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ALGEMEEN

Voor de tiende maal wordt het jaarverslag van de Gezondheidsorganisa-
tie T.N.O. opgesteld. Dit gebeurt met droefheid om het grote verlies, dat
op 25 apri| 1959 veroorzaakt werd door het heengaan van de voorzitter,
Prof. Dr. A. Polman.

Hoe groot dit verlies is, hebben velen in woord en geschrift rot uit-
drukking gebracht. Steeds kwam daarbij naar voren, dat niet alleen betreurd
werd de bekwame, kundige, constructieve en onvermoeibare voorzitter,
die met vaste hand en toch soepel en openstaand voor de opvatringen van
anderen de koers van de Gezondheidsorganisatie T.N.O, aangaf , maar ook
de gave mens, wie alle ijdelheid en baatzucht vreemd was.

Het is goed in dit verslag op te nemen enkele getuigenissen uit de kring
van T.N.O. §7ij doen dir in bijlage 1.

Zol de betekenis van Prof. Polman tijdens zijn leven al niet doorgrond
zijn door allen, de leegte die hij naliet en de moeilijkheden om hierin voor
het werk der Gezondheidsorganisatie T.N.O. re voorzien, spreken duidelijke
taal. Ook komt dit tot uiting in de gebleken bereidheid van velen om mede
te helpen de Gezondheidsorganisatie T.N.O. door dit zeer moeilijke jaar
te loodsen. Zij deden dit veelal als een eerbewijs aan de nagedachtenis van
hem in het besef, dat het voor een groot deel door hem opgebouwde werk
niet mocht ondergaan.

Overeenkomstig de statutaire bepalingen trad de ondervoorzitter Prof.
§f. F. J. M. Krul als waarnemend voorzitter op. Hij werd bijgestaan door
het bestuurslid Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, die als waarnemend medisch
voorzitter fungeerde tot ziekte hem aan het eind van 1959 dwong het werk
voorlopig neer te leggen. Het gehele dagelijks bestuur verzette veel meer
werk dan normaal zou worden gevraagd. In dit verslag wordt vermeldi wie
het voorzitterschap van de instellingen en colleges heeft waargenomen.
Grote dank is de Gezondheidsorganisatie aan hen allen verschuldigd.

Bssruun EN DAGELTJKs BEsruuR

In de vacature in het dagelijks besruur, onrsraan door her statutair af-
treden van Prof. Dr. G. A. Lindeboomy werd voorzien door verkiezing van
Prof. Dr. A. Querido te Leiden.

Door het vertrek van Prof. Dr. J. Groen naar Israël was een vacature
in het bestuur ontstaan, waarin in 1959 werd voorzien door de benoeming
van Prof. Dr. L. B. §í. Jongkees bij Koninklijk besluit van 11 m^art 1959,



no. 14. Prof. Jongkees werd voor benoeming aanbevolen door het Praeven-
tiefonds.

Dr. C. Banning, tijdelijk bestuurslid, legde op 1 september jl. zijn functie
als geneeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid neer. Dr'
Banning was in verband met deze functie bestuurslid van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. Hem werd bij Koninklijk besluit van 20 oktober 1959,
no. 22, eervol ontslag verleend als bestuurslid.

Op deze plaats past een woord van dank voor zijn belangstelling en de

medewerking aan het werk van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., zoals
Dr. Banning die van de instelling van de organisatie af als bestuurslid heeft
gegeven.

Bij hetzelfde Koninklijk besluit werd in de plaats van Dr. Banning be-
noemd tot tijdelijk bestuurslid de nieuwe geneeskundig hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid, de heer H. J. Dijkhuis. Deze benoeming geschied-

de onder gelijktijdige ontheffing van de heer Dijkhuis vaÍL zijr, lidmaatschap
als plaatsvervangend gedelegeerde van de Minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid. In deze functie werd de heer Dijkhuis opgevolgd door de

heer P. L. Stal, plaatsvervangend directeur-geÍteraal van de Volksgezond-
heid.

Bij Koninklijk besluit van 3 december 1959, no. 16' werd met terug-
werkende kracht tot 1 december 1959 voor de tijd van 6 iaar ror tijdelijk
bestuurslid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. benoemd Prof. Dr.
J. \1. Tesch. In de decembervergadering van het bestuur werd Prof. Tesch

met algemene stemmen verkozen tot voorzitter van de Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. Prof. Tesch zal deze functie met ingang van 1 april 1960

uitoefenen.
Op 27 september 1959 overleed Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink' Prof.

ten Bokkel Huinink was tot bestuurslid benoemd op voordracht van de

Senaat van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De Gezondheidsorganisatie
T.N.O. verliest in hem een toegewijd lid, dat veel voor haar heeft gedaan.

Ter vervulling van de vacature werd bij Koninklijk besluit van 29 januari
1960, no. 46, benoemd Prof. Dr. K. C. V/inkler, onder gelijktijdige ver-
lening van ontslag als tijdelijk bestuurslid.

Ter vervulling van de vacature welke was ontstaan door het overlijden
van Prof. Dr. A. Polman werd bij het zelfde Koninklijk besluit, en eveneens

onder gelijktijdige verlening van ontslag als tijdelijk bestuurslid, benoemd

Dr. J. 
'§í'ester.

De per I januari 1960 aftredende bestuursleden Prof. Dr. J. H. Gaaren-
stroom, Prof. J. de Groot, Prof. Dr. F. H. L. van Os, Prof. Dr. J. J. G.Prick
en Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma werden allen bij het eerder genoemd

Koninklijk besluit van 29 januari 1960, no. 46, herbenoemd.
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Prof. Dr. I. Boerema, die eveneens per 1 januari 1960 voor een her-
benoeming in aanmerking zou komen, heeft gemeend het lidmaatschap
van het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. te moeten neer-
leggen. ln z\n plaats heeft de Senaat van de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam voor benoeming aanbevolen Prof. Dr' A. Biemond.

Prof. Boerema moge hier dank worden gebracht voor de medewerking,
die hij als bestuurslid sinds 1950 de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft
verleend.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Plaatsaeraangend gedelegeer-l. Gedelegeerden,
teoens ledeno ing. art.
6 oan de stdtuten, jo
drt. 18 oan de zaet

Prof. Dr. P. Muntendam

Mr. H. J. Voltjer

den, tevens plaatsveroangende
leden, ing. drt. 6 vdn de statu-
ten, jo art, 18 oan de wet

P. L. Stal

Dr. J. J. Brutel de la

Benoemd op
ooordracht
vdn

Minister van
Sociale Zaken
en Volks-
gezondheid

Minister van
Onderwijs,
Kunsten en
liíetenschappen

lI. Gewone leden ing.
drt,7 aan de statuten

Prof. Dr. L. B. §f.
Jongkees
Prof. V. F. J. M. Krul

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

Ten beboeve van de voordracht
ooor de benoeming der gewone
leden dienen de aolgende col-
leges en lichamen aanbeaelin-
gen in ing. art. 7 (2 en 3) oan
de stdtuten

Praeventiefonds

Senaat Technische Hogeschool
te Delft
Senaat Vrije Universiteit te
Amsterdam
Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot .Bevordering
der Geneeskunst

Datum van
aftreden

l-1-1963

t-t-1963

1-1-1963

t-l-1963



Prof. Dr. A. Querido

J. Stork

Prof. Dr. J. H.
Gaarenstroom
Prof. J. de Groot
Prof. Dr. F. H. L. v. Os

Prof. Dr. J. J. G. Prick

Dr.Ir. N. D. R.
Schaafsma
Dr. J. §Íester
Prof. Dr. K. C §íinkler

Vacature

Senaat Rijksuniversiteit te
Leiden
Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Tandheelkunde
Senaat Rijksuniversiteit te
Groningen
Gezondheidsraad
Koninklijke Nededandse Maat-
schappij ter Bevordering der
Pharmacie
Senaat R.K. Universiteit te
Nijmegen
Koninklijk Instituut van
Ingenieurs
Gezondheidsraad
Senaat Rijksuniversiteit te
Utrecht
Senaat Gemeentelijke Universi-
teit te Amsterdam

1-r-1963

r-t-1963

t-t-1966

t-t-1966
t-t-1966

t-t-1966

1-1-1966

r-t-1966
l-l-1966

l-t-1966

IlÍ. T ij delij he leden ing.
n'/t, 9 odn de stdtu-
ten

H. J. Dijkhuis
Prof. Dr. E. H.
Vogelenzang
Prof. Dr. J. §1. Tesch

Dat*m oan
altreden

t-4-t962
t-4-1962

t-12-1965

december 1959 als volgt samengesteld:

Prof. Dr. J. J. G. Prick,
Prof. Dr. A. Querido,
Mr H. J. Woltjer,
Mej. A. E. §(inkel, secletítris.

Het dagelijks bestuur was op 3I

Prof. §[. F. J. M. Krul,
ond,erooor zitter, wnd,, ooorzitter,
Prof. Dr. J. H. Gaarensrroom,
Prof. Dr. P. Muntendam,

VBr.ceornrNcrN

Het bestuur kwam in de verslagperiode viermaal bijeen; het dagelijks
bestuur vergaderde elfmaal.
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BlyrrNxotrlsr LEIDERs vAN oNDERZoEKINGEN vÀN DE GEZoNDHEIDSoRGANI'

serrn T.N.O, EN ANDEREN, BIJ DEZE oNDERZoEKINGEN BETRoKKEN

Ook in 1959 vond een bijeenkomst plaats van leiders van onderzoekin-
gen en van degenen, die een belangrijke functie vervullen bij de onder-
zoekingen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Op deze bijeenkomst werden de volgende voordrachten gehouden:

Prof. §1. F. J. M. Krul: Het werkterrein van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O.;

Dr. F. A. Nelemans: Het klinisch geneesmiddelenonderzoek van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. in het kader van
internationale samenwerking en mogelijkheden;

M. A. Bleiker, leider Het belang van a-typische zuurvaste mycobac-
B.C.G.-vaccinatie- teriën;
onderzoek:
Prof. Dr. J. K. Baars: Eenvoudige afvalv/aterzuivering.

CoNTecTBN MET ANDERE INSTELLINGEN

Door Prof. Dr. A. Polman werd een aantal contacten onderhouden met
verschillende commissies en instellingen, welke aanrakingsvlakken met de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. hebben.
Omtrent de bestendiging van deze contacten kan worden vermeld, dat

Prof. Dr. J. §í. Tesch als toekomstig voorzitter van de Gezondheidorgani-
satie T.N.O. door het bestuur is aangewezen als adviserend lid van de

Stichting,,Nationaal Luchtvaart-Geneeskundig Centrum".
Tevens is Prof. Tesch aan het dagelijks bestuur van de Centrale Orga-

nisatie T.N.O. aanbevolen om bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en

Vetenschappen te worden voorgedragen als lid van de Commissie Bevor-
dering Opleiding en Onderzoek Radiobiologie.

Ook dit jaar werd weer bemiddeling verleend bij het selecteren van
candidaten voor een post-doctoral fellowship van de Public Health Service
van het Department of Health, Education and §í'elfare van de Verenigde

Staten. In overleg met het hoofd van deze afdeling,' de heer Ronald E.

Scantlebury, tijdens diens bezoek aan Nederland is een selectiecommissie

ingesteld, waarin zitting hebben:

Prof. Dr. P. Muntendam, directeur-generaal van de Volksgezondheid,
met als plaatsvervanger Mr. J' Le Poole;

Prof. Dr. M. C. Colenbrander, voorzitter Medische Adviesraad Z.V.O.;
J. H. Bannier, directeur Z.\r.O.;
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Prof. §í. F. J. M. Krul,

Prof. Dr. J. W. Tesch,

wnd, voorzitter van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. en voorzitter van de commissie;
toekomstig voorzitter van de Gezondheids-
organisatie T.N.O., die na aanvaarding van
deze functie het voorzitterschap van Prof.
Krul zal overnemen.

De fellowships voor 1959 werden verleend aan Dr. C. F. A. Heyen en
de heer Th. H. Rozijn. Voor het verkrijgen van een fellowship in 1960 zijn
vier candidaten voorgedragen aan de Public Health Service.

De tVereldgezondheidsorganisatie verleende de beide studiebeurzcn,
welke voor 1959 werden aangevraagd. Dr. L. H. M. van Stekelenburg,
verbonden aan de Radiologische §íerkgroep T.N.O., maakre een studiereis
van een maand in Engeland, terwijl de fysicus J. H. Douma, werkzaam bij
de werkgroep van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O. onder leiding van
Prof. Dr. H. C. Burger, rwee maanden in Engeland studeerde.

§TERKZAAMHEDEN

ArcruBrN

FIet verlies van haar voorzitter en de daardoor onrstane vacature, waar-
in niet kon worden voorzien gedurende 1959, beïnvloedde uireraard de
werkzaamheid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Door de belangeloze medewerking mer grote opoffering aan tijd van
velen, zowel bestuursleden als anderen, kon in het voorzitterschap van de
commissies, afdelingen en instituten wordcn voorzien en vonden deze
werkzaamheder voortgang; hier en daar werd het werkterrein zelfs uitge-
breid of geïntensiveerd.

De werkzaamheden van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onder-
zoek T.N.O. kwamen goed op gang. De voorbereidingen van onderzoe-
kingen in verscheidene stuurgroepen werden afgesloten en in een aantal
gevallen is niet alleen met deze onderzoekingen een aanvang gemaakt,
maar werd een enkele ook al beëindigd.

De ontwikkeling van de werkzaamheden van de Adviescommissie T.N.O.
voor klinisch geneesmiddelenonderzoek leidde ertoe, dat op 1 mei de heer
rifl. G. Zelvelder in dienst trad ais tweede arts.

De Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoekingen op het gebied van
atherosclerose heeft aan haar werkprogramma een onderzoek inzake coro-
nairtrombose toegevoegd.

De Oriënteringscommissie T.N.O. inzake vraagstukken van bioklimatolo-
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gische aard is thans zover gevorderd met haar werkzaamheden, dat binnen-
kort aan het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. advies kan
worden uitgebracht omtrent het onderwerp bioklimatologie met betrekking
tot de volksgezondheid en de wenselijkheid en mogelijkheid tot het doen
van onderzoek onder auspiciën van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. op
dit gebied.

In overweging is het Curatorium, dat ingesteld was ten behoeve van het
onderzoek naar enige sociale aspecten van diabetes mellitus, om te zetten
in een Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoek op het gebied van
diabetes mellitus, in verband met uitbreiding van de werkzaamheden.

De sinds november 1956 bestaande Oriënteringscommissie inzake de
muggenplaag rondom het IJsselmeer werd in de verslagperiode omgezet
in een Adviescommissie T.N.O. inzake cie muggenplaag rondom het IJssel-
meer.

Op initiatief van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft, onder voor-
zitterschap van Prof. Dr. K. C. §flinkler, een oriënterende bespreking
plaatsgevonden betreffende het instellen van een voorbereidende advies-
commissie voor ziekenhuishygiëne in verband met de voorkoming van
kruisinfecties in ziekenhuizen. Deze bespreking heeft ertoe geleid, dat
door de Gezondheidsraad een commissie zal worden ingesteld voor het
uitgeven van richtlijnen ter voorkoming van kruisinfecties in ziekenhuizen
Indien onderzoek op het onderhavige gebied noodzakelijk mocht blijken,
dan zal dit door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in overleg met de com-
missie van de Gezondheidsraad geschieden.

Omtrent de samenwerking met het Kunststoffeninstituut T.N.O., waar-
voor eind 1958 een Contactcommissie T.N.O. inzake toepassingsmogelijk-
heden voor kunststoffen op medisch gebied werd ingesteld, kan worden
medegedeeld, dat de heer H. G. Parren, arts, is toegetreden tot de com-
missie. Er vond één vergadering plaats, welke stond onder voorzitterschap
van Ir. L. C. Stoutjesdijk.

In verband met de wenselijkheid zich te beraden over de mogelijkheden
om te komen tot georganiseerd wetenschappelijk onderzoek op sociaal-
tandheelkundig gebied heeft de directeur-generaal van de Volksgezondheid,
op initiatief van en in overleg met de Nederlandsche Maatschappij tot Be-
vordering der Tandheelkunde, in oktober een bespreking belegd waaraaÍl
ook werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. De verwachting is gerechtvaardigd, dat de Gezondheids-
organisatie T.N.O. ingeschakeld zal worden bij de verdere ontwikkeling
en eventueel te verrichten onderzoek op dit gebied.

Door het verschijnen van de eindrapporten eindigden in het verslagjaar
de werkzaamheden van de Adviescommissie T.N.O. inzake het toxoplas-

73



mosisvraagstuk en de Adviescommissie T.N,O. ínzake kroponderzoek' De
Adviescommissie T.N.O. inzake experimentele chirurgie werd opgeheven,
daar de onderzoekingen op dit gebied - welke indertijd in Groningen en

Amsterdam met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. tot ont-
wikkeling zijn gebracht - inmiddels door de resp' universiteiten zijn
overgenomen.

De werkzaamheden van de Adviescommissie T.N.O. ter voorlichting
omtrent de vraagstukken, samenhangend met een onderzoek naar de doel-
treffendheid der curatieve geneeskunde en geneeskundige voorzorg lopen
ten einde. Met het verschijnen van het eindverslag van de hand van de heer

Y. van der §íielen als publikatie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
eind januari 1960 zullen de werkzaamheden geheel zijn geëindigd.

Te verwachten is, dat ook het eindverslag van de hand van meYrouw

J. H. de Haas-Posthuma inzake het onderzoek naar factoren die de perina-
tale sterfte beïnvloeden in 1960 zal ziin voltooid.

In de reeks Publikaties van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (serie A,
Algemene Onderwerpen) verschenen in de verslagperiode 4 delen, te

weten:
no. 2 De endemische krop in Nederland, juni 1959;
no. 3 De epidemiologie van de poliomyelitis in Nederland, door Dr'

A. S. Kalwij, maart 1959i
no. 4 Diabetes en arbeid, door Dr. E. H. §f. §Tijnmalen, juni 1959;
no. 5 Blindheidsoorzaken in Nederland, door Dr. J. Schappert-Kimmijser,

september 1959.
Het eindrapport van de heer van der '§íielen is op 28 januari 1960 ver-

schenen ak "o.6 serie A, Algemene Onderwerpen, onder de titel: De

huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg'

Besloten werd het eindrapport van Dr. R. J' van Zonneveld over 8e-
rontologisch onderzoek met inschakeling van huisartsen in 1960 te doen

verschijnen in de Engelse taal met een uitvoerige samenvatting in het

Nederlands.
Het eindrapport rran de heer R. de Graaff, dat waarschijnlijk tevens als

dissertatie ,"1 di.t "t, over het onderzoek naar de betekenis van de fre-
quentie en de gevolgen van enkele ziektebeelden van het reuma voor de

volksgezondh 
"ld 

,^{ eveneens in her Engels verschijnen met een Neder-
landse samenvatting.

Hoewel pas in 1960 te effectueren, kan in dit verslag niet onvermeld
blijven het ierkterrein, dat de Gezondheidsorganisatie T.N.or zal betreden

in haar nieuwe functie van besruur der stichting ter bevordering van de
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praeventieve geneeskunde. Fliertoe is een overeenkomst gesloten tussen
het Praeventiefonds en de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

De Stichting ter bevordering van de praeventieve geneeskunde heeft
tot doel het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek, gericht
op de reactie van de mens met betrekking tot zljn omgeving en srekkende
om ziekte te voorkomen of gezondheid te bevorderen, alsmede het geven
van voorlichting, onder meer door het houden van cursussen, gericht op
de bevordering van dit toegepast wetenschappelijk onderzoek. Zij tracht dit
doel te bereiken door:
a, het in stand houden van een instittrutl dat de naam draagt ,,Nederlands

Instituut voor Praeventieve Geneeskunde";
b. al datgene, dat voorts tot dit doel bevorderlijk kan zijn.

Als eerste daad heeft het Stichtingsbestuur, dus de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O., een Raad van Beheer ingesteld om de leiding van het Neder-
lands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde uit te oefenen, waarvan de
samenstelling als volgt is:

Prof. J. de Groot, ooorzitter,
Prof. Dr. Mr. P. A. H. Baan,
Mr. G. C. van Dijk,
H. J. Dijkhuis,
Prof. §1. F. J. M. Krul,

De leden Mr. G. C. van Dijk en J. Landman zijn benoemd op voordracht
van het Praeventiefonds.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. spreekt gaarne de verwachting uit,
dat door een vruchtbare samenwerking, enerzijds met het Praeventiefonds,
anderzijds met het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde,
belangrijk werk zal kunnen worden verricht in het belang van de volks-
gezondheid. De Gezondheidsorganisatie T.N.O. is overtuigd, dat de goede
naam, die het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde heeft
vervroryen, niet alleen gehandhaafd maar ook vergroot zal kunnen worden.

J. Landman,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Dr. E. H. Reerink,
Prof. Dr. J. §í. Tesch,
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DOOR DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O. ZELYE AANGE-
VATTE EN EVENTUEEL AAN TE VATTEN ONDERZOEKINGEN

1. B.C.G.-veccTNATTEvRAAGSTUK

De adviescommissie vergaderde tweemaal in de verslagperiode. De laat-
ste vergadering werd voorgezeten door Prof. Dr. K. C. \íinkler.

Een subcommissie, bestaande uit Dr. §f. A. Griep, Dr. J. D. Edens,
Dr. C. R. N. F. van Joost en de heer M. A. Bleiker, die ten doel had de

mogelijkheden tot een klinische evaluatie van het B.C.G. te onderzoeken,
heeft een rapport uitgebracht, waaruit blijkt, dat een klinische evaluatie van
het B.C.G. niet uitvoerbaar is.

Een subcommissie, bestaande uit Dr. §1. A. Griep, mejuffrouw Dr.
H. C. Hallo, Dr. C. R. N. F. van Joost en de heer M. A. Bleiker heeft zich
beziggehouden met het ontwerpen van een plan als ,,voorbereiding tot" het
ontwerpen van een centrale registratie en een uniforme techniek bij het
tuberculine-onderzoek bij middelbare scholieren".

Hierover is in samenwerking met de Commissie Praktische Tuberculose-
bestrijding van de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Be-
strijding der Tuberculose een rapport verschenen. Een advies zal worden
uitgebracht aan de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid.

Omtrent de voortgang van de werkzaamheden deelt de heer M' A. Blei-
ker het volgende mede:

In de loop van 1959 werden door de B.C.G.-werkgroep in samenwerking
met de werkgroep van de Dienst Gezondheidszorg van de Militair Genees-

kundige Dienst 47364 recruren, die voor eerste oefening onder de wapenen
kwamen, met een reactie van Mantoux (1 T.E. * Tween 80) onderzocht.
FIet percentage reacties groter dan 5 mm van hen, die niet met B.C.G. ge-

vaccineerd waren, bedroeg 15,7 tegen 19,0 in 1958. Van het dienstvak der
geneeskundige troepen werden 1599 recruten met B.C.G. gevaccineerd.

Het onderzoek naar het voorkomen van a-specifieke tuberculinereacties
werd voortgezer, waarbij bleek dat op Noord-Beveland bij een aantal
scholieren tuberculinegevoeligheid bleek voor te komen voor ,,aviaire tuber-
culine".

Bij een onderzoek, waarbij i 1000 recruten werden onderzocht zowel
met ,,aviaire tuberculine" als met ,,Battey-tuberculine",, bleek dat deze

tuberculines niet identiek zijn, hoewel er een grote overeenkomst tussen

beide bestaat.
De standaardisatie van het P.P.D.-Utrecht werd voorlopig afgesloten.
De follow-up onderzoeken van de bevolking van Marken en Hoog-
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karspel werden voortgezet evenals de tuberculine-onderzoeken bij een

totaal aantal van 6950 studenten van de Technische Hogeschool in Delft en

de Vrije en Gemeentelijke Universiteiten te Amsterdam.
In ,,Kindertehuizen", die ressorteren onder het Ministerie van Justitie,

werden i 1O.OOO kinderen met een reactie van Mantoux onderzocht' Bij
dit onderzoek bleek dat deze kinderen naar geboortejaar ingedeeld een

hogere tuberculineïndex vertonen dan kinderen van dezelfde leeftijdsgroep
die in gezinsverband leven.

Veertien verpleegsters ontvingen een korte opleiding voor het verrichten
van Mantouxreacties bij scholieren.

2. Asrue-oNDERzoEK

De adviescommissie vergaderde in de verslagperiode tweemaal. Beide
vergaderingen werden geleid door Prof. Dr. N. G. M. Orie.

Às [d van de advLscommissie trad toe Dr. R' Voorhorst, die tevens

deel uitmaakt van het Curatorium voor het onderzoek naar de betekenisvan
huiszwammen bij het optreden van allergische ziekten en rheumatoide
arthritis, waardoor contact tussen beide colleges vergemakkelijkt wordt.

Op beide in de verslagperiode gehouden vergaderingen heeft de com'
missie zich beraden over de vraag of de aard van het astmavraagstuk het

entameren van een ,,long term" experiment met zich medebrengt, dat dan
gezamenlijk vanuit de commissie zal worden opgesteld en uitgevoerd. Aan
het eind van die verslagperiode was dit vraagstuk nog in behandeling.

De in 1958 in gang zijnde onderzoekingen werden in 1959 voortgezet.
Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Dr. E. Dekker in samenwer-

king met het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O., zal als gevolg van het per

1 januari 7960 aangegane dienstverband met Dr. Dekker, in de nieuwe ver-
slagperiode door dit instituut gesubsidieerd worden.

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

Met het voorgenomen onderzoek onder leiding van Dr. J. M. van der
Valk naar arbeidstoestanden en -mogelijkheden van astmaPatiënten in de

bedrijven kon nog geen aanvang worden gemaakt. Ook voor dit onderzoek
blijft het toegestane subsidie gereserveerd.

Op de laatstgehouden vergadering besloot de commissie drie nieuwe
onderzoekingen met gunstig advies aan het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. voor te leggen. FIet betreft:
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a. een onderzoek onder leiding van Dr. C. Dijkstra inzake de proteoly-
tische activiteit van het bloedserum bij gezonden, bij asrmapariënren
en bij emfysematici;

b. een onderzoek onder leiding van Dr. C. Dijkstra inzake de gevoeligheid
voor histamine van verschillendsoortige proefdieren onder verschillen-
de experimentele omstandigheden;

c. een onderzoek onder leiding van Dr. ,Uí. C. J. B. Hulscher om op statis-
tisch verantwoorde wijze het effect van ademoefeningen bij astma na
te gaan. Dit onderzoek zal aansluiten op hetgeen reeds onder leiding
van Prof. Dr. H. Deenstra wordt verricht.

Over de in het kader van het T.N.O.-astmaproject verrichte onderzoe-
kingen werden de navolgende samenvattende verslagen ontvangen:

Onderzoeh naar veranderingen in bet ademmecbanisme en naar t'ysische
eigenschappen oan de lacbtuegen, ,ttelbe tterband houden ïnet d.e patho-
fysiologie adn dstma en emlyseem

Omtrent de werkzaamheden in de verslagperiode deelt Dr. E. Dekker,
internist, die het onderzoek verricht in de Tweede Inrerne Afdeling van
het §flilhelmina-Gasthuis te Amsterdam (Hoofd: Prof. Dr. D. Durrer),
mede:
a. Onderzoek naar het karakter van de luchtstroom in de trachea.

De overgang van laminaire naar turbulente stroming werd bestudeerd
in 21 afgietsels van de menselijke trachea, Deze proeven werden ver-
richt zowel mer srarer als met lucht als stromende media.
De kritische stroomsnelheid, welke men mer water vindt, kan gemak-
kelijk worden omgerekend in de equivalente stroomsnelheid van lucht.
Directe metingen in lucht werden gedaan met behulp van een hitte-
draad-anemometer. Er bleek een sterke variabiliteir te bestaan tussen de
trachea-afgietsels van verschillende individuen.
De kritische stroomsnelheid in trachea-afgietsels, zonder de larynx,
was ongeveer 369 ml lucht per sec., een waarde die iets lager is dan
de theoretische waarde, die werd verkregen door berekening uit de
formule van Reynolds voor lange gladde cilindrische buizen (485 ml
per sec.). Het bleek, dat de glottis een aanzienlijke en waarschijn-
lijk variabele verstoring van de stroming veroorzaakt.
In trachea-afgietsels, mer larynx, v/aarin de glortis in kadaverstand stond,
was de kritische ,,inspiratoire" stroomsnelheid + 50 ml lucht per sec.
'Wanneer de glottis in een meer natuurlijke stand werd gebracht, door
een ligatuur rond de processus vocalis van het arythenoid, was de
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kritische ,,inspiratoire" stroomsnelheid hoger, I 100 ml lucht per sec.

De gemiddelde waarde van de kritische stroomsnelheid gedurende de

,,,expiratie" was 122 ml lucht per sec.

Uit deze waarnemingen kan worden geconcludeerd, dat de bepaling
van de kritische stroomsnelheid in de luchtwegen door eenvoudige be-
rekening met behulp van het getal van Reynolds voor cilindrische
buizen leidt tot te hoge waarden. Het is waarschijnlijk, dat de lucht-
stroming in de trachea van de meest normale individuen gedurende
het grootste deel van de normale ademhaling reeds turbulent is. Daar
bij astmapatiënten in het geluidsspectrogram zeer hoge frequenties in
het ademgeruis voorkomen, zelfs vaak buiten de aanvallen, moet het
waarschijnlijk worden geacht dat er zich in deze luchtwegen een abnor-
male bron van turbulentie bevindt.

b. Onderzoek naar de kracht waarmee het diafragma zich samentrekt,
mede in verband met de ademhaling van astmapatiënten.
Ontwikkeld werd een methode die tot doel heeft activiteit van het
middenrif op mechanische wijze te registreren. Dit geschiedt door een
synchrone registratie van: de druk in de maag en in de slokdarm, de

differentiële druk tussen deze beide en het pneumotachogram.
Op deze wijze werd de werking van buikspieren en middenrif bestu-
deerd bij een viertal normale proefpersonen, zowel tijdens rustig
ademhalen als tijdens verschillende ademhalingsmanoeuvres. De in-
druk werd verkregen, dat het hier een voor de kliniek bruikbare en

betrekkelijk eenvoudige methode betreft, waarmede bruikbare resul-
taten kunnen worden verkregen.

Onderzoeh naar d.e betekenis oan endocrine en allergische rnomenten in
het oerloop van dstrna en de metboden ter registratie hieroan

Van Prof. Dr. N. G. M. Orie werd het volgende verslag ontvangen:
In de verslagperiode werd het bedrag van subcutaan ingespoten radio-

actief gemerkt huisstof bij astmapatiënten met en zonder huisstofallergie
nagegaan. De uitkomsten wijzen op een grotere retentie van radioactiviteit
bij astmapatiënten met huisstofallergie.

Een techniek werd ontwikkeld voor kwantitatieve inhalatie.
In dierproeven werd het gedrag van pollenprotoplasma en schimmel-

sPoren nagegaan.
De bronchiaaltolerantie voor histamine en/of acetylcholine werd be-

studeerd, qua techniek: vergelijking inhalatie mer inrraveneuze toediening;
de invloed van farmaca op de bronchiaaltolerantie; het verband van leeftijd
en allergie met de bronchiaaltolerantie.
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Een hypothese over de verhouding bronchitis/astma werd ontwikkeld
en gedeeltelijk getoetst. Een publikatie hierover kan binnenko.'t worden
tegemoet gezien.

Psychologisch onderzoeb naar factoren, welhe bij jonge hinderen aanlei-
ding geven tot het optreden oan de eerste dstmatische oerschijnselen

Aan het van Prof, Dr. Th. Hart de Ruyter ontvangen jaarverslag wordt
het volgende ontleend:

De werkzaamheden hebben zich in het verslagjaar beperkt tot een her-
onderzoek van de in het project opgenomen kinderen. Zowel van pedia-
trisch als van psychologisch-psychiatrisch gezichtspunt werden de gevallen
volgens een bepaald schema geëvalueerd. Hoewel het nog niet gelukt is
alle kinderen te zien, werd een aantal gegevens verzameld, die ten dele
verwerkt zijn in het verslag dat hierover gedaan werd in de bijeenkomst van
werkers op het gebied van astma, die op 13 maart 1959 ín Groningen is
gehouden.

Voorts werd gepoogd de verkregen gegevens in de daaruit gevormde
werkhypothesen aan de hand van een drietal gevallen,, die zeer intensief
vervolgd worden, nader te evalueren.

Het ligt in de bedoeling in 1960 het onderzoek definitief af te sluiten.
Daarvoor zullen nog enkele kinderen moeten worden gezien, hetgeen
evenals ín 1959 gebeurt op een gezamenlijk spreekuur van pediater,
kinderpsychiater en de psychiatrisch sociaal werkster, die tevens psycho-
loge is. Vooruitlopend op het afsluitend rapport wordt gemeend reeds

thans te kunnen zeggen dat psychisch-hygiënische momenten wellicht
van betekenis zijn bij het tot stand komen van het kinderastma, maar dat
deze factoren van overwegend belang zijn voor het ontstaan van de dikwijls
gestoorde moeder-kindrelatie.

In het eindverslag zal dieper worden ingegaan op de factoren in het
kind zelf, in het gezin en in de buitenwereld, die hierbij een rol spelen,
en tevens worden aangegeyen op welke wijze hier primair-preventief
werk kan worden gedaan.

Proelonderzoeb inzalee het gunstig eflect ttan de oet'entlterapie bij astrna

Van Prof. Dr. H. Deenstra werd het volgende verslag ontvangen:
Met de doelstelling meer objectieve gegevens te verkrijgen over de

toestand van de astmapatiënt, die poliklinisch behandeld wordt met
relaxerende ademoefeningen al of niet gecombineerd met corticosteroid-
preparaten,thuis of op het werk,werd dit jaar een aantal patiënten driemaal
per week gedurende enkele maanden door een analiste bezocht.
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Door middel van een volumerer
werd aanvankelijk alleen de vitale
te voorzien van een tweede wrjzer,
seconde naar boven wordt getrokken
juni mogelijk revens het benutbaar
na een maximale expiratie.

In de meeste gevallen viel het begin van het huisbezoek samen met
het begin van de behandeling. Het zou uiteraard leerzaam zijn een tijd lang
te registreren vóórdat een therapie werd ingesteld. Echter leek deze
methode, juist omdat de patiënt hulp verwacht na zijn eerste bezoek aan
de polikliniek,, niet veranrwoord. Daar de resultaten van een behandeling
met relaxerende ademoefeningen eersr na enige weken bij een gunstige
reactie merkbaar zijn, werd het nadeel van deze merhode niet zà groor
geacht.

3. ONornzoEK TNZAKE poLroMyELrrls

Dr. F. Dekking is als lid toegetreden ror de adviescommissie. prof. Dr.
J. J. van Loghem sr. heeft voor het lidmaatschap bedankt, maar blijft als
corresponderend lid aan de adviescommissie verbonden.

In aansluiting aan hetgeen in het vorige jaarverslag werd vermeld kan
worden medegedeeld, dat bij de Koninklijke van Gorcum 6r Comp. N.V. te
Assen als no. 3 in de serie A, Algemene Onderwerpen, is versihenen de
publikatie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ,,De epidemiologie van
de poliomyelitis in Nederland", waarin de resuhaten zijn neergelegd van
een desbetreffend onderzoek verricht door de heer A. S. Kalwij. Op 72
maart 1959 promoveerde de heer Kalwij tevens op dit onderwerp bij Prof.
Dr. A. Ch. Ruys.

Het bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft er zijn goedkeuring
aan gehecht, dat ter completering van de verkregen gegevens het onderl
zoek wordt voortgezer. Prof. Ruys deelt hierover het volgende mede:

Ook in 1959 werd het epidemiologisch onderzoek in de gezinnen van
poliomyelitispatiënten voortgezer. Tot 15 december zijn in roraal 12 aan-
giften van deze ziekte binnengekomen. Bij de afsluiting van dit verslag
restten daarvan nog 7, waaronder enkele die te zijner tijd ook voor in-
trekking in aanmerking zullen komen. Slechts in 2 gevallen is de diagnose
poliomyelitis in het laboratorium gesteld, dan wel bevestigd. Daarondet
is één geval waar de infectie in het buitenland was opgelopen.

Het gezinsonderzoek heeft onder deze omsrandigheden er slechts toe
kunnen bijdragen, dar in enkele gevallen de diagnóse onwaarschijnlijker
werd.

van Dràger (gemakkelijk re vervoeren)
capaciteit gemeten. Door het apparaat
die door een elektrisch conracr na één

. en niet verder loopt, was het omstreeks
deel in de eerste seconde te bepalen
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De daling van het aantal gevallen van poliomyelitis in de laatste drie
jaar doet de indruk ontstaan, dat de poliovirussen in bijzonder geringe mate

circuleren. Waar men op grond van het verloop van het aantal gevallen

in de achter ons liggende jaren misschien kan verwachten, dat 1960 zo niet
een topjaar, dan toch zeker een jaar met een zekere stijging van het- aantal
gevallén zou worden, is het gewenst in het komende jaar de ontwikkeling
uiterst nauwlettend te volgen.

Onderzoeh nddr ndtuarlijhe en artirulente nTutdnten en bun irnmuniserend

aerïnogen

Dit virologisch onderzoek onder leiding van Prof. Dr. J. D. Verlinde
werd in 195ó voortgezet. FIet samenvattend jaarverslag luidt als volgt:

Er is in 1959 een-uitzonderlijk geringe circulatie van polio- en andere

enterovirussen geweest,
Bij een onderzoek van 70 poliostammen bleken die, welke waren ge-

isoleerd uit de faeces van kinderen die met Sabin-vaccin waren gevacci-

neerd, in her algemeen een verminderd plaquevormend vermogen bij rela-

tief lage bicarbJnaatconcentratie te bezitten (d-mutanten), in tegenstelling

tot *iid., neurovirulente srammen (d+-mutanten). Het aantal uitzonde-

ringen, vooral onder de type 3 stammen, was echter te- groot om een be-

t.oi*bar. correlatie t,rrr., d--otatie in de weefselcultuur en minimale
neuropathogeniteit aan te nemen. Een aantal stammen, dat volgens het

onderzoek ïn de weefselcultuur het d+-karakrer toonde, bleek rcch een

niet of nauwelijks verhoogde neuroPathogeniteit in vivo te bezitten.

Meer belovend zijn de resulraren van een onderzoek betreffende de

correlatie russen de temperatuurgevoeligheid (t-karakter) en neuropatho-
geniteir. srammen met minimale neuropathogeniteit, uitgescheiden door

tind.r.r, die met Sabin-vaccin zijn gevaccineerd, bleken, evenals de origi-
nele srammen van het sabin-vaccin, zich belangrijk minder srerk re ver-
menigvuldigen bij een temperatuur van 40o c dan wilde,. neurovirulente,
stammen.

Een twintigtal kinderen, dat in 1957 was gevaccineerd met Sabin-
vaccin en dat op deze vaccinatie had gereageerd met een alimentaire in-
fectie en antistoivorming, werd in 7959 gerevaccineerd met type i Sabin-
vaccin. De antistoftiter was inmiddels meer of minder duidelijk gedaald

en sommigen reageerden op de revaccinatie wederom met een alimentaire
infectie, Jie e'rr.t wel van kortere duur was, terwijl de hoeveelheid uit-
gescheiden virus per gram faeces belangrijk minder was dan bij de pri-
íaire vaccinatie. De revaccinatie had steeds een ,,booster"-effect op de

homotypische, en soms ook op de heterotypische, antistoftiter. Het Sabin-
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vaccin veroorzaakÍ dus, naast de vorming van antistof, ook een relatieve
weerstand van het darmkanaal die ongeveer gelijk is aan de relatieve weer-
stand welke onrsraat na een natuurlijke besmetting. De immuniteit van
het darmkanaal na een natuurlijke besmetting is namelijk ook niet abso-
luut, hetgeen blijkt uit het feit dat een vrij groot percenrage van de men-
sen, die reeds antistof ten gevolge van een naruurlijke besmetting bezitten,
toch met een, zij het beperkte, alimentaire infecrie en verhoging van de
antistoftiter reageren op de orale toediening van Sabin-vaccin.

Het is niet gelukt een juiste indruk te verkrijgen over de immuni-
serende werking van het Sabin-vaccin bij oraal gevaccineerde Cynomolgus-
apen, omdat de betreffende virusstammen zich niet voldoende in her
darmkanaal van deze dieren vermenigvuldigen.

Ofschoon op grond van een toenemend aantal klinische en virologische
bevindingen wellicht moet worden aangenomen, dat bepaalde stammen
van de Coxsackie- en de ECHO-groep paralytische ziektebeelden kunnen
veroorzaken, is het tot dusver slechts met één ECHOe-stam gelukt een
paralytisch beeld met histologisch aanroonbare myelitische veranderingen
bij apen op te wekken.

Een onderzoek van 195 in Nederland in 1956 geïsoleerde ECHO9-
stammen heeft aangetoond, dat zij vrijwel alle tot eenzelfde immunologisch
type behoren, dat wel nauw verwanr maar niet geheel identiek is met het
ECHOo-prototype.

Onder een groep van nagenoeg 600 zwangeren bleek 77 olo antistoffen
te bezitten tegen alle 3 typen van het poliovirus, 2Oolo had anrisrof regen
2 en 7,5 0/o had antistof tegen 1 type. Minder dan lolo had in het geheel
geen polio-antistoffen.

4, OuornzoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ENCEpHALTTIS posrvAcclNÀLrs

Er vond éénmaal een vergadering van de adviescommissie plaats, onder
voorzitterschap van Prof. Dr. R. Gispen.

Het merendeel van de in 1958 in gang zijnde onderzoekingen werd in
1959 voorrgezet.

Afgesloten werd het onderzoek onder leiding van Prof. Dr. §fl. G.
Sillevis Smitt over het onderzoek naar de preventie van posrvaccinale en-
cefalitis. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een proef-
schrift, getiteld ,,Predisposition to postvaccinal encephalitis", waaràp de
heer E. J. \È1. Keuter op 8 december 1959 promoveerde.

Op de resultaten van het onderzoek naar ,yDe locale en algemene reactie
na primovaccinatie tegen pokken" promoveerde de heer J. Huisman op
18 december 1959.
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De leider van het epidemiologisch onderzoek, de heer 'W'. Nanning, arts,
brengt als volgt verslag uit:

In- het verslagjaar werden bij kinderen onder de twee jaar 16 gevallen

van neurologische complicaties na pokkenvaccinatie gezien' Zeven sterf-
gevallen kwamen voor,- 

Officieet wordt gepropageerd de primovaccinatie tegen pokken zo

vroeg mogelijk te verrichten, zodat reeds bij kinderen van 6 tot 8 weken

oud deze enti.,g gedaan wordt. De algemene reacrie (koorrs bijvoorbeeld)
ontbreekt geheàl of vrijwel geheel' Desondanks kunnen stuipen optreden,

die geen koortsstuipen genoemd kunnen worden.
Bij burgerpersonen boven de twee jaar werden twee gevallen Yan Post-

,ra..inrle-"niefalo-myelitis gezien. Een jongen van 10 jaar overleed. Bij
militairen kwamen twee licht verlopende gevallen voor, vóór 1 mei 1959.

Het virologisch onderzoek heeft in het verslagjaar rweemaal een positief

resultaat gehàd. n;j een kindje van 3 maanden na de pokkenvaccinatie
overleden,-werd een toxoplasmoseïnfectie vastgesteld. Bij een ander kindje
werd poliomyelitisvirus type II uit de ontlasting geïsoleerd.

Sinàs 1 *éi tsss krijgtledere militair bij de primovaccinatie tegen pok-

ken 2 ml vaccinia reconvalescenren gammaglobuline toegediend. Dit naar

aanleiding van de resultaten van het zogenaamde gammaglobulineproject,
dat op 3ó april werd beëindigd. Aan dit onderzoek hebben 106.674 mili-
tairen deelgenomen.

Een groóp groot 53.044 kreeg een inspuiting met een placebovloeistof,
de andàre groip, welke 53.630 militairen sterk was, kreeg de inspuiting
met het vaccinia reconvalescenten gammaglobuline.

In de placebogroep kwamen 13 gevallen van posrvaccinale encefalitis
voor, in à. g"--rg-ep 3. Het verschil van 10, sequent geana.lyseerd, is

statistisch significant.
De frequentie in de gammagroep bedraagt 1 geval op 17.500 primo-

vaccinaties. Zij is even groot als die in Nederland voor de zuigeling geldt,
die als de minst voor postvaccinale encefalitis gepredisponeerde groep
wordt beschouwd. De volwassene die als het meest gepredisponeerd geldt,
wordt door het gebruik van dit gammaglobuline tot één der minst gepre-

disponeerde groepen gemaakt.

Virologisch onderzoele met betrehhing tot de oorzahen 'udn encePhalitis
postvaccinalis

Van Prof. Dr. J. D. Verlinde werd bericht ontvangen' dat in 1959

geen onderzoek heeft plaatsgevonden.
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Histopatbologiscb onderzoele naar de oorzahen r.)an encephctlitis post-
vaccinalis

Mede gebaseerd op resultaten van dit onderzoek verscheen van Prof.
Dr. E. de Vries bij Elsevier - als supplement no. 5 bij Folia Psychiatrica,
Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica - Postvaccinial perivenous
encephalitis.

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

Gedurende het jaar 1959 werd het onderzoek van de hersenen van na
vaccinatie gestorven personen verder bewerkt. Ontvangen werden de

cerebra van 7 personen (6 kinderenr l volwassene); van één is het onder-
zoek nog niet afgelopen. Bij de anderen werden veranderingen gevonden,
die met de vaccinatie verband hielden, behalve bij één waar epilepsie na
vaccinatie optrad en die 4 laar later overleed. Er waren veel afwijkingen
door de epilepsie veroorzaakt, doch er werd niets gevonden dat aan een

doorstane encefalitis kon doen denken.
Voorts werd het cerebrum onderzocht van een vrouw overleden aan

vaccinia generalisata, besmet door een kind. In dit cerebrum werden geen

afwijkingen gevonden.

Onderzoele inzake bet hweken van aacciniaoirus in aitro in ooerleaend
runderweet'sel

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

FIet onderzoek over de waarde van vacciniavirus gekweekt in korte
reeksen vergeleken met lange kweekreeksen werd aangevangen.

Voor dit doel werd van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid een

hoeveelheid voor vaccinatie gereed vaccin en een hoeveelheid vaccine
pulpa ontvangen,

De waarde van twee voedingsvloeistoffen voor het kweken van vaccinia-
virus werd onderling vergeleken, n.l. ,,kweekvloeistof II" en ,,§flaldhof-
hydrolysaat Kweekvloeistof II" wordt in het Staats Veeartsenijkundig
Onderzoekings Instituut voor het kweken van mond- en klauwzeervirus
gebruikt en bestaat uit de voornaamste aminozuren, enkele hormonen,
mineralen, isobuffer en aqua destillata. De §íaldhofvloeistof bestaat voor-
namelijk uit een hydrolysaat van torula utilis en runderlever.

In een serie van 5 opeenvolgende kweekpassages van vacciniavirus en

,,Kweekvloeistof II" en ,,§íaldhofvloeistof" bleek de titer van het virus
gemiddeld resp. 38.300.000 en 63.000.000 per 0,1 cc te zijn.
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Voor het bestuderen van de immunireit, welke kan worden opgewekr
met vacciniavirus dat door middel van formol geïnactiveerd werd, is de
Militair Geneeskundige Dienst in vitro gekweekt vacciniavirus ter be-
schikking gesteld dat zonder glycerine tot vaccin verwerkt was. Dit vaccin
bestaat uit kweekvloeistof en rundertongepitheel in de verhouding van
9 : 1. Hiervan wordt intracutaan 0,1 ml ingespoten,

De bedoeling van dit onderzoek is om met het geïnactiveerde vaccinia-
virus een actieve basisimmuniteit op te wekken en daarna een cutane en-
ting met onverzwakt vaccin toe te passen. Het ziekteproces, dat ten gevolge
van de enting met onverzwakte entstof optreedt, zou dan misschien minder
kans op ongewenste complicaties bieden.

5. ONornzoEK INZAKE DE FLUoRIDERTNG vAN DRTNKvATER rN VERBAND

MET TANDCARIES

De adviescommissie vergaderde dit jaar eenmaal onder voorzitterschap
van Prof. Dr. K. C. §7inkler.

Een tweetal interim-rapporten met betrekking tot de resultaten van het
fluorideringsonderzoek in Tiel en Culemborg en het fluoridegehalte in
het Nederlandse leidingwater werd ter beschikking gesteld van de Ge-
zondheidsraad.

De heer O. Backer Dirks heeft in 7959 een aantal bestuursvergaderingen
bezocht van de ,,Organisme Européen de coördination des recherches sur le
fluor et la prophylaxie de la carie dentaire", waarvan hij voorzitter is.

Voorts heeft de heer Backer Dirks op uitnodiging van de International
Association for Dental Research gedurende de maand september de
Verenigde Staten bezocht. Diverse vergaderingen werden bijgewoond en
researchinstituten bezocht. Ook hield de heer Backer Dirks op uitnodiging
een aantal voordrachten.

Over de in 1959 verrichte werkzaamheden deelt de heer O. Backer Dirks
het volgende mede:

Onderz oe h drinlewat er t' lnor idering T iel-C ulemb or g

In de loop van 7959 zijn de gegevens verwerkt van het cariësonderzoek
dat einde 1958 en begin 1959 te Tiel en Culemborg heeft plaatsgevonden.
De te Tiel onderzochte kinderen hebben gedurende de laatste 5rlz jaar
gefluorideerd water gebruikt.

In Tiel en in Culemborg werden in 1958 van de l3-, l2-, 10-, 9- en
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7-jarigen elk ten minste 100 kinderen onderzocht. Met uitzondering van

de 10- en 7-jarigen die voor het eerst werden onderzocht, waren deze

kinderen reeds enkele malen bij dit onderzoek betrokken. De 10- en 7-
jarigen ziln at random uitgezocht, terwijl van de andere groepen zoveel

lnog.l;,k dezelfde kinderen als vorige jaren ziin onderzocht. Bij deze laatste

groËp.., vond naast het röntgenologisch onderzoek voor de approximale
Iariës ook een klinisch onderzoek plaats voor de occlusale en labiale resp.

bucale cariës.
De resultaten van dit onderzoek warcÍ zeer gunstig en beantwoordden

geheel aan de verwachtingen.
De cariësremming blijkt voor de labiale resp. bucale cariës het grootst

te zijn, terwijl de remming van de occlusale cariës het geringst is. De cariës-

remming in de verschillende elementen is zeer duidelijk gecorreleerd met

het ontiikkelingsstadium waarin de elementen verkeerden toen de water-

fluoridering ,rr*,.. Juist dit feit maakt het uiterst onwaarschijnlijk dat de

mindere hoiveelheid cariës te Tiel een andere oorzaak heeft dan de water-

fluoridering.
Dit ondËrzoek, waarin geen homogene leeftijdsgroeP was betrokken,

had vooral de bedoeling diieffect voor de verschillende elementen en ook

afzonderlijke vlakken À t. grrn. Deze jaarklassen, die regelmatig onder-

zochr, zijn', leverden een geschikt materiaal hiervoor op. ook de elementen,

die reeds waren doorgebroken toen de fluoridering begon, vertonen een

gunstig effect." 
Bij ie jongste jaarklasse - de zevenjarigen - werd het melkgebit

in het onderzoek betrokken. Het gunsrige effect van de fluoridering kon
ook hier worden vastgesteld, wel bleken de verschillen russen Tiel en

Culemborg geringer te zijn dan voor de blijvende elementen.

In oktober werd met het nieuwe herhalingsonderzoek aangevangen.

Dit jaar zijn evenals in 1957,7955, 1953 en 1952 de 11- tlm ll-jarigen
onderzocht. Bij dezen werd een röntgenologisch onderzoek gedaan. Een

groep 1O-jarigen werd klinisch en röntgenologisch onderzocht. In totaal
was de groep 1312 kinderen groot.

Lohale d?Plicdtie fluoriden. Tueelingenonderzoele Den H aag

In maart 1957 is dit onderzoek naar het effect van de lokale applicatie
van tinfluoride op het ontstaan van cariës aangeYangen. De lokale appli-
catie die tweemaal per )aar plaatsvindt werd ook nu weer in maart en

september uitgevoerd. In maart vond bij deze kinderen een röntgenologisch
en klinisch cariësonderzoek plaats'
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F luorid e b e p alingen F armac e uti sc b Lab or ator ium

Balansproeven.
Bij 13 jongens te Tiel en 6 jongens te Culemborg yan 14 en 75 jaar

werd aan de hand van de v/areropname (dus tevens fluoride-opname en
de fluoride-uitscheiding in urine en zweer een onderzoek ingestelà naar de
grootte van de fluorideretensie.

In het afgelopen jaar zijn vele methoden beproefd voor een nauw-
keurige fluoride-analyse in bloed en ander organisch materiaal, zonder
dat evenwel tot een geschikte merhode kon worden gekomen.

De fluoridebepalingen in water konden aanzienlijk verbeterd worden
door gebruik te maken van een ionenuitwisselaar.

6. OuornzoEK TNZAKE DE DoELTREFFENDHETD vAN DE cuRATrEvE cENEEs-
KUNDE EN DE GENEESKUNDIGE VOORZORG

De adviescommissie kwam in het afgelopen jaar driemaal bijeen onder
voorzitterschap van Prof. R. Hornsrra.

De werkzaamheden van de adviescommissie zullen worden besloten met
de publikatie van het eindrapport van de heer Y. van der sflielen, dat
onder de titel ,,De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de
gezondheidszorg" tevens als proefschrift zal dienen. Dit met de bijlagen
339 bladzijden tellende rapport, dat 745 tabellen in de tekst en enkele
uitslaande tabellen bevat, en als zesde publikatie in de serie A, Algemene
Onderwerpen, van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zal verschijnen, kan
als volgt worden samengevat.

Oorspronkelijk was het de bedoeling na te gaan in hoeverre de huidige
mogelijkheden van de curatieve en prevenrieve geneeskunde in haar volle
omvang aan de bevolking ten goede komen. Dit plan moesr echter worden
Iosgelaten nadat bij een proefonderzoek de vele bezwaren waren gebleken,
die aan de uitvoering daarvan in de weg stonden. De grore hoeveelheden
tijd en geld, die een dergelijk uitgebreid onderzoek zou kosren, doch vooral
het ontbreken van geschikte onderzoekmethoden, hebben ertoe geleid
deze studie te beperken. Het onderzoek werd nu gericht op het punr waar
geneeskundige zorg en voorzorg beginnen, nl. op het werk van de huisarts
en op de omstandigheden waaronder dit wordt verricht.

De auteur heefr de medewerking gekregen van vier enquéteurs, die
in de loop van een jaar een groot aantal gegevens hebben verzameld
omtrent 268 huisartsen, bij wie zij gedurende rwee dagen de gang van
zaken mochten waarnemen. Daarbij hadden zij gelegenheid om 19815 con-
tacten tussen huisarts en patiënt gade te slaan en te noteren.
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De verzamelde gegevens hebben betrekking op:
le. de geënquèteerde artsen en hun gezinnen en andere persoonlijke om-

standigheden, waarbij o.a. de door hen getroffen oudedagsvoorzie-
ningen en hun wensen daaromrrent ter sprake kwamen;

2e. de opleiding, vesriging en voorrgezette studie van deze huisartsen;
3e. de werkzaamheden en de organisatie daarvan, de houding van de huis-

artsen tegenover verschillende facetten van hun beroep, de bevredi-
ging die zij d,aarin vinden en hun eventuele wensen naar verandering
Yan werkkring;

4e. de techniek van de praktijkvoering, waarbij o.a. aandacht werd besteed
aan de werkruimre, praktijkhulp, pariënrenregisrrarie en de tijd be-
nodigd voor het veryoer;

5e. de aard, omvang en samensrelling van de praktijk en van de tijdens
de enquëte geobserveerde groep pariënten en de wijze waarop de
contacten arts-pariënt worden afgewikkeld.
Hierbij zijn cijfers verzameld over de leeftijd, het geslacht en de bur-
gerlijke sraat van degenen, die contact met de arts zoeken, over de
grootte van de verloskundige praktijk, de omvang van her sociaal-
medische werk en de frequentie van verwijzen naar specialisten.

Van alle door de enquéteurs gadegeslagen conracen huisarrs-patiënt
werd een afzonderlijk rapport gemaakr. Hierdoor was het mogelijk lijsten
samen te stellen van de gerubriceerde klachten, die tot de 19815 conracten
hebben aanleiding gegeven en van de daarbij gestelde diagnoses.
De bewerking var, deze rapporten gaf aanleiding op te merken dat
a. er te veel patiënten zijn, die te weinig aandacht krijgen,
b. het onderzoek - mer inbegrip van de anamnese - te veel rekorr-

komingen yertoont of ten onrechte wordt uitgesteld,
c. diagnose en therapie te vaak onvoldoende zijn gefundeerd,
d. door onvoldoendi aanwijzingen omrrent nadei onderzoek of door on-

duidelijke voorschriften te veel aan het initiatief en het inzicht van de
patiënt wordt overgelaten.

Conclusie: indien voor de gezondheidszorg in het algemeen geldt, dat
alleen het beste goed genoeg is, moer worden geconstateerd, dat er in de
huisartselijke gezondheidszorg te veel tekortkomingen zijn.

Ten einde de indrukken, die zich over elke praktijk uit de vele gegevens
kristalliseerden, op zodanige wijze vast te leggen, dat de mogelijkheden
tot overzien, tellen en vergelijken ontsronden, is toevlucht gezocht ror een
diagram.

Een samenvatting van deze diagrammen kan in de volgende tabel wor-
den weergegeven:
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-^-^.-) beter: middengroep: slechter:
\teZOnA-
heidszorg 80 (300/0) huisartsen, 144 (53010) huisartsen, 46 (l7olo) huisartsen

Organi-
sdtie 27 (1O0lo) ,, l5l (57010) ,, 80 (330/o) "
Ornstandig-
heden lll (42olo) ,,
Instelling 43 (160lo) ,,

l3l (49olo) ,,
172 (640lo) ,,

24 ( 9olo) ,,
53 (20olo) ,,

Mede met behulp van de Afdeling Bewerking 'Waarnemingsuitkomsten

T.N.O., die gedurende de gehele loop van het onderzoek haar medewerking
heeft verleend, is nagegaan of er enig verband bestaat tussen de onder-
delen van het diagram onderling, tussen deze en andere gegevens en tussen

andere gegevens onderling.
De we[ en niet gevonden verbanden hebben tot de conclusie geleid,

dat de doeltreffendheid van de door huisartsen gegeven gezondheidszorg
groter is:
a. wanneer meer tijd Per contact huisarts-patiënt beschikbaar is;
b. bij die arrsen, die een positieve instelling hebben tegenoYer het huisarts

zijn en tegenover hun huidige werkkring en die daarnaast door hun

levenshouding bijdragen tot het a^nzien der geneeskunde en de stand

der geneeskundigen;
c. onder omstandigheden van geven en ontvangen van gezondheidszorg

zoals deze voorkomen in praktijken, die zijn gevesdgd in een gebied,

dat overwegend valt te typeren als agrarisch platteland. Hierbij bestaat

geen zekerhiid, dat dit laatste het beslissende kenmerk is of dat invloed
moet worden toegekend aan enig ander kenmerk, dat daarmede parallel
loopt. Deze conclusie heeft alleen betrekking oP de gezondheidszorg-
gegevens als het contact huisarts-patiënt tot stand is gekomen.

tn iiln beschouwingen haalt de onderzoeker nog eens naar voren, dat
het voor een goede gezondheidszorg nodig is dat de arts meer tijd per
patiënt beschikbaar krijgt. De tijdnood, waarin de huisarts met een praktijk
van mediane grootte zich voortdurend bevindt, wreekt zich op de directe
uitoefening daarvan, {och is ook nadelig voor het bijhouden van kennis,

dus indirect, en doet zich bovendien in de persoonlijke sfeer gevoelen.

Binnen de mogelijkheden van de individuele arts is slechts een oplossing

te vinden door:
a. verbetering in de organisatie van zijn werk;
b. beperking van de grootte van de praktijk.

Uit een berekening is gebleken dat bij terugbrengen van de praktift'
grootte tot maximaal 2000 zielen, in plaats van ongeveer 5 minuten per

contact tussen huisarts en patiënt 8,5 minuut ter beschikking komt.
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De verdere beschouwing van deze punren leidt ten aanzien van de
organisatie binnen de individuele praktijk tot de conclusie:
a. voor een doelmatige organisatie van een praktijk van enige omvang

is inschakeling van hulp (doktersassistente) noodzakelijk;
b. het minimum aanral praktijkruimten moer, bi.i gebruik maken van hulp,

op drie worden gesteld (spreekkamer, werkruimte voor de hulpkracht,
wachtkamer). Daarbij moer minsrens één afzonderlijke, geluiddichte
kleedruimte beschikbaar zijn ;

c. het instellen van een afspraaksysteem verdient de voorkeur boven vrije
spreekuren;

d. elke arts behoort een volledige en steeds bijgewerkte regisrratie van
medische gegevens te bezitten.

De onderzoeker wil minimum eisen stellen aan de organisatie van de
praktijk, met toezicht daarop. Hij verlangt verder een betere beroeps-
voorlichting en vraagr aandacht te wijden aan selectie voor de uitoefening
van (een bepaalde tak van) de geneeskunde.

De toelating tor de huisartsenpraktijk zou hij afhankelijk willen stellen
van het met goed gevolg doorlopen hebben van een speciaal daarop ge-
richte opleiding, die thans nog geheel ontbreekt. Van niet minder belang
is echter dat de arrs, eenmaal tot de algemene praktijk roegelaren, de
gelegenheid krijgt en gesrimuleerd wordt tot het regelmatig volgen van
een, eveneens op het huisartsschap toegespitse, nascholing.

Een aantal andere onderzoekingen dan het hier besprokene, dat speciaal
op het werk van de huisarts gericht was,zal nodig zijn om het patroàr, van
de gezondheidszorg in zijn geheel duidelijk zichtbaar te maken. 

-

7. ONornzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN EXpERTMENTELE cHTRURGIE

Onderzoeh inzake operaties in de hyperpressietanh

Zoals in het vorige jaarverslag is vermeld, heeft Prof. Dr. I. Boerema
het restant van het hem voor 7957 verleende subsidie nog in 1958 benut
voor zijn onderzoek inzake operaries in de hyperpressietank. In de loop
van 1959 is dit onderzoek overgenomen door het slilhelmina-Gasthuis te
Amsterdam.

Een eindverslag zal eersr worden ingediend wanneer het noodzakelijk
geachte aantal waarnemingen is bereikt.

Van Prof. Boerema werd het volgende samenvarrende verslag onr-
vanSen:

De onderzoekingen in de hyperpressierank zijn tot dusver neergelegd
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in twee artikelen getiteld: ,,High atmospheric pressure as an aid to cardiac
surgery", Archivum Chirurgicum Neerlandicum 1956, Vol. VIII pag. 193

en ,,Life without blood", Archivum Chirurgicum Neerlandicum 1959,

Vol. XI pag.70.
Het eerste artikel betreft een onderzoek waarbij het dier verzadigd werd

met zuurstof onder hoge druk. Het gehele lichaam werkte daarbij als re-
servoir voor de zuurstof. Alle cellen hadden een grote voorraad in zich
opgenomen. Dientengevolge kon dan ook de bloedstroom veel langer
worden stilgezet dan normaal, hetgeen voor hartoperaties en eventueel
voor andere operaties bij de mens rran grote betekenis zal kunnen zijn.

Het tweede artikel toonde aan dat in de hyperpressietank bij het ademen

van zuurstof onder hoge druk niet alleen een grote voorraad zuurstof in
het lichaam ontstond, doch ook dat de transportmogelijkheden van zuur-
stof door het bloed geheel veranderden. Het bleek namelijk dat de fysisch
opgeloste zuurstof zozeeÍ toenam dat hemoglobine in het geheel niet meer

nodig bleek te zijn. FIet rode bloed werd praktisch geheel vervangen door
niet hemoglobine bevattende vloeistof, hetzij een biologische vloeistof als

serum, hetzij een chemische vloeistof als macrodex. De dieren (kleine
varkens) verdroegen deze volkomen afwezigheid van bloed uitstekend en

na re-infusie van rood bloed konden zij ook buiten de tank weer normaal
verder leven.

Het vrijwel absolute karakteristicum voor vertebraten, zoals hemoglobine
in bloedlichaampjes tot dusver gold, schijnt onder bepaalde omstandig-
heden dus niet absoluut te zijn.

Ook deze vondst, dat rood bloed dus bij warmbloedige dieren tijdelijk
niet nodig is, zal van betekenis kunnen ziin b1j chirurgische ingrepen b.v.
op het hart, doch mogelijk ook voor andere medische vakken.

De hyperpressietank, die geschikt is om als oPeratiekamer te dienen' is

intussen geplaatst in het §íilhelmina-Gasthuis. Ziin afbouw zal nog enkele

maanden in beslag nemen.

Experirnenteel onderzoeh inzahe het verloop oan pulrnonale bypertensie

Met betrekking tot dit onderzoek, dat eveneens wordr verricht onder

leiding van Prof. Boerema, wordt het volgende medegedeeld:-
De proeven over pulmonale hypertensie bij konijnen vorderen goed'

Het blijkt thans vrijwel regelmatig mogelijk om pulmonaal-sclerose re ver-

wekken door de vaten te behandelen met bepaalde gassen.

Het tweede gedeelte van het onderzoek, n.l. het nag an of dit proces'

dat dus gemakkelijk op te wekken is, ook in bepaalde stadia nog weer in
regressie kan gaan, is thans in bewerking.
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8. GrnoNroLoGrscH oNDERzoEK

Als waarnemend voorzitter van de adviescommissie trad op Prof. Dr.
L. van der Florst.

In de plaats van Dr. M. Straub, die geruime tijd in de Verenigde Staten
zal verblijven, nam Dr. H Schornagel zitting in de adviescommissie.

De commissie vergaderde in 1959 driemaal.
De in 1958 in gang zijnde onderzoekingen werden in 1959 alle voort-

gezet. In Rotterdam vond bovendien nog een vrij aanzienlijke uitbreiding
van het aldaar in gang zijnde project plaats op psychologisch en sociaal-
psychologisch gebied.

Voorts is door het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. inge-
stemd met een nieuw onderzoek onder leiding van Dr. J. Th. R. Schreudor
inzake stollingsfactoren in het bloed van gezonde bejaarden.

De adviescommissie heeft zich onder meer beziggehouden met nieuwe
plannen voor gerontologisch onderzoek. Het meest omvattende plan be-
treft een multidisciplinair longitudinaal onderzoek, met name van de ver-
ouderingsprocessen. Het beraad vindt nog voortgang.

Een ander plan betreft een vervolgonderzoek van de destijds door de
huisartsen onderzochte bejaarden. Hiertoe werd onder meer een enquëte
ingesteld naar de bereidheid van de vroegere medewerkers om wederon't
aan een dergelijk onderzoek deel te nemen. Gebleken is,, dat een zodanig
aantal artsen aan en vervolgonderzoek wil medewerken,. dat vanuit sta.
tistisch oogpunt een dergelijk onderzoek uitvoerbaar wordt geacht. Een
desbetreffend voorstel voor onderzoek zal aan het bestuur van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. worden voorgelegd.

Evenals vorige jaren onderhield de coördinator, Dr. R. J. van Zonneveld,
contact met de overige gerontologische onderzoekers in T.N.O.-verband
en werd door hem in een aantal artikelen en voordrachten in binnen- en
buitenland aandacht geschonken aan het gerontologisch speurwerk in
Nederland.

Achtereenvolgens nam hij deel aan de IVe internationale artsencursus
over geriatrie te Bad Hofgastein in maart, het IIe Europese geriatrische
congres te Nancy en Vittel in juni, de Annual Overseas Conference van
het Institute of Persor.rnel Management te Cambridge in juli en in septem-
ber ten slotte een conferentie over internationaal sociaal-wetenschappelijk
gerontologisch onderzoek te Assisi.

Gerontologisch onderzoek met insc haleeling aan buisartsen

Dr. R. J. van Zonneveld brengt hieromtrent als volgt verslag uit:
De bewerking en rapportering der gegevens, verkregen bij het bejaar-
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denonderzoek met inschakeling van huisartsen, vonden voortgang. Door
enkele onvoorziene omstandigheden trad hierbij vertraging op. Het vol-
ledige, geheel herziene verslag, waaraaí nog een hoofdstuk met slot-
beschouwingen en een zeer uitgebreide samenvatting werden toegevoegd,
was medio december 1959 vrijwel gereed. Het zal in de loop van 1960 in
het Engels worden gepubliceerd; met de vertaling werd inmiddels een
aanvang gmaakt. De voornaamste resultaten van het onderzoek werden
met een aantal medewerkers besproken.

Onderzoeh inzake de rol van de ooeding in bet ontstaan odn osteo?orosis
senilis

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

Het afgelopen jaar werd de techniek van de bepaling van volume en

- bij gevolg - van soortelijk gewicht van ,,pure bone" nog enigszins
verbeterd.

De grootte van de crude-bone-volume/pure-bone-volume ratio blijkt
goed te correleren met röntgenologische en klinische beoordeling van het
zich al dan niet voordoen van osteoporose. Van de overige grootheden,
die bepaald worden, is voorlopig alleen bij de calcium/fosfor ratio een
duidelijk verschil in grootte te constateren tussen de waarden voor nor-
maal en porotisch bot. '§florden volume ralio en calcium/fosfor ratio in
een grafiek tegen elkaar uitgezet, dan wordt een nagenoeg volledige
scheiding van normaal en osteoporotisch materiaal verkregen.

Voor het bepalen van citroenzuur werd in het begin van 1959 over-
gegaan op een andere methode (McArdle). Aanvankelijke moeilijkheden
werden opgelost na een bespreking met de àut€ur;. zodat bepaling van het
citroenzuurgehalte van het botmateriaal thans als routine geschieden kan.
Een eerste reeks waarden is reeds bepaald.

Methoden om kwantitatieve gegevens over de botmatrix te verkrijgen,
worden uitgewerkt.

E x p eriment e el- ger ont ol o gis c h ond er z o e b

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

In dit jaar werden de proeven van mevrouril' E. Heuff-Burger betreffende
de gonadotrope actiyiteit van oude en jonge muizenhypofysen tot afslui-
ting gebracht. De resultaten zullen te zijÍer tijd voor publikatie worden
uitgewerkt.
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Met ingang van 1 april werd het experimenteel gerontologisch werk
weer overgenomen door Dr. P. J. Thung, die terugkeerde van een verblijf
in de Verenigde Staten waar hij werkzaam is geweest bij het Department
of Anatomy van de Yale University te New Haven. De aldaar door hem
opgedane ervaringen hebben ertoe geleid, dat thans een serie onderzoe-
kingen ter hand is genomen betreffende ouderdomsveranderingen in de
huid en de haargroei bij muizen en de daarbij betrokken hormonale fac-
toren.

Uit de eerste resultaten blijkt dat, waar de huid van oude muizen op-
vallende overeenkomsten met de oude menselijke huid kan tonen, het hier
een complex samenspel van endocrine en lokale veranderingen betreft,
waarvan nog nagegaan dient te worden in hoeverre vergelijking met de
menselijke gerontologie mogelijk is.

Onderzoeh betrelfende de opstelling en ijking aan een intelligentietest
voor bejaarden en volwassenen

Van Prof. Dr. J. Th. Snijders werd met betrekking ror dir onderzoek
het volgende samenvattende verslag ontvangen:

De in het voorgaande jaar geconstrueerde intelligentietest is dit jaar
afgenomen op een representatieve steekproef. Het doel daarvan was twee-
voudig: f. ijking van de test ter verkrijging van normen voor het toekom-
stige testgebruik, 2. onderzoek van de relatie tussen intelligentie en leeftijd
bij volwassenen en bejaarden, waarbij teyens mer een aantal andere per-
soonlijke en maatschappelijke variabelen rekening wordt gehouden.

De representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking, welke
is onderzocht, omvat 2000 personen tussen de 72 en 77 jaar. Deze leeftijds-
omvang is verdeeld in 20 groepen, die dus ieder door 100 individuen
worden gerepresenteerd.

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn ten behoeve van dit
onderzoek 43 gemeenten getrokken, waarbij rekening werd gehouden
met inwonertal, aard, Iigging en urbanisatiegraad. De keuze van de in-
dividuen geschiedde door trekking uit het bevolkingsregister. Van de
gemeentelijke instanties werd zeer veel medewerking ontvangen om het
omvangrijke onderzoek te laten slagen. Het onderzoek in alle gemeenren
is in eerste'ronde verricht. Op het moment wordt nog gewerkt aan die
adressen, die in de eerste ronde niet tot medewerking v/aren re bewegen.
Het percentage niet-medewerkenden is vergeleken met andere onder-
zoekingen niet hoog (+ ZO 0/o) en gezien het feit dat van de proefper-
sonen ruim twee uur tijd werd gevraagd zelfs laag. Verwacht wordt her
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met nog ongeveer de helft te kunnen verminderen in de tweede ronde,
die begonnen is.

Naast dit grote onderzoek werd een aanvang gemaakt met een aantal
detailonderzoekingen, waarbij voornamelijk resrresuharen in samcnhang
met medische gegevens nader worden bekeken. Het omvangrijkste hiervan
is het onderzoek te Rotterdam, waar 180 bejaarden gerest worden in het
kader van het onderzoek inzake de sociaal-psychologische status van de
bewoners van het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rot-
terdam.

Gerontologisch onderzoele in het Gemeentelijh Verzorgingsltuis ooor
Ouden aan Dagen te Amsterdam

De heer M. Schocrl, geneesheer-directeur van het Antoni van Leeuwen-
hoek-Huis, onder wiens leiding dit onderzoek wordt verricht, deelt om-
trent de voortgang het volgende mede:

In het Gemeentelijk Verzorgingshuis voor Ouden van Dagen te Am-
sterdam zijn nu alle manlijke inwoners, aar,wezig bij het begin van het
onderzoek, éénmaal onderzocht. Een tweede onderzoek heeft plaatsgevon-
den bij 120 man van de groep. Door vertrek en overlijden, resp. 28 en
123, is het aantal mannen, dat thans in het onderzoek betrokken is, totaal
373.

ln 7959 werd bij 240 een prostaatonderzoek verricht, een groot aantal
hiervan was reeds eerder onderzocht. De zure en alkalische fosfatase-
bepalingen hebben geen duidelijke aanwijzingen opgeleverd. Hormonale
bepalingen van de urine werden bij een kleine groep mannen verricht.

In totaal werden in 1959 33 obducties uitgevoerd.

Onderzoeh inzabe medische, patbologisch-anatorniscbe en sociologische
bevind.ingen bij en inzabe de sociaal-psychologiscbe status van de be-
u)oners aan het Gerneentelijh Tehuis ooor Oaden oan Dagen te Rotter-
d.arn

De leiding van dit onderzoek berust bij Prof. Dr. J. §í. Tesch en Prof.
Dr. §fl. J. Bruins Slot. Omtrent de werkzaamheden wordt als volgt verslag
uitgebracht.

In 1959 werd verder gegaan met een onderzoek inzake medische,
pathologisch-anatomische, sociologische en psychologische bevindingen bij
de bewoners van het Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te
Rotterdam.

Het psychologisch onderzoek gedaan door de heer J. Smit, onder super-
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visie van Dr. S. J. Vles, werd verricht bij 212 patiënten. De mathematische
bewerking van de gegevens is nog aan de gang. Aan het einde van het
jaar werd tevens de door Prof. Snijders en de heer Verhage opgestelde
testbatterij in dit onderzoek betrokken.

De medewerking van de verzorgden in het Gemeentelijk Tehuis voor
Ouden van Dagen aan dit voor hen toch ingrijpend onderzoek was over
het algemeen goed te noemen, al waren er in het begin vrij veel weige-
ringen met betrekking rot her psychologisch onderzoek.

ln 1960 zal worden getracht het onderzoek af te ronden en eventuele
correlaties tussen de verschillende bevindingen op het spoor re komen.

Statistiscb onderzoele naar de stert'te onder bejaarden

De gegevens uit dit onderzoek, waarvoor Prof. R. Hornstra een subsidie
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ontving en dat wordt uitgevoerd
door de heer H. Mulder, arrs, worden thans statistisch bewerkt ten behoeve
van het eindrapport.

9. ONoBnzoEKTNGEN op HET GEBTED vAN scHIMMELZTEKTEN BIJ DE MENS

De adviescommissie heeft dit jaar tweemaal een vergadering belegd
onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. C. §7inkler.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. stemde op voorstel
van de adviescommissie in met een aanvrage van de heer P. J. van der
rVerff, geneesheer-directeur van de Amsterdamse Kliniek voor Allergische
Ziekten, ten behoeve van een onderzoek naar het voorkomen van ane-
mofiele fungussporen in de buitenlucht. Het onderzoek werd in het
werkplan van de adviescommissie opgenomen. De du,rr van het onderzoek
wordt op 2tlz jaar geraamd.

Over de in het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden deelt de heer
van der §íerff het volgende mede:

In het kader van een onderzoek naar het voorkomen van anemofiele
fungussporen in de buitenlucht werden vanaf mei 1959 tot heden voorbe-
reidende studies verricht op aerobiologisch terrein, in verband met aller-
gische aandoeningen van de luchtwegen van de mens.

In mei en juni 1959 werd de macroflora van de drie uitgekozen rerrei-
nen onderzocht, onder leiding van Prof. Dr. D. M. de Vries van het
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewas-
sen te §íageningen.

Vanaf juli t/m oktober 1959 werden fytopathologische veld- en labo-
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ratoriumonderzoekingen verricht door de heer J. van Flemel, tijdelijk ver-
bonden aan de Afdeling Phytopathologie van de §íillie Commelin Scholten
Stichting te Baarn, Hoofd Prof. Dr. L. Kerling.

Vanaf augustus t/m oktober 1959 werd een onderzoek verricht naar
in de lucht zwevende sporen van thermofiele fungi, met name dus speciaal
Aspergillus fumigatus Fres., en voorts naar Actinomycetes door Dr. G. A.
de Vries van de afdeling Medische Mycologie van het Centraalbureau voor
Schimmelcultures te Baarn en naar de overige kweekbare fungi door

J. van Hemel en P. J. van der'§7erff.
Vanaf augustus t/m oktober 1959 werden door middel van 3 Bour-

dillonapparaten objectglazen geëxponeerd aan een bepaald volume lucht.
FIet nader onderzoek van deze objectglazen is nog lopende.

Uitgebreid foto-documentatiemateriaal is vervaardigd in de maanden
mei t/m september 1959.

Twee voordrachten, mede naar aanleiding van dit onderzoek, werden
gehouden in Londen begin september 7959 en in Bad Lippspringe,
Duitsland, begin oktober 1959.

Aan het door Dr. G. A. de Vries uitgebrachte iaarverslag over de werk-
zaamheden van de Afdeling voor Medische Mycologie van het Centraal-
bureau voor Schimmelcultures wordt het volgende ontleend:

Het diagnostische werk ten behoeve van de kliniek en van anti-biotica-
producerende industrieën maakte dít jaar wederom een zeer aanzienlijk
deel uit van de verrichte werkzaamheden.

Aangezien het mycologisch sputumonderzoek nog lang niet overal
ideaal is, werd een handleiding geschreven met het doel te komen tot een

betere behandeling van sputa en soortgelijk klinisch-pathologisch materiaal.
De verbreiding van de kennis der medische mycologie werd gediend

door het geven van een cursus, die door 5 analisten en 1 arts werd be-
zocht en door het geven van onderricht aan drie artsen uit het buitenland,
die gedurende enige weken op de afdeling werkzaam waren' Verder wer-
den enkele excursies en bezoekers rondgeleid en werden door de myco-
loog besprekingen gevoerd met en bezoeken gebracht aan verscheiden
collegae in Nederland.

Voor het in internationaal verband gehouden vergelijkende Strepto-
mycetenonderzoek werd een tiental Streptomyces-stammen onderzocht.

De verhandeling over de Aspergillose in Nederland, waaraan de afdeling
haar medewerking verleende en waarvan Prof. Dr. N. G. M. Orie het kli-
nische gedeelte bewerkte, is geheel gereedgekomen en zal binnenkort
verschijnen in ,,American Review of Tuberculosis".

Het onderzoek naar het voorkomen van Aspergillus fumigatus en andere
thermofiele schimmels en actinomyceten in de lucht werd dit jaar afge-
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sloten. De resultaten werden vastgelegd in een publikatie, die zal ver-
schijnen in het tijdschrift ,,Acta Allergologica".

De proeven over haaraantasting in vitro vonden verdere voortgang.
Voor het onderzoek naar de myco-allergische gevoeligheid van pariënren
werden verschillende schimmels in goed sporulerende toesrand gekweekr
en gezonden aan Prof. Dr. N. G. M. Orie voor her maken van extracren
voor huidreacties.

10. Krrwtscx cENEEsMIDDELENoNDERzoEK

Na het overlijden van Prof. Dr. A. Polman, die bij ,,klinisch genees-
middelenonderzoek T.N.O." maar node kan worden gemist, werd de voor-
zittersplaats in de adviescommissie alsmede in het dagelijks bestuur dezer
commissie aanvankelijk ingenomen door Prof. Dr. E. H. Vogelenzang.
Toen deze op medisch advies genoemde functies moest neerleggen, heeft
Prof, Dr. J. H. Gaarenstroom deze overgenomen.

Vegens gezondheidsredenen verzocht Prof. Dr. F. L. J. Jordan ontslag
als lid van de adviescommissie.

De adviescommissie vergaderde in het verslagjaar rweemaal, het dage-
lijks bestuur viermaal.

Per 1 mei 1959 is als tweede arts bij het klinisch geneesmiddelen-
onderzoek T.N.O. aangesteld de heer §fl. G. Zelvelder, tot 15 april 1959
huisarts te Oude Pekela.

Aan de Nederlandse Vereniging van Fabrikanren van Pharmaceutische
Produkten,,Nepropharm" en aan de Bond van Importeurs van Pharmaceu-
tische Artikelen ,,B.I.P.A." werden ,,Criteria ter beoordeling van door de
industrie ingediende aanvragen rot her doen instellen van klinisch genees-
middelenonderzoek" aangeboden met het verzoek deze criteria aan de
leden kenbaar te maken, aan welk verzoek is voldaan.

Op verzoek van de voorzitter stelde de heer Nelemans een aanvullende
nota op deze criteria samen, getiteld:,,Op initiatief van de Adviescom-
missie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek te verrichten kli-
nisch geneesmiddelenonderzoek", welke nota eveneens door de advies-
commissie is goedgekeurd.

Dr. F. A. Nelemans bracht van 5-7 maart een bezoek aan Berlijn, op
verzoek van de firma Schering A. G. aldaar, ten einde besprekingen te
voeren met diverse functionarissen dezer firma.

Yan 23-27 maart woonde de heer Nelemans, evenals Dr. L. Meyler, op
uitnodiging van de Council for International Organizations of Medical
Sciences (C.I.O.M.S.), een symposium over ,,Controlled Clinical Trials"
te §(enen bij.
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In juli en augustus bezocht de heer Nelemans deskundigen van de

Food and Drug Administration van Canada en van de Verenigde Staten
van Noord-Amerika. Tevens had hij gelegenheid bezoeken te brengen aan
enkele Noordamerikaanse klinieken en de laboratoria van Lederle, Merck
Sharp 8r Dohme en Hazleton, Eveneens woonde Dr. Nelemans het 21e

Internationale Fysiologencongres te Buenos Aires bij. Tijdens zijn reis van
New York naar Buenos Aires had hij gelegenheid te Miami persoonlijk
contact met Prof. Murray Sanders oP te nemen.

De heer Nelemans woonde op 24 september de opening van de uit-
breiding van de fabriek van Merck Sharp 8c Dohme te Haarlem bij; tot
zijn spi;'t was hij verhinderd gevolg te geven aan de uitnodiging tot bij-
woning van de uitbreiding van de fabriek van de N.V' Organon te Oss.

Op 14 februari hield de heer Nelemans, in het kader van de Boerhaave-
cursussen, te Leiden een voordracht, getiteld: 

',Farmaca 
en ademhaling in

de anaesthesiologie".
Op 9 juni sprak hij op het congres van Internationale Alkoholgegner

Eisenbahnen Verband te Utrecht over: ,,Alkohol und Verkehr, warum
gibt es noch Probleme?"

Op 5 oktober hield hij voor de Afdeling Grolingen en Omstreken van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Genees-

kunst een voordracht over: ,,W'erkzame en onwerkzame geneesmiddelen".
Er vonden 11 werkbesprekingen met onderzoekcrs plaats.

Onderzoehingen

Gedurende het verslagjaar werden 11 nieuwe aanvragen voor onderzoek
ontvangen. Aan het einde van het verslagjaar waren 3 aanvragen' ter
behandeling doorgegeven aan de Subcommissie Tranquilizers,' nog niet
afgehandeld.

De adviescommissie besloot haar medewerking te verlenen aan onder-
zoekingen naar de klinische betekenis van Darenthin, Dichlotride, Esidrex,
Duvadilan als anti-dysmenorrhoicum en in combinatie met geslachts-

hormonen voor de behandeling van climacterische klachten, Hemineurine,
Hyptor, Pedyol, R 658, Regenon, Ro 4-2675, coating van geneesmiddelen
volgens een systeem van,,timed-disintegration".

In de medische pers (t.w. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,
Geneeskundige Gids, Pharmaceutisch §íeekblad, Fluisarts en'§íetenschap)
deelde de adviescommissie haar mening mede over Dichlotride,, Esidrex
(hydrochlorothiazidum), Ecolid (chlorisondaminum), Epidosin, Kynex
(Lederkyn) (sulfa methoxypyridazinum), terwijl aan de leden van de
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Nederlandse Vereniging voor Anaesthesie in een brief verslag werd uitge-
bracht over het Presuren (hydroxydionum).

De onderzoekingen betreffende Dihydro-ergotamine, Driol, Hemineu-
rine, Puroverine-retard werden afgesloten en rapporten hierover werden
aan de aanvagers van de onderzoekingen uitgebracht.

De onderzoekingen betreffende Adrenoxyl (bloedstelpend middel),
Carbocain (lokaal anaestheticum), Doriden (slaapmiddel), Regenon (eet-
lustonderdrukkend middel), Tyrimide (atropine-achtig preparaat) kon-
den worden afgesloten. Rapporten hierover werden of zullen in het begin
van 1960 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde worden ge-

publiceerd.
De onderzoekingen betreffende R 658 (mydriaticum), Primolut N

(ethinyl-nortestosteron) en Temposil (preparaat ter behandeling van
alcoholisten) konden worden afgesloten. De desbetreffende rapporten zijn
in bewerking.

Ten aanzien van een aantal aanvragen moest de adviescommissie be-

sluiten, dat nader onderzoek van de desbetreffende PreParaten niet ge-

rechtvaardigd of niet mogelijk was.
De onderzoekingen van Carbocain, Hydergine bij de behandeling van

het cervicale syndroom, Micoren en het prePara t ter behandeling van
spierdystrofieën vinden voortgang.

Lit e r a t uur ond er z o e hin ge n

Het literatuuronderzoek naar de schadelijke invloed van de moderne
geneesmiddelen tijdens de zwangerschap moest ter completering aan een

nieuwe medewerker worden opgedragen. Verwacht wordt dat het onder-
zoek begin 1960 voltooid zal zijn.

Adoiezen

Een vraag van een arts om advies over de betekenrs van calcium voor de

therapie was aan het einde van het verslagjaar nog in behandeling.

Op initiatiet' van de adoiescornmissie te ,uerrichten hliniscb geneesmidde-
lenonderzoeh

In verband met het sinds de instelling van de adviescommissie be-
staande verlangen meer onderzoek zelf te entameren, werd de reeds ge-

noemde nota opgesteld, getiteld: ,,Op initiatief van de Adviescommissie
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T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek te verrichren klinisch ge-
neesmiddelenonderzoek",

Ter realisatie hiervan werden door de adviescommissie methodieken
voor het onderzoek van geneesmiddelen ter behandeling van angina pec-
toris, voor het onderzoek van diuretica en voor het onderzoek van slaap-
middelen vastgesteld. Voorbereidende besprekingen vonden plaats over de
lokale toepassing van antibiotica in.de oogheelkunde en over een metho-
disch vooronderzoek van geneesmiddelen ter behandeling van angina ton-
sillaris.

Een onderzoek naar de gevaarlijkheid van röntgencontrastmiddelen gaf
de adviescommissie geen aanleiding zich nader met deze middelen te gaan
bezighouden.

De adviescommissie heeft besloten een literatuuronderzoek naar de
sexeverschillen bij reacties op geneesmiddelen te laten verrichten.

Op initiatief van de adviescommissie stelt een aantal internisten in
Nederland een onderzoek in naar het effect van 3 gram nicotinezuur per
os per dag op het cholesterinegehalte in het bloed bij lijders aan idio-
pathische hypercholesterinemie.

S ub c ommis s ie tranq uiliz er s

De subcommissie vergaderde gedurende het verslagjaar éénmaal.
Een onderzoek door enige Utrechtse dermatologen over de klinische

betekenis van het hydroxyzine bij bepaalde huidaandoeningen verricht,
kon worden afgesloten. De resultaten van dit onderzoek waren aan het
eind van het verslagjaar in bewerking bij de Afdeling Bewerking §íaar-
nemingsuitkomsten T.N.O.

C ont miss ie werbplan ond er zoe h be b and.elingsrne t bode Dr. o an Eoerdingen

FIet onderzoek, waartoe zoals vermeld in het jaarverslag 1958 was be-
sloten, wordt verricht in drie onderzoekcentra en vindt regelmatig voort-
gang. Tijdens het verslagjaar vond een bespreking met de onderzoekers
plaats. Aan het einde van het verslagjaar ziÍr over de resultaten van het
onderzoek nog geen mededelingen te doen.

11. ONornzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN REUMÀTrscHE ZTEKTEN

De besprekingen met betrekking tot het eindrapport van de heer
R. de Graaff over het onderzoek naar de betekenis van de frequentie en
de gevolgen van enkele ziektebeelden van het reuma voor de volksge-
zondheid vonden regelmatig plaats.
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Onderzoeh inzahe de ltoeoeelbeid goud in de serumeiwitfracties b$ lijders
aanrheurnatoide arthritis, die behandeld worden ïnet een goud-oplossing

Zoals reeds in het jaarverslag over 1958 werd vermeld, is aan de heer

G. R. van Veen, reumatoloog, ten behoeve van dit onderzoek voor de tijd
van I jaar een subsidie verleend' De subsidietermijn ging 1 november

1958 in.
Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N'O. heeft ingestemd met

een verzoek van de heer van Veen tot verlenging van de subsidie-
termijn tot 1 november 1960, zonder dat dit nieuwe financiële conse-

quenties met zich medebrengt.
Omtrent de werkzaamheden kan het volgende worden medegedeeld:

Doel van het onderzoek was na te Saan of in verschillende eiwit-
fracties goud voorkwam en of dit te maken had met verbetering dan wel
niet aanilaan op deze therapie, öf dat er mogelijk een aanwijzing gevonden

kon worden van toxische verschijnselen.
Het blijktl dat al het goud in de albuminefractie wordt teruggevonden.

Bij één bepaling werd goud gevonden in de alfa I fracde. Dit is misschien

mogelijk àoo.dat hier een technische fout is gemaakt' De elektroforese-
rt.ookl.r werden namelijk geknipt in de fracties albumen, alfa l, alfa II,
beta en gamma-globuline. lVaarschijnlijk is in dit geval de alfa I fractie
niet voldoende gescheiden van de albuminefractie.

Bij dit kleine onderzoek valt op, dat de waarden van de bepaling sterk
uit elkaar liggen. Een duidelijk verband tussen de hoeveelheid albumine
en de hoeveelheid goud kan niet gelegd worden.

Indien blijkt, dat voortaan goud alleen teruggevonden wordt in de

albuminefractie, zal het onderzoek sterk vereenvoudigd kunnen worden,
terwijl tevens een groter aantal patiënten in een kortere tijd kan worden
onderzocht.

12. ONoTnzoEKINGEN op HET GEBIED vAN ÀTHERoscLERosE

Het voorzitterschap van de adviescommissie werd tijdelijk waargenomen
door Dr. M. van Eekelen. In de samenstelling ervan trad een wijziging op
door de toetreding van twee nieuwe leden, nl. Prof. Dr. D. Durrer en

Dr. C. Engel.
De commissie vergaderde in het afgelopen jaar driemaal en kwam een-

maal in beperkte kring bij elkaar. Dit laatste betrof een bespreking van
leiders van atherosclerose-onderzoekingen in T.N.O.-verband met als doel

de totstandbrenging van een meer gecoördineerd atheroscleroseproject en

daaraan verbonden een nauwere samenwerking tussen de verschillende
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onderzoekingen. Een en ander zal rct uiting worden gebracht in het
werkprogramma voor het komende jaar.

Het werkterrein van de adviescommissie werd in de verslagperiode
uitgebreid doordat het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. be-
sloot een door Prof. Dr. C. J. F. Böttcher voorgesteld onderzoek inzake
coronair-trombose in het werkplan van de adviescommissie op te nemen.

Door Prof. Dr. J. Groen werd een rapporr uitgebracht over het destijds
onder zijn leiding verrichte onderzoek naar de invloed van voeding en
levenswijze op de lichamelijke toestand, her serumcholesterolgehahe en
het voorkomen van atherosclerose en coronair-trombose bij Trappisten en
Benedictijnen.

Het ligt in de bedoeling dit rapport te ztjner tijd ter publikatie aan re
bieden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Onderzoeh betreflende fysisch-chemische aspecten oan het atberomatosel
sclerose probleern

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

Het prepareren van arteriën en het onderzoek naar de chemische samen-
stelling van de lipiden, geëxtraheerd uit intima/media preparaten van dezc
arteriën werd, mede gesubsidieerd door Z.§í.O., voorugezer. Dit onderzoek
omvat:
a, de zogenaamde basis-analyses, d.w.z. exrractie der lipiden, verwijdering

der niet-lipiden uit het exrracr; splitsing in fosfolipiden, vrije verzuren,
vrije sterolen, sterolesters en glycerolesters; gaschromatografische be-
paling van de vetzurensamenstelling van de fosfolipiden, vrije vet-
zuren, sterolesters en glycerolesters; micro-cholesterolbepaling, micro-
fosforbepaling en micro-glycerolbepaling;

b. een verdere splitsing van de fosfolipiden in subfracties;
c. een onderzoek naar het voorkomen van andere sterolen naast cholesterol.

In 1959 kwamen ruim 100 basis-analyses gereed, waaronder 50 aorta-
preparaten, 20 coronairvatenpreparaten, 16 circuluspreparaten en 5 depor-
vetpreparaten. Betreffende de aorta is thans een voldoend e aantal prepa-
raten rran elk stadium van atherosclerose onderzocht om een betrouwbare
statistische bewerking van de resulraren mogelijk te maken. De basis-
analyses van preparaten van andere arteriën zullen nog in 1960 moeren
worden yoortgezet. De belangrijkste resultaten, die ren aanzien van de
aortapreparaten verkregen werden, zijn: een aanzienlijke daling van het
percentage vrije vetzuren in de lipiden bij toenemende graad van athero-
sclerose, alsmede een belangrijke toeneming van het percenrage essenriële

44



vetzuren (linolzuur, Iinoleenzuur, arachidonzuur) in de cholesterolesters
ten koste van het percentage verzadigde vetzuren.

Met het onderzoek van fosfolipiden, met name de identificatie van de

daarin voorkomende vetzuren met 22 en 24 koolstofatomen, werden goede
vorderingen gemaakt.

Het onderzoek naar de aanwezigheid in aortaprepaÍaten van andere
sterolen naast cholesterol werd voortgezet. Enige nauw met cholesterol
verwante sterolen, zoals 7-ketocholesterol, 7-hydroxycholesterol, cholesta-
3 :5-dien-7-on en cholest-4-en-3-on, die door andere onderzoekers en
vroeger ook door de huidige onderzoekers werden gevonden, blijken
artefacten te zijn, ontstaan tijdens de bewerking. Vel kon cholestanol
worden aangetoond. Een methode werd ontwikkeld voor het bepalen van
cholestanol naast cholesterol.

Onderzoele van cholesterol in menselijk serum onder dioerse omstdndig-
heden

Met betrekking tot dit onderzoek, dar verricht wordt onder leiding van
Prof. Dr. R. Brinkman, wordt als volgt verslag uitgebracht:

De werkzaamheden van de Atherosclerose §í'erkgroep T.N.O. te Gro-
uingen hadden in 1959 betrekking op de volgende onderwerpen:
a. Biochemisch onderzoek van arteriewanden

De gele sterk fluorescerende component uit het elastische weefsel werd
in vrijwel zuivere toestand geïsoleerd. De identificatie ervan is nog niet
geheel voltooid.

b. Dierexperimenten
Een onderzoek naar de invloed van een cholesterolsyntheseremmer
(vanadium) op de cholesterolemie en de cholesterolatheromatose bij
het konijn werd afgesloten. Deze eerst veelbelovende therapie is onge-
schikt íoor toepassing bij de mens omdat niet onbelangrijke hoeveel-
heden vanadium zich in de lever ophopen.
Het zoeken naar middelen, die bloedcholesterolverlagend werken werd
voortgezet. Een verhoogde excretie van raapolie kalkzepen in de faeces
gaat bij het konijn en de rat, onder bepaalde omstandigheden, gepaard
met verlagingen van het serumcholesterolgehalte.
De bloedcholesterolverhogende werking van een cocosvetrijk dieet, of
van kleine hoeveelheden cholzuur in het voer bij het konijn bleek niet
door grote doses beta-sitosterol te beïnvloeden.

c. Klinischeonderzoekingen
Een groep van 25 patiënten krijgt nu reeds gedurende meer dan twee
jaar een proefdieet, waarin uitsluitend de vettensamenstelling wordt
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gevarieerd. Na het testen van een vet, of mengsel van vetten, wordt
steeds ter vergelijking enige tijd maisolie gegeven. FIet serum-choleste-
rolniveau djdens maisolietoediening van de groep proefpersonen stijgt
geleidelijk. §í'ellicht hangt dit samen met de vrijwel algemene ge-
wichtstoeneming. Bij het geven van maisolie-cocosvet-mengsels blijkt
de verhogende invloed van cocosvet op het serum-cholesterol de ver-
lagende invloed van maisolie te overheersen.
Een invloed van de toediening van extra calcium tijdens een raapolie-
dieet op de cholesterolspiegel kon niet worden aangetoond. Voedsel-
analyses leren dat in de gebruikte voeding de koolhydraten 51 0/0, de
eiwitten 10 0/o en de vetten 39 olo van het aantal calorieën leveren.

Onderzoehingen op het gebied adn dtherosclerose, aerricht op de Tr.peede
Interne Af deling aan bet Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam

Het in 1957 aangevangen onderzoek naar de invloed van maisolie,
maisvet 32, maisvet 42, plantaardige margarine en melkvet op het serum-
cholesterolgehalte van een aantal pariënren, die destijds een hartinfarct
op basis van atherosclerose hadden doorgemaakt, werd voltooid.

Gebleken is, dat maisolie in alle gevallen het serumcholesterolgehalte
verlaagde en dat melkvet en plantaardige margarine in vrijwel alle geval-
len stijging van het serumcholesterolgehalte veroorzaakten. Maisvet 32 ver-
oorzaakte bij slechts vier patiënten sdjging, maisver 42 yeroorzaakte stij-
ging bij vijf patiënten. Dit waren slechts gedeeltelijk dezelfde patiënten.

Het mechanisme van de stijgingen en dalingen van het serumcholes-
terolgehalte is nog onbekend. Indien alleen de hardheidsgraad van het
gebruikte vet hiervoor van betekenis zot ztjn, dan zou maisvet 32 waar-
schijnlijk en in ieder geval maisvet 42 het serumcholesterolgehalte hebben
moeten doen stijgen bij deze zelfde patiënten. Aangezien dit niet het geval
was bij alle patiënten, moeren er nog andere factoren dan de hardheids-
graad zijn, die het serumcholesterolgehalte bepalen. Ook de invloed van
de ketenlengte verklaart de resultaten van dit onderzoek onvoldoende. Er
wordt dan ook geneigd naar de veronderstelling dat er nog een aantal
onbekende factoren is, dat het serumcholesterolgehalte beïnvloedt. Deze
onbekende factoren liggen waarschijnlijk gedeeltelijk op het gebied van de
voeding.

Bij een gezonde proefpersoon werd een experiment verricht, waarbij
na een ad libitum voedingsperiode (60 g vet per dag) achtereenvolgens
60 g maisolie, 60 g trilaurine, 60 g maisolie en 60 g trimyristine per dag
als enige vetsoort gedurende een aantal weken werd gebruikt. Het gehele
experiment duurde vier maanden.
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Het serumcholesterolgehalte en de vetzuursamenstelling van het serum
werden regelmatig vervolgd. Tijdens her ad libitum-dieer was het serum-
cholesterolgehalte het hoogsr (gem. 270 mg 0/o); in de maisolieperiodes
was het het laagst (gem. ong. 190 mg 0/o). Tijdens de rilaurineperiode
en de trimyristineperiode bedroeg het gemiddelde serumcholesterolge-
halte ongeveer 220 mg 0/0. Het ad libitumdieer moer dus factoren bevarten,
die het serumcholesterolgehalte sterk verhogen en die niet samenhangen
met de hardheidsgraad van de gebruikte vetten.

Verder bleek, dat de verschillende diëten zich het best weerspiegelden
in de triglyceridefractie. Het trimyristine-dieet weerspiegelde zich daaren-
tegen niet in de cholesterolesters. De fosfolipiden werden weinig beïn-
vloed door de verschillende diëten.

Op grond hiervan wordt gemeend, dat het waarschijnlijk gemaakt is,
dat twee vetten, n.l. trilaurine en trimyristine, die chemisch betrekkelijk
weinig verschillen, toch op zeer verschillende wijze de cholesterolstofwisse-
ling beïnvloeden.

In verband met het voornemen een onderzoek in te stellen naar fac-
toren, die invloed hebben op de lokalisatie van atheromen, werd gerracht
bij twee honden hypercholesterolemie te verwekken.

Bij beide proefdieren ontstond binnen drie weken sterke stijging van
het serumcholesterolgehalte door toediening van adeps lanae (wolvet) .|
propylthiouracil.

13. ONosRzoEK TNZAKE DE STRUCTUUR, ANAToMIE EN FysrolocrE vAN DE
KINDERVOET

Er vond dit jaar tweemaal een vergadering van de adviescommissie
plaats, onder voorzitterschap van Ir. J. Roelofs Heyrmans.

Prof. Dr. J. H. M. G. van Deth heeft een subsidie-aanvrage ingediend
voor een onderzoek naar het verband tussen de algemene lichaamsbouw
en de bouw van de voer, waaromtrent nog geen beslissing is genomen
door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Omtrent de voortgang der werkzaamheden deelt Dr. A. L. de Vetten het
volgende mede:

In het afgelopen jaar kwam de apparatuur voor het meren van kinder-
voeten gereed. Ieder van de vier meetapparaten kan worden gemonteerd
op een plateau van een combinatiemeubel, dat op zich eveneens demon-
tabel is, zodat vervoer en opstellen op de plaats van onderzoek op betrek-
keli.l'k eenvoudige wijze mogelijk wordt. In overleg mer Dr. E. F. Drion
van de Afdeling Bewerking §í'aarnemingsuitkomsten T.N.O. werd de
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meetapparatuur aan een test onderq/orPen door vier onderzoekers met tien
kinderen en vijf voetmodellen op drie dagen en wel 's morgens en

's middags. Uit de ervaringen opgedaan tijdens deze beproeving van de

apparatuur en uit de statistische bewerking van de resultaten kwam vast te

staan:

le dat de betrouwbaarheid van de apparatuur verhoogd moest en kon
worden;

2e dat de markering van bepaalde punten aan de kindervoet door de

onderzoekers aan een nader onderzoek onderworpen moet worden. In het
Iaatste kwartaal van dft jaar werd een werkschema hiervoor opgesteld. Het
lijkt niet onmogelijk dat een van de meetapparaten, waarmee bepaalde
punten aan de bovenbouw van de voet worden geregistreerd, zal moeten

worden vervangen door een ander meetwerktuig. Het reeds bestaande

meetwerktuig zal in ie4er geval in een later stadium van onderzoek benut
kunnen worden.

In het afgelopen jaar werden ook experimenten met de zogenaamde
Ioopzool voortgezet. Het bli.ikt in principe mogelijk om het verloop van
de belasting op de voetzool tijdens de schrede op een filmbeeld vast te
leggen. Men zal van deze belasting de volgende kwaliteiten kunnen vast-
leggen:le De grootte van de belasting in gewichtseenheden.2e De duur
van de belasting op een bepaald punt onder de voetzool. 3e Het moment
waarop de belasting optreedt en weer ophoudt oP een bepaald punt onder
de voetzool, gemeten ten opzichte van b.v. het moment dat de voet de

bodem voor het eerst raakt tijdens de schrede. Het aantal Punten onder de

voetzool, waarover men gelijktijdig informaties kan verkrijgen, kan tech-
nisch worden opgevoerd tot ongeveer 50. Om redenen van statistische
aard zaL echter volstaan moeten worden met hoogstens 20.

14. Mrorscu-socloloclscH oNDERzoEK INZAKE TUBERcULoSE TE

Hooor,vrrN

De adviescommissie vergaderde in de verslagperiode eenmaal onder
voorzitterschap van de heer H. J. Dijkhuis.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. is van mening, dat
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. met de subsidiëring van dit onderzoek
kan volstaan en uit haar middelen geen verdere uitbreiding daaraan zou
moeten 8even.

Over de definitieve vorm van publikatie van de uit het onderzoek te
Hoogeveen verkregen Begevens wordt nog overlegd.
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15. AnnrrpscENEEsKUNDrc oNDERZoEK

In het verslagjaar 7959 kon met een aantal onderzoekingen, waarvoor in
voorgaande jaren de theoretische basis was gelegd, in de praktijk worden
aangevangenr met name in het verband van de Stuurgroepen Industriële
stofprobleme n, Ziektev erzuim en Ongevallenpreventie.

Enkele onderzoekingen, die in het verband van de Stuurgroep Arbeid
bij extreme temperaturen zijn verricht, kwamen tot afsluiting.

De besprekingen in de Stuurgroepen Ergonomie, Ongevallenpreventie
en Toxicologie zullen naar wordt verwacht in 1960 leiden tot de instelling
van werkgroepen voor het verrichten van praktisch onderzoek.

Hoewel in enkele stuurgroepen de voorbereidende besprekingen slechts
moeizaam voortgang vinden en nog aanloopmoeilijkheden van verschillen-
de aard moeten worden overwonnen, kan in het algemeen van een be-
vredigende ontwikkeling van het arbeidsgeneeskundig onderzoek in 7959
worden gesproken.

De Commissie voor arbeidsgeneeshundig onderzoek T.N.O. (Cargo)
heeft ook in dit verslagjaar waar nodig de besprekingen in enkele groepen
gestimuleerd, waarbij in het bijzonder kan worden vermeld, dat de be-
moeienissen van de Cargo hebbcn geleid tot versnelde activiteiten van de
Stuurgroepen Ongevallenpreyentie, Toxicologie en Ergonomie.

Door middel van een ruime verspreiding van de brochure ,,Arbeids-
geneeskundig Onderzoek" werd aan het werk en de doelstellingen van de
Cargo meer bekendheid gegeven.

De Cargo kwam in de verslagperiode tweemaal bijeen onder voorzitter-
schap van Prof. Dr. G. C. E. Burger.

In totaal werden door alle stuur- en werkgroepen tezamen 39 yer-
gaderingen belegd terwijl voorts nog een aantal afzonderlijke werkbe-
sprekingen werd gehouden.

Ten aanzien van de werkzaamheden der stuur- en werkgroepen kan
het volgende worden medegedeeld.

a. Stuurgroep Arbeid bl extreme temperaturen
'§íerkgroep W'armte-uitwisseling door straling.
Het onderzoek is ontwikkeld langs rwee wegen. Voor de rechtstreekse

meting van de te ontyangen hoeveelheden straling is een pop mer de
afmetingen van een volwassen mens ontworpen, waarin op een aantal
plaatsen stralingsontvangers zijn aangebracht. Deze zgn. dummy alsmede
de stralingsontvangers kwamen gereed.

Voor oplossingen langs rekentechnische weg dient men de beschikking
te hebben over de getalwaarde van de zgn. vormfacror van twee vlakken
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ten opzichte rran elkaar. Nadat eerst een planimeter was ontworpen voor
de bepaling van de vormfactor van een vlak ten opzichte van een Punt aan
de hand van fotografische opnamen uit het punt, is later een reken-
kundige weg gevolgd voor de bepaling van de vormfactor tussen twee
vlakken. Er is een handleiding met bijbehorende catalogus dienaangaande
ontworPen.

Verkgroep Beschermingsmaatregelen tegen warmtestraling (cxclusief
kleding).

De werkgroep heeft haar werkzaamheden beëindigd en de resultaten
vastgelegd in het rapport,,Beschermingsmethoden tegen'W'armtestraling".
Het rapport werd ter sprake gebracht in een gemeenschaPpelijke ver-
gadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Nederlandse
Vereniging voor Bedrijfsartsen.

Een samenvatting van het rapport zal worden gepubliceerd in het Tijd-
schrift voor Sociale Geneeskunde en ,,De Ingenieur".

Tijdens het 13e internationale congres op het gebied der arbeidsgenees-

kunde, dat in juli 1960 te New York plaatsvindt, zal een voordracht over
de resultaten van het onderzoek worden gehouden.

De verrichte theoretische studie en experimenten hebben gevoerd tot
direct voor de praktijk bruikbare richtlijnen ten aanzien van het gebruik
van diverse typen stralingsschermen.

§/erkgroep Literatuuronderzoek invloed kleding op warmtestraling.
Hei rapport inzake literatuurstudie betreffende hittewerende kleding

kwam gereed en werd aan de stuurgroep aangeboden. Aan de hand daar-
van wordt nagegaan of het eventueel gewenst is praktisch onderzoek op
dit gebied te verrichten.

rfferkgroep Acclimatisatie aan hoge temperaturen.
De werkgroep was door tijdgebrek der betrokken onderzoekers niet in

de gelegenheid dit onderzoek in deze verslagperiode aan te vangen. Overi-
gens wordt nog betwijfeld of wel voldoende proefpersonen voor dit onder-
zoek beschikb aar zijn. Dh zal nog nader worden bekeken'

'§íerkgroep Ziekteverschijnselen bij langdurige blootstelling aan warmte.
De bewirking van een gedeelte van het in 1958 verzamelde materiaal is

vrijwel gereedgekomen.
Een voorlopige beschouwing dezer gegevens leert dat oP warme ar-

beidsplaatsen minder verzuim voorkomt dan op arbeidsplaatsen met nor-
male temperaturen. Een rapport over het onderzoek zal begin 1960 gereed-

komen.
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§íerkgroep Eetlust en eetgewoonten van personen, die langdurig aan
warmte zijn blootgesteld.

In de loop van dit jaar werd aan de stuurgroep het rapport ,,De voeding
van arbeiders, die werken bij hoge temperaturen" aangeboden. Uit dit
rapport blijkt, dat de onderzochte groep hitte-arbeiders vergeleken met de
controlegroep 600 cal. meer nuttigde per persoon, terwijl het gemiddelde
gewicht van beide groepen gelijk was. Nader onderzoek inzake deze be-
vindingen is gewenst. Contact werd hieromtrent opgenomen met het
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.

b. Stuurgroep Ergonomie
'§/erkgroep Transportproblemen.

De werkgroep heeft zich voornamelijk beziggehouden met onderzoek
inzake het aspect voortbeweging (het in gang zetten, het in gang houden
en het stoppen) en het laden en lossen. De formules van Spitzer en
Frederick voor de bepaling van de arbeidsbelasting werden in de praktijk
getoetst. Een rapport kan begin 1960 worden verwacht.
'§í'erkgroep Functionele antropometrie.

De in de loop van de verslagperiode gehouden besprekingen over de
opzet van het onderzoek hebben geleid tot de opstelling van een ge-
detailleerd werkplan.

Ten behoeve van het onderzoek werd een arts aangesteld, die zï1n taak
per 1 februari 1960 zal aarangen. FIet onderzoek richt zich speciaal op
de zithouding van arbeiders; voorshands zal de confectie-industrie te Am-
sterdam bij het onderzoek worden ingeschakeld.
\Werkgroep Criteria werkmethoden.

De werkzaamheden ten behoeve van de opstelling van een ,,schema
criteria werkmethoden" vinden voortgang.

§flerkgroep Meetmethoden last en belastbaarheid.
De in 1958 aangeyangen besprekingen om te komen tot een gedetail-

leerd werkplan werden in 1959 voortgezet.
Overleg werd gepleegd over eventueel onderzoek inzake

a. de mogelijkheden tot meting van de energetische last en belastbaarheid;
b. de mogelijkheden tot meting van de perceptieve last en belastbaarheid.

In principe werd overeengekomen het onder b. genoemde onderzoek
zowel te verrichten in het Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O.-T.N.O.
als in het Instituut voor Perceptie-onderzoek.

c. Stuurgroep Ind.ustriële stolproblemen

In deze verslagperiode werd een werkgroep ingesteld, die tot taak heeft
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het verrichten van onderzoek naar het verband tussen het vóórkomen
van longafwijkingen bij arbeiders in ijzer- en staalgieterijen en de aan-
wezigheid van stof in de werkruimten.

De stuurgroep heeft voorts advies uitgebracht aan het bestuur der
Gezondheidsorganisatie T.N.O. ten aanzien van een subsidie-aanvrage
voor het verrichten van onderzoek inzake de invloed van histamine en
histamineliberatoren op de bronchi.

Dit onderzoek is ondergebracht in het verband van de stuurgroep.

Verkgroep inzake onderzoek naar het verband tussen longafwijkingen
bij arbeiders in ijzer- en staalgieterijen en het vóórkomen van stof in de
werkruimten.

Na enkele oriënterende besprekingen o.a. met de directie van een
staalfabriek werd besloten het onderzoek begin april 1959 aan te vangen.
tn dit bedrijf werden gedurende de zomer incidenteel stofmetingen ver-
richt, voornamelijk in de walserij en de vormerij. Ongeveer 700 personen
werden algemeen en medisch-specialistisch onderzocht.

Een gedeelte van dit materiaal werd statistisch geanalyseerd. Voor
diverse longfunctiegegevens werd een verschil gevonden tussen ,,gezon-
den" en astma/bronchitis-patiënten, aan de hand waarvan nader onderzoek
vericht zal worden met behulp van hiertoe speciaal ontwikkelde metho-
dieken.

Onderzoek inzake de invloed van histamine en histamineliberatoren op
de bronchi in verband met de pathogenese van asthma bronchiale en van
industriële stoflongziekten, in het bijzonder van de byssinosis.

Het onderzoek, dat wordt verricht door Dr. A. Bouhuys, is 1 september
1959 aangevangen.

In de verslagperiode werd bij een aantal normale proefpersonen en ast-
mapatiënten het effect van histamine-inhalatie op de expiratiesnelheid
nagegaan. De resultaten hiervan worden voor publikatie bewerkt.

Bij een aantal proefpersonen werd de ademarbeid bepaald door meting
van de zuurstofopname tijdens door COr geïnduceerde hyper-ventilatie.
Deze proeven worden voortgezet. Ten einde na te Saan of katoenstof-
cxtract in staat is uit menselijk longweefsel histamine vrij te maken, werd
begonnen met proeven waarbij normaal menselijk longweefsel met katoen-
stofextract en compound 48/80 werd geïncubeerd.

d. Stuurgroep Lawaai-inaloeden

In de verslagperiode werden vijf werkgroepen ingesteld. De werkgroep
Audiometrie heeft zich in deze verslagperiode in het bijzonder bezigge-
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houden met de opstelling van aanbevelingen voor de normalisatie van
audiometers zomede met de opstelling van aanbevelingen voor het gebruik
van audiometers.

Ten behoeve van de \Werkgroep Geluidmeting werd in 1959 een aan-
vang gemaakt met het verzamelen van gegevens over in Nederland ver-
richte geluidmetingen door middel van een enquéte, gericht tot een
aantal bedrijfsgeneeskundige diensten.

De 'Werkgroep Relatie lawaai en lawaaidoofheid is bij haar werkzaam-
heden afhankelijk van de resultaten van de riíerkgroep Audiometrie. In
verband hiermede heeft de werkgroep behoudens enkele voorbereidende
besprekingen in 1959 nog geen begin gemaakt met haar werkzaamheden.

De Verkgroep Persoonlijke beschuttingsmiddelen tegen lawaai heeft
in enkele besprekingen een voorlopig werkplan opgesteld. De uirvoering
daarvan heeft stagnatie ondervonden.

De \Werkgroep Andere lawaai-invloeden dan gehoorbeschadiging heeft
een aanvang gemaakt met een literatuurstudie over de psychologische en
fysiologische reacties van de mens op hoge lawaainiveaus.

e. Stuurgroep Ongevallenpreaentie

De stuurgroep heeft, na langdurige aanloopmoeilijkheden in 1958, in
deze verslagperiode goede voortgang gemaakt mer haar werkzaamheden.
Ingesteld werd een Verkgroep Klinische analyse van ongevallen, terwijl
voorts voorbereidende besprekingen gaande zijn over de instelling van
3 andere werkgroepen.
\Werkgroep Klinische analyse van ongevallen.

De werkgroep heeft in de verslagperiode een proefonderzoek verrichr
in het bedrijf van een machinebedrijf. Aan de hand van een voorlopige
vragenlijst werden enkele bedrijfsongevallen geanalyseerd. Het onderzoek
wordt ook in 1960 voortgezet. Verwacht wordt dat in september 1960
een rapport hierover gereed zal komen.

F. Stuurgroep Toxicologie

Een voorbereidingscommissie, bestaande uit enkele leden van de sruur-
groep, werd opgedragen een werkplan samen te stellen voor onderzoek
naar het vóórkomen van vergifrigingen bij de bereiding en de verwerking
van kunststoffen.

Als resultaat van het in deze commissie gepleegde overleg werd een
bepaalde groep kunststoffen, de fenoplasten, als eersre voor een nader
onderzoek uitgekozen. Er is door verscheidene laboratoria gewerkr aan de
voor het onderzoek nodige analysemethoden.
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De besprekingen om te komen tot onderzoek inzake het oplosmiddelen-
vraagstuk zijn nog gaande.

Het ligt in de bedoeling in 1960 over te gaan tot de instelling van
werkgroepen inzake: onderzoek in de kunststoffensector, onderzoek van
het oplosmiddelenvraagstuk en onderzoek naar het vóórkomen van CO-
vergiftiging.

§flerkgroep Loodvergiftiging in pigmentfabrieken.
In enkele pigmentfabrieken zijn metingen gedaan over de verspreiding

van verschillende o.m. loodbevattende pigmenten, als onderdeel van een

gecombineerd medisch en technisch onderzoek' Bij dit onderzoek zijn ook
de afzuig- en ventilatiesystemen betrokken. Het onderzoek is in twee
fabrieken beëindigd, in een derde is de eerste serie metingen klaar ge-

komen.

g. Stuurgroep Ziehteoerzuim

Ingesteld werd de'§íerkgroep Arbeidsgroep en ziekteverzuim.
De besprekingen over de wíjze, waarop voorlichting aan derden om-

trent eventueel te verrichten onderzoek inzake ziekteverzuim moet worden
georganiseerd, werden voortgezet.

Aan het tijdschrift ,,De Onderneming" werd een algemeen inleidend
artikel inzake wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ziekte-
verzuim aangeboden.

Verkgroep Arbeidsgroep en ziekteverzuim.
De werkgroep verricht onderzoek naar de invloed van de houding van

de baas, de houding van de onderneming en de verhoudingen in de ploeg
op de arbeiders.

De werkgroep heeft haar werkzaamheden in mei 1959 aangevangen.
De organisatorische en wetenschappelijke aspecten van het onderzoek
werden nader uitgewerkt. Ten behoeve van het onderzoek werd een

socioloog aangesteld.
In enkele bedrijven werd ter oriëntering nagegaan welke gegevens op

het gebied van loonadministratie en ziekteverzuimregistratie in de bedrijfs-
archieven beschikbaar waren. Aan de hand van de lijst van hypothesen en

deel-hypothesen werd een concept-vragenlijst opgesteld.
Een begin is gemaakt met de documentatie van de wetenschappelijke

literatuur met betrekking tot het onderzoek.
Voorbereidingen werden getroffen voor de opstelling van een intro-

ductieplan voor onderzoek in de bedrijven en voor de uiteindelijke vast-
stelling der vragenlijst.
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16. ONonnzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN HoRMoNEN

De adviescommissie kwam tweemaal in vergadering bijeen. Beide ver-
gaderingen werden geleid door Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom.

Het vergelijkingsonderzoek onder leiding van mejuffrouw Dr. L. G. Huis
in 't Veld van de resultaten van bepalingen van het neutrale l7-ketoste-
roidengehalte in de urine, waaraan door een vijftal laboratoria mede-
werking wordt verleend, zal worden voortgezet. Dh zal geschieden aan
de hand van een schema dat is opgesteld door Dr, E. F. Drion van de
Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. Voor de statistische
bewerking van de uitkomsten van de te verrichten bepalingen is een

subsidie verleend.
Met het voorgenomen onderzoek onder leiding van Prof. Dr. L. A. M.

Stolte naar de indentiteit van de stof, die in zwangerenurine en in
hypofysaire preparaten de typische zwangerschapsreactie van Konsuloff
veroorzaakt, kon nog geen aanvang worden gemaakt. Het toegestane sub-
sidie blijft voor dit onderzoek beschikbaar.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ingestemd
met het voorstel van de adviescommissie om Dr. M. G. §íoldring een

subsidie te verlenen voor een onderzoek inzake schildklierfunctie.

Onderzoele inzalee de uitscheiding vdn aldosteron met de urine bij oer-
sc hillende pathologisc he toestdnden

De leiding van dit onderzoek berust thans bij de heer rií'. S. Cost, die
het onderzoek in enigszins gewijzigde vorm yoortzet, en wel als onderzoek
inzake de bepaling van het a-ketol-steroidenspectrum in de urine van
normalen en patiënten.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie 1'.N.O. heeft zijn goed-
keuring gehecht aan het voorstel van de adviescommissie om de heer Cost
ook voor het jaar 1960 een subsidie te verlenen voor dit onderzoek.

Aan het jaarverslag over dit onderzoek wordt het volgende ontleend:
Met behulp van in de steroid-chemie gebruikelijke technieken werd een

methode opgebouwd ter kwantitatieve bepaling van de bijnierschorshor-
monen en hun metabolieten in urine.

De ingewikkelde technieken werden zodanig aangepast aan de moge-
lijkheden van een klinisch-chemisch laboratorium, dat een gestandaardi-
seerde methode ontstond, welke geschikt is om als routine-bepaling te
worden gebruikt. Zij is gebaseerd op een dubbele papierchromatografische
scheiding van urine-extracten, waarbij de kwantiteit der geïsoleerde ste-
roiden op het tweede chromatogram direct afleesbaar is door een chemische
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kleurreactie, visueel te vergelijken met standaarden van bekende concen-
tratie.

De voorlopige resultaten doen verwachten, dat op deze wijze een veel
beter inzicht kan worden verkregen in de functie van normale en patho-
logische bijnieren dan met de tot nu toe gebruikelijke methoden mogelijk
was.

De bepaling zal zeer binnenkort uitvoerig worden gepubliceerd.

Onderzoeh naar de mogelijbheden aan de int'raroodspectrofotornetrie ooor
d, e hlinisc h-c b ernisc h e s t er oid enanaly se

Voor dit onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. \ilí. P. Plate wordt
uitgevoerd door de heer H. J. van der Molen, zal it de komende verslag-
periode geen subsidie meer nodig zijn' de heer van der Molen is per
januari 1960 in dienst getreden bij de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in 1959 wordt als volgt
verslag uitgebracht:

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de infraroodspectrofoto-
metrie voor de klinisch-chemische steroidenanalyse is getracht een me-
thode uit te werken, waarmee uit de infraroodspectra van micro-hoeveel-
heden steroiden zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens af te leiden
zin.

De te onderzoeken stof en 30 mg KBr worden met behulp van een

droogvriesmethode gemengd, waarna van het mengsel onder een druk van
1,7-12 ton een tablet met afmetingen 1,8 x 8 mm geperst wordt.

Voor zuiver pregnaan, 3a 2Oa-díoldiacetaar is het thans mogelijk door
extinctiemetingen aan de absorptiebanden bij 1256 cm-l (7,96p') en

1020 cm-1 (9,8 p) hoeveelheden variërend van 20-120 /i,g met een

nauwkeurigheid van 4,5-5 olo te bepalen. Beneden 20 p'g daalt de nauwkeu-
righeid van de kwantitatieve bepaling: 11,50/o bij 5 pg, 35,5olo bij 1,5 pg.

De gevoeligheid van de methode is zodanig, dat 1,5 p.g zuiver preg-
naandioldiacetaat met een betrouwbaarheid van 99 0/o kwalitatief is aan te
tonen(t0,01 xS:1,37).

De methode, toegepast bij de pregnaandiolbepaling van Klopper c.s.,

in plaats van de zwavelzuurkleuring vlgs. Talbog, geeft goede resultaten.

Onderzoek inzake aldosteronbepalingen bij hartpatiënten

Met dit onderzoek, waarvoor aan Prof. Dr. §1. J. Bruins Slot in 1958

subsidie werd verleend, werd per I maart 1959 een aanvang gemaakt
Over het onderzoek kan het volgcnde worden medegedeeld:
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In 1959 werden 12 patiënten geobserveerd:6 mannen en 6 vrouwen'
Alle patiënten waren ouder dan 30 jaar, hetgeen wel begrijpelijk is, als

men bedenkt, dat het hier patiënten betreft met decompensatio cordis.
Talrijke bepalingen werden verricht, zoals de per 24 uur geproduceerde

hoeveelheid urine, waarin bepaald werd het Na-, K-' C1-, en ook in
sommige gevallen het fosforgehalte, evenals dagelijks het creatininege-
halte. Voorts werden dagelijks de hematocriet, het hemoglobinegehalte,
het erytrocytenvolume cn bloedvolume met Cr 51, terwijl volgens de

methode van Moolenaar (papierchromatografie werd nagegaan, hoe per
24 uur de aldosteronuitscheiding in de urine was.

De aldosteronbepaling vergde veel tijd; er werden I 150 bepalingen
verricht. Sommige bepalingen als die van hematocriet en hemoglobine-
gehalte werden vaak in duplo verricht.

Tijdens de proefopstelling kregen alle patiënten een streng zoutloos
dieet. Lang niet altijd werd een hoge aldosteronuitscheiding bij de patiën-
ten in de periode vóór de chlotridetoediening gevonden. '§ías deze er wel,
dan werd soms een daling van de aldosteronuitscheiding gezien in de

periode met chlotridetoediening, terwijl na het staken van de chlotride
dan vaak meer aldosteron in de urine werd gevonden.

Ook werd enkele malen plotseling een zeer hoge aldosteronuitscheiding
(S36yl2a u, l3Oy/24 u, 334y124 u) gezien zonder dat dit duidelijk
verklaard kon worden.

Het lijkt wel waarschijnlijk, dat op grond van dit onderzoek de conclusr'c
gewettigd is, dat chlotride zijn diuretische werking niet ontleent doordat
het de werking van aldosteron zou tegengaan.

Voor afsluiting van het onderzoek zullen nog 2 à 3 patiënten nodig zijn.

17. MuccrNpLAAG RoNDoM HET IJssn,r-rr,rrrn

Als resultaat van besprekingen in een buiten het verband van, maar wel
in samenwerking met de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werkende oriën-
teringscommissie inzake de muggenplaag rondom het IJsselmeer, diendc
Prof. Dr. A. Punt een aanvrage van subsidie in voor een onderzoek inzake
de muggenplaag rondom het IJsselmeer.

Op grond van deze aanvraag en het advies, dat de oriënteringscommissie
hieromtrent uitbracht aan het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., is het bestuur overgegaan tot instelling van een Adviescommissie
T.N.O. inzake de muggenplaag rondom het IJsselmeer.

Voor het onderzoek werd aan Prof. Dr. A. Punt voor de tijd van één
jaar een subsidie verleend. Doel van dit onderzoek is, na te gaan waarom
de ontwikkeling van bepaalde soorten muggen (Tendipedidae) zulke

57



afmetingen kan aannemen, welke factoren de concentratie van de imagines
in zwermen beheersen, zodat de volksgezondheid door vervuiling van
drinkwater en levensmiddelen benadeeld wordt en verder schade op
allerlei gebied kan ontstaan.

De adviescommissie kwam in het afgelopen jaar éénmaal onder voor-

A. Atema, burgemeester van Hindelopen,
Prof. Dr. L, F, de Beaufort, voorzitter van de Ztiderzeecommissie,
L. E. Meijer,
Prof. Dr. A. Punt,
Dr. A. D. Votte,

B. W'artena,

schoolarts te Koudum,
hoogleraar in de dierfysiologie te Amsterdam,
directeur van het Instituut voor toegepast bio-
logisch onderzoek in de natuur,
Geneeskundig-Inspecteur van de Volksgezond-
heid voor de provincie Friesland.

De adviescommissie kwam in het afgeloopen jaar éénmaal onder voor-
zitterschap van Dr. A. D. Vo0te bijeen.

Van Prof. Punt werd het volgende samenvattende verslag ontvangen:
Een enquëte werd voorbereid met het doel gegevens te verzamelen

over aard, omvang en intensiteit van overlast door chironomidenzwermen
(rrgroene lJsselmeermuggen") rondom het lJsselmeer. Er werd een schei-
ding gemaakt tussen de vragen, die betrekking hebben op biologische bij-
zonderheden en degene, die inlichtingen geven over de eigenlijke hinder.

In de afgelopen verslagperiode werd de kustlijn Bunschoten - Amsterdam
- Hoorn - Enkhuizen - Medemblik geënquëteerd. AIs voorlopige conclusie
kan gelden, dat in dit gebied de laatste vijf jaren geen ernstige hinder van
muggenzwermen is ondervonden. Van een periodiciteit in het optreden
van de plagen is niets gebleken. Het is derhalve niet noodzakelijk voor
genoemd gebied een besrijdingswijze te ontwikkelen.

Door middel van de radio werd ruchtbaarheid aan de enquëte gegeven.
Tevens is een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van persberichten,
die na de oorlog in enige landelijke dagbladen zijn verschenen. Ook het
resultaat hiervan steunt de opyatting, dat de overlast zo niet afwezigl dan
toch in de laatste vijf jaar sterk is afgenomen.
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IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET
SUBSIDIE VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

1. ONprnzoEK NAAR DE MEDTscHE ToEpAssrNG vAN RADIo-ACTIEvE IsoroPEN

Voor de verslagperiode werd door het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. wederom subsidie verleend voor dit onderzoek, dat
wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. A. Querido.

Het van Prof. Querido ontvangen samenvattende jaarverslag luidt als
volgt:

Op grond van het door middel van met J131 gemerkte iodotyrosines
gevonden verschil in precipitatie van deze aminozuren met trichloor-
azijnzuur en met Somogyi's reagens, werd een PBl-bepaling met trichloor-
azijnzutr uitgewerkt, die bij het onderzoek van pathologische sera, die
iodotyrosines bevatten, een meer zuivere maat geeft voor de thyroxine-
concentratie in het bloed.

Hernieuwde onderzoekingen bij patiënten met defecte dehalogenering
van iodotyrosines hebben geleid tot resultaten, die een bevestiging vormen
voor de eerder uitgesproken hypothese, dat het ontbreken van deze

enzymatische dejodering in het gehele lichaam bij deze Patiënten de essen-

tiële afwijking is en dat de onvoldoende thyroxineproduktie niet berust
op een primaire stoornis in de synthese van deze stof, maar vermoedelijk
op het door defecte dehalogenering veroorzaakte jodiumgebrek. Ook bij
met schildklierpreparaten gesubstitueerde, al dan niet getyreoidectomeerde,
patiënten werd namelijk een gestoorde dehalogenering van iodotyrosines
gevonden. De dehalogenering van de iodotyrosines is gestoord bij een

duidelijk aanwezig vermogen tot deaminering van deze stoffen. Na een

periode van substitutie met thyroidpreparaten hadden enkele niet geoPe-

reerde patiënten gedurende enkele maanden een voldoende produktie van
thyroxine.

Bij onderzoek bij patiënten met jodiumdeficiënt struma in Finland,
dat door een groep Finse onderzoekers in samenwerking met het labora-
torium werd verricht, is gebleken, dat bij de meeste patiënten de snelheid
van omzetting van het schildklierjodium normaal is. Bij 5 patiënten werd
na thyreoidectomie een normaal totaal jodiumgehalte van de schildklier
gevonden. Tevens werd waargenomen, dat bij vele van deze patiënten
een belangrijk deel van de jodiumuitscheiding met de urine uit organische
jodiumverbindingen bestaat.
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2. OrlornzoEK NAAR ENrcE socrALE 
^spECTEN 

vAN DTABETEs MELLITUS

Op 24 juni 1959 promoveerde mejuffrouw E. H. §í. \íijnmalen op het
proefschrift ,.,Diabetes en Arbeid", dat tevens als publikatie no. 4 van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. is verschenen in de serie A, Algemene
Onderwerpen, bij de Koninklijke van Gorcum Er Comp. N.V. In de publi-
katie wordt een beschrijving gegeven van de plaats van diabetische werk-
nemers in het arbeidsproces bij enige bedrijven in Nederland, wat een van
de drie studieobjecten is, waarin het onderzoek naar enige sociale aspecten
van diabetes mellitus werd onderverdeeld. Het geheel staat onder leiding
van Prof. Dr. P. Muntendam.

FIet curatorium, dat dft jaar vijfmaal in vergadering bijeenkwam, acht
het van belang ook andere aspecten van diabetes mellitus na te gaan.
Hiertoe is een ontwerp-werkplan opgesteld, dat aan het bestuur is aan-
geboden, vergezeld van een voorstel tot omzetting van het curatorium in
een Adviescommissie T.N.O. inzake onderzoekingen op het gebied van
diabetes mellitus, in het kader waarvan de in het werkplan genoemde
onderzoek-objecten zouden kunnen worden verricht. Dit werkplan omvat
de volgende punten:

a. Onderzoek naar de organisatie en doeltreffendheid van de nazorg in
verschillende delen van het land. (Dit deel wordt voortgezet en be-
eindigd door Dr. E. H. \J7. §íijnmalen.)

b. Onderzoek naar de doodsoorzaak en leeftijd warr overlijden van dia-
betici.
Ten behoeve van dit onderzoek, dat door de heer J, Bruins Slot wordt
voortgezet, is een aanvullend subsidie verleend.

c. Onderzoek naar de frequentie van retinopathie bij diabetici bij
volledig en onvolledig gecorrigeerde insulinedeficiëntie (D..
F. Gerritzen).
Deze aanvrage is door het bestuur ingewilligd.

d. Onderzoek inzake prediabetes, door de arts E. van de §fleg.

FIet bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft ten behoeve van
dit onderzoek een subsidie verleend aan de heer E. van de Veg, be-
stemd voor de bij het onderzoek te vervaardigen curven.
FIet onderzoek naar pre-diabetes staat nog in het begin. Van de hiervoor
in aanmerking komende inwoners van de Flaarlemmermeer is een
tweede bloedsuikercurve gemaakt. De resultaten zijn tot nu toe oyer-
eenkomstig de verwachtingen, hoewel het aaptal nog te klein is.
In bewerking is een methode om bloed vanuit Noordwijk naar Flaarlem
te vervoeren, dusdanig, dat het bijtijds in het laboratorium aanwezig is
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ter verwerking op dezelfde dag met het oog op chemische reacties op
glucose, die de uitkomsten zouden vertroebelen. Hiertoe is een embal-
lage ontworpen, die met de leiding van het laboratorium zal worden
bekeken op zijn voor- en nadelen. Daarna zal dit onderzoek in Noord-
wijk begonnen worden (en eventueel ook in Stolwijk).

e. Onderzoek naar het voorkomen van diabetes mellitus bij de Nederlandse
bevolking.
Het bestuur heeft ermede ingestemd, dat het curatorium zich eerst
nader oriënteert over de mogelijkheden voor het onderzoek.

f. Longitudinaal onderzoek naar de plaats van diabetici in het arbeids-
Proces.
Over de opzet van dit onderzoek zijn nog besprekingen gaande.

g. Onderzoek naar het verband tussen vetconsumptie en diabetes.
Dit onderzoek zou pas kunnen worden aangeyangen, indien de resul-
taten van het frequentie-onderzoek bekend zijn,

Op verzoek van het bestuur beraadt het curatorium zich over de samen-
stelling van de adviescommissie.

3. ONornzoEK BETREFFENDE METABoLE BoTZTEKTEN

In verband met het feit, dat Dr. D. Smeenk, die het onderzoek leidde,
van Z.V.O. een stipendium heeft ontvangen om een jaar ín Engeland te
gaan werken op de afdeling Human Metabolism van het University
College Hospital te Londen, heeft Prof. Dr. A. Querido zich bereid ver-
klaard in zijn plaats als subsidie-ontvanger op te treden.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft voor 1960
opnieuw subsidie verleend ten behoeve van dit onderzoek.

Aan het ontvangen jaarverslag wordt het volgende ontleend:
Bot van patiënten, overleden ten gevolge van een chronische nier-

insufficiëntie, lijkt een lage fosfaatuitwisselbaarheid te hebben. Een stil-
stand in de botaanmaak zou dit gegeven kunnen verklaren. Literatuur-
gegevens pleiten echter voor een normale of zelfs levendige botaanmaak
bij uremische patiënten.

Een speciaal op dit probleem gericht onderzoek is gaande.
§íaarschijnlijk werd gemaakt, dat het gedrag van Caas overeenkomr

met P32 bij de uitwisselingsproeven van bot in vitro, wanneer 24 uur als
incubatietijd wordt genomen.

Een begin werd gemaakt met de bepaling van het geïoniseerd calcium.
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4. OxornzoEK INZAKE NEURocHEMIscHE ÀsPEcrEN vAN DEMYELINISATIE-

TOESTANDEN MET ALS CENTRÀAL PROBLEEM MULTIPLE SCLEROSE

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft - ter af-
sluiting van het onderzoek - aar. Dr. G. V/'. F. Edgar voor de laatste maal
een subsidie verleend tot 1 januari 1960.

Over de gehele periode van onderzoek (4 jaren) is door Dr. Edgar een

voorlopig verslag ingediend, waaraan het volgende werd ontleend:
Het onderzoek had in het algemeen ten doel neuropathologische en

pathochemische verschijnselen met elkaar te vergelijken. Als voorbereiding
werd de chemische samenstelling van het normale zenuwstelsel oP ver-
schillende leeftijden onderzocht. Door het ontwerPen van nieuwe bepa-
lingsmethoden werd het mogelijk cerebrosiden, sfingomyelinen en

gangliosiden in formalinemateriaal te bepalen. Zodoende konden om-
streeks 100 verschillende gevallen van demyelinisatietoestanden worden
onderzocht.

Hierbijbleek:
a. Familiair voorkomende demyelinisatietoestanden (leucodystrofieën)

en lipidosen kunnen biochemisch worden onderscheiden van multiple
sclerose en van niet familiair voorkomende beelden. Multiple sclerose

verschilt ten aanzien van de onderzochte biochemische kenmerken
niet van de laatstgenoemde groep.

b. Bij van Bogaert;s leuco-encefalitis bleek de orde van grootte der
neuropathologische afwijkingen niet overeen te komen met de orde van
groorte der pathochemische afwijkingen.
Echter konden noch bij van Bogaert's leuco-encefalitis, noch bij multiple
sclerose chemische afwijkingen worden gevonden op plaatsen, waar het

histologisch beeld normaal was.
c. Bij alle demyelinisatietoestanden met uitzondering van lipidosen en

leucodystrofieën was het sfingomyelinegehalte sterker gedaald dan het
cerebrosidegehalte.

5. ONornzoEK INZAKE LEVERPÀTHoLoGIE

De subsidiëring van dit onderzoek, dat onder leiding van Dr' L. Schalm
wordt verricht, is ingegaan op 1 maart 1957. De subsidietermijn loopt
op 1 mei 1960 a[.

Van Dr. Schalm werd het volgende verslag ontvangenl
Het vergelijkend onderzoek van de bilirubinebepaling in serum volgens

Jendrassik en Cleghorn en de chromatografische scheiding volgens Cole
en Lathe werd afgesloten. Hierbij bleek dat deze rnethoden wel parallel
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verlopen, maar dat zrj nier op een eenvoudige manier met elkaar in over-
eenstemming zï1n rc brengen. Voor de klinicus blijkt de methode van

Jendrassik en Cleghorn echter wel betrouwbare resultaten oP te leveren.
De bilirubine-onderzoekingen worden thans voortgezet met een onder-

zoek naar de plaats van vorming van de bilirubine-glucuronides. Hiertoe
worden konijnen met bilirubine-oplossingen ingespoten' Binnenkort zal
dit gecombineerd worden met blokkering van het R.E.S.

De gliadine-tolerantiecurve, toegepast bij patiënten met leverziekten,
heeft niet kunnen leiden tot het aantonen van PePtiden in het bloed, zoals
gehoopt werd. Dit onderzoek is beëindigd.

6. OrvornzoEK TNZAKE DE cRITERIA ENER SocIAAL-GENEESKUNDIGE

PLAATSBESCHRIJVING DOOR GEZINSONDERZOEK

Zoals reeds in het jaarverslag 1958 werd vermeld, werd de subsidie-
termijn van dit onderzoek verlengd tot ultimo 1959, zonder dat dit nieuwe
financiële consequenties voor de Gezondheidsorganisatie T'N.O. met zich
medebracht.

Over de werkzaamheden deelt mej. C. A. A. Bramlage, die het onderzoek
onder leiding van Prof. Dr. P. Muntendam verricht, het volgende mede:

In het verslag over 7957 werden doelstelling en werkwijze van deze

studie te Zutphen beschreven. De enquëtegegevens van dit onderzoek zijn
van drieërlei aard; n.l. medische, voedings- en woninggegevens over een

steekproef van 550 gezinnen. Gedurende het onderhavige verslagjaar ziin
deze gegevens gecodeerd door de instanties, die ook hebben zorg ge-dragen

uoot h.i verzamelen hiervan. Alle gegevens zullen statistisch worden ge-

analyseerd door de Afdeling Bewerking'§íaarnemingsuitkomsten T.N.O.
Momenteel zijn de voedingsgegevens reeds in bewerking, bij de laatst-
genoemde instantie; het coderen van de medische en woninggegevens is

àr,langs gereedgekomen, zodat binnenkort ook met de statistische analyse

van deze beide onderdelen van het onderzoek kan worden aangevangen.

Voorlopig zullen de drie onderdelen apart worden bewerkt om eerst een

overziÀr te verkrijgen van de resultaten afzonderlijk. Fliertoe zal de mede-

werking van het Cintraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., het

voorliÀtingsbureau voor de voeding, het Instituut voor Gezondheidstech-
niek T.N.O. en het'§fletenschappelijk Bureau van de Gemeentelijke Dienst
voor Volkshuisvesting te Rotterdam ook in de toekomst onontbeerlijk zijn.

Mejuffrouw Bramlage heeft in dit verslagjaar de codering van de

medische gegevens uitgevoerd' in nauwe samenwerking meÍ Zt. §(r. Buchel,

die voor het verzamelen van het grootste deel van deze gegevens verant-
woordelijk is geweest.
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Het Zutphense onderzoek is een onderdeel van een studieprogramma,
waartoe in 1954 door de '§flereldgezondheidsorganisatie het initiatief werd
genomen. Soortgelijke onderzoekingen zijn ondernomen in Engeland, India,
Porto Rico, Zuid-Afrika en Zweden en zullen in de toekomst in andere
landen worden gestimuleerd. Dit studieprogramma vormde een onderdeel
van de agenda van de derde bijeenkomst van de Expert Committee on
Public Health Administration, die van 12-17 oktober j.l. te Genève bij-
eenkwam. Mejuffrouw Bramlage woonde deze vergadering als adviserend
lid bij. Slechts het Zweedse onderzoek was gereed op het moment van
deze bijeenkomst, zodat de discussies zich hoofdzakelijk beperkten tot een

uitwisselen van gedachten over de ervaringen, die bij de diverse onder-
zoekingen waren opgedaan, waarbij speciale aandacht werd geschonken
aan de mogelijkheden en beperkingen van de gevolgde methodologie.
De Nederlandse ervaringen, die waren samengevat in een voorlopig rap-
port ,,Some considerations on the methods of investigation used in the
family health study in The Netherlands", hebben als uitgangspunt bij deze

discussies van de Expert Committee dienst gedaan.

7. ONornzoEK TNZAKE DE NEURoLoGTscHE EN psycHrATRrscHE GEVoLGEN

VAN SCHEDELTRAUMATA BIJ KINDEREN

Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter diende een subsidie- aanvràag in voor het
derde en laatste )aar van dit onderzoek. Naar schatting zullen de werk-
zaamheden nog duren tot en met januari 1960, waarna de gegevens

statistisch zullen worden bewerkt.
Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft besloten de

subsidietermijn van het onderzoek te verlengen tot I februarL 1960,. zonder
dat dit voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. nieuwe financiële conse-
quenties met zich brengt.

Aan het ontvangen jaarverslag wordt het volgende ontleend:
In de onderzoekjaren 195811959 konden via huisbezoek, resp. via na-

onderzoek op de kliniek, gegeyens worden verkregen van rond 300 kinde-
ren met een schedelhersentrauma in de anamnese en rond 150 kinderen
uit een controlegroep.

Bij voorlopige beschouwing van de bevindingen bleek o.m., dat vege-
tatieye regulatiestoornissen, met name in de vorm van een omschreven
post-commotioneel syndroom, ook bij kinderen frequent optreden na een

trauma cerebri. Evenwel is geen rechtstreeks verband aan Íe geven met
de intensiteit en de aard van de verschijnselen in de acute fase. §lel lijkt
de regulatie van de mobilisering van betekenis voor het optreden van het
syndroom.
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Indien na forse conrusies (met name ook van de middenhersenen)
paresen en ataxieën van het bewegingsapparaat resp. de spraak optreden,
hebben de paresen een goede prognose; de coördinatiestoornissen zowel
van de extremiteiten als die van het spreken neigen tot persisteren.

Duidelijke stoornissen in de intelligentie in engere zin ten gevolge van
trauma cerebri konden niet worden vasrgesreld. W'el geven de tests aan-
wijzingen dat na schedeltrauma stoornissen in het ruimtelijk oriëntatie-
vermogen en in het concentratievermogen kunnen optreden. Daarnaast
neemt na hersentrauma, zij her waarschijnlijk op aspecifiek e wijze, de kans
op een gestoord gedragspatroon toe.

8. ONornzoEK TNZAKE HET MECHANTsME vAN ALLERGTScHE oNTSTEKTNGEN

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft naar aanlei-
ding van een desbetreffend verzoek aan Prof. Dr. Th. G. van Rijssel voor
het derde, tevens laatste jaar van dit onderzoek subsidie verleend, De sub-
sidietermijn loopt tot 1 oktober 1960.

De werkzaamheden in het verslagjaar kunnen als volgt worden samen-
Sevat:

Als onderdeel van onderzoek naar het mechanisme van allergische ont-
steking in de caviahuid, zoals dat wordt uitgevoerd in het Pathologisch
Laboratorium te Leiden, werd het lot van met fluorescerende kleurstoffen
gemerkt bovine albumine onderzocht bij normale en passief intraveneus
gesensibiliseerde proefdieren.

De met deze kleurstoffen (fluoresceïne-isocyanaat, lissamine-rhodamine
sulfonylchloride, dimethyl, naphthylamin sulfonylchloride) gemerkte
eiwitten komen, zoals blijkt uit de literatuur (Schiller 1953,, Mayersbach
1958) en eigen onderzoek, in biologisch gedrag geheel overeen mer narief
eiwit. Bij het niet gesensibiliseerde proefdier ontsraat na lokale inspuiting
van het eiwitantigeen in de huid een ontsteking, veroorzaakt door samen-
werking van drie factoren, n.l. de mechanische beschadiging van de in-
spuiting, de verstoring van het kolloid-osmotisch evenwicht en de ,,soort-
vreemdheid" van her eiwit.

Het ingespoten gemerkte eiwir, dat in weefselcoupes gelokaliseerd kan
worden met behulp van fluorescenrie-microscopie, wordt gedeeltelijk af-
gevoerd via de lymfbanen, gedeeltelijk opgenomen in macrofagen. Slechts
een enkele van de vele aanwezige granulocyren neemr een geringe hoe-
veelheid eiwit op.

De passief gesensibiliseerde cavia's tonen een sterke Arthus-reacrie
met bloeding en sterke granulocyten-infiltratie. Hier wordt eveneens een
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deel van het eiwit via de lymfbanen afgevoerd. De cellulaire verwerking

is echter anders dan bij het niet gesensibiliseerde proefdier.
Hoewel ook hier eiwit door macrofagen wordt opgenomen, nemen zeer

vele van de hier aanwezige granulocyten massaal eiwit op, de specificiteit

van dit andere verwerkingspatroon wordt nader onderzocht; een eerste

indruk is, dat het hier een-specifiek fenomeen betreft, dat niet voorkomt
in ernstige banale ontstekingen zoals terpentijn-abcessen'

Verdeï werd het lot .rran anrigeen bil d. ,.g. passieve huidanafylaxie

bestudeerd en werd een begin gemaakt met de studie van lot en lokalisatie

van fluorescerende antigeén-antilichaamcomplexen, opgelost in overmaat

antigeen. Het blijkt, dai m"t deze complexen_ dezelfde reacties (anafylac-

tisch"e shock, serumziekte, passieve huidànafylaxie) op te wekken_zijn als

met niet-fluorescerende cómplexen, terwijl een nauwkeurige lokalisatie

mogelijk is.

9. oNprnzoEK INZAKE DE VITAMINE B12-SPIEGEL IN HET BLOED

Aan Prof. Dr. G. A. Lindeboom werd ook voor het jaar 1959 voor dit
onderzoek een subsidie verleend door de Gezondheidsorganisatie T.N.o.
en de voedingsorganisatie T.N.O., welke organisaties ieder voor de helft

bijdragen. Teiens- werd ultimo 1959 nog een aanvullend subsidie toe-

;;k.;e door de beide organisaties ten beh.oïe- van extra bepalingen in het

ö..rt.a"l Instituut voor Voedingsonderzoek T'N'O' te Utrecht'
van Prof. Lindeboom *".d h.t volgende samenvattende verslag ont-

vangen:
Ii het .,rer.lagjaar werden 129 bloedmonsters afgenomen voor..bepaling

van het vitaminË Br2-gehalte bij lijders aan pernicieuze anemie' die behan-

deld werden met verschillendó doseringen vitamine 812 in hoge doses

oraal.
óoo.d"t het subsidie ontoereikend bleek, trad enige stagnatie op in de

,riwoering van de bepaling. Na regeling van deze kwestie kon de bepaling

doorganglvi.,d.n, -ia, ain het einde van her. iaar was het vitamine B12-

gehalte in 39 monsters nog niet bepaald.
De voorlopige uitkomrt.n *ijr.t erop' dat vrijwel- alle lijders aan

pernicieuze ""Ài" 
met een orale toediening van 2 maal per week 1 mg

't itamine B12 een voldoende bloedspiegel verkrijgen.
Een hematologische of neurologische rechute kwam niet voor.

10. ONoBnzoEK INZAKE VERANDERINGEN IN DE BLoEDSToLLING DooR

COUMARINE

Op aanvraag van Prof. Dr' J. Mulder heeft het bestuur van de Gezond-
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heidsorganisatie T.N.O. voor het djdvak van 1 augustus 1959-1 augustus
1960 wederom subsidie verleend ten behoeve van dit onderzoek.

Omtrent de verrichte werkzaamheden brengt Dr. E. A. Loeliger, die
het onderzoek onder leiding van Prof. Mulder verricht, als volgt verslag uit:

21 patiënten met trombo-embolische aandoeningen werden mer de
4-hydroxycoumarine-preparaten dicumoxan, marcoumar en sintrom be-
handeld. De dosering was dusdanig, dat een volledige remming van de
produktie der stollingsfactoren protrombine, VII en X gedurende drie à
vijf dagen optrad. Naast het gedrag van de ,,extrinsic en intrinsic coagulabil-
ity" werd de overlevingsduur van protrombine, factor VII en X bepaald.
Voor factor VII werden,, onafhankelijk van het gebruikte preparaat, halve-
ringsdjden tussen 250 en 375 minuten gevonden. De halveringsti.iden van
protrombine en factor X waren aanzienlijk langer.

De halveringstijden van factor VII, bepaald bij 27 vrilwilligers, bedroe-
gen:

na stopzetten van de produktie met behulp van sintrom 290-335 min.,
na autotransfusie 300-340 min. en
na aanzetten van de produktie met behulp van Vitamine K1 240-360

min.
Het onderzoek wordt Yoortgezet.

11. Or.rprnzoEK TNZAKE HET MocELTJK vooRKoMEN vAN MIToLTpTDE IN
TUMORMITOCHONDRIEN EN HET EFFECT VAN DEZE STOF OP DE

TUMORGROEI

Prof. Dr. E. C. Slater heeft voor het jaar 1960 wederom van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. subsidie gekregen voor voortzetting van dit
onderzoek, dat thans de naam gaat dragen van onderzoek inzake een rrer-
gelijking van tumorcellen en normale weefsels wat betreft oxydatieve fos-
forylering en daarmede verband houdende reacties.

Zoals reeds in het vorige jaarverslag werd vermeld, zou contact worden
opgenomen met het Koningin §íilhelmina Fonds over de mogelijkheid,
dat dit Fonds voor een deel in de kosten bijdraagt. Dit overleg heeft ge-
resukeerd in een bijdrage van het Fonds voor de helft van de kosten
gedurende 2 jaar.

Aan het van Prof. Slater ontvangen verslag y/ordt het volgende ont-
leend:

In de eerste fase van dit onderzoek is vastgesteld dat mitolipide, een

ontkoppelende stof die vrijkomt bij ,,veroudering" van rattenlever-
mitochondriën, bestaat uit een mengsel van hogere vetzuren. Bij verdere

67



proeven is gebleken, dat de ontkoppelende werking van mitolipide te
wijten is aan de onverzadigde vetzuren in dit mengsel.

De vraag of de aanwezigheid van vrije, onverzadigde vetzuren verant-
woordelijk is voor de hoge aërobe glycolyse van tumoren kon voor de
Ehrlich-ascitescel-tumor ontkennend worden beantwoord, aangezien de

mitochondriën, die met een nieuwe methode uit deze cellen werden ge-

isoleerd, in vitro een goede koppeling tussen ademhaling en fosforylering
vertonen.

Ten slotte werd de ademhalingscontrole door anorganisch fosfaat in
verse rattenlevermitochondriën en rattenhartsarcosomen nader bestudeerd.

1 2' o^ro E n z o E.i'J-J;i: 
Jï,' ï::ïï § ;i. 

" 
J#ïï:ïJ,*^ #'".ï,ï

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag heeft de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. voor het tijdvak van 1 oktober 1958 t/m 31 december 1959 subsidie
verleend voor het medische gedeelte van dit onderzoek,, dat door Dr.
H. Varekamp wordt verricht in de kliniek van Prof. Dr. H. A. E. van Dis-
hoeck. De kosten voor het mycologische gedeelte, dat door mejuffrouw
Dr. P. S. J. Schure wordt verricht, zullen worden gedragen door Z.\1.O.

In gezamenlijk overleg met Z.§f.O. is voor het gehele project een

curatorium ingesteld, dat als volgt is samengesteld:

Mejuffrouw A. L. van Beverwijk, directrice Centraalbureau voor Schim-
melcultures;
directrice Phytopathologisch laborato-
rium,,'§íillie Commelin Scholten";
specialist allergische ziekten;
bacterioloog, hoofd van het Laborato-
rium voor Microbiologie der Rijksuni-
versiteit te Utrecht.

Prof. Dr. L. C. P. Kerling,

Dr. R. Voorhorst,
Prof. Dr. K. C. Vinkler,

FIet secretariaat berust bij de secretaris van de Gezondheidsorganrsatre
T.N.O.

FIet curatorium kwam tweemaal in vergadering bijeen onder voorzitter-
schap van Prof. §finkler. Om te voldoen aan de srens van het curatorium
contact te leggen met de Adviescommissie T.N.O. inzake astma-onderzoek
heeft Dr. Voorhorst zich bereid verklaard in deze adviescommissie zitting
te nemen, waarmede het bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O. en de
betreffende adviescommissie hebben ingestemd.

Prof. van Dishoeck en Dr. Varekamp hebben een verzoek ingediend
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tot voortzetting van de subsidiëring in 1960. Een desbetreffend voorstel is
door het curatorium besproken, dat voortzetting van de subsidiëring ge-
rechtvaardigd acht.

Over de werkzaamheden van Dr. Varekamp wordt het volgende mede-
gedeeld:

Ten gevolge van ziekte kon Dr. H. Varekamp sinds september slechts
gedeeltelijk en sinds medio oktober niet actief aan het onderzoek deel-
nemen. De lopende werkzaamheden werden door Dr. R. Voorhorst be-
hartigd.

Het is te verwachten, dat de heer Varekamp binnen afzienbare tijd zijn
werkzaamheden kan hervarren.

Begin 1959 werd het onderzoek naar de correlatie houtrot en rheuma-
toide arthritis beëindigd en werden de resultaten ervan neergelegd in een

artikel ,,De betekenis van behuizing en houtrot voor patiënten met
rheumatoide arthritis" (ter perse).

Tevens kon meer inzicht worden verkregen in de problemen samen-
hangende met de oorzaken van en criteria voor de vochtigheid van wo-
ningen. Flierover werden tentoonstellingen gehouden tijdens een tweetal
congressen voor allergie, welke te Londen cn Bad Lippspringe werden
gehouden.

Ten behoeve van het onderzoek naar de betekenis van houtverterende
schimmels en aangetast hout als allergeen voor astma en rhinitis werden
extracten bereid van reincultures van verschillende schimmels en aange-
tast hout. Op deze schimmels kon een betrekkelijk klein aantal typisch
atopische reacties worden gevonden. De beoordeling hiervan is moeilijk
en wacht op nader inzicht in het mechanisme van de atopie ten opzichte
van de lagere schimmels. Een handicap was, dat ten gevolge van de droge
zomer weinig typisch atopische patiënten de polikliniek voor allergische
ziekten bezochten.

Voor het onderzoek inzake correlatie behuizing en astma en rhinitis
vasomotoria werden patiënten van de polikliniek voor allergische ziekten
ondervraagd naar de invloed van behuizingsfactoren op hun klachten.

Voor de in Leiden woonachtige patiënten met astma en rhinitis, die
atopisch waren voor huisstofallergenen, werd een correlatie gevonden tus-
sen deze klachten en de ouderdom van woningen. Ook bleek er een merk-
waardige samenhang te bestaan tussen astma en rhinitis. Een tweetal
publikaties hierover is ter perse:
a, Interrelation of rhinitis vasomotoria and asthma, occurring in patients

with housedust atopy.
II. Influence of houses lived in, door H. Varekamp en R. Voorhorst.
(Acta All.).
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b. De betekenis van de behuizing
en rhinitis vasomotoria, door H.
v. Geneeskunde.

voor patiënten mer astma bronchiale
Varekamp en R. Voorhorst. Ned. T.

13. ONorrzoEK TNZAKE DE \íERKTNG vAN EEN AANTAL zocENAAMDE
ZEEZTEKTEMIDDELEN OP HET EVEN\I'ICHTSORGAAN

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft aan Prof. Dr.
L. B. §f. Jongkees voor het tweede jaar var, het onderzoek (1 oktober
1959 - 1 oktober 1960) opnieuw een subsidie verleend.

De eerste resultaten van het onderzoek werden samengevat in een
proefschrift van de uitvoerder van het onderzoek, de heer A. J. Philipszoon,
dat getiteld is: ,,The effect of some drugs upon the labyrinth".

Omtrent de werkzaamheden wordt als volgt verslag uitgebracht:
Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van methodieken om

zeeziektemiddelen te besruderen.
Uitgaande van de veronderstelling, dat bij het ontstaan van bewegings-

ziekte overprikkeling van het evenwichtsorgaan essentieel is, was de doel-
stelling methodieken te ontwikkelen, waarmee het mogelijk is de invloed
van stoffen op het labyrinth te onderzoeken.

Als hulpmiddel voor de bestudering van vestibulaire reflexen werd de

elektro-nystagmografie gekozen,
Om de invloed van spontane schommelingen in de cornea-retina-rust-

potentiaal en de invloed van stoffen via een werking op de cornea-retina-
rust-potentiaal op het nystagmogram na te gaan, werd een opstelling ge-

maakt om bij konijnen veranderingen in de cornea-retina-rust-Potentiaal
te meten. Fliervoor werd het konijne-oog steeds dezelfde passieve beweging
gegeven door het aan een draadje, dat in de cornea was gehecht, heen en

weer te trekken. Deze beweging werd met de nystagmograaf geregistreerd.
Veranderingen in de uitslag van deze beweging betekenden veranderingen
in het cornea-retina-rust-potentiaal.

Gezocht werd naar methoden om de halfcirkelvormige kanalen en de

otolithen te prikkelen. De specifieke prikkels voor deze zintuigen zijn
respectievelijk de hoekversnelling en de lineaire versnelling.

Voor konijnen werd een draaitafel geconstrueerd, die door een valge-
wicht in beweging werd gezet. Zowel de Perrotatore nystagmus als de

draaibeweging werden met de nystagmograaf geregistreerd. De lineaire
versnelling werd aan konijnen gegeven door deze oP een parallelschommel
zijdelings heen en v/eer te zwaaien (Jongkees en Groen, 1946). De
compensatoire oogbewegingen die hierbij ontstonden en de bewegingen
van de schommel werden met de nystagmograaf geregistreerd.
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Door middel van cupulometr.ie (aan Egmond, Groen en Jonghees, 1948)
werden bij proefpersonen de postrotatore nystagmus en sensatie bij draai-
prikkels bestudeerd. De nystagmus werd met nystagmografie geregistreerd.

Ook voor proefpersonen werd een methodiek ontwikkeld om de com-
pensatoire oogbewegingen, die door prikkeling van de otolithen met de

parallelschommel ontstaan, te registreren met de nystagmograaf.
Met de parallelschommel werden compensatoire oogbewegingen oPge-

wekt waarbij de ogen om een as draaiden, die loodrecht bleek te slaan oP

de richting waarin de schommel werd gezwaaid en loodrecht op de richting
van de zwaartekracht.

Aan de hand van bovenbeschreven methodieken werd de invloed van
stoffen nagegaan op de prikkelbaarheid van het labyrinth. Onderzocht
werden stoffen, die vertegenwoordigers waren van op verschillende wijzen
farmacologisch werkzame groepen. Van de zeeziektemiddelen waren dit
een antihistaminicum, Cinnarazine en een spasmolyticum, scopolamine.
Van deze twee stoffen bleek Cinnarazine een sterk significant onder-
drukkende werking op de prikkelbaarheid van het labyrinth te hebben,
zowel bij konijnen als bij proefpersonen. Scopolamine bleek op geen enkele
wijze de labyrinthaire oogreflexen te onderdrukken. Daarentegen zelfs
werd sterk de indruk verkregen, dat de prikkelbaarheid van het labyrinth
onder invloed van scopolamine werd verhoogd zoals ook Gutner, Gould en

Batterman (1951) vonden. Van Largactil werd de invloed op het even-
wichtsorgaan r,agegaan naar aanleiding van publikaties waarin over een

onderdrukkende werking van Largactil op het vestibulum gesproken wordt
door Salerno (1955), Carbonara er Salonna (1956), Bergström en Kocb
(1956) en Ascban, Bergstedt en Goldberg (1957). Gevonden werd, dat
Largactil slechts de centrale fase van de nystagmus beïnvloedde, terwijl
deze stof geen invloed had op de langzame vestibulaire fase van de

nystagmus en op de compensatoire oogbewegingen bij het parallelschom-
mel-onderzoek.

Nembutal bleek pas in diepe narcose invloed te hebben op de vestibu-
laire oogreflexen.

Van deze stoffen bleek alleen scopolamine (hyoscine), zij het in geringe
mate, de cornea-retina-rust-potentiaal te beïnvloeden. De andere stoffen
hadden in het geheel geen effect hierop. Gezien dit feit zijn de onder-
zoekers van oordeel, dat de veranderingen in het nystagmogram door
sommige van bovengenoemde stoffen niet berusten op een invloed op de
cornea-retina-rust-potentiaal, maar op een veranderde vestibulaire functie.

Goede resultaten van Cinnarazine werden gezien bij patiënten, die
leden aan vestibulaire duizeligheid.
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De methodieken zijn nu zo ver ontwikkeld, dat hiermee in korte djd
kan worden vastgesteld of een stof werkzaam is op de vestibulaire re-
flexen.

14. ONorx.zoEK TNZAKE vERLosKUNDE vAN DE HUISARTS

Zoals werd vermeld in het vorige jaarverslag werd voor dit onderzoek
aan het Nederlands Fluisartsen Genootschap subsidie verleend. Op ver-
zoek van het Genootschap heeft het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. ermede ingestemd de subsidietermijn te verlengen tot ultimo 1960
zonder dat dit verdere financiële consequenties met zich medebrengt.

Omtrent de werkzaamheden werd als volgt verslag uitgebracht:
Aan de artsen, die zich voor deelneming aan het onderzoek inzake ver-

loskunde van de huisarts hadden opgegeven, werden enquëteformulieren
gezonden, zowel voor het invullen van de gegevens voor dit onderzoek,
als voor gegevens omtrent de aard van de praktijk en de omstandigheden
waaronder gewerkt wordt. In de verslagperiode werden deze formulieren
alle terugontvangen.

Om een beeld te verkrijgen van de representativiteit van de groep deel-
nemers, werd - volgens de steekproefmethode - uit de registers van de

Landelijke Fluisartsen Vereniging een lijst van 506 artsen (: l2rlzolo
van alle huisartsen) opgesteld.

De gegevens van de beide enquëtes en die, welke betrekking hebben
op de controlegroep van 506 artsen, worden thans statistisch bewerkt op
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden.

Door de werkgroep uit de landelijke studiegroep ,,Obstetrie en gynae-
cologie van de huisarts" van het Nederlands Huisartsen Genootschap wordt
gewerkt aan een literatuurstudie. De werkgroep ontvangt hierbij hulp en

advies van Prof. R. Flornstra, mevrouw J. H. de Haas-Posthuma en Prof.
Dr. G. J. Kloosterman.

15. ONoenzoEK TNZAKE KooLHyDRAATsToF\rrssELrNc Mrcnococcus
pyocENEs (srarHtr,ococcus AUREUs)

In het vorige jaarverslag werd medegedeeld, dat aan Prof. Dr. K. C.
Iíinkler ten behoeve van dit onderzoek door het bestuur van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. voor het eerste jaar een subsidie werd toegekend.
De duur van het onderzoek werd geraamd op twee ;'aar.

Het bestuur heeft ook voor het tweede laar van onderzoek (tot 1

november 1960) een subsidie verleend.
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Van Prof. §íinkler werd het volgende samenvattende verslag ont-
vangen.

Bij vijf staphylococcenstammen van verschillend bacteriofaag-type werd
de koolhydraatstofwisseling bestudeerd aan rustende celsuspensies. Er wer-
den van alle stammen ééntraps-mutanten naar streptomycine-resistentie
geïsoleerd. Het iaagtype veranderde hierdoor niet. Tetracycline-resistente
stammen konden alleen na herhaalde overenting in tetracycline-houdend
medium (meertraps-mutanten) worden verkregen. Bij de gevoelige en drie
van de streptomycine-resistente stammen werd de aanwezigheid van een

glycolytisch systeem, een oxydatieve glucose-afbraak en een citroen-
zuurcyclus vastgesteld. Onder invloed van glucose in het kweekmedium
werd de oxydatie van intermediairen van de oxydatieve glucose-afbraak
en de citroenzuurcyclus onderdrukt.

Met stam 3' werden verdere proeven uitgevoerd waaruit bleek:
Bij oxydatie van glucose in aanwezigheid van arseniet hoopt zich pyro-

druivenzuur op. Anaëroob vormen deze cellen L (*)-melkzuur uit glu-
cose, mits gegroeid in aanwezigheid van glucose. Deze cellen bezitten dus
de glycolyse. Ribose wordt alleen aëroob afgebroken door cellen gegroeid
zonder glucose.

Voor de afbraak van pyrodruivenzuur zijn minstens 2 wegen mogelijk.
A1leen L(f )-melkzuur wordt snel geoxydeerd via pyrodruivenzuur.

Uit proeven met celextracten bleek, dat stam 3o gegroeid met en zonder
glucose G6P-dehydrogenase bezit.

16. Ne-oNoERzoEK vAN GEopEREERDE BRoNCHTEcTAsTEpATIENTEN

Op aanvrage van Dr. J. Swierenga werd de subsidietermijn van het
onderzoek verlengd tot I juli 1960 zonder verdere financiële consequen-
ties. Het onderzoek beoogt onder meer antwoord te geven op de volgende
vraagstellingen: Kan een long hypertrofiëren? Is de bronchiëctasie een

voortschrijdend lijden? Hoe ontwikkelen zich de longsegmenten waar voor
de operatie de bronchiaalboom dubieus ziek was? Bestaat er na operatie
meer of minder bronchospasmus? Hoe wordt de anatomische verhouding
na operatie aan de geopereerde zijde?

Omtrent de werkzaamheden wordt als volgt verslag uitgebracht:
In 1959 werden tot 1 december 81 patiënten onderzocht, na resectie

'wegens bronchiëtasieën. Alle onderzochte patiënten werden tussen 1950
en 1957 in het ,,St. Antonius-ziekenhuis" te Utrecht geopereerd. Zevenen-
zestig patiënten ondergingen enkelzijdige en veertien patiënten dubbel-
zijdige resectie voor genoemde afwijking.
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Bij het na-onderzoek vonden een algemeen lichamelijk en een gericht
thoracaal onderzoek plaats; een röntgenologisch onderzoek bestaande uit
het maken van een thoraxfoto en een bronchogram van de geopereerde

kantl een spirogafisch onderzoek met residubepaling en reacties op anti-
sPasmotica.

Het doel van dit onderzoek is na te gaan srat de resultaten zijn van de

resecties wegens bronchiëctasieën.
Bij deze controle bleek, dat het grootste aanÍal,60 van de 80 resecties,

zeer goed resultaat had, terwijl een ander gedeelte sterk verbeterd was.

Slechts bij enkelen kon geen verbetering worden vastgesteld, of werd de

toestand slechter.
Het onderzoek is mede een poging om de oorzaak van juist deze minder

succesvolle operaties te achterhalen.

17. ONppnzoEK INZAKE DE RELATIE TUSSEN HET cENTRALE zENU§lsrELsEL

EN DE SCHILDKLIER

In het vorige jaarverslag werd vermeld dat aan de heer J. J. van der
\íerff ten Bosch voor de tijd rlan een jaar een subsidie werd toegekend.

FIet onderzoek is gericht op een causale therapie van schildklierziekten,
voornamelijk hyperthyreoidie.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T'N.O. heeft ook voor het
tweede jaar van onderzoek subsidie verleend.

Aan het verslag over de werkzaamheden in 1959 werd het volgende
ontleend:

Bij de bestudering van de relatie tussen centraal zenuwstelsel en schild-
klier werd het effect van lesies in hersendelen, die anatomische verbin-
dingen met de hypothalamus hebben, verder nagegaan. Gemeten naar de

afgifte-snelheid van J131 door de schildklier in 7 dagen bleek verwijdering
van de frontale hersendelen, d.w.z. van al het hersenweefsel vóór een

verticaal vlak gelegen 11/z mm vóór het chiasma-opticum, geen invloed
te hebben op de schildklierfunctie bíj 22" . Bovendien bleek de toeneming
van de schildklier-activiteit in de kou, die normaliter optreedt, door ver-
wijdering van de frontale hersendelen niet te worden verhinderd.

Uitgebreide lesies in het mesencefalon verminderen, volgens voorlopige
resultaten, deze schildklierfunctie wel. Lesies van de nucleus habenularis
beïnvloeden de schildklierfunctie vermoedelijk niet. De toeneming van de

schildklier-activiteit in de kou lijkt door een lesie in de hypothalamus, die
bij 22" de schildklierfunctie wel vermindert, niet te worden verhinderd.
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18. ONornzoEK TNZAKE coNsrRucrrE vAN EEN uLTRAFTLTRAToR pAssEND

BIJ EEN DIALYSATOR VOLGENS ATVEIT MET IN VITRO EN KLINISCHE

PROEVEN, ZODAT EEN PROTOTYPE GEVORMD \TORDT, DAT KAN \TORDÉN

TOEGEPAST IN NEDERLANDsE NIERCENTRA

Bij de ingewilligde aanvragen voor nieuwe onderzoekingen werd in het
jaarverslag 1958 vermeld, dat een subsidie voor bovengenoemd onderzoek
was toegekend aan Dr. E. E. Twiss te Rotterdam.

Aansluitend aan bovengenoemd onderzoek wilde Dr. Twiss een ultra-
filtrator bouwen volgens Skeggs-Leonard en deze v/at betreft klinische
geschiktheid vergelijken met de ultrafiltrator volgens Alwall. Een daartoe
strekkende aanvrage van subsidie werd door het bestuur van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. ingewilligd.

Omtrent de werkzaamheden in de verslagperiode diende Dr. Twiss het
volgende samenvattende verslag in:

De mogelijkheid om ultrafiltratie toe te passen met een gemodificeerde
Alwall-dialysator werd nader onderzocht.

Ultrafiltratie is mogelijk door:1e. de druk in de badvloeistof te ver-
lagen; 2e. de druk in het circulerend bloed te verhogen. De eerste moge-
lijkheid bleek veel klinische bezwaren te hebben, de tweede mogelijkheid
is wel geschikt.

De druk in het circulerende bloed is te verhogen door sneller pompen,
omdat de spiraal een zekere weerstand heeft. Met deze methode treedt
echter alleen ultrafiltratie op in de proximale (bovenste) cellofaanlissen.

Door een regelklem te plaatsen op de afvoerslang, is het mogelijk de

druk over de gehele lengte van de cellofaanspiraal te verhogen. De druk in
de proximale cellofaanlissen mag niet boven de 220 mm Hg stijgen,
omdat anders kans op barsten van het cellofaan bestaat. De druk in de

onderste cellofaanlissen moet de hydrostatische druk van het bad en de

colloïdosmotische druk van het bloed overwinnen om een redelijke ultra-
filtratie op te leveren.

Het bleek mogelijk een goede overdruk distaal te bereiken (60 mm
Hg en meer) bij de betrekkelijk lage perfusiesnelheid van 7-17 liter per
uur.

Voor een efficiënte dialyse is een hoge perfusiesnelheid gewenst, zodat
men bij een gecombineerde dialyse en ultrafiltratie een snelheid van 10-12
liter per uur moet kiezen. Bij deze snelheid bleek bij proever met runder-
bloed een wateronttrekking van 300 ml per uur mogelijk.
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19, ONornzoEK TNZAKE IAcrATro cAprrrs BU KINDEREN

In het vorige jaarverslag werd reeds vermeld, dat aan Prof. Dr. J._1.G.
Prick ten behoeve van bovengenoemd onderzoek een subsidie was toege-
kend voor de periode 1 mei 1959-l mei 1960.

Met het onderzoek wordt beoogd na re gaan:
a. waarvan de iactatio een symptoom kan zijn;
b. in welke fase van de motorische ontwikkeling zrj btj het kind voorkomt

en of deze kinderen een normale motoriek vertonen;
c. de frequentie en leeftijdsspreiding;
d. de karakter- en persoonlijkheidsstructuur van deze kinderen;
e. de therapeutische beïnvloeding.

De arts C. J. M. Schraauwers, die met het onderzoek belast is, deelt met
betrekking tot de voortgang van het onderzoek het volgende mede:

Het in mei 1959 begonnen onderzoek naar de iactatio capitis nocturna
bij kinderen beoogt de samenstelling van een kritische literatuurstudie,
de zorgvuldige observatie en analyse van een aantal gevallen en de theo-
retische doordenking van dit frequente verschijnsel in de hoop mede
daardoor tot een beter inzicht en tot een gerichte therapie te kunnen
komen.

De uitvoerige, voltooide literatuurstudie brengt (scherpe) tegenstel-
lingen aan het licht betreffende de definitie, de al dan niet pathologische
aard en de bevorderende resp. veroorzakende factoren of condities van het
verschijnsel, dat niet duidelijk te beoordelen is, zoals meestal geschiedt.
De meest gangbare kwalificatie als tic of stereotypie blijkt onhoudbaar en

vèrgaande conclusies blijken gebaseerd op pathologisch materiaal.
In november 1959 werd een begin gemaakt met eigen observaties.

Naar actuele gegevens der dierpsychologie komt de iactatio capitis nocturna
in de dierenwereld niet voor.

20. ONornzorr TNZAKE ANALysE vAN HET GUNsrIc ËFFEcr vAN
TESTOSTERON OP DE SCHILDKLIER VAN GECASTREERDE PROEFDIEREN

Ten behoeve van dit onderzoek, waarvoor Prof. Dr. S. E. de Jongh zich
bereid verklaarde als subsidie-ontvanger op te treden, werd een subsidie
verleend voor de tijd van een 1aar. Het onderzoek beoogt de invloed te be-
studeren van testosteron op de gevoeligheid van de schildklier van ge-

castreerde proefdieren voor thyreotrope prikkels. Het wordt uitgevoerd
in het Farmacologisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden door
de arts C.F.J.Lampe.
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Omtrent de werkzaamheden wordt het volgende samenvattende ver-
slag uitgebracht:

Bij gecastreerde mannelijke proefdieren veroorzaakte de toediening van
50 ptg oestradiol-benzoaat per dag gedurende 8 dagen een geringe daling
van het schildkliergewicht, een stijging van de 24-:uttr uptake van J1t'1 en
een verhoging van deze uptake per mg schildklier ten opzichte van geheel
vergelijkbare controledieren. Bij gecastreerde vrouwelijke proefdieren ver-
oorzaakte dezelfde behandeling met oestradiol-benzoaat geen verandering
van het schildkliergewicht, maar wel een stijging van de 24-unr uptake van
J"t "n een verhoging van deze uptake per mg schildklier ten opzichte
van geheel vergelijkbare controledieren.

De toediening van 2 mg testosteron-propionaat per dag gedurende 8

dagen veroorzaakte bij gecastreerde mannelijke proefdieren een significante
vermindering van het schildkliergewicht, een eveneens significante ver-
mindering van de 24-uur uptake van J131 en een significante daling van
deze uptake per mg schildklier ten opzichte van geheel vergelijkbare con-
troledieren. Bij de gecastreerde vrouwelijke proefdieren veroorzaakte de-
zelfde behandeling met testosteron-propionaat eveneens een daling van
het schildkliergewicht, een significante daling van de 24-uur uptake van
J131 en een significante daling van deze uptake per mg schildklier.

Daar deze uitkomsten niet geheel overeenstemden met vroegere waar-
nemingen, werd deze proefserie volledig herhaald. De resultaten van deze
geheel identieke tweede proefserie kwamen goed overeen met de resul-
taten van de eerste proefserie. In totaal hadden deze series betrekking op
ruim 340 proefdieren. Uit de resultaten van deze tweede serie bleek, dat de
resultaten van de eerste serie geheel dupliceerbaar waren, d.w.z. onder
invloed van oestradiol-benzoaat een stijging in de parameters van de schild-
klierfunctie bij zowel de mannelijke als de vrouwelijke.castraten, en onder
invloed van testosteron-propionaat een daling van deze parameters even-
eens bij mannelijke en vrouwelijke proefdieren, echter met dien verstande,
dat de verkregen resultaten niet steeds significant waren.

De goede dupliceerbaarheid van deze proefnemingen heeft ertoe geleid,
dat de gevolgen van toediening van testosteron-propionaat aan gecastreer-
de vrouwelijke proefdieren thans nader worden geanalyseerd.

21. ONoBnzoEK TNZAKE JoDTUMvERBTNDTNGEN rN pLÀsMA

Prof. Dr. G. A. Lindeboom diende ten behoeve van bovengenoemd
onderzoek een aanvrage van subsidie in, welke door het bestuur van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd ingewilligd.
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Aan het verslag van de werkzaamheden, die 1 mei 1959 zijn begonnen,
wordt het volgende ontleend:

Allereerst werden geschikte methoden voor exractie, chromatografie en

kwalitatieve bepaling van de jodiumverbindingen gezocht.
Vervolgens werd een begin gemaakt met het eigenlijke onderzoek,

waarvan de bedoeling is, meer te weten te komen over:

a. de aanwezigheid van de verschillende organische jodiumverbindingen
in het plasma rran personen met normale respectievelijk verschillende
vormen van abnormale schildklierfunctie;

b. eventuele veranderingen in het beeld van deze verbindingen, optre-
dend ten gevolge van beïnvloeding van de schildklierfunctie (chirur-
gisch, radiotherapeutisch, farmacotherapeutisch).

Tot dusver werd materiaal onderzocht, afkomstig van elf patiënten, en

wel in tien gevallen serum of plasma en in twee gevallen schildklier-
weefsel.

Het onderzoek van de eerste vijf patiënten diende voornamelijk voor de

ontwikkeling van de methodiek; het leverde nog slechts weinig gegevens

aangaande de patiënten zelf.
Van de overige zes patiënten waren er vier met verschillende vormen

van hyperthyreoïdie. Hierbij werd steeds eenzelfde beeld gevonden:
reeds na 24 lui'tr (in één geval werd pas na 72 tur serum onderzocht) was

verreweg het grootste deel van het J131 in J-aminozuren geïncorporeerd,
en wel sterk overwegend in thyroxine.

Bij een klinisch nog euthyreotische doch radiochemisch reeds hypo-
thyreotische patiënte, die 7 weken tevoren strumectomie had ondergaan
wegens schildkliercarcinooml bleek na 24 uvr nog meer den 95 0/o van het

J131 in het plasma in de vorm van jodide te zijn; drie dagen later was

hiervan nog slechts een paar procent over.
Interessant in verband met de discrepantie tussen klinisch en radio-

chemisch beeld is, dat er wél een flinke hoeveelheid niet-radio-actief
thyroxine in het plasma kon worden aangetoond.

Ten slotte werd serum onderzocht van een enigszins buiten het kader
van dit onderzoek vallende, reeds eerder beschreven patiënte met een

excessief hoog gehalte aan aaneiwitgebonden jodium, jaren na ingestie van

J-houdende röntgencontrastmiddelen.
Dit serum bevatte een zeer grote hoeveelheid van een stof, die chroma-

tografisch verwant maar waarschijnlijk niet identiek was met deze contrast-
middelen en vermoedelijk nog een andere ongebruikelijke component in
geringere concentratie.
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22. OrtotnzoEK INZAKE VERScHTLLENDE vRAAGSTUKKEN ovER RESISTENTTE

EN VIRULENTIE VAN TUBERKELBACILLEN ONDER INVLOED VAN TUBER-

CULOSTATICÀ

Zoals reeds in het vorige jaarverslag werd vermeld, heeft het bestuur
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. voor dit onderzoek - voorlopig
voor de tijd van eer. jaar - een bedrag beschikbaar gesteld aan Prof. Dr.
J. K. Kraan en Prof. Dr. A. Arends.

Met dit onderzoek wordt beoogd de veranderingen na te gaan, die
in tuberculeus ontstoken weefsel optreden bij behandeling met tuberculo-
statica, in het bijzonder met isonicotinezuur-hydrazide (INH).

Het samenvattende verslag luidt als volgt:
Twee groepen marmotten werden geïnfecteerd met de laboratorium-

stam H37 Rv. Deze cultuur van tuberkelbacillen is gevoelig voor het
medicament INH.

De ene groep (21 dieren) werd onbehandeld gelaten, de andere groep
(32 dieren) werd met INH behandeld (driemaal per week een injectie
in de achterpoot).

Uit vergelijking van deze twee groepen dieren kan geconcludeerd
worden:
a. beide groepen vertonen een constante gewichtsstijging;
b. neiging tot het weer negatief worden van de Mantouxreactie bij de

behandelde groep;
c. de macroscopische afwijkingen in de milt zijn na 4 weken INH-

therapie verdwenen;
d. na 6 weken INH-therapie is de zwelling van de regionale lymfklieren

in de lies teruggegaan en de injectieplaats genezen;

e. na 6 weken INH-therapie zyn de orgaankweken van lever, milt, long
en nier in de grote meerderheid der gevallen negatief. In de onbehan-
delde controledieren worden deze kweken positief gevonden.

Deze proef is herhaald met een cultuur van tuberkelbacillen uit het
sputum van een patiënt (deze stam is eveneens voor INH gevoelig).

Verder zijn marmotten besmet met een cultuur van voor INH ongevoe-
lige tuberkelbacillen. Van deze dieren worden lever, milt, long en nier
microscopisch bekeken.

23. ONprnzoEK NAAR HET vERBAND TUssEN BEpAALDE KLINIScHE SYMPTo-

MEN vAN AMoEBIAsIs EN EEN TNFEcTIE vaN ENrauoEBA HISToLYTIcA

Prof. Dr. P. H. van Thiel diende een aanvrage in van een subsidie ter
salariëring van een laborante gedurende 6 maanden ten einde onder zijn
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leiding een nauwkeurig onderzoek te laten verrichten naar het verband
tussen bepaalde klinische symptomen van amoebiasis en een infectie met
Entamoeba histolytica, waarbij van de laboratoriumdiagnostiek het maxi-
male rendement wordt geëist.

Aan Prof. van Thiel werd het gevraagde subsidie verleend; de subsidie-
termijn ging 16 maart in. Tijdens de verslagperiode stemde het bestuur
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in met het verzoek van Prof. van
Thiel de subsidietermijn te verlengen tot 16 december 1959, zonder dat
hieraan verdere financiële consequenties waren verbonden.

Omtrent de werkzaamheden wordt als volgt verslag uitgebracht:
Acute amoebendysenterie wordt in Nederland zelden waargenomen.

Het organisme, dat deze aandoening in tropische gebieden veroorzaakt,
Entamoeba histolytica, komt echter wel in Nederland voor. Stammen van
deze amoebe worden deels regelmatig uit de tropen ingevoerd et zijn
deels autochtoon. Een verschil in virulentie tussen stammen van verschil-
lende geografische herkomst mag aanwezig worden geacht.

Bij niet adequaat behandelde lijders aan amoebendysenterie kan de

infectie chronisch worden, hetgeen zich klinisch kan manifesteren in een

brede gradatie van verschijnselen, van lichte vage buikklachten tot ernstige
ziektebeelden.

Er is reden om de vraag te stellen of in Nederland de chronische
amoebiasis, die naar bekend is ook zonder voorafgaande dysenterie kan
optreden, niet wellicht een te vaak miskende oorzaak van moeilijk op
andere wijze te verklaren klachten is.

Een nauwkeurig onderzoek naar de diagnostische mogelijkheden bij
chronische amoebeninfecties, hun verband met klinische verschijnselen
en de beïnvloeding van deze door anti-amoebentherapie, heeft bijgedragen
tot beantwoording van de hierboven gestelde vraag.

Tussen maart en eind december 1959 werden 525 patiënten, waarvan
58 0/o in de tropen verblijf had gehouden, op verschillende manieren onder-
zochr. Bij 41, waaronder 15 die nooit in tropen of subtropen waren ge-

weest, werd een infectie met Entamoeba histolytica vastgesteld.
Een belangrijke subjectieve factor in de diagnostiek kwam duidelijk tot

uiting; hierdoor mag geen enkele methode op zichzelf bevredigend worden
genoemd.

24. ONornzoEK INZAKE sERUMKopER BIJ psycHIATRIscHE PATIENTEN

In het vorige jaarverslag werd
onderzoek aan Dr. F. J. Tolsma
subsidie werd verleend.
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Van Dr. Tolsma is bericht ontvangen dat door onvoorziene omstandig-
heden het onderzoek nog geen aanvang kon nemen. Tevens verzocht Dr.
Tolsma het verleende subsidie voor 1960 beschikbaar te mogen houden,
met welk verzoek het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft
ingestemd.

25. ON»BnZoEK NAAR DE VERKREGEN RESULTATEN VAN DE BEHANDELING

VAN MANNELIJKE PATIENTEN MET VERMINDERDE VRUCHTBAARHEID

Dr. G. Hellinga diende ten behoeve van dit onderzoek een subsidie-
aaÍ.vÍage in voor de tijd van 3 maanden, welke aanvrage door het bestuur
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd ingewilligd.

Het onderzoek beoogt na te ga^n, of de significante verbetering in het
spermabeeld van behandelde patiënten ook heeft geresulteerd in significant
meer geslaagde zwangerschappen in de - eerst kinderloze - huwelijken
van de betrokken patiënten,

De uit het onderzoek verkregen gegevens zijn thans in bewerking bij
de Afdeling Bewerking §(/aarnemingsuitkomsten T.N.O.

26. ONorrzoEK TNZAKE DE BEooRDELTNG vAN DE AcrIvrrEIT vAN DE

HYPOFYSEVOORK\TAB BIJ PATIENTEN MET ACROMEGALIE MET BEHULP VAN
GEGEVENS OVER DE CREATI}IESTOF\TISSELING

Het onderzoek beoogt de verhouding te bepalen tussen produktie, ver-
werking en uitscheiding van creatine bij patiënten met acromegalie door
bestudering van de verwerking van glycine, gemerkt met het stabiele iso-
toop N15. Hiermede kan een antwoord gevonden worden op de vraag of
de creatinurie bij patiënten met acromegalie het gevolg is van een vergrote
produktie dan wel van een verminderde verwerking in het spierstelsel.

Aan de arts P. C. Brinkerink werd een subsidie verleend voor aankoop
van het voor dit onderzoek benodigde glycine.

FIet samenvattende verslag over dit onderzoek luidt als volgt:
In het afgelopen halfjaar werden voorbereidende werkzaamheden ver-

richt, waarbij onder meer de bepalingsmethode voor creatine en creatinine
en de werkwijze voor isolatie van creatinine werden onderzocht.

Verwacht wordt, dat in het begin van 1960 een patiënte met acrome-
galie en creatinurie in observatie kan worden genomen, bij wie het be-
doelde onderzoek met behulp van gemerkt glycine zal worden verricht.
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27. ONornzoEK TNZAKE IJzERsroF\íISsELING BIJ DoNoREs

Aan Dr. J. J. C. P. A. Roovers werd in 1958 voor de tijd van een iaar
subsidie verleend voor dit onderzoek. In de verslagperiode werd een voor-
lopig eindrapport ontvangen, terwijl een aanvrage van Dr. Roovers van
een subsidie ter voortzetting en afronding van het onderzoek in behande-
ling is.

De samenvatting van het voorlopige eindrapport luidt:
Bij 25 mannen en 25 vrouwen, die voor de eerste maal en 25 mannen

en vrouwen, die voor de zesde maal als donor bloed afstonden, werd de

invloed hiervan op de ijzerstofwisseling onderzocht.
Op de eerste, de derde, de achtste, de 28ste dag en een half jaar na de

bloedafname werden in het bloed van deze donores bepaald: serumijzer,
totale ijzerbindingcapaciteit, hematrocriet, hemoglobine, erytrocyten, re-
ticulocyten, totaal serumeiwit en het elektroforetisch eiwitspectrum.

Het blijkt nu, dat de bloedsamenstelling op de derde dag nog geheel

bepaald is door het voorafgaande bloedverlies en dat pas de achtste dag de

erytropoëse op gang komt.
Na ien maànd is bij een aantal donores het hemoglobine nog niet vol-

ledig gerestitueerd, vooral bij vrouwen in groep VI.
Bï1-deze groep ligt het hemoglobinegehalte ook vóór de afname lager

dan die van groep I.
Bij mannen geeft het verloop van het ijzergehalte weinig Segevens,

die wijzen op een verstoring van de ijzerstofwisseling.
Bij vrouwen, vooral uit de groep VI, blijkt dit wel het geval.
De conclusie luidt, dat bij het herhaald afstaan van bloed een bepaald

percentage van donores bedreigd wordt door een ijzerdeficiëntie en secun-

dair door een ijzerdeficiënte anemie.

28. ONprnzoEK NAAR DE cALcIUM- EN FosFoRsroF\TIssELING MET BEHULP

VÀN DE CALCIUMINFUUSTEST BIJ VERSCHILLENDE BOTZIEKTEN, IN HET

BIJZONDER BIJ REFRACTAIRE RACHITIS

Prof. Dr. §7. K. Dicke diende ten behoeve van dit onderzoek een aan-
vrage van subsidie in.

FIet onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende vraagstel-
lingen: Kan de diagnostiek van diverse botziekten verbeterd worden met
het oog op de therapeutische consequenties? In hoeverre is de calcium-
en fosforinfuustest gelijkwaardig of beter dan de omslachtige, langdurige
en kostbare calcium- en fosforbalans?

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloot het gevraagde subsidie voor
de tijd van een jaar te verlenen. De subsidietermijn is 1 oktober ingegaan
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Omtrent de werkzaamheden werd her volgende verslag onrvangen:
Met behulp van de calciuminfuustest en balansstudies wordt een studie

verricht van de calciumfosforstofwisseling bij verschillende botziekten, in
het bijzonder bij idiopatische vitamine D-refractaire rachitis.

Speciale aandacht wordt besteed aan de dosering van vitamine D bij de
behandeling yan deze vorm van ziekte, op de crireria voor de genezing en
op de onderhoudsdosis, die nodig is om remissies te voorkomen.

29. ONornzoEK TNZAKE HET NUT vooR DE pATTENT vAN DIvERSE sooRTEN
RONTGENONDERZOEKEN

De heer §f. H. A. M. Penn, secretaris-generaal van de Commissie
Stralingsgevaar der Nederlandse Vereniging voor Electrologie en Rönt-
genologie, diende voor dit onderzoek een aanvrage van subsidie in.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. stelde de heer Penn een bedrag be-
schikbaar voor het instellen van een oriënterend onderzoek.

30. ONorn.zosr INZAKE DysMENoRRHoE vooRAL TEN AANZIEN vAN
vooRKoMEN, GENESE EN SOCTALE BETEKENIS

Ten behoeve van dit onderzoek werd een aanyrage van subsidie inge-
diend door Prof. Dr. G. J. Kloosterman en Dr. J. M. van der Valk. Doel
van het onderzoek is bestudering van het verschijnsel van de dysmenorrhoe
en de z.g. premenstruele spanningskrachten.

FIet gevraagde subsidie werd door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
verleend voor de tijd van een jaar. De subsidietermijn ging 1 oktober in.

Mededeling werd ontvangen, dat een uitvoerig literatuuronderzoek is
verricht. Met het poliklinisch onderzoek is een aanvang gemaakt.

31. ONornzoEK TNZAKE HET MoGELIJK vERBAND BrJ scHooLKTNDEREN
TUSSEN LICHÀAMSBOU\I' EN AANPASSING AAN HET SCHOOLMILIEU

Aan mejuffrouw C. P. F. M. Strijbos, schoolarts, is ten behoeve van
bovengenoemd onderzoek voor de tijd van een half jaar een subsidie ver-
leend. De subsidietermijn is 1 september ingegaan.

Verricht wordt een onderzoek bij ongeveer 1O-jarige jongens en meisjes
(twee groepen van 125 kinderen), omvattend: een algemeen medisch
Iichamelijk onderzoek, typering van de lichaamsbouw fotografisch en door
middel van lichaamsmaten, een rest-psychologisch onderzoek naar de aan-
passing, alsmede een sociaal verslag verkregen uit enquétegegevens uit
eerste, tweede en derde milieu.
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Een speciaal ten behoeve
curatorium bestaat uit:
Prof. Dr. J. H. de Haas,
Dr. A. F. W'. van Meurs,

van dit onderzoek in het leven geroepen

Prof. Dr. P. Muntendam,
Dr. E. F. Drion,

terwijl voorzltterschap en secretariaat zullen worden waargenomen door
de voorzitter en de secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N'O.

Omtrent de werkzaamheden kan worden medegedeeld, dat het algemeen

medisch lichamelijk onderzoek (dat met toestemming van het college van
Burgemeester en §í'ethouders van 's-Gravenhage bij Haagse schoolkinderen
kon worden verricht) reeds is beëindigd.

32. ONoBnzoEK INZAKE FosFÀTAsE

Aan Dr. H. J. van '§íersch is voor de tijd van een jaar subsidie verleend
ten behoeve van dit onderzoek.

Het doel is: onderzoek van fosfatase bij proefdieren zowel biochemisch
in serum als biochemisch en histochemisch in organen en botten. Op theo-
retische gronden is een werkhypothese opgesteld, waarin de mogelijkheid
wordt geopperd dat bij obstructie-icterus zowel als bij galfistels de verho-
ging van de alkalische fosfatase in het serum niet alleen afkomstig is uit
de lever, maar ook uit de botten. Bij een groot aantal Proefdieren zal nu -
zowel bij obstructie-icterus als bij galfistels - de herkomst van de fosfatase
worden nagegaan.

FIet onderzoek, dat I december 1959 een aanvang heeft genomen, is reeds

goed op gang gekomen.

AANVRAGEN VAN SUBSIDIE

INcrvrrtrcor ÀANvRAGEN

Onderzoeh naar diëtotherapie aan Patiënten met oligophrenia phenyl-
pyruoica

Door dit onderzoek zal getracht worden te komen tot:
a. het vinden van eenvoudiger chemische criteria, volgens welke de diëto-

therapie effectief en zonder gevaar toegepast kan worden;
b. de juiste samenstelling van het dieet en verdeling van de voedings-

stoffen over het etmaal;
c. indicatie en duur van de diëtotherapie.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft aan Prof. Dr, W. K. Dicke voor
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de tijd van een jaar subsidie verleend ten behoeve van dit onderzoek, dat
onder leiding van Prof. Dicke en Dr. H. A. Iíeyers zal worden uitgevoerd.

2. Onderzoeh inzahe gedrag en stot'wisseling der bloedeiwitten, onl. bij
p at iënten ïne t pr o teï nur ie

Prof. Dr. J. P. Slooff diende ten behoeve van dit onderzoek een aanvrage
van subsidie in.

Hiermede wordt onder meer beoogd: een onderzoek naar de verbetering
van de methodiek ter bepaling van eiwit (albumen) in serum en urine;
bepalingen van ultrafiltraatkwanta en controle van het dierexperimenteel
onderzoek van Sellers uit 1954.

FIet bestuur heeft het gevraagde subsidie verleend voor de tijd van een
jaar.

3. Onderzoeh inzake de inoloed, aan bepaalde hernen aan d.e bersenstarn
op de aegetdtieae en motorische functies

Dit onderzoek bedoelt antwoord te geven op de volgende vraagstelling:
Heeft uitschakeling van een of meerdere stamgangliën invloed op de spas-

mus en tremoren bij Parkinsonisme?
Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft Dr. A. v. d.

Zwan het gevraagde subsidie voor aankoop van een stereotaxie-apparaat
volgens Prof. Hughes verleend.

4. Onderzoeh inzahe de sarnenhang van de bovenste en onderste lucht-
weSen

Voor bovengenoemd onderzoek, dat onder leiding van Prof. Dr. E. Hui-
zinga door de arts J.§fl. M. H. \íaalkens werd verricht, werd van 1 juni
1956 tot 1 november 1958 door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. subsi-
die verleend.

Nu, volgens de mededeling van Prof. Huizinga, het onderzoek beëindigd
is, zullen de uitkomsten statistisch worden bewerkt. Voor dir doel heeft het
dagelijks bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. aan Prof. Huizinga
een subsidie verleend.

5. Onderzoeb inzahe ijzerntetabolisme op cellulair
patiënten

Dr. §í. C. J. B.Hulscher diende ten behoeve van dit
vrage van subsidie in.

nioeau bij bepaalde

onderzoek een aan-
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Hiermede wordt beoogd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid
verschillen aan te tonen in de ijzerutilisatie op cellulair niveau, o.a, door
bestudering der radioactief-ijzeropname in vitro bij reticulocyten van ge-

noemde patiënten in vergelijking met een controlegroep.
De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft het gevraagde subsidie voor

de tijd van een jaar verleend.

6. Onderzoeh inzahe statistiscb-leliniscb researchwerk op het terrein aan
voorkorning van slec btziend.heid en blindheid

De Algemeene Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Blind-
heid diende voor dit onderzoek een aanvra€ie van subsidie in.

Deze subsidie zou strekken tot het nader uitwerken van gegevens, welke
verkregen zijn uit het met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
verrichte onderzoek naar de blindheidsoorzaken in Nederland.

FIet onderzoek bedoelt antwoord te geven op de volgende vraagstel-
lingen:
a. een nadere bestudering van het glaucoom in Nederland, alsmede het zo

vroeg mogelijk opsporen van nieuwe glaucoomgevallen;
b. een nadere bestudering van erfelijke oogaandoeningen, waarbij men

zich voorlopig tot enkele ziektebeelden zal bepalen (Leber'se oPticus-
atrofie, tapetoretinale dystrofie) ;

c. een beter inzicht te verkrijgen in de vaak nog raadselachtige blind-
heidsoorzaken, aangetroffen bij kinderen.

Het bestuur heeft het gevraagde subsidie verleend. Met de Algemeene

Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Blindheid is - ter
regeling van enkele finesses - nog overleg gaande.

7. Onderzoeb naar de abortus in de huisartsenprahtijh

Het bestuur van het Nederlands Fluisartsen Genootschap diende een

aanvrage van subsidie in ten behoeve van bovcngenoemd onderzoek. Het
onderzoek zal worden verricht door leden en niet-leden, allen huisarts.

Doel van het onderzoek is een beter inzicht te verkrijgen in de frequen-
tie van de abortus en in de behandelingen, die een dreigende abortus kun-
nen voorkomen.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft het gevraagde subsidie verleend
voor de tijd van een )aar. FIet onderzoek zal I februari 1960 aanvangen.

8. Onderzoeh inzahe bet mecbanisïne aan werhing van de z.g, anabole
steroïden

Met dit onderzoek, waarvoor Prof. Dr. A. Querido te Leiden een aan-
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vrage van subsidie indiende, wordt bedoeld antwoord te verkrijgen
volgende vraagstellingen :

a. Langs de beïnvloeding van welke metabole processen komt de

anabole werking van steroïden tot stand?

op de

eiwit-

b. Bestaat er een principieel verschil tussen het mechanisme van de an-
drogene en de anabole werking van verschillende steroïden?

Het bestuur heeft Prof. Querido voor de tijd van een jaar subsidie ver-
leend ten behoeve van bovengenoemd onderzoek.

9l Onderzoeb inzahe chorea beriditaria van Huntington

Ten behoeve van dit onderzoek werd een aanvrage van subsidie inge-
diend door de heer A. van Rossum, arts.

Doelstelling van het onderzoek is het verzamelen en bewerken van kli-
nisch en anatomisch materiaal van de ziekte van Huntington' Hiermede
wordt getracht een inzicht te verkrijgen in de variaties, de kliniek en voor-
al de anatomie van de aberrante gevallen van de ziekte van Huntington.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloot de aanvrage van subsidie in
te willigen en het gevraagde subsidie voor de tijd van eer. iaar te verlenen.

10. V erb e ter in g branc ardaer ing

De heer \i1. H. Beekhuis, arts, wendde zich tot de Gezondheidsorganisa-
tie T.N.O. met een aanvrage van subsidie voor beproeving van een door
hem ontworpen constructie ter verbetering van de brancardvering in zie-
kenauto's.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. verklaarde zich in
principe bereid het gevraagde subsidie te verlenen.

ll. Onderzoele inzake de mogelijhe inaloed van milieulactoren op het
ontstdan, het zieleteverloop en het therapeutisch resultaat bij de lijd.er
aan de ziehte van Parkinson

Door Dr. '§(/'. Kramer werd een aanvrage van subsidie ingediend voor
bovengenoemd onderzoek. Hiermede wordt beoogd de bestudering van de

mogelijke invloed van opvoeding, gezinsleven en arbeidsomstandigheden
op de ziekte van Parkinson. De benodigde sociatrische gegevens zouden
worden verkregen door een team, bestaande uit een socioloog, een psy-
chiater en een sociaal werkster.

Vooruitlopend op de volgende verslagperiode kan worden medegedeeld,
dat de Gezondheidsorganisatie besloten heeft het gevraagde subsidie te ver-
lenen voor de tijd van een jaar.
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B. IN nBHaNDELING ZIJNDE AÀNVRAGEN

De volgende aanvragen van subsidie waren aan het einde van het ver-
slagjaar nog in behandeling bij het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O.:

l. Onderzoeh inzake aertraagde spraah- en tddlont@ihbeling in samen-
hang rnet de totale ontwileleeling van het jonge hind

In verband met deze aanvrage van prof. Dr. Eelco Huizinga en mejuf-
frouw §í. J. Bladergroen zal nog nader overleg met de aanvragers plaats-
vinden.

2. Onderzoeh inzahe ,,regression rate" bij hinderen in de latentieperiode

Met betrekking tot deze aanvrage, welke namens de Amsterdamse Ver-
eniging tot Oprichting en Instandhouding van Medisch Opvoedkundige
Bureaus werd ingediend door mevrouw Dr. E. C. M. Frijling-Schreuder,
worden nog nadere inlichtingen ingewonnen, waaÍr,a een beslissing zal wor-
den genomen.

C. ArcrvrzEN AANvRÀcEN

In het verslagjaar kon wederom een aantal subsidie-aanvragen, in totaal
13, niet worden ingewilligd, enerzijds omdat subsidiëring niet op de we8
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. lag of omdat de doelstellingen niet
voldoende perspectieven boden om aanvatting te rechtvaardigen, ander-
zijds omdat verwezen kon worden naar andere instellingen, waar het desbe-
treffende onderzoek in het bijzonder thuishoort.

OVERIGE §TERKZAAMHEDEN

SeurNvrnrrNc MET DE VororxcsoncANrsATrE T.N.O.

De door de Voedings- en Gezondheidsorganisatie T.N.O. gesubsidieerde
onderzoekingen van de \flerkgroep Onderzoek Voedingstoestand van de
Nederlandse Bevolking van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
T.N.O. werden regelmatig voortgezet. De werkzaamheden stonden weder-
om onder leiding van Dr. R. Luyken en Dr. S. Postmus.

Voorts werd in 1959 door beide T.N.O.-organisaties opnieuw een ge-
zamenlijk subsidie verstrekt aan Prof. Dr. G. A. Lindeboom ten behoeve
van een onderzoek naar de Vitamine B12-spiegel in het bloed.
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Werkzaamheden ,terricbt door het Centraal Instituut ttoor Voedingsonder-
zoeh T.N.O. in samenwerhing met de Gezondheidsorganisatie 7.N,O.

Onderzoek naar de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking:

a. Kleuteronderzoek
De uitwerking van de door de kinderarts J. F. G. Bethe te Almelo ver-

zamelde gegevens ten behoeve van het onderzoek naar de voedingstoestand
van kleuters kwam nog niet gereed.

à. Somatometrische gegevcns van Nederlanders
Het verzamelen van somatometrische gegevens bij cursisten van het

Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders te Overveen werd
wederom voortgezet.

De gegevens over de dikte van de onderhuidse vetlaag, die werden ver-
zameld, bij 15-Z}-jarige mannelijke Nederlanders in verschillende Marine-
opkomstcentra en enkele onderwijsinstellingen, werden bewerkt.
c. Voedingstoestand en prestatievermogen bij kinderen

Dit onderzoek, dat verricht werd in samenwerking met de Subcommissic
Lichamelijke Opvoeding van de Commissie tot Bestudering van goede On-
derwijsmethoden voor het Algemeen Vormend Nijverheidsonderwijs voor
meisjes, is beëindigd. Alleen de meisjes met het allerslechtste prestatie-
vermogen hadden ook een voeding die minder goed was dan die van de

andere kinderen. Bij alle andere meisjes werd geen verband gevonden tus-
sen het prestatievermogen en de voeding.

/. Gezinsvoedingsonderzoek
Het onderzoek ten behoeve van de Voedingsraad naar de voedingstoe-

stand en de voeding van kinderen uit grote gezinnen in Tilburg, Leeu-
warden, Franeker en Sneek werd voortgezet. De voedingsenquète bij deze
gezinnen werd uitgevoerd door het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.
Het tweede onderzoek in alle vier steden werd beëindigd. Een begin werd
gemaakt met het derde onderzoek van dezelfde kinderen. Ten behoeve van
dit onderzoek worden in het laboratorium serumijzergehalte en serumeiwit-
fracties bepaald.

e. Voedingstoestand van Ambonese kinderen
Een onderzoek werd verricht naar de voedingstoestand van kinderen in

het woonoord Vossenbos te '§íierden.

Het onderzoek naar de voedingstoestand en het biochemisch onderzoek
wezen uit dat er tekorten bestonden ten aanzien van vitamine A cn D en
ijzer en bij enkele kinderen ook van vitamine C.

Gebleken is dat de gemiddelde voeding, per hoofd per dag berekend,
geen al te grote tekortcn vertoonde, maar dat door verkeerde verdeling van
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het voedsel in het gezin en door onoordeelkundige toebereiding niet ieder
gezinslid kreeg wat hij nodig had.

l. Voedingsfysiologisch onderzoek in Suriname
Met steun van de Stichting 'W'osuna (§Tetenschappelijk Onderzoek Su-

riname Nederlandse Antillen) werd in de eerste helft van her jaar een on-
derzoek verricht bij de Bosnegers, de Javanen en de Indianen, met de bedoe-
ling meer inzicht te krijgen in de calcium- en eiwitstofwisseling. Ter plaat-
se werden somatometrische grootheden gemeten, röntgenfoto's van het
handskelet gemaakt en calcium- en stikstofbalansstudies verricht. Bloed-
en urinemonsters werden voor analyse naar het instituut opgezonden.
Een deel van de resultaten was aan het einde van de verslagperiode reeds
bewerkt.

FIet serum-albuminegehalte was bij de Bosnegers lager dan bij de Euro-
peanen, bij de Javanen en Indianen even hoog. Het totaal eiwit- en 7-
globulinegehalte was bij alle groepen hoger dan bij Europeanen (deze ana-
lyses werden verricht op het Laboratorium voor Chemische Fysiologie van
de Vrije Universiteit te Amsterdam).

Onderzocht werd de betekenis van de verhouding ureumstikstof ltoraal
stikstof en ureum/creatinine in de urine voor het vaststellen van de eiwit-
voorziening. Deze verhouding was het laagst bij de groep met de slechtste
eiwitvoorziening (de Bosnegers). De verhouding lag op Europees niveau
bij kinderen met een Europese voeding. De Javanen lagen er tussen in.

De lipase- en cholineësterase-activiteit van het serum was bij de Bosne-
gers lager dan bij Europeanen. Bij de andere groepen was er geen verschil.
De amylase-activiteit was bij de Bosnegers en Javanen hoger.

Het cholesterolgehalte van het bloedserum was het laagst bij de Bosnegers,
hoger bij de Javanen en het hoogste bij de Europeanen.

Er was een duidelijk verschil tussen Bosnegers en Javanen wat betreft het
ijzergehalte, het ijzerbindend vermogen en de resorptiesnelheid van ijzer-

PreParaten.

Lopend. onderzoeh bij anderen rnet subsidie oan de Voedingsorganisatie
7.N.O., en de Gezondheidsorganisatie T.N.O.:

Onderzoek naar de Vitamine B12-spiegel in het bloed.

Verwezen moge worden naar punt 9 op pag, 66 van dit verslag.
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MroroBr,tNcgN MET BETREKKING Tor INsTELLINGENT RESSoRTERENDE

oNDËR op GrzoNoHErDsoRGANrsArIr T.N.O.

INSTITUUT VOOR GEZONDSHEIDSTECHNIEK T.N.O. "

ALGEMEEN

Brsruun

Het bestuur vergaderde in de loop
menstelling was als volgt:

Prof. rtrfl. F. J. M. Krtl, voorzitter,
Ir. H. M. Buskens,
H. J. Dijkhuis,
Prof. Ir. D. Dresden,

van het verslagjaar driemaal. De sa-

Prof. Ir. A. de Heer,
Dr. N. A. Roozendaal,
Mr. P. H. Valentgoed,
Mej. A. E. §7inkel, secretdris.

Reeo verv BTJsTAND

De jaarvergadering op 8 april werd ingeleid door de voorzitter, waarna
de directeur een overzicht gaf van de in het afgelopen jaar verrichte werk-
zaamheden en het programma voor de komende jaren. Vervolgens werden
voordrachten gehouden over de in gang zijnde onderzoekingen door mede-
werkers van het instituut.

Tijdens de d.d. 24 april gehouden bijeenkomst werd een uiteenzetting ge-

geven over de eenvoudige methode voor de zuivering van afvalwater, be-
sloten met de bezichtiging van de installaties te Voorschoten en in de Mr.
v. d. Berghstichting te Noordwijk.

Op 30 november en 2 december werden groepsgewijze besprekingen van
het werkplan 1960161 gehouden.

B*rurzrNc

De Sectie Buitenlucht van de Afdeling Industriële Luchtverontreiniging
verkreeg tegen het einde van het verslagjaar de beschikking over het pand
Duinweg 14 te 's-Gravenhage. Dít zal in januari 1960 worden betrokken,
nadat bepaalde bouwkundige voorzieningen en de inrichting zullen zijn
voltooid.

'r' Voor meer gedetailleerde gegevens moge hier worden verwezen naar het
verslag over het jaar 1959 van dit instituut, dat afzonderlijk wordt gepubliceerd.
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'§flat betreft de toekomstige huisvesting in Delft kan worden gezegd.
dat volgens het huidige tijdschema het eerste gedeelte van de nieuwbouw
(de hal) in het voorjaar 1961 door de Afdeling Binnenklimaat en de Af-
deling Geluid en Licht zal kunnen worden betrokken, terwijl het bureau, de
overige afdelingen en de groepen van her instituut in 1962 naar Delft
zullen kunnen worden overgebracht.

CoNrecrrN

Van de samcnwerking in T.N.O.-verband zijn in het bijzonder re noe-
men het aandeel van het instituut in de werkzaamheden in diverse stuur-
groepen van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. (Cargo) en in die van de Commissie Lucht-
verontreiniging van de Centrale Organisatie T.N.O.

Buiten T.N.O.-verband kwamen op diverse gebieden verscheidene nieu-
we contacten tot stand, Vermeld zij de samenwerking met de huisartsen te
Geleen, waardoor een onderzoek mogelijk wordt naar de gezondheidstoe-
stand van de inwoners der gemeente, waarbij zal worden nagegaan of en
ten aanzien van welke ziektebeelden verband b:staat met geconstateerde
Iuchtverontreinigingen. Dit onderzoek zal in 1960 worden voorrgezet.

De directeur trad toe tot de Technische Raad van de Technische Ver-
eniging voor Verwarming en Luchtbehandeling.

Het hoofd van de Afdeling 'Water, Bodem en Lucht aanvaardde het lid-
maatschap van de §7'ater, Sewage and Industrial '§í'astes Division van de
International Union of Pure and Applied Chemistry.

Vele bezoekers uit binnen- en buitenland gaven door hun komst blijk
van hun belangstelling voor het door het instituut verrichte speurwerk.

Omgekeerd stelden verscheidene medewerkers van het instituut zich el-
ders, zowel in als buiten ons land, ter plaatse op Je hoogte van aldaar
plaatsvindende onderzoekingen.

§TERKZAAMHEDEN

Speunwunx

De door de afdelingen en groepen van het instituut rerrichte werkzaam-
heden kunnen in de volgende gebieden worden onderscheiden:

gezondheidstechniek van water, bodem en lucht;
industriële gezondheidstechniek ;
gezondheidstechniek bij het bouwen;
voorlichting.
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7. Gezondheidstechnieb ,udn water, bodem en lucht

'§í'a t e rv e r o n t re i n i g i n g

De onderzoekingen inzake de kunstmatige bereiding van grondwater
werden ten dele in het Leidse duinterrein, doch hoofdzakelijk in het Haagsc
waterwingebied voortgezet. Aanvankelijk verkregen aanwijzingen, dat ver-
schillende ionen zich in de zandbodem met verschillende snelheden zouden
verplaatsen, konden niet worden bevestigd.

Voor de ontkoolzuring en de beluchting van grondwater bij het Inter-
communale §íaterleiding Gebied Leeuwarden (I.§í.G.L.) zijn naast de
oorspronkelijke Kessenerborstel nog twee andere rypen rotoren in ge-
bruik genomen. De resultaten zullen worden vergeleken.

De resultaten van een kleine afvalwaterbeluchtingstank te Amsterdam-
'West bleven beneden de verwachting. Het onderzoek moer daarom worden
voortgezet, evenals de bestudering van her probleem van de rotorbeluch-
ting in detergenthoudend afvalwater.

Het onderzoek. van de meer fundamentele verschijnselen, optredend bij
het filtreren van water, vond plaats in overleg mer her Keuringsinstituut
voor'Waterleidingartikelen (K.I.§f.A.). Voor gezamenlijke rekening werd
per I september onder directe leiding van Prof. Dr. Ir. P. M. Heertjes een
onderzoek aangeyangen in het Laboratorium voor Scheikundige Technolo-
gie der Technische Hogeschool te Delft.

Het onderzoek over het zuurstoftoevoervermogen van rotoren werd
voortgezet. Ter vereenvoudiging van de ,ur.rtofb"pulingen werd een
polarografisch appar aat ontwikkeld.

Het aantal plaatsen in ons land §/aar eenvoudige afvalwaterzuiverings-
installaties (ringsloot met beluchtingsrotor) volgens de door het instituut
ontwikkelde methodiek in gebruik zi.in, neemt gestadig toe. In het buiten-
land zijn in verscheidene landen dergelijke projecren in voorbereiding. In
ons land werden proeven verricht om de bruikbaarheid van het sysr€em
na te gaan voor afvalwater van de aardappelmeelindustrie en fenolhoudend
afvalwater in de mijnstreek.

Voor de bepaling van de organische verontreinigingcn in afvalwater, als
onderdeel van de bestudering van het actief-slib-procédé, werd de D.O.C.-
methode (dichromate oxygen consumprion) als routine-analyse ingevoerd.
De resultaten zullen worden vergeleken met die van de beide tot dusver
toegepaste methoden.

Over de hydrobiologische onderzoekingen in de infiltratiegebieden van
drinkwaterleidingen werd gerapporteerd op het 14e Inrernationale Limno-
Iogen Congres te Wenen,
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Ten slotte werden enkele adviezen verstrekt over zvlemwaterkwaliteit
en uitbreidingsmogelijkheden van enkele baden.

Luchtverontreiniging
Inzake de aard van industriële buitenluchtverontreiniging en de invloed

op de gezondheid werd een literatuurrapport opgesteld. Systematische me-

tingen van aard en voorkomen van verontreinigingen werden voortgezet
en uitgebreid, in het bijzonder in het gebied rond de Nieuwe §í'aterweg.
Hierbij werd een nieuwe, direct-aanwijzende SO2-meter van Engelse oor-
sprong in gebruik genomen.

In het gebied rondom Geleen is een onderzoek begonnen naar de ge-

zondheidstoestand van de bevolking, parallel met een onderzoek naar de

luchtverontreiniging ter plaatse.
Naar aanleiding van in vorige jaren rondom Beverwijk gedane metin-

gen zijn door de industrie maatregelen genomen. In het verslagjaar werden
de metingen voortgezet om het resultaat daarvan te kunnen r.agaan,

Er werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd van verschillende me-

thoden voor het bepalen van zwaveldioxyde.
Met de Vuilafvoer Maatschappij (V.A.M.) te Amsterdam vond overleg

plaats over mogelijke maatregelen ter beperking van stankhinder, optredend
bij bepaalde wijze van compostering van huisvuil.

2. I nd us triële ge zond h eid s tec bnie k

L u ch tv ero n tr ei n i g i n g in in d us tri ël e w e rk ru i m ten
In enkele pigmentfabrieken werd de verspreiding van loodhoudende

pigmenten gemeten, in verffabrieken de verspreiding van benzeen, terwijl
in een grote gieterij stofmetingen werden verricht. Het laatste in verband
methet silicosegevaar, dat ook werd nagegaan voor de hydroblast-installatie
bij het verwerken van stenen, het malen en verwerken van beton, enz.

In het onderzoek, dat veelal een gecombineerd medisch-technisch karakter
droeg, werden ook afzuig- en ventilatiesystemen betrokken.

Aangezien vele nieuwe kunststoffen aanleiding geven tot gezondheids-
technische vragen, zal een bepaalde groep kunststoffen, de fenoplasten,
als eerste aan een nader onderzoek worden onderworpen.

Een nieuw gaswasapparaat werd ontwikkeld, onder meer vqer het bepa-
len van organische verbindingen, b.v. styreen, in de lucht. Ook aan tal van
andere chemische problemen, die bij het luchtverontreinigingsonderzoek
een rol spelen, werd aandacht besteed.

De stofkamer en bijbehorende bezinkkamer kwamen vrijwel gereed.
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Hoge temperaturen in de industrie
Ffet onderzoek betreffende de sterke eenzijdige warmrestraling, waaraan

het menselijk lichaam in sommige industriële klimaten is blootgesteld,, werd
ontwikkeld langs twee wegen. Voor de rechtstreekse meting van de stra-
Iingshoeveelheden werd een pop, de z.g. ,,dummy", met de afmetingen van
een volwassen mens ontworpen, waarin op een aantal plaatsen stralings-
ontvangers zijn aangebracht. Voor oplossingen langs rekentechnische weg
is een planimeter ontworpen, waarmede aan de hand van fotografische op-
namen van een vlak vanuit een bepaald punt de vormfactor van het vlak
ten opzichte van dat punt kan worden bepaald. Vervolgens werd een prin-
cipe-opzet gemaakt voor een handleiding met bijbehorende catalogus, waar-
mede de vormfactor tussen twee vlakken kan worden bepaald.

Lawaai in de industrie
Bij het onderzoek aangaande lawaaidoofheid werd de automatische ana-

lysator voor niet-constant geluid ingeschakeld. In twee industrieën werden
uitvoerigc metingen gedaan in samenwerking met de Bedrijfsgeneeskun-
dige Dienst Dordrecht. Een aanvang werd gemaakt mer een literatuurstudie
over:
a. de invloed van lawaai en geluid in het algemeen op de werking van di-

verse orgaansystemen en het menselijk lichaam als geheel
b. de invloed van lawaai op individuele prestaties en op individueel gedrag.

Over de invloed van lawaai op groepsgedrag werd een veldstudie ver-
richt, gesubsidieerd door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(E.G.K.S.).

Experimenten over de invloed van lawaai op individuele en groepspres-
taties en op groepsgedragzijn in voorbereiding.

3. Gezondheid.stechnieh bij het bouwen

Binnenklimaat van v/oningen en gebouwen
De statistische bewerking van de in de T.N.O.-proefwoningen te Rotter-

dam verkregen meetresultaten betreffende het luchttransport door ramen
kwam gereed. Een aanvang werd gemaakt mer her rapporreren van de di-
verse aspecten der uitkomsten. Er wordt medewerking verleend aan een

studie om te komen tot kwaliteitsverbetering van houten ramen.
De mogelijkheden van het elektrisch analogon voor het bestuderen van

luchtstromingen konden verder worden gerealiseerd. Behalve de invloed
van raamkieren kunnen hierin nu ook de invloed ten gevolge van de zgn.
schoorsteenwerking van trappehuizen en die van door mechanische venti-
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latiesystemcn teweeggebrachte luchtstromingen in diverse combinatres
worden ingesteld, ter bestudering van de ventilatie van gebouwen.

Om de weerstandskarakteristiek van de analogon-units snel te kunnen
instellen, zijn nomogrammen vervaardigd, alsmede een korte handleiding.

Het onderzoek van het binnenklimaat bij verschillende verwarmings- en

ventilatiesystemen staat permanent op het programma. In het bijzonder
wordt daarbij aandacht besteed aan de luchtcirculatie. In een proefkamer
wordt een onderzoek op lange termijn uitgevoerd naar het totstandkomen
van het klimaat als gevolg van diverse verwarmings- en ventilatievoor-
zieningen, alsmede naar de invloed op het klimaat van een koude buiten-
wand, gedeeltelijk voorzien van glas. Een aantal metingen werd uitgevoerd'

Bij het onderzoek naar de mogelijkheid van de toepassing van schaalmo-
dellen voor het bestuderen van de luchtcirculatie in ruimten werd goede

voortgang gemaakt. Enkele modellen voor de nabootsing van isotherme
stromingen (o.a. in de bovengenoemde proefruimte) kwamen gereed'

Voor de anemometer, waarmede zowel de richting als de grootte van een

luchtsnelheid kan worden gemeten, ontwikkeld voor de onderzoekingen in
de proefkamer, werd een octrooiaanvrage ingediend, evenals voor de eer-

der genoemde planimeter.
De resultaten van de enquëte woningverwarming zijn op ponskaarten

overgebracht en ten dele verder bewerkt.
Zowel by het onderzoek in de proefkamer als bij het schaalmodelonder-

zoek wordt steun ondervonden van de zijde van industriële ondernemingen.

Geluidisolatie en geluidhinder
De norm ,,Geluidwering in woningen" behoeft herziening. Op grond

!'an met behulp van de automatische analysator voor niet-constant geluid
verzamelde gegevens betreffende de relatieve geluidsterkte en verschillende
frequentiegebieden van radioprogramma's enerzijds en verschillende
hindercriteria anderzijds, werd nagegaan hoe voor de vereiste luchtgeluid-
isolatie tussen woningen het verband tussen isolatie en toonhoogte zou
dienen te verlopen en welke frequentiegebieden het meest van belang zijn.
Aan de normalisatiecommissie F 3 konden door de Technisch Physische
Dienst T.N.O. en T.H. (T.P.D.) verschafte gegevens over de spreiding
van de geluidisolatie na bewerking ter beschikking worden gesteld.

Voor fundamentele bestudering van het probleem van de flankerende
transmissie werd de medewerking verkregen van een theoretisch inge-
stelde natuurkundig ingenieur, aan wie de opdracht werd verstrekt na te
gaan in hoeverre het mogelijk is de voortplanting van akoestische trillingen
in bouwconstructies te berekenen.
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Voor de modelmetingen ter bepaling van de flankerende transmissie
werden ijkapparaten voor het onderzoek van trillingsopnemers ontworpen.

Bestudering van de verbetering van de contactgeluidisolatie van vloeren
in de etagebouw door de toepassing van zwevende dekvloeren was moge-
lijk door een in voorgaande jaren voorbereide praktijkproef op vrij grote
schaal te Amsterdam. Als afzonderlijk probleem werd hierbij aandacht ge-

schonken aan het vermijden van ,,geluidbruggen".
Het concept-rapport betreffende de lawaaibestrijding in trappehuizen

kwam gereed.
Voor de geluidhinder, toe te schrijven aan het toenemende gemotoriseerd

verkeer, werden gegevens verzameld tijdens een destijds door het instituut
gehouden geluidhinder-enquète. Ook bij de verdere bestudering van dit
probleem zal gebruik worden gemaakt van de automatische analysator
voor niet-constant geluid.

Bij de internationaal nagestreefde normalisatie van de meetmethoden
voor de geluidabsorptiecoëfficiënt werd medewerking verleend.

Dagverlichting en bezonning
Over de opvattingen van de bewoners bereffende de bezonningssituatie

van woningen zijn bij de hiervoor reeds genoemde verwarmingsenquëte te-
vens enige gegevens verzameld, die op ponskaaÍten zin verwerkt. Over de
mogelijkheid om op een overzichtelijke wijze de afscherming door ver-
schillende typen zon§/ering vast te leggen vond een eerste oriëntatie plaats.

'§í'oonvraagstukken

Het eindrapport van de Studiecommissie Grondslagen §Toningwaarde-
ring, waarin een schema wordt ontwikkeld op grond waarvan de kwaliteit
van woningen kan worden beoordeeld, kwam in concept gereed.

Voor de Studiecommissie Functionele Grondslagen van de Voning werd
door het instituut een deelrapport uitgebracht, getiteld: ,,Fysisch-techni-
sche en gezondheidstechnische eisen voor de woning".

Over de bouw van kleuterscholen kwam een rapport gereed, dat zal
verschijnen in de z.g. ,,Blauwe Reeks" van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.

De bemoeiingen met de hiergenoemde rapporten vonden plaats in het
kader van het rapporteurschap en het secretariaat van de Studiecommissie
Grondslagen '§í'oningwaardering en van de Studiecommissie voor de Bouw
van Kleuterscholen, die in handen zijn gesteld van het instituut.

Op uitnodiging van de §íereldgezondheidsorganisatie (§í.H.O.) wordt
op basis van tijdelijk adviseurschap een studie gemaakt van bouwverorde-
ningen in verband met facetten van lichamelijke en geestelijke hygiëne.
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4. Voorlichting

Herhaaldelijk blijkt, dat er in sommige kringen onwetendheid bestaat
ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden van de bereikte onderzoek-
resultaten, waardoor de noodzaak om door middel van publiciteit hieraan
een meer gerichte bekendheid te geven, steeds duidelijker gaat spreken.

Over de verrichte onderzoekingen werden voordrachten gehouden en

verscheen een aantal werkrapporten, tijdschriftartikelen en rapporten in
druk. Op de tentoonstelling ,,Het Instrument" werd een aantal door het
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. ontwikkelde instrumenten ten-
toongesteld. Het instituut werd ook betrokken bij voorlichting van algemene
aard, gezíen de deskundigheid die het op bepaalde terreinen bezit. Enkele
bijdragen werden verzorgd voor de Technische Documentatie Bouwwezen
(uitgave Bouwcentrum).

Door verschillende medewerkers van het instituut werden voordrachten
gehouden in de door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees-
kunde (N.I.P.G.) georganiseerde nascholingscursus voor artsen. Medewer-
king werd verleend bij de voorbereiding van een aanvullende opleiding op
het gebied van bouwen en wonen als onderdeel van deze cursus.

De directeur nam zitting in het bestuur van de Cursus Gezondheids-
techniek, georganiseerd door de Technische Hogeschool en het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs. In het najaar werd voor de eerste maal een

nascholingscursus voor ingenieurs gehouden, omvattende een basiscursus,

gevolgd door afzonderlijke vervolgcursussen in de civiele gezondheidstech-
niek en de industriële gezondheidstechniek. Ook hierin zullen door mede-

werkers van het instituut voordrachten worden gehouden.

Het hoofd van de Afdeling 'W'ater, Bodem en Lucht gaf ziin medewer-
king in de commissie, die een ,,European Course in Sanitary Engineering"
voorbereidt. Het doel van laatstgenoemde cursus is om civiel-ingenieurs een

meer gespecialiseerde opleiding in de gezondheidstechniek te geven, die
hen in staat zal stellen bij te dragen aan de besrijding van de vervuiling
van rivieren en andere waterlopen in een dichtbevolkt en geïndustriali-
seerd gebied als Europa.

Sinds enige jaren wordt ten behoeve van een aantal geïnteresseerde dien-
sten een bedrijfsgeneeskundige literatuurdocumentatie verzorgd. Over de

ervaringen en opvattingen van de gebruikers in binnen- en buitenland wer-
den gegevens verzameld.
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MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

ALGEMEEN

De ondervoorzitter, Prof. Dr. H. C. Burger, heeft het voorzitterschap
in het jaar 1959 vanaf eind april waargenomen.

Het bestuur is in 1959 driemaal bijeen geweest.
De heer K. Breur, radioloog, heeft de benoeming tot lid van het bestuur

van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O., als opvolger van Prof. Dr.
R. H. de §íaard, aanvaard.

Prof. Dr. H. de Vries heeft bedankt als lid van het bestuur van de Me-
disch-Fysische Afdeling T.N.O.

Aan de beurt van aftreden op 1 januari 1960 waren de heren Prof. Dr.
H. C. Burger, K. Breur en Prof. Dr. L. B. §1. Jongkees, die allen zijn
herbenoemd. Prof. Dr. H. C. Burger is ook voor de nieuwe termijn
aangewezen als ondervoorzitter. Genoemde leden hebben de herbenoeming
aanvaard.

In de opvolging van Prof. Dr. H. de Vries moet nog yoorzien worden.
Het bestuur is op 1 januari 1960 als volgt samengesteld:

Prof. Dr. H. C. Burger, onderooorzitter, wnd, ooorzitter,
K. Breur,
Prof, Dr. J. ten Doesschate,.

Prof. Dr. H. A. Snellen,
Prof. Dr. A. J.H. Vendrik,

Frof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Prof. Dr. Ir. C. J. D. M. Verhagen,
Prof. Dr. L. B. §f. Jongkees, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

In het afgelopen jaar kwam het nieuwe laboratorium voor het Medisch-
Fysisch Instituut T.N.O. te Utrecht gereed. Het werd in oktober betrokken.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar hetgeen hieromtrent
elders in dit verslag is vermeld.

\TERKZAAMHEDEN

Opbet'ling aan bet Curatorium inzahe Radiologie en de Commissie van
Bijstand inzahe Radiologie

Zoals reeds in het verslag over her jaar 1958 medegedeeld werd, is inge-
volge het besluit van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. de Radiologische
Verkgroep T.N.O. op I januari 1959 afgescheiden van de Medisch-Fysi-
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sche Afdeling T.N.O. en gebracht onder het bestuur, waaronder reeds de
radiobiologische activiteiten van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ressor-
teren,

Als gevolg van deze afscheiding zijn de werkzaamheden van het Curato-
rium inzake Radiologie en de Commissie van Bijstand inzake Radiologie
beëindigd en werden zij opgeheven, onder dankzegging aan de leden voor
het vele werk dat zij verricht hebben. Gaarne zal in voorkomende gevallen
gebruik worden gemaakt van de bereidwilligheid van de leden der corn-
missie om het bestuur van advies te dienen.

Plannen tot bet instellen aan nieuwe werkgroepen

Bij de bespreking van verschillende subsidie-aanvragen is gebleken dat
er behoefte bestaat aan het instellen van nieuwe werkgroepen.

In dit verband kan medegedeeld worden, dat getracht zal worden om bij
voldoende belangstelling over te gaan tot het instellen van de volgende
werkgroepen:

Verkgroep Hersenonderzoek en -coagulatie met behulp van diepte-
elektroden.
\i7erkgroep Elektro-encefalografie tijdens hartoperaties.

Bescbibbaarstelling geïsoleerd draad ooor diepte-elebtroden.

Gebleken is dat bij verschillende onderzoekinstellingen dringend behoef-
te bestaat aan een zeker soort voor diepte-elektroden benodigd geïsoleerd
draad.

Dit draad wordt slechts in grote hoeveelheden geleverd; terwijl het
bij het individuele gebruik gaat om relatief kleine hoeveelheden.

Aangezien het MedischFysisch Instituut T.N.O. zelf ook behoefte aan
dit draad heeft, is overgegaan tot aanschaffing ervan.

Aan instellingen, van welke verwacht kon worden dat zrj interesse zou-
den hebben voor de aanschaffing van dit draad, is, onder vermelding der
technische bijzonderheden hiervan, de mogelijkheid tot bestelling gegeven.

Verscheidene instellingen hebben reeds van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om in het bezit te komen van dit draad, terwijl de voorraad nog
voldoende is om eventuele andere belangstellenden door levering van dit
draad behulpzaam re zijn.

') Bestellingen kunnen worden geplaatst bij het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.,
Da Costakade 45 te Utrecht; de prijs bedraagt f 25,- per spoeltje van 100m draad.
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'Wnnrcnorp voon ErsrrRo-ENcEFÀLocRÀFIE

l.Onderzoek betrellende bet lohaliseren van primaire epileptiscbe baard.en

Betreffende dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Prof.
Dt. J. Droogleever Fortuyn te Groningen, kan het volgende worden
medegedeeld:

De apparatuur werd verbeterd. Er werd een voorziening getroffen om
met behulp van een elektronische prikkelapparatuur de tijdbasis van de
vierkanaals-oscillograaf re ,,triggeren" in verband met gelijktijdige zenuw-
prikkeling en afleiding uit de geprikkelde spier. Eveneens is het mogelijk
om de tijdbasis te ,,triggeren" door door willekeurige contractie opgewekte
potentialen. De differentialité van de apparatuur werd verbererd, even-
als de stappenverzwakker.

Bij een groot aantal pariënren werd mer behulp van oscillografen een
routine-elektromyografisch onderzoek verricht, zoals bij cenrrale en perifere
zenuwaandoeningen en bij spierziekten.

De proeven met katten werden voorrgezer, waarbij in het rinencefale ge-
bied door chronisch geïmplanreerde diepte-elektroden werd geprikkeld en
afgeleid.

Bij 3 patiënten mer piekhaarden op het elektro-encefalogram werd ge-
tracht de primaire haard te lokaliseren door gelijktijdige afleiding van
meerdere plaatsen op het hoofd.

2. Onderzoeh inzalee frequentie-analyse oan het eleletro-encefalogram bij
prottocatie met flitsprihheling en rnet aleoestiscbe pribheling.

In het begin van het verslagjaar bestonden de werkzaamheden, welke
onder leiding van Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn te Groningen geschie-
den, uit het verzamelen van materiaal, het overbrengen in grafiek en de
visuele vergelijking yan deze grafieken. Vervolgens zijn berekeningen ge-
maakt, die ten slotte geleid hebben ror de toepassing van her normeren.
Het is nog niet mogelijk hier een duidelijk resultaat van re memoreren.
Om het resultaat van de toepassing van deze procedure op constanrheid re
testen worden 10 flitsproefseries berekend bij een niet-epilepticus. Ver-
wacht wordt daardoor enig inzicht te verkrijgen in de grenzen van de me-
thode en de ,,eenheid van maat", die daarna toegepast zou kunnen worden
voor het uiteindelijke meten.

Slaagt dit, dan zal het gehele ingewikkelde resultaat in één grafiek
kunnen worden ondergebracht, waarbij de verschillen waarschijnlijk evident
zijn. Volgens de oude methode waren daar bij één proef 48 grafieken
voor nodig.

Hopelijk kunnen volgend jaar resultaten gemeld worden.
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3. Onderzoehingen betrelt'ende de patholysiologie z'an de temporale epi-
lepsie, betrelfende de eleletromyogralie en betrellende de elehtrocoagu-
latie in d.e bersenen

Deze onderzoekingen worden verricht onder leiding van Dr. O. Mag-
nus te W'assenaar.

a. Onderzoekingen betreffende de pathofysiologie van de temporale epi-
lepsie.

Dit onderzoek heeft in het afgelopen jaar praktisch geen voortgang ge-

vonden, daar voorrang moest worden verleend aan het onderzoek over de

elektrocoagulatie en daar tijd en ruimte ontbraken om beide onderzoekin-
gen tegelijkertijd voort te zetten. Gehoopt wordt, dat dit onderzoek hervat
kan worden wanneer het onderzoek over de elektrocoagulatie is afgesloten
en wanneer het paviljoen voor klinische en experimentele neurofysiologie in
gebruik is genomen.

b. Onderzoekingen betreffende de elektromyografie

In het afgelopen jaar zijn de door het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O.
ontwikkelde elektromyograaf en E.M.G'-analysator ter beschikking geko-

men. Met de elektromyograaf werden 86 patiënten onderzocht en de ka-
rakteristieke E.M.G.-patronen werden op de band vastgelegd' De E.M'G.-
analysator is beschreven in T.N.O.-Nieuws nr' 165: p. 568-570.

Het zal nog geruime tijd duren voor er voldoende materiaal verzameld
is om een definitief oordeel te kunnen vormen over de diagnostische be-

tekenis van deze methode. De voorlopige indruk is, dat deze analysator
een waardevolle aanwinst is om meer kwantitatieve gegeYens over duur en

amplitude van de motor-unit-actiepotentialen te verkrijgen.

c. Onderzoekingen betreffende de elektrocoagulatie

Het onderzoek werd in het afgelopen iaar voortgezet, aanvankelijk met
het elektrocoagulatietoestel volgens Wyss, later met het door Dr. van der

Tweel ontwikkelde coagularie-apparaat. Ook met controle van de temPera-

tuur in de haard door -iddel van een thermo-koppel bleek het nog moeilijk
te zijn constante haarden van voldoende grootte te maken. Daarbij was een

moeilijkheid, dat het onderzoek telkens vrij grote vertraging ondervond,
doordat gewacht moest worden op de anatomische controle. Ten einde dit
te onderva.rgen, werd wederom overgegaan tot modelproeven met plas-

m^-a1ar en eiwit, waarbij wel nuttige gegevens over de optimale vorm van
de elektroden verkregen werden en waarbij bleek, dat met het coagulatietoe-
stel volgens van der T',veel fraaie coagulaten te maken waren. FIet verdere
onderzoek zal echter toch weer bij proefdieren moeten geschieden en in

102



het vervolg zal een vriescoupe-methode worden toegepastr zodat de resulta-
ten sneller ter beschikking komen.

Tegelijkertijd werd door Dr. de Vet in samenwerking met Dr. Magnus
een gewijzigde methode ontwikkeld voor coagulatie met ethopaline en werd
een begin gemaakt met een experimenteel onderzoek over deze methode.

4. Spectrograt'iscb onderzoeh vdn bet elehtro-encefalograrn bf normale
proefpersonen en bij lijders aan epilepsie

In verband met de aanstelling van Dr. §1. Storm van Leeuwen bij het
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. te Utrecht, zal dit onderzoek vanaf I
januari 1960 worden uitgevoerd als onderdeel van het werkplan van dit
instituut,

De bij het onderzoek aangestelde assistent zal zijn werkzaamheden in
het Academisch Ziekenhuis te Leiden, waar het onderzoek oorspronkelijk
werd verricht, beëindigen en de resultaten in de vorm van een proef-
schrift vermelden.

FIet onderzoek naar alfafoci in samenwerking met de heren A. Kamp
en Ir. J. Kuiper is voortgezet. Gegevens verkregen met auto- en kruiscorre-
latie in het Massachusetts Institute of Technology en in het Massachusetts
General Hospital met medewerking van Dr. Brazier en Prof. Rosenblith
wijzen erop, dat de verschillende alfaritme-producerende mechanismen
los" gekoppeld zijn.

Het onderzoek naar de elektrische activiteit van verschillende delen der
hersenen door de assistent M. van der Vliet is voortgezet. Met behulp van
bepaalde analysemethodcn lijkt identificatie van sommige hersengebie-
den op grond van het elektrische patroon mogelijk.

De ontwikkeling in de tijd van het elektro-encefalogram (E.E.G.) bij
welpen is bestudeerd door de assistent M. van der Vliet.

Het coagulatie-onderzoek door Dr. P. L. A. Muskens is voortgezet in de
Ursula-Kliniek te'Wassenaar.

Onderzoek naar frequentieverschillen van het ,,spontane" E.E.G. en van
activiteit, verwekt door prikkeling met behulp van een tweekanalen-fre-
quentie-analysetoestel bij patiënten, is begonnen.

5. Onderzoele betret't'ende de t'requentie-analyse vdn het tbétartime
ten beboeve van het psychiatrisch onderzoeh

De naam van dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Prof.
Dr. L. van der Horst te Amsterdam, is niet meer in overeenstemming met
de aard van het tegenwoordige onderzoek. In verband hiermede zal de be-
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naming voortaan luiden: ,,Onderzoek betreffende de systematische ana-
lyse van het elektro-encefalogram".

In het afgelopen jaar werd wat betreft het onderzoek van het thëtaritme
aan de volgende punten aandacht besteed:

a. De ter beschikking staande apparatuur werd gerevideerd en opnieuw
afgesteld.

b. Een aanvang werd gemaakt met de toepassing en verwerking van en-
kele in de afgelopen jaren verkregen resultaten bij het routine-onderzoek.

c. In verband met voortzetting van het onderzoek naar de samenhang tus-
sen de frequenties van het alfaritme en de schrijfsnelheid is de studie
van de schrijfmotoriek ter hand genomen.

d. Een aantal elektro-encefalogrammen tijdens invloed van lysergine-
zuur-di-ethylamide is geregistreerd in aansluiting op normale E.E.G.'s.
De resultaten worden geanalyseerd.

e. Het voorkomen van de duur van golven in het E.E.G. wordt statistisch
onderzocht.

6. Onderzoele naar het patroon oan de elehtrische dctio;teit bij de prerna-

tuar en de à terme geborenen

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr. G. P. M. Hors-
ten te Amsterdam.

De aanvankelijk hierbij gebruikte draagbare elektro-encefalograaf, welke
in de praktijk niet voldeed, werd vervangen door een nieuwe vierkanaals-
elektro-encefalograaf .

In het jaar 1959 werden ongeveer 1600 E.E.G.'s vervaardigd, waaronder:
54 kinderen per forcipale extractie,
17 kinderen per sectio caesarea,

127 pr ematwr geborenen,
55 kinderen met een abnormale ligging.

Het in gebruik nemen van de nieuwe elektro-encefalograaf in juni 1959
heeft de registratiemogelijkheid aanzienlijk verbeterd.

Thans kunnen E.E.G.'s geregistreerd worden met een tijdsconstante van
1.0 sec., waardoor een beter inzicht verkregen wordt in de langzame fre-
quenties.

Het systeem, dat gebruikt wordt om de kinderen voor een herhalings-
onderzoek op te roepen, is gewijzigd, waardoor een groter aantal aan de op-
roep gevolg geeft.

In samenwerking met de kinderarts J. Hölscher wordt voortgegaan de
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relatie te onderzoeken tussen het E.E.G, en de ontwikkeling van het pre-
matuur geboren kind, terwijl de arts R. v. d. Kar medewerking verleent bij
het onderzoek naar de invloed van kunstverlossingen en abnormale lig-
gingen op de ontwikkeling van het E.E.G. van het Pasgeboren kind. De
gegevens worden in ponskaarten vastgelegd.

Gebruikmakend van de mogelijkheden, die dit grote onderzoek biedt, is

ook een onderzoek ingesteld naar het elektroretinoBram van de prema-
tuur en de à terme geborene, dit tezamen met de oogarts Dr. J. E. §7in-
kelman. De voorlopige resultaten zijn medegedeeld op een vergadering van
de Société frangaise d'ophtalmologie te Pari.fu en gepubliceerd in Bulletin
et mémoires de la Société frangaise d'ophtalmologie.

7. Onderzoeh inzahe licbtprihheling ooor encefalografie, pupillogralie en

retinografie en onderzoek inzalee de llihher-fusie-frequentiebepaling

Betreffende dit onderzoek deelt Dr. L. H. van der Tweel mede, dat in
vervolg op het elektro-fysiologisch onderzoek in cortex en corpus geni-
culatum, in samenwerking met Dr. P. Visser van het Physiologisch Labo-
ratorium te Amsterdam, het elektroretinogram (E.R.G.) bij kat en mens 8e-
registreerd werd bij prikkeling met gemoduleerd licht. Het bleek mogelijk
een amplitude en fasekarakteristiek te bepalen. Het E.R.G. bleek in goede

benadeiing een lineair verband met de prikkel te hebben. Uit de ampli-
tude- en fasekarakteristieken werd een aantal sprongfuncties uitgerekend.
Deze bleken vooral bij de kat in goede overeenstemming met Semeten
krommen.

Bij de kat werd een faseverschuiving van 180' reeds bij 3 Hz bereikt;
dit was tot nu toe bij de mens kleiner. De reacties op verhoging en ver-
laging van de verlichting (variërend tussen 10+ en 105 trolands bij 1 ste-
radiaal) waren bij de kat in goede benadering elkaars tegenovergestel-
den. Er treden bij de gebruikte modulatiediepte (250/o) zeker nog niet-
lineaire effecten op. Bij de kat was de frequentiekarakteristiek afhankelijk
van de gemiddelde verlichting. Hoge frequenties werden meer bevoordeeld
bij grote intensiteiten.

Bij de mens kan boven de subjectieve flikker-fusie-grens nog een dui-
delijk elektroretinogram geregistreerd worden. Zowel bij de kat als bij de

mens worden frequenties aangetroffen, die slecht of niet weergegeven
worden, o.a. in het gebied van 4 - 72 Hz. Het onderzoek wordt voortgezet
o,a. te Parijs met de methode Rémond voor integratie. Er werden te Praag,
Luhacovice, Amsterdam, Utrecht en Soesterberg voordrachten over het
werk gehouden.
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8. Onderzoeh inzake de objectieoe llihher-f usie-lreqaentie met behulp
van het elehtroretinogram

Aan Dr. H. E. Henkes is ten behoeve van dit onderzoek subsidie verleend
voor de aanschaffing van een integrator.

Het klinische onderzoek met behulp van het flikker-elektroretinogram
werd in de verslagperiode voortgezet. Verfijning van de methodiek door het
uitschakelen van foutenbronnen werd verkregen door het invoeren van aan-
zuigende contactglas-elektroden. Verdere verfijning kan verwachr worden
van integratie van de door selectieve versterking gewonnen curves, waar-
door een nauwkeuriger bepaling van de objectieve flikker-fusie-frequen-
tie in de mens gewaarborgd wordt. De speciale voor dit doel te bouwen in-
tegrator kwam echter nog niet ter beschikking.

9. Onderzoek inzalee de ontwihkeling oan de retinalanctie na d,e geboorte

Aan Prof. Dr. G. P. M. Horsten en Dr. J. E. \Tinkelman re Amsterdam
werd begin 1959 ten behoeve van dit onderzoek een subsidie verleend voor
de aanschaffing van een frequentie-analysator.

De inleidende experimenten zijn reeds geëindigd. De experimenten zelf
konden nog niet worden aangevangen wegens gebrek aan proefdieren van
de voor het onderzoek noodzakelijke leeftijd. In het begin van 1960 zullen
deze proefdieren ter beschikking komen, waarna het eigenlijke onderzoek
een aanvang zal nemen.

10. Onderzoeh oaer de elehtriscbe actioiteit en de prilehelbaarheid oan het
raggenerg na doorsnijding

Deresultaten van dit onderzoek rechtvaardigen de voortzettingervanniet;
op voorstel van Prof. ten Cate is dit onderzoek derhalve afgesloten en af-
gevoerd van het programma van de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O.

rUírnrcnorp,,SrANDaARDrsATrE vAN or FoNocenDIocRAFIE"

In het afgelopen jaar werd het onderzoek naar de beste filters, te ge-
bruiken bij het opnemen van fonocardiogrammen,. voortgezet, terwijl be-
gonnen werd met het vergelijken van fonocardiogrammen opgenomen met
verschillende filters.

Voor mededelingen hieromtrent en over verdere onderzoekingen wordt
verwezen naar hetgeen elders in dit verslag bij de werkzaamheden van het
Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. is medegedeeld.
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W'rnrcnorp voon ElrrrRoMyocRAFrE

Dr. Jw. van den Berg te Groningen heeft de uitnodiging om deel uit te
maken van de lVerkgroep voor Elektrornyografie aanvaard.

De samenstelling van deze werkgroep is op I januari 1960 als volgt:

Ir. D. H. Bekkering,
Dr. Jw. van den Berg,
Dr. P. C. Boone,

J. H. van Luyk,
Dr. O. Magnus,

J. Mol,

Dr. §7. Storm van Leeuwen,
Dr. L. H. van der Tweel.

Dr. J. §í. G. ter Braak, D. van der Most van Spijk,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Dr. A. J. R. Simons,
Dr. §í. J. M. Hootsmans,
Ir. J. Kuiper, secretaris,

Aangezien het wenselijk is gebleken, dat in bepaalde gevallen de ver-
gaderingen van de werkgroep ook worden bijgewoond door de naaste mede-
werkers van de leden, werd besloten dat de leden zich kunnen doen ver-
gezellen van introducé's op een vergadering, indien daar voor introducé's in-
teressante onderwerpen besproken zullen worden. Bovendien werd be-
sloten dat per instelling of kliniek, waar elektromyografie wordt bedreven,
slechts één medewerker lid zal zijn van de werkgroep, uitgaande van de

tegenwoordige samenstelling van de werkgroep, Deze maatregelen moeten
dienen om te voorkomen dat de werkgroep een zodanige omvang zou krij-
gen, dat intensief overleg niet meer mogelijk zou zi1n.
De werkgroep is in het afgelopen jaar driemaal bijeen geweest. Bij deze

bijeenkomsten werden de volgende onderwerpen behandeld, respectie-
velijk demonstraties gegeven:

Dr. J. Strackee: De eisen, welke aan de bandbreedte van de elektronische
apparatuur gesteld dienen te worden voor een voldoende kwaliteit van de

weergave van het E.M.G.
Dr. L. H, van de Tweel: Het fotograferen van

signalen.
Dr. L. H. van der Tweel: 'Weerstandmeting aan de

overgang met E.M.G.-signaal als meetsignaal.
Dr. §7. J. M. Hootsmans en Dr. L. H. van der Tweel:

a. Het elektrische geprovoceerde E.M.G.
b. Demonstratie van een door Dr. L, H. van der Tweel vervaardigde

meervoudige elektrode.
Dr. §í. J. M. Hootsmans, Dr. J. Strackee en Dr. L. H. van der Tweel:
Demonstratie van het adaptatie-apparaat.
De wijze van steriliseren van elektrische naalden, welke vereist is ten

einde virusbesmetting onmogelijk te maken.

zeer korte E.M.G.-

patiënt; elektrode-
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D. van der Most van Spijk:
a. Het vóórkomen van zenuw-actiepotentialen in het elektromyogram.
b. Het E.M.G.-onderzoek van oogspieren.

Dr. H. F. R. Prechtl: Demonstratie van een patiënte met spieraandoe-
ningen,

Dr. J. van den Berg:
a. Over de oorzaken van de onrust van het E.M.G. bij de rustende spier.
b. Over de koppeling van de verschijnselen in en om het membraan met

de contractie van de spier.
c. Demonstratie met een toestel voor het simultaan hoorbaar maken van

de geïntegreerde activiteit van een aantal spieren.
Dr. H. F. R. Prechtl: Myografisch onderzoek van bewegingscoördinaties.

Verkbespreking door J. H. van Luyk.
a. Techniek van het E.M.G.-onderzoek met de beschikbare apparatuur.
b. Verschillende gevallen met complexe potentialen.

1. ,,Motor unit" activiteit in gedenerveerde spieren,
2. Reïnnervatiepotentialen.

c, Voor- en nadelen van de fotografische registratie.

Doon oe Mrorscu-Fvsrscnr ArorrrNc T.N.O. zELvE AANcEvATTE oNDER-
ZOEKINGEN

l. M ed.isch-F ysisch Institua, 7.N,O.

De directeur, Ir. D. H. Bekkering, heeft over de werkzaamheden en
bevindingen van het instituut het volgende medegedeeld:

Algemeen
De werkzaamheden aan de bouw van het Medisch-Fysisch Instituut

T.N.O. culmineerden dit jaar in het in gebruik nemen van het nieuwe
gebouw in de loop van oktober 1959.

Door de ruimtewinst en de daardoor mogelijk geworden personeelsuit-
breiding kunnen de werkgroepen nu vollediger bezet worden.

Met het in dienst treden van Dr. §í. Storm van Leeuwen kon een Af-
deling Elektroneurologie tot de mogelijkheden gaan behoren, wat aanleiding
gaf tot het vaststellen van de werkprojecten: ,,E.E.G.-algemeen", ,,Analyse
E.E.G.-medisch", ,,Analyse E.E.G.-fysiologisch" en ,,Diepte-exploratie".
Over deze onderwerpen zal voor het eerst in het volgend jaar verslag uit-
gebracht worden daar hier op het ogenblik nog pas sprake is van het kiezen
van een Punt van aanvang.

Diverse besprekingen en vergaderingen, waarop medisch-fysische onder-
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werpen aan de orde waren, werden bijgewoond, zoals de ,,Tagung Deutsche
Gesellschaft fiir Kreislaufforschung" te Bad Nauheim, de Boerhaave
Cursussen voor Cardiologie te Leiden en de IIe Internationale Conferentie
over Medische Elektronica te Parijs.

Elektrobiologie
Frequentie-analyse van het E.E.G.
Er werd verder gewerkt aan de direct-schrijvende frequentie-analysaror.

Tevens werd begonnen mer het ontwerpen van getransistoriseerde filter-
schakelingen, waarbij moeilijkheden werden ondervonden ten gevolge van
temperatuursinvloeden. Ook werd medegewerkt aan het bedrijven van fre-
quentie-analyse van het E.E.G. tijdens hartoperaties mer extracorporale cir-
culatie in het Acadenrisch Ziekenhuis te Leiden.

Impulssortering E.M.G.
De impulssorteerder ten behoeve van elektromyografisch onderzoekkwam

gereed en werd in de St. Ursula-kliniek te §íassenaar opgesteld om in de
kliniek te worden beproefd.

De belangstelling voor dit apparaat van de zijde van het Academis ch Zie-
kenhuis te Utrecht is van dien aard, dat verzocht werd een tweede con-
structie in een enigszins gewijzigde vorm re vervaardigen.

E.E.G.-telemetrie.

Proeven werden genomen in het vrije veld met de zenderinstallatie voor
E.E.G.-telemetrie.

Hierbij bleek ten gevolge van de miniaturisatie in de modularor bij her
telemetreren van twee E.E.G.'s overspraak op te treden. Als consequentie
moest het systeem van de amplitude-modulatie verlaren worden. Nu wordt
er verder gewerkt aan een ,,pulscode"-modulatie.

Onderzoek aan E.M.G.-naald-elektroden.
Een proefopstelling is in voorbereiding ter bepaling van de overgangsim-

pedanties van naald-elektroden in elektrolyten.
Het blijkt moeilijk over dit onderwerp geschikte literatuur te vinden.

Àkoestiek
Fonocardiografie

FIet onderzoek naar de beste filters, te gebruiken bij het opnemen van
fonocardiogrammen, werd dit )aar voortgezet en nadert zijn voltooiing.
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Begonnen werd intussen met het vergelijken van fbnocardiogrammen,
opgenomen met de dezerzijds gepropageerde filters en met de gebruike-
lijke filters. Hiervoor wordt een Cardirex direct-schrijvende fonocardio-
graaf gebruikt.

Een onderzoek werd verricht om door middel van pulsfrequentiemodu-
latie het elektrocardiogram op één der twee sporen van een tweesPoors-

bandrecorder op, respectievelijk af te spelen, terwijl gelijktijdig via het an'
dere spoor hartgeluiden worden geregistreerd.

Astma- geluidonderzoek

Dit jaar werden weer geluidsspectrogrammen van ademhalingsgeluiden
opgenomen. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het \flilhel-
mina Gasthuis te Amsterdam.

Cybernetica
Algemeen

De aandacht werd hoofdzakelijk gericht op twee problemen, n.l. de ac-

tiviteiten te verklaren in de vezels van de akoestische zenusr voor en na de

nucleus cochlearis, terwijl in de tweede plaats werd nagegaan onder welke
voorwaarden in een gebied waar veel neuronen dicht bij elkaar liggen acti-
viteit onderhouden en voortgeplant kan worden.
Regelsystemen van de bloedsomloop

Er werden o.m. berekeningen uitgevoerd om bij constante stroom in elas-

tische buizen de voortplantingssnelheid van een drukgolf te bepalen. Hier-
bij werden de elastische eigenschappen van de buiswand en de vloeistof-
vrijving in de berekeningen betrokken.

Neurofysiologie
Van mei tot september bracht Dr. §í. Storm van Leeuwen een be-

zoek aan Amerika, waarbij hij geruime tijd doorbracht in het Massachusetts
Institute of Technology, Boston, U.S.A.

Om verschillende redenen is het bezoek aan Amerika van betekenis ge-

weest. Ten eerste heeft het werk met de correlator nieuwe en onverwachte
gegevens aan het licht gebracht, n.l. dat er grote mate van correlatie bestaat

iussen 't erschillende alfaritme producerende mechanismes. Hierdoor is een

beter inzicht verkregen in de aard van de E.E.G.-ritmes.
Ten tweede zijn de ervaringen, opgedaan bij het onderzoek naar de reac-

ties in verschillende delen der hersenen op fysiologische prikkels, van Sroot
belang en stimulerend voor soortgetijk onderzoek alhier' Ten derde is een
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inzicht verkregen in de werkingswijze van verschillende auromatische re-
kenmachines en is een idee verkregen over de aard der vragen, welke deze
machines voorgelegd kunnen worden en over de wijze waarop de vragen
gepresenteerd moeten worden.

Thor ax-f y siologie
Astma- en longmechanica

Dit jaar werd in samenwerking mer Dr. E. Dekker het onderzoek voort-
gezeÍ naar het laminair of turbulent zijn van de luchtstroming in de grote
luchtwegen.

Verder werd een proefopstelling ontwikkeld, waarmede de stroomsnel-
heid en het volume van de ademlucht en de druk in de borsr en buik van
een proefpersoon geregistreerd kunnen worden.

Instrumentatie
Cardiotachometrie

Aan het einde van dit verslagjaar kon eindelijk tijd gevonden worden om
de ontwikkeling van een relemerersysreem ter hand re nemen. Dit onder-
zoek vindt plaats in samenwerking mer het Nederlands Instituut voor Prae-
ventieve Geneeskunde re Leiden.

Apparatuur voor derden
Gebouwd werd een 2-kanaals elektromyograaf voor het Sr. ElisaberhZie-

kenhuis te Tilburg, waarbij elektromyogrammen al of niet op de bandre-
corder kunnen worden opgenomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de
in het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. ontwikkelde versrerkers met hoge
rejectiefactor.

Automatisering hart-longmachine
De automatisering van de kunstmatige hart-longmachine van het rVilhel-

mina-Gasthuis te Amsterdam kwam dít jaar gereed, met dien verstande dat
de hoeveelheid bloed, die in de pariënr wordt gebracht, gelijk gehouden
wordt aan de hoeveelheid bloed, die de patiënr verlaat.

2. Werhgroep gedetacbeerd bij Prot'. Dr. H. C. Burger te (Jtrecbt

Voor de werkzaamheden in het afgelopen jaar van de werkgroep, welke
is gedetacheerd bij Prof. Dr. H. C. Burger te Utrecht wordt veiweren na ,
de eerstvolgende 4 punten van het volgende hoofdstuk.
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IN ceNc ZTJNDE oNDERZoEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE vÀN DE

MrolscH-Fvsrscnr AroruNc T.N.O.

A. FvsroroclE EN INTERNE GENEESKUNDE

l. Onderzoeh betret'fende de slagaolurnemeting van bet hart

Het eindrapport van het onderzoek inzake de ballistocardiograaf, dat een

onderdeel is rràn het onderzoek betreffende het slagvolume van het hart,
zal verschijnen in de vorm van een publikatie.

2. Onderzoeh inzahe de f ysische grondslagen oan de percussie

De wetenschappelijke medewerker bij dit onderzoek zal met ingang van
1 januari 1960 overgaal naar het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. te

Utrecht. Verwacht wordt dat het onderzoek in de loop van het jaar 1960

beëindigd zal worden.
In 7959 is voornamelijk onderzoek gedaan betreffende de beweging van

de thorax zelf ten gevolge van de percussie. De uiwijking van de borstkas

is capacitief gemet;n, waarbij de thoraxwand één van de platen van de

meetcondensator vormt. Bezwaren van deze methode zyn o.a. het variëren
van de gevoeligheid met de afstand meetpunt-thorax ten gevolge,van de

ademhaling e, het t iet kunnen meten oP de plaats waar gePercuteerd wordt'
Deze beziaren worden voorkomen door gebruik te maken van piezo-elek-
trische versndllingsmeters, welke rechtstreeks op de borstkas geplaatst wor-
den; deze kunnen tevens als plessimeter dienst doen.

Uit metingen met boven[enoemde aPParatuur is gebleken, dat eel be-

langrijk gedÀlte van de borstkas tor het geluid bijdraagt; her geluid ont-

staàt dus niet alleen door de afstraling van het kleine stukje thorax waaroP

de percussie plaatsvindt.

3. Onderzoeh inzake de Polsgolf

Gedurende het afgelopen jaar werden de berekeningen om inzicht te krij-
gen in de groorte lnà, d. faseverschillen russen druk en wanduitwijking bij
drukgolven in slangen voortgezet.

Er'werd ee, fasà-eter gemaakt voor frequentie van 1 tot 10 FIz om de

faseverschillen russen de àrukken op verschillende plaatsen van een rub-

berslangl waarin sinusvormige drukgolven werden opgewekt, te. kunnen

meren. 
-Mer 

behulp van deze far.-.té. werd voor enkele dikwandige slan-

gen de voortplanii.rgssnelheid van sinusvormige drukgolven bepaald. Het
i-, ,o, .ru ,o. 

".hr.t 
niet mogelijk dit voor dunwandige slangen te doen, om-

dat de sinusvormige golf in de slangen wordt vervormd.
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Om aan dunwandige slangen toch de yoortplantinBssnelheid te kunnen
meten, wordt een elektrisch filter gemaakt, dat alleen een sinusvormig
signaal van een te kiezen frequentie (beneden l0 F{z) doorlaat, waardoor
uit het vervormde signaal het sinusvormige signaal weer terug verkregen
wordt.

4. Onderzoele naar een duton'tdtiscb geregeld beademingsapPdrdat

De bij dit onderzoek werkzame wetenschappelijke medewerker zal per
7 januari 1960 overgaan n^ar het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. te
Utrecht. Het onderzoek, dat hij aldaar en in de afdeling longziekten van de

Stichting Academisch Ziekenhuis te Utrecht zal verrichten, zal niet gericht
zijn op de constructie van een regelapparaat voor de kunstmatige ademha-
ling, maar meer algemeen op de ademmechanica. Prof. Burger zal bij dit
onderzoek als adviseur betrokken blijven.

Doelstelling bij dit onderzoek was het ontwikkelen van een beademings-
apparatuur, welke zich automatisch zou aanpassen aan de wisselende be-
hoeften van de patiënt. Om het beademen van patiënten nader te kunnen
bestuderen, moet men beschikken over geschikte instrumenten voor het
meten van drukken, ademstroomsterkten en volumina, analoog aan die voor
onderzoek op het gebied der ademmechanica. Met de afdeling Longziekten
van de Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht is daarom samengewerkt
aan de ontwikkeling der apparatuur en methoden voor het ademmecha-
nica-onderzoek.

De registratiemogelijkheden zijn uitgebreid opdat ook nagegaan zal kun-
nen worden of met de gebruikelijke modelvoorstelling voor de long, be-
staande uit een serieschakeling van een compliance en een stromingsweer-
stand, de waarnemingen voldoende te beschrijven zijn.

5. Onderzoeleingen met de cardiotachometer

De onderzoekingen met de cardiotachometer, welke het Nederlands In-
stituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden in bruikleen heeft van
de Medisch-Fysische Afdeling T.N.O., worden verricht onder leiding van
Dr. F. H. Bonjer te Leiden.

De cardiotachometer werd in het verslagjaar hoofdzakelijk gebruikt bij de

fysiologische onderzoekingen in de klimaatkamer. De invloed van de kli-
maatomstandigheden op de bekende betrekking tussen arbeidsintensiteit
en hartfrequentie was één van de aspecten, die onderzocht werden bij de

studie over de invloed van gecombineerde arbeids- en hittebelasting op de

mens. Tevens werden gedurende dft jaar enkele onderzoekingen r,aar ar-
beids- en hittebelasting in de industrie verricht.

tt3



6. Onderzoeh betret't'ende d.e continue meting aan d,e bloed.druh

Yan Prof. Dr. A. J. H. Vendrik is bericht ontvangen dat wegens ziekte
van de wetenschappelijke medewerker dit onderzoek gestagneerd is.

7. Onderzoele inzahe perit'ere circalatie

Dit onderzoek wordt verricht door een werkgroep, waarvan deel uitma-
ken: Prof. Dr. E. J. Ariëns, Prof. Dr. J. Mali en Prof. Dr. A. J. H. Vendrik,
allen te Nijmegen, en Dr. J. B. Stolte te Tilburg.

De subsidiëring is I september 1957 aangevangen.
Op verzoek van Prof. Dr. A. J. H. Vendrik is voor de periode var I ja-

nuari 1960 tot 1 januari 1961 wederom een subsidie beschikbaar gesteld.
Over de voortgang der werkzaamheden kan het volgende worden ver-

meld:
FIet onderzoek inzake perifere circulatie is opgezet om te trachten deperi-

fere bloeddoorstroming, onderscheiden naar huid- en spierdoorbloeding, zo-
wel bij mens als dier te meten om vervolgens de invloeden van diverse om-
standigheden op de circulatie te onderzoeken.

De uitbouw van de dierexperimenten, waarbij de achterpoot van de hond
meetobject is, is thans zover gevorderd dat onder goed gedefinieerde om-
standigheden de werking van diverse farmaca op huid- en spierdoorbloe-
ding gemeten kan worden.

Zowel de reacties op fysiologische stoffen zoals adrenaline, noradrena-
line, acetylcholine en histamine, als ook op farmacologische vaatverwijders
zoals isopropylarterenol, dihydroergotamine, regitine, ilidar, priscol, dilatol
en duvadilan worden onderzocht. Door middel van combinaties wordt ge-
tracht hierin een breder inzicht te verkrijgen.

Daarnaast biedt het dierexperiment de gelegenheid verschillende metho-
den ter bepaling van de bloeddoorstroming te testen door vergelijking
onderling of met de druppeltellers. Metingen met de Calorimetersonde van
Hensel, de Calorimeterpille van Aschoff, met een modificatie van een

meetmethode van Felix en met een thermostroommeter volgens Rein zijn
gaande of in voorbereiding.

Het klinisch onderzoek bij patiënten met perifere vaatstoornissen vor-
dert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van plethysmografie volgens §íhitney
eventueel gecombineerd met ergometrie.

De continue meting van de zuurstofverzadiging van het bloed, waaruit
belangrijke gegevens omtrent de circulatie kunnen worden verkregen, is

een probleem dat de voortdurende aandacht heeft.
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8. Onderzoeh naar de hemodynamische geaolgen aan een stenose in een

bloedvat of in het hart

Betreffende dit onderzoek, dat onder leiding staat van Prof. Dr. H. A.
Snellen te Leiden, is het volgende verslag ontvangen:

Het meten van de drukvariaties, die ten gevolge van ,,,wervels" achter
een stenose ontstaan, is voortgezet. Voor het registreren van de intracardiale
geruisen bestaan drie methoden, die alle drie geprobeerd zijn.
a. De methode volgens Luisada, waarbij de drukvariaties via de catheter

de drukopnemer bereiken en zo gedetecteerd worden.
b. De methode volgens Lewis, waarbij een bariumtitanaatkristalletje, ge-

monteerdaandetip van de catheter, de drukvariaties omzet in elektrische
wisselspanningen, welke na versterking geregistreerd kunnen worden.

c. De methode volgens Soulié, waarbij een inductieve drukopnemer even-
eens aan de tip van de catheter is aangebracht, zodat het ook hier-
mede mogelijk is de drukvariaties direct ter plaatse aan te tonen.

Met de eerste methode was reeds enige ervaring opgedaan. Deze me-
thode bleek in de meeste gevallen goed te voldoen.

Voor de tweede methode is een catheter aangeschaft en de benodigde
voorversterker gemaakt. Het door het bariumtitataat afgegeven signaal
blijkt zeer klein te zrjn, zodat de signaal-ruis-verhouding, ondanks vele
voorzorgsmaatregelen, niet gunstig genoemd kan worden. Bovendien blijkt
de catheter zeer slap te zijn, zodat het inbrengen hiervan en het leggen op
de juiste plaats zeer moeilijk is. Het is dan ook niet gelukt hiermede
redelijke curven te verkrijgen.

Het apparaat voor de derde methode is door een firma enige tijd ter be-
proeving gegeven. De hiermede opgenomen curven zijn zeer fraai. Toch
blijken deze tot nu toe niet essentieel te verschillen met de tegelijkertijd
opgenomen intracardiale fonocardiogrammen volgens de eerste methode.
Daar gebleken is, dat de patiënten deze catheter niet kunnen verdragen, is

met deze methode gestopt.

9. Onderzoehingen inzahe.de elektrokymogralie

Bij dit onderzoek onder leiding van Prof. Dr. H. A. Snellen te Leiden,
wordt gebruik gemaakt van een elektrokymograaf, welke door de Medisch-
Fysische Afdeling T.N.O. in bruikleen is gegeven.

In het verslagjaar werden circa 150 elektrokymogrammen gemaakt, waar-
van de overgrote meerderheid bestond uit elektrokymogrammen van pa-
tiënten en de rest van de normale proefpersonen.

De indruk werd verkregen dat de elektrokymografie voor de diagnose
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van mitraal-stenose en mitraal-insufficiëntie betekenis heeft. Hetzelfde geldt
voor de infundibulaire pulmonaalstenose.

Thans staat de elektrokymografie een methode ter beschikking om de

absolute bewegingsgrootte der contouren te registreren gelijktijdig met het
opnemen van de elektrokymografische curven. Het is mogelijk, dat ook
hieruit nog punten te voorschijn komen, die klinisch van betekenis zijn.

Ten slotte staan experimenten op het programma, waarbij de intrinsieke
bewegingen van de ventrikels (dus zonder de zg. positionele verschuivin-
gen) vastgesteld kunnen worden. De mogelijkheid bestaat, dat uit de verge-
lijking van de elektrokymografische bewegingspatronen met deze intrinsie-
ke bewegingspatroner een betere interpretatie van de elektrokymogra-
fische curven te voorschijn zal komen.

Verwacht wordt dat met bedoelde experimenten binnen een halfjaar een

aanvang kan worden gemaakt.

lO. Onderzoek inzahe het t'onocardiograrn in samenhang net de polscurve

Van dit onderzoek, dat verricht werd onder leiding van Prof. Dr. H. A.
Snellen te Leiden, zal het eindrapport in de vorm van een proefschrift ver-
schijnen.

71. Onderzoek naar het aerband tussen vibraties aan de hals en geruisen

van het hart

Van Dr. A. P. M. Verheugt is bericht ontvangen dat het onderzoek we-
gens technische moeilijkheden in het jaar 1959 geen voortgang heeft kun-
nen vinden.

72. Onderzoeh inzahe d.e interPretdtie oan loto-elektrische en pletbysmo-
grafiscbe rnetingen oan de perit'ere circulatie

Ten behoeve van dit onderzoek is voor de periode van 1 mei 1959 tot 1

mei 1960 aan Dr. Jw. van den Berg een subsidie beschikbaar gesteld voor
materiaalkosten en voor salariskosten voor de bij dit onderzoek werkza-
me radiotechnicus. Tevens werd bij de subsidieverlening er rekening mee

gehouden, dat voor dit onderzoek een fysicus aangetrokken zou worden.
Blijkens een mededeling van Dr. van den Berg is hij erin geslaagd een fy-
sicus aan te trekken, die in januari 1960 in dienst zal treden.

Gedurende het jaar 1959 werd het in 1958 begonnen onderzoek voortge-
zet. Dit onderzoek geschiedt in nauwe samenwerking met de cardiologische
afdeling van de Interne Kliniek (D.. J. Nieveen), waar hy een zeer groot
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aantal patiënten foto-elektrische en plethysmografische meringen van de
perifere circulatie werden verrichr door de heer H. S. Elings, die inmiddels
op dit onderwerp gepromoveerd is. Bij deze metingen kwamen tal van in-
teressante verschijnselen naar voren, waarvan de interpretatie op moeilijk-
heden stuit omdat een zeer groor aantal factoren in het spel is,, zodat de
resulterende krommen niet gedetailleerd te voorspellen zijn. In dit verband
wordt, nadat voorlopige experimenten gunstig uitvielen, een elektrisch ana-
logon van de gehele bloedsomloop gebouwd. Dit analogon zal ongeveer
700 secties bevatten. De ervaringen mer een inmiddels voor andere doel-
einden gereedgekomen elektrisch analogon van de trachea, de longen en
de weefsels waren hierbij zeer waardevol. Met behulp van het analogon zal
het mogelijk zijn om de hemodynamica en de patho-hemodynamica van
het hart en het perifere systeem exact na te bootsen. Er wordt nog steeds
gewerkt aan het verzamelen van de daartoe benodigde anatomische en
functionele gegevens. De resultaten van een onderzoek door D. Hk. de
Vries over de hemodynamica bij stenoses vrorden hiertoe verwerkr, terwijl
de heer J. Scholten een onderzoek is begonnen over de capillaire circu-
latie.

13. Onderzoeh naar de rnecbaniscbe eigenschappen adn de long ten be-
hoeoe o an he t longt' unc t ie- ond erz o e b

Omtrent dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Prof. Dr,
H. Deenstra te Utrecht, kan worden medegedeeld, dat een gezamenlijke
elektronische werkplaats voor de elektronici van de afdeling longziekten
en de afdeling hartziekten in de Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht
is ingericht en in gebruik genomen. Aan de ademmechanica-opstelling
zijn diverse verbeteringen en uitbreidingen aangebracht. Verder zijn enkele
speciale apparaten geconstrueerd en diverse elektronische appararen gere-
pareerd.

14. Onderzoeh naar het ontstddnsmechanisme aan lysiologische en pdtbo-
lo gisc b e It art ger ui sen

Dit onderzoek sraar onder leiding van Prof. Dr. D. Durrer re Amsterdam.
Aangezien de wetenschappelijke medewerker op 16 september 1959 in een
nieuwe functie bij de afdeling van Prof. Durrer bij het §flilhelmina-Gasthuis
te Amsterdam benoemd werd, is op verzoek van Prof. Durrer het subsidie
met ingang van deze datum stopgezet. Het onderzoek blijft wel op het
programma staan, maar er zal slechts incidenteel aan gewerkt kunnen
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worden, waarbij Prof. Durrer contact met de Medisch-Fysische Afdeling
T.N.O. zal houden.

In verslagjaar werd getracht een techniek te ontwerPen om hartgeruisen
in en op het blootliggende hart van een proefdier te registreren. Fliertoe
werd in modelproeven gebruik gemaakt van geactiveerd bariumtitanaat' De
grootste moeilijkheid, die nog niet overwonnen is, was het elekuisch isoleren

van de bariumtitanaatkristallen onder behoud van de gevoeligheid voor in
een vloeistof optredende trillingen.

Deze proeven worden in 1960 voortgezet.

B. Nrunoloclr

Onderzoeh inzahe de toepassing oan ultrageluid bij de diagnostieh oan
bersenaandoeningen,

Ten behoeve van dit onderzoek is op verzoek van Dr. J.§f. G. ter Braak
voor de periode van 1 december 1959 tot 1 december 7960 voor het tweede
jaar subsidie verleend.

Een korte samenvatting van het jaarverslag volgt hieronder.
Bij een onderzoek met behulp van de ultrageluid-echo-methode werden

verdere gegevens gevonden voor de oPvatting, dat de z.g. midden-echo ver-
oorzaaki wordt door de overgang van hersenen op liquor (aanwezigheid

van deze echo bij afwezigheid van sePtum pellucidum en glandula pinealis,

tegenfase-pulsatie van een dubbele midden-echo etc.). Nader werd aange-

toónd dat-extra cerebrale hemaromen door echo's afkomstig van het schei-

dingsvlak tussen hersenen en bloed zichtbaar gemaakt kunnen worden.
op verschillende wijzen werd getracht bepaalde reflecties te identifice-

..r, -.t bepaalde gedeelten van het ventrikelsysteem' Een geheel bevredi-
gende oplossing voor dit vraagstuk werd nog niet gevonden'

Bij onderzoekingen van de z.g. echo-pulsaties, waarbij deze geregistreerd
werden gelijktijdig met elektrocardiogram, carotisPols en liquordrukpols-
pulsaties, werden bepaalde betrekkingen gevonden tussen de hoogte van
àe liquordruk en de amplitudo van de echopulsaties; een eenvoudig crite-
rium van de schatting van de liquordruk op grond van het gedrag van de

echo-pulsaties kon nog niet gevonden worden,
Meiing van de ,,carotis-echo-pulsatie" (carotis-echo-latentie) aan twee kan-

ten bij patiënten met ruimtebeperkende processen in een hemisfeer bracht
verschillen in de carotis-echo-latentie tussen beide zíidet aan het licht, die

mogelijk voor de lokale diagnostiek van waarde kunnen blijken.
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C. Oro-rnrNo-LÀRYNGoLocrE

l. Onderzoeh inzahe de verstaanbaarbeid aan gelilterde spraah

FIet onderzoek staat onder leiding van Prof. Dr. H. C. Huizing.
FIet onderzoek naar de verstaanbaarheid van twee binauraal aangeboden

spraakbanden van verschillende klankkleur werd voorlopig beëindigd in
de vorm van een proefschrift van de hand van Dr. M. Taselaar, getiteld:
,,Over binaurale versterking en de verstaanbaarheid van spraak".

Er werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de verstaanbaarheid
van gefilterde spraak bij lawaaidoven. Door middel van filtering werd een

frequentiekarakteristiek verkregen, welke wat betreft de doorgelaten
spraakcomponenten het spiegelbeeld is van het voor lawaaidoven typische
drempelaudiogram. Bij gebruik van dienovereenkomstig geselecteerd spraak-
testmateriaal blijkt, dat bij gebruik van deze karakteristiek nog 100 0/o ver-
staanbaarheid mogelijk is voor normale oren.

Het ligt in de bedoeling na te gaan hoe de lawaaidove reageert bij deze
kwalitatieve vorm van spraakaudiometrie.

2. Onderzoeh inzahe de oorzahen aan neusacbtigbeid, van de stem

De subsidieverlening ten behoeve van dit onderzoek, dat verrichr wordt
onder leiding van Prof. Dr. E. Huizinga, eindigde op 31 december 1959.

In het jaar 1959 werden alle werkzaamheden normaal voortgezet en werd
vooral veel met luisterproeven gewerkt. De grafische bewerking van sona-
grammen van normale en nasale klinkers leverde geen criterium op voor
de aan- of afwezigheid van nasaliteit. Daarom werd op verschillende wrlzen
materiaal verzameld voor luisterproeven. De rol, die de aan- en uitlooppe-
rioden van een klinker spelen, werd geëlimineerd door alleen het midden-
fragment van iedere klinker op de band te monteren. Dit werd gedaan van
normale en nasale klinkers, gesproken door één proefpersoon, en eyeneens
van series klinkers afkomstig van een aantal mannen- en vrouwenstemmen.
Een groot aantal luisteraars heeft van al deze klanken aangegeven of ze
normaal dan wel nasaal bevonden werden. Deze beknotte klinkers bleken
niet belangrijk anders geïnterpreteerd te worden dan de volledige. De uit-
komsten van het grafisch uitzetten van formanten der hoofdklinkers gaven
evenmin veel houvast. Daarom werd overgegaan tot het filteren der ge-
sproken normale en nasale klinkers, waarbij telkens andere frequentiege-
bieden doorgelaten werden. Vele series van zo bewerkte klinkers werden
met verschillende opdrachten aan een aantal luisteraars aangeboden. De
resultaten van deze uitgebreide luisterproeven zijn nog in bewerking. Na
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afloop van het gehele onderzoek kan het verwerken van de verkregen ge-
gevens ter hand genomen worden.

3. Onderzoeh naar het ahoestisch systeem ,,teleloon-oorstuhje-oor"

Prof. Dr. A. J.H.Vendrik verwacht dat dit onderzoek, dat op 1 februari
7957 is aangevangen, in de loop van 1960 beëindigd zal worden, moge-
lijk reeds omstreeks aprll 7960.

Ten einde het onderzoek te kunnen afsluiten is aan Prof. Vendrik op zijn
verzoek een aanvullend subsidie verleend.

Over het jaar 1959 is van Prof. Vendrik het volgende samenvattende ver-
slag ontvangen:

Het onderzoek beoogt het gedrag van een telefoontje geplaatst op het oor,
na te 8aan.

Om het telefoont.ie beter te kunnen begrijpen, is een vervangingsschema
opgesteld en doorgerekend. Alvorens de eigenschappen van het telefoontje
op het oor te kunnen beoordelen, is het gedrag van het telefoontje op een
kunstoor en in de vrije lucht onderzocht omdat in beide gevallen een be-
kende afsluitimpedantie gebruikt wordt. Vergelijking van theorie voor te-
lefoontje in het vrije veld, telefoon op kunstoor en telefoon op het oor
wordt toegepast.

In het jaar 1959is,voor zover dit niet in het jaarTg5Sgereedgekomen was,
de theorie betreffende:
het telefoontje op zich, telefoon in het vrije veld, telefoon op kunstoor, en
telefoon op oor bestudeerd.

De eerste twee onderzoekingen zijn reeds gereedgekomen, de derde voor
het grootste deel, terwijl de vierde in een vergevorderd stadium verkeert.

Ter verificatie van de theorie zijn metingen verricht aan:
het telefoontje, wat zijn verschillende onderdelen en eigenschappen be-
treft; gedrag telefoon op kunstoor; gedrag telefoon in het vrije veld; gedrag
telefoon op oorstukje.

Hiervan zijn de eerste drie metingen reeds gereedgekomen, terwijl de vier-
de reeds vergevorderd is.

De uitkomst van de metingen is vergeleken met de theorie voor zover
reeds gereed. Overeenstemming is gevonden,

Het is gebleken, dat vele elementen van het telefoontje gezamenlijk
werken en daardoor de eigenschappen van het telefoontje gecompliceerd
maken. Vereenvoudiging van de formules is niet goed mogelijk.

\íijziging van één der akoestische elementen van het telefoontje is, mede
door de invloed welke deze wijziging op de andere akoestische elementen
uitoefent, van essentieel belang.
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De theorie betreffende de conclusies en voorwaarden voor telefooon op
oorstukje zijn in een vergevorderd stadium gekomen. Het is te verwach-
ten, dat dit laatste gedeelte binnenkort gereed zal komen en ten slotte alle
gegevens tezamen opgenomen kunnen worden in het eindverslag.

4, Onderzoeh inzahe bet analyser,terïnogen oan het menselfih geboor

Voor dit onderzoek, dat op 1 januari 1959 is aangevangen en waarvan
de duur op drie jaren wordt geschat, is voor de periode van 1 januari 1960
tot 1 januari 196l aan Prof. Dr. L. B. \f. Jongkees wederom een subsidie
beschikbaar gesteld.

Een korte samenvatting van het jaarverslag volgt hieronder.
Ter bepaling van de ,,kritische bandbreedte" werden maskerings- en

drempelbepalingen verricht met zuivere tonen en ruisbanden als signalen.
De waarnemingen geschiedden volgens de techniek van de Békésy-audio-
metrie, een voor dit doel alleszins bevredigende methode,

Bij de vergelijking van maskerings- en drempelmetingen bij normaal-ho-
renden kwam een ambivalentie van het begrip kritische bandbreedte (d.i.
de breedte van het frequentiegebied waardoor een zuivere toon in feite in
beslag wordt genomen) naar voren, Deze moeilijkheid staat een nume-
riek verantwoorde interpretatie van de bij patiënten gemeten waarden nog
in de weg. Zeker is evenwel, dat bij perceptiestoringen abnormaal grote
waarden van de kritische bandbreedte kunnen worden gevonden. Verder on-
derzoek is gericht op een mogelijke correlatie met het geleden discriminatie-
verlies voor spraak.

5. Onderzoeb inzahe impedantiebepaling aan bet rnenselijh oor

Ten behoeve van dit onderzoek, dat plaatsvindt onder leiding van Prof.
Dr. L. B. §í. Jongkees te Amsterdam, is in juli 1959 voorshands voor de
tijd van een )aar subsidie verleend voor de aansrelling van eeÍr elektro-
technicus.

In 1959kon echter geen geschikte kracht voor dit onderzoek aangetrokken
worden, zodat slechts enige tastende onderzoekingen konden plaatsvinden,
waaruit gebleken is, dat de gedachte methode bruikbaar is voor impedantie-
bepalingen.

D. OpxrnalMolocrE

Voor de drie volgende onderzoekingen, ren behoeve vraarvan voor de
eerste maal een gemeenschappelijk subsidie verleend is voor de periode van
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1 augustus 1958 tot 1 augustus 1959, is opnieuw op dezelfde wijze subsidie
verleend voor de periode van 1 augustus 1959 tot 1 augustus 1960.

1. Onderzoeh inzake hlearenzien bij slechtzienden

Bij dit onderzoek, dat wordt verricht onder leiding van Dr. H. E. Hen-
kes te Rotterdam, wordt samengewerkt met Prof. Dr. J. ten Doesschate cn
het Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O.-T.N.O.

In de verslagperiode werden 48 merendeels aangeboren dubbelzijdig slecht-
zienden onderzocht met behulp van verschillende kleurenzientests, waar-
onder de pseudo-isochromatische platen o.a. van Ishiara, de H'R'R.-test' die
van Farnsworth en de anomaloscoop van Nagel.

Tests, in het bijzonder voor het huidige onderzoek ontworPen om aan
de eisen van het slechtziende kind te voldoen, werden eveneens gebruikt'
Hiernaast kwam in de loop van dit iaar een flikkerfotometer ter beschik-
king, ontwikkeld door het Laboratorium voor Zintuigfysiologie R.V.O.-
T.N.O. te Soesterberg, in het bijzonder bestemd voor Patiënten die een

gehele of gedeeltelijke uitval van het centrale zien vertonen.

2. Onderzoeh inzahe oerhregen hleurenblindbeid

Dit onderzoek wordt verricht onder leiding van Prof. Dr' J. ten Does-

schate te Utrecht, terwijl samenwerking plaatsvindt met Dr. H. E. Hen-
kes en het Instituut voor Zintuigfysiologie R.V.O.-T.N.O.

Voor de beoordeling van kleurenzienfuncties bij verworven defecten of
oij slechtziende kinderen zijn allereerst methoden aangewezen' die met
grote testvelden werken. Hierbij komen dus vooral de perifere delen van
het netvlies in actie. '§(iegens ontbreken van voldoende gegevens over de

kleurenzienfuncties in de periferie van normaal-zienden werden ook proe-

ven op normaal-zienden in het onderzoek betrokken.
De speciale moeilijkheden om voldoende nauwkeurigheid bij perifere

metingen te bereiken, kunnen opgelost worden door simultane kleurver-
gelijkingen te vervangen door successieve. Apparatuur werd ontwikkeld,
waarmede twee verschillende lichtsoorten alternerend als op elkaar aange-

brachte sinusvormige modulatie aangeboden kunnen worden bij instelbare
gemiddelde helderheid,, onderling kleurverschil' frequentie, testveld, groot-
te e.d. Een eenvoudige uitvoering in tweevoud is deels voltooid.

Aan enkele patiënten en één normale werden metingen met deze aPPa-

ratuur gedaan.
Ook werd een eenvoudige Nagel-anomaloscoop met groot testveld sa-

mengesteld om de Rayleigh-vergelijking in de periferie in het onderzoek
oP te nemen.
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Een opstelling werd geschikt gemaakt om bij verworven sroornissen kleur-
verschillen tussen cenrraal en perifeer de pupil invallend licht te meten.

Voor slechtziende kinderen werd een eenvoudige kleurblokjestest met
een 100-tal kleurenzien defecte proefpersonen grondig beproefd. Enkele
verwisselingen, die verwacht werden voor re komen, traden niet op. Een
iets andere collectie kleuren werd aangebracht.

3. Onderzoeh inzahe oisuele luncties ,tan het amblyope oog

Dit onderzoek wordt eveneens verricht onder leiding van Prof. Dr. J. ten
Doesschate te Utrecht in samenwerking met het Instituut voor Zintuigfy-
siologie R.V.O.-T.N.O.

Om de sommatiemechanismen van die amblyopen, die bij normale licht-
gevoeligheid toch verslechterde gezichrsscherpte hebben, beter te leren
kennen, werd aan een riental amblyopen de gezichtsscherpte als functie
van de helderheid voor wir licht en met natuurlijke pupil gemeten. Ook
werd het zgn. Ricco-gebied bepaald uit drempelwaardemetingen als
functie van de diameter van ronde testobjecten in de donkergeadapteerde
fovea bij deze mensen. Met behulp van de Haidingerbundels werd in het
amblyope oog nagegaan, hoe daarin de fixatie ren opzichte van de centrale
fovea lag.

Eventueel abnormale correspondentie tussen beide ogen werd eveneens
gecontroleerd. Ook werd het kleuronderscheidingsvermogen met verschil-
lende methoden getest en getracht de kleurverschillen tussen cenrraal en
aan de rand van de pupil doorgaand licht bij enkele amblyopen te meren.
De ongeoefendheid van het merendeel van de proefpersonen bleek slechr
reproduceerbare resukaren ten gevolge te hebben.

In verband met suggesties, dat één van de oorzaken van amblyopie des-
oriëntatie van de lengte-assen van de kegeltjes zou zijn, werd besloten na
te gaan of dit door nauwkeurige meringen van de gevoeligheid voor licht-
bundels, die door centrale en door perifere delen van de pupil intreden,
geconstateerd kan worden, m.a.w. of meting van het Stiles-Crawford-effect
diagnostisch nut kan opleveren. Apparatuur eersr van zeer provisorische
opzet, later iets beter voor het klinisch doel hanteerbaar, werd onrworpen.

Daarnaast werd uitgaande van de mogelijkheid, dat bij een deel der am-
blyopen de verminderde visus veroorzaakt wordt door gedesoriënteerde
kegels, een onderzoek begonnen naar visus als functie van de plaats van
inval van het licht op de pupil bij normale proefpersonen en hoe deze at-
hankelijkheid eventueel verandert met de golflengte.

Daarnaasr werd bij de ontwikkeling van elektrofysiologische apparatuur
oog gehouden op de mogelijkheid hiermede ook de elektroretinogram-
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men en elektro-encefalogrammen voor scheef en loodrecht op het netvlies
invallend licht met elkaar te vergelijken.

E. Reololoctr

M e d, isc h-r ad iol o gis c b e ond e r z o e kingen

Ten behoeve van deze onderzoekingen werd aan het Natuurkundig Labo-
ratorium van het Rotterdamsch Radio-TheraPeutisch Instituut met ingang
van 1 juni 19541 voor de tiid van 5 jaren, een jaarlijks subsidie verleend,
bestemd voor vrij speurwerk op radiologisch gebied. De subsidietermijn is

op 1 juni 1959 geëindigd.
- 
Met financiële steun van de Medisch-Fysische Afdeling T'N.O' werd

in 1955 een dosimeter volgens Bomke aangeschaft en ín 7957 een paral-
lelle-platen-standaard-dosimeter.

In mei 1958 werd het natuurkundig laboratorium van het Rotterdamsch
Radio-Therapeutisch Instituut van staatswege als bijzonder ijkingslaborato-
rium erkend.

Gedurende de subsidietermijn werden verschillende onderzoekingen ge-

daan en verscheen de publikatie: ,,The standard dosimetre of the Rotter-
damsch Radiotherapeutisch Instituut" by A. Somerwil.
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AFDELING VOOR RADIOBIOLOGIE T.N.O.

ALGEMEEN
FIet bestuur van de Afdeling voor Radiobiologie T.N.O. heeft in de ver-

slagperiode tweemaal vergaderd. De laatste vergadering werd voorgezeten
door Prof. Dr. A. Querido.

Het bestuur is op I januari 1960 als volgt samengesteld:

Prof. Dr. A. Querido, utaarnemend ttoorzitter,
Prof. Dr. A. H. \f. Aten Jr.,
K. Breur,
Prof. Dr. P. Muntendam,
Prof. Dr. C. L. Riimke,
Prof. Dr. R. H. de'§flaard,

Prof. Dr. J. J. §íent,
Dr. J. '§[ester,

Prof. Dr. K. C. §íinkler,
Prof. Dr. B. G. Ziedses des Plantes,
Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

Behalve met de ook in 1958 onder deze afdeling ressorterende instellin-
gen, heeft het bestuur in het verslagjaar bemoeienis gekregen mer rwee on-
derzoekingenr waartoe het bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O. sub-
sidie heeft verleend aan mejuffrouw Z. M. Beekman en de heer P. J. L.
Scholte. Deze subsidies hebben respectievelijk betrekking op onderzoek in-
zake gonadendosis der bevolking door medische röntgendiagnostiek en
onderzoek inzake de mogelijkheid van door röntgenbestraling veroorzaakte
verschuiving van de geslachtsverhouding bij de mens.

Van bijzonder belang voor de Afdeling voor Radiobiologie en in het
bijzonder voor het Radiobiologisch Instituut T.N.O. is het contract voor
drie jaar, dat eind verslagjaar door de Centrale Organisatie T.N.O., die in
dezen ook optreedt namens de bijzondere organisaties T.N.O., is afgelopen
met de Commissie voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Sa-
mengewerkt zal worden ten aanzien van een tweetal onderwerpen, welke
gezamenlijk bewerkt kunnen worden door het Radiobiologisch Instituut
T.N.O. der Gezondheidsorganisatie T.N.O. en het Medisch-Biologisch La-
boratorium der Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. Deze onderwerpen
zijnl.
I onderzoekingen betreffende therapie van de stralingsziekte bij apen;

II het kweken en het gebruiken van specifiek pathogeenvrije proefdieren.
Het effect van het contract zal zich in 1960 doen gevoelen.

§TERKZAAMHEDEN

Raororrorocrscn INsrrruur T.N.O.
Algemeen

Vele contacten vonden plaats met officiële instanties en vakgenoten in
binnen- en buitenland. De directeur en de leden van de staf van het insti-
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tuut §/erkten mede aan de cursus Stralingsbescherming voor artsen van-

wege het Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming te Leiden.

De directeur vertegenwoordigde de Benelux bij de vergadering van de

wetenschappelijke Stralingscommissie van de Verenigde Naties.
Op 26 mèi we.d de eerste paal geheid voor het nieuwe laboratoriumge-

borrw. In verband met de contracten met Euratom bleek het nodig om het

laboratorium met een verdieping uit te breiden. Deze uitbreiding werd in
de vorm van een bestekswijziging voorbereid, zodat geen onnodige vertra-
ging in de bouw zal optreden.- 

Deopleveringsdatummoest echter worden verschoven van september 1960

naar januari tg61. Tot medio december verliep het werk bevredigend. Men

hoopi een bestaande achterstand op het tijdschema van enkele weken vóór
31 december ingelopen te hebben.

Plannen vooi de-verbouwing van een der tijdelijke gebouwen van de Ar-
tillerie Inrichtingen tot proefdierenruimte zijn in voorbereiding.

Gebouw A werd volledig in gebruik genomen. De inrichting van 8e-
bouw B nadert zijn voltooiing. Het is gedeeltelijk in gebruik Senomen voor
de behandeling van apen. FIet andere gedeelte zal begin 1960 gereed zijn
voor de werkzaamheden met specifiek pathogeenvrije ratten.

Op 1 oktober van het verslagjaar trad Dr. D. \í. van Bekkum in dienst

van het Radiobiologisch Instituut T.N.O.

Werhzaatnheden

Ook in dit verslagjaar vond een intensieve samenwerking op tal van ge-

bieden plaats met hit Medisch-Biologisch Laboratorium der Rijksverdedi-
gingsorganisatie T.N.O.- Èet ónderzoek r,aar de mogelijkheid van beenmergtransplantatie bij be-

straalde apen verliep bevredigend. Er werden goed bruikbare merhodes onr-
wikkeld voor het vèrkrijgen van beenmerg bij levende aPen, voor het iden-

tificeren van donor- en gastheer-leucocyten met behulp van het zogenaam-

de sexchromatine en voor het onderscheid van erytrocyten van rhesus- en

cynomolgus-apen door agglutinatie met specifiek antisera en door elektro-
forese van de hemoglobines.

De aanvoer van de apen leverde in de tweede helft van het jaar geen Pro-
blemen meer en ook wat betreft de sanering van de aPen voor de bestra-

ling werden goede resultaten bereikt. Hoewel het thans mogelijk is om

een aanslaan van donorbeenmerg te bewerkstelligen, is het nog niet gelukt
om de aldus behandelde apen langer dan ongeveer 28 dagen in leven te

houden. Het onderzoek concentreert zich daarom oP een analyse van de

oorzaak van deze sterfte.

126



Ten aanzien van de klinische toepassing van beenmergtransplanratie werd
een vruchtbaar conracr onderhouden met de clinici te Parijs, die betrokken
waren bij de behandeling van de Joegoslavische slachtoffers van het reacror-
ongeval en met hen, die de klinische behandeling van leukemie door mid-
del van totale bestraling en beenmergtransplantatie bestuderen.

Bovendien werd begonnen mer de organisatie van een klinische werk-
groep te Leiden in het kader van de activiteiten van het Instituut voor Ra-
diopathologie en Srralenbescherming. Het valt te berreuren dat de realisatie
van deze plannen is vertraagd doordat van de zijde van genoemd instituut
niet op tijd gelden beschikbaar kwamen. Voorlichting aan klinici over dit
onderwerp werd gegeven door middel van de verspreiding van een over-
zichtendoor een aantal voordrachten van stafleden van het Radiobiologisch
Instituut T.N.O.

FIet beenmergtransplantatiewerk bij apen werd het onderwerp van een
contract met de Europese Gemeenschap voor Aroomenergie (Euratom).

Ook betreffende de uitvoering van hei project, dat ten dàel heeft speci-
fiek pathogeenvrije proefdieren te verkrijgen, werd mer Eurarom een con-
tract aangegaan. De overeenkomsr yoor beide projecten kreeg aan her
eind van het verslagjaar zrln beslag. Beide projecten worden bewerkr in
nauwe samenwerking mer her Medisch-Biologisch Laboratorium der Rijks-
verdedigingsorganisatie T.N.O. De overeenkomst zal, behoudens verlenging
gedurende d,rie jaar van kracht zijn.

Het in augustus 7957 aangevangen oriënterende onderzoek naar de la-
te verschijnselen van 90Sr-intoxicatie verliep volgens verwachting. Slechts
enkele van de met 90Sr behandelde dieren waren eind 1959 nog in leven.
Verwacht wordt dat her nog geruime tild zal duren voordat de controlemui-
zen alle zijn gestorven. De tot dusverre verkregen resultaten werden mede-
gedeeld in een voordracht voor de Nederlandse Vereniging voor Radiobio-
logie door Dr. L. M. van Putten en Dr. M. J. de Vries.

Het bleek niet mogelijk om een nieuw experimenr van dezelfde omrlang
op te zetten in de tot nu roe ter beschikking gestelde ruimte van her Me-
disch-BiologischLaboratorium R.V.O.-T.N.O. Daarom wordr getracht om in
een kamer in gebouw A. voorzieningen aan re brengen,, welke noodzake-
lijk zijn voor dat soort werkzaamheden.

De bepalingen van 90Sr in biologisch materiaal worden voortgezet. In
de loop van het jaar werd overeengekomen, dat een deel van de rourinebe-
palingen in de toekomst door het Instituut voor Toepassing van Atoom-
energie in de Landbouw zal worden uitgevoerd.

De biochemische werkzaamheden betreffende de stralingseffecten op de
celkern werden medio 1959 tijdelijk afgebroken in verband mer her ver-
trek van Dr. H. M. Klouwen naar Madison, W'isconsin (U.S.A.), alwaar

t27



hij een jaar in het Enzyme Institute zal werken. De resultaten worden in
een drietal rapporten vastgelegd, welke binnenkort zullen verschijnen.-

Het onderioek van de stralingseffecten op micro-organismen werd afge-

broken aangezien Dr. A. A. van Soestbergen zijn dienstverband bii het

Radiobiologisch Instituut beëindigde.
Het ondérzoek naar de invloed van ioniserende straling op cellen in

weefselkweek betrof in hoofdzaak een vergelijkende studie van de effecten

van respecrievelijk a-straling en harde röntgenstraling op het delingsvermo-

gen van gekweekte niercellen.- De exlperimentele therapie van lymfosarcoom bij muizen _had slechts

largzaaÀ voortgang in veiband met het feit, dat Dr' M. J. de Vries het

grootste deel van de tijd gedetacheerd is te Leiden.

RlproroctscHE'W'ERKGRoTP T.N.O.

De omvang van de door de Radiologische \Werkgroep T.N.O' verleende

diensten is in het afgelopen laar aanzíeriijk toegenomen, zoals onderstaan-

de cijfers ronen. Hierbij geven de cijfers tussen haakjes de overeenkomstigc

aantallen voor 1958 aan.

Onderzoekingen ex art. 2O Veiligheidsbesluit ioniserende
stralen 248 ( 82)

Aantal filmbadges per veertien dagen 2513 (1857)
Aantal abonnés periodieke ijkingen 99 ( 88)

Alleen het aantal uitgevoerde opdrachten daalde, nl. van 68 tot 57-

Een nieuwe activiteit houdt verband mer het Hinderwetbesluit, nl. hec

uitbrengen van advies in verband met de afgifte van Hinderwetvergunnin-
g.r, 

"rn 
door de werkgroep uit hoofde van het veiligheidsbesluit bezochte

inrichtingen.
Bij de dosimetrie van langzame neutronen met behulp van filmbadges

bleek verdere vooruitgang onmogelijk door het ontbreken van een geijkte

neutronenbron. Om toch een basis te verschaffen aan de meting met
filmbadges moest een onafhankelijke meetmethode worden ontwikkeld' nl.
met behulp van de activering van Plaatjes indium'

Er is een voorlopig ontwerP gèmaakt voor de bouw van een inrichting
voor het meten van de in het menselijk lichaam aanwezige radio-activiteit.

'Wnnronosp PnoE. Dn. F. H. Sosrus INZAKE GENETIScHE oNDERZoEKINGEN

Algemeen

Zowel de huisvesting van het onderzoek als de personeelsformatie heb-

ben in het jaar 1959 verschillende veranderingen ondergaan. Tot medio mei
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werden de onderzoekingen verricht op het Genetisch Instituut van de
Rijksuniversiteit te Utrecht, terwijl een gedeehe van de proeven onderdak
was verleend in het Hygiënisch Laboratorium van deze universiteit.

Door de benoeming van Dr. F. H. Sobels tot buitenge§/oon hoogleraar
in de Stralengenetica aan de Rijksuniversiteit te Leiden in het begin van
1959 werd het onderzoek naar Leiden overgebracht. In afwachting van het
gereedkomen van het Laboratorium voor Stralengenetica verleende Prof.
Dr. J. §í. Duyff van mei tot juli gastvrijheid in het oude Physiologisch La-
boratorium aan de Zonneveldstraat.

De medewerking, welke het onderzoek tijdens de overgang rran Utrecht
naar Leiden van de directeur van het Utrechtse Genetisch Instituut, Prof.
Dr. C. L. Riimke, heeft ondervonden, moge hier eveneens met erkente-
lijkheid worden vermeld. Medio juli kon het nieuwe laboratorium, dat ge-
huisvest is in het Physiologisch Laboratorium aan de W'assenaarseweg, be-
trokken worden. De ruimten en faciliteiten, welke hier thans ter beschik-
king staany bieden zeer goede mogelijkheden voor het experimentele mu-
tatie-onderzoek met Drosophila.

Ook de samenstelling van het technisch personeel heeft gedurende deze
en de daaropvolgende periode talrijke wijzigingen ondergaan. Hoewel ten
gevolge van deze veranderingen en de tweemalige verhuizing vertraging
in het ten uitvoer brengen van het voorgestelde werkprogramma niet kon
worden vermeden, bleek het wel mogelijk de continuïteit van het experi-
mentele onderzoek te handhaven. Thans moeten nog twee nieuwe labo-
rantes worden ingewerkt. Verwacht wordt, d,aarna met een grotere effi-
ciëntie te kunnen werken dan tot nu toe het geval was.

Op 6 en 7 juni werd de )aarvergadering van de Schweizerische Gesell-
schaft fiir Vererbungsforschung in Ziirich, waar verscheidene stralengene-
tische onderwerpen werden behandeld, bijgewoond. Daaraan voorafgaande
werd een tweedaags studiebezoek gebracht aan het nieuwe radiobiologischen
stralengenetisch Instituut van de Kernreactor A. G. te Karlsruhe, directeur
Prof. Dr. K. G. Zimmer.

Van 8-10 juni werden in Ziirich de genetische en srralengenetische labo-
ratoria van Prof. Dr. E. FIadorn, Prof. Dr. H. Ulrich en Prof. Dr. Hedi
Fritz-Niggli bezocht.

Bezoekers op het laboratorium waren Prof. Dr. M. M. Green (Davis-
California), Dr. M. E. Gaulden (Oak Ridge-Tennessee), Dr. T. Alder-
son (Edinburgh-Schotland). Het belang van een nauw contact met buiren-
landse vakgenoten moge hier nog eens met nadruk naar voren worden ge-
bracht.

Voordrachten over eigen onderzoek werden gehouden te Ziirich in juni
1959 en in november en december 1959 voor resp. de Nederlandse Ver-
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eniging voor Radiobiologie en de Nederlandse Vereniging voor Physiologie
en Pharmacologie.

Onderzoehingen

FIet voornaamste resultaat van de in dit jaar verrichte experimenten lijkt
de vinding, dat de mutatie-inductie op het moment van de bestraling nog
niet geheel is vastgelegd, maar door een nabehandeling mer blauwzuurgas
kan worden verhoogd. Met een verfijning van de genetische techniek was
het mogelijk om aan te tonen dat deze toeneming van de mutatiefrequen-
tie inderdaad betrekking heeft op letale genmutaties.

Aanvankelijk werd gemeend, dat deze resultaten een aanwijzing vorm-
den dat door de bestraling gevormde peroxyden een rol spelen bij de mu-
tatie-inductie door röntgenstraling. De waarneming echter, dat cyanide na
bestraling in stikstof de mutatie-frequentie in gelijke mate doet toenemen

als na bestraling in zuurstof, geeft geen steun aan deze veronderstelling,
want bij bestraling in stikstof worden geen peroxyden gevormd.

Als een alternatieve interpretatie voor deze resultaten wordt thans aan-
genomen, dat cyanide een proces blokkeert dat verantwoordelijk is voor
het herstel van een gedeelte der primaire stralenschade.

Recente studies van verschillende andere onderzoekers bevatten eveneens

aanwijzingen, dat er, afhankelijk van het bestraalde organisme en cel-
stadium, een bepaalde tijd kan verlopen tussen de absorptie van de primaire
stralingsenergie en de voltooiing van het mutatieproces. Gezien de rem-
mende werking van cyanide op de celstofwisseling lijkt het aantrekkelijk
om aan te nemen dat dit herstel van veranderingen, die tot letale Senmuta-
ties bij Drosophila kunnen leiden, samenhangt met energie van de

celademhaling. Uit de bovengenoemde resultaten na bestraling in stikstof
en zuurstof zou men eveneens kunnen concluderen, dat het herstelbare
gedeelte van de primaire stralenbeschadiging hetzelfde is na bestraling in
stikstof als na bestraling in zuurstof.

De vraag, waarom nabehandeling met cyanide alleen werkzaam is bij be-
straling met een hoge intensiteit en in één specifiek celstadium met de

grootste gevoeligheid voor röntgenstraling, wordt thans nader onderzocht.
Bij de analyse van het radiosensitiverend effect rran een vóórbehandeling

met cyanide met behulp van een ringchromosoom, werden aanwijzingen
verkregen dat cyanide de mutatie-frequentie kan doen toenemen, zowel
door verhoging van de zuurstofspanning als door een specifieke toeneming
van letale mutaties, die samenhangen met chromosoombreuken. Deze in-
terpretatie wordt aan verdere toetsing onderworpen.

130



CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

ALGEMEEN

Het bestuur kwam in de verslagperiode zevenmaal in vergadering bij-
een. AIle bijeenkomsten werden geleid door de waarnemend vooriitrer
Prof. Dr. H. \Uí. Julius.

Het jaar 1959 is zeer belangrijk geweest voor het Centraal Proefdierenbe-
drijf T.N.O. en in het bijzonder voor de Afdeling Vermeerdering.

In aansluiting aan daaromrrenr in het jaarverslag 1958 reeds gedane
mededelingen kan thans worden bericht, dat het overleg betreffende voor-
ziening in de leiding van de Afdeling Vermeerdering erroe heefr geleid
in de loop van 1959 de heer J. C. J. van Vliet te benoemen ror direcreur
van deze afdeling, terwijl tevens voorzien is in de vacarures van administra-
teur en chef personeel.

Omtrent de gewenste ontwikkeling en omvang van de Afdeling Vermeer-
dering wordt nog overlegd. De te verkrijgen medewerking van de ge-
bruikers van proefdieren en de afzetmogelijkheden zullen hiervoor beslis-
send moeten zijn.

Voorzieningen zijn en worden getroffen ten einde de afdeling zodanig te
doen werken, dat in hygiënisch en technisch opzicht aan de hoogste eisen
wordt voldaan. Zo is thans een regeling gerroffen waardoor intensief bac-
teriologisch en pathologisch-anatomisch werk mogelijk is.

De directeur heeft eind 7959 in Engeland enkele instituten en proefdier-
fokkerijen bezocht.

In overwegrng is het verzamelen van fysiologische gegerrens van het
proefdierenmateriaal, speciaal ten behoeve van de afnemers. Deze werk-
zaamheid zal vooral liggen op het gebied van de Afdeling Selectie, echter
in nauwe samenwerking mer de Afdeling Vermeerdering.

De Afdeling Selectie had in 1959 te kampen mer personeelstekort. Het is
niet gelukt een analiste en een academisch gevormde kracht, die een ge-
deelte van de routinesupervisie bij de dierverzorging zal kunnen overnemen,
aan te trekken.

In het.hieronder volgende wordt in het kort een overzichr gegeven van
de verrichte werkzaamheden der afdelingen.

§TERKZAAMHEDEN

AFDELING SELECTIE

Op deze afdeling wordt aan een aantal hierna te noemen onderwerpen ge-
werkt:
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a. Vergelijkend bloedonderzoek bij muizen.
Hoofdzakelijk werden bepalingen gedaan bij een stam, die aan erfelijke
anemie lijdt.

b. Selectie op groeisnelheid bij muizen.
Tussen de lichtgewicht- en de zt,aargewichtlijn beginnen zich duide-
Iijk verschillen te vertonen, zowel bij de mannetjes als bij de vrouwtjes.
De achtste, respectievelijk negende generatie werd bereikt.

c. Testen, respectievelijk selecteren op fertiliteit bij muizen en caviae.

Dit gebeurt bij voor vermeerdering gebruikte stammen'
Een aantal nog niet voor vermeerdering gebruikte muizen- en ratten-

stammen werd verder ingeteeld, met registratie van en eventuele selectie

op bepaalde kenmerken.
Controle op Salmonellosis viel steeds negatief uit. Bij de fretten trad in

het begin van het jaar een infectie met ,,hard pad"-virus op.

AFDELING VERMEERDERING

'Wanneer de resultaten van dit jaar worden overzien' kan worden vast-
gesteld, dat de verwachtingen ten aanzien van fok en aflevering van Proef-
dieren zijn bewaarheid, dank zij dat bij één diergroep, namelijk de muizen,
de verwachtingen zijn overtroffen. Teleurstellend was echter de aflevering
van fretten en konijnen. Bij de caviae bleef de kwaliteit beneden het nage-

streefde peil.
De bijiondere activiteiten waren er, voor zover mogelijk, op gericht de

kwaliteit der proefdieren te verbeteren en voorts de dagelijkse routine van

schoonmaak en verzorging wat efficiënter te doen verlopen.
Door wat gunstiger financiële omstandigheden was het mogelijk een

aantal hoog t àdig. àanschaffingen te doen, welke direct te maken hadden

met het bovengenoemde.
Een aantal verbeteringen aan de gebouwen zal worden uitgevoerd, voor-

lopig echter als proef aar.éér, paviljoen.
De afzetresultaten per diergroep waren als volgt:
Afgeleverde muizen ruim 60.000, waarvan de Swiss-albino het grootste

aandeel uitmaakte. Er stierven nog te veel jongen vóór het sPenen' §/aar-

van de oorzaak zich slechts laat gissen. Gevonden afwijkingen bij volwassen
dieren waren: ecto- en endoparasieten, haardjes in de levet ('Íyzzer's di-
sease) en soms pneumonie.

Er werden ongeveer 13.000 ratten afgeleverd, vrijwel alleen albino's.
Naar gekleurde ratten was geen .vraag deze worden niet meer vermeerderd.
Bij de ratten sterven vooral in de winter te veel jongen vóór het sPenen,

terwijl de fertiliteit der oudere dieren tegelijkertijd sterk daalt en bovendien
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de gespeende jongen langzaam groeien. Als afwijking wordt soms pneu-
monie gevonden.

Afgeleverde caviae ongeveer 3.500. Er treedt te veel intercurrente sterfte
bij de fokdieren op, hoofdzakelijk door pneumonie. Voorts is door drasti-
sche selectie eerst kortelings de Salmonellose vrijwel geëlimineerd. Een
grondigeverandering in de outillage van de fokpaviljoens wordr overwogen.

Ruim 500 (504) konijnen werden afgeleverd voor gebruik in laborato-
ria, hetgeen teleurstellend was. De fok werd bescheiden gehouden en le-
verde geen moeilijkheden op. E,en nadeel van het houden in de open lucht
is, dat slechts twee worpen per voedster per jaar kunnen worden verkregen.

De frettenaflevering bedroeg 253 dieren voor laboratoriumgebruik, het-
geen voor een rendabele fok te gering is.

Naar hamsters kwam war meer vraag, zlj het nog onregelmatig. Er
werden 410 dieren afgeleverd.

Hoewel de töestand als geheel nog ver van het gestelde ideaal af ligt,
urettigt de stijgende yraag ÍLaaÍ dieren en de merendeels gunstige reacde
van de afnemers optimistische verwachtingen yoor de toekomst.
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Professor Docïor Albert Polman t
Geboren 27 augustus 1902 te Ruinerwold

Overleden 25 april 1959 te Groningen.



R.H.B.S. te Meppel

1920-1927 Studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
1927-1945 Huisarts te Hoogkerk.
1938 Promotie te Groningen op prodschrift: 'Een- en tweeëige

tweelingen'.
1945-t950 Geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Drente en

Groningen (aanvankelijk ook Friesland).
l95O Voorzitter Gezondheidsorganisatie T.N.O. en lid dagelijks be-

stuur Centrale Organisaiie T.N.O.
1950 Voorzitter Voedingsorganisatie T.N.O.;van maart 1958 onder-

voorzitter.
t95l-1958 Buitengewoon hoogleraar in de anthropogenetica aan de Rijks-

universiteit te Groningen.
1957 Ridder in de orde van de Nededandse Leeuw.
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Nevenstaande data geven ons een indruk van de arbeid, die Prof. Pol-
man heeft verricht vóór hij in 1950 voorzitter werd van de juist gestichte
Gezondheidsorganisatie T.N.O. en ongeveer tezelfder tijd het voorzitter-
schap van de Voedingsorganisatie T.N.O. op zich nam. Een veeljarige prak-
tijk als huisarts gaf hem de gelegenheid zijn bekwaamheden te ontwikke-
len - ook te promoveren - en zich uitermate als arts en als mens be-
mind te maken in Hoogkerk, waar enige jaren geleden een straat naar hem
genoemd werd. In die jaren drong diep tot hem door de gedachte, dat in
Nederland op sociaal-medisch terrein enorm veel braak lag. Op allerlei
wijzen gaf hij hieraan uiting en toen hem ín 1945 het ambt van geneeskun-
dig inspecteur van de volksgezondheid werd aangeboden, aanvaardde hij die
funcrie in de vaste overtuiging, dat hij als sociaal-medicus een taak zot
vinden, die hem bevrediging zou schenken met de mogelijkheid, wellicht
belangrijk werk voor Nederland te kunnen doen. Hoe juist is, achteraf ge-
zien, dit inzicht geweest!

In 1950 werd na een langdurige voorbereiding de Gezondheidsorganisa-
tie T.N.O. opgericht en de gedachte, dat hij daarvan de eerste voorzitter zou
moeten worden, zal bij niemand bestrijding gevonden hebben. Hij heeft
die taak op voortreffelijke wijze vervuld en deze organisatie in korte tijd
tot een voor ons land onmisbare instelling gemaakt. Hij was de ziel van al
het werk, voorzitter van instituutsbesturen, van commissies en van werk-
groepen; te veel voor één man, maar in de beginjaren terecht door hem
noodzakelijk geacht.

Zijn alzijdige kennis en wetenschappelijke aanlegy zijn beminnelijke wijze
van gesprekvoeren zonder het doel uit het oog te verliezen, ook af en toe
zijn humor, kwamen hem daarbij te hulp. Hij had een grote kennis van de
medische kaart van Nederland en buitenland, een helder inzicht in de ta-
ken van de instellingen en organisaties op medisch gebied en daardoor een

open oog voor de juiste plaats, die de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in
het geheel van de gezondheidszorg zou moeten gaan innemen. Groot waren
zijn begrip en erkenning van de onderzoekgebieden, welke aangeduid wor-
den als ,,gezondheidstechniek" en ,,medische fysica", waardoor hij het werk
op deze gebieden krachtig kon ondersteunen; ondersteuning van radiolo-
gisch en radiobiologisch onderzoek waren vanzelfsprekend, waarbij hij zich
een sterk voorstander toonde van binding van door de Gezondheidsorga-
nisatie te verrichten onderzoek met de kliniek. Hij was ervan overtuigd,
dat steeds meer algemene medische maatregelen op wetenschappelijk on-
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derzoek gebaseerd dienden w zijn, waarbij hy zeer vele mogelijkheden van
onderzoek zag met, een juiste evaluering van alle facerren van gecompli-
ceerde verhoudingen en belangen, die daarbij een rol konden spelen; ik
denk hierbij o.a. aan het klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Hij was tegen het aansrellen van een grote vaste staf van onderzoekers,
omdat hij de grote verscheidenheid van objecten met daarbij behorende
steeds wisselende specialistische kennis zag, die naar zijn mening meer wees
in de richting van iemand kiezen voor een bepaald onderzoek, en ror nu
toe bewijst de wyze, waarop de Gezondheidsorganisatie v/erkr, dar het be-
stuur zijns zienswijze deelde.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. werkt niet geïsoleerd, maar srreeft
integendeel samenwerking na mer andere bijzondere T.N.O.-organisaties,
uit de aard der zaak in de eerste plaats met de Voedingsorganisatie. Prof.
Polman meende, dat medici niet per se voedingsdeskundigen zijn en was
ervan overtuigd, dat de vooruitgang op het gebied van de voedingsleer te
danken is aan samenwerking van biologen, biochemici, chemici en ande-
ren, waaronder uiteraard medici.

Het waren al deze kennis en deze inzichten, verder zijn begrip voor moei-
lijkheden van meer organisatorische en administratieve aard, die voor het
goed vervullen van zijn taak onontbeerlijk waren. Doch hij zou in zijn werk
niet zó geslaagd zi1n, als hij niet daarnaast door_ zijn_ karaktereigenschappen
in staat was geweest, als vanzelfsprekend uitstekende kontakten met ande-
re mensen te hebben en bij een ieder gevoel van respect en genegenheid af
te dwingen.

Zijn medewerkers van hoog tot laag - één van hen heeft ervan getuigd
tijdens de crematie - verliezen in hem een leider, onder wie zij met en-
thousiasme werkten; met allen had hij een persoonlijke band, die bleef be-
staan ook na hun vertrek uit zijn organisatie. Zijn medebestuursleden zagen
hem als een kundig leider van hun vergaderingen, zeer goed op de hoogte
van de sterk uiteenlopende onderwerpen, die aan de orde kwamen, altijd be-
reid de vaak moeilijke gesprekken die moesten plaats hebben met hen, die
voor een bepaald onderzoek subsidie aanvroegen, persoonlijk te voeren.

Het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O., dat wekelijks
vergadert, verliest in hem een knap medebouwer aan de totale T.N.O.-taak,
een steeds objectief beoordelaar, een wijze vriend in hun midden, met hu-
mor op zijn ryd, met een grote genegenheid ook voor zijn collega's in die
kleine kring.

Niet alleen T.N.O., maar heel Nederland heeft in Prof. Polman een me-
demens verloren, waaraan zeer velen met grote genegenheid en respect
zullen blijven denken.

Z. Tb. Fetter
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Er is een lege kamer op Koningskade 12, al vele weken lang.
Het is er vreemd bespreken, als de steeds aktieve sekretaris der Gezond-

heidsorganisatie T.N.O. er U binnen laat om zaken af te doen, die geen uit.
stel lijden.

Polman's boeken kijken naar U van de wanden, ge verwacht dat de tele-
foon op zijn bureau, naast het portret y^n zíjn vrouw en dochters, dadelijk
zal gaan rinkelen; ge mist zijn jas aan de lege kapstok.

En diep in U, haast onbewust, vereenzelvigt zich het nog korte bestaan
der Gezondheidsorganisatie, nog maar sinds 1950, mer de persoon van de
aÍwezige in ontelbare vergaderir.rgen van bestuur en dagelijks bestuur, vóór-
besprekingen, nabesprekingen.

AI vele jaren vóór 1950 was er een Organisatiecommissie Gezondheids-
techniek T.N.O., die het speurwerk op haar gebied stimuleerde,, rnaar te-
vens de taak had, de oprichting van een ,,bijzondere organisatie" voor het
hele domein der gezondheid voor te bereiden.

Toen de sret tot oprichting van die organisatie in werking trad, was Pol-
man de aangewezen voorzitter, zoals hij als huisarts te Hoogkerk in 1945
de aangewezen geneeskundig inspecteur voor Groningen en Drente was.

Van het lokale via het provinciale trad hij in het nationale milieu dat,
sinds de lVereldgezondheidsorganisatie in feite omstreeks 1950 in actie
kwam, steeds meer internationale bindingen kreeg.

Er moest over subsidie-aanvragen worden beslist, met personen en instel-
lingen in het universitaire en het sociale leven gesproken en onderhandeld,
eigen onderzoek aangevat, een aantal onderafdelingen en eigen instituten
opgericht, personeel gekozen, de taak ten aanzien van andere T.N.O.-in-
stellingen afgebakend.

Zó leeft Polman als bouwer van de Gezondheidsorganisatie vóór ons, in
zijn bekwaamheid,, eenvoud, oprechtheid, de rustige Noorderling die met
humor uitbundiger zuidelijkheid wist te waarderen.

,,Rustig" . . . maar ingewijden wisten hoe hij van vroeg tot laat van noord
naar zuid reisde als voorzitter van bijna alle commissies en besturen, door
de Gezondheidsorganisatie ingesteld, en daarbij nog enkele jaren lang als
buitengewoon hoogleraar te Groningen en voorzitter van de Voedings-
organisatie T.N.O.

'§flie zal zeggen of in deze veelheid een oorzaak ligt van de slopende ziek-
te, die dit robuuste lichaam te gronde richtte?

Hij reisde in feite mèt en naast ons naar het onbekende land en de zeke-
re bestemming, die hij eerder dan wij heeft bereikt. Hij was onze krachtige,
opwekkende reisgezel, zijn bouwsels en plannen liet hij voor ons achter
met de voorzittershamer, waarmee wij hem zo gaarne zagen spelen.
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Er is een lege kamer op Koningskade 72, een lege plaats in T.N.O.,
maar bovenal een lege plaats in zijn gezin. §íij danken zijn gezin voor het
vele dat het aan T.N.O. heefr afgestaan.

Geestelijk en feitelijk blijven wij met hem verbonden, in rouw maar vooral
in dankbaarheid.

w.F.l.M. Krul

In memoriam Albert Polman

Albert Polman, voorzitter van de Gezondheidsorganisatie Toegepast Na-
tuurwetenschappelijk Onderzoeky is 25 april 1959 op 56-)arige leeftijd ge-
storven. Fliermee verloor de Nederlandse medische gemeenschap een man,
die ten behoeve van haar bijzonder veel - deels misschien onopgemerkt -verdienstelijk werk heeft verricht. Ongetwijfeld zou hij hiermee zijn voort-
gegaan, als niet een, enige jaren geleden zich aankondigende, maar pas de
laatste maanden duidelijk aan het licht getreden aandoening hem dit
onmogelijk had gemaakt.

Polman werd op 27 augustus 1902 te Ruinerwold in Drente geboren,
doorliep aldaar de lagere school, bezocht de Rijks h.b.s. re Meppel en sru-
deerde geneeskunde te Groningen. In 7927 yestigde hij zich als huisarts
in Hoogkerk bij Groningen, waar hij ook ror gemeenre-arts werd benoemd
en tot 1945 bleef. Zijn reeds in die periode aan den dag tredende belang-
stelling voor wetenschappelijk werk, uitte zich in zijn proefschrift, getiteld
Eén- en twee-eiige tueelingen, een experimenteel psychologisch onder-
zoeh naar de erlelijhe aanleg op psycbiscbe henmerhen Enkele functies
bij het Groene Kruis en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst zijn mede het bewijs van zijn op dit tijdstip
ontwakende belangstelling voor de openbare gezondheidszorg. Als volgend
uitvloeisel daarvan is zijn benoeming tot geneeskundig inspecteur van de
volksgezondheid voor Groningen, Friesland en Drente (later werd Fries-
land hiervan losgemaakt) op 19 augustus 1945, te beschouwen.

Bij de oprichting van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. viel de keus voor
de eerste voorzitter op hem. De nieuwe opdracht van deze instelling,. het
geldelijk steunen en daardoor ook in belangrijke mate richting geven aan
toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek op medisch gebied, veroor-
zaakrc vooral in de aanvang vele problemen. Polman vatte deze taak aan,
op een wijze die met zijn karakter strookte. Liever dan terstond een bepaal-
de, scherpe richtlijn te volgen, die door zijn onervarenheid op dit terrein
zeer veel kans gehad zou hebben onjuist te zijn, begon hij met een voor-
zichtige, brede oriëntering. Hij nam de meningen van zijn medebestuurs-
leden ter harte, en gaf veel aandacht aan alle suggesties en aanvragen voor
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onderzoekingen, die reeds spoedig, hoewel aarzelend binnenkwamen, Om
op allerlei gebieden goed geïnformeerd te kunnen zijn, schiep hij een

aantal adviescommissies, die gezamenlijk geacht konden worden in belang-
rijke mate representatief te zijn voor wat in Nederland aan medische we-
tenschappelijkeactiviteit leefde. Langzamerhand groeide hierdoor een geheel,
dat zijn vruchten ging afwerpen. Onder het voorzitterschap van Polman
werd aan een grote reeks van onderzoekingen van zeer gevarieerd karakter
steun verleend. Talrijke publikaties, meestal in de bekende vaktijdschriften,
doch soms verschijnend als door T.N.O. zelf uitgegeven monografieën, ge-

tuigen van deze werkzaamheid. Daarnaast stichtte de Gezondheidsorganisa-
tie het Medisch-Fysisch Instituut T.N.O. en het Radiobiologisch Instituut.
Deze ontwikkeling werd door Polman met vaste hand geleid. Bij de vele
vergaderingen die voor het laten slagen van deze brede opzet noodzakelijk
waren en die hij met grote bekwaamheid vóórzat, bleek altijd, hoe goed hij
op de hoogte was. De voornaamste medewerkers van de vele gesubsidieerde
klinieken en laboratoria, zowel als de onafhankelijke onderzoekers die wer-
den gesteund, kende hij bijna allen persoonlijk.

ln 1957, bij het 25-)aríg bestaan van T.N.O.1 werd hij benoemd tot
Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.

Verbazingwekkend is het, dat Polman ook nog tijd vond voor weten-
schappelijk werk. Hij verrichtte een aantal onderzoekingen op het gebied
der sociale geneeskunde en de erfelijkheid, waarvan enkele tientallen pu-
blikaties getuigen. Van 1951 tot 1958 was hij buitengewoon hoogleraar in
de anthropogenetica aan de Universiteit te Groningen.

Naar mijn gevoel schuilde de kracht die van Polman uitging, vooralinzijn
bijzondere innemendheid. Hartelijkheid, onbaatzuchtigheid, integriteit en
grote belangstelling voor medische problemen kenmerkten zijn optreden.
Vooral hierdoor kon de noodzakelijke band en het vertrouwen tussen onder-
zoekers en het subsidiërende lichaam worden geschapen en bevorderd. Om
het zover te brengen heeft hij enorm veel werk, te veel soms, verzeÍ.

Grote droefheid vervult al zijn medewerkers bij zijn vroege heengaan. Op
hen rust de moeilijke taak, zijn werk voort te zetten op het niveau, rilaarop
hij het had gebracht.Heel lang nog zal daarblj met dankbaarheid deherinne-
ring blijven voortleven aan zijn persoonlijkheid en aan alles wat hij heeft
tot stand gebracht.

J. H. Gaarenstrooïn

In memoriam Prof. Dr. A. Polman

Met Polman hebben wij één van de besten uit ons midden verloren. Het
is niet gemakkelijk om in enkele woorden zijn persoon te schetsen en tot
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uitdrukking te brengen war. zijn overlijden voor de gezondheidszorg en de

artsenstand betekent. Misschien kan het door eenvoudig te zeggen, dat
Bert Polman een gaaf mens was en dat alles, wat door zijn invloed tot stand
kwam, ditzelfde stempel droeg.

Polman begon zijn medische loopbaan in 1927 als plattelandshuisarts. En
in een periode van meer dan zeventien jaren kon hij overtuigend bewijzen,
dat het mogelijk is om als huisarts wetenschappelijk werk te verrichten en

actief deel te nemen aan het medisch maatschappelijk leven zonder dat
daarbij de primaire opdracht op patiënten toegewijd en goed te verzorgen,
in het gedrang komt.

In die tijd promoveerde Polman, was bestuurslid en later voorzittervande
afdeling Groningen van de Maatschappij, secretaris van het Groninger
Ziekenfonds, gaf daadwerkelijk steun en leiding aan het plaatselijk Groe-
ne Kruiswerk en was gedurende de bezettingsjaren voorzitter van de Pro-
vinciale Vereniging FIet Groene Kruis. In deze laatste functie kwam de

gaafheid van zijn karakter en zijn scherp onderscheidingsvermogen naar
voren, door telkens weer op het juiste moment de grens tussen collaboratie
en het blijven doorwerken terwille van de bevolking, duidelijk te bepalen.

De activiteit van Polman in het Noorden culmineerde in zijn benoeming
na de bezetting tot Geneeskundig Inspecteur voor de provincies Gronin-
gen en Drenthe.Ztjn werk kreeg een nationaal karakter toen hij in 1949 het

voorzitterschap van de pas opgerichte Gezondheidsorganisatie T.N.O. op
zich nam. Door het aanvaarden kort daarna van een buitengewoon hoog-
leraarschap aan de Groningse Universiteit, kon Polman trouw blijven aan
het Noordelijk erf en aan de wetenschap' die zijn sPeciale belangstelling
had: de anthropogenetica.

Met deze taak, de Gezondheidsorganisatie T.N.O. uit het niets tot ont-
wikkeling te brengen, is Polman tot volle ontplooiing gekomen en heeft hij
in toenemende mate zijn omgeving geïmponeerd door zijn grote gaven, door
een verbazingwekkende kennis, een helder inzicht in de problemen, maar
bovenal door zijn rustige en evenwichtelijke persoonlijkheid, is Polman er
in geslaagd de Gezondheidsorganisatie in enkele jaren tot snelle en harmo-
nieuze groei te brengen.

Vergaderingen van bestuur en commissies waren gekenmerkt door een

zakelijke en objectieve behandeling van de problemen en van de aanvragen
om subsidie. Zijn eigen mening bracht Polman naar voren op een wijze,
welke sober en vaak aarzelend was, alsof hij beducht was om iets te zeggen
wat niet was verantwoord. Maar al was de vorm wellicht niet volmaakt, de

inhoud var. zijn woorden was gaaf en altijd §/as zijn mening goed gefun-
deerd. Frasen waren Polman vreemd. Om zijn doel te bereiken, had hij
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geen behoefte om een bepaalde taktiek te yolgen. ,,Het verkopen" en ,,het
versieren" of,,het weten te spelen" lagen ver beneden zijn niveau.

Aan Polman was het gegeven om bij zijn voortdurende groei en ontplooi-
ing in harmonie met zijn werk en zijn omgeving, maar vooral met zichzelf
te blijven. Ondanks het voortdurend groter worden van het arbeidsveld
heeft zijn werk nooit aan diepte verloren.

§lij allen hebben reden om over zijn heengaan te treuren.

Voor velen is dit verlies onherstelbaar, maar wat Polman voor hen heeft
betekend, is misschien juist in dit onherstelbare gelegen, en velen voe-
len zich desondanks bevoorrecht, omdat zij deze mens van nabij hebben ge-
kend en zich in zijn vriendschap mochten verheugen' 

H. !. Diihhuis
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De betekenis van Prof. Dr. A. Polman
voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

In 1951 verscheen het eerste nummer van ,,T.N.O,-Nieuws", (61), dat
geheel gewijd s/as aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Polman schreef
een inleidend woord en hij was verheugd, dat een afzonderlijk nummer aan
zrjn jonge organisatie werd gewijd. Het ,,gezondheidsnummer" van 1959 zal
de degelijk gedocumenteerde inleiding van Polman moeten missen. In de
plaats daarvan willen wij te zijner nagedachtenis ons bezinnen op de be-
tekenis van Polman voor de Gezondheidsorganisatie.

I§íij dienen ons daartoe eerst te beraden op de vraag: waarom werd
Polman tot voorzitter gekozen? Om hierop een antwoord te kunnen geven,
is het nodig, aar, deze vraag een andere vooraf te laten gaanr namelijk hoe
men de taak van de nieuwe organisatie zag. Laat ons trachten ons hier-
olrer eerst een beeld te vormen. §í'ij dienen hiertoe in de praehistorie van
T.N.O. terug te gaan; het materiaal, nodig voor de formulering van ons ant-
woord ontlenen wij aan het gedenkboek ,,Een kwarteeuw T.N.O.". Na
voorbereidend werk van de Commissie Lorentz werd in 1924 de Commissie
§(Ient geïnstalleerd, die in 1925 aan de Regering rapporteerde. Zij kwam tot
de slotsom, dat het noodzakelijk was een organisatie te vinden voor het toe-
gepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten dienste van het algemeen be-
Iang. De regering zou hierin een taak te vervullen hebben, doch de uitvoe-
ring van het werk zou in handen gelegd moeten worden van een zelfstandig
lichaam. Uit deze voorstellen is de §let op het T.N.O. voortgekomen. In
artikel 14 van de \íet werd bepaald, dat bijzondere organisaties in het le-
ven geroepen konden worden, welker taak beperkt zou zijn tot ,,enig volks-
belang of enige tak van volkswelvaart". Als zodanig werd in 1948 besloten
tot de instelling van de Gezondheidsorganisatie. In de wet is de grondge-
dachte uitgewerkt, dat de doelstelling van T.N.O., werkzaam te zijn in het
algemeen volksbelang en ten behoeve van de volkswelvaart,, slechts tot uit-
drukking gebracht kan worden door een vrije samenwerking tussen weten-
schap en maatschappij. Deze samenwerking kan onder meer bevorderd wor-
den door in de besturen vertegenwoordigers van de wetenschap en van de

maatschappelijke belangen tezamen te brengen, opdat gewaarborgd zij het
op het algemeen Nederlands volksbelang gerichte wetenschappelijke speur-
werk.

De vertaling van het voorgaande vinden wij terug in het Koninklijk Be-
sluit van 4 juni 1949 tot instelling van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
waarin de taak van deze organisatie als volgt werd omschreven: te bevor-
deren,dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatig-
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ste wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgezondheid. Bij herhaling
wordt in het instellingsbesluit het begrip ,,volksgezondheid" gebezigd. Ver-
staat men hieronder ,,de gezondheid van een volk, bepaald door het licha-
melijk en geestelijk welzijn der individuen, alsmede door hun welbevinden
met betrekking tot omgeving en samenleving", dan is het duidelijk, dat het
niet de taak van de Gezondheidsorganisatie kan zijn in de eerste plaats het
zuivere, fundamentele speurwerk te bevorderen, dat aan de Universiteiten
is voorbehouden,, doch dar. zij zich dient te richten op dat wetenschappelijke
onderzoek, waarmede het algemene volksbelang, de Nederlandse volks-
gezondheid wordt gediend. In de hiervoor gegeven begripsbepaling toon-
den wij reeds aan, dat zulks niet hoeft uit te sluiten, dat dit speurwerk
zijn aangrijpingspunt bij het individu heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot
aetiologie, diagnostiek of therapie. §lij hebben bewust in deze inleiding
ietwat uitvoerig over de doelstelling van T.N.O. in het algemeen en van de

Gezondheidsorganisatie in het bijzonder uitgeweid, omdat het voor de hand
ligt, dat men voor de functie van voorzitter van een T.N.O.-organisatie bij
voorkeur zijn oog zal larcn vallen op iemand, die de taak van het weten-
schappelijke speurwerk verstaat, doch tevens goed op de hoogte is van de

structuur van het maatschappelijk bestel op het terrein van de gezondheids-
zorg in Nederland.

Als wij derhalve over de betekenis van Polman voor de Gezondheids-
organisatie willen spreken, dan zullen wij goed doen daarbij in te sluiten
Polman's benoeming tot voorzitter van de organisatie. Hierin toch moet
men in de eerste plaats, chronologisch gesproken, de waarborg zien,, dat
de jongste T.N.O,-organisatie haar naam eer zou aandoen en zich gezond
zou ontwikkelen. §flie was Polman, welke zekerheden had men, dat men

hier niet zonder meer de bekende wissel op de toekomst trok, welke zo
vaak een benoeming tot een kansspel maakt?

Degeen die de naam van Polman in 1949 aan het toenmalige bestuur van
de Centrale Organisatie noemde, had hem leren kennen als huisarts in het
Groningse dorp Hoogkerk, als jonge wetenschappelijke werker, voorberei-
dende zijn proefschrift aan de Groningse Universiteit, als geneeskundig in-
specteur van de volksgezondheid in de Noordelijke provincies. En bij al dit
werk, hoe verschillend van aard het ook was, traden steeds weer dezelfde
kenmerken, voortkomend uit Polmans karakter, naar voren. Belangstellend
en gedegen, oprecht en met een zuiver gevoel voor menselijke verhoudingen,
tact en wijsheid, en dit alles gepaard aan ervaring op het gebied van weten-
schappelijk onderzoek en kennis van zaken op het terrein van de volksge-
zondheid, dit maakte Polman tot aangewezen candidaat voor de plaats van
voorzitter van de Gezondheidsorganisatie. Zijn kwaliteiten van hart en van
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geest bepaalder. zijn betekenis voor de Gezondheidsorganisatie; hij werd de
voorzitter, bij wie de beoordeling van de wetenschappelijke vraagstukken,
gericht op het belang van de volksgezondheid in veilige handen was.

{É

Om de betekenis van iemand te bewijzen kan men zich criteria stellen,
maatstayen waaraan men de invloed van de betrokkcne kan bepalen. Of
men kan de beschrijvende methode volgen, zoals wij in het voorgaande
reedsdedentoen wij duidelijk maakten, waarom Polman de aangewezen man
was om de jonge T.N.O.-organisatie tot bloei te brengen. Beschikken wij
over maatstaven? Deze kunnen wij zoeken in de omvang zowel als in de
kwaliteit van de arbeid. §íat de omvang betreft kan men zich het best een

oordeel vormen door het verslag na te slaan over het laatste jaar (1958),
dat Polman aan de Gezondheidsorganisatie leiding gaf. Het aantal verrichte
en in gang zijnde onderzoekingen geeft op zichzelf reeds een indrukwek-
kend beeld van de organisatie. De insider weet, welke voorbereidingen er
nodig zijn, vóórdat men gereed is het onderzoek te laten beginnen. Tot deze

voorbereidingen behoorden in vele gevallen het persoonlijke gesprek met
de onderzoeker of de leider van het onderzoek. In deze gedachtenwisseling
herkende men sleeds in Polman de wetenschapsmens, waarbij de nadruk
op de beide delen van het in hem samengevloeide ondeelbare begrip moet
worden gelegd. Van de mens Polman, begrijpende de wetenschappelijke
problemen van zijn gesprekspartner, aanvaarde men de beslissing, hoe deze

ook uitviel.
Men was zich ervan bewust, dat deze genomen was door een man, die

de zwaarte van het wetenschappelijke argument wist te wegen, die het so-
ciale probleem met bewogenheid wist te beoordelen.

rVas het wonder, dat we Polman's naam in het verslag over 1958 in vrij-
wel alle adviescommissies terugvinden, en nog wel als voorzitter dezer
commissies? Hij voelde zich als voorzitter van de Organisatie verantwoor-
delijk voor een goede voortgang van de verschillende onderzoekingen; hij
meende deze verantwoordelijkheid slechts te kunnen dragen door zelf in
de commissies het onderzoek op de voet te volgen. En daarmede roofbouw
op zichzelf te plegen. . .

En als in 1960 het gebouw voor het Medisch-Fysisch Instituut gereed
zal zijn, en naar wij hopen in de jaren daarop die voor het Instituut voor
Gezondheidstechniek en het Radiobiologisch Instituut, dan mogen wij ook
bij de opening van deze gebouwen Polman's arbeid dankbaar gedenken.
Ook in het werk van deze afdelingen der Gezondheidsorganisatie was Pol-
man steeds de stoere, evenwichtige leider, die de wegen tot verdere ont-
plooiing mocht aangeven en die zich wist te harnassen, wanneer de nor-
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male ontwikkeling en de gezonde groei door bepaalde maatregelen of
standpunten bedreigd werden.

Het verwondert ons dan ook nier, dat wij Polman opnieuw ontmoeren in
de door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ingestelde com-
missie van onderzoek inzake het Nederlands Instiruut voor Praevenrieve
Geneeskunde. Helaas heeft hij het resultaat van de arbeid dezer commissie
niet meer mogen beleven. '§flelk een voldoening zou het voor hem ge-
weest zijn te weten,, dat de organisatie, door hem opgebouwd, waardig be-
vonden werd het wetenschappelijk bestuur over het Instituut over re ne-
men. FIet feit, dat dit kon gebeuren slechts tien jaren na het tot stand ko-
men dezer organisatie, mag mede gezien worden als een blijk van groot
vertrouwen in haar voorzitter.

Vertrouwen, daar lag de betekenis van Polman's leiding in onze Gezond-
heidsorganisatie. Vertrouwen bij zijn medewerkers van T.N.O., zijn mede-
bestuurders en de wetenschappelijke werkers. Polman heeft in de tijd van
negen jaar van de Gezondheidsorganisatie een gebouw gemaakt, rustend op
hechte grondslagen. En al wat men aan dit huis gaat verbouwen en ver-
groten - de eisen van de tijd zullen dit naar wij hopen nodig maken - dat
alles zal kunnen geschieden omdat Polman het gebouw srevig fundeerde.

Dat was zijn betekenis voor T.N.O.
Prof. Dr. P. Muntendam
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Bíjlage 2a

COMMISSIES VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

Samenstelling op 1 januari 1960

Couurssrr vooR ARBETDSGENEEsKUNDTc oNDERzoEr T.N.O.

Prof. Dr. G. C. E. Burger, aoorzitter, Mr. P. H. Valentgoed,
Prof. J. de Groot Ir. D. van Zvilen, techniscb secretdris,
Prof. V/. F. J. M. Krul, Mej. A. E. ITinkell seuetaris.
Prof. Dr. P. Muntendam,

De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft toegang tot
de vergaderingen van deze commissie,

Onder deze commissie ressorreren:

Stuunonorp Ansrrp BrJ EXTREME TEMrERATUREN

Prof. J. de Groot, ooorzitter, A. Th. Groot §Tesseldijk,
F. Bezemer, Ir. E. van Gunst,
Dr. F. H. Bonjer, K. R. Koopmans,
Dr. B. van Dijk, Ir. §(. v. d. Velden
Ir. F. Groeneveld,

Sruuncnorp EncoNor"rrr

Prof. Dr. G. C. E. Burger, ooorzitter, §(/'. B. Gerritsen,
Dr. F. H. Bonjer,
Dr. B. van Dijk,
Dr. G. J. Fortuin,

Dr. Ir. J. R. de Jongl
Prof. Dr. J. Koekebakker,
Ir. Yap Kie Han.

Sruuncnorp Lawear-rNvr,ororx

Dr. F. H. Bonjer, aoorz;tter, Ir. J. van den Eyk,
F. Bezemer, Prof. Dr. H. C. Huizing,
Drs. C. Bitter, Dr. H. A. van Leeuwen,
Dr. M. A. Bouman, Ir. M. H. Steenbergen.

Stuuncnorp Oworveu,rNPREvENTrE

Dr. §fl. §(i'insemius, voorzitter, Ir. E. Spaan,
Dr. F. H. Glastra van Loon, J. Sunier,
C.H.J.Kiithe, Drs. J. L. M. Teubner.
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Ir. H. J. van Ebbenhorst Tengbergen, Dr. J. Jongh,

Stuuncnosp Iuousrnrrrr sToFpRoBLEMEN

J. §fl. Creyghton) ooorzitter,
Dr. A. C. Appelman,
F. Bezemer,

Ir. F. Groeneveld,
Ir. H. 't FIart,
Drs. F. Harogensis,

Dr. A. V. M. Mey,
Dr. L. Muller.

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

A.F.J.Gentis,
Dr. M. J. §7. de Groot,
C. A. G. Nass,
Dr. §í. E. Steur.

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

Dr. M. G. Neurdenburg,
C. M. Swiebel,
Dr. J. §fester.

Dr. G. J. Huët,
Prof. Dr. J.H.P. Jonxis,
J.E. C.Schook,
Dr. R. Voorhorst,
Mej. A. E. §fiinkel, secretdris.

Dr. R. Frant,
'W. B. Gerritsen,

StuuncnoBp Toxrcorocrn

F. Bezemer, ooorzitter,
Dr. R. Frant,
Ir. F. Groeneveld,
Ir. H. 't Hart,

Sruuncnorp Zmrrvnrzuru
Prof. J. de Groot, aoorzitter,
Ir. V. Bakker,
Dr. J. Bos,
Dr. G. J. Fortuin,
Prof. Dr. I. Gadourek,

Prof. Dr. N. G. M. Orie,
w aarnemend 1) oor zitter,
Prof. Dr. H. Deenstra,
Dr. F. Doeleman,
Dr. C. Dijkstra,
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Vrnrcxorp DorurrarNTarrE EN puBLTKATTE

Ir. D. van Zvilen,ooorzitter,
H. J. Dijkhuis,
Dr. G. J. Fortuin,
Ir. F. Groeneveld,
M. H. de Groot,

Coutrlrssrc vAN ÀDvIEs INZAKE zIEKTEvERzuIM

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

Aovrrscolrurssrr T.N.O. TNZAKE AsrMA-oNDERzoEK



Apvrrscouurssrr T.N.O. INZAKE oNDERZoEKINGEN oP HET GEBIED vAN
ATHEROSCLEROSE

Dr. M. van Eekelen, Dr. G. A. Overbeek,
uaarnemend voorzitter, Drs. H. J. Thomasson,
Prof. Dr. C. J.F.Böttchery Prof. Dr. H.J.G.'Wyers,
Prof. Dr. R. Brinkman, Dr.R.J. van Zonneveld,
Prof. Dr. D. Durrer, Mej. A. E. §finkel, secretdris.
Dr. C. Engel,

Aovrrscouurssrr T.N.O. TNZAKE Hrr B,C.G.-vAccINATIEvRAÀcsruK

Prof. Dr. K. C. §7inkler, Prof. Dr. J. H. de Haas,
waarnernend aoorzitter, Mej. Dr. H. C. Hallo,
Dr. D. Bergsma, Dr. M. R. Heynsius van den Berg,
Dr. B. J.'W'. Beunders, Dr. C. R. N. F. van Joost,
Dr. J. D. Edens, Dr. J. Meijer,
Prof. Dr. R. Gispen, Mej. A. E. §íinkel, secretdris.

Medewerkers:

Dr. §(. A. Griep, adaiseur,
M. A. Bleiker, arts, leider van het onderzoeh.

OnrrNtrnrroscoMMrssrE T.N.O. INZAKE vRAAGSTUKKEN vAN BIoKLIMAToLo-
GISCHE AÀRD

Prof. Dr. J. r§1. Tesch, Dr. J. van Niekerk,
waarnemend r,toorzitter, Prof. Dr. N. G. M. Orie,
Dr. M. J. §1. de Groot, Dr. S. §í. Tromp,
Dr. R. J. Hamburger, Ir. C. J.'W'arners,
Prof. Dr. G. P. M. Florsten, Prof. Dr. P. M. van §lulfften Palthe,
Prof. Dr. P. Muntendam, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

Aovrrscourrarssrr T.N.O. INZAKE oNDERzoEK op HET GEBIED vAN
CA RIESB ESTRIJD ING

Prof. Dr. K. C. §flinkler, Prof. Dr. Ir. M. J. L. Dols,
waarnernend voorzitter, Prof. Dr. J, A. Chr, van Pinxteren,
Prof. J. van Amerongen, Prof. Dr. H. M. J. Scheffer,
Prof. Dr. H. Berkelbach J. Stork,

van der Sprenkel, Prof. Dr. H. G. K. §(i'estenbrink,
Prof. J. G. de Boer, Mej. A. E. §linkel,. secretdris.
Drs. H. J. Boorsma,
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Medewerkers:

Prof. Dr. K. C. §linkler, ad.oiseur,
O. Backer Dirks, tandarts, leider oan het onderzoeh.

Apvrrscorvrrrarssrr T.N.O. TNZAKE oNDERzoEK NÀAR DE ooRzAKEN vAN
ENCEPHALITIS POSTVACCINALIS

,ooorzttter,
B. V. Bekker,
Dr. B. J. W'. Beunders,
Dr. R. van Dam,
Dr. F. Dekking,
Dr. H. S. Frenkel,
Prof. Dr. R. Gispen,

Medewerker:

\[. Nanning, arts,leider oan bet onderzoeh.

A»vrrscoutr,rrssm T.N.O. vooR KLrNrscH GENEEsMIDDELENoNDERZoEK

Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
waarnemend aoor zitter,
Prof. Dr. J. J. G. Borst,
Prof. Dr. F. S. P. van Buchem,
Prof. Dr. U. G. Bijlsma,
Drs. H, van Genderen,

Medewerkers:

Dr. L. Meyler, adoisear,
Dr. F. A. Nelemans, leider oan het onderzoeh.

Subcommissie Tranquilizers van de Adviescommissie T.N.O. voor klinisch
geneesmiddelenonderzoek :

Prof. Dr. §[. G. Sillevis Smitt,
ooorzitter,
Prof. Dr. J. Booy,
Prof. Dr. U. G. Bijlsma,
Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom,
Dr. S. Lups,

Medewerker:

Dr. F. A. Nelemans, leid.er aan het klinisch geneesmiddelenonderzoeh.
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Prof. Dr. A. B. F. A. Pondman,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. §í. G. Sillevis Smitt,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Dr. J. §íester,
Mej. A. E. §íinkel, secretdris.

Prof. Dr. J. Goslings,
Dr. C. A. van Ffees,
Dr. N. A. Roozendaal,
Mej. Prof. Dr. A. J. Steenhauer,
Prof. Dr. E. H. Vogelenzang,
Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

Prof. Dr. J. J. G. Prick,
Jhr. Dr. §1. J. Quarles van Ufford,
C. H. van Rijn,
Dr. Chr. L. Riimke,
Mej. A. E. §7inkel, secretaris.



Aovrcscor"tturssrr T.N,O. TNZAKE GERoNToLocIScHE vRAÀcsruKrEN

Prof. Dr. L. van der Horst, Prof. Dr. O. Miihlbock,
waarnemend ooorzitter, Dr. H. E. Schornagel,
Prof. Dr. R. A. M. Bergman, Dr. J. Th. R. Schreuder,
Dr. M. van Eekelen, B. '§7artena,

Prof. R. Hornstra, Mej. A. E. §íinkel, secretdris,

Medewerker:

Dr. R. J. van Zonneveld, arts-coördinator,

Aovrrscouutssrr T.N,O. INZAKE vRAAGsTuKKEN op HET GEBIED DER

HORMONEN

Prof. Dr. J. H. Gaarenstroom, Prof. Dr. \0í. P. Plate,
waarnemend voorzitter, Prof. Dr. L. A. M. Stolte,
Dr. A. Groen, Prof. Dr. M. Tausk,
Mej. Dr. L. G. Huis in't Veld, Mej. A. E. Itr7inkel, secretdris.
Dr. A. A. H. Kassenaar,

Aovrrscourvrrssrr T.N,O. INZÀKE HET vRAAcsruK vAN DE srRucruuR,
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE KINDERVOET

Ir. J. Roelofs Fleyrmans, P. van Dijk,
waarnernend ooorzitter, Dr. H. J. Groenendijk,
Dr. H. Beekhuis' P. J.J.Ffeesters,
Prof. Dr. J.H.M.G. van Deth, Dr. A. L. de Vetten,
A.J.A.Douw, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.
Dr. E. F. Drion,

CoNracrcoulr,tlssrB T.N.O. INzAKE ToEPÀsslNGsMocELIJKHEDEN vooR
KUNSTSTOFFEN OP MEDISCH GEBIED

Ir. L. C. Stoutjesdijk,
uaarnemend ooorzitter,
Prof. J. ln"r, A-.rorrg.ri,
C. D. van Arkel,
L. E. B. ten Berge,
Dr. G, van Damy

Dr. J. D. Mulder,
H. G. Parren,
Drs. R. Tunteler,
S. Th. §[oudstra,
Mej. A. E. W'inkel, secretaris.
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Aovrescourrarssrc T.N.O. INZAKE DE MUGGENrLAAG RoNDoM Hrr IJssrrnrnn

Dr. A. D. Vo0te, L. E. Meijer,
waarnemend voorzitter, Prof. Dr. A. Punt,
A. Atema, B. Wartena,
Prof. Dr. L. F. de Beaufort, Mej. A. E. §7inkel, secretaris.

Aovrrscolrurssrr T.N.O. INZÀKE oNDERzoEK NAAR DE FAcroREN, vELKE
DE PERINATALE STERFTE BEINVLOEDEN

Prof. Dr. §fl. P. Plate, Prof. Dr. J. H. de Haas,
waarnernend ooorzitter, Prof. Dr. G. J, Kloosterman,
Prof. Dr. B. S. ten Berge, S. Spijer,
Prof. Dr. S. van Creveld, Dr. M. Straub,
C. B. F. Daamen, Mej. A. E. W'inkel, secretaris.
Th. J. D. Erlee,

Medewerkster:

Mevr. J. H. de Haas-Posthuma, hinderarts,leidster aan het onderzoeh,

AovrcscorrlurssrE T.N.O. INZAKE oNDERzoEK NAAR DE EpIDEMIoLocIE vAN
POLIOMYELITIS

Prof. Dr. J. D. Verlinde,
waarnernend aoor zitter,
B. V. Bekker,
Dr. F. Dekking,
Dr. H. S. Frenkel,
Dr. B. Hofman,

ApvITscoIraTrIIssIE T.N.O. INZAKE REUMAVRAAGSTUKKEN

Prof. Dr. J. Goslings, Dr. G. van Dam,
raaarnemend ooorzitter, Dr. P. van der Meer,
E. Bingen, Dr. J. J. Siemelink,
Dr. J. J. de Blécourt, Mej. A. E. §flinkel, secretaris.

Medewerker:

R. de Graaff, reatnatoloog, leider van het t'requentie-onderzoeh.
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Prof. Dr. J. J. van Loghem,
Dr. M. F. Polak,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Dr. A. Verjaal,
Dr. J.'Wester,
Mej. A. E. §[inkel, secretdris.



Aovrcscoururssrr T.N.O, TNZAKE scHTMMELZTEKTEN

Prof. Dr. K. C. §7inkler, Prof. Dr. G.J.M. van der Kerk,
waarnemend rtoorTitter, Prof. Dr. N. G. M. Orie,
Dr. G. Cremer, P. J. van der \íerff,
Prof. Dr. L. H. Jansen, Mej. A. E. Vinkel, secretaris.

Medewerker:

Centraalbureau voor Schimmelcultures.

ApvrBscoulussrp T.N.O.
INZAKE TUBERCULOSE TE

H. J. Dijkhuis,
toaarnemend. o oor z itt er,
B. ter Brugge,
Dr. J. Flaveman,

Medewerkster:

Mej. M. J.Zalmann, sociologe.

Aovrrscouurssrp T.N.O.

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

BETREFFENDE HET MEDISCH.SOCIOLOGISCH ONDEN.-
FloocrvrrN

Mej. G. J. L. Kromsigt,
R. Mantingh,
Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

INZAKE VIRUSONDERZOEKINGEN

Prof. Dr. J. Mulder,
Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Prof. Dr. J. van der Veen,
Prof. Dr. J. D. Verlinde,
Mej. A. E. §íinkel, secretdris.

MporscnB CoNracrcotturssrE T.N.O. - Z.ULO.

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

Voor Z.§í.O.:

J. H. Bannier en 2 leden van de Medische Adviescommissie Z.§í.O.

Cuneronruu T.N.O. vooR HET oNDERzoEK NAÀR ENrcE socrALE AspECTEN
VAN DIABETES MELLITUS

Prof. Dr. P. Muntendam, ooorzitter, Prof. Dr. C. den Flarrog,
Dr. F. Gerritzen, Mej. A. E. §7inkel, secretdris.
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Cureronrurr T.N.O./2.§[.O. rNzexr oNDERzoEr NAAR DE BETETENTS vAN
HUTSZVAMMEN BII HET OPTREDEN VAN ÀLLERGTSCHE ZIETTEN EN nHE[rll-t-

' I TorDE ARTHRITTS

Prof. Dr. K. C. Vinkler, Mevr. Prof. Dr. L. è. P. Kerlingr
,uítdrnemend ooorzitter, Dr. R. Voorhorst,
Mej. A. L. van Beverwijk, Mej. A. E. §linkel, sectetaris.
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Bijlage 2b

RAAD VAN BIJSTAND VAN HET INSTITUUT VOOR
GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Prof. §fl. F. J. M. Krul, voorzitter, Ir. A. C. J. Koot,
F. Bezemer, onderr.toorzitter, Prof, Dr. Ir. C. §í. Kosten,
Dr. F. H. Bonjer, C. H. J.Kiithe,
Drs. H. J. Boorsma, Dr. L. H. Louwe Kooymans,
Prof. Dr. G. C. E. Burger, Dr. §fl. P. M. Matla,
Ir. P. P. Bijlaard §lzn., Prof. Dr. Ir. J. P. Mazure,
Ing. P.'W. Deerns, Mevr. Prof. Dr. A. Ch. Ruys,
Ir. A. J. J. Dorrenboom, Dr. Ir. N. D. R. Schaafsma,
Dr. B. van Dijk, Ir. A. O. Schuil,
Ir. F. Groeneveld, Dr. P. Spaander,
Ir. G. P. de Flaas, Prof. Dr. J. §1. Tesch,
Ir. FI.'t Hart, Drs. H. §íI.J.M.Trines,
Prof. Ir. A. de Heer, Dr. H. Umrath,
It.J.J.FIopmans, Ir. §7. Valderpoort,
Mevr. Dr. N. L. Isebree-Moens, Ir. R. Vermeulen,
§f. A. H. W'. M. Janssen, Ir. §[. A. G. Wesrstrate,
Dr. D. L. Kedde, Ir. F. C. J. M. Wirtz Czn.,
Prof. Dr. J. Koekebakker, Mej. A. E. §finkel, secretafis,
K. R. Koopmans,
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Bijlage 2c

§TERKGROEPEN EN SUBGROEP RESSORTERENDE ONDER
DE MEDISCH-FYSISCHE AFDELING T.N.O.

Samenstelling op 1 januari 1960

'W'nnxcnorp vooR ELEKTRo-ENcEFALocRAFIE

Prof. Dr. L. van der Horst, Dr. §í. J. M. Hootsmans,
utaarnernend noorzitter, Prof. Dr. G. P. M. Horsten,
Ir. D. H. Bekkering, Dr. O. Magnus,
Prof. Dr. J. ten Cate, Dr. §í. Storm van Leeuwen,
A. M. Hamoen, Dr. L. H. van der Tweel,
Dr. H. E. Henkes, Mej. A. E. §íinkel, secretaris.

SuscnoEp ,,Fnrqururrr- ANALysE vAN HET E.E.G."

Prof. Dr. L. van der Horst. ooorzitterProf. Dr. G, P. M, Horsten,
Prof. Dr. H. C. Burger, Dr. W. Storm van Leeuwen,
A. M. Hamoen, Dr. L, H. van der Tweel,
Dr. H. den Hartog, Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris.

'W'rnronorp voon ErExrRoMyoGRAFrE

Ir. D. H. Bekkering, J. H. van Luyk,
Dr. J. §(/. van den Berg, Dr. O. Magnus,
Dr. P. C. Boone, J. Mol,
Dr. J. §í. G. ter Braak, D. van der Most van Spijk,
Prof. Dr. J. Droogleever Fortuyn, Dr. A. J. R. Simons,
Dr. §í'. J. M. Hootsmans, Dr. §(/. Storm van Leeuwen,
Ir. J. Kuiper, secretaris, Dr. L. H. van der Tweel.

'§í'rnnonorp SrlxoaanorsATrE vAN ps FoNocenDIocRAFrE

Prof. Dr. H. C. Burger, wnd.-ooorzitter,
Dr. A. D. Erkelens, Prof. Dr. R.L. J.van Ruyven,
Dr. J. §fl. Gerritsen, Prof. Dr. H. A. Snellen,
H. Hartman, Ir. D. H. Bekkering, lid-secretaris,

J. B. Kleyn, Prof. Dr. Ir. H. Mol, adttiseur.
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Bijlage 3

PUBLIKATIES

Doon on GrzoNonnrosoRGANrsATrE T.N.O. zELvE AÀNGEvATTE
ONDERZOEKINGEN

l'?. B.C,G.-oacc inatievraagstuh
Rutrrn, D. en M. A. Br,rxnn, De invloed van INH-toediening op recente

omslag der tuberculinegevoeligheid.
Ned, T. v. Geneesh.l03 (1959) 20, p. 105911060.

Flutsrrt, D. P. and M. A. Br,uren, A population survey in a community
with a high tuberculosis incidence.

Proc, ol the Tuberculosis Researcb Council 1958, no. 45.

Srnxs, J. L. en M. A. Bruxrn., Ontwikkeling van P.P.D.
R,LV. en streelelab,, aerslag 62e wetenscb. gerg.» 23 maart 1959.

SeNrrIrae, S., M. A. Brrrxrn en D. Rurrrn, Tuberculine-onderzoek op een
lagere technische school.

T. r,. Soc. Geneesh. 37 (1959), D.645.

2*. Astma-onderzoek

KnrurxIrr, J., Longtuberculose en de astmatische constitutie.
Proelscbr. Rijksuniversiteit Groningen 7959.

3't. Onderzoeb inzake poliomyelitis

Kervrl, A. S., De epidemiologie van de poliomyelitis in Nederland.
Proefschr. Universiteit van Amsterdam 7959.
Publihatie serie A nr. 3 oan de Gezondheidsorganisatie 7.N.O.
Uitg. Kon. van Gorcum 6r Comp. N.V., Assen, 1959.

Vrnltuor, J. D., Epidemiology of enteroviral infections.
T. a, Soc. Geneesh, 37 (1959) 7, p.2551263.

LocHur,I, J. J. veN, Pre-epidemische en epidemische wereldcijfers van
poliomyelitis.

Ned. T. v. Geneesh. 103 (1959) 16, p. 8511857.

Vrnr,rxor, J. D., J. B. W'rr,rBnorNr and A. Knrr, Active immunization
against poliomyelitis with live attenuated viruses.

Arch. Viruslorsch ng 8 (1958) 5, p. 549.

') De nummering komt overeen met de nummering van de onderzoekingen in het jaanerslag 1!)9.
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Haes, J. H. or and J. D. VrnLrNon, Poliomyelitis in the Netherlands.
Epidemiology and mass immunization. Verilogical and serologicai
data.

Rapport Public Healtb Cornrnittee, Weslern European Union.

VrnrrNor, J, D. and J. B. §hrrrnoINx, A small-scale trial on vaccinatiou
and revaccination with live attenuated poliovirus in the Nether-
lands.

W.H.O. Cont'erence on liae poliooirus aaccines, riíashington, 22-26
juní 1959.

4'?. Onderzoeb naar de oorzaleen'ud.n encepbdlitis postltaccinalis

Vnrrs, E. or, Postvaccinial perivenous encephalitis.
Uitg. Elsevier, Amsterdam, 7960.

5x-. Onderzoek inzake d,e t'luoridering od,n drinkwater in verband rnet

tandcariës

Becrtn Dtnrs, O., G. §í. KveNr and J. L. E. M. Sr.tnrraeNs, The effect of
a sodium lauroyl sarcosinate dentifrice in a clinical experiment.

J. Dent. Belge 3 (1959), p. 163.

Mulonn, G. J., De microbepaling van fluoride in urine.
Pbarm. Weehbl. 94 (1959), p. 329.

PtNxrunnN, J. A. C. veN, Een snelle foto-elektrische colorimetrische
bepaling van fluoride.

Pbarm. Weehblad 94 (1959), p. 649.

6'ï. Onderzoele inzabe de doeltreffendbeid, oan de curatieae geneeshunde
en de geneeshundige ooorzorg

\írrrrN, Y. veN orn, De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel
in de gezondheidszorg.

Proet'schrilt Rijksuniversiteit Leiden 1960.
Publihatie serie A nr. 6 van de Gezondsheidsorganisatie T.N.O.
Uig. Kon. van Gorcum 8r Comp. N.V., Assen, 1960.

8'?. Gerontologisch onderzoele

ZoNurvuo, R. J. veN, Speurwerk met betrekking tot het ouderdomsvraag-
stuk I en II.

De Bejaarden 5 (1959), p. 17/18.
De Bejaarden 5 (1959), p. 33135.
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ZoNNrvrlo, R. J, vaN, Internationale aspecren van de lichamelijke ge-
zondheidszorg voor bejaarden.

T. a. Soc. Geneesk. 37 (1959) 4, p. l23lt3O.

ZoNwrvno, R. J. veN, International rends in planning for
(Part VI of Contemporary planning in gerontology).

Geriatrics 14 (1959), p.1301134.

ZoNNrvrto, R. J. veN, De arts en de zorg voor bejaarden.
Mediscb Contact 14 (1959),8, p. 100/103.

older people

ZoNNrvrro, R. J. veN, Activités gérontologiques de l'Organisation T.N.O.
pour la recherche scientifique appliquée la santé.

Reoue d'Hygiène et de rnédicine sociale S (1959), p.8151821.

ZoNNrvnlo, R. J. vaN, Het gevaarlijke huis: bron van ongevallen voor
bejaarden.

Gezondheidszorg 5l (1959) l, p. 27128.

GouDntarN, J. C. en R. J. veN ZoNnrvrro, Het IVe Internationale
Gerontologische Congres te Merano-Venetië.

Ned. T. a. Geneesk. 103 (1959) 12, p. 635/637.

ZonNrvrro, R. J. vex, Problems of occupational therapy for the elderly,
in: Occupational therapy as a link in rehabilitation.

Proc. IInd Intern. Congres World ot' Occup. Tberapists, Copen-
hagen 7959.

ZoNxrvuo, R, J. veN, Some data on rhe genito-urinary sysrem as found
in old age surveys in the Netherlands.

Geront. Clin. | (1959), p. 167/173.

ZoNNrvrlo, R. J. vert, Een artsencursus over geriatrie.
Ned. T. a. Geneesle. 103 (1959) 30, p. 1546/1547.

ZoNNrvrro, R. J. vaN, De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie.
T. v. Soc. Geneesh. 37 (1959) 14, p. 5151578.

ZoNNrvuo, R. J. veN, Considerations on research on health and home
services.

Pre-advies ooor U,N.T,A,A, Expert groil? on social researcb in
old age, augustus 1959.

ZoNNnvnro, R. J. vew, Social surveys on rhe elderly.
Inleiding aoor U.N.T.A.A. Expert graup on social researcb in
old age, augustus 1959.
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ZoNwevrr.ol R. J. ver, Some medical and social aspects of the employment
of older people, in:

Proc. Ann. overseas conf . Inst, ol Personnel Management, juli 1959.

ZouNnvrlo, R. J. veN, De kleding van bejaarden.
S taatsp ensioen, meï 1959.

ZoNurvrr.o, R. J. veu, Some data on the incidence of degenerative osteo-
arthropathies in old age and the influence of disorders of the limbs
on daily activities.

Reo. Franc. de Géront. V (1959), p.6891690.

ZoNNrvrr.o, R. J. veN, De rol van de gezondheid bij de huisvesting van
oudere mensen.

Boauhundige Weehblad 77 (L959), p. 588/591.

ZoNNrvnro, R. J. vaN, Medische zorg voor chronische zieken en bejaarden
in de Verenigde Staten.

T. a. Soc. Geneesh. 37 (1959), p.7791784.

9*. Onderzoehingen oP het gebied oan schimrnelzieleten bij de mens

VnIrs, G. A. or, Conferenties over Medische Mycologie te Lissabon.
Ned. T. v. Geneesk.l03 (1959) ll, p.5831584.

lO'". Klinisch geneesmiddelenonderzoeh

Nu.ruaNs, F. A., Mededelingen van de Adviescommissie T.N.O. voor
klinisch geneesmiddelenonderzoek :

Carbocaïn
Ned. T. a. Geneesk. 103 (1959) l, p. 43.

Ecolid
Geneesk. Gid.s 37 (1959) 4.
Ned. T. a. Geneesk. 103 (1959) 9, p. 471.

Depocural
Ned. T. v. Geneesh. 103 (1959) 4, p. 177.

De klinische betekenis van Adrenoxyl voor de voorkoming van
bloedingen bij geopereerde patiënten en lijders aan hypermonorrhoea.

Ned. T. o. Geneesb. 103 (1959) 77, p. 9ll/912.
Hydrochlorothiazidum.

Ned. T. tt. Geneesh.l03 (1959) 35.
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Sulf amethoxypyridazinum.
Geneesh. Gids 37 (1959) 17, p. 2521253.
Huisarts en Wetenscbap 2 (1959) 12.
Ned. T. a. Geneesh. 103 (1959) 39.

Znr.vrrorn, W. G. en F. A. NuBrtrews, Mededelingen van de Adviescom-
missie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek:
Regenon,

Ned. T. v. Geneesk. 103 (1959) 44.

Nrrur,reNs, F. A. New drugs in use for the treatment of allergic parienrs.
Earopean Acaderny ol Allergy. First Annual Report (I959),
p. 15119.

72'e. Onderzoekingen op het gebied aan dtherosclerose

Mrr;rn, J. §f. A. and C. J. F. BorrcHrn, The use of chromatography
paper in the study of sterol adduct formation.

Rec, trav. cbim.78 (1959), p.622.

Kroponderzoek
De endemische krop in Nederland.

Pablihatie serie A nr. 2 van de Gezondbeidsorganisatie T.N.O.
Uitg. Kon. van Gorcum Er Comp. N.V., Assen, 1959.

Ond.erzoeh naar de lacturen, uelhe de perinatale stert'te beïnaloeden

Haas-PosrnuMA, J. FI. or, Prenatale zorg en perinatale sterfte.
Prenatale Zorg Dag 1958, Uitg. Ned. Bond v. Moederschapszorg
en Kinderhygiëne, 's-Gravenhage, p. 40/44.
T. v. Soc. Geneesh. 37 (1959) 8, p. 314.

IN OINO ZIJNDE oNDERZoEKINGEN BIJ ANDEREN MET sUBsIDIE vAN DE
GtzoNpHuosoRGANrsATrE T.N.O.

l'?. Ond.erzoek inzahe de rnedische toepassing van radio-actieve isotopen

Lucenorc, S. M., Het beloop van de oogverschijnselen bij de ziekte van
Graves.

Proef schrilt Rijksuniversiteit Leiden 1959.

Qurntoo, A. et A. A. H. KessnNeen, Valeur de la détermination de l'hor-
mone thyréotrope (TSH) dans le sang pour l'étude de la physio-
pathologie des maladies thyroïdiennes.

Path.-Biol.7 (1959) ll-12, p. 124911254.
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KessnNeen, A. A. H., H. J. Knnrnor and A. QunnIoo, The metabolic fate
of injected heterologous thyrotrophic hormone.
III. The disappearance rate of Thyrotrophic Hormone from the
bloodstream of normal and nephrectomized rabbits.

Acta Endocrin. 3l (1959), p. 171/174.

Cers, A., J. Mrvrn and A. A. H. KassENeen, RadioactiYe comPounds in
the urine of rats after administration of labelled corticotroPhin.

Acta Endocrin. 3l (1959), p. 419/425.

Tnnpsrne, J. and A. Qurnroo, Endemic goitre in the Netherlands.
Acta Endocrin. 3l (7959), p. 433/441.

Kessnxean, A. A. H., L. D. F. Leurtyrn and A. Qunrtoo, Studies on the
periferal disappearance of thyroid hormone.
Vt. th" effect of environmental temperature on the distribution of

J131 in thyroidectomized,' 1-thyroxine maintained rats after the
injection of ;rsr labelled 1-thyroxine.

Acta Endocrin. 32 (1959), p. 575/578.

Cnourout, J. C. en A. QunnIoo, Aangeboren stoornissen in de produktie
van schildklierhormonen.

Folia Medica Neerl. december 1959.

Couroun, J. C., A. A. H. KassrNeen and A' Qunnroo, The syndrome of
congenital hypothyroidism with defective dehalogenation of
iodotyrosines.

Ter perse.

2"". Onderzoeh naar enige sociale asPecten van diabetes rnellitus

'Wr;NuatrN, E. H. §(/., Diabetes en arbeid,
Proelschrit't Rijksuniversiteit Leiden 1959.
Publihatie serie A nr. 4 van de Gezondheidsorganisatie Z.N'O.
Uitg. Kon. van Gorcum Er Comp. N.V., Assen, 1959.

4*. Onderzoeh inzabe nearochemische aspecten van demyelinisatietoestan-
den met als centraal probleem multiple sclerose

Eocan, G. §f. R. and G. StrrIrs, Alkali-stabile phospholipids during the
development of the rabbit brain.

l. ot' Neuroch. 3 (1959), p. 316.

Eocln, G. §f. F., Myelinlipids in multiple sclerosis.
Acta Neurol. et Psych. Belg. 59 (1959), p.756.
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6". Onderzoeh inzahe d,e criteria ener sociaal-geneeshundige plaatsbescbrij-
,t ing d o or ge zinsond er zo ele

Bneurecr, Ceur. A. A., Family health srudy in The Netherlands.
T. o. Soc. Geneesh. 37 (1959 7, p. 264/265.

7l't. Ond.erzoek inzahe het mogelijh ooorhomen van mitolipide in turnor-
mitochondriën en het et'fect van deze stot' op de tumorgroei

Monst, P. and J. A. Loos, The identification of the active component of
mitochrome, and the influence of longchain fatty acids on rhe
adenosine triphosphatase acrivity of rat-liver mitochondria.

Rec. Trau. Chim.78 (1959), p. 874.

Bonsr, P. and E. C. Srerrn, Need for inorganic phosphate in oxidations
stimulated by dinitrophenol.

Nature 184 (1959), p. 1396.

l2't. Onderzoekingen ooer de betehenis adn buisz,(edmmen bij bet optreden
oan allergisclte ziekten en rheumatoide arthritis

Venrreun, H., De betekenis van houtror voor de behuizing.
T. a. Soc. Geneesk.36 (1958) 24, p. 649/656.

l3'r. Onderzoeh inzahe de uterhing odn een aantal zogenaartde zeeziehte-
tniddelen op het enen@ichtsorgaan

PnrrrpszooN, A. J., The effect of some drugs upon the labyrinth.
Proelschrilt Universiteit van Amsterdam 1959.

18't. Onderzoeh inzahe de constructie odn een altrafiltrator passend bij
een dialysator oolgens Alwall met in vitro en hliniscb proeven, zodat
een Prototype geoormd oordt, dat kan worden toegepdst in Neder-
landse niercentra

Tvtss, E. E, en Dr. M. M. P, PeurssBN,. Ervaringen met een verbeterd
model kunstmatige nier van het type Alwall.

Ned.T. u. Geneesh.103 (1959) 39,p.1942/1947.

ArcrsrotrN oNDERZoEKINGEN BIJ ANDEREN \TELKE ZIJN vERRTCHT MET
SUBSIDIE vAN DE GTZoNoTTBTosoRGANISATIE T.N.O.

N a-onderzoeh van coeliahtie-patiënten
LoorrRrN CeuracNr, W. vaN, Een enquète bij coeliakiepariënten.

Proelsc brit't Rijksuniversiteit Lieden 1959.
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Onderzoek naar resistentieproblernen bij antibiotische tberapie

Gosrrxos, \f. R. O. and K BucHrt, Nasal carrier rate of antibioticresistant
staphylococci.

A.M.A. Arcb. ol Int. Med.102 (1958), p. 691/715.

Onderzoeh inzake pathologische albraah en aanmaah 'udn erytrocyten bij
bloedziehten bij de tnens

Vrnloon, M. C., §f. I. T. Berxrn-vaN AenorNNr and C, Rrccr, In vitro
autohaemolysis in congenital and acquired haemolydc disorders.

Acta Med. Scand. 163 (1959) 5, p. 3851403.

Onderzoeh inzahe het hyalyronidase-eft'ect op de bloedstolling en onder-
zoeb inzahe de stoluisseling vdn dicumarinepre?dr,tten

Borrnr. FIurNrNr, S. A. rrN, K. S. RaoneKIsHUN and H. J. VrxnnulrN,
Some observations on the coagulation defect during treatment with
the anticoagulant'Sintrom'.

Thromb. et Didth. Haemorrh.IU (1959), p.92197.

ReonerrsnuN, K. S., Een studie betreffende de stofwisseling van het anti-
coagulans 3,3'-carboxy-methyleen-bis (4-hydroxycumarine) ethyl-
e§ter.

Proelscbr. Rijksuniversiteit Utrecht 1959.

Onderzoek inzalee p soriasis

DeNrns-BosIraeN, M. S. M., Bij de mens gekweekte streptococci van
groep B.

Proelschr. Universiteit van Amsterdam 1959,

M a s s a- ond. er z o e h naar lele ur s t o ornis sen

CnoNr, R. A., De kwatitatieve diagnose van stoornissen in de kleurzin.
Ned. T. n. Geneesh.l03 (1959) 9, p. 4521457.

Onderzoele naar de blindheidsoorzaken in Nederland

Scxepprnr-KrMMrJsER, J., Blindheidsoorzaken in Nederland.
Proelscbrit't Rijksuniversiteit Utrecht 1959.
Publihatie serie A nr. 5 oan de Gezondsbeidsorganisatie T.N.O.
Uitg. Kon. van Gorcum & Comp. N.V., Assen, 1959.
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Onderzoeh naar d,e oorzaleen van zuigelingensterlte in aerband met gezins-
grootte en r»eloaart

FIoocrNoooRN, D., De zuigelingsterfte in Nederland.
Voor de Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinder-
hygiëne uitgegeven door Kon. van Gorcum Ec Comp. N.V.,
Assen, 1959.

INsrrruur voon GrzoNDHErDsrEcHNm T.N.O.

Beens, J. K. en J. Musrer, Zuurstoftoevoer aan water met behulp van
roterende lichamen.

Rapport no.28, april 1959.

Plsvrrn, A. Une méthode simple pour traiter de petites quantités d'eau
résiduaire.

La techniqae sanitaire et rnunicipale, november 1958.
Publikatie no. 86.

Knucrn, A. J., Dagverlichting en bezonning van scholen.
Boaw 14 (1959) 2, p. 28/31.
Publikatie no. 90.

ËfentoorNsrs, F., De veronreiniging van de buitenlucht.
Gezondheidszorg 5l (1959) 2, p. l4ll5.
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Bijlage a

DOOR HET CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGSONDER-
ZOEK VAN DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O. VERRICHTE
TTERKZAAMHEDEN, DIE OOK VOOR MEDICI VAN BELANG ZIJN

1. ONornzoEK op MICRo-oRcANISMEN vAN HYGIENISCHE BETEKENIS

Voor het tellen van Enterobacteriaceae, die in betrekkelijk lage dicht-
heden in vaste voedingsmiddelen kunnen vóórkomen, werd het gebruik van
3x geconcentreerd kristalviolet/gallneutraalrood/mannitol/lactose/agar on-
derzocht en uitstekend bevonden. Voor het tellen van Enterobacteria-
ceae in dranken, waarin deze in zeer lage dichtheid vóórkomen, bleek
voorafgaand centrifugeren effectief.

Het onderzoek, in samenwerking met het Rijksinstituut voor de Volks-
gezondheidl naar de overleving van Enterobacteriaceae in zure produkten,
in het bijzonder vruchtensappen, slasaus en mayonaise, werd afgesloten.
Bij yoghurt en de onderzochte vruchtenprodukten vond bij 6" en 24" C
binnen 15 dagen totale afsterving plaats. Bij tomatensaP en mayonaise ble-
ken enkele stammen een veel langere levensduur te hebben, sommige wa-
ren na 60 dagen nog niet afgestorven.

In verband met herhaaldelijk vastgestelde grote aantallen Enterobacteria-
ceae in consumptie-ijs, dat onder goede hygiënische en technische om-
standigheden was bereid, werd onderzocht of bepaalde Enterobacteriaceae
zich bij temperaturen lager dan 10" C kunnen vermeerderen. Dit bleek
inderdaad het geval te ztjn. Dergelijke z.g. psychotolerante Enterobacte-
riaceae werden later ook uit gekoeld bewaard gehakt geïsoleerd'

Om de Adviescommissie'§flarenwet te kunnen adviseren over het gebruik
van een vloeibaar medium voor het langs gasometrische weg aantonen van
Enterobacteriaceae in diverse voedingsmiddelen, werd een vergelijkend
onderzoek uitgevoerd met verschillende voedingsbodems.

2. BrocHpIr.tIscH oNDERzoEK TEN BEHoEVE vÀN VoEDINGSPRoBLEMEN

Bepaling van aetzt4ren

De methodiek voor de kwantitatieve gaschromatografische diffenrentia-
tie van de methylesters der hogere verzadigde vetzuren werd verbeterd
door het in gebruik nemen van een Pye gaschromatograaf, die met argon als

elutiegas werkt.
Doór gebruik van polaire stationaire fasen is het mogelijk tegelijker-

tijd de vérzadigde en de onverzadigde hogere vetzuren kwantitatief te be-

palen.
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De kwantitatieve differentiatie van de meervoudig onverzadigde vet-
zuren met behulp van alkalische isomerisatie wordt nu uitgevoerd in 0,4
ml. bloedplasma (micromodificatie van de methode Pikaar-Nijhof, waarin
met 2,0 ml. plasma wordt gewerkt). Nuchtere normaalwaarden van zuige-
lingen werden bepaald.

Aminozuur- en peptidebepdlingen in bloed

Verschillende papierchromatografische technieken werden ontwikkeld
voor het aantonen en (semi)kwantitatief bepalen van aminozuren en pep[i-
den in bloedplasma. Een combinatie van papierelektroforese en -chroma-
tografie bleek goed te voldoen. Naast het gebruikelijke ninhydrinereagens
voor het aantonen van aminozuren en peptiden, werden veelal ook andere
reacties op peptiden toegepast, zoals de choloreringsmethode volgens Rein-
del en Hoppe en de reactie op arginine volgens Sakaguchi.

Bovendien werd de mogelijkheid onderzocht, om langs zuiver chemische
weg tot een voldoende specifieke bepalingsmethode voor peptiden in
bloedplasma te geraken. Na verschillende oriënterende proeven bleek de
methode goed bruikbaar, waarbij de vrije aminozuren eerst worden ontleed
met ninhydrine, vervolgens de overgebleven peptiden worden gehydroly-
seerd en de hierbij gevormde aminozuren colorimetrisch bepaald.

Enzymatische aertering oan gliadine

Ten einde een beter inzicht te krijgen in de aard van de peptiden,, die
mogelijk bij coeliakie schadelijk zijn, werd de enzymatische vertering van
gliadine door pepsine en trypsine bestudeerd. Verkregen werd een in-
gewikkeld mengsel van peptiden. Met behulp van een dialyse door cello-
faan bleek een grove scheiding in groot- en kleinmoleculaire bestanddelen
van het hydrolysaat te verwezenlijken.

Bepalingen oan suikers in bloed

Een kwantitatieve papierchromatografische bepaling van mengsels van
glucose, galactose en lactose, elk in een hoeveelheid van ca. 30 p,g, die
nodig was in verband met lactose- en galactosebepalingen in bloed van
proefdieren en mensen na het gebruik van veel lactose en bij galactosemie-
patiënten, werd uitgewerkt. De methode kwam vrijwel gereed.

I J zerbepalingen in bloedserum

Tenbehoevevan de arts A. J. A. Broekman te Velsen worden in een aantal
sera van kinderen het ijzergehalte en het ijzerbindend vermogen bepaald.
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Hiertoe werd een nieuwe methode uitgewerkt waarbij met veel minder
serum dan tot nu toe kon worden volstaan.

Ond,erzoeh ten behoeve van Nieuro-Guinea

In samenwerking met de gouvernementsarts A. lV. Voors werd nagegaan
of extra vitamine A-toediening het vitamine A-peil van het bloedserum
kon doen stijgen, Dit was maar in zeer geringe mate het geval. Ook werden
by deze kinderen de eiwitfracties van het serum bepaald.

Bij bewoners van het Centrale Bergland ('§íisselmeren) werd in samen-
werking met de gouvernementsarts L. M. J. Couvée een aantal bestand-
delen in het bloedserum bepaald.

Het cholesterolgehalte, de lipase- en cholineësterase-activiteit waren lager,
de amylase-activiteit was hoger dan bij Europeanen.

Bacteriologisch onderzoeh van faeces

Ten behoeve van het onderzoek naar de relatie tussen darmflora en wel-
zijn van zuigelingen en jonge kinderen werd een groot aantal monsters fae-
ces van zieke zowel als van herstelde zuigelingen en kinderen vergelijkend
biochemisch en kwantitatief bacteriologisch onderzocht, waarbij alle typen
darmbacteriën, 'w.o. ook Stapbylococcus, Bilidibacterium en Ristella, in
de analyses werden betrokken. De tot nu toe verkregen uitkomsten wijzen
erop dat het bacteriologische onderzoek van faeces aanmerkelijk minder ge-
gevens omtrent het enterale gebeuren bij gezonden en patiënten kan ver-
strekken, dan chemisch faecesonderzoek, in het bijzonder bepaling van de
pH en de gehaltes aan mierezuuÍ, aztjnzvur en melkzuur.

3, VoroINcsoNDERzoEK MET pRoEFDTEREN

Atherosclerose

Het onderzoek met ratten naar de invloed van eiwitten in het rantsoen op
de cholesterolspiegel van het bloed werd voortgezet met een enigszins ge-
wï1zigd hypercholesterolemisch rantsoen, dat een geringere individuele va-
riatie veroorzaakte. Verschillende eiwitrijke voedingsmiddelen bleken inver-
schillende mate de serumcholesterolspiegel te verlagen. De werking bleef
behouden na extractie van deze voedingsmiddelen met vetoplosmiddelen.

Mengsels van zuivere aminozuren, waarmee de samenstelling van enkele
eiwitten werd nagebootst, bleken eveneens cholesterolverlagend te werken.
F{et effect moet dus in elk geval ten dele aan het eiwit worden toege-
schreyen, hoewel ook de vetachtige stoffen een bijdrage kunnen leveren.
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De betekenis van de verschillende componenten wordt nog nader onder-
zocht.

In verband met het grote belang van het bloedstollingsproces bij het
atheroscleroseprobleem werd een onderzoek begonnen over de invloed van
voedselbestanddelen op de stollingstijd van het bloed bij proefdieren.

V oed ingsra aard e v an eiait ten

De bepaling met ratten van de verteerbaarheid en van de benutbaarheid
van het eiwit voor de synthese van lichaamseiwit werd uitgevoerd in een
groot aantal voedingsmiddelen.

In een vergelijkend onderzoek werd de voedingswaardebepaald van een

9-tal peulvruchtenrassen, die in Nederland worden geconsumeerd. Tevens
werd een onderzoek uitgevoerd naar de aanvullende waarde van verschil-
lende voedingsmiddelen voor het eiwit van bruine bonen, waarbij ook de in
de babyvoeding gebruikelijke combinaties met groenten werden bestudeerd.

In opdracht werden bepalingen uitgevoerd van de voedingswaarde van
eiwitten, van het limiterende aminozuur, van de aanvullende waarde van
lysine voor brood, van de vervangbaarheid van dierlijk eiwit door plantaar-
dig eiwit aangevuld met lysine.

Tandcariës en t,oeding

Het onderzoek naar het mogelijke verband tussen het gebruik van ver-
schillende soorten brood en het optreden van tandcariës, dat in opdracht
yan het Instituut door het Nederlands Instituut voor Volksvoeding met rat-
ten werd verricht, werd beëindigd. Er werd geen correlatie gevonden tussen
het gebruik van wit- of bruinbrood en het optreden van cariës.

Voeding met eiwitarme diëten

Ffetonderzoek naar de diagnostische waarde van verschillende serumcom-
ponenten voor het vaststellen van eiwitdeficiënties werd voortgezet. Begon-
nen werd met een onderzoek naar eventuele veranderingen in het serum-
ijzergehalte en het ijzerbindend vermogen bij ratten, die op een eiwitdefi-
ciënt dieet geplaatst zijn. Eveneens werd nagegaan in hoeverre de amylase-
activiteit van de urine verandert bij eiwitdeficiëntie; er werden geen ver-
schillen gevonden.

V ersc hillend e ond er z oe hin gen

Bepalingen werden verricht van de acute toxiciteit, van de groeiremmen-
de werking van yerschillende stoffen, van de resorptie en leveropslag van vi-
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tamine A-preparaten en van de vitamine K-activiteit van vitamineprepara-
ten.

4. ExpnnrrrarNTrEl voEDrNGsoNDERzoEK BIJ DE MEN§

De hier genoemde onderzoekingen (behalve het laatstgenoemde) ge-

schieden in nauwe samenwerking met het §íilhelmina-Kinderziekenhuis te

Utrecht.

C oeliahie en aerruante onder zoe hingen

Hoewel er weinig coeliakiepatiënten meer in de kliniek komen, werden
de onderzoekingen over coeliakie voortgezet. FIet onderzoek was weer ge-

richt op het aantonen van bepaalde peptiden in het bloed van coeliakiepa-
tiënten na toediening van gliadine. Een Duitse onderzoeker zou dergelijke
peptiden inderdaad gevonden hebben, maar het gelukte niet deze uit-
komsten te reproduceren, zelfs niet bij monsteÍs waarin genoemde onder-
zoeker de peptiden wel zou hebben aangetoond.

Essentiële by perlipemie en dieetvet

De bloedvetsamenstelling van patiënten die een vet met een hoog linol-
zuurgehalte in het dieet kregen, werd opnieuw bepaald. Ook de thans ver-
kregen uitkomsten wijzen erop dat veranderingen van het dieetvet geen

duidelijke invloed hebben op het verloop van het ziekteproces, misschien
wel op de samenstelling van het bloedvet.

P anc reas librose en aoed ing

Medewerking werd opnieuw verleend aan een onderzoek waarbij werd
nagegaan of bepaalde diëten, al of niet gecombineerd met pancreatine,
gunstig zijn voor patiëntjes, Iijdend aan pancreasfibrose. Ten behoeve van
dit onderzoek werden vetbepalingen in faeces en prolinebepalingen in bloed
na belasting met caseïne of gliadine uitgevoerd. Het onderzoek werd voor-
lopig afgesloten en vastgelegd in de dissertatie van Dr. H. van Benthom'

I naertase- en maltasedeliciëntie bij hinderen

Klinisch en biochemisch onderzoek werd verricht bij kinderen lijdend
aan ernstige diarree ten gevolge van invertase- en/of maltasedeficiëntie.
Het verloop, al of niet beïnvloed door dieetwijzigingen met of zonder
invertase- of maltasetoevoeging, werd behalve klinisch ook in maat en ge-

tal vastgelegd door twee-dagelijkse bepaling van het vochtgehalte van de
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faeces, de droge stof, de pH, het vetgehalte, het totale gehalte aan orga-
nische zuren, nader kwantitatief gedifferentieerd in melk-, miere-, azijn-,
propion-, boter-, isoboter-, valeriaan-, isovaleriaan- en capronzuur. Een in-
vertasedcficiëntie kan volkomen opgevangen worden door invertase aan het
dieet toe te yoegen. Een maltasedeficiëntie kan helaas nog niet op derge-
lijke wijze opgevangen worden, daar maltase-preparaten voor praktisch ge-
bruik te duur en bovendien te weinig stabiel, dat wil zeggen niet bestand
tegen maagzuur, zijn

Voeding oan kinderen met lactose-arme melh

In samenwerking met een fabriek van melkprodukten werd opnieuw een
onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de voedingswaarde van melk ver-
beterde door hydrolyse van de melksuiker. In drie koloniehuizen werd
het effect van lactose-vrije melk op de kinderen bestudeerd. Ditmaal kon
geen duidelijk effect geconstateerd worden.
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