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I. ÀANI,EIDING TOT HET INSTELLEN VAN DE CO\[\4ISSIE.
Onclcr gezoncLheids verst¿an het gecleelte cl'er tcch-

nieli, d¡t Zich in het houclt met de verzorging van het
ievensrnilieu en de I heden van den mensch met het
oog op de gezonclheid in den ruimsten zin des woorcls. Ondei dit
begrip liunnen clelhalve o.m. geblacht worclen de techniek der volks-
huisvesting, de bouw van ziekenhuizen en clie van werkrr-rimten, de
hlimaatregeling in gebouwen, cle malariabestrijcling door technische
lverlien, tle d,rinkwatervoorziening, de verwijdering en verr,verking van
afvahvater en vast vuil, cle t,ouw van open en overd.ekte zwembacLen,
de technische midiLelen ter voorkoming van ongevallen en ziekte in
cle inclustlie.

De gezondheiilstechniek bc-hoort gebaseerd. Le zljn op de technische
hygiëne, waaronder rnoet r¡'orden verstaan: in aìgemeenen zin d.e
gezondheiclsleer, voorzoover deze voor clen technícus van directe be-
teekenis is en in het bijzonder de toepassing van de gezondheiclsleer
op de verschillende gebieclen der gezondheiclstechniek.

Terwijl de verschillende onderdeelen der gezondheidstechnielr zich
vrijwel zelfstandig zonder onclerling verband in zuiver technischen
zin ontwikkelden, wercl ile laatste jaren het besef levenilig, dat meer
samenwerking noodzakelijk is tusschen cle technici en de hygiënisten
en ilat cleze samenwerking de techniek beter aan cle eischen der
hygiene zou kunnen doen beantrvoorilen.

Op grond van de opgedân
lijk in" clezen conta.f i" ,o

Nadat in 1940 en 1941
gevoerd, besloot de Central
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een commissie, v.elke tot taali I

atiecommissie Gezonclheidstechniek
41 door Dr. J. Ar4wcu pnì¡rÀ, ooo"_r T.N.O., geTnstalleerd

Ir. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE.

,"3åu:o*-issie 
was ged-urende het versì.agjaar als volgt samen-

w. F. J. M. Knu¡, .directeur van het rìijksinstituut voor Drink_wa,tervoorziening, voorzitter;

,"fl: t v¡x onw Brno, oud-directeur-generaal van de volksgezond-

u.rt"u.l 
Br'rr', clirecteur van het rnstituut voor Praeventieve Genees-

III. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN.
1.

De commissíe ooor 
ti"ntn2íff;:_was 

op her eindvan het verslagjaar al ,i.i¿",
Bureau iler commissie:
Prof. fr. A. J. r¡¡.LrNoEw, hoogleeraar aan de Technisehe llooge-school te Delft, voorzitter; 

7 --vÞ-vv¡qur ¡

fr. D. vew Zurr,rw, w.i., secretaris.
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Med,ische leden:
Dr.W.B.I[.KnINENBURG'oud-medischailviseurvanileArbeirls.

inspectie;^"i"ä'il". J. J. vew Loouort, outl-hoogleeraar aan de Gemeentelijke

Universiteit te Amsterclanr ;- L Þ. 
-Êrir, ¿ir""t"""-ìã het Instituut voor Praeventieve Genees-

kund.e te Leid.en;
P. a. v.rN Luyr, medisch ailviseur van ile arbeidsinspectie, ver-

tesenv-oordigeï van de Arbeidsinspectie;
"Dr. A. IÙ Vossnm¡en, hoo{clmijnarts'

Technischa ladan:
Ir. A. Ao¿.¡,r, leicler van het Ind.ustrie-labor'atorium van de Gas-

stichting;-"Þ;;ï. i'.. w. H. A. v,tx Ar,pnnN or Vr n, vertegenwoordiger van ile

Centrale
P. W.
Ir. G. de Staatsmijnen.;
Ir. G. r, vertegenwôord'iger van ile

Vereenisine voor I(oeltechniek ;' il;i. "ir: n. 
'¡l u. 

-iiN- oí* n¡to, bijzolder hooglee-raar-aan ile

nl;f.*t"l""t.it.it te Ùtrecht, vertegenwöordiger van de Warmte-

stichtine;
F. C." Surrs, raadgevencl ingenieur; 

-
1;. F: C. i. ú. wrirr, dlrucferr" ouá h"t Rijksinstiiuut voor Brancl-

stoffenecono'mie ;

Ir. P. D. vex onn'Wer,;
1r. i. Wo"t, vertegen#oordiger van tle Nederlandsche Vereeniging

voor Centrale Verwarming Inclustrie'

Bouwkundige leden:
Ir. H. vAN DErì Ke¡., roofdinspecteur van de Yolkshuisvesting;
B. Mnnr<pr,¡¡'cu, architect.

De werkzaamheilen werden verricht cloor clrie subcommissies, t.w.
een med,ische subcommissie (voorzitter J. P. Br,rr,), een technjsche

subcommissie (voorzitter Ir. 'F. C. J. M. Wrnrz), en een bouw-

k;;áig" subcommissie (voorzitter Ir. H' vAN DER K'te') '

In 1g41 was een unìoong gernaakt met het samenvatten van de

"u*it"t"n cler tot dusver vËrr"ichte werkzaamheden in een uitvoerig
;;;;;;; g"ìilelct:,,Iilimaa-tregelìng in woningen en, w,9rt1{m]9i-,',
¿aC i" 'dõn loop -¡an 1942 gereecl k-waP' Een redactte-commrssle
;;r[t ttuitappbtt persklaar, iu""tou de drukkerij 'Waltman, te Delft'
met het ilrukken aanvir:g.

In samenwerking met'-,,T.N O Werkqroep
(architect A. H. I{. B-l'sent) is een aantal
àet betrekking tot, het verwarmingssystee



Rapport l{.. 2Z
tingen aan het
van het Doof_

Van deze nretinsen zijn, cìe resultnten vastgelegcì in. Ilrpport N". 2g,getitcìd: "Rrpport'" over'.(re -àti^gii'in'on .,lo,.ista lisutieeer,, in het
i,ïri;i'r,,,]"or. 

praevenü"u. G"nË.k";ä; re Leiden op 16 Septern_

rm te liggen op het terrein van:t deze iniiantiã o"ur""rrgãkãrn"rr
:etten.
nieuw instrumer:t over te gaan,ent voor heú meten ooo oo.-htigi
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TerwarlTlrng.

2' Beueiligittg aan dan arbeid'

kunde;- W. '¡. ,f. ff'f. Knur,, voorzitter der Organisatiecommissie Gezonil-

heid.stechniek T.N.O '--I;. "F.^î.-j.-M. wi*tr, voorziller iler Stofcommissle ;

prof..Dr. C. Zwrxr¡n, Íroogleeraar aan tle Technische Tfoogeschool.

uit het toegestane crediet we,rclen- enkele. speciale onderzoekingen

"n"ãJ"¡åiã3i".p".t1. 
bekostigd op het gebied van de stofbestrijding
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I g-evonden.een__cycloon op proef telering, vrn de \lasteelt e". de Uas_velwillend rtm de installatie in haar

ecl te voldoel, duf cle Stichting be_
,,Kennemer,, te Loopen. 

---

. 1-o. het vangpercertage_is verbeterd, zoodat mindcr hinder van stofrn_de onrgeving wordt o"nde"rron.lcrl, -'-

, 
""än.,oij 

-å?l ä:' :."uïu:lÏî."!:iîîr'ordt verspreid, waa rmcde de ge-

3o. een aanzienlijke v,inst îan plautsrrimie is veikregen.

lsteld om te geraken tot een beteret zwÍngelen .ltstaat. Iliertoe werdly.drodynanica van prof. Buncnns,
wd, wâar\¡arì de kosten geheel door

oor beproeving gezonilen naar de

et en verloopen bevredigend.

strijd.ing.

k rler stof_
) die haár

f, J:ï:Täf
Bureau iler Commissíe:
fr. F. C. J. M. Wrnrz,, directeur van het Rijksinstituut voor Brand_stoffenecono rnie, voorziti.t - - -- -'
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Ir. N. B. DE JEL, wnd. secretaris'

M e dische Sub comm'issie :

J.P.Br¡r,,'directeurvanhetlnstituutvoorPraeventieveGenees-
kuntle, voorzitter;- 1".',1. 

-W. 
CnsvonroN, hoofdmþarts-te Ileerlen;

J. C. v¡,:t E""*, o.tîüu l. Xã"''Xed' Foogovens en S-taalfabrieken;

Dr. J. F. lleupr, ;;;'";rl"; bij de Gem"eentelijke IJniversiteit te

Amsterilam;
P.A.vlNLuvr,medischaclviseurtrijdeArbeid'sinspectiste's-Gra-

venhage;
A. H. v.cN on Vnr,or, pharmaceutisch hoofdinspecteur van tle Volks-

gezond.heid, te's-Gravenhage'
T a c lt'nischa Sub commissie :

Prof. Ir. A. J. run Lrwnlx, hoogleeraar aan ile Technische llooge-

school, voorzitter;--t)",'f"- M. F. n¡ Bnuvx¡, d'irecteur van ilen Gem' Vervoer- en

Ch emis ch -Ph'y sis che Sub c ommis si e :

Ir'F'GnopNEvELD,chemisch-aclviseurderArbeidsinspectie,voor.
zit\er;- i;. i. Ar,, clirecteur van ile Technische Afdeeling T'N'O,' ;, 

' -
Dr. W. P. Jonrssus,î"a-1""to" van de Rijks.,niversiteit te,Leiden;
õt. W.-P. M. U^äil h""fd van het sto{laborctorium der Ned"

Steenkolenmijnen, Ifeerlen ;

Ir. J. A. n. Xecui,-i"[óti".trt van het Bureau Bedrijfsgroep Ohe-

mische Industrie;-Þ;;i. Dr. J. i. R¡rrrr, hoogleeraar aan d.e lìijksuniversiteit, te
IJtrecht.

M edische sub comnt is sie.

De samenstelling d-ezer subcommissie ond'erging wlizi$ng' d'oorclat
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T echn isclzc sub commis sie.

Chemisch-plry sische sttb commis sie.



10

Met in an clen heer v,,rx nr Loos alsopdi'acht Iteratuuigegeve¡.s erl hct ver-
tichten V ¡.

Tn dcn loop vun bet
tjjclscJrrift Sfnøó, een
tot stand gekomen. I{
cler Arbeic'[siLrspect ie is
met stofbezwal,en.

4. Hoogtezonnan.
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D.r. .Q Ba.Nxrxc, geneeskundig hoofcrinspecteur va' cre voilisge-zondheicl;

. J.- P. Br.r¡, clirecteur van het rnstituut 
'oor 

praeventieve Genees-kunde;
Prof. fr. J. C. v,q.N Sr,rvlnrN, clirecteur c'[er N. V. ,,T(ema,,.

" ä:i'f*"1'j
d .f,T:::"$
k
. l)oor cle ,,Kema" d gebracht,
best.aande uiú een cel en eenge.lijkstroomversterk een kleinewijziging voor het het ultra_
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in de d.onkere periocle geschiedl,.

5. B ezinkingsuraagstulr.

k
ezondheiilstechniek T.N.O. was van

o gstuk van groote beteekerris is en ilat
h zijn voor arrdere ondeldeelen d.er tech-
niek, zooals de petroleumindustrie en sommige chemische industrieën,
ìc.v. d.e suikerfabricage.

Er r¡'as dan ook alle aanleiiling voor T.N.O. om de gevraagde meile-
werhing i,e verleenen. Omtrent den organisatievorm r,v'erd.en verschil-
lenile bespreliingen gevoerd met het bestuur der Vereeniging van
WaterÌeidingbelangen, 'w-aa,rbij dit de voorkeur rbleek te geven aan het
instellen van een comrnissie vanw€ge cle Vereeniging in nauwe samen-
welking met de Organisatiecommissie Gezonrlheidstechniek T.N.O.
Gezien het feit, clat cle Vereeniging reeds verscheidene soortgelijke
commissies heeft gevormd, kon de Organisatiecomrnissie zich tenslotte
r¡'eL met het voorstel van cle Vereeniging vereenigen, mits een rlaurve
sanrenrverking met d,e Orgariisatiecommissie verzekerd zot r,tjn.

Aangezien inmicìclels de Vakgroep Waterleidingbedrijven w¿ls opge-
richt, welke cle taak der Vereeniging voor Waterleidingbelangen groo-
tend.eels zou overnemen - in verbanil r¡,'aarmed.e tle Vereeniging op
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6. Spoorweghygiëne.

rr. E. Bor,r,plrex Kr.rr,srne, hoofdingenieur der NederrandscheSp_oorwegen, voorzitter ;rr' J. v¿.¡¡ rrur,zpw. ingenieur der Nederrandsche spoorwegen, secre-tatis;
J. P. Br.rr,. directeur van het rnstituut voor praeventieve Genees_kunde;
Prof' rr' a' J. r¡n Lnvonw, voorzitter crer commissie Klimaatrege-ling in Gebouwen:
Ir. F. C. J. M. Wrnrz, vootzitter der Stofcommissie.
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8. Zuambaden.

centrum der belangstelling.

baden.
De Pharm ie van de Volksgezondheid. zal daarbij

het noodige t oefenen, waarcloor zlj zic}r over tal van
kwesties õen n te vormen, o.a. met betrekking tot
de waterzuivering.

Op het einde van het verslagjaar was tle samenstelling van een
,,Oommissie Zwembailen" nog in voorb€rei¿ling.

9. Gcluidshi.nd.n.
Aangezien een systematisch technisch en physiologisch onderzoek

op het gebied. van d.en geluidshinder als een belangrijk onilertleel van
de gezonilheidstechniek mag wortlen beschouw-il, weril gaarne deel-
'genomen aan een op verzoek van Prof. Dr. C. Zwrxxnn gehouden be-
spreking met laat'stgenoemde en een iler bestuursleden van de Geluid-
stichting, waarbij cle mogelijkheicl van zoo¿lanig onilerzoek onder oogen
v-eril gezien. Deze beraad.slaging werd gevolgd iloor een bespreking
ten bureele van d.en Algemeen Gemachtigde voor tlen Wecleropbouw
en ile Bouwnijverheid; in opdracht van d.ezen d.ienst worclt n.l. reecls
onclerzoek van verschillencle bouwmaterialen door de Geluitlstichting
verricht. Deze malene was op heü einde van het verslagjaar nog in
voorbereiding.

10. Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Teneinde de Centrale Organisatie T.N.O. overeenkomstig de aan

cle commissie opgedragen laak te, kunnen ailviseeren omtrent de wijze,
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1ó

. Aldus vastgesteld door de organisatiecommissie Gezondheidstech-liek T.N.O. "

's-Gravenhage, 16 Juni 1g48.

'W. F. J. M. KRUL, Voorzitter.
Tr. J. D. ERLEE,.Secretaris.
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