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VOORWOORD

Bij het verschijnen van dit rapport is het al weer 5 jaar geleden dat

op de Technische Hogeschool Eindhoven een beleidskommissie voor

Biomedische en Gezondheidstechniek (BMGT) werd geinstalleerd. Voor

dit applikatiegebied van natuurwetenschappelijke en technologische

kennis en vaardigheden heeft de THE als punt van algemene beleids

aandacht gesteld dat het belang van de levenswetenschappen in onze

maatschappij de komende decennia zal toenemen en dat de technologie

hierin een relatief grotere rol zal gaan spelen. Het is mede de taak

van de beleidskommissie BMGT om te bevorderen dat de aandacht die dit

gebied in omvang en peil heeft, gehandhaafd blijft zonder dat zijzelf

direkte toegang heeft tot de beheersmiddelen om deze taak uit te

voeren.

Ondanks de stijgende personele en financiele problemen voor deze TH

is het tot nu toe toch redelijk gelukt om de meeste waardevolle akti

viteiten op dit gebied op peil te houden. Op de eerste plaats gaat

onze waardering hiervoor uit naar de BMGT-onderzoekers die dit met hun

grote inzet mogelijk maakten. Maar evenzeer is het goed om hiervoor

ook erkentelijkheid te verwoorden aan aIle afdelingen en bestuursorganen

die bij het groeiend aantal knelpunten toch steeds weer oplossingen

realiseerdenwaardoor zinvol geacht BMGT-onderzoek voortgezet kon worden.

Wanneer u, direkt betrokkenen, teveel om hier allemaal met namen te

noemen, de lopende BMGT-aktiviteiten, zoals hier gerapporteerd, met

waardering beziet, dan moge het duidelijk zijn dat dit alles mede ook

door uw blijvende zorg tot stand is gekomen.

De moeilijkheden die ons wachten de komende jaren zullen nog groter

worden. We zullen nieuwe wegen voor projektfinanciering en onderzoek

management moe ten gaan volgen.

In de gegroeide sfeer van deze positieve onderlinge samenwerking op de

THE zie ik dit alles toch met gerechtvaardigd vertrouwen tegemoet.

prof.dr. C.E. Mulders
voorzitter van de beleidskommissie voor
Biomedische en Gezondheidstechniek
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HOOFDSTUK I

Inleiding

Dit rapport geeft een beeld van de aktiviteiten op de Technische Hoge

school Eindhoyen op het gebied van de Biomedische en Gezondheids

techniek (BMGT).

Hoofdstuk II biedt een algemeen overzicht van deze aktiviteiten. Hierin

wordt dit gebied gekarakteriseerd, in grote lijnen aangegeven op welke

wijze inhoud wordt gegeven aan onderwijs en onderzoek op dit terrein en

kort geschetst hoe de organisatorische samenhang is gegroeid. De tekst

van dit hoofdstuk is ook als afzonderlijk voorlichtingsbulletin ver

krijgbaar op het buro BMGT.

Hoofdstuk III geeft een lijst van onderzoekprojekten. Hierin is aange

geven waar deze aandacht krijgen op de THE, wie de kontaktpersonen zijn

en op welke pagina in dit rapport meer informatie wordt verstrekt.

Hoofdstuk IV geeft de projektbeschrijvingen van het lopend BMGT-onderzoek.

Deze zijn opgesteld door de desbetreffende onderzoekers gedurende de

eerste helft van 1980. Ze geven bijgewerkte informatie tot 1 januari van

dit jaar.

Omdat deze projektbeschrijvingen noodzakelijk beknopt gehouden moe ten

worden geven ze het lopend onderzoek weer in grote lijnen. In het alge

meen zijn deze grote lijnen van onderzoek niet sterk aan verandering

onderhevig.

De meeste projektbeschrijvingen z~Jn dan ook zodanig opgesteld dat dit

rapport voor een aantal jaren een redelijk beeld geeft van wat er op

dit gebied aan onderzoek plaatsvindt.

Bij de samenstelling van dit rapport is wederom gebleken dat zulk een

inventarisatie een tijdrovende zaak is. De motivatie voor zoiets is bij

de onderzoeker in het algemeen niet groot. De hoeveelheid kommunikatie

nodig om alles bijeen te krijgen is voor een klein buro als dat van de

BMGT teveel om jaarlijks op te brengen. Dit heeft geleid tot het besluit

om dit niet jaarlijks te herhalen en te bezien of het zichtbaar maken

van BMGT-aktiviteiten in de toekomst niet op andere wijze realiseerbaar

gemaakt kan worden.
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De wens om dit rapport ap karte termijn ter beschikking te hebben en de

beperkte kapaciteit aan mankracht hiervoor heeft oak geleid tot een

grate verscheideclleid in de wijze waarap de verschillende onderzoekpro

jekten zijn gepresenteerd. Wat maer uniformiteit, wat meer perfekrie op

dit. punt bleak een niet haalbare wens.

De redakteur batuigt hierbij zijn erkentelijkheid aan aIle BMGj-onder

zoekers voer hun medewerking bij het tot stand komen van dit rapporl.

Hij belooft om met dit rapport deze onderzoekers de komande jaren zoveel

mogelijk af te schermen veer de bijna maandelijkse verzoeken mn gegevenf

OVer TllE-ak ti vi tei ten ap het terrein van de BMGT.

•

t
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HOOFDSTUK II

Een algemeen overzicht

Wat Verstaan we onder biomedische technoZogie (BMT)?

De leer van de handelingen waarbij natuurwetenschappelijke en technische

kennis en vaardigheden worden gebruikt en aangevuld voor probleemstellingen

binnen de geneeskunde en de biologie.

En wat bedoeZen we met gezondheidstechnoZogie (GT)?

De leer van de handelingen waarbij bedrijfskundige en bouwkundige kennis en

vaardigheden worden gebruikt en aangevuld voor probleemstellingen binnen de

gezondheidszorg.

Een groeiende interesse

Vanaf het ontstaan van de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) wordt onder

zoek verricht op het gebied van de biomedische en gezondheidstechniek (BMGT).

Momenteel is dit uitgegroeid tot een omvang van een 30-tal projekten, waarbij

een lOa-tal medewerkers betrokken zijn met een gezamenlijke inspanning in de

orde van 50 manjaren per jaar.

Men ontmoet een brede motivatie bij studenten, stafmedewerkers en samenwer

kende medici en biologen die hier hun energie aan geven.

Niet mogeZijk zonder samenwerking

Evenals vele maatschappelijke vraagstukken wordt dit soort problemen geken

merkt door een groeiende complexiteit. Het zoeken naar oplossingen hiervoor

zal binnen een enkele discipline steeds minder vruchtbaar worden. Meer en meer

zal men BM'GT-onderzoek multidisciplinair moeten structureren. Het vereist orga

nisatorische voorwaarden om dit mogelijk te maken. Niet in de laatste plaats

vereist dit veel aandacht voor het overbruggen van steeds breder wordende

kloven tussen verschillende specialismen, niet aileen tussen technici en

andere specialisten, maar ook tussen de verschillende technische disciplines

onderling.

Grenzen v66reennatuurZijke groei

De groeiende interesse voor de BMGT ontstond binnen de normale TH-structuur

van vakgroepen en afdelingen. Het toepassen van kennis en vaardigheden,aan

wezig binnen een vakgroep,op biomedische problemen, die zich daartoe lenen,

vormt nog steeds een belangrijk deel van de BMGT-activiteiten op een TH. Veel

van dit soort problemen is echter multidisciplinair van aard, en niet goed
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of in het geheel niet oplosbaar binnen de mogelijkheden van een enkele vak

groep. De laatste jaren groeiden dan ook vele "horizontale" samenwerkings

verbanden in deze "vertikale" structuur van vakgroepen en afdelingen.

De behoefte aan "horizontale" integratie bleek zelfs groter dan goed reali

seerbaar. De organisatiestructuur van een TH bleek onvoldoende flexibel om

waar nodig met de gewenste snelheid noodzakelijke samenwerkingsverbanden te

realiseren tussen medewerkers van verschillende vakgroepen en afdelingen.

De beZeidskommissie BMGT: Een kader voor verdere groei

om hier iets aan te doen werd medio 1975 de beleidskommissie BMGT geinstal

leerd op deze technische hogeschool. In deze kommissie zijn aIle werkeenheden~,

aktief op dit gebied, vertegenwoordigd. Zij heeft tot taak om zorg te dragentl

voor de nodige kommunikatie, koordinatie en een koherent beleid ten aanzien

van de BMGT-aktiviteiten. Zij heeft ook een brievenbusfunctie voor eenieder

in het biomedische veld die kontakt zoekt met de Technische Hogeschool

Eindhoven. Het adres hiervan is: Technische Hogeschool Eindhoven, buro BMGT,

Postbus 513, 5600 ME Eindhoven (tel. 040 - 475375).

Samenwerking in een nationaaZ kader

Soortgelijke koordinatieorganen ontstonden ook op de technische hogescholen

van Delft (Centrum Medische Techniek) en Twente (Coordinatie Centrum voor

Biomedische Techniek). Uit deze organen en het Medisch-Fysisch Instituut (TNO)

te Utrecht is een landelijk overleg gegroeid voor dit werkgebied. Dit lande

lijk overleg kreeg de naam ICO-BMT (Inter-Centra-Overleg voor biomedische tet
nologie). Het richt zich op de koordinatie van onderwijs, onderzoek en de

financiering hiervan, bezien dus vanuit een nationaal perspectief.

In dit landelijk overleg is een begin gemaakt met de participatie van BMGT

onderzoekers werkzaam bij de medische faculteiten aan de universiteiten in

Nederland.

Ingenieurs en medici~ twee wereZden

De BMGT heeft enerzijds haar objektgebied in de biologie en de gezondheidszorg

en anderzijds haar inbreng aan methodologie, kennis en vaardigheden uit de

natuurwetenschappen en de technologie. Dit vereist van ieder BMGT-projekt een

nauwe samenwerking tussen deskundigen uit deze verschillende gebieden. De ver

schillen tussen deze disciplines zijn groot en velerlei. Men mag hier zelfs

spreken van verschillende denkwerelden. Samenwerking tussen deskundigen uit

deze uiteenlopende gebieden is nimmer eenvoudig en vraagt doorlopend veel en

zorgvuldige aandacht. De beleidskommissie BMGT organiseerde 2 landelijke

symposia om tot een brede dialoog te komen tussen medici en ingenieurs:
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- 1976 Ingenieurs in de gezondheidszorg. *
*- 1979 Ingenieur en Preventie.

Daarnaast worden jaarlijks een aantal kleine workshops georganiseerd over spe

cifieke probleemgebieden. Op deze workshops trachten medici en ingenieurs ge

zamenlijk te komen tot zinvolle probleemstellingen en tot een verkenning van

technische mogelijkheden om deze problemen tot oplossing te brengen.

Om zorg te dragen voor een goede biomedische basis voor aile onderzoek- en

onderwijsaktiviteiten worden regelmatig adviseurs aangetrokken, deskundig op

een bepaald biomedisch terrein. Voor enkele biomedische basisvakken zijn/worden

de volgende leerstoelen gerealiseerd:

- fysiologie (vanaf 1976).

- fysiologische chemie (in de loop van 1980).

- funktionele anatomie (in de loop van 1980).

BMGT-onderwijs

In het voorkandidaatsgedeelte van de ingenieursopleiding wordt een wis- en

natuurkundige basis gelegd, - een methodologie ontwikkeld - geleerd hoe men

in bepaalde verzamelingen van technische problemen de zaken kan aanpakken. In

de afstudeerfase wordt de verworven kennis door de studenten geintegreerd toe

gepast op een concreet onderwerp. Zulk een onderwerp kan men uit verschillende

probleemgebieden kiezen. De BMGT is er hier ~~n van.

Op een technische hogeschool voigt men dus een opleiding tot ingenieur in een

van de bestaande disciplines. In Eindhoven heeft men afdelingen voor werktuig-

~ bouwkunde, elektrotechniek, scheikunde, natuurkunde, bouwkunde, bedrijfskunde,

wiskunde en wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen. De eindstudiefase na

het kandidaatsexamen kan een student struktureren op het BMGT-applicatiegebied

voor de kennis en de vaardigheden van een ingenieur.

Er bestaat dus geen opleiding tot zoiets als een BMGT-ingenieur. De beleids

kommissie BMGT heeft het standpunt ingenomen dat zulk een specifieke opleiding

ook niet nagestreefd moet worden.

Een ingenieur moet zichzelf in een nieuw probleemgebied kunnen inwerken. Zijn/

haar opleiding moet hem/haar hiervoor het nodige meegeven. Voor een gebied

waarop veel afstudeerwerk wordt gedaan, zoals de BMGT, is het doelmatig om

voor dit inwerken de nodige leersituaties aan te bieden.

Op initiatief van de beleidskommissie BMGT zijn de volgende biomedische

colleges ontstaan geschikt voor studenten van alle afdelingen:

* De rapporten hierover zijn verkrijgbaar
via het buro BMGT.
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- Inleiding in de humane biologie.

- Animale funkties.

- Vegetatieve funkties.

- Inleiding in de organisatie van de gezondheidszorg.

Naast deze algemene colleges over biomedische onderwerpen worden op ver

schillende afdelingen BMGT-colleges verzorgd waarbij de accenten liggen op

technische en natuurwetenschappelijke aspecten. Deze colleges zijn daarom

vaak specifiek voor studenten van een bepaalde afdeling. Enkele hiervan zijn

echter ook toegankelijk voor studenten van alle afdelingen. Deze BMGT-colleges

hebben momenteel betrekking op de onderwerpen:

- Menselijke perceptie en kommunikatie.

- Licht, geluid, fysische metingen en menselijke maat.

- Meten in de geneeskunde I en II.

- Organische chemie.

- Jaarlijks capita selecta over biofysica.

- Natuurkunde van het binnenmilieu.

Er worden ook nog een aantal colleges verzorgd, niet specifiek BMGT gericht,

maar waarin onderwerpen op het terrein van de BMGT worden behandeld.

Binnen het landelijk overleg worden de nodige voorbereidingen getroffen voor

postdoctoraal en postacademisch onderwijs zowel technisch als medisch •

BMGT~Qnderzoek

Onde~zoekers, actief op het terrein van de BMGT, vindt men verspreid over allet
afdelingen van de THE en het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). Het IPO

is een stichting waarin de THE en het natuurkunde laboratorium van Philips N.V.

ieder voor 50% participeren. Met uitzondering van de (onder-)afdeling wiskunde

bestaan op aIle afdelingen een of meerdere werkeenheden waarin meerdere BMGT

onderzoekers samenwerken.

De hierbij betrokken disciplines op de THE zijn:

_ Elektrische meettechniek, -instrumentatie, regeltheorie en -techniek, sys

teemtheorie, modelvorming, parameterschatting.

- Werktuigbouwkundige ontwerpkunde, produktie technologie, modelvorming,

fijnmechanische techniek, technische mechanica.

- Chemische technologie, instrumentele analyse, fysische technologie.

- Fysische meetmethoden, modelvorming, deeljesfysica, transportverschijnselen,

stralingsfysica.

_ Bouwkundige acoestiek, klimaattechniek, verlichtingstechniek, uitvoerings-

techniek.
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- Bedrijfskunde: organisatiekunde, operations research, bedrijfseconomie,

organisatiepsychologie.

- Statistiek, numerieke wiskunde.

De meeste onderzoekprojekten bestaan uit een directe toepassing van een be

paalde technische discipline op een aantal problemen in de biologie of de

gezondheidszorg. Een aantal interafdelingsprojekten en de activiteiten op het

IPO zijn onderwerp gericht. Deze onderwerpen zijn mUltidisciplinair van karakter,

waarbij de voortgang van het onderzoek aangeeft welke disciplines erbij betrokken

moeten worden.

Veel projekten richten zich op het ontwerpen van produkten, systemen en pro

cessen voor dit doelgebied. Een aantal onderzoekprojekten richt zich op het

verwerven van meer fundamenteel inzicht,nodig voor het uitbreiden en verbeteren

van de specificaties voor het ontwerpen van technische produkten en methoden.

Deze laatste kategorie van projekten krijgt vooral een groeiende aandacht op de

technische hogescholen wanneer voor de experimentele opstellingen,nodig bij dit

soort onderzoek, geavanceerde technieken toegepast of ontwikkeld moeten worden.

De meeste projekten aan de THE laten zich rangschikken onder de volgende biome

dische kategorieen:

- ziekenhuisinstrumentatie

- dataverwerkingi automatisering

- orthopaediei revalidatie

- adaptatiesystemen voor gehandicapten

- stofwisseling

- bloedcirculatie

- informatieverwerking van zintuigen

- ziekenhuisorganisatie

fysische beheersing van het binnenmilieu in gebouwen.

Wat doen ingenieurs in de gezondheidszorg?

Kennis en vaardigheden van ingenieurs vinden toepassing in een zeer grote

verscheidenheid aan biomedische activiteiten.

De ingenieur kan men hier ontmoeten :

- als individueel onderzoeker - in mUltidisciplinaire onderzoekteams

- in multidisciplinaire teams voor direkte gezondheidszorg

- in directe samenwerking met een medisch specialist

- opererend vanuit een ingenieursburo of een adviesburo.

- als directeur of staflid van organisaties in de gezondheidszorg.

De meeste functies voor ingenieurs actief in dit veld treft men aan in:

- ziekenhuizen en revalidatiecentra

- industrie

- universiteiten en hogescholen
_ ..... ~_, .:I ,_.: __ .L..:.L. ~_
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Wat getallen over dit werkterrein in Nederland

- ca. 300 ziekenhuizen, ca. 18.000 artsen

- jaarlijkse consumptie BMT-apparatuur ca. f. 60 miljoen

- jaarlijkse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling ca. f. 30 miljoen

- een biomedische industrie van ca. 60 firma's met in totaal ca. 7000 werk-

nemers.

Vormt dit een arbeidsmarkt voor ingenieurs?

Een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan ingenieurs in de biomedische

technologie (Halders, Scheffer, 1977) geeft:

- als schatting voor de latente behoefte, (die als een bovengrens van de

grootte van de arbeidsmarkt beschouwd kan worden) voor:

1980 tussen 50 en 350; 1990 tussen 100 en 400; 2000 tussen 150 en 500.

- als schatting voor de latente behoefte aan aantal nieuwe ingenieurs per jaar

tussen de 10 en de 50.

- een geschatte spreiding over ingenieursdisciplines:

•
elektrotechniek

technische natuurkunde

werktuigbouwkunde

chemische technologie

bedrijfskunde

30%

24%

17%

13%

9%

overigen 7%

- een schatting van de reele grootte van de arbeidsmarkt voor ingenieurs als

ca. 55% van de hier gegeven latente behoeften.

Op deze TH heeft men als punt van beleidsaandacht gesteld dat:

in de komende decennia het belang van de levenswetenschappen in onze maat

schappij zal toenemen

dat de technologie in de levenswetenschappen een relatief grotere rol zal

gaan spelen

- dat daarom bevorderd moet worden dat de aandacht die dit gebied thans krijgt

op deze TH in omvang en peil gehandhaafd blijft en zo mogelijk nog wordt

uitgebreid.

•
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HOOFDSTUK III

Overzicht van projekten en kontaktpersonen

De volgorde in dit overzicht is willekeurig gekozen. De gebruikte af

kortingen voor afdelingen en vakgroepen staan hieronder vemeld.

Dit geeft op zich een overzicht van de vakgroepen waar BMGT-aktiviteiten

de meeste aandacht krijgen.

Gebruikte afkortingen

voor de afdeling der - - voor de vakgroepen - -

T: Scheikundige Technologie TI · Instrumentele Analyse·
TO : Organische Chemie

TF · Fysische Technologie·
E: Elektrotechniek ER : Meten en Regelen

ME · Medische Elektrotechniek·
B: Bouwkunde FAGO · Fysische Aspekten van de· Gebouwde Omgeving

BU : Bouwvoorbereiding en uit-
voering

AS · Architektuur en stedenbouw·
N: Technische Natuurkunde NM · Analyse Fysische Meetmethoden·

ND · Deeltjesfysika·
NI · Theoretische Natuurkunde·
NT · Transportfysika·

W: Werktuigbouwkunde TM · Technische Mechanika·
LV · Verbrandingsmotoren, vervoers· techniek en produktontwerp

PT · Produktie Technologie·
BDK: Bedrijfskunde OK · Organisatiekunde·

KBS · Kwantitatieve aspekten van· Beheerssystemen

BE : Bedrijfseconomie

OPs · Organisatiepsychologie·
W&1WM: onderafdeling der wiskunde AP : Perceptieleer

en der wijsbegeerte en KOSOR: Kansrekening, statistiek,
maatschappijwetenschappen operations research en

systeemtheorie
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BMGT-onderzoek: "Analyse van biologisch actieve stoffen"

prof.dr.ir. C.A.M.G. Cramers

Doelstelling

Ontwikkeling en toepassing van snelle en betrouwbare multicomponent

analyses van complexe natuurlijke mengsels voor monsterhoeveelheden
-8 -5in het gebied 10 -10 gram.

Een belangrijk gedeelte van de activiteiten van de Vakgroep Instru

mentele Analyse is gericht op:

1. De ontwikkeling van analytische technieken en methoden (gaschroma

tografie, vloeistofchromatografie, electroforese en massaspectometrie).

2. Ret ontwerpen van betrouwbare scheidings- en identificatieprocedures.

3. Geintegreerde toepassing en toetsing van procedures en technieken op

probleemstellingen uit de praktijk.

De praktische problemen waarop het onderzoek is gericht liggen voor een

belangrijk deel op het gebied van de medische techniek, de biochemie en

de gezondheidszorg. Ret toegepaste onderzoek kan worden verdeeld in twee

hoofdgebieden.

A. Nierproject.

B. Biologische Actieve Verbindingen.

Tussen de ontwikkeling van de technieken en de applicatiegebieden be

staat een zeer sterke wisselwerking. In een aantal gevallen zijn funda

mentele techniekontwikkelingen niet scherp te scheiden van methodologie

procedures en toepassingsgebieden.

Daarom zal voor een aantal technieken. die niet specifiek tot de toe

passingsgebieden behoren. of die voor elk van deze gebieden toepasbaar

zijn gerefereerd worden naar de desbetreffende deelonderzoeken.

Deze niet specifieke projectgerichte techniekontwikkelingen voor bio

medisch onderzoek omvatten:

1. Ontwikkelen van scheidingskolommen met hoog oplossend vermogen voor

GC, LC en EF.

2. Ret ontwikkelen van kolomreactoren voor vloeistofchromatografie ten

behoeve van chemische reacties van componenten in het kolom effluent.

3. Ret optimaliseren van de combinatie GC-MS-COM voor analyse van (bio)

chemisch belangrijke verbindingen.

Rierbij ligt het accent op:

a. Interfacing (GC-MS. GC-COM, MS-COM).

b. Ontwikkeling software voor "data acquisition and handling" ten

behoeve van GC. MS en combinatietechnieken.

•

,
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PROJECTBESCHRIJVING: TOEGEPAST BIOMEDISCH GELIEERD ONDERZOEK

Projectbeschrijving

A. !ii~EE!~i~£!

De belangrijkste functie van de nieren is het verwijderen van afval-

stoffen uit de stofwisseling zonder verlies van biologisch belang

rijk materiaal.

Daarnaast spelen de nieren een rol bij de regulatie van de bloed

druk en de productie van rode bloedlichaampjes.

Wanneer bij chronische nierinsufficientie conservatieve maatregelen

te kart schieten, kan een aantal vitale nierfuncties door een

dialyseproces met behulp van een kunstnier overgenomen worden. Dit

geldt o.a. voor de verwijdering van afvalstoffen, zoals creatine,

ureum en urinezuur en voor het normaliseren van de waterhuishouding.

Talloze stoffen accumuleren in de lichaamsvloeistoffen in het geval

van nierinsufficientie. Hoewel de toxiciteit van een aantal laag

moleculaire stoffen duidelijk is, blijkt de correlatie tussen het op

treden van uremische symptomen en deze stoffen onvoldoende, te meer

daar deze stoffen redelijk effectief verwijderd kunnen worden.

Het succes van regelmatige dialyse wijst erop dat een aantal "giftige"

stoffen in uremie een moleculair gewicht kleiner dan 5000 moet hebben.

Algemeen wordt aangenomen dat stoffen met een moleculair gewicht

tussen 500 en 2500 een belangrijke rol spelen in het uremisch syndroom.

Omtrent de identiteit en de toxiciteit van deze stoffen is evenwel

slechts weinig bekend. Het is dan ook belangrijk dat analysetechnieken

ontwikkeld en/of toegepast worden, die betrouwbare informatie omtrent

deze stoffen kunnen leveren.

Doelstelling

- Profilering van middle molecules.

- Ontwerpen van bruikbare analysemethoden.

- Optimalisatie van het dialyseproces.

B. Biologisch actieve verbindingen

STEROIDEN

Steroiden spelen een belangrijke rol bij een groot aantal biochemische

processen in het menselijk lichaam. Voor het stellen van diagnose en

?et vroegtijdig signaleren van afwijkingen in het steroidmetabolisme

is 'het bestuderen van steroidprofielen enerzijds en structuuronderzoek

van hun precursors van fundamenteel belang.
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De karakteristieke aspecten van het onderzoek zijn:

1. !?~_~!!~~!~~~E!!g_Y~!!_~~_~~£h!!!~~(.

Ret ontwikkelen en optimaliseren van monsterdoseersysteem, selec

tieve en/of gevoelige detectoren en koppelings- en concentratie

systemen voor scheidingskolommen.

Ret ontwikkelen en optimaliseren van selectieve kwantitatieve

extractiemethoden, monstervoorbewerkings- en derivatiseringsme

thoden, in urine en serummonsters.

2. Ret toepassen van geintegreerde analytische technieken (GC, LC, MS)

voor het profileren (= kwalitatieve en kwantitatieve bepaling in

een analyse) van steroiden of groepen van steroiden in lichaamsvloei

stoffen met als doel:

- Vroegtijdige diagnose (borstkanker)

- Diagnostiek van pathologische afwijkingen

- Ret volgen van chemotherapien in verband met eventuele ongewenste

nevenverschijnselen.

- Ret opsporen van enzymdefecten in het steroidmetabolisme (pseudo

thermafroditisme en adrenogenitaal syndroom).

- Ret bestuderen van metabolisme van bepaalde sterolden tijdens de

zwangerschap (zwangerschapsbewaking).

- Opsporen en identificeren van tot nu toe onbekende mineraalcorti

costeroiden bij patienten met een essentiele hoge bloeddruk, ge

combineerd met een lage plasma renine activiteit.

PHARMACA

Chemische analytische scheidings- en identificatiemethoden zijn onm~s

baar bij het vaststellen van zuiverheidseisen en verouderingsverschijn

selen van pharma,ceutische preparaten.

Aangezien het hier gaat am zeer uiteenlopende stoffen gaat die vaak een

zeer specifieke en geavanceerde analytische benadering vragen, is het

belangrijk bruikbare procedures te ontwikkelen en op de bruikbaarheid

van deze procedures te wijzen.

GENEESMIDDELEN IN LICHAAMSVLOEISTOFFEN

Bij de therapeutische dosering van geneesmiddelen is het van belang

over analyse-methoden te beschikken, die een snelle bepaling van het

toegediende geneesmiddel mogelijk maken. Bruikbare analyseprocedures

dienen hiertoe ontwikkeld te worden.

•

,



,

-19-

METABOLIETEN IN LICHAAMSVLOEISTOFFEN

Een groot aantal ziektebeelden gaat in biochemische zin gepaard met

afwijkingen in de metabolietconcentraties. Door deze concentraties

zowel kwalitatief als kwantitatief te bepalen met behulp van moderne

analytische technieken wordt informatie verkregen over zowel het

metabolisme als het ziektebeeld.

Medewerkers

Aangezien het hier een volledig geintegreerd deelonderzoek betreft

omvat de onderzoekgroep alle leden van de vakgroep Instrumentele

Analyse.

Coordinator: ir. F.E.P. Mikkers

Voortgang in 1979

NIERPROJEKT
De gaschrbmatbgrafische en electroforetische profileringsprocedure

werd toegepast op een groep van nierpatienten, die behandeld worden

met hemodialyse. De resultaten van beide methodieken bleken consis

tent: Patienten die aan de hand van de GC-profilering als "goed" be

oordeeld werden bleken ook in de ITP-profilering een goede beoorde

ling te krijgen.

Voor een aantal patienten, met een restnierfunctie, werd ook de

urine aan beide profileringstechnieken onderworpen. Uit de verge

lijking van de urine-monsters met de serummonsters bleek dat de

restnierfunctie een selectief concentrerend vermogen bezit, dat

patient gebonden is. Massaspectrometrie werd ingezet voor identifi

catie doeleinden bij de gaschromatografische profileringen. Met

behulp van electron-impact en chemische ionisatie MS werd een twintig

tal componenten geidentificeerd. De procedure-ontwikkeling voor de

kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverwerking werd afgesloten. Met

behulp van de ontwikkelde computerprogramma's kunnen gecompliceerde

profielen nu. gereduceetd worden tot eenvoudig interpreteerbare finger

prints.

De procedure-ontwikkeling voor de profileringen met behulp van hoge

druk vloeistofchromatografie worden afgerond. Een aanvang werd geno

men met de analyse van een aantal gel-filtratiefracties, die een

duidelijke inhibiterende werking vertonen op de fagocytose-activiteit.

Uit de GC en ITP resultaten bleek dat deze zgn. "middle molecule"

fracties zeer heterogeen zijn en een groot aantal laag moleculaire

componenten bevat, waarvan er reeds een vijftiental geidentificeerd
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konden worden. Zowel de isotachoforetische als de gaschromatografische

procedure werden ter publicatie aangeboden.

STEROIDEN

a. Techniekontwikkeling: voor de techniek gerichte ontwikkelingen wordt

verwezen naar de betreffende deelonderzoeken, gaschromatografie en

massaspectrometrie.

b. Een aantal problemen bij de omzetting van steroiden uit urine tot ge

schikte derivaten en hun zuivering werd opgelost. Voor de kwantita

tieve derivatisering bleek slechts de bereiding van MO-TMS derivaten

aan alle eisen te voldoen. De variatiecoefficient van de geoptimali

seerde procedure bedraagt ongeveer 5%. Voor de identificatie van

steroidmetabolieten werd gebruik gemaakt van een tweedimensionaal

systeem. De gaschromatografische techniek blijkt voor dit doel een

goed alternatief voor GC-MS. Met behulp van de gaschromatografische

procedure kan essentiele informatie voor de differentiele diagnose

van het syndroom van Cushing, het adrenogenitaal syndroom, steroiden

producerende tumoren en hirsutisme verkregen worden. Dit de resultaten

van een vergelijkende studie van de steroidprofielen van borstkanker

patienten en gezonde vrouwen wordt geconcludeerd dat tussen deze twee

groepen geen verschil bestaat in de uitscheiding van de gemeten meta

bolieten. Dit maakt voorspelling van borstkanker op grond van verande

ringen in het stero1dprofiel onwaarschijnlijk.

Ret gehele stero1donderzoek werd samengevat in een proefschrift.

PHARMACA

Ret onderzoek naar de verouderingsverschijnselen bij diverse pharmaca

en adriamycine werd afgesloten.

GENEESMIDDELEN IN LICHAAMSVLOEISTOFFEN

Valproinezuur (4) is een vaak gebruikt anti-epilepticum. Bij het in

stellen van een pharmaco-therapie is het van belang over een betrouw

bare analytische procedure te beschikken. Een vergelijkend onderzoek,

gaschromatografie-isotachoforese, werd met een publicatie afgesloten.

Theophyline (4) wordt gebruikt bij astma-patienten. Met de procedure

ontwikkeling voor de isotachoforetische bepaling in serum werd een

aanvang genomen.

De mogelijkheid bestaat dat patienten die imipramine (5) als anti

depressivum toegediend krijgen op den duur hartafwijkingen vertonen.

Met behulp van hoge druk vloeistofchromatografie werd een procedure

ontwikkeld voor de bepaling van imipramine en desimipramine.

•
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In pharmaco-kinetische experimenten werden de beide antidepressiva

in het serum van proefdieren bepaald.

Methotrexaat (8) heeft een cytostatisch effect op de celdeling. Na

ge'gaan wordt of d~ze stof op serumniveau met behulp van iS0tachG-"

fG,rese hepaald kan worden. De zeer lage serumconcentraties (1 0-7 ~)' .

zijn vooralsnog niet te bepalen.

Bij het onderzoek aan mutagenen voor de alkylering (9) van DNA basen

is het van belang de gealkyldeerde purines analytisch te kunnen be

palen. De mogelijkheden van isotachoforese werden onderzocht.

METABOLIETEN IN LICHAAMSVLOEISTOFFEN

Urinezuur (6) is het eindproduct van het purine katabolisme. Afwijkende

concentraties in de lichaamsvloeistoffen kunnen in verband staan met

jicht. De isetacheforetische bepaling van urinezuur werd vergeleken

met een enzymatische en werd ter publicatie aangeboden.

Afwijkingen in het purine en pyrimidine metabolisme (6) kunnen in ver

band staan met aangeboren afwijkingen. De beschikbaarheid van analy

tische metabolietprofilering van lichaamsvloeistoffen en celinhoud

draagt bij tot een beter begrip van metabole afwijkingen. De isotacho

foretische systemen voor de scheiding van purines en pyrimidines en

nucleotiden werden ontwikkeld en toegepast op serummonsters en ter

publicatie aangeboden. Bloed van diverse schelpdieren (II) werd met

behulp van isotachoforese ep ionogene bestanddelen onderzocht. Ten

gevolge van het zeer hoge natriumchloridegehalte werd slechts weinig

bruikbare informatie verkregen.

Bij de vroeg embryonale ontwikkeling van mollusken (7) blijkt een

cytoplasmatische uitstulping van belang veer de ontwikkelings- en

differentiatieprocessen. Er is slechts weinig bekend over de inhoud

van de cellen, die hierbij betrekken zijn. Met behulp van isotacho

forese werd een verkennend onderzoek gedaan.

Met de profilering van liquor en serum ultrafiltraten van patienten

met hersentumoren, epilepsie, chronisch vasculaire aandoeningen en

multiple sclerose (10) werd eenaanvang genomen.

Prostaglandines (13) spelen een belangrijke rol in een groot aantal

biochemische processen. Door de lage concentraties waarin zij in

serum voorkomen is hat noodzakelijk gebruik te maken van geavanceerde

analysetechnieken.

Met behulp van gaschromatografie-massaspectrometrie werd een procedure

ontwikkeld voor de bepaling in serum.
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De scheiding van catechclamines (14) en hun metabolieten met behulp

van reversed phase vloeistofchromatografie werd afgerond.

Publicaties

W.J.J. Leunissen: Quantitatieve aspects of the determination of steroid

profiles from urine by capillary gaschromatography.

Proefschrift Technische Rogeschool Eindhoven, 1979.

F. Mikkers, S. Ringoir en R. de Smet: Analytical Isotachophoresis of

uremic blood samples. J. Chromatogr. ~ (1979) 341.

A.C. Schoots, F.E.P. Mikkers, C.A.M.G. Cramers and S. Ringoir: Profiling

of uremic serum by high resolution gaschromatography-electronimpact.

J. Chromatogr. ~ (1979) 1. ~

F. Mikkers, Th. Verheggen and S. Ringoir: Isotachophoresis of uremic

metabolites, Protides of the Biological Fluids (R. Peeters ed).~ (1979).

A.C. Schoots and P.A. Leclerq: Chemical ionization mass spectometry of

trimethylsilylated carbonhydrates and organic acids retained in urem

serum. Biomed. Mass Spectrom. ~ (1979).

F.E.P. Mikkers, Klinische Chemie 1978, diktaat van het gelijknamige werk

college.

~~~~~~~~EY~E~l~&~~

R. Beckers: Scheiding van catecholamines en hun metabolieten met behulp

van reversed phase vloeistofchromatografie.

J.R. Gaarenstroom: Analyse van prostaglandines in serum met behulp van

gaschromatografie/massa spectrometrie.

P.J.J. de Milliano: Een tweedimensionaal kolommensysteem voor de gaschro

matografische analyse van steroiden.

b~~i~&~~

F. Mikkers: First Internat. Symp. on the Biochemical and Biological

Application of isotachophoresis, Centre Rospitalier de Sainte Ode,

Baconfoy (Belgie), 4-5 mei 1979.

F. Mikkers: Protides of the Biological Fluids, 25th Colloquium, 1-5 mei,

Bruxelles.

Planning 1980

Voor techniek gerichte ontwikkelingen wordt verwezen naar de betreffende

deelonderzoeken.

,
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Voortgang in 1980

NIERPROJECT

a. In een hernieuwde opzet zullen gelfiltratie-fracties, met inhiberende

werking op de fagocytose activiteit, de gaschromatografische, vloei

stofchromatografische en isotachoforetische profileringsprocedure dopr

lopeno Na mogelijke identificatie en kwantificering van de voorkomende

stoffen, zullen deze in modelexperimenten op hun inhiberende werking

onderzocht worden. Indien mogelijk zal ook de LDH-inhibitie en de rem

ming van de DNA synthese in het onderzoek betrokken worden.

b. Met behulp van de drie profileringsmethodieken zullen in een pilot

study dialyse en reboundeffecten bestudeerd worden.

Na succesvol verloop van de pilotstudie zullen deze effecten voor een

beperkte patientengroep bepaald worden en indien mogelijk in een mathe

matisch compartimentenmodel verdisconteerd worden.

c. Lange-termijn effecten zullen a.h.H.v. een zestal patienten, waarvan ver

wacht wordt dat zij binnen een jaar met de kunstnier behandeld zullen

moe ten worden, bestudeerd worden.

d. De mogelijkheden om via in vitro-experimenten de efficiency van diverse

typen dialysatoren te bepalen zullen onderzocht worden.

e. Case-studies: Indien mogelijk en gewenst zal ieder interessant monster

onderzocht worden.

STEROIDEN

PHARMACA

In voorkomende gevallen zullen pharmaca op zuiverheid en stabiliteit onder

zocht worden.

GENEESMIDDELEN IN LICHAAMSVLOEISTOFFEN

De isotachoforetische procedure voor de bepaling van theophylline in

serum zal verder ontwikkeld worden en vergeleken worden met andere bepa

lingsmethoden.

In voorkomende gevallen zullen procedures voor andere geneesmiddelen opge

start worden.

METABOLIETEN IN LICHAAMSVLOEISTOFFEN

Het onderzoek met betrekking tot het purine en pyrimidine metabolisme de

vroegembryonale ontwikkeling van mollusten, de profilering van liquor en

serum zal doorgang vinden.

Samenwerking

1. Academisch Ziekenhuis, Afdeling Nefrologie, prof. Ringoir, Gent,

Belgie.

2. St. Joseph Ziekenhuis, Dialyse-afdeling, dr. Gerlag, Eindhoven.
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3. Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor inwendige geneeskunde, dr.

Thijssen, Utrecht.

4. St. Anna Ziekenhuis Geldrop, dr.ir. J. Hulsman.

5. Pharmaceutisch laboratorium Rijksuniversiteit Utrecht. prof. Maes.

6. Instituut voor Antropogenetica, Katholieke Universiteit Nijmegen,

dr. C. de Bruyn.

7. Zoologisch Laboratorium, Rijksuniversiteit Utrecht. dr. C. van

Dongen.

8. Pharmacologisch Laboratorium, Rijksuniversiteit Leiden, dr. Driessen.

9. Laboratorium voor stralengenetica en chemische mutagenese, Rijks

universiteit Leiden, dr. C. Aaron.

10. Nationaal Centrum voor Multiple sclerose, Melsbroek (B). dr. P.

Delmotte.

11. Apotheek St. Anna Ziekenhuis.

12. Rotterdam, dr. Kolenbrander.

13. Nederlands Instituut voor onderzoek der zee, Texel, dr. Spaargaren.

14. Rijksuniversiteit Groningen, drs. T. Teppe.
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LIJST VAN PUBLICATIES EN DISSERTATIES

VAKGROEP INSTRUMENTELE ANALYSE

Afdeling der scheikundige technologie

J.H.M. van den Berg, C.R. Mol, R.S. Deelder and J.H.H. Thijssen,

Clin.Chim.Acta 78 (1977) 165 - 172

A quantitative assay of cortisol in human plasma by high per

tormance liquid chromatography using a selective chemically

bonded stationary phase.

J.H.M. van den Berg, H.J.J.M. de Ruwe, R.S. Deelder and

Th.A. Plomp,

J.Chromatogr. 138 (I977) 431 - 436

Column chromatography of tricyclic antidepressants.

J.H.M. van den Berg, J.P.M. Wielders and P.J.H. Scheeren,

J.Chromatogr. 144 (1977) 266 - 269

An operational system for the determination of anticoagulants

in serum by column liquid chromatography.

J.P.M. Wielders and F.M. Everaerts

in IsoeZectric focussing and Isotachophoresis, Walter de

Gruyter & Co, BerZin-Ne~ York, 1977, 527 - 539

Quantitative determination of picomoles ADP by means of

steady state mixed zones in isotachophoresis.

W.J.J.Leunissen and J.H.H. Thijssen

J.Chromatogr.Biomed.AppZ. 146 (1978) 365 - 380

Quantitative analysis of steroid profiles from urine by

capillary gas chromatography, I. Accuracy and reproducibility

of the sample preparation.

W.J.J.Leunissen

Tijdschr. Ned. Ver. KZin.Chim. 11 (1978)

Kwantitative aspecten van de gaschromatografische profilering

van steroidmetabolieten in urine met behulp van glazen capillaire

kolommen.
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J.P.M. Wielders

Dissertatie 3 1978 3 Eindhoven THE

Study of ADP binding to mitochondrial ATPase by isotachophoresis

W.J.J. Leunissen

Dissertatie 3 1979 3 Eindhoven THE

Quantitative aspects of the determination of steroid profiles

from urine by capillary gas chromatography.

F.Mikkers, S.Ringoir and R. de Smet,

J.Chromatogr. Biomed. Appl. 162 (1979) 341-350

Analytical isotachophoresis of uremic blood samples

F.Oerlemans, Th.Verheggen, F.Mikkers, F.Everaerts and

Ch. de Bruyn,

Adv.Exp.Med.Biol. 1979

Determination of uric acid in serum

•
F.Oerlemans,Th.Verheggen,F.Mikkers,F.Everaerts and Ch.de Bruyn

Adv.Exp.Med.Biol. 1979

Analysis of serum purines and pyrimidines by isotachophc~esis.

J.H.H.Thijssen, J.H.M. van den Berg, H.Ad~er-Creutz,

A.H.J.Gijsen, S.H.de Jong, J.C.Meyer and A.J Molenaar.

Clin.Chem. 1979

Determination of cortisol in human plasma, evaluation and ,

comparison of several assays.

A.C.Schoots, F.E.P.Mikkers, C.A.M.G.Cramers and S.Ringoir

J.Chromatogr.Biomed.Appl. 164 (1979) 1

Profiling of uremic serum by high resolution gaschromatography

electronimpact chemical ionization mass spectrometry

F.Mikkers, Th.Verheggen and S.Ringoir

Prot.Biol.Fluids 27 (1979) 727-730

Isotachophoresis of uremic metabolites.

A.C.Schoots and P.A.Leclercq

Biomed.Mass. Spectrom. ~ (1979) 502-507

Chemical ionization mass spectrometry of trimethylsilylated

carbohydrates and organic acids retained in uremic serum.
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RAPPORTEN

F.E.P.Mikkers

We~k koZZege KZinische Chemie 1978 nNIEREN n

AFSTUDEERVERSLAGEN

23.02.1977 P.W.J. Heldens

Kwantitatieve aspecten Van de voo~bewe~king van pZasmamonste~s

voo~ gasch~o~atog~afische p~ofile~ing van ste~oiden.

23.02.1977 Th.P.J.van Herwijnen

Toepassing van kolomkoppeling voo~ de scheiding van est~ogenen

met kolom vloeistofchromatografie.

23.02.1977 A.E.M. de Kleyn

Conductometrische analyse van glucose met behulp van een

hexokinase reactor.

23.02.1977 R.D.S. Verlouw

Kwantitative aspecten van de monstervoo~bewerking en de~iva

tisering van ste~oiden in u~ine monste~s.

27.04.1977 " P.A.M. Ribson

Verkenning van de toepassingsmogeZijkheden"vam capillaire

gasch~omatografie voor bloedanalyse met betrekking tot het

uremiesyndroom.

31.08.1977 P.A.Gerretsen

Kwantitatieve de~ivatise~ing en gasch~omatografiesche analyse

van steroidho~monen.

14.12.1977 T.L.Hafkenscheid

Gelfilt~atie en U~emie

26.04.1978 H.A. de Roos

Bepaling van de verdeling van de ventilatie perfusie verhouding

in de long.

21.06.1978 H.A.M. Karsmakers

Gaschromatog~afischep~ofile~ing van plasmaste~oiden met

behulp van HFB de~ivatise~ing.

•
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21.06.1978 C.P.M. Schutjes

Gaschromatografische profilering vpn plasma-ultrafiltraat

monsters van nierpatienten.

I,

30.08.1978 A.C.Schoots

Karakterisering van ultrafiltraat van uremische patienten met

gaschromatografie+massaspectrometrie en"isotach6forese.

13~12.1978 H.Reints

•H.Beckers25.04.1978

De ontwikkeZing van een radioimmunologische bepali~g van estradio

in serum enl;an de bepaling van het aantal estradioZreceptoren::..~",

pZaatsen aan humane mammatumoren.

Scheiding van catechoZamines en hun metabolieten.met behuZp

van reversed phase vloeistofchromatografie

25.04.1979 J.H. Gaarenstroom

Analyse van prostaglandines in serum met behulp van gaschro

matografie~massaspect~ometrie.

30.081979 P.J.J. de Milliano

Een tweedimansionaaZ koZommensysteem voor de gaschromato-
'"

grafische anaZyse van steroiden.

·~ :.

.,-: '.,

, ..",



-29~

Enzymonderzoek

prof.dr. L.A. AE. Sluyterman
®

Voorgeschiedenis

In de vakgroep TO wordt sinds jaren theoretisch en experimenteel

onderzoek verricht aan het gedrag van organische fosfaten en

diverse co-factoren die een rol spelen in een levende cel.

Op het Nat. Lab. werd het volgende onderzoek verricht:

1. Polymerisatie van aminozuren (de bouwstenen van eiwitten).

2. Zuivering en modificatie van insuline.

3. Structuur en werking van papaine, een eitwit-splitsend enzym

(in samenwerking met prof. Drenth, Groningen).

4. Enig werk aan de eigenschappen van papaine gebonden aan een

onoplosbare drager.

5. Een verbeterde methode om eiwitten te scheiden aan ionenuit

·wisselaars.

Huidig onderzoek

1. Enzymen bestaan uit eiwitten, die een kloof bezitten waarin de

verbindingen die een reactie ondergaan (de substraten) reversi

bel worden gebonden, tot het enzym-substraat complex. In het

complex vindt de reactie plaats onder invloed van bepaalde

groepen van het enzym (functionele groepen):

E + S bi.diig E.S. reaclfe E + P
complex

Het is interessant na te gaan hoe groot de theoretisch te ver

wachten effecten van de functionele groepen op de reactiesnel

heid kunnen zijn. Daarom worden quantum-chemische berekeni~gen

uitgevoerd aan een zeer eenvoudige enzym-gekatalyseerde reactie

namelijk de verplaatsing van een dubbele binding in een bepaalde

klasse steroiden:

waarbij een H-atoom wordt verplaatst. Voorlopige berekeningen

laten een groot effect zien van twee enzym-groepen, de een gezet
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bij het te verplaatsen H-atoom, de ander bij het naburige 0-

atoom.

2. Een mogelijkheid om vast te stellen of bepaalde groepen van een

enzym b'e trokken zijn bi j de werking, bes taat ui t de chemische

modificatie van die groepen. De mogelijkheid wordt onderzocht

om (negatief geladen) carboxyl-groepen om te zetten in zuuramide

groepen:

o
~

E - C
\,'0

De daarvoor nodige reacties moe ten onder zachtzinnige omstandig

heden plaat.svinden, daar enzymen weinig stabiele verbindingen

zijn. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat een negatief ge

laden groep wordt vervangen door een neutrale groep van practisch

dezelfde grootte.

Toekomstig onderzoek

1. De mogelijkheden van chemische modificatie zijn beperkt. Da~rom

willen we de mogelijkheden onderzoeken van de modificatie 1angs

genetische weg, de methode van de DNA-recombinanten. Langs daze

weg zouden enzymen kunnen worden gemaakt, die beter geschikt

zijn voor technische doeleinden en bovendien verkrijgbaar zijn

in elke gewenste hoeveelheid.

2. Bij de regu1atie van de duizenden reacties die in een levende c~l

p1aatsvinden, speelt het zgn. cyclische AMP een belangrijke ro1..

Het cyclische AMP onderscheidt zich van het niet-cyclische AK.?

o.a. door een hoge energieinhoud. We willen nagaan of de hoge

energie-inhoud een rol speelt bij de regulatie.

•
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®
Projektomschrijving: Het ontwikkelen van een absorber voor het verwijderen

van exogeneenendogene toxinen uit het lichaam

dr.ir. A.H.M. Verkooyen

J2~~1

Het ontwikkelen van een absorber voor het verwijderen van giftige stoffen

uit het lichaam. Door absorbtie aan aktieve kool en/of andere absorbers

worden toxinen die in het lichaam zijn geaccumuleerd er uit verwijderd.

Deze toxinen kunnen hetzij door (opzettelijke) vergiftiging of t.g.v.

ziekteprocessen in het lichaam geraken.

In dit doel is voorts begrepen het testen, produktierijp maken en doen

produceren van de ontwikkelde absorber.

YQQEfg~!!g

In de verslagperiode z~Jn de volgende ontwikkelen te melden:

- Door vitro-experimenten met vers humaan bloed en door vivo-experimenten

is de absorptiekapaciteit en de biokompatibiliteit van het oorspronke

lijke ontwerp getest.

- Op grond van deze resultaten is, die een goede absorptie en een slechte

biokompartibiliteit vertoonden, is d~ konstruktie van de film en de

produktiewijze ingrijpend gewijzigd. Hernieuwde vivo-experimenten toonden

dat de gewenste verbetering bereikt was.

- Onderzoek naar de toepassing van andere absorbentia (m.n. ionenwisse

lingsharsen XAD-7) in de filmabsorber hadden een positief resultaat.

- Onderzoek naar de synthese en toepassing van polymeren met een betere

biokompatibiliteit bleven vooralsnog zonder resultaat.

- Een absorber met een groter bloedvolume, en bij gevolg grotere afmetingen,

werd gekonstrueerd; de voor de produktie benodigde apparatuur werd ver

vaardigd.

- De verbeterde filmabsorberwerd middels dierexperimenteel onderzoek ver

geleken met de werking van commercieel verkrijgbare absorbers (3 ver

schillende fabrikaten).

Op basis va~ de verwijdering van zowel galzuren als van billirutine werd

aangetoond dat de filmabsorber een zeer veel betere gifverwijderings

kapaciteit heeft.

De biokompatibiliteit gedurende de perfusie was vergelijkbaar met de

meeste commerciele apparaten.

- Een mathematisch model is ontworpen voor de beschrijving van de inter

aktie tussen absorber en patient. Op basis van literatuurgegevens en

van de experimenten konden de in het model gebruikte parameters worden

bepaa.1d.
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Elannins

- In samenwerking zal een produktieapparaat worden vervaardigd, WB.armee

het mogelijk is een redelijk aantal (0 serie) absorbers van konstante

eigenschappen te vervaardigen. Voor verder onderzoek aan de detoxif~

'. katiemodellen is de beschikbaarheid van een absorber met bekende t' .. ;,!;:,

schappen een voorwaarde.

- Met vivo- en vitro-experimenten zullen de parameters betreffende

absorber en patient nader onderzocht worden. Indien dit lukt zal ge

tracht worden op basis van het model een perfusiestrategie te ont

werpen.

•
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Hartparameterschatting

ir. A. Damen

Doel

Het definieren en schatten van de observeerbaarheid van elektrische

hartbronnen op grand van onbloedig verkregen ECG-signalen en borstgeome

triemetingen.

~!~1~ifi~g

In 1967 werd een eerste aanzet tot het project gegeven ~n de vorm van

een afstudeeronderwerp: een "case-study" voor parameterschattingstech

nieken. Met een physisch relevant model werd getracht de heersende

empirie in het vakgebied electrocardiografie te doorbreken. Directe prak

tische (klinische) toepassingen waren vooralsnog onmogelijk, omdat de

bronactiviteit van het hart nog ontoereikend onderzocht was (ook nu nog)

en omdat de informatie-inhoud van de huid_ECG's vrij beperkt is. Daarom

spitste het onderzoek zich toe op de observeerbaarheid van de hartbronnen

op grond van de beperkte dataset in de vorm van huidpotentialen. De grenzen

van deze observeerbaarheid zijn nu definitief vastgelegd en neergelegd in

een dissertatie, die in 1979 in koncept is gereedgekomen. Teneinde hierin

tot gefundeerde uitspraken te komen werd in 1979 nog studie verricht aan:

- een nadere analyse van beschikbare en te verwachten gegevens omtrent de

bronnen en het medium.

- spectrale analyse van de overdracht van pericardiale potentialen naar

huidpotentialen

- spectrale analyse van huidpotentialen in tijd en plaats

- de informatie van het magnetocardiagram in relatie tot het electrocardio-

gram.

Gezien het feit, dat toepassing van de resultaten slechts kan geschieden

na (jarenlange) meting van de karakteristieken van bron en medium, hetgeen

buiten het vermogen van de vakgroep ER ligt, wordt het project bij deze

vaststelling van de zichtbaarheidsgrens afgesloten. In het medisch-fysisch

laboratorium te Amsterdam wordt het onderzoek voortgezet. In 1980 zal de

dissertatie worden afgewerkt en een gedeelte voor publicatie aangeboden.

Wat betreft de display van potentiaalverdelingen op huid en oppervlak wordt

in 1980 een drie-dimensionaal demonstratiemodel voltooid.

Medewerkers:--"""!'-""!""-------
- ir. A.A.H. Damen

- prof.dr.ir. P. Eykhoff
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P W.V,ti. Schoot

- lng. R.M. Bakker (tot 1980).

Pulicaties

- Damen, A., "The observability of pericardial potentials",

Symposium Electro-cardiologicum XX, Yalta, 1979.

- v.d. Kam, J.J., Damen A.A.H., "Observability of electrical heart

activity studied with the singular value decomposition".,

T.H. report 78-E-81, 1978.

•
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de "time-of-flight-meting
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•

-35-

Ultrasone meettechnieken

drs. M. Stapper

Doel

Het meten van bloedflow op onbloedige wijze met behulp van ultrageluid.

Het meten van akoestische intensiteit in een ultrageluidsbundel.

Het vervaardigen van afbeeldingen door middel van doorstraling met ultra

geluid en "ultrasonic computer assisted tomography".

~~E~~U~~

Bloedflow kan men bepalen indien men beschikt over bloedsnelheid en
I.e

bloedvatdiameter.

Kwantitatieve informatie omtrent de bloedsnelheid wordt verkregen uit

de Doppler-verschuiving van door bewegende bloedlichaampjes gescatteerd

ultrageluid •

De bepaling van de bloedvatdiameter geschiedt met behulp van frekwentie

gemoduleerd ultrageluid.

Voor het meten van de geluidsintensiteit wordt gebruik gemaakt van de

interactie tussen geluid en licht (Schlierentechnieken). Tevens vindt

beeldreconstructie met de computer plaats.

Afbeeldingen door ultrasone transmissie worden verkregen door meting van

de "time of flight" in C.W.-geluid. Ook hier wordt beeldreconstructie toe

gepast.

Y~~E~&~~&_!~_l2Z2

Het onderzoek om met behulp van frekwentie-gemoduleerd ultrageluid op on-

bloedige wijze een bloedvatdiameter te kunnen bepalen verloopt bevredigend

In vitro kan de afstand tussen twee planparallele platen gemeten worden.

Naar aanleiding van een vraag uit de RULg is getracht het momentane

quotient te bepalen van de maximale en de plaatsgemiddelde bloedsnelheid

waarmee men een indruk kan krijgen van het plaatselijke stromingsprofiel.

Voor de geluidsintensiteitsmeting is een half-automatisch meet- en data

acquisitie-apparaat gebouwd. dat wordt bestuurd door een KIM-I microcom

puter.

Aan de instrumentatie van de meetopstelling voor

is gewerkt. Een eerste ontwerp leverde een lijst

beteringen.

~!~~~i~&_l2~Q

Ter verbetering van het axiaal oplossend vermogen van het frekwentie-

gemoduleerde diametermeetsysteem zal het zendgeHeelte verbeterd moeten
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worden. Daar zal verder aan gewerkt worden alsmede aan de eindrealisering

van de apparatuur die het momentane quotient bepaalt van maximale en

plaatsgemiddelde bloedsnelheid teneinde deze te kunnen evalueren in het

academisch ziekenhuis van de RULg.

Op stapel staat de koppeling van een APPLE-II microcomputer aan het half

automatisch meetsysteem voor het uitvoeren van de beeldreconstructie, zo

dat onafhankelijk van de B 7700 gewerkt kan worden.

De meetmethode voor de "time-of-flight" zal worden verbeterd.

Medewerkers

- prof.dr. ir. J.E.W. Beneken

- ir. W.H. Leliveld

- drs. M. Stapper

- ing. R.M. Bakker

- H. Ossevoort.

Publicaties-----------
- M. Stapper

A simplified Approach to the Mechanics of Acoustical Wave Propagation

Applicable to the Problems of Radiation Pressure.

Acustica, ~ (1978), pp. 105/116.

- W.H. Leliveld

Bloedsnelheidsmeting met behulp van continu ultrageluid.

Tijdschr. v.h. Ned. Elektronica en Radiogenootschap ~ (1977), pp.

141/145.

•



- S. Ypma

- A. Nandorff , arts

- N. de Bruyn, arts

- A. van Bijnen

•
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Servoanesthesie II

ir. J.A. Blom

Doel

Nagaan in hoeverre automatisering in de anesthesie mogelijk en zinvol is.

De belangrijkste aandachtsvelden zijn nu:

1. Opbouw van een "intelligent"data-acquisitie systeem voor algemeen ge

bruik in de operatiekamer.

2. Optimale, adaptieve regeling van hypotensie.

3. Evaluatie van meetmethoden voor de mate van spierverslapping.

!i!!!~~!i~!!

Een eerste prototype van een "intelligent" data-acquisitie systeem is ge-

bruikt tijdens een 50-tal operaties, en is nog in gebruik. Een verbeterde

versie wordt nu ontwikkeld.

Resultaten----------
Continue meting aan patienten heeft grote voordelen boven periodieke

(5 minuten) metingen. Bestudering van de meetgegevens maakt een verbe

terde anesthesie-techniek mogelijk. Er kan sneller gereageerd worden ep

veranderingen; storingen worden gemeld.

De metingen zijn nog niet voldoende betrouwbaar voor een automatische

regeling van de anesthesie. Simulaties laten zien dat een regeling moge

lijk is mits de metingen betrouwbaar zijn.

~!!~~£!!!!!!g!!!!

Veel aandacht zal worden besteed aan verhoging van de betrouwbaarheid

van de metingen. Een eenvoudige, gedeeltelijke regeling (aileen bloed

druk) zal worden geevalueerd. Ook zal de aandacht werden gericht op

meetmethoden voor 'belangrijke, nu nag niet te meten variabelen; in. de

eerste plaats de mate van spierverslapping.

Medewerkers-----------
- prof.dr.ir. J.E.W. Beneken THE

- ir. J.A. Blom THE

- P. Damman THE

THE

RUL

RUL

RUL
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Publicaties-----------
- J.E.W. Beneken, J.A. Blom, F.F. Jorritsma, A. Nandorff, J. Spierdijk:

Trend prediction as a basis for optimal therapy.

TH-report 78-E-86.

- J.E.W. Beneken, J.A. Blom, F.F. Jorritsma, A. Nandorff, J. Spierdijk:

Prognosis, Trend and Prediction in patient management.

J. Biomed. Eng. I, 185-200, 1979.

- J.E.W. Beneken, J.A. Blom, F.F. Jorritsma, A. Nandorff, J. Spierdijk:

Servoanesthesia: Some considerations on possibility, necessity and

conditions for automation in anesthesia.

Proc. 5th Europ.Congress of Anesthesiology, Paris, 1978 (summary).

- J.E.W. Beneken, J.A. Blom, F.F. Jorritsma, A. Nandorff, A.v. Bijnen

J. Spierdijk:

Servoanesthesia: Model-based prediction and optimal therapy of patients

under anesthesia.

Proc. D.G., Biomed. Technik, Kiel, 1979.

- F.F. Jorritsma, J.P.M. Gieles, J.A. Blom, J.E.W. Beneken, A. Nandorff,

A.v. Bijnen, J. Spierdijk:

Error detection in patient monitoring.

Proc. D.G. Biomed. Technik, Kiel, 1979.

•
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Parameterschatting aan het reno$ram

prof.dr.ir. J.E.W. Beneken

Doel

Uit het renogram van beide nieren van patienten klinisch relevante,

kwantitatieve informatie halen.

~~!~~bi~~

Met behulp van een mathematisch/fysiologisch model van de nier, de

modelparameter

~~!~!~!~~~

Wegens niet_wetenschappelijke aktiviteit van de projektleider is ge-

durende de laatste 2 jaar niet doorgewerkt aan dit projekt.

~~~!£h~b~g~~

Een grondige bestudering en evaluatie van de gebruikte modellen, methoden

en resultaten bereikt tot 1978 zal plaatsvinden, alsmede een literatuur

studie naar recente publikaties over dit onderwerp.

Een vergelijking zal worden gemaakt tussen de resultaten bereikt met de

tot nu toe gebruikte fysiologische modellen en resultaten van een be

schrijvingswijze in termen van diffusie met drift.

Gestreefd wordt naar een duidelijke konklusie over de betrouwbaarheid

van de geschatte parameters.

~~~~~~!~~!!

- drs. M. Stapper

- ir. A.A.H. Damen

- prof.dr.ir. J.E.W. Beneken
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Medisch technische instrumentatie

ire W.H. Leliveld
®

g~lE_~~n_g~h~n~!£~E~~n

Binnen de vakgroep Meten en Regelen wordt reeds twaalf jaar in het kader

van stageopdrachten gewerkt aan het ontwikkelen van apparatuur ten be

hoeve van gehandicapten. nit ontwikkelingswerk wordt buiten de grote

onderzoekslijnen gehouden omdat het, zoals het in deze vakgroep gebeurt,

een aaneenschakeling van de meest divergente onderwerpen is.

Ret kunnen grotere en kleinere onderwerpen zijn, doch de tijd die door

gaans aan zoln onderwerp besteed wordt is altijd klein ten opzichte van

de tijd die een afstudeerder aan een afstudeeronderwerp uit een der

onderzoekslijnen bij de Leerstoel Medische Elektrotechniek besteedt •

Ze lenen zich dan ook uitstekend om tot stageonderwerpen "verwerkt te

worden" •

We kunnen het dan ook beschouwen als een verzameling "ongeregelde onder

werpen" •

•
Ter illustratie is een bloemlezing toegevoegd. Zoals daaruit blijkt ZLJn

de vraagstellingen niet alleen afkomstig uit revalidatiecentra en ver

pleegtehuizen, maar ook van particulieren, doch altijd uit de regio.

Een deel van het werk wordt verricht in het kader van individuele aan

passingen of het ontwikkelen van apparatuur ten behoeve van een enkele

gehandicapte.

Soms echter blijkt het gestelde probleem zeer universeel te zijn.

Voor de oplossing blijkt dan soms ook zeer veel belangstelling te bestaan

bij zowel patienten als de nieuwsmedia. ~

!wee voorbeelden van dit laatste zijn de monoselector en de spraakver

sterker, waarbij voor met name de laatste zelfs industriele belangstelling

bestaat hoewel dit over het algemeen toch teleurstellend is.

nesondanks gaan we met de ontwikkeling van dit soort apparatuur door,

wetend dat het toch een zeer nuttige en door de betrokkenen hooglijk

gewaardeerde "fall-out" is van de in deze vakgroep voorhanden zijnde

kennis en ervaring.
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Apparaten Lb.v. g~handicapten uf zieken,Jie gebouwd zijn in het kader

van sta~eopdrachten.

I. Myofoon

2. Cardiotachometer

3. Hartslaggradientmeter

4. Tredmolenregelautomaat

5. Metronoom

6. Ergometerfietsregelautomaat

7. Keuzepieper }8. Emotiemeetapparaat

9. Speel- en leerapparaat

10. Apparatuur waarmee diverse

figuren herkend kunnen worden

en gecoordineerde bewegingen

aan te leren ziin.

I I. Programmeerbaar en vrij ue
speelbaar elektronisclle

orgeltje.

Rev. Centr. Ehv.

Zonhove (dubbel geh.ndicapten)

Haacendael

(zwaar gehandicapten

en/of debielen)

12. Mono-selector

13. Toetsloos intercomsystet,;;l1l

14. Bartarithmieenplotter

15. Tremormeetapparatuur

16. Incontinentiedetector

17. Peroneusprikkelaar

IH. Verwarming koelwater tandarts

boor

19. Aanpassing elektrische

schrijfmachine
20. Spraakversterker

}

}

Zwaar lichamelijk

gehandicapten

Ziekenhuizen

Vecpleegtehuis

Diversen



-42-

21. Zllurstufsaturaticlllt:!ter t.b.v. hart-Iungmachine.

22. Twce kanaals draadloze kallwkrachtmeter, implanteerbaar 1n prothese.

23. Temperatuur meetcapsule vaor pruefdieren (draadloos).

24. Kauwkraclltmeter (uiet draadloos).

Hierbij waren betrokken:

Ir. W.H. Lell velJ te 1. : 040-4732S6

Hr. J. Severs tel. : 040-473292

lng. R.M. Bakker tc 1. : 040-473292

Hr. H.J .M. Ossevoort tel. : 040-473284

Hr. P. W. v.d. Schoot tel. : 040-473284

Hr. S.H. Ypma tel.: 040-473284 •
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Bescherming tegen het buitenmilieu

dr.ir. J.T.H. Lammers
®

•

~!~~l!~~!~!li~g_~~_~~~!

Een zo "goed" mogelijke bescherming tegen het buitenklimaat bieden aan de

mens, uitgaande van de eisen, die de mens aan het binnenklimaat stelt.

Hierbij denken wij aan de uitwerking in twee richtingen:

1. Gegeven een maatschappelijke aktiviteit; wordt gevraagd door de keuze

van indelingen, vorm en uitvoering te komen tot een goedkope klimaat

technische uitrusting. Deze moet doelmatig en goedkoop in exploitatie

zijn.

2. Gegeven de eisen van de gebruikers van een gebouw kan men in uitvoering,

uitrusting en regeling nog tot verschillende oplossingen komen. Met

behoud van de gebruikswaarde van het gebouw moe ten we komen tot een op

lossing van de bescherming tegen het buitenklimaat die de mens geeft

wat hij nodig heeft en die weinig energie verbruikt.

~~!:~!ii!~

De eisen die de mens aan het binnenklimaat stelt worden gevonden met be-

hulp van mathematische modellen van het thermofysiologisch gedrag van

mensen.

Voor het verkrijgen van inzicht in de technische uitvoering van de be

scherming worden bestaande gebouwen geanalyseerd ten aanzien van het binnen

klimaat, de toegepaste klimaatinstallaties, het energiegebruik, enz.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten en mathematische modellen.

Deze mathematische modellen worden daarnaast gebruikt voor het ontwerp van

gebouwen. De voorspellende waarde van deze mathematische modellen ligt op

het gebied van kapaciteits- zowel als exploitatieberekeningen van de kli

maatinstallaties.

y£~!:!g~mg_!!L.!.2ZZL_.!.2Z§_~~•.!~Z2
Vervanging oude dataverwerkingssysteem is eind 1979 gerealiseerd.

- Metingen van diffuse en direkte hemelstraling zijn in het najaarssemester

1979 gedaan.

- Het onderzoek naar industrieel lawaai vindt goede voortgang.

- In deze periode is een aantal kontraktonderzoeken afgewerkt:

a. Onderzoek naar de "behaaglijkheidskwaliteit" en de "energiekwaliteit"

in een lagere school in Lelystad.

b. Rotabest /Brabant Pers (Onderzoek naar voorwaarden te stellen aan het

binnenmilieu ten behoeve van het gebruik van beeldschermterminals in

best~~nde ruimten).
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c. Warmteoverlastproblemen Ln de produktiehallen van Daf Truck B.V. in

Geldrop.

d. Warmteoverlast- en energieverbruiksproble~enbij Ornatex B.V. (garen

veredelingsbedrijf in Kerkrade) (af te ronden op 31 maart 1980).

- Tussendoor zijn een aantal projekten binnen de TH afgewerkt:

I. Binnenmilieutechnische problemen in o.a. auditorium; reproduktie

dient; auditorium

- Bewerking buitenklimaatgegevens van het KNMI.

- Verwerken van het verlichtingsprogramma in het mathematisch model KLI

gebouw (warmtehuishouding van gebouwen).

Inzicht in binnenklimaattechnische uitgangspunten voor zwembaden is

verder uitgediept.

~1!~~!~S_~~~f_l2~Q tit
- Advieswerk nieuwe ijsbaan in Eindhoven (klimaat, akoestiek);

metingen ten behoeve van het vaststellen van de bouwfysika en energie

beperkende maatregelen.

- Thermische kwaliteit van het "zonnehuis" van van Koppen.

- Uitwerking van de meetgegevens van de hemelstraling.

- De calorimeter ten behoeve van de bepaling van warmtebalansen van plafond-

systemen zal in gebruik worden genomen.
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Interrelatie tussen binnenmilieu - bepalende parameters
dr.ir. J.T.H. Lammers

~!~~!~~~~£~!!!~g-~~-~~~!

De behaaglijkheid in het binnenmilieu is tot nu toe afzonderlijk voor de

drie fysische disciplines (akoestiek, klimaat en licht) onderzocht, zonder

de parameters uit de niet rechtstreeks onderzochte disciplines vast te

leggen.

Doelen------
1. Verkennen van behaaglijke gebieden onder gelijktijdige kontrole van alle

fysische parameters.

2. Realisatie van fysische omstandigheden binnen het behaaglijksheidsgebied,

bij een minimaal energieverbruik.

!i!E~~:!:i~~

Inrichting van gesimuleerde werkruimten, waarin de fysische parameters onder-

ling onafhankelijk over een voldoend groot gebied kunnen worden gevarieerd.

Registratie van het gedragspatroon en van de subjektieve waarderingen van in

de ruimte werkende waarnemers.

y~~!£g!~g_!!!_.!.2.ZZL_.!.2.Z~_!!~..L2.Z2.
In 1978 is in de W-hal gestart met wederopbouw van de klimaatkamer (AKV-

laboratorium). De bouwkundige en technische voorzieningen zijn eind 1979

gereed gekomen.

~!!~~:!:~g_.!.2.~Q

De inrichting van de klimaatkamer zal in de Ie helft van 1980 gerealiseerd

worden, dit behelst de aankleding van wanden en het aanbrengen van een

elektronisch waarderingssysteem.

De eerste experimenten zullen bestaan uit het vaststellen van de thermische,

akoestische en verlichtingskundige eigenschappen van de ruimte. Tevens zal

het regelbereik van de installatie worden bepaald.

De eerste experimenten met proefpersonen in de nieuwe ruimte zullen in

begin 1981 aanvangen.

Voor de subjektieve beoordeling van de ruimte door proefpersonen zijn kon

takten gelegd met KEHT, die hopelijk voor het eind van 1980 tot een kon

krete interuniversitaire werkgroep zal leiden die aanspraak zal maken op

een formatieplaats die ter beschikking staat van het samenwerkingsorgaan.



Stabiliteit van longalveolen

ire A.J. Kruger
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®
Het onderzoek-------------
Aan het oppervlak van longalveolen bevindt zich een dun laagje vloei-

stof met daarop een aantal oppervlakte-actieve stoffen. De mate waarin

de oppervlaktespanning door deze stoffen verlaagd wordt, hangt af van

de concentratie van deze stoffen in het oppervlak. Bij een verandering

van het oppervlak verandert dus de oppervlaktespanning. Dit zou een

stabiliserend effect hebben met betrekking tot de grootte van de

alveolen.

Onderzocht wordt de afhankelijkheid van de oppervlaktespanning van de

concentratie, de mengverhouding van verschillende surfactanten en de

temperatuur in dynamische experimenten.

Van belang is het vinden van een fysische verklaring voor de optredende ...

relaxaties in de oppervlaktespanning. ,Door middel van opgedrukte longi

tudinale sinusvormige verstoringen wordt getracht hier inzicht in te

krijgen.

Kontakten---------
- prof.dr. A. Versprille, Erasmus Universiteit Rotterdam

- mevr. drs. Venema-Wildeboer, Katholieke Universiteit Nijmegen

- dr.ir. M. van den Tempel, Unilever Research Vlaardingen.

- prof.dr. P. Joos, Universitaire Instelling Antwerpen.

- prof.dr. H. Buck, afd. Scheikunde THE.
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Bereidingsmethcden~ v02.E...~!.1!.v!1id~.E92.~,onukli~~.<~9~~.!. Iitedische doel- @
einden

dr.ir. R.L.P. van den Bosch

~!~£!~~~~~~!l~BgL_~9.~!

Bij medisch onde:r.zoek neerot de diagnostiek via radionukliden een steeds

belangrijkere plaats in. Met name gaat de trend in de richting van diagnos

tiek op basis van snelle fysiologische processen, waarvoor kortlevende

radionukliden nodig zijn. De voordelen van het gebruik van kortlevende

radionukliden zijn:

1. een vaak aanzienlijke vermindering van de stralingsbelasting voor de

patient;

2. mogelijkheden tot betere diagnastiek doordat een grotere hoeveelheid

radioaktiviteit kan worden toegediend van het kortlevende radionuklide

met behoud van een beduidendt'! radukl;ie aan stralingsbelasting.

Bijkomende voordelen zijn:

3. het onderzoek kan ook worden toeg~past bij patienten die in mindere

mate mogen worden blootgesteld aan straling, zoals kinderen en

zwangere vrouwen;

4. herhaling van het onderzoek I. ; (:?1, medisch gewenst) is na korte tijd

mogelijk;

5. de aktiviteit is lla korti? tijd Lit he!: lichaam verdwenen, hetgeen de

verpleging vereenvoudigt;

6. de daiko's bij besmetting van het verplegend personeel en van de om

geving zijn kleiner;

7. minder problemen met opslag en af'voe.r van radioaktief afval.

Kortlevende radionukliden vaor medisch onderzoek zijn thans onvoldoende

kommercieel verkrijgbaar, o.a. va.nwi~gs~

1. gebrek aan industriele cyclotronkapaciteit;

2. problemen met de zekerheid van levering, met name over grotere af

standen en

3. onvoldo~nde researchkapaciteit VClor de ontwikkeling van de noodzake-

lijk snelle, betrouwbare en goedkope produktiemethoden.

Gezien de stijgende \,fraag van z dE' van medici naar allerlei kortle-

vende radionukliden lijkt het v"ora onmogelijk dat de industrie aan

de behoefte op adequate wijze kan vol(;oen.

De meeste kortleveT:ld~ radionul<J.1d·c'y '.'Y'W.!' van de zijde \,fan medici vei-ll

vraag naar is, zijn uitsluitend door ki,lt':n:reaktles met geL<.:.den deeltJo.;~}

bij voorkcur door cyclotrons geh·"~€'.r'd, >c maken. Er zijn echter weirdg

cyc1ct~o'1'3 in Nederland en direkte omgt'ving beschikbaar om op kommercil:11e
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basis deze radionukliden te produceren en daarom is het aanbod gering,

zowel wat varieteit, hoeveelheid als frekwentie betreft.

Alternatieve oplossingen ter aanvulling van de mogelijkheden van de

industrie zijn ons inziens de volgende:

(1) plaatsing van cyclotrons voor uitsluitend radionuklidenproduktie

in of zeer nabij medische instellingen, en

(2) inschakeling van bestaande researchcyclotrons voor de produktie van

radionukliden.

De eerste suggestie lijkt slechts financieel haalbaar te zijn, als de

aanschaffings- en exploitatiekosten (inclusief personele kosten) laag

worden gehouden. Daarom komen in eerste instantie alleen de zogenaamde

kompakte cyclotrons met een maximale protonenergie van ongeveer 10 MeV

in aanmerking. Met deze cyclotrons kan.men een klein aantal, hoofdzake

lijk lichte, radionukliden van medische interesse produceren, bijvoor-
15 13 11 18 ..beeld 0, N, C en F. Genoemde rad~onukl~den hebben een zeer korte

halveringstijd (respektievelijk 2, 10, 20 en 110 minuten), zodat plaat

sing in of zeer nabij een medische instelling eigenlijk de enige moge

lijkheid is.

Met de bestaande researchcyclotrons in Nederland (VU Amsterdam, RU

Groningen, TH Eindhoven) kan men nagenoeg alle radionukliden van medische

interesse produceren, die via geladen-deeltjes-aktivering te vormen zijn.

Hierbij is echter wel een vereiste dat de produktie het verloop van de

researchaktiviteiten niet al te veel verstoort. Dit houdt o.a. in dat het

tijdsbeslag minimaal gehouden moet worden, bij voorkeur gemiddeld niet

meer dan een uur per dag. Dit impliceert het gebruik van reakties met

grote opbrengsten en/of het werken met grote bundelstromen. Voorts dienen

zowel de bestralings- als opwerkingstechnieken snel, betrouwbaar en goed

koop te zijn. Deze laatste eisen gelden overigens ook voor de produktie

van kortlevende radionukliden via kompakte cyclotrons.

Op het gebied van de produktie van kortlevende radionukliden dient nog

het nodige ontwikkelingswerk verricht te worden, teneinde een effektieve

inschakeling van research-cyclotrons en kompakte cyclotrons mogelijk en

verantwoord te maken.

N~E~~ii~~_~~_Y~~E~&!~&_!L~_12Z2

Eind 1974 werd een zgn. interafdelingsprojekt gestart voor een praktische

studie naar de bereiding van kortlevende radionukliden met behulp van het

TH cyclotron ten behoeve van medisch gebruik. Dit S-jaar durende proj.ekt,

waaraan zowel de Afdeling der Technische Natuurkunde als de afdeling der

•
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Scheikundige Technologie van de TH deelnamen, werd gefinancierd vanuit

de interne beleidsruimte van de TH. Bij dit interafdelingsprojekt werd

primair geopteerd voor kortlevende radionukliden, waarvoor van medische

zijde grote belangstelling bestond en waarvoor geen adequate commerciele

leveringsmogelijkheden aanwezig waren.

Op basis van een enquete bij diverse ziekenhuizen werd begonnen met een

studie naar de bereidingsmethoden van 1231 (t! = 13 uur). Een nieuwe

bereidingsmethode werd ontwikkeld, die ten opzichte van de bestaande

technieken een duidelijke innovatie was. De ontwikkelde methode werd en

wordt door tal van cyclotronlaboratoria in binnen- en buitenland geco-
, d S' d 1 ' d 123 1 k l' 'k dpleer. In seen tweeta Jaren wor t 1 als rege we e lJ s gepro u-

ceerd ten behoeve van diverse laboratoria voor nucleaire geneeskunde. De

voornaamste toepassingen zijn schilklieronderzoek (gebruik als 1231) en

nieronderzoek (na labelling tot 1231-iodohippuran). Voor de bereiding

van 1231-iodohippuran werd een adequate techniek ontworpen door het

Laboratorium voor Nucleaire Geneeskunde "Voorburg" te Vught en het

Radionuclidencentrum van de VU te Amsterdam.

D ' 1231 , 1 131 1 d' , l' 'ke toepasslng van In p aats van 1 resu teer e In een aanZlen LJ e

reductie van de stralingsbelasting van de onderzochte patienten, te weten

van ca. een faktor 8 (bij nieronderzoek) tot ca. een faktor 40 (bij

schildklieronderzoek). Een afschatting van de stralingsbelastingreduktie

voor de gehele Nederlandse bevolking bij invoering van 1231 is gemaakt.

Vervolgens werd gewerkt aan de ontwikkeling van een 87y (t! = 80 uur)!

87msr (t! = 2.8 uur) generator, naar aanleiding van een daartoe strekkende

vraag van de afdeling Orthopaedie van het Academisch Ziekenhuis Sint

Radboud te Nijmegen. Dergelijke generatoren waren vroeger commercieel

verkrijgbaar, doch zijn thans geheel verdrongen door toepassing van
99DL b 'k' d 99 /99DLTc-preparaten, ge rUl maken van Mo Tc-generatoren. Echter, voor

bepaalde onderzoekingen in verband met compatibiliteit van prothesen met

botweefsel, lijkt 87m Sr onvervangbaar.

V d d k ' 87y d 'd' 87 /87moar e pro u tle van en e berel 109 van Y Sr generatoren werden

nieuwe technieken ontwikkeld, die in snelheid, kosten en produktkwaliteit

verbeteringen zijn ten opzichte van de bestaande technieken. De berei-

d ' d 87y/87ms 'd ' ,lng van e r generator geschle de ln nauwe samenwerklng met

het Instituut voor Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde van het Aca

demisch Ziekenhuis Sint Radboud te Nijmegen. 1nmiddels werd een la-tal

87y /87mSr generatoren (elk goed voor onderzoek van 10 tot 20 patienten)

geleverd.
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Tenslotte werd onderzoek verricht aan de produktietechnieken voor 77Br ,

naar aanleiding van een konkrete vraag van het Radionuclidencentrum van

de VU te Amsterdam. Een nieuwe produktiewijze voor 77Br , gebaseerd op

een meer efficiente kernreaktie, werd ontwikkeld. De chemische scheiding
77tussen het bestraalde target en het geproduceerde Br kon - gezien het

verstrijken van de 5-jaren termijn - nog niet tot in details worden uit

gewerkt.

Naast onderzoek naar produktiemethoden van kortlevende radionucliden is

ook onderzoek verricht verband houdende met de bijzondere vei1igheids

voorzieningen die bij isotopenproduktie in acht genomen moeten worden.

In samenwerking met de Stralingsbeschermingsdienst van de THE kreeg

hierbij de neutronen-dosimetrie een bijzondere aandacht. Buiten de THE

is er een zeer nauwe samenwerking geweest met het Energieonderzoek

Centrum Nederland te Petten en het Centraal Bureau voor Nukleaire MetingeJl'

van het Euratom Instituut te Geel (Belgie).

Het beschreven onderzoek is met een promotie afgerond.

~!!~~i~IL!2~Q

Mits voldoende steun gevonden kan worden zal in de komende jaren het vol-

gende programma afgewerkt worden:

- Ontwikkeling van geschikte (o.a. betrouwbare, met zo laag mogelijke

kosten) cyclotron-produktietechnieken voor 52Fe , 8IRb/81~r, 77Br ,II C,
13 IS 18N, 0 en F ten behoeve van medisch onderzoek;

- Beperkte routinematige levering aan medische instellingen teneinde de

procedures en de produkten te testen, en voor zover nodig, in samen-

werking met betrokken medici verder te optimaliseren; .-.

Onderzoek naar de mogelijkheden om, in samenwerking met derden, de

routinematige produktie .en levering aan medische instituten tegen

kostprijs veilig te stellen. Hierbij moet de ontwikkelde procedure

professioneel gemaakt worden van laboratoriumschaal naar professioneel

technische schaal.

T . 52F_~~e~!!~~S~~_~!~ !
Het radionuklide 52Fe (t~= 8.3 uur) geeft bepaalde mogelijkheden voor

b1oedonderzoek. Deels maakt het nieuwe toepassingen mogelijk, deels is
59

het een zeer geschikte vervanger voor een aantal toepassingen van Fe,

dat tengevolge van zijn lange halveringstijd (45 dagen) sterk stralen-
. .- 52 11"bel.stend ~s voor pat~enten. Voor Fe bestaat grote belangste ~ng van

dezijde van een aantal academische ziekenhuizen, met name van het AZ

teUtrecht, het Sint Radboud ziekenhuis te Nijmegen en het Akademisch

Ziekenhuis Rotterdam.
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Een afschatting van de stralingsbelasting-reduktie voor de gehele Neder

landse bevolking bij invoering van 52Fe is gemaakt.

!Q!2!~~!~&!~_Y!~_~:~eL~:~!
Ret radionuklide generatorsysteem 81 Rb (t! = 4.7 uur)/81~r (t! = 13 sec)

staat sterk in de belangstelling voor ventilatiestudies. Tengevolge van

de uiterst korte halveringstijd van 81~r wordt niet alleen de interpre

tatie van scintigrammen veel eenvoudiger, maar ook wordt de stralingsbe

lasting van zowel de patient als het bedienend personeel in aanzienlijke

mate gereduceerd vergeleken met het gebruik van bijvoorbeeld 133xe • Een

d ,81m.. , d" 1 "dan ere toepass1ng van Kr 1S het toe 1enen 1n opge oste vorm t1J ens

operaties ten behoeve van perfusiemetingen. Voor het generatorsysteem
81 b/81 m.. b ' d'R KR estaat een grote belangstel11ng, zowel voor systemen 1e te

elueren zijn in de vloeistoffase als in de gasfase. Aanvragen bereikten

ons reeds van het AZ Utrecht, het Sint Radboudziekenhuis te Nijmegen,

het Tilburgs Radiotherapeutisch Instituut, het Catharina Ziekenhuis te

Eindhoven, het Akademisch Ziekenhuis Rotterdam, het Laboratorium voor

Nukleaire Geneeskunde te Vught. Een afschatting van de stralingsbelasting

reduktie voor de gehele Nederlandse bevolking bij invoering van het

81Rb/81~r generatorsysteem is gemaakt.

T ' 77B_Q!E!!!!~&!~_Y!~ E
Radioaktieve broomisotopen verdienen bij labelen vaak de voorkeur boven

radioaktieve jodiumisotopen, omdat de C-Br binding sterker is dan de C-J

binding. Broomgelabelde verbindingen kunnen o.a. gebruikt worden voor

hersen-, lever- en galblaasonderzoek. Bij gebruik van broom als anion

is een schatting van de extracellulaire ruimte mogelijk. Aanvragen voor

77Br bereikten ons van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht en het

Academisch Ziekenhuis te Rotterdam.

. 11 13 15 18
!Q!E!~~~~&!~_Y!~ £L ~L Q_!~ ~

, , 15 13 11 18De rad1onuk11den 0, N, C en F hebben speciale interesse in ce
medische diagnostiek, o.a. omdat ze:

a. radioaktieve isotopen zijn van elementen die in tal van lichaams

eigen molekulen voorkomen,

b. een (zeer) korte halveringstijd bezitten, en

c. S+ straling uitzenden zodat met behulp van zgn. positroncamera's een

goede spatiale resolutie kan worden verkregen.

Ret radionuklide 150 is met name van belang bij de studie van het zuur

stofmetabolisme, o.a. opname in rode bloedcellen en binding aan haeme

globine. De radionukliden 13N en ll C zijn bouwstenen veor tal van orga

nische lichaamseigen molekulen voor div,exse soorten funktieonderzoek.



-52-

Het radionuklide 18F is een geschikte label voor diverse radiopharmaca.

In anorganische vorm kan het ook worden gebruikt voor botonderzoek.

~!2&!!~!
~)52Fe, 81Rb/81~r en 77Br

Het ontwikkelingswerk zal de volgende punten gaan omvatten:

- Nadere bestudering van mogelijke kernreakties te weten voor 52Fe

de reakties 50Cr (a,2n) en 50cr (3He , 3n) en voor 81 Rb de reakties
82

Kr(p,2n) en 79 Br(a,2n).

- Ontwikkeling van targets voor deze reakties voor bestraling met

hoge bundelstromen van geladen deeltjes.

- Snelle scheiding van 52Fe van bestraald 50cr en 52cr en scheiding
81 79 82van Rb van Br of Kr.

- Terugwinning van eventueel dure isotopisch verrijkte targets van
50 82 79Cr, Kr en Br.

•
81 81~. 81~_- Konstruktie van een RbI Kr generator, voor elutie van Kr

in de gasfase en in de vloeistoffase.
52 81 81~_

- Optimalisering van de produktietechniek voor Fe en van RbI Kr,

zodat bij korte bestralingstijden (minder dan 1 uur) minstens ver

schillende ziekenhuizen voorzien kunnen worden met deze radionukliden.

~) 11C, 13N, 150 en 18F

- Onderzoek naar reakties met laag energetische deeltjes die de ge

wenste radionukliden produceren, zodat produktie met kompakte

cyclotrons mogelijk wordt.

- Ontwikkeling van targets en methoden voor een zeer snelle afschei

ding van de radionukliden en een eventuele terugwinning van verrijkt

targetmateriaal.

Mocht er onverhoopt geen steun gevonden worden, dan zal het hele projekt

stopgezet worden.

§!!!B!!!~!B8_2~!~!B_g!_~~

1. Radio-nukliden Centrum Amsterdam.

2. Laboratorium voor Nukleaire Geneeskunde "Voorburg" Vught.

3. Energieonderzoek Centrum Nederland Petten.

4. Centraal Bureau voor Nukleaire Metingen van het Euratom Instituut

Geel (Belgie).

5. Akademisch Ziekenhuis Utrecht.

6. Sint Radboud Ziekenhuis Nijmegen.

7. Akademisch Ziekenhuis Rotterdam (Dijkzigt).

8. Radiotherapeutisch In~tituut Tilburg.
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9. Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

10. Akademisch Ziekenhuis van de VU Amsterdam.

II. Interuniversitair Reactor Instituut Delft.

12. St. Anna Ziekenhuis Geldrop.

13. St. Lambertus Ziekenhuis Relmond.

14. Sophia Ziekenhuis Zwolle.

15. Sazinon, Hoogeveen.

16. Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut.

~~~l!~!~i~~

I. A new approach to target chemistry for the iodine-123 production
, h 124 ( 2) .

v~a teTe p, n, react~on.

R.L.P. van de Bosch, J.J.M. de Goey, J.A. van der Heide, J.F.W •

Tertoolen, H.M.J. Theelen and C. Zegers.

I.J.A.R.I., 1977, vol. 28, pp 255-261.
• J 232. Radionuclidic Pur~ty of I Products; a Reply to Lambrecht, Fairchild

and Wolff.

R.L.P. van den Bosch, J.J.M. de Goey, J.F.W. Tertoolen and M.W.M.

Tielemans.

I.J.A.R.I., 1978, vol 29, pp 343 - 344.

3 R 'dO P . - 1231 lSI d 131 1 H' f• ap~ ne-step reparat~onat, an - ~ppuran 0

Pharmaceutical Quality.

G. Westera, H.J.H. van Gijls';,lijk, P.J. van der Jaght and J.F.W.

Tertoolen.

I.J.A.R.I., 1978, vol. 29, pp. 339-340.

4. The reactions 77Se(p~n) and laSe ~2n) as production routes for
77Br.

A.G.M. Janssen, R.t.P. van den Bosch, J.J.M. de Goey and H.M.J.

Theelen.

(geaccepteerd voar publikat in I.l.A.R.I.)

';. Product-l'O" of 123r , 77i.I·~.".· <'t.,r'! 87." 'E·' .H· .•.'" C 1 t*J _ •• _ n._ . ,:t;r,tne ,'_n.....L1.oveni.. ~.J:. yeo 'Lon.

R.L.P. van den Bosch.

Proefschrift, Eindhoven 1979.

6. Calibration Mea~urement t11 the }:;\;1" sphere Me.trwd and Neutron

Spectrum Analyses \1.slng th"" SAND-·II I'l::ogram.

Gerard J.B. Jacohs) Rob L,P. VB~ Bosch.

(aangeboden aan Nuclear InstYLmer:ts a,nd Methods).
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87 87m7. The Y/ Sr generator.

R.L.P. van den Bosch, R. Claessens, A.G.M. Janssen and J.J.M. de

Goey.

(wordt gepubliceerd in I.J.A.R.I.)

8. Jodium 123: prima isotoop voor medische diagnostiek.

J.J.M. de Goey.

Chemisch Weekblad, december 1979, pp 765-767.

9. Perspektieven van kortlevende radionukliden voor medische diagnos

tiek (deel 1).

R.L.P. van den Bosch en H.L. Hagedoorn.

Paramedica 3, december 1979, pp 22-25.

10. Afdeling Isotopenproduktie met sluiting bedreigd. Heilzaam werk aan

T.H.E. in gevaar.

Niels Wiedenhof

Beta, januari 1980.
•

•
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Voet en schoeisel

dr.ir. C.J. Snijders

~2~1

De preventie van voetklachten middels onderzoek naar de invloed van

schoenen op voeten en hoger gelegen delen van het lichaam.

~~E~~!i~~

Voeten en schoenen vormen een voorbeeld waar menselijk lichaam en pro-

dukt langdurig als een geintegreerd mechanisch systeem functioneren.

Met biomechanicastudies wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen over dit

functioneren. Centraal staat hierbij meer getalmatige gegevens te ver

krijgen met betrekking tot de eisen die aan schoenen moeten worden ge

steld. Gedacht wordt hierbij aan een keurmerk,waartoe speciale appara

tuur wordt ontwikkeld. Een en ander wordt gerelateerd aan specifieke

aspecten die te maken hebben met het schoentype.

~~!~1~!~~~

De ontwikkeling van een voetmeetapparaat voor de detailhandeld wordt

voltooid geacht nu dit apparaat in produktie is genomen. Een prototype

is gereed van een buigstijfheidsmeter voor schoenen. Voorontwerpen zijn

gemaakt van een apparaat voor het meten van de wrijvingscoefficient tussen

loopzool en ondergrond en het automatisch meten van de vochthuishouding in

schoenen.

Een voetmeet.projekt aan duizend jonge volwassenen heeft aanwijzingen ge

geven tot ondermeer aanpassing van bestaande maatsystemen aan gewijzigde

voetvormen. Voorts heeft gangbeeldonderzoek geleid tot de mening dat net

waarschijnlijk is dat het maximale vermogen in de gewrichten van de

onderste extremiteiten toeneemt bij toenemende hakhoogte, toenemend ge

wicht van de schoen en grotere buigstijfheid. In de verslagperiode werd

een concept-normenstelsel voor dames-, heren- en kinderschoenen opgesteld,

Y~~~~~!b~s~~

Op het gebied van normen voor fysische eigenschappen van schoenen zal

onderzoek met behulp van speciaal ontworpen meetapparatuur tot nieuwe

inzichten kunnen leiden en wellicht over een aantal jaren tot een keur

merk.

Onderzoekers------------
Ret onderzoek vindt vrijwel uitsluitend plaats in de vorm van afstudeer~

opdrachten.
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Begeleiders ZlJn: Snijders (THE); Timmerman (THT), Baeten, Langerwerf

en Luiter TND. Bij de THE door het IGDKL gedetacheerd waren v. Iperen

en Vuisting.

•
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Biomechanikavarthet'krtiegewticht

prof.dr.ir. J.D. Janssen

Doel

- Het meten en mathematisch beschrijven van het bewegings-en vervormings
gedrag (het mechanisch gedrag) van de menselijke knie, met en zonder
belasting; het verwerven van inzicht in dit gedrag door toepassing
van mathematische modellen.

- Het bepalen en beschrijven van de invloeden van de functionele elementen
van het gewricht op het mechanisch gedrag.

- Het ontwikkelen van criteria voor diagnose-en behandelingsmethoden,
met name voor ontwerp en fixatie van kunstmatige gewrichten.

- Het ontwikkelen van apparatuur en/of methoden voor het verkrijgen van
relevante patient-parameters .

~~~~~!~~~

Geavanceerde mathematische modelleni belasting meetapparatuur en

rontgenstereofotogrammetrische meetmethoden voor verifikatie

experimenten.

~~~~~2~~2_!2ZZL!2Z~L!2Z2

- Door dr.(i.o.) ir.Wismans (THE, vg. TM) werd een 3-dimensionaal mathema
tisch (computer) model van het menselijk kniegewricht opgesteld (1975
1979, subsidie ZWO). De gewrichtsvlakken worden hierin star veronder
steld; menisci en patella ontbreken. Verbindingen (willekeurige) worden
in rekening gebracht door een onbeperkt aantal lijnelementen met niet
lineaire eigenschappen. Posities van botstukken t.o.v. elkaar worden
berekend bij willekeurige belasting. Een aantal parameter variaties,
werd uitgevoerd. Publicaties werden verzorgd (14, 15, 16) en promotie
datum is 9 mei 1980.

- Wismans ontwikkelde met hulp van drs. Struben (RUL, Lab.Anatomie) een

methode om geometrie van gewrichtsoppervlakken te meten en te beschrij
ven met behulp van polynomen.

- Verdere parameter variaties met het model van Wismans werden uitgevoerd
door ire Rappange (THE, vg. TM); gebrek aan realistische (anatomische)
gegevens bleek hierbij een complicerende factor (11).

- De voor het gebruik van het model benodigde know-how werd verworyen
door ire Spoor (RUL, Lab. Anatomie) , die hiertoe 1 dag per week op de
THE doorbrengt.
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- Een experimenteel onderzoek naar de mechanische functie van de meniscus
werd verricht door drs. Jaspers (promotie-onderzoek, KUN, afd. Orthopae
die) en ir. de Lange (afstudeerond. THT, vg. Tribologie) (9,10).
De dynamische krachtsdoorleiding van de varkensknie in extensie werd
onderzocht, met en zonder menisci. Ook de grootte van het contactopper
vlak als functie van de belasting werd bepaald. Een rheologisch model
van het systeem werd opgesteld. Het proefschrift van Jaspers is in
voorbereiding.

- Een aanvang met niet-lineaire modelvorming van de meniscus en aan
grenzende botstukken werd gemaakt door Schouten (THE, vg. TM; afstudeer
opdracht). Hierbij worden eindige elementen methoden gebruikt. De doel
stelling van het onderzoek is te bepalen wat de invloeden zijn van de
geometrische en de constitutieve eigenschappen van de structuren op de

kIral~~~sdoorle(Lidbing in hoet gheWridcht.. 1 b d' H' k •
n ~lJmegen a .v.Exp. rt opae ie, lr. S aven urg, r.lr. R. U1S es,

drs.v.Dijk) werd onderzocht in hoeverre een roentgenstereofotogrammetriscr
meetsysteem, ontwikkeld en ter beschikking gesteld door dr. Selvik (Dept.
Anatomy, Univ. Lund, Zweden) gebruikt kon worden voor het meten van
de gewrichtskinematica. Het 'resultaat bleek positief, zeer nauwkeurige
metingen zijn mogelijk (3, 5, 6, 13).
Het bovengenoemde meetsysteem werd opgezet in Nijmegen, wat betreft
hard- en soft-ware, door ire de Lange, in samenwerking met dr. Selvik
en ing. Leenders. (Programmeur Lab.Exp.Orthopaedie). De laatste schakel
voor een "self-supporting" functioneren is een nauwkeurige coordinaten
meettafel, die omstreeks juni 1980 geleverd zal worden.
Een uitgebreide en gedetailleerde anatomische studie van de ligamenten en
het kapsel van het kniegewricht werd uitgevoerd door drs. R. van Dijk~,

(KUN, afd. Orthopaedie). Resultaten zullen wat betreft de kruisbanden
in zijn proefschrift gepubliceerd worden (in voorbereiding).
V. Dijk en de Lange voerden experimenten uit met een relatief groot aan
tal kadaverknieen, m.b.v. de "Sel vik" meetmethode. Kinematische karakter
istieken werden bepaald binnen de "bewegingsruimte". Ook lengteverande
ringen van onderdelen van de 4 belangrijkste ligamenten werden gemeten,
als functie van de flexie-extensiehoek (8). Resultaten worden beschreven

in het proefschrift van v.Dijk.
- Een "knie-belastingsapparaat" werd ontworpen door ir. Hamer (RUL ., afd.

Orthopaedie, en THE, vg. TM). In dit apparaat kan het kniegewricht ge

fixeerd worden; belasting kan worden aangebracht en beweging is mogelijk
in 3 richtingen en rond 3 assen. Het apparaat is gereed m.u.v. de
belastingsopnemer (1).

Het apparaat kan gebruikt worden in combinatie met de "Sel vik" meetmetho
de.
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Door het Lab. Exp.Orthopaedie werden via Philips Medical Systems rela
ties aangeknoopt met de afd. Centrale RBntgenologie AZU (Prof.Dr.v.
Waes) waar de CAT-scanningsapparatuur van Philips uitgetest wordt.
Er zal onderzocht worden of en in hoeverre relevante anatomische para
m~ters bij patienten met CAT-scanner gemeten kunnen worden; "in eerste
instantie met kadaverkni~en.

Een assistent van de afd. Orthopaedie zal hieraan meewerken.

Voor de voortgang van het onderzoek zijn beschikbaar: ir. de Lange (KUN,
8/10 tot 1.11.1982), ir. Hamer (RL, THE, 8/10 tot 1.9.1980), drs. van Dijk
(KUN,8/10 tot 1.7.1980), ing. Leenders (KUN, 4/10), ir. Spoor (RUL, 2/10),
dr. ir. Huiskes (KUN 2/10). Hierbij zijn studenten, incidentele begeleiders
advi seurs en evt. promotoren ni et venneld.
Gezien de doelstellingen van het project en de stand van zaken, zouden de
volgende werkzaamheden met prioriteit uitgevoerd moeten worden:

1. Ontwerp en constructie van de 3-dirnensionale belastingsopnemer (Hamer)
2. Programma-technisch aanpassen van het computerprogramma "3-D knie

model" (Veldpaus).

Daarnaast kunnen voortgezet worden:
3. Afronding van kinematische experimenten in "bewegingsruimte',' met het

Selvik-meetsysteem (v.Dijk en de Lange).
4. Globale vergelijking van de resultaten van deze experimenten met resul

taten van het kniemodel (Spoor en de Lange).
5. Het voor een modelmatige beschrijving toegankelijk maken van de resu1.

taten van de anatomische studies van v.Dijk (v. Dijk en de Lange).

Na afronding van 1:
6. Pilot-studies met oombinatie belastingsapparaat en Selvik-systeem (de

Lange en Hamer).

Daarna eventueel:
7. Aanpassing van het belastingsapparaat (Hamer).

Dan kan aangevangen worden met:
8. Verificatie van het 3D-kniemodel: metingen in de bewegings-en deformatie~

ruimten (belastingsapparaat en Selviksysteem), vervolgens dissectie van
de knieen en meten van de voor het kniemodelprogramma benodigde input
(ruimtelijke geometrie van de gewrichtsvlakken, aanhechtingsgebieden en
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verloop van verbindingen). Deze gegevens en de gemeten belastingen worden
gebruikt voor de modelsimulaties; bewegingen en defonnaties in model en
experiment worden vergeleken.

Parallel met 8 dient uitgevoerd te worden:

9. Experimenteel onderzoek naar de invloeden van de menisci, de patella en
een aantal in het model niet in rekening te brengen verbindingen.

- Een knelpunt in de onmiddellijke voortgang van het project is het
mogelijk vertrek van ir. Hamer (be-eindiging contract) per 1.9.1980.
De met prioriteit uit te voeren taken 1, 6 en 7dreigen dan in het gedrang
te komen. Een verlenging van zijn contract met tenminste 1 a 1~ jaar 4It
is dringend gewenst.

- Enige aandacht dient besteed te worden aan een formalisering van de
samenwerkingsverbanden tussen de verschillende instituten.

- Gezocht dient te worden naar een opvolger van drs. van Dijk, een medicus
(assistent orthopaedie) met interesse voor de functionele anatomie van
de knie.

- ten laatste bij de introductie van taak 10, dient een wetenschappelijk
medewerker aangetrokken te worden met gedegen kennis van geavanceerde
mechanica technieken en interesse in de Biomechanica, bij voorkeur
werkzaam op de THE.

Publikaties e.d.----------------
1. Brouwers, A. (1979); Een experimentele opstelling voor knie-onderzoek;

THE-rapport BMGT 79.309.

2. Brouwers, A. and Huiskes, R. (eds. 1978); Engineering Aspects of the
human knee joint; Symposium volume. THE rapport BMT 78-300.

3. Dijk. van, R., Huiskes, R. and Selvik, G. (1979); Roentgenstereophoto
grammetric methods for the evaluation of the three-dimensional
kinematic behaviour and cruciate ligament length patterns of the
human knee joint; J.Biomechanics, vol. 12, pp. 727-731.

4. Huiskes, R. (1980); Biomechanical aspects of knee-joint arthroplasty;
Jaarvergadering Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Schevening
en, 18 en 19 januari 1980.
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5. Huiskes, R., Dijk, van, R. en Spoor, C.W. (1976); Het ruimtelijke rontgen
meetsysteem van Selvik; Rapport Lab.Exp.Orthopaedie, KUN.

6. Huiskes, R., Slavenburg, A., Selvik, G. and v.Rens, Th.J.G. (1978); The
use of an X-ray stereophotogrammetric' measurement system in
orthopaedics; Int.Con? on Signals and Imaging in Medicine and
Biology (Biosigma 78), Paris, April 24-28th.

7. Lange, de, A. Dijk, van, R., Selvik, G. and Huiskes, R. (1979); Some kinema
tic characteristics of the human knee joint; 2nd Meeting of the
European Society of Biomechanics, Strasbourg, France, September
12-14.

8. Lange, de, A., Jaspers, P., Huiskes, R. and Rens, van, Th.J.G.(1979); A
It rheologic model of the menisci in static and dynamic load trans

mission; VII th Int.Conf.of Biomechanics, Warsaw, Poland,
September 18-22; accepted for publication in "Biomechanics VIlli
(Fidel ius, ed.), Univ.Park Press, Baltimore. MD.

9. Lange, de, A. (1978); De mechanische functie van de meniscus in het knie
gewricht. Afstudeerverslag TH-Twente, afd. W. (Rapport Lab.
Exp. Orthopedie, KUN).

10., Rappange, L. (1978); Berekening met en evaluatie van het kniemodel. Afstu
deerverslag afd. W., vg.TM, TH-Eindhoven.

11. Slavenburg, A., van Dijk, R. and Huiskes, R. (1978); Ervaringen met het Sel
vik Roentgenmeetsysteem. Rapport Lab.Exp.Orthopaedie, KUN.

12. Wismans, J., Veldpaus, F. and Struben, P. (1977); A three-dimensional
model of the human knee-joint; .!!!.: "Biomechanics VI II (E.Asmussen
and K.J~rgensen, eds. ); University Park Press, Baltimore, MD.

13. Wismans, J.S.H.M. (1979); Een drie-dimensionaal model van het menselijk
kniegewricht; THE-rapport WE 79.01.

14. Wismans, J., Veldpaus, F., Janssen, J., Huson, H. and Struben, P. (1980);
A three-dimensional mathematical model of the knee-joint;
J.Biomechanics (in press.).
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Mechanika van de fraktuutgertezing

ire J.M. Seroo

~2!.!!~!.!.!!m~

Ontwikkeling van meetmethoden en meetapparatuur waarmee in-vivo de ver-

andering van de mechanische eigenschappen van genezende botfrakturen

gedurende het genezingsproces kan worden bepaald.

~!£h!!iy!!!g

Na een botfraktuur worden de fraktuurdelen "star" ten opzichte van elkaar

bevestigd om goede aangroei mogelijk te maken. Hierbij wordt gebruik ge

maakt van fixatiehulpmiddelen zoals gips, plaat/schroef fixatie, externe

fixatie etc. Bij aIle breuken zal, onafhankelijk van de gebruikte fixatie

methode, het tijdstip bepaald moeten worden waarop de genezende fraktuur ..

zijn mechanische funkties weer zelfstandig kan uitoefenen en de hulp- 4It
middelen verwijderd kunnen worden.

Bij de fixateur extern worden door middel van rekstrookmetingen en model

vorming berekeningen uitgevoerd teneinde de krachten- en momentendoorlei

ding door het breukvlak te bepalen.

~22!~g~!!g_!2ZZ_~L~_!2Z2

Het omschreven projekt werd in 1977 gestart, voortbouwend op de ervaringen

opgedaan bij de toepassing van de botgroeistimulator. Aanvankelijk werden

bij een 30-tal patienten elektrische verschijnselen tijdens de fraktuurge

nezing gemeten. In 1978-1979 werd een eerste mechanisch model opgesteld

en werden uitgebreide metingen uitgevoerd aan twee patienten.

~.!~!!!!!!!gLY!!!~£h~!!!g!!!

In het kader van een afstudeerprojekt dient het model verder uitgebouwd

te worden, waarbij het principe van de kracht/moment meting de nodige

aandacht verdient. Daarna kan de methode geschikt gemaakt worden voor een

voudige klinische toepassing door artsen.

Q!!~!!~2!~!!!

ire J.M. Seroo; ire L. Kodde; dr.ir. C.H. Massen (afd. N).

~~~1!!s!~!!!

- Measuring of electrical voltage difference during fracture healing.

Acta Orthop.belg., 1978, 44, 725-731.

- Stageverslag J.H.G.M. Heynen.

- Stageverslag C.J. Daams.
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Medische apparatuur

ir. J.M. Seroo

~~~1!~~11!~g

Verbetering van de kwaliteit van het rontgenonderzoek in Intensive Care

afdelingen door ontwerp van:

1. specifieke rontgenapparatuur

2. aangepaste bedden.

~!£h!!iy!~g

In Intensive Care afdelingen van ziekenhuizen bestaat de behoefte om

frekwent reproduceerbare rontgenopnamen te maken van patienten. Ret

grootste probleem is de positionering van patient en rontgenapparatuur

ten opzichte van elkaar. Ret bed en de rontgenapparatuur moeten hiertoe

op elkaar afgestemd zijn, iets wat in de huidige situatie niet het geval

is. In samenwerking met Philips Medical Systems wordt zowel een bed

waarin de patient verpleegd wordt als specifieke rontgenapparatuur ont

worpen.

y~~!~g~~s_l~Z~:l~Z~

Door een afstudeerder werd een verpleegbed voor de Intensive Care afde-

ling ontworpen waarbij:

- de patient reproduceerbaar gepositioneerd kan worden

- de bereikbaarheid voor rontgenapparatuur vrijwel onbeperkt is

- de rontgenstralen absorb tie minimaal is

- de verpleging van de patient niet belemmerd wordt.

Van dit bed werd een prototype gebouwd.

~1~~~!~g

Een tweede afstudeerder is eind 1979 gestart met het tweede gedeelte vall

het onderzoek: de ontwikkeling van bijpassende rontgenapparatuur zoals

deze eerder werd gespecificeerd.

In de herfst van 1980 komt dit prototype klaar waarna in een of meerdere

ziekenhuizen een applikatietest zal worden uitgevoerd. Van de zijde van

Philips Medical Systems wordt verwacht dat er in brede kring behoefte beO
"

staat aan het ontwikkelde bed-rontgenapparaat systeem, opname in het pro

duktiepakket zal serieus worden overwogen.

Q~~~E~~~~~!!

ir. A.W.M. Schrijvens; ir. J.M. Seroo

~~E1!~~!!~!: afstudeerrapport J.T.A. Janssen
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Stabilografie

ir. L. Kodde

~2!!!~!!!!mli

Het komen tot parameters, die relevante informatie leveren over het

"stil"-staan in algemene zin, d.w. z. met behulp van biomechanika

zinvolle klinische informatie presenteren. Dit vereist het uitdiepen,

verbeteren en zonodig uitbreiden van de meetmethodieken, die in de

stabilografie bruikbaar zijn.

Onderwerpen zijn:

- modelvorming

registratie, verwerken van meetgegevens en presentatie van meet

resultaten

- stabilograaf/platform

- ijkmethoden

- standaardisatie

- andere registratiemethoden (versnellingsopnemers, optische registratie).

Y22!:~g~!!S

In de modelvorming is een model voor zijdelingse verplaatsingen van een

proefpersoon opgezet, uitgewerkt en op zijn bruikbaarheid getest. Dit is

bevredigend verlopen. Ten aanzien van de registratie, verwerken van meet

gegevens en presentatie van meetresultaten is een samenwerking tot stand

gekomen met de RUL. Er is een begin gemaakt met een inventarisatie uit de

literatuur van de tot nu toe bekende registratie-, verwerkings- en

registratiemethoden. Op het gebied van ijkmethoden en standaardisatie is ~

een statische ijkmethode uitgewerkt en verworpen. Een dynamisch ijkappa-

raat daarentegen is ontworpen en geschikt gebleken.

~!~!!!!!!!gLy!~~£~~!!!g!!!

In de naaste toekomst zal de registratie, verwerking en presentatie van

metingen de grootste aandacht krijgen in verband met een meting aan de

uniforme groep van mensen d.w.z. enkele honderden proefpersonen.

De ijkmethoden en standaardisatie krijgen de speciale aandacht van de

Nederlandse afdeling van de International Society of Posturagraphy.

Een andere, optische, registratiemethode wordt overwogen in verband met

het toepasbaar maken van de microprocessor in dit onderzoeksgebied.

Q!!g!!:~Q!~!!:!: dr.ir. C.H. Massen (afd. N); ir. L. Kodde.

~~~!!~~~!!!: een 5-tal stageverslagen
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1. Stabilograms and Horizontal Forces. P.J. van de Mortel, C.H. Massen

and L. Kodde; Agressologie, 1979, 20, B: 105-106.

2. A model for the Description of Left-Right Stabilograms. C.H. Massen

and L. Kodde; Agressologie, 1979, 20, B: 107-108.

3. A Critique on Stabilograms; L. Kodde, J .B. Geursen, E.PL Venema and

C.H. Massen; J. Biomed. Eng. 1979, vol. 1, no.2, april.

4. The Influence of Plotform Geometry on Stabilograms. L. Kodde, J.C.A.

v.d. Nieuwenhuizen and C.H. Massen; Biomedizinische Technik, Band 23,

1978 Mai/June.

5. An analysis of data handling in stabilography. C.H. Massen, L. Kodde;

Proc. Biosigma, Paris 27-28 April 1978; B. VIII.3.

6. Consideration Concerning the Accuracy of Stabilographic Data. C.H.

Massen, L. Kodde; Proc. First Mediterranean Conference on Medical

and Biological Engineering Sorrento (Napoli) Italy - 12-17 September

1977 •
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Spanningsanalyse van botstukkertertetothese~botkortsttukties ~

dr.ir. R. Huiskes

Doel

Ontwikkelen van mechanische kriteria voor ontwerp en fixatie van

orthopaedie kunstmatige gewrichten.

Ontwikkelen van inzicht in het mechanisch gedrag van bot en bot

implantatieverbindingen.

!i~!~~ii~~

Mathematische modelvorming; spanningsanalyse met eindige elementen en

tradionele mechanikamethode.

Verkrijgen van fundamenteel inzicht in invloed strukturele parameters

door parametervariatie. ~

~22!';&!!!!&

Resultaten werden beschreven in proefschrift van dr.ir. R. Huiskes.

~.!!!!!!!!!!&

Een aantal verifikatie-experimenten worden opgezet. Gewerkt wordt aan

een aantal specifieke problemen met betrekking tot bepaalde pro these

ontwerpen en fixatiemethoden.

Hi!!~!';!!';!~

Huiskes, R. (1979); Some fundamental aspects of human joint replacement;

dissertatie TH-Eindhoven;geaccepteerd voor publicatie als Supplementum

no. 185 (1980); Acta Orthopaedica Scandinavica.

~22!~!!!£h!~!!~_E~~!!~!';i~!~_~~~~

Huiskes. R. (1980); Stress Analysis: A Tool for Optimal Design of

Orthopaedic Implants; Gordon Research Conference on Bioengineerinb

and Orthopaedic Science; Meriden, NU, USA, August 18-22.

Sloo£, T.J. en Huiskes. R. (1980); Pathofysiologie van bot;

In: "Leerboek Letsels Steun- en Bewegingsapparaat" (M.J. Kingma. ed.);

Bohn. Scheltema en Holkema; Utrecht.

Huiskes. R. (1980); Biomechanical principles-general;

In: Structure-Property Relationships in Biomaterials. vol. IV:

"Functional Behaviour of Biomaterials" (G.W. Hastings and P. Ducheyne j

eds.); CRC-Press. U.K.



Huiskes, R. (\980); Mechanische criteria voor implantaat materialen;

Congres Collegium Chirurgium Needandicum: "Het gebruik van lichaams

.vreemde materialen in de Heelkunrie"; Amsterdam, \9 april.

Huiskes, R. (1980); Biomechanical aspects of knee-joint arthroplasty;

Jaarvergadering Nederlands Orthopaedische Vereniging, Scheveningen,

18-19 j anuari.

Huiskes, R., Janssen, J.D. and Slootf, T.J.J.H. (1980); Finite Element

heat generation and conduction analyses of self-curing PMMA, used as

bone cement; Proceedings of the Int. Conf. on Finite Element Methods

in Biomechanics, Tucson (Ar.), February 18-21.

Huiskes, R., Heck, J.v .• Welker, P.S., Green, D.J. and Nunamaker, D. (1980);

A three dimensional stress analysis of a new finger-joint prosthesis

fixation system; Proceedings of the lnt. Conference on Finite Element

Methods in Biomechanics, Tucson .), February 18-21.

Huiskes. R., Janssen, J.D. and Slooff, T.J. (1980); Stress analyses

of intramedullary fixated orthopaedic joint prostheses; Proceedings

of the Int. Conf. on Finite Element Methods in Biomechanics, Tucson

(Ar.), February 18-21.

Huiskes, R. and Slooff, T.J, (1979); Thermal tissue damage by acrylic

cement;Proceedings 25th Annual Heeting Orthopaedic Research Society,

San Francisco, February 20-22; Published in Transactions J. Bone

Joint Surg. Vol. 3, No.2, p. J

Huiskes, R. and Sloo£f, T.J, (1979); Geometrical and mechanical propen'd'

of the human femur; VII Int. Congr. of Biomechanics, Warsaw, Poland

september 18-22, accepted for publication in (Fidel ius ed.)

"Biomechanics VII, Int. series of Biomechanics"; Univ. Park Pref;s

Baltimore, M.D.

Slooff, T.J. and Huiskes. R, (1979); Structure and properties of growin,

bone; Reconstr. Surg. and Traumat. vol. 17, pp. 16-24.

Huiskes, R. (1979); Biomechanischl;: aspecten van het enkelgewricht; G€l,,~e';~·

kunde en sport, 12e jr.gang, no. I. pp. \5-20 (Integraal opgenomen ill

bet Ned. Tijdschr. v. Fysio 1e. 8ge jr.gang, no. 10, pp. 253-258).

Huiskes. R., de Wijn, J.R. and 5100ff, T.J. (1979); Heat analysis of

self-curing PMMA; 3rd Int. ConL. on Plastics in Medicin and Surgery;

Enschede, June 21-22. Published in Proceedings.
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Huiskes, R. and Heck, J.v. (1979); A three-dimensional stress analysis of

a new intramedullary fixation system. Proceedings 25th Annual Meeting

Orthopaedic Research Society, San Francisco, February 20-23, Published

in Transactions J. Bone Joint Surg., vol. 3, No.2, p. 219.

Wijn, J.R. de, Ypma, J. and Huiskes, R. (1979); A material for the

substitution of cortical bone in biomechanical simulation experiments;

Accepted for pub lication in; (Burny and Jaeger, eds.) "Advances in

Biomechanics", Proceedings of the 2nd Meeting European Society of

Biomechanics, Strasbourg, France, September 12-13.

Huiskes, R. (1979); Biomechanica in de Orthopaedie; Syllabus KIVI

Leergang "Biomedische Werktuigbouwkunde", TH-Twente, december 19-20.

Huiskes, R. and Slooff, T.J. (1979); Experimentelle und rechnerische

Spannung Analysen der Huftgelenk-Verankerung; Proceedings Pauwels

Symposium "Biomechanik in Orthopadie und Traumatologie", Berlin,

18.u.19 Januar, pp. 173-199.

Huiskes, R. (1979); Stress Analyses of implanted orthopedic joint

prostheses; Bioengineering Symposium Rensselaer Polytechnic 1nsti-

tute, Troy (N.Y.), February 15th.

Huiskes, R. (1979); Optimization of total hip joint prostheses;

Bioengineering Seminar, ColI. of Engineering, Univ. of California;

Berkeley, February 23rd.

Huiskes, R. (1979); Heat-conduction analysis of self-curing bone cement

in situ; Dept. Orthopaedics, Mayo Clinic, Rochester, Minn.; February

17th.

Huiskes, R. (1979); Principal parameters in the mechanical perforrilance e\
of intramedullary fixated artificial joints; Accepted for publicaticCJ

in: (Burny and Jaeger, eds.) "Advances in Biomechanics", Proceedings

of the 2nd Meeting European Society of Biomechanics, Strasbourg,

France, September 12-13.

. R d W" J R d (1979),' Locked-in acrylic cement stresses,HU1skes, • an 1Jn, •• e

caused by thermal shrinkage after fixation of intramedullary joint

prostheses; Accepted for publication in: (Burny and Jaeger, eds.)

"Advances in Biomechanics", Proceedings of the 2nd Meeting European

Soc. of Biomechanics", Strasbourg, France, September 12-13.

Huiskes, R. and Wijn, J.R., de (1978); Heat conduction in acrylic bone

cements; Transactions J. Bone and Joint Surgery, Vol. 2, No. I, May,

1978, presented at the 24th Annual Meeting Orthopaedic Research

Society, Dallas, Texas, February.
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Huiskes, R. and Slooff, T.J.J.H. (1978); Mechanical properties and

stresses in intramedullary prostheses; Transactions J. Bone and

Joint Surgery, Vol. 2, No.1, May 1978, presented at the 24th

Annual Meeting Orthopaedic Research Society, Dallas, Texas,

February.

Huiskes, R. et Slooff, T.J. (1978); Etudes des contraintes a la

fixation des articulations artificielles; Sciences et motricite,

Vol. I, no. 2, p. 62.

Huiskes, R.,Elangovan, P.T., Banens, J.P.A. and Slooff, T.J.J.H. (1978);

Finite Element Computer Methods for Design and Fixation Problems

of Orthopaedic Implants; In: Asmussen, E. and J~rgensen, K., (eds.);

"Biomechanics VI, Int. Series on Biomechanics", Univ. Park Press,

Baltimore, M.D.

Huiskes, R., Wijn, J.R., de, Slooff, T.J.J.H. and Rens, Th.J.G., v., (1977);

Thermodynamical Finite Element Analyses of self-curing Bone-Cement;

Proceedings 1st European Conf. on Evaluation of Biomaterials Strasbourg,

France, Sept. 25-28 (Leray and Winter, eds.).
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wervelkolotIlonderzoek

prof.dr.ir. M.J.W. Schouten

Doel

De preventie en de behandeling van rug- en nekklachten voorzover be

trokken op het uitgangspunt dat deze samenhangen met vertoningen in

musculaire en ligamentaire evenwichtsmechanismen in wervelkolom en

bekken.

Y!!!:~!!i=!

a. Preventie

In dit bestek vindt onderzoek plaats naar de invloed van meubilair

op de lichaamshouding en naar ontwerpkriteria voor meubilair op

basis van biomechanika aspekten.

b. Behandeling

De aandacht richt zich hier op de ontwikkeling van methoden en daar

voor benodigde hulpmiddelen voor zowel operatieve als conservatieve

ingrepen. Ontwikkelde prototypen worden hierbij in de praktijk op

hun bruikbaarheid getoetst.

~~!~!~~~!!!

Op het gebied van de preventie werd inzicht verworven over vermindering

van de belasting van de nek in relatie tot het gebruik van schuine

werkvlakken alsook over de ontwerpkriteria van de zitting, rugleuning,

armleuning en hoofdsteun van stoelen. Op het gebiedvan behandeling

werd operatieinstrumentarium ontwikkeld en nieuw inzicht verkregen over

rompprothesen.

Y!E!~9h~!.!!s!!!_

In toenemende mate wordt belangstelling verwachtvoor preventie van rug-

~~achten in werksituaties bij voertuigbestuurders, sekretaresses etc.

~aarnaast zal, afhankelijk van beschikbare mankracht, produktontwikkeling

i.n het kader van behandeling worden voortgezet.

Qll~!!:=~!~!!:!

Het onderzoek vindt vrijwel uitsluitend plaats in de vorm van afstudeer-

opdrachten. Begeleiders zijn: Snijders (THE); Timmerman (THT); Snijder

(St. Anna Ziekenhuis, Geldrop), Vortman (Instituut voor Manuele Genees

kunde, Eindhoven). Aan het longitudinale onderzoek in het Rythovius

College te Eersel werd in aanzienlijke mate bijgedragen door gedetacheerde



•
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van Yperen en Vuisting.

Door ire Seroo wordt vanaf herfst 1979 extra aandacht gegeven aan het

onderwerp "Tussenwervelschijf"; dit binnen de werkgroep Biomechanika

en. Medische .Instrumenta·de·•
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Perceptieve informatieverwerking in wisselwerking met apparatuur en~
programmatuur

H.E.M. Melotte

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is een stichting met als

participanten de Technische Hogeschool Eindhoven en het natuurkundig

laboratorium van Philips N.V.

De THE-medewerkers van het IPO zijn als "vakgroep perceptieleer" opge

nomen in de THE-struktuur in de onderafdeling Wijsbegeerte en Maat

schappijwetenschappen. Prof.dr. H. Bouma, direkteur van het IPO, is

voorzitter van deze vakgroep.

Samenwerking binnen de THE vindt vooral plaats met de afdelingen der

elektrotechniek, natuurkunde en werktuigbouwkunde en in mindere mate

met bouwkunde en wiskunde.

De personele bezetting van het IPO omvat (bezien per 1-1-1980) 27

wetenschappelijke medewerkers (waarvan 21 in vaste dienst) en 24

technische en administratieve medewerkers.

Voor een beschrijving van het lopend onderzoek wordt ven~€zen naar hc_

"IPO Annual Progress Report 14, 1979".

Hier wordt volstaan met het overzicht van het onderzoekprogramma 1979/

1980, overgenomen uit het bovengenoemd rapport (pag. 6 en 7).

•
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Research Programme 1979/1980

t

General

Auditory Perception

Speech

The aim of IPO research is understanding sensory and cognitive

human information processing. Both theory-motivated and appl

ication-motivated research directed at quantitative theories

with well-defined scopes are being pursued. The technological

background of IPO induces a special interest in the human use

age of information equipment, the design and proner use of

which are increasingly dependent on such insights. Present

research topics are specified below, according to research

groups:

hearing theory

Psychoacoustic and theoretical study of nonlinear processes

in the cochlea; masking and adaptation in normal and impaired

hearing; application in hearing aids~

sound control
Dimensions of sound quality. Evaluation of pleasant and un

pleasant sounds. Audibility of distortions in sound reproduc

tion~

musical accents

Psychoacoustics of melodic accents in tone sequences.

pitch

Psychoacoustic pitch theory applied to normal speech.

Perceptual separation of simultaneous voices.

intonation

De3cription and rules of intonation in Dutch and in British

English. Communicative value of pitch accents in descriptive

speech~

concatenation
*Rules for concatenation of words to form ut terances.

word recognition

QUantitative modelling of the human recoCjnirion of words,

both i~nJ"lt",d and embedded in sent('nces~



Reading

Cognition and
Communication

Ergonomics

Aids for the
Handicapped

* newly defined
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speech processing

Analysis (pitch, voiced-unvoiced, LPC formant analysis),

economic coding, resynthesis and editing of sneech.

intelligibility

Intelligibility, in particular of good quality speech.

luminance contrasts

Transter functions of the visual system as regards temporal,

spatial and temporo-spatial lUl,ir,ance variations.

image quality

Understanding and improvin9 the subjective quality of electron

ically displayed images.

text displays

Improvement of legibility and lay-out as related to reading

processes and visual search.

Quantitative theory of visual word recognition on the basis

of letter recognition and word availability. Reading processes

in elderly people*.

learning
*Simultaneous vision and audition of words in direct access

(dyslexia, language learning).

information dialoques

Written and snoken man-machine dialogues. Theory of communic

ative acts. Repair mechanism;,*.

product ergonomics

Optimum use and design of input and output media of informat

ion equipment.

Directions for use.

communication aids

Development, production support and evaluation. Certain new

aids for hearing, reading, tyning* for people with auditory,

visual and motor handicans.
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Ziekenhuis Reserach projekt

ing. R.J.M. Mercx

!!!1~!~i:!!s

Het Ziekenhuis Research Projekt is een subwerkgroep van de Interacade-

miale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen (IWZ). Dit is een samenwerkings

verband tussen vakgroepen van de Medische Faculteiten van de RU Utrecht,

RU Limburg, UV Amsterdam, de Economische Faculteit van de KHT en de afde

ling Bedrijfskunde THT.

De particperende vakgroepen binnen de THE t.w.:

- Organisatiekunde,Kwantitatieve aspekten van beheersingssystemen, Bedrijfs

ecomonie en Organisatiepsychologie van de afd. BDK

- Bouwvoorbereiding en uitvoering, Architectuur en Stedebouw van de

afdeling Bouwkunde

vormen bovengenoemde subwerkgroep.

Q~~1~~~11!!!s~!!

De huidige doelstellingen van het Ziekenhuis Research Projekt zijn:

1. Het ontwikkelen van modellen en meetinstrumenten ten behoeve van de

analyse en de oplossing van de in de intramurale gezondheidszorg voor

komende bedrijfskunde-problemen.

2. Mede hierdoor een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze pro

blemen en in de praktijk aan te tonen dat bedrijfskundigen in de or

ganisatie van de gezondheidszorg een zinvolle bijdrage kunnen leveren.

3. Mede te werken aan het opleiden van bedrijfskundige ingenieurs, die

tijdens hun studie dit veld reeds hebben bestudeerd en hierin ervaring

hebben opgedaan.

4. Ret opdoen van ervaring in multi- en interdisciplinair onderzoek.

Rierbij zij aangetekend dat wij in principe alleen zgn "prototype"-onder

zoek doen, d.w.z. voor bepaalde problemen die in meerdere ziekenhuizen

manifest zijn, of manifest verondersteld kunnen worden, nagaan of hie~

een oplossing voor gevonden kan worden en dit in een aanta1 ziekenhuizen

toetsen. Rierna wordt met een publicatie het betreffende onderzoek afge

sloten.

Q!!~~~~~~!5:!!!

Oorspronkelijk ZlJn we gestart met het analyseren van bedrijfskundige

en de daarmee samenhangende bouwkundige aspekten van afdelingen van a1

gemene ziekenhuizen. In deze instellingen van de gezondheidszorg wordt

voorlopig het zwaartepunt van het onderzoek gelegd. Hetgeen niet uitsluit,
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dat zo nu en dan verwante onderwerpen uit andere deelgebieden van de ge

zondheidszorg incidenteel onderzocht worden.

Momenteel zijn we zover gevorder dat we naar een synthese van conglomera

ten van onderzoeken gaan streven zoals het "verpleegkundig" gebeuren, het

"poliklini.sch" en het "chirurrisch" gebeuren. Aan de hand van onderzoek

resultaten van deelprojecten uit het verleden en aanvullend onderzoek

worden nu ingewikkelder modellen gekonstrueerd en getoetst.

~!~y~!!~~~~_!~!~;:!!!!.;!~,

Aanvullende informatie is aanwezig in:

- Algemeen overzicht Ziekenhuis Research Projekt.

- Jaarverslag Ziekenhuis Research Projekt 1977-1978.

Deze zijn te verkrijgen op het sekretariaat ZRP, mej. K. Koolen, Pav.

U.34 tel. 2872.

~!!!!!~~!!~!~g~~~~;!~.;!~ (behalve met de IWZ-partners)

- Universiteit Leiden, Instituut voor Klinische Psychologie.

-Katholieke Universiteit Nijmegen, Psychologisch Laboratorium Nijmeegs

Universitair Huisartsen Instituut.

~ Rijksuniversiteit Groningen, Instituut voor Economisch Onderzoek.

- Katholieke Hogeschool Tilburg, Instituut voor Gezondheidszorg.

- Katholieke Hogere School voor verplegenden Nijmegen

- Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs Eindhoven, HBOV.

- Katholieke Universiteit van Leuven, Centrum voor Ziekenhuiswetens chappen ,

- Nationaal Ziekenhuis Instituut Utrecht.

- South East Thames Regional Health Authority, Landen. tit
- Sjukvardensoch socialvardens Planeringsoch Rationaliserings Institut

(SRP), Stockholm.

b!i~;_Y!~_E~~!!~!!!!~

A. Ziekenhuis Research Projekt Rapporten

1. Verhagen, C. Projekt "Opleiding en werksituatie verplegenden".

Knelpunten in de inservice-opleiding. Z.R.P.-rapport nr. 24 +

24a. 1977.

2. GHst, C.P. van. De organisatie van de praktijkbegeleiding op de

M.B.O.-V. Z.R.P.-rapport nr. 25. 1977.

3. Verzel1enberg.L.N.J., De integratie van de medicus in de zieken-·

huisorganisatie, Z.R.P. rapport no. 27, 1978.
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4. Vissers, 1.M.H., Het afspraaksysteem voor het poliklinisch spreekuur,

Z.R.P.-rapport no. 27, 1978.

5. Vissers, 1.M.H., De organisatie van het afspraakspreekuur, Z.R.P.

rapport no. 28, 1978.

B. Interacedemiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen Rapporten

1. Papers van de inleidingen gehouden op het Symposium Ziekenhuis

wetenschappen te Utrecht, 1 april 1977, I.W.Z.-rapport nr. 9.

2. Papers van de inleidingen gehouden op het Symposium Ziekenhuis

wetenschappen te Eindhoven, 26 mei 1978.

C. Andere publikaties Z.R.P.

I~ Bergen, B.v.L. Hollands en H. Nijhuis. De ontwikkeling van een

kwaliteitsprofiel: een methode voor het beoordelen van verpleeg

kundig handelen, Lochem 1977.

2. Beek, G.A. van e.d. (eds). Regionaal Steunpunt voor de Zwakzinnigen

zorg, Lochem 1977.

3. OJSSt', C.F. en J ..J.van dcr Ii\:·ijdl~n. "lngeni~urs in de gezondheids

z.urg", Inter-mediall IJ (J971), nr. ]4 p.J9.

4. Vissers • .J.M.II., W.H:httijden in de polikJiniek. Het Ziekenhuis 7

(1976) nr. 18.

5. Zwaan, A.H. van der. Interorganisationele s<llllenwerking in welzijns

.:11 gEczondheidszorg. Paper t. b. v. Symposium Orde van Organisatie

Adviseurs op 25 november 1977 te D(:lft.

6. III r-Veeman, 1. Verpleegkundigen over de ziekenhuisdi rectie, in:

Het Ziekenhuis (1977). nr. 4.

7. Mur-Veeman, I. Hoe denken verpleegkundigen over de leiding van het

ziekenhuis? in: Tij dschrift voor Ziekenverpleging (1977), nr. 8.

Publicaties project 'Opleiding en werksituatie verplegenden':

a. Verwey, l.A. Het verloop onder het verplegend personee1: schets

van het onderzoek 'Opleiding en werksituatie verplegenden;

h. Floor, R.L. Verloo]) onder gediplomeerde verpleegkundigen: resultaten

van een onderzoek in zes ziekenhuizen;

c. Verhagen, C. Knelpunten in de inservice-opleiding;

d. Kuepers, P.l. Nieuwe ontwikkelingen in de verpleegopleiding, de

M.B.O.-V;

e. Verwey, l.A. Beleidsvragen en- problemen rand de opleidingen tot

verpleegkundige en de personeelsvoorziening;

1. Kuepers, P.l. Het functioneren van de eerste M.B.O.-Verpleegkundigen

in de gezondheidszorg.
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ill' puhlicaties a tim d Z1.Jn voordrachten, gehouden op het symposium

'/ ter-enhuiswetenschappen' te Eindhoven. mei 1976. Gepubliceerd in

I I,.!..-rapport nr. 8. 'l'evens opgenomen (8oms in gewijzigde vann) In

iwL. 'i i jdschrift vaor Ziekenvel1Jleging.

Ii i)lir,licdlies e en f zijn voordrachten, gehouden op het symposium

':',It::kenhuiswetenschappen' te Utr.echt. april 1977. Gepubliceerd in

I,W.!..-rapport nr. 9. Tevens opgenomen in resp. het Tijdschrift voor

!l~kenverpleging en Het Ziekenhuis.

8 d,u:" ICJ.H.) [s teamverpleging achL<:ll[ddld'?, Tijdschrift voor zieken-
•

I !Ii "~ i II b 30 \ I 'n 7), lit}. 5.

9. ,kl',,) R.J.M., Beurijfskundige onderst<.·uning van het medisch beleid ter

i'<i,,'II. Il!b van ht:t ,unt al verpleegdagd1. In; Maatregelen ter verlichting

V"I' "I. [Luk van lJ"t kl jllisch systeelll. Slichting Studiecentrum voor

,', 1 t~ Ie. 0 ·,dll' j S Wi.' t c~ n ':> ,'11.1 P pt: II, Luc hem, I <) 7 i .

L II, ':,"''', ~,.(;.i. ,'II 1(. 1.~'I, ikll ii, 'I, ,lIllv"ll'll'ging: IJru en cuntra,

II. :1,[<'>-', lL,I.~I., "IIII'I,lu""IIIII':;illg. 1\ \I1'W IIluJificatioll of tcamnursing

III tl\t· ;~"tlll·I-I;lIIds. It':; ('\lIlCtc'l,t, illlpJllll'lltdtiull and evaluatiun.

1',lll'l H~I):) [[1',11111 Ult',illli~;aliolls lI11'C'tjllg, 1\ntwl'rpen, 1978.

12. kirkc'ls, l'1..i.A., Nllr~,illt', wurkllldd illtd selective surgical admis~

siulls. Jldpc'I' 1I1"1·t jilt; oJi tlit' ElIr0(l,'dll \"'urking Group "O.R. applied

to Health Sl'l'ViL"'''''', iladl,n, Zwitsl'rland J J97~.

13. Vt'rwl::y, .LA., uplL'idillg tOL veq}ll'L,gkllndige en personeelsvoorzie

ning, Het Zic'kl'U!llli" H(IY7ti), no. 4.

14. Honhemius, W., ()q~allisdl ie van dt: gezundlleidszorg In China,

Beurijfskundt' Jll\l'J!H), nu. 4.

15. HeIck, G.A. van t.' ..]., I\egionaljsatie ]l! de ambulante zwakzinnigell

zurg. Studie Vdn dl' '1': lllllrgs!:: 51 tll,ll ie. 'J'weede onderzoek in het

kadL:r Vdn het (ltUJ('" "1\t:,gionaal St,'ullpunt" J 1978.

16. Gl:,rriLsma, R. en A.11. Vdn dL'I· ZW3dll, Samenwerking SGNL. Onderzol'ks

verslag NZI-THE, 1970.

•

I 7•

18.

Veendrick, .J., C. Holl'uiidl, I,:. '.:",;1s t;1l A.H. van der Zwaall, Nede

zeggenschaps\:'xper i menL 1111 i Zl' Pddua, It) 78.

ZWddn, A.II. Vdll dt:·r, l11tl~rul-gallisdtiunele Samenwerking. Pap!:1:'

Studit:'dag DIdt, Voill ()rgdnisatie--i\uvisellrs, november 1977. Ook

ge(lubl1('el~rtl ill Tiid''''l1ritt VUllr Sociale Ceneeskunde 57 (1979),

l'a g • I ') I - I b', .

19.
1.\,JiIal1, 1\. H. Vdll d"l, l\cgiulldJ iZdt iUIl; a lunguitudinal case-study

uJ iflL"rurganizing. l',ql~'r 1':l:OS Health Organisations meeting,

!\ntwt:lpen, J9JH. 1'~'V(,I1'; ddllgd)udt.'ll dilll: Health Services Research.
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20. Zwaan, A.H. van der, Regionalisatie: machtsherverdeling en zorg

koordinatie. Paper Regionale Kontaktdag NZR, oktober 1978.

Tevens als publikatie geaccepteerd door Beleid en Maatschappij.

21. Kirkels, M.J.A., Scheduling the workload of a radiodiagnostic

department. Paper at third meeting of the European Working Group

on Operational Research applied to Health Services Patras,

Greece, 1977.
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Interafdelingswerkgroep Indikator-verdunningsmethode

dr. J.A. Beun

Doel

Het onderzoek beoogt de bel'aling van foutenbronnen in de meting van

de bloedstroomsterkte door het hart met behulp van het inspuiten van

een indikator in de bloedbaan en de meting van de concentratie-ver

dunning daarvan aan de uitgang van het hart.

Tijdens beademing treden periodieke modulaties op van de bloedstroom

sterkte door de rechter harthelft, de longen en de linker harthelft.

Deze modulaties in elk van de stroomgebieden zijn niet in fase met

elkaar en waarschijnlijk niet van gelijke amplitude.

De gemiddelde waarden van de stroomsterkte over een ademhalingscyclus

zijn evenwel nagenoeg gelijk. De gemiddelde bloedstroomsterkte kan

worden gemeten met behulp van de genoemde methode. Door de bijzondere

omstandigheden van de beademing wordt echter aan een belangrijke voor

waarde van deze meting niet voldaan, en wel dat de bloedstroomsterkte

constant is. Het niet voldoen aan deze voorwaarde is des te kritischer

doordat de tijdsduur van het signaal, de verdunningscurve, ongeveer

eenzelfde orde van grootte heeft als de duur van elke beademingscyclus

(6 sec.). Het projekt is erop gericht om in een theoretisch, een

fysisch en een dierexperiment model achterenvolgens de effecten van de

gemoduleerde stroomsterkte op de methode te onderzoeken en te be

schrijven.

•



-83-

Zuurstoftransport in lichaamsvloeistoffen en -weefsels ~
ire A.J. Kruger

Zuurstoftransport in al zijn aspekten wordt bestudeerd met als doel

het verkrijgen van inzicht in de fysische transportprocessen, het

ontwikkelen van methoden ter beschrijving van deze processen en het

opzetten en analyseren van experimentele methoden ter bepaling van

fysische grootheden alsook verifikatie van de ontwikkelde modellen.

Specifieke onderwerpen welke centraal in de aandacht staan zijn de

volgende:

a. Zuurstofdiffusie in stro~end bloed, zoals optreedt in bijv. de

membraanoxygenator. Het onderzoek spitst zich toe op de studie

van de beweging van het celmembraan van de rode eel in een af

schuifstroming.

b. Gefaciliteerde diffusie, onderzoek van tijdsafhankelijke verschijn

selene

c. Experimentele bepaling van facilitatie, meting van kleine gastromen.

d. Experimentele bepaling van het zuurstof-hemoglobine evenwicht.

!~~1:.!£h!!~s

a. Verbetering van de beschrijving van diffusie in een stroming waarin

rode cellen gevuld met hemoglobine aanwezig zijn is niet mogelijk

zonder een bruikbaar model. Hiertoe is meer inzicht noodzakelijk in

de beweging van de cellen. Een enkele eel wordt thans bestudeerd

aan de hand van een twee-dimensionaal model. De verkregen resultaten

voor de mechanica van het membraan en de beschrijving van de stroming

dienen te worden geintegreerd.

b. Tijdsafhankelijke effekten in de zuurstofvoorziening van weefsels zijn

hoewel belangrijk, onvoldoende onderzocht. Met name in de hartspier

waar de capillaire stroming sterke periodieke fluctuaties kent, zal

de gefaciliteerde diffusie in het omringende weefsel sterk afwijken

van die bij stationaire omstandigheden. Benaderingsmethoden zijn tot

op zekere hoogte bruikbaar maar dienen te worden verbeterd.

c. Methoden voor de nauwkeurige bepaling van de bijdrage van facilitatie

tot diffusie in hemoglobine oplossingen zijn voortdurend in ontwikke

ling, De door ons gebruikte methode, gebaseerd op direkte meting van

de verplaatse volumestroom is totaal anders van opzet dan elders ge

bruikte methoden. Een lange voorbereidingstijd, waarin vele modifi

katies werden aangebracht, is aan deze methode besteed.
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d. Bepalingen van het zuurstof-hemoglobine evenwicht in bloed zijn voor

klinisch gebruik geschikt, voor wetenschappelijk onderzoek nog onvol

doende nauwkeurig. Wij nemen deel aan de ontwikkeling van nauwkeuriger

methoden te Nijmegen.

Nauwe samenwerking bestaat met de groep van prof. Kreuzer (Nijmegen).

•
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Dynamika-model voor spier-skelet~Stelsel

ire E.J. Sol

Doel

Het.maken van een mo-de.l voor,de,dynamika van,bret spier-skelet-stel,sel

voor toepassingen bij funktioneel-anatomisch onderzoek alsmede voor

stabilografie en gangbeeldonderzoek.

~~!:~~!:i!~

Als eerste stap dient de dynamika-theorie zover te worden ontwikkeld,

dat het mogelijk is ook komplexe biologische systemen te modelleren.

Vervolgens wordt een model ontworpen, waarmee komputersimulaties en

berekeningen uitgevoerd kunnen worden. Gezien de ingewikkeldheid van

deze materie zal eerst een eenvoudig komputermodel ontwikkeld worden.

Dit programma zal reeds geschikt zijn voor de analyse van technische

systemen en sterk vereenvoudigde modelleringen van het spier-skelet

stelse!.

De volgende stap is het testen van dit model alsmede het toepassen

hiervan voor eenvoudige problemen. Daarna zal het programma geschikt

gemaakt worden voor ingewikkelder systemen. Het testen en toepassen

hiervan zal in samenwerking met andere onderzoekers plaatsvinden.

Daar wij niet zelf over de meetapparatuur voor gangbeeldregistratie

beschikken zu11en experimenten elders verricht worden. Hiertoe zijn

reeds kontakten gelegd, waarbij overigens duide1ijk bleek dat waar

wij de experimente1e invoer missen bij de onderzoekers van het gang

beeld juist de mode1vorming voor verwerking tot krachten en bewegingen

van het gehee1 ontbreekt.

Y22!:!&~S

Parallel met het bestuderen van de theorie, heeft een intensieve

literatuurstudie p1aatsgevonden. Het verslag hierover zal binnenkort

beschikbaar komen; vers1agen over de theorie zijn reeds beschikbaar.

Het vastste11en van het eisenpakket voor de eerste versie van het model

is in een definitef stadium. Het komende halfjaar (1-3/1-9-1980) zal

dit uitgewerkt worden tot een komputerprogramma.

~~~!i~!!ie!-~~~.

1. Sol, E.J.; Dynamika van ste1sels van starre, gekoppe1de 1ichamen

WE 79-09; afstudeerverslag vakgroep Technische Mechanika, afd. W,THE.

2. Sol, E.J.; Mechanika van het b'ewegingsapparaat, literatuurverslag.

ORa-79-10; stagevers1ag lab. experimente1e orthopaedie, afd. Orthopaedie,

KUN.
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Interafdelingsptojekt: ."Hattklepprothesen"

dr.ir. A.A. van Steenhoven

~~~!~~~11i~~_~~~_h~~_E!~i!~~

Het formuleren van technische specifikaties voor de konstruktie en

implantatie van vliesklepprothesen welke aanleiding moe ten geven tot

een accepteerbare levensduur en een optimaal funktioneren van deze

prothesen.

~~!~h~E~~h~~!

De oorzaken van de beperkte levensduur van vliesklepprothesen worden

gezocht in het optreden van hoge spanningen of lokale spanningskoncen

traties in de vliezen. Er wordt dan ook gericht gezocht naar spannings

reducerende mechanismen in de aortaklep die het mogelijk maken dat hij

een mensenleven lang goed kan blijven werken.

Y~~!~&!~~_Y!~_h~~_~~~~!~~~~

Het onderzoek verloopt langs 4 hoofdlijnen. De jaartallen geven de

looptijd van het betreffende stuk onderzoek aan.

1. De hydrodynamica van de aortaklep (1975-1981).

Het doel van deze oudste onderzoekslijn is de interaktie te be

schrijven tussen de klepvliesbewegingen en de vloeistofstroming

in de aortaklep. Hoofdaccenten daarbij zijn de bestudering van het

sluitingsgedrag van deze klep en onderzoek naar de stabiliteit van

de klepvliezen. Het onderzoek naar het klepsluitingsgedrag werd in

het kader van promotieonderzoek uitgevoerd door een natuurkundig

ingenieur (dr.ir. A.A. van Steenhoven). De komende twee jaar zal

het hoofdaccent binnen deze tak van onderzoek liggen op de studie

naar vliesinstabiliteiten.

2. De mechanika van de aortaklep (1976-1981).

Het doel van deze onderzoekslijn is een beschrijving te geven van

de samenhang tussen drukbelasting van de klepvliezen en de daar

door veroorzaakte plaatselijke spanningen in de vliezen. Hoofd

accenten daarbij zijn het onderzoek naar de weefselsamenstelling en

materiaaleigenschappen van de diverse klepdelen en het formuleren

van wiskundige modellen waarmee de spanningen die in de klep optre

den kunnen worden bepaald. Deze studie wordt als promotieonderzoek

uitgevoerd door een werktuigbouwkundig ingenieur (ir. A.A.H.J.

Sauren), die dit onderzoek eind 1980 hoopt af te ronden.
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3. De dynamica van de aortaklep (1978-1982)

In deze nog jonge onderzoekslijn wordt geprobeerd de relatie te

leggen tussen de vloeistofstroming in de aortaklep en de daarmee

samenhangende drukken op en de vervorming van de klepdelen. Dit

projekt vormt in wezen de koppeling tussen beide en eerdergenoemde

onderzoekslijnen. Hoofdaccenten zijn de formulering van druk-flow

relaties vlak na sluiten en de in-vivo registratie en voorspelling

van de bewegingen van de diverse klepdelen. Dit onderzoek dat even

eens tot een promotie moet leiden, is in handen van een electro

technisch ingenieur (ir. R.J. van Renterghem) en wordt uitgevoerd

in het kader van de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Limburg

en de THE.

4. De konstruktie van vlieskleppen (1980-1984).

In deze nog te starten afsluitende tak van het onderzoek wordt ge

streefd naar toepassing van de verkregen basiskennis met betrekking

tot de aortaklep in de konstruktie van vliesklepprothesen. Daartoe

worden uit een vergelijkend onderzoek tussen bestaande vliesklep

prothesen en de natuurlijke aortaklep specifikaties afgeleid voor

een verbeterd ontwerp van de vliesklepprothes en worden eerste

prototypen getest. Met dit onderzoek wordt in de loop van 1980 met

behulp van een LTD-er begonnen.

1. Literatuurgegevens over en opzet van experimenten voor de bepaling

van de mechanisatie eigenschappen van aortaklepweefsels; J.P.W.

Wuite; Afstudeerverslag "Hartklepprothesen": februari 1977.

2. Bouw van een 3-dimensionaal model van de aortaklep en modelstudies

aan het sluitingsgedrag bij vervormde sinussen; E.C.J. Vaessen;

Afstudeerverslag "Hartklepprothesen": augustus 1977.

3. De invloed van een sinusholte op het sluitingsgedrag van een op

de Bjork-Shiley klep gelijkende hartklepprothese; S.H. Liu,

Afstudeerverslag "Hartklepprothesen"; oktober 1977.

4. Een aanzet tot een macroscopische modelmatige karakterisering van

de drukopbouw over een net gesloten aortaklep. R.J. van Renterghem;

Afstudeerverslag "Hartklepprothesen"; februari 1978.

5. Een aanzet tot het onderzoek naar de mechanische eigenschappen van

aortaklepweef se1. F. Hoekstra; Af s tudeervers lag "Hartklepprothesen";

april 1978.
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6. Een onderzoek naar benaderingsmethoden bij stelsels hydrodynamische

vergelijkingen; L.F. Drost; Afstudeerverslag "Hartklepprothesen";

juni 1978.

7. De toepasbaarheid van pa.rameterschatting bij de bepaling van de

ingangsimpedantie van de aorta; Afstudeerverslag "Hartklepprothesen";

J.A. van Miltenburg; januari 1979.

8. Modelstudies aan het sluitingsgedrag van de aortaklep; B.C.A. van der

Pas; Afstudeerverslag "Hartklepprothesen"; juni 1979.

9. Het gedrag van een vlies tussen twee parallelle vloeistoflagen 

stabiliteitsanalyse t.b.v. vliesklepprothesen; C.W.J. Oomens; Af

studeerverslag "Hartklepprothesen"; juni 1979.

10. De analyse van netwerken met grote verplaatsingen en kleine vervor-

mingen. Een bijdrage tot de mechanische en de kinematische model- ~

vorming van een aortaklepvlies; A.F.A.M. Peerboom; Afstudeerverslag

"Hartklepprothesen"; augustus 1979.

~!!~~!~!;!~_~~!!~~!~~~!2~h~~~~~

The closing behaviour of the aortic valve - a hydrodynamical analysis

to improve heart valve prostheses; A.A. van Steenhoven; dissertatie TH

Eindhoven, 16 oktober 1979.

~~~!!~!!!~!_~~!!!~!~~~!2~h~~~~~~_12Z7-1279

1. Model-experiments on the closing behaviour of the natural aortic valve;

Van Steenhoven, A.A., van Dongen, M.E.H., Vaessen, E.C.J., Wasser,

A.A.N.; Zeitschrift fur Biomedizinische Technik"; 22 (Supp.), 135-136,

1977 •

2. The closing behaviour of the natural aortic valve; A.A. van Steenhoven,

P.J. van der Schaar; P.C. Veenstra en R.S. Reneman; Federation

Proceedings; lI, 217, 1978.

3. The closing behaviour of the natural aortic valve; A.A. van Steenhoven,

C.W.J. Verlaan; P.C. Veenstra en R.S. Reneman; Excerpta Medica~, 48,

1978.

4. Modelstudies of the closing behaviour of the aortic valve; A.A. van

Steenhoven and M.E.H. van Dongen; Journal of Fluid Mechanics, 2£,
" 21-32, 1979.

5. A Biomechanical analysis of aortic valve histology; A.A.H.J. Sauren,

W. Kuijpers, A.A. van Steenhoven and F.E. Veldpaus; Biomedizische

Technik, ~ (Supp.), 279-280, 1979.
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6. The pressure-volume relationship of the aortic valve in terms of

compliance; R.J. van Renterghem, A.A. van Steenhoven and J.E.W.

Beneken; Biomedizinische Technik, ~ (Supp.), 281-282, 1979.

7. A biomechanical analysis of aortic valve histology; A.A.H.J. Sauren,

W. Kuijpers, A.A. van Steenhoven and F.E. Veldpaus; Abstractbook 2nd

Meeting of the European Society of Biomechanics, E-l, 1979.

8. Application of the natural aortic valve closing mechanism to the

design of heart valve prostheses; A.A. van Steenhoven, S.H. Liu and

P.C. Veenstra; Proe.Europ. Soc. Artif. Organs, ~, 263-267, 1979.

9. Het hartklepprothesenprojekt; A.A. van Steenhoven, A.A.H.J. Sauren,

R.J. van Renterghem; TH-beriehten ~ (8), 4-6, 1979.
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HOOFDSTUK V

Samenstelling van de beleidskommissie voor biomedische en gezondheids

techniek

In deze beleidsadvieskommissie z~Jn de werkeenheden aktief op het

terrein van de BMGT vertegenwoordigd (en dus niet de afdelingen). Deze

kommissie heeft tot taak om zorg te dragen voor de nodige kommunikatie,

koordinatie en adviezen uit te brengen vooral ten behoeve van een samen

hangend beleid voor dit gebied.

Hieronder volgt de samenstelling van de beleidskommissie (bezien per

augustus 1980). Voor de letterkode die de afdelingen en de vakgroepen

aangeven wordt verwezen naar pag. 11.

Voorzitter: prof.dr. C.E. Mulders, volgens planning zal hij per 1 november

1980 worden opgevolgd door prof.dr.ir. J.E.W. Beneken.

Leden afd. /vakgroep TR-adres TH-telefoon
nummer

•

ing. R.M. Bakker

prof.dr.ir~ J.E.W. Beneken

A. Brouwers (sekretaris)

prof.dr.ir. C.A.M.G. Cramers

D. Jacobs

dr.ir. J.T.H. Lammers

dr. J.A. Landeweerd

H.E.M. Melotte

ing. R.J.M. Mercx

dr.ir. H.J. van Ouwerkerk

ire M. Prins

prof.dr.ir. M.J.W. Schouten

M.W.C. van Spreeuwel

dr.ir. A.A. van Steenhoven

prof.dr. p.C. Veenstra

prof.dr. A. Versprille

J.R.L.M. Vlems

E

E

BMGT

T

N

B

BDK

IPO

BDK

N

N

W

T

W

W

alle

T

ME HE 3.10

ME HE 3.14

W-hoog 98.127

TI SH 3.06

student W-laag 1.17

FAGO HG 9.54

OPs PaVe U.I0

IPO

OK PaVe U.14

NI NA 02.58

ND Cycl. 1.20

LV W-hoog 3.111

student SL 0.27

PT W-hoog 98.125

PT W-hoog 99.127

afdelingen W-hoog 3.116

student SH 3.02b

3292

3295

5375

3026

5359

2437

2469

2298

2536

4359

4029

5181

5309

5344

5378/5375

3023

Waarnemers

Hogeschoolraad

College van Bestuur

IPO

dr. L.J.J. Janssen

prof.dr. D.A. de Vries

prof.dr. H. Bouma

CT 1.15

HG C.23

LPO

3023

2250

220t1/2485



-92-

Buro BMGT

mevr. A.M.P. Barts

A. Brouwers

Dagelijks bestuur

prof.dr.ir. J.E.W. Beneken

prof.dr. H. Bouma

A. Brouwers

prof.dr. C.E. Mulders

Sekretariaatsadres

Technische Hogeschool Eindhoven

Buro voor Biomedische en Gezondheidstechniek

Pos tbus 513,

5600 MB Eindhoven

tel. 040 - 475375.
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