht 1958.

8*. Experimentele chirurgie

Ceru, H. 'W'. TrN, Over verlaagde lichaamstemPeratuur ten dienste van

hartoperaties.
Proefschr. Universiteit van Amsterdam 1958.
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9*. Gerontologisch onderzoeh

THuNc, P. J., Ovaria van oude muizen.
Proelscbr. Rijksuniversiteit Leiden 1958.

ZouNr,vrrD, R. J. vaN, Public Health and the Aged in Europe: Research
and programs.

J. Gerontology suppl. 1, lJ (1958) 2, p. 67191.

ZouNrvuo, R. J. v,s.N, Gerontologie.
Codex Medicus Neerlandicus p. 5891593, Elsevier, Amsterdam
1958.

Scunruorn, J. Tn. R. en R. J. veN ZoNNrvuo, Geriatrie.
Codex Medicus Neerlandicus p. 5971604, Elsevier, Amsterdam
1958.

ZoNNrvuo, R. J. veN, Gerontologie in de Verenigde Staten, I t/m V.
R.K. Bejaardenzorg 1958, no.'s 2 tlm 6.

ZoNNrvrr», R. J. vew, Gerontologische reisindrukken uit de Verenigde
Staren, I tlm 6.

De Bejaarden 1958 no's 2 tlm 7.

ZoNNr,vrro, R. J. vaN, An orientation
people.

Geriatrics 13 (1958) p. 5321534.

study of the memory of old

ZoNNnvuo, R. J. var.r, Het toilet in de bejaardentehuizen.
Bouut 13 (1958) p. 9441945.

ZoNNrvrro, R. J. veN, Medische aspecten van de huisvesting van
bejaarden.

Forum 13 (1958) p. 130/134.

ZoNNrvrro, R. J. vaN, Het IVde Internationale Gerontologische Congres.
Maandbl. Geestel. Volhsgezond.heid t3 (1958), p. 3471351.

ZorvNrvlr-o, R. J. varv, Medical care of the aged. Documentary paper for
the Advisory Group on the Public Health Aspects of Àgéing of
Population, §í'orld Health Organization - Regional Office for
Europe.

Euro - 11215, JuJy 7958.

ZoNNrvEr,o, R, J, veN, Gerontological research activities of the Organi-
zation for Health Research T.N.O. in the Nerherlands.

l. GerontoloSr, 13 (1958) p.4531454.
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ZoNNrvnro, R. J.
aged.

Geriatrics

vaN, Sociomedical investigations of housing for the

t3 (1958) p. 6681782.

l0'". Schirnmelziekten bij de mens

VnIrs, G. A. or, Verzameling, behandeling en opzending van klinisch-
pathologisch materiaal voor onderzoek op schimmels en acti-
nomyceten.

Ned. T. a. Geneesh. lol (1957) 51, p. 244312444.

Vnrrs, G. A. on and L. H. vaN pBn FIoBvru, Report of a case of black
grain maduromycosis of the foot caused by an aberrant strain of
Madurella mycetomi (Laveran) Brumpt on Curagao, Netherlands
Andlles.

Mycopathologica et Myc. App. VIII, fasc. 4 (1957), p. 2531259.

11"". Kliniscb geneesmiddelenonderzoeh

Bnrr, A., Klinisch Geneesmiddelenonderzoek T.N.O.
Huisarts en Wetenscbap I (1958) 11, p.2371239.

Mrtlrn, L., Schadelijke nevenwerkingen van geneesmiddelen. Suppl. II,
2e druk.

Uitg. van Gorcum 6r Comp. N.V. Assen, 1958.

NrrEIrr.tNs, F. A., Adviescommissie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelen-

onderzoek, Lijst van geneesmiddelen, die automobilisten, z.g' veilig-
heidspersoneel, piloten enz. \íEL OF NIET tijdens hun werk
kunnen gebruiken.

Uitg. Van Gorcum & Comp. N.V. Assen, 1958.

NrlruaNs, F. A., Primodian-depot bij climacterische klachten. Een klinisch
onderzoek verricht namens de Adviescommissie T.N.O. voor kli-
nisch geneesmiddelenonderzoek,

Ned. T. v. Geneesb. 102 (1958) 25, p. 1217.

NuruMANs,'F. A., Mededelingen Adviescommissie T.N.O. voor klinisch
geneesmiddelenonderzoek :

Acortan.
Ned. T. a. Geneesle. 102 (1958) 16, p. 781.
Geneesk. Gids 36 (1958) 7. Pbarm, Weekbl.93 (1958) p. 310.
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Difosf aat-Diëthylstilboestrol.
Ned. T. a. Geneesh. 102 (1958) 30, p. 1479.
Geneesh. Gids 36 (1958) 8. Pharm. Weehbl. 93 (1958) p. 740.

Ervaringen met dextromoramide (pyrrolamidolum, palfium).
Ned. T. v. Geneesk. 102 (1958) 34, p. 166111662.

Depocural.
Geneesb. Gids 36 (1958) 4.

Diatrizoatum (Urografin).
Ned. T. o. Geneesh. 102 (1958) 36, p. 1765.
Geneesh. Gids 36 (1958) 17. Pharm. Weehbl.93 (1958) p.746.

Pyrrolidino-methyltetracycline (Reverin).
Ned. T. o. Geneesh. 102 (1958) 38, p. 1872.
Geneesh. Gids 36 (1958) 17. Pharm. WeekbL93 (1958) p.746.

Azacyclonolum (Frenquel, Psychosan).
Ned. T. v. Geneesh. 102 (1958) 42, p. 2068.
Geneesh. Gids 36 (1958) 23.

Chloorhexidine (Hibitane).
Ned. T. v. Geneesk. 102 (1958) 44, p. 2785.
Geneesle. Gids 36 (1958) 21.

Chlorothiazidum.
Ned. T. v. Geneesk. 102 (1958) 50, p. 2489.
Geneesh. Gids 36 (1958) 19. Pbarm. Weehbl. 93 (1958) p. 845.

Carbocain.
Geneesh. Gids 36 (1958) 24.
Ned. T. o. Geneesh. 103 (1959) l. Pbarm. WeehbL93 (1958)
p. 1036.

NntrIr,teNs, F. A., Occupational Allergy in the Pharmaceutical Industry.
Occupational Allergy, p.62165. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N'V.,
Leiden.

13'È, Ond.erzoeleingen op bet gebied oan atberosclerose

J Börrcnrn, C. J. F., Sterols, fatty acids and atherosclerosis'
Ned. Melh en Zuioel T. 13 (1959) 1, p. 351 tlm 359.

6 Börrcunn, C. J. F., J. G. Knrruen, C. Cu. rpn Flqex' RoIraBNr-§ílcHTER,- 
E. Bonrsrrte vlN Hourr and C' M. veN Grur, Analysis of lipids
of the arterial wall.

Tbe Lancet dec. 1958, P. 120711209.
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/ Borrcnrn, C. J. F., F. P. 'W'ooorono, C. CN. trn Fleen RoueNx,
E. Borlsue and C. M. veN GrNr, Composition of lipids isolated
from the aorta, coronary arteries and circulus \fillisii of athero-
sclerotic individuals.

Nature 183 (1959) 4653, p. 47.

Loournr, F. J., A yellow fluorescent pigment in elastin.
Nature lS2 (1958) 4629, p. 1821183.

Onderzoeh inzahe de registratie oan medische gegeoens

§íaardering van medische gegevens uit ziekenhuizen
Publikatie serie A nr. 1 oan de Gezondheid,sorganisatie I.N.O.
Uitg. Kon. van Gorcum Ec Comp. N.V. te Assen 1958.

Beroepsclassit'ic atie

BRrNx, T. vaN DEN en A. PorueN, ,,Beroepsindeling" ten behoeve van
sociaal-geneeskundige onderzoekingen

T. v. Soc. Geneesk.36 (1958) 22, p. 5611566.

Toxoplasmosis

c Toxoplasmosis in Nederland. Eindrapport van de werkzaamheden
van de Adviescommissie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
inzake het toxoplasmosisvraagstuk over de jaren 1950 tot en

mer 1955.
Ned. T_. a. Geneesk. 103 (1959) 7, p,355 tlm 361,

Irt ceNc zrrNDE oNDERZoEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE vAN DE

GnzoNoHelpsoRGÀNrsÀTIE T.N.O.

1*, Onderzoek met behulp oan isotopen

Esconen onl Rrx, F. and G. MonnrelE, pr, Esconen, Studies on the
periferal disappearance of thyroid hormone - IV. The effect of
2.4 dinitrophenol on the J131 distribution in thyroidectomized,
1-thyroxine maintained rats 24 hours after the injection of
J131 labeled l-thyroxine.

Acta End.ocrinologica 29 (1958), p. 1611175. 
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Escosen orr Rry, F. and G. Monnrerr oB Escosen, Studies on the
periferal disappearance of thyroid hormone - V The effect oÍ
2.4 dinitrophenol on the variation of the J131 distribution pattern
with time, after the injection of Jrsr labeled 1-thyroxine into
thyroidectomized, 1-thyroxine maintained rats.

Acta Endocrinologica 29 (1958), p. 176 190.

Qurnroo, A., The value of thyrotropic hormone (TSH) determinations
in blood for the study of the pathophysiology of thyroid disease.

La Société Frangaise de Biologie Médicale, Parijs, 77 nov. 1958.

4*. Onderzoeh op het gebied der hormonen

HuIs rN 'r Vrlo, L. G., Isolation of dehydroepiandrosterone sulphate
from the urine of a male patient with adrenal neoplasm.

Regueil des Traoaux chimiques des Pays-Bas 7O (1957) 7.

5*. Onderzoeh naar de bistologie en de cytologie aan de plexus choriodeas
in oerband met zin lunctie

AnrcNs Kepprns, J., Structural and functional changes in the telencephalic
choroid plexus during human ontogenesis.

CIBA Foanddtion, Syïnposiam on the Cerebrospinal Flaid. 1958,
p. 3125.

8. Onderzoeh inzahe het byaluronidase-effect op de bloedstolling en

onderzoek inzahe de stolaisseling oan dicamarinepre?ttrdten in aer-
band. met zijn functie

RloruxrsHuN, K. S., S. A. rrx Borrrl FIurNrur cn H. J. VnnueulrN,
Een gcval van congenitale idiopatischc hypoprotrombinemie.

Ned. T. o. Geneesk. t02 (1958) 15, p. 7121715.

ll. Onderzoeh inzahe uitscbeiding od,n oestrogene stolfen en pregnandiol
gedarende de normale en gestoorde zwangerschap

LrNrnns, G. J. §f. H., Oestrioluitscheiding in de urine en de anatomische
toestand van de placenta speciaal bij toxaemie.

Proefschr. Rijksuniversiteit Groningen 1958.

12. Onderzoek naar de oerdeling van eiwitten in lumbaaloocht en

serum bij nearologische infectieziehten

MntreNHor, J. E., Coxsackie-infecties.
Folia Medica Neerlandica I, no. 2, 1958.
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16. Psychologiscb ond.erzoeh inzake prognose en ellect oan psycho-analy-
tiscbe psycbotherapie

Be.nrNonrcr, J. T., Een experimenteel-statistisch onderzoek naar de
waarde van klinische predicties.

Ned. T. o. d. Psycbologie, Nieuwe Reeks, Deel XIII, 1958,
afl. 6, p. 4251442.

BenuNonBcr, J. T., Patiënten met psychosomarische kwalen als aange-
pasre neurotici.

Ned. T. v. Geneesh. 102 (1958) 42, p. 204412046.

18. Ond.erzoek inzahe bet aoorhomen urÍn ongeoallen binnensbuis in
vergelijhing met andere ongeoallen

FIees, G. DE, Een onderzoek naar vóórkomen en betekenis van ongevallen,
die in de woning plaatsvinden.
Proefscbr. Rijksuniversiteit Groningen 1958.

20. Ond.erzoek betrellende metabole botziebten

Surewr, D., Onderzoek van door biopsie verkregen bot van pariënren
lijdende aan hyperpararhyreoidie, met befulp van micro-radio-
grafie en phosphaatuitwisselingsproeven in vitro.

Proelschr. Rijksuniversiteit Leiden 1958.

21. Ond.erzoeh inzahe groepering en typering oan bemolytische strepto-
cocci oolgens de technieleen van Lancefield en Grilfith

ZeNrN, H. C. en S. \(ecrNaen, Hemolytische streptococci bij gezonde
kinderen in een kindertehuis.

Ned. T. o. Geneesb. 102 (1958) 25, p. 1,19811202.

22. Onderzoeh inzake psoriasis

Essrvnro, H., M. S. M. DeNrus-Bosuew and B. LnrlNsr, Some obser-
varions about the Camp reaction and irs application to human p
haemolytic streptococci.

Antonie van Leeuwenboeh 1958,2, p. 145.

24. Onderzoekingen op hematologisch terrein

Ctrvrlo, S. vaN, Hemorrhagic diathesis in congenital hearr disease-
influence of operation under hypothermia and of whole blood
transfusions.

Anales Paediatrrci, Basel 190 (1958) 6, p. 3421352.

181



Cnrvrlo, S. veN, C. Evsnrs-CosrER en H. A. VBoen, Gelijktijdig vóór-
komen van een matig sterke hemofilie en trombopathie in een

familie.
Ned.. T. v. Geneesk. lo2 (1958) 31, p. 149311496.

Cnrvuo, S. verv en Lm,r KnE FIoo, Congenitale afibrinogenemie'
Maandschr. o. Kindergeneesle. 26 (1958), p. 227 1237'

Cx.rvero, S. veN, Lrru KuB Hoo and H. A. VrDen, Thrombopathy'
Acta Haematologica 19 (1958), p. 1991208.

scnuiz, J. and S. veN crrvr,ro, stuart-Prower factor in newborn infants-
Etudes Néo-Natales Vol. VII, no. 4.

36. onderzoeb inzalee de @ater-, zout- en elektrolytenbuishoo,dirg, de

circulatie, het diuresetype en de behandeling van pre-eclarnpsie en

eclampsie

Grvrns, R. H., Enige aspecten van de water- en zourhuishouding in ver-
band met de therapie van de zwangerschapstoxemie'

ProeIscbr. Rijksuniversiteit Leiden 1958'

Rmos ercrsloTEN ONDERZOEKTNGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE VAN DE

GezoNoHBrosoRGANIsATIE T.N.O.

Onderzoeh naar de hlinische betehenis aan longcapillairdrule en de inoloed

van de broncbiaalcirculatie bierop ond.er norrnale en pathologiscbe

omstand.ighed.en

Dr«nn, A., Truncus arteriosus persistens en atresie van een ostium

arteriosum (,,pseudotruncus").
Proelschr. Rijksuniversiteit Utrecht 1958.

V it am i n e- D - o nd. er z o e le

DoNe,ru, §í. F., H. or JoNcE, J. H. ruN THt;r and A' or 'W'aenr, An
experimental tt,rdy of the influence of Vitamin D upon the

metabolism of Calcium I.
Kon. Ned. Akademie v''§í'etenschappen, Amster dam' Proceedings,

Series C,59 (195ó), 1.
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Onderzoele inzake ooeding, resorptie en stot't»isseling bij ?dtiënten bij wie
een totale maagresectie werd oerricht
'Wav;nN, R. G. A. veN, J. GroEr.r en A. F. §írrLrsrexos, De eiwitsparende

werking van androgene hormonen, toegepast bij de behandeling
van patiënten na totale maagresectie.

Ned. T. v. Geneesle. 102 (1958) 49, p. 241312422.

p Adole scenten-ond erzoe h

Hees, J. H. oB et J. F. or §7ryN, Le développemenr biologique de
l'adolescent,

Enlance 1958, p. 3151327.

Sel,rcuwrnrrrtc MËT DE VoEDTNGsoRGANTSATTE [N.O.
Commissie tot onderzoek van de voedings- en gezondheidstoestand der

Nederlandse bevolking, Rapport bereffende het onderzoek naar de
voedings- en gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking
in de jaren 194l-1945, uitgezonderd de z.B. hongerwinter
(te44-1e45).
Deel II en IIA: Gebitstoestand en Voeding.
Voorjaar 1958.

SauBNwBnrrNG MET HET KuNsrsroFFENrNSTrruur T.N.O.

Toepassingsmogelijkheden van kunststoffen op medisch gebied.
Rapport aan het Kunststolfeninstituut I.N.O. no. 36l'58.

ReorosrorocrscHE AcrrvrrErrEN

Radiobiologiscb I nstituut 7.N.O.

Bror, J. en G. V/. BennNosru, De radio-actieve besmetting in Putten.
Meting van de hoeveelheid radium in het lichaam van een aantal
Personen.

Rdpport RI 1958/1, april 1958.
Rdpport MBL 1958/10, april 1958.

PurtnN, L. M, veN, Verslag van een bezoek aan enkele radiobiologische
en radiotherapeutische centra in Engeland (1 sept. 1957-l maart
1e58).

Rapport RI 1Y58/2, oktober 1958.
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BenENostN, G. §í. en T. L. J. Brusrrn, De ontwikkeling van een Geiger-
Miiller teller met een hoge efficiëntie en een laag nuleffect voor
metingen van seSR en e0 SR in biologisch materiaal.

Rdpport RI 1958/3, december 1958.

PurrnN, L. M. veru, Treatment of plutonium poisoning, review of the
literature.

Rd?port RI 1958/4, december 1958.

Vnrrs, H. or, G, rií. Banr.NosrN and H. T. §(/etrnrolr, Groningen
Radiocarbon Dates II.

Science 127 (1958), p. 729.

o VRrEs, M. J. or and O. Vos, Treatment of mouse lymphosarcoma by total
body irradiation and injections of bone marro\M and lymph node
cells. !

J, Nat. Cancer Inst. Ter perse.

BenENosrN, G. §í., Low level counting of beta emitters.
Proc. 2nd Geneva Conference on tbe Peaceful Uses ol Atomic
Energy. Ter perse.

, Vnlrs, M. J. D,:, Totale bestraling en beenmergtransplantatie als therapie
' van maligne systeemziekten.

Ned. T. v. Geneesk. 102 (1958), 47, p. 2Q1212018.

ConrN, J. A. and L. M. veN PurtrN, Determination of the turnover of
blood components using labeled diisopropylphosphorofluoridate.

Proc. 2nd Geneoa Conlerence on tbe Peaceful Uses ot' Atomic
Energy. Ter perse.

PutrrN, L. M. veN, The lifespan of red cells in the rat and the mouse

as determined by labeling with DF32P in vivo.
Blood 13 (1958), p.789.

'Werhgroep Dr. F. H. Sobels inzahe genetiscbe onderzoeleingen

Sonrr.s, F. H., Presumptive indication of radiation-produced peroxides

as shown by its genetic effects in Drosophila.
Les Peroxydes organiques en radiobiologie, éd. R. Laterjet,
Masson et Cie., Paris L957, p. 73183.

Sonrr-s, F. H., The enhancing effect of post-treatment with cyanide on

the mutagenic action of X-rays in Drosophila.
Radiation Researcb I (1958), p. 186.
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, SoBELS, F. H., Rates of forward and reverse mutation induced by mus-
" ,^rdgas in Drosophila.

Proc. 10tb Int. Congress ot' Genetics, Vol. II (1958), p.267.

Sonrrs, F, H., De nadelige werking van ioniserende straling op het

Senetisch systeem.
Vahblad voor Biologen 38 (1958), p. 1691183.

INsrrruut vooR GEZoNDHEIDsTECHNTBT T.N.O.

Brrrut, C. en C. Honcu, Geluidhinder cn geluidisolatie in de woning-
bouw. II.

Rapport no. 25.

Pesvrrr., A., Eenvoudige afvalwaterzuivering.
Rapport no. 26.

OuorN, H. Pn. L. orN, Het meten van luchtsnelheden.
Rapport no. 27.

Knucrn, A. J., Ein Besonnungsschieber zur Voraussage aus dem Bauplan.
Ge:undbeits-Ingenieur, april 1958.

Publikatie no. 58.

Pitsvnrn, A., Eenvoudige zuiveringsmethode voor kleinere hoeveelheden
afvalwater.

Polytechnisch 7., 27 februari 1958.
Publikatie no. 86.

Pasvnrn, A., Abwasserreinigung im Oxydationsgraben.
Bauamt und Gemeindebau, maart 1958.
Publikatie no. 86.

HanroorNsrs, F., Luchtverontreiniging in fabrieken; II: Het chemisch
aspect; het nemen van monsters lucht,

De Ingenieur, 4 april 1958.
Publikatie no. 87.

Beans, J. K., The purification of sewage.
Tbe way Àhead, november 1958.
Publikatie no. 91.

Beens, J. K. and H. J. BoonsIr,re, Pollution of ground water.
Comptes rendus et rapports. Assemblée Générale de Toronto
1957, p. 2781289.
Publikatie no. 92.
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EIyr, J. vAN DEN, Het meten en analyseren van geluid.
De Ingenieur, 17 oktober 1958.
Publikatie no. 94.

ZvrurN, D. vaN, G. G. FnaNr<B en H. J. EnrrrrNs, Het verrichten van
klimaatmetingen. Lezing door Ir. van Zuilen op het Congrès
lnternational de Cbauffage et Clirnatisation, Brussel 22 septem-
ber 1958.

Publikatie no. 95.
Engelse versie: Climate measuring.

Beans, J. K., Oppervlakrewater en
samenleving.

N atuur leundige V oordracbten,
Publikatie no. 96.

het belang daarvan voor onze

Nieuwe Reeks no. 36.

HentocBNsrs, F., Exrerne factoren bij het ontsraan van beroepsziekten
en -vergiftigingen.

Voordracht gehouden voor de raad van bijstand van het Instituut
voor Gczondheidstechniek. T.N.O. op 3 april 1958.
Publikatie no. 97.

FlanrocrNsrs, F., J. Dazrnr en J. §í. TrscH, Rapport over de Conferentie
Volksgezondheidsaspecten van luchtverontreiniging, Milaan, noyem-
ber 1957.

Publikatie no. 99.

ZurrrN, D. vax und E. vaw GuNsr, lVàrmebedarf unter besonderer
Beri.icksichtigung der Luftdurchlàssigkeit von Fenstern.

Gesund.heits-I ngenieur, december 1958.
Publikatie no. 100.

BnsaRr, A. H. M., De gezondheidstechniek en de geestelijke en lichame-
lijke hygiëne van het woonmilieu.

T. v, Soc. Geneesk.26 september 1958.
Publikatie no. 103.

Brncsuorrr, G. and L. J. BnessrR, Measurements of air polludon.
Report ot' tbe Cont'erence on Pablic Health Aspects ot' Air
Pollution in Europe. Milaan, november 1952.
Publikatie no. 107.
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MsorscH-FvsIscnr Arou-INc T.N.O.

Fmt, Y. vAN DER' The determination of cardiac outPut by the injection

method.
Proefschr' Rijksuniversiteit Utrecht 1958'

Kersrn, L., Fysiologische en pathologische vormen van kinderspraak.

Uitg. J. Muusses te Purmerend.

Florxseue, P. E., Over slechthorendheid bij schoolkinderen'

Proefscltr. Rijksuniversiteit Groningen, 1958'

KeMr, A., J. Kurnrn and §(r, Sronrra vaN LBnuwrN, An electroencephalo-

graphic spcctroPhone." f .f.C.-and Clirical Neurophvsiology l'l0 (1958) 2, p' 334'

g,2Brxrrttttc, D.H.: A. I(aup and \í. Sronu vaN Lffiuvru, The E'E'G'-
sPectrograPh.' E.E.é. ànd Clinical Neurophysiolosv J.10 (1958) 3, P' 5551559'

BrKKnnrwc, D. H. and A. Keur, The filter unit of the E.E.G.-spectrograPh.

f,.Z.C. and Clinical Neurophysiolosy J'10 (1958) 3, p' 5601562'

o sronru vaN LnnuvrN, w. and D. H. BsxrntrNc, Some results obtained

with the E.E.G.-sPectrograPh.
E.E.G. and Cliiicat Neuiopbvsiolosy J. 10 (1958) 3, P' 5631570'

, Kutprn, J. en \7. Sronu veN LreuvBN, Elektro-encefalografie I, II en III'
Elebtrotechnieh so (1958) no. t4, p. 346, nr' 15, p' 374 en

nr. 16, P. 394.

Cern, J. rrN, P. VIssrt et J. Tx. F. Borrrs, Action de l'imide de l'acide' "ethyl-methyl-glutarique (mégimide) sur l'activité élecffique de la
moelle épinière.

Arcb. intern. de pbysiologie et de biochimie 1958, vol' 66, p'

3231329.

Vtssrn, P., J. rrN C.a.rr et J. Tn. F. BoElrs, L'électromyélographie après

la trànssection de Ia moelle épinière du char, du chien et du lapin.

J. de Physiologie 7958, vol. 50, p- 5571560'

BoEtes, H. Tn. F., J. TEN Ceru et P. Vrssrn, L'activité des réflexes

proprioceptif, 
-.t 

.rté.o."ptifs après la rranssection de la moelle

épinières de mammifères.- 
J. d, pbysiologie 1958, vol. 50, p. 1591163'
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ö SrE:iELENBURG, L. H. M. vAN, New filmbadge enables cheaper X-ray
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In het oktobernummer 1958 van T.N.O.-Nieuws, dat in het bijzonder
gewijd was aan de werkzaamheden van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
verschenen de volgende artikelen en mededelingen:

Beek, A., De werkwijze van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Nelemans, F. A., Problemen bij het geneesmiddelenonderzoek.
Zonneveld, R. J. van, Onderzoek naar de gezondheid van bejaarden met

inschakeling van huisartsen.

Bekkering, D. H. en A. Kamp, De E.E.G.-magnetograaf.
Roelofs-Frànkl, N., Onderzoek inzake de waarde van neur.o-myo-therapie

volgens Bugnet.

Nanning,'W., Encephalitis postvaccinalis.

Backer Dirks, O., Proef met een cariës-profylacticum in tandpasta.
Bekker, E., J. During en E. van Vollenhoven, Fysische eigenschappen van

ademhalingsgeluiden.

Baars, J. K., Zuivering van afvalwa[er voor kleine gemeenschappen.
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Bitter, C., Geluidhinder en geluidisolatie in de woningbouw.

Eijk, J. van den, Automatische analyse van niet-constante geluiden.

Gunst, E. van, Natuurlijke ventilatie van gebouwen.

Barendsen, G. \f., Radio-actief strontium in biologisch materiaal.
'Wielen, Y. van der, Ervaringen bij werkzaamheden in verband met het

Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen.

Eekelen, M. van, Samenwerking tussen de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
en de Voedingsorganisatie T.N.O.

Tunteler, R., De Gezondheidsorganisatie T.N.O' en kunststoffen.

Korte mededelingen betreffende:

B.C.G.-vaccinatievraagstuk.
Astma-onderzoek.
Onderzoek inzake poliomyelitis.
Onderzoek inzake de doeltreffendheid van de curatieve geneeskunde

en de geneeskundige Yoorzorg.
Onderzoekingen op het gebied van schimmelziekten bij de mens.

Onderzoekingen op het gebied van atherosclerose.
Onderzoekingen inzake vraagstukken op het gebied van hormonen.
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Bijlage 5

DOOR HET CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGSONDER-
ZOEK VAN DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O. VERRICHTE
§TERKZAAMHEDEN, DIE OOK VOOR MEDICI VAN BELANG
zrJN

1. ONoBnzoEK op MIcRo-oRGANISMEN vAN HycIENIscHE BETEKENIS

De selectiviteit van de kristalviolet/gallneutraalrood/mannitol/lactose/
agar voor het tellen van Enterobacteriaceae in voedingsmiddelen werd ver-
der onderzocht en uitstekend bevonden. De methodiek voor het snel iden-
tificeren van de in deze voedingsbodem tot ontwikkeling gekomen kolo-
nies werd verbeterd.

De ijzerlsulfietlagar voor het tellen van anaerobe micro-organismen
en sulfietreducerende clostridia in voedingsmiddelen werd verbeterd door
toevoeging van 10 mg polymyxine-B-sulfaat per kg. Een eenvoudige me-
thode voor het identificeren van de in dit medium tot ontwikkeling komen-
de sulfietreducerende kolonies werd uitgewerkt in samenwerking met het
Laboratorium voor Veterinaire Bacteriologie der Rijksuniversiteit te
Utrecht.

Voor het tellen van Lactobacillus bifidus in de faeces van gezonde
volwassenen bleek de tomatenserum/ascorbinezuurlazidelagar volgens
Frisell goed te voldoen. Het gebruik van Lactobacillus bifidus als indicator-
organisme voor fecale besmetting van voedingsmiddelen leverde echter
niet die resultaten op, die er aanvankelijk van werden verwacht, omdat
dit organisme in voedingsmiddelen snel verdrongen wordt door andere
bacteriën.

In samenwerking met het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid werd
een begin gemaakt met een onderzoek naar de overleving van Enterobac-
teriaceae ln zure produkten, in het bijzonder vruchtenprodukten en mayo-
naise.

Om de Adviescommissie '§í'arenwet te kunnen adviseren over de te stel-
len bacteriologische eisen aan voorgekookte, droge (,,instant") produkten
werd op verzoek van deze Commissie een aantal in Nederland gefabri-
seerde monsters van dergelijke produkten onderzocht. Het bleek dat meer
dan 90 0/6 van de onderzochte monsters aan de voorgestelde hygiënische
eisen voldeed.

Met de boven beschreven methoden werden, in opdracht, ook grote aan-
tallen andere monsters onderzocht.
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2. BrocururscH oNDERzoEK TEN BEHoEVE vAN voEDTNGspRoBLEMEN

Bepaling adn oetznren

De methodiek voor de kwantitatieve gaschromatografische differentiatie
van_ de methylesters der hogere verzadigde verzuren werd verder uitge-
werkt. De hoeveelheid, die van elk zuur bepaald kan worden, ligt in te
orde van 100 pg; getracht werd de gevoeligheid nog re vergroten, speciaal
voor bepalingen in bloed.

Een begin werd gemaakr mer de gaschromatografische bepaling van ver-
zadigde en onverzadigde vetzuren tegelijkertijd.

Ook de kwantitatieve differentiatie van de hogere meervoudig onver-
zadigde vetzuren mer behulp van alkalische isomerisatie werd beitudeerd
en getracht werd deze op microschaal in 0,4 ml bloedplasma uir te voeren,

Aminozuur- en peptidebepalingen in bloed

Er werd een papierchromatografische techniek ontwikkeld voor hei aan-
tonen van kleine hoeveelheden aminozuren en peptiden in bloedplasma.
De voorbehandeling van de monsrers (onteiwitten en onrzouren) leverde
nog moeilijkheden op.

Verbeteringen werden ook aangebracht in de methodiek voor de bepaling
van glutamine in bloed.

Bepalingen aan suihers in bloed

In verband met lactose- en galactosebepalingen in bloed van proef-
dieren en mensen na het gebruik van veel lactosein bij galactosemiepàtiën-
ten, werd een kwantitatieve papierchromatografische bepaling van meng-
sels van glucose, galactose en lactose, elk in een hoeveelhèid .tràr, 

"a. 
30 pÉ,

bestudeerd.

Conserzteren odn nronsters voor biochemisch onderzoeh

In verband met onderzoekingen in Nieuw-Guinea en Suriname was
het nodig nog enig onderzoek te doen over het conserveren van monsrers
bloedserum, urine en voedingsmiddelen, die uit tropische gebieden ver-
zonden worden. Een methode werd ontwikkeld waardoor-het mogelijk
is serummonsrers te verzenden zonder dat de enzymacrivireit (cholin-es-
terase, lipase, amylase) en het gehalte van een aantal bestanddelen achter-
uitgaan. ook werd een merhode gevonden om levers te verzenden zonder
dat er een verlies aan vitamine A optreedt.
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Ond.erzoele ten beboeve van Nederlands Nieaw-Gainea

Aan enkele op Nieuw-Guinea werkzame artsen werd geregeld hulp ver-
leend door het verrichten van analyses. Monsters bloedsera uit het §íissel-
merengebied werden onderzocht op bestanddelen en enzym-activiteit. Irr
drie zendingen bleken de amylase-activiteit hoger en de choline-esterase

en lipase-activiteit en het cholesterolgehalte lager te zljn dar, bij Europeanen.
In sera van kinderen uit het Nimborangebied ten westen van Hollan-

dia werd het vitamine-A-gehalte bepaald; dit bleek laag te zijn.Ter Plaatse
wordt nu vitamine A verstrekt en het is de bedoeling de analyse daarna
te herhalen.

V erschillend.e bepalingen

Methoden werden uitgewerkt en toegepast ten behoeve van verschillencle
onderzoekingen. Voor een onderzoek naar de vitamine B12-spiegel in het
bloed van patiënten met pernicieuze anemie (Prof. Dr. G. A. Lindeboom
te Amsterdam) werden vitamine B12-bepalingen uitgevoerd. Voor de

bepaling van ascorbinezuur in zeer kleine hoeveelheden rattebloed werd
een methode uitgewerkt. Voor het voedingsonderzoek in Suriname werd
een methodiek uitgewerkt voor de bepaling van het ijzergehalte en het
ijzerbindend vermogen van bloedserum.

3. ExprnrurNTEEL voEDrNcsoNDERzoEK MET pRoEFDIEREN

Voedingsroaardc oan eiwitten

De door Miller en Bender beschreven methode voor het br:palen
van de verteerbaarheid en de biologische waarde van eiwitten werd zo-
danig gestandaardiseerd, dat met de beschikbare middelen in een tijds-
verloop van 14 dagen een twintigtal bepalingen met bevredigende nauw-
keurigheid en reproduceerbaarheid kan worden uitgevoerd. De voedings-
waarde werd bepaald van peulvruchten, melkpoeders, diermelen, vismelen,
vleesconserven, complete maaltijden in blik en groenten. Van een aantal
eiwitbevattende voedingsmiddelen werd nagegaan welk aminozuur limite-
rend is en welke hoeveelheid van het limiterende aminozuur moet worden
toegevoegd om een maximale voedingswaarde te bereiken.

Àtberosclerose

Er werd een methode in gebruik genomen' waarmede de invloed van
dieetcomponenten op het cholesterolgehalte van het bloed kan worden vast-
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gesteld mer rarren als proefdieren. Door voedering met verschillende
vetten en oliën werden dezelfde veranderingen van de cholesterolspiegel
van ratten waargenomen als bekend zijn uit proeven mer mensen.

Toevoeging van verschillende eiwitten aan een ranrsoen met een sub-
optimale hoeveelheid eiwir in de vorm van caseïne ging steeds gepaard
met_ een aanzienlijke daling van de serumcholesterolspiegel. De sterkste
verlaging werd verkregen met tarwegluten, of met een mengsel van amino-
zuren waarmede de samenstelling van tarwegluten was nagebootst.

verschillende combinaties van aminozuren waren *.ik a^ wanneer
hierin methionine aanwezig was. §Taarschijnlijk wordr het effect veroor-
zaakt door het tekort van caseïne aan zwavelbevattende aminozuren.

Een sterke cholesterolverlagende werking werd ook waarplenomen door
voedering met leverrraan of bepaalde fracties van leverrraan die de vet-
zuren bevatten. FIet onverzeepbare deel was niet werkzaam. Dit onder-
zoek werd uitgevoerd in samenwerking met een Engelse levertraanfirma.

Voeding met eiwitarrrte en aminozuurdet'iciënte diëten

Bij ernstige klinische eiwitdeficiëntie (kwashiorkor) blijkt de activi-
teit van verschillende enzymen in het bloed verlaagd te zijn. Om de diag-
nostische waarde van verschillende serumcomponenten re bestuderàn
ye-lden ratten geplaarsr op ranrsoenen mer te weinig eiwir of mer lysine.
deficiënt eiwit. Na verschillende tijdstippen werden in het bloed kwanti-
tatieve bepalingen uitgevoerd van choline-esrerase, amylase, lipase, amino-
zuren-stikstof en ureum. Een duidelijke verandering in de concenrrarie
van deze serumcomponenten werd niet waargenomen.

Onderzoeh aan het genotrniddel wati

. Nadat in een voorgaand onderzoek was vastgesteld, dat toedieniqg van
het op Nieuw-Guinea door de bevolking gebiuikte genotmiddel ,,-*ati,,
geen nadelige invloed uitoefende op de fertiliteir van mannelijke rarten,
werd nagegaan of de fertiliteit van vrouwelijke ratren nadelig werd beïn-
vloed. Bij regelmatige toediening van een wati-extract aan- vrouwelijke
ratten v,anaf het spenen tot aan de eerste paring werd geen vermindering
van de fertiliteit geconstateerd. Ook bij toediening gedurende de zwanger-
schap werd geen nadelige invloed aangeroond.

Tandcari'ës en ztoeding

In een vorige verslagperiode was bij een onderzoek van Amsterdamse
schoolkinderen gevonden dat er misschien een correlarie bestond tussen
het gebruik van relarief veel wit brood (weinig bruin brood) op de kleuter-
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leeftijd en het optreden van tandcariës. In opdracht van het instituut werd
daarom door het Nederlands Instituut voor Volksvoeding begonnen met

een onderzoek bij ratten over het mogelijke verband tussen het gebruik

van verschillende soorten brood en het optreden van tandcariës.

4. ExprnrurNTEEL voEDINcsoNDERzoEK BIJ DE MENS

De hieronder genoemde onderzoekingen (behalve de laatstgenoemde)
geschiedden in nauwe samenwerking met het §íilhelmina-Kinderzieken-
huis te Utrecht.

Coeliahie en r)eru)ante onderzoeleingen

De onderzoekingen over coeliakie werden voortgezet, hoewel er weinig
coeliakiepatiënten meer in de kliniek komen' Het onderzoek was vooral
gericht op het aantonen van bepaalde peptiden in het bloed van coeliakie-
patiënten na toediening van het voor hen schadelijke eiwit gliadine. Door
het zo sporadisch voorkomen van coeliakiepatiënten vordert het onderzoek
slechts langzaam.

Ë,ssentiële byperlipemie en dieetoet

Op grond van de in het vorige jaar verkregen resultaten werd de bloed-
vetsamenstelling van patiënten, die een vet met een hoog linolzuur-
gehalte in het dieet kregen, geregeld bepaald. Aangezien slechts enkele
patiënten onderzocht konden worden, werden niet veel nieuwe resultaten
verkregen. Het is echter wel waarschijnlijk dat veranderingen van het
dieetvet geen duidelijke invloed hebben op het verloop van het ziekte-
proces, misschien wel op de samenstelling van het bloedvet.

Pancreaslibrose en voeding

In samenwerking met diverse kinderklinieken werd nagegaa in hoeverre
bepaalde diëten, al of niet gecombineerd met pancreatine, gunstig zijn voor
patiëntjes, lijdend aan Pancreasfibrose. Ten behoeve van dit onderzoek wer-
àer, 't etbepalingen in faeces en prolinebepalingen in bloed na belasting
met caseïne of gliadine uitgevoerd.

Dieet bij oligopltrenia phenylpyruaica

FIet onderzoek naar de waarde van het fenylalanine-vrije dieet bij pa-
tiënten met oligophrenia phenylpyruvica werd voortgezet.
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Voeding ,uan kinderen met llctose-drme melk

In samenwerking met een fabriek van melhprodukten werd een onder-
zoek uitgevoerd met kinderen in een koloniehuis om na te gaan of de
voedingswaarde van melk verbeterde door hydrolyse van de melhsuiker.

De gemiddelde verandering van een aantal gemeten grootheden (ge-
wicht, dikte van onderhuids vet, uithoudingsvermogen, hemoglobinegehalte)
was op de lactose-arme melk niet gunstiger dan op gevrone melk. Bij de
kleinste kinderen, die relatief de grootste hoeveelheid lactose consumeer-
den, werd echter een gunstige invloed van de lactose-arme melk waar-
genomen.
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