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Technologie rand Vitale Funkties

1.1. Algemeen

QQ~l~t~!!!nq

Technologie rond Vitale Funties (TVF), omvat onderzoekaktiviteiten, waarbij
meet- en analysemethoden, experimentele instrumentaria en modellen worden
ontwikkeld voor bestudering t bewaking, bescherming en vervanging van voor
het menselijk leven noodzakelijke vermogens, processen en verrichtingen.

Het vormt een deelgehied van de Biomedische en Gezondheidstechnologie op de
THE naast het onderzoekgebied van het Instituut voor Perceptie Onderzoek
(IPO) en de onderzaekaandacht vaor Besturen en Beheren in de Gezondheids
zorg.

StIyk.tYJU·
Technoloqie rond Vitale Funkties (TVF) steunt op een 10-tal onderzoeks
groepen verdeeld over 7 THE-afdelingen. Dit vormt zowel de Kracht van dit
voorwaardelijk gefinancierde onderzoek als knelpunten t.a.v. de management
voor dit aandachtsgebied.

De Kracht hinnen het onderzoekheleid voor dit gehied vindt men in het kunnen
plaatsen van onderzoekelementen in vakgroepen met passende expertisen met
hiervoor een grote verscheidenheid aan vakgebieden binnen deze 7 THE-afde
lingen. Binnen de (mono)-disciplinaire onderzoekgroepen (meestal vakgroepen
of sekties daarin) vindt de kwaliteitshewaking plaats voor de daar onder
gebrachte projekten.

~gDg9~lP~Dt

Het management voor dit multidisciplinair onderzoeksgebied heeft ondermeer
ais belangrijkste taak de doeistellingen en de ontwikkelingen van de diverse
onderzoekelementen in de verschillende vakgroepen ge1ntegreerd te houden en
gericht op het gezamenlijk bepaalde objektgebied. Tot de managementaandacht
behoort de bewaking van de produktiviteit binnen dit veld van onderzoek. Een
andere belangrijke taak is de zorg voor de kontinu!teit en de zorg voor een
1.0 goed mogelijke selektie van objekten voor onderzoek binnen de gezond
heidszorg hezien over langere termijnen. Een belangrijk punt van beleidsaan
dacht bestaat uit de zorg voor funktionele interakties tussen THE-onder
zoekers en Binmedische deskundigen/onderzoekers.

~Q~!I2YQt~Q

Knelpunten doen zich voor daar waar de WUB-struktuur voor een TH past bij de
autonomie van afdelingen en de verbanden tussen vakgroepen in een afdeling,
maar waar deze struktuur niet goed voorziet in de nodige ruimte voor een
funktioneel management van zulk een omvangrijk dwarsverband op instellings
nivo. Deze knelpunten doen zich nog sterker gevoelen daar waar een natuur
lijke onderzoekontwikkeling tot interuniversitaire samenwerking uitgroeit.
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Dezerzijds leeft de verwachting dat de komende nieuwe wet op het wetenschap
pelijk onderwijs enig soelaas hiervoor zal kunnen bieden.

1.2. Relaties met instellingsbeleid

Sinnen de THE steunt dit onderzoek op de inhoudsvolle samenwerking tussen de
desbetreffende onderzoekers aan de basis. Hiermee worden vaak vele formele
knelpunten omzeild. Het onderzoek steunt ook op de formele beleidsvisie dat
men ondanks dit soort knelpunten zulk een dwarsverband aandacht moet blijven
geven om zo naar verbeteringen in de infrastruktuur te groeien waardoor mul
tidisciplinaire probleemgebieden met minder onnodige belemmeringen onder
zoek- en onderwijsaandacht kunnen krijgen.

De achterliggende algemene THE-visie ziet in de maatschappij, waarin onder
meer een groeiende komplexheid van de samenleving valt waar te nemen, een
groeiende behoefte aan akademici die inhoudelijk de nodige kennis uit uit
eenlopende gebieden kunnen integreren voor het oplossen van komplexe multi
disciplinaire problemen.

1.3. Kwaliteitsbewaking

~t!:ll~tllll!:
Voor dit multidisciplinaire onderzoekgebied wordt t.a.v. kwaliteitsbewaking
onderscheid gemaakt tussen:
a. de verschillende onderzoekelementen,
b. de integratie van verschillende onderzoekelementen in een objektgebied,
c. de selektie van maatschappelijk relevante onderzoekdoelen.
De aandacht voor deze drie aspekten is op hieronder beschreven wijze
verdeeld.

~~~q!:Q~E~Q

De kwaliteitsbewaking van de onderscheiden onderzoekelementen, aspekt a,
vormt de verantwoordelijkheid van de verschillende vakgroepen waarin deze
projekten zijn ondergebracht. Hiervoor bestaat de gebruikelijke kontinue
aandacht.

Tb~lIIggI'QepeD

De gelntegreerde aandacht voor een aantal onderzoekelementen, aspekt b, 1S

verdeeld over themagroepen t.w.:
hartklepprothesen,
atherosclerose,
bloedtechnologie,
anesthesiologie,
cyclotronapplikaties,
motoriek van de mens.

Deze themagroepen:
hebben een vaste research-leider voor de dagelijkse gang van zaken,
hebben als regel de struktuur van een interafdelingswerkgroep,
hebben een multidisciplinair forum van senior-onderzoekers dat enkele
malen per jaar bijeenkomt voor de ontwikkeling in grote lijnen van het
lopend onderzoek,



3

bestaan a1s rege1 uit meerdere promovendi en een aanta1 studenten,
vormen een kader met gerichte aandacht voor de wetenschappelijke pro
duktiviteit.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de samenhangende onder
zoekaandacht voor zulk een themagroep berust bij de dagelijkse 1eider en het
forum van senior-onderzoekers.

~~~~t~~_Q~2Qtg~!!~q

De externe beoordeling van het totaal aan lopend onderzoek binnen de
bovengenoemde kaders vond in 1983 plaats door de FUNGO-STW-kommissie voor
Biomedische Techno1ogie. Der.e beoordeling was positief.

~<!~<!q~I!!~~t

De management aandacht voor het totaal van dit veld van onderzoek berustte
aanvankelijk bij de THE-be1eidskommissie BMGT. In 1983 werd voor dit aan
dachtsgebied Technologie rond Vitale Funkties (TVF) een managementteam ge
formeerd bestaande uit 5 hoog1eraren/reserach1eiders aktief op dft gebied,
uit de afdeli.ngen F., W, N en T, en het hoofd buro BMGT. De verantwoordelijk
heid voor de sturende aandacht voor dit gehe1e aandachtsgebied 1igt bij dit
managementteam.

De belangrijkste management-interventies van dit team waren in het
vers1agjaar 1983 gericht op:

versterkingen in de samenhang van onderzoekaspekten op het thema
b1oedtechnologie,
nadere profilering van het infrastrukturele matrixprobleem van zowel
een sterk dwarsverband binnen de VF te moeten behartigen a1s indirekt
ook de noodzakelijke r.org te moeten besteden aan de kontinulteit van de
onderzoekgroepen (vakgroepen, sektles) in verschillende afdelingen
waarop dit VF-programma steunt,
de aanzet tot verkenningen die over enkele jaren moeten kunnen leiden
tot breed maatschappelijk verantwoorde keuzen voor nieuw onderzoek op
dit gebied, goed aansluitend bij de sterke elementen in deze THE
onderzoekkapaci tei t,
onderr.oekontwikkelingen die de samenwerking bevorderen tussen meerdere
disciplines binnen dit aandachtsveld.

~~gir.gl_T~r.bDQlQgY_h~~~§~~~Dt

Het derde genoemde strukture1e aspekt c is de se1ektie van onderzoekdoelen.
De kwaliteitsbewaking hiervan vereist de nodige management aandacht. Gelei
delijke veranderingen van e.e.a. tijdens lopend onderzoek vereist zelfs
kontinue aandacht voor dit proces van strategische beleidsvoering.

In het verslagjaar 1983 werd een gerichte breed-multidiscip1inaire ver
kenning uitgevoerd naar bruikbare selektiekriteria en geschikte a1gemene
aksenten in de gezondheidsr.org t.b.v. onderzoekontwikkeling op het gebied
van de Biomedische Technologie in het algemeen. Deze langdurige verkenning
werd afgerond met een workshop te Eindhoven in december 1983 (gerapporteerd
in BMGT/84.016).
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1.4. (o)afdelingsbeleidsruimte

De onderzoeker op bloedtechnologie A. van Berlo, tijdelijk
ondergebracht bij de vakgroep EMF. vanuit de beleidsruimte van de
afdeling E.
De onderzoeker op hartklepprothesen I.. Wouters, ondergebracht bij de
vakgroep WFW uit de afdeling Wbeleidsruimte.
De onderzoeker op magneto-encefalografie W. Kouijzer, ondergebracht bij
de vakgroep AFM uit de beleidsruimte van de afdeling N.
De onderzoeker op anesthesiologie A. Meijler, ondergebracht bij de
vakgroep EME uit de beleidsruimte van de afdeling E.

1.5. De instellinqsbeleidsruimte

A. Snik, Monolagen (longsurfactant)
E. v. Reth, Indicatorverdunningsmethoden
J. Corver, Atherosclerose
G. Peters (vanaf 1-7-'83), Elleboogprojekt

1,6. Maatschappeliike dienstyerleninq

Q1!D99t§~lH!P

Voor het aktief inhoud geven aan kennisoverdracht tussen TH-onderzoekers en
deskundigen uit de gezondheidszorg in de regio werd een Wetenschappelijk
Genootschap BMGT opgericht in december 1983. Het aktieprogramma voor de
komende jaren omvat onderzoekaspekten van Technologie rond Vitale Funkties.

IDD9Y~tj1!_lJ1!!1!.ig

Er is een aktieve dialoog tot stand gekomen met medewerkers van Ekonomische
Zaken betreffende industri~le mogelijkheden op het gebied van medische
technologie/instrumentatie binnen Nederland.

Op een 5-tal onderwerpen werd in dit verslagjaar i.h.b. aktieve aandacht
gericht op industri~le innovatie.

Kompakt-cyklotrons voor medische doeleinden.
Hartklepprothesen.
Haemoperfusiesystemen.
Anesthesie-dataverwerkingssystemen.
Kortlevende radioisotopen voar diagnastische taepassingen.

Y99r1i~bt.iD9

Oit onderzoeksgebied werd gepresenteerd aan de THF.-gemeenschap en ge1n
teresseerde derden ap een symposium ap 10 juni 1983.

1,7. verantwoordinq yoor ingezette onderzoekkapaciteit

De verantwoording voor de doelmatige benutting van ter beschikking staande
potentieel aan menskracht en middelen is gedelegeerd naar de dagelijkse lei
ders van de themagroepen. Hiervoor bestaat doorlopende aandacht.
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Bovendien bestaat er een frekwent overleg tussen een dagelijkse leider en de
verantwoordelijke hoogleraar/researchleider van de vakqroep waartoe een
dagelijks leider behoort.

In grote lijnen wordt e.e.a. 2 A 3 x per jaar getoetst in het wetenschappe
lijke forum per thema.

Het managementteam, waar de totale verantwoording voor dit onderzoek berust,
beperkt zich tot zeer globale toetsing en komt in aktie wanneer op dit nivo
korrekties nodig worden geacht of wanneer ingrijpende veranderingsprocessen
noodzakelijk worden.

Het eerder genoemde symposium over dit onderzoek op 10 juni 1983 had onder
meer als doel de verantwoording over dit VF-programma in grote lijnen naar
de THE-gemeenschap en de hierhij hetrokken derden.

1.8. Samenwerkinqen

tl~~t~!~EE~QtQ~~~Q

nit is een interafdelingssamenwerking tussen de THF.-afdelingen W, N en E.

Dit onderzoek geschiedt vanaf 1975 in nauwe samenwerking met de Rijks
Universi teit J,imhurg (deelprojekt myocard) .

Voor de klinische evaluaties is een samenwerking tot stand gekomen met de
vakgroep Cardiochirurgie van de Rijks Universiteit Leiden.

Eerste industri~le kontakten zijn gelegd met Organon Teknika.

In dit verslagjaar groeide een nieuwe samenwerking met de afd. T op
vezelversterkte kunststoffen t.b.v. hartklepprothesen.

h..tb~IQ§r.1~IQ§~

Hiervoor funktioneert een interafdelingswerkgroep tussen de THE-afdelingen W
en N.

In dit onderzoek participeren de kapaciteitsgroepen biofysika en fysiologie
van de Rijks Universiteit Limburg.

B1Q~d:t~~bDQ1Qgi~

Op dit thema werd dit verslagjaar een reeds lang bestaande informele
samenwerking geformaliseerd in een interafdelingswerkgroep. Hierin par
ticiperen de afd. T, E, Wen N.

Dit onderzoekkader bevindt zich in een proces van herstrukturering waarbij
een groot aantal medische deskundigen zijn betrokken.

In het verslagjaar 1983 ontwikkelden zich samenwerkingsrelaties met:
dr. Schalm, internist Erasmus Universiteit Rotterdam,
prof. Kater, immunopatholoog Rijks Universiteit Utrecht,
prof. Ringoir, nephroloog Universiteit van Gent.
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~Q~§th~~iQlQqi~

Dit servo-anesthesie onderzoek wordt voornamelijk gestruktureerd vanuit de
vakgroep EME van de afd. E. Op dit onderzoek bestaat een nauwe samenwerking
met de anesthesiegroep van de Rijks Universiteit Leiden. Dit projekt wordt
financieel ondersteund door STW en Honeywell.

Tn 1983 vond een ergonomisch gebri~nteerd onderzoek plaats naar de
arbeidsomstandigheden in OK-, recovery- en ICU-komplexen in het Antonius
Ziekenhuis te Utrecht. Voor de THE werd hieraan meegewerkt vanuit de
afdelingen B, W, E, Bdk, T en W&MW. nit onderzoek geschiedde in nauwe
samenwerking met anesthesisten van dit Antonius Ziekenhuis, en van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

CYk..lgtrmL~pphk.gti.~

Bij deze anderzoekaspekten zijn de afdelingen N en T betrokken.

Voor de benutting van kortlevende isotopen voor diagnostische doeleinden
groeide een nauwe samenwerking met ziekenhuizen in de regia Eindhoven.

~QtQti~~_Y~Q_g~_~~Q§

Uit de "Medical technology assessement"-verkenningen in 1982 en 1983 volgde
de vaststelling dat nu na het suksesvol terugdringen van mortaliteit en
morbiditeit in het algemeen meer aandacht gewenst is voor de kwaliteit van
het leven al of niet gegeven een bepaalde handicap. Kijkend naar de sterke
elementen in de THE-onderzoekkapaciteit groeide in 1983:

aandacht voor kommunikatieproblemen op dit onderwerp binnen het IPO
programma,
en binnen dit VF-programma TVF aandacht voor het matoriek van de mens.

Voor TVF is deze aandacht gekonsentreert in de vakgroep WFW van de afd. W.
Op dit onderwerp kwamen samenwerkingsrelaties tot stand met:

de kapaciteitsgroep anatomie van de Rijks Universiteit Limburg,
de vakgroep anatomie en embryologie van de Rijks Universiteit Leiden,
en orthopedie van de Rijks Universiteit Nijmegen.

1.9. nwarsinventarisatie

zie over innovatie het gestelde onder punt 1.6.

1.10. Wetenschappeliike onderscheidinqen

Geen.
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1.11. Kwantitatieve samenvatttinq

Technoloqie rond Vitale Funkties
Identifikatienummer: 62-143
ZWO-kode: P280/290/300/310/320/340
(dec. 1983) B110/440/470/530/540/560/580/590
NABS-kode: N 043
(dec. 1983)

Onderzoekinspanninq in mensjaren per jaar vast/ti jdeli jk
wp qeldstroom 1 2 3 wptot. nwptot.

afd cbr abr overiq totaal

W -/1,5 1,0/1,0 1,0/2,5 -/1,5 -10,7 1,0/4,7 3,7/1,5

T 1,3/- 1,3/- 0,8/- 2,1/- 0,5/-

E -/1,0 1,6/- 1,6/1,0 -/0,3 1,6/1,3 2/-

N -/1,2 -/1,0 1,9/- 1,9/2,2 -/1,0 1,9/3,2 0,2/-

B 0,1/- 0,1/- 0,1/- 0,1/-

BMGT 2/0 2/0 2/0 1/0

tot -/2,7 -/2,0 7,9/1,0 7,9/5,7 -/1,8 0,8/1,7 8,7/9,2 7,5/1,5

wetenschappelijke output
dissertaties overiqe overiqe oktr. afstudeer

wet. vak rapporten
I II III publ. publ.

W 11 16 4

T 10 12 2

E 6 11 12

N 8 7 7

B 2

tot 3 35 48 25
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Q~tg~_q~lg~ttQQ~_!Q_1~~1

Kontraktresearch in
waarvan 47% personele Kosten
voor diensten verleend aan:

Gemeentelijke instellingen
Particuliere non profit organisaties
Bedrijfsleven

1.12. Beknopte inhoudeliike beschrijvingen

kf 320

kf 40
kf 50
kf 230

tl~tt~!~pprQth~~~Q

In het hartklepprothesen project wordt onderzoek gedaan naar het functione
ren van de natuurlijke aortaklep ten einde te komen tot specificaties voor
verbeterde hartklepprothesen.

In dat Kader is in de verslagperiode een, in nauwe samenwerking met de
Rijksuniversiteit Limburg uitgevoerd, onderzoek afgesloten naar de bewe
gingen van de aortaklep tijdens een hartcyclus. Uit de desbetreffende
dierexperimenten bleek dat zowel de bovenkant als de onderkant van de
vliesophanging tijdens een hartcyclus zo'n 10-20\ van de straa1 tijdens
diastole uitzet. Aan de onderkant gebeurt dat door de aanwezigheid van de
mitra1isklep sterk a-symmetrisch. Naar verwachting hebben beide fenomenen
een grote invloed op de spanningsverdelingen in de aortaklepvliezen. Met
deze studie is het basisonderzoek, dat verder nog een hydrodynamische en
mechanjsche studie omvatte, afgerond.

De aandacht binnen het project is dan ook nu gericht op de implementatie van
dit basisonderzoek in het ontwerp van een vliesklepprothese. In het Kader
van het STW-project "antwerp van hartklepprothesen" wordt dit langs twee
wegen aangepakt. F.nerzijds wordt uitgaande van een bestaande vliesklep een
numeriek model gemaakt van een vliesklepprothese waarna de geometrie en ma
terialeigenschappen geoptimaliseerd worden naar een zo laag moge1ijke en
homogeen verdeelde spanningstoestand. Anderzijds worden op chemische wijze
v1iesmateria1en ontwikkeld naar gegeven mechanische eigenschappen. In de
afgelopen periode is in beide dee1projecten goede voortgang geboekt.

h.tb~r9~rlen)~~

De doelstelling van dit interuniversitaire project met de Rijksuniversiteit
Limburg is het ontwikkelen en evalueren van meetmethoden voor de detectie
van atherosclerose in een vroegtijdig stadium. Het onderzoek richt zich met
name op kleine vernauwingen van de halss1agader daar deze klinisch (met u1
trageluid) goed bereikbaar is en het loskomen van een klein stukje van zo'n
vernauwing catastrofale gevolgen kan hebben.

Het onderzoek verloopt daarbi j langs twee wegen. I,angs de experimentele lijn
vinden gedetailleerde snelheidsmetingen (m.b.v. laser-Doppler) en visualisa
tiestudies (m.b.v. waterstofbelletjes) plaats aan perspex modellen van de
halsslagader. uit in de verslagperiode uitgevoerde stationaire experimenten
bleek dat het stromingsbeeld in de halsslagader door met name de diverse
vaatkrommingen erg gecompliceerd is, maar ook dat de aanwezigheid van een
kleine vernauwing significante invloed heeft op snelheidsprofielen-karakte
riserende grootheden.
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Experimenten aan diverse geometrie~n Z1Jn erg tijdrovend en daarom vindt
langs de tweede lijn van het project een numerieke modelvorming plaats van
het stromingagebeuren in de hals81agader. In de verslagperiode is daarmee
een begin gemaakt door een uitvoerig literatuuronderzoek naar de numerieke
oplossing van de instationaire Navier-Stokes vergelijking. Tn nauwe samen
werking met de TH-Delft worden nu deze methoden geimplementeerd in een al
daar ontwikkeld computerpakket (AFEP), waarna toepassing op de halsslagader
kan valgen.

Blo~dt~cbD91Dgj.~

nit thema heeft als objektgebied het bloed en de stoffen die daarin voorko
men, alsmede de organen en systemen die een regelende werking hebben op deze
stoffen in het bloed w.o. nieren, lever, longen, hormonale systemen, immuno
logische afweermechanismen.

De technologische aandacht voor dit thema omvat de ontwikkeling van meet- en
analysemethoden van modelvorming voor de processen hierbij van belang, de
ontwikkeli.ng van experimentele instrumentaria en de ontwikkeling van syste
men voor extracorporeale behandeling bij bepaalde pathologische verstoringen
in de normale samenstellingen van het bloed.

In het verslagjaar 1983 was de onderzoekaandacht gericht op de volgende ele
menten:

De analyse van uraemisch bloed, urine en dialysevloeistoffen op een
breed spektrum van stofwisselingsprodukten ter nadere karakterisering
van uraemie.
De ontwikkeling van nieuwe analyse methoden en van programmatuur voor
het bovengenoemde onderzoekaspekt.
Ontwikkeli.ng van specifieke bloedreinigingskolommen.
Ontwikkeling van kompartimenten modellen ter bestudering van interak
ties tussen bloed en andere subsystemen in het lichaam.

In 1983 kreeg een 3-tal onderwerpen eenmalige aandacht:
Verkenning van geautomatiseerde dataverwerking in dialysecentra en
niertransplantatieafdelingen. Een strukturering van algemene vraagstuk
ken bij dialyse.
Ontwikkeling van een onder7.oekprojekt op haemodynamika van artereove

. neuse fistels en haemodialyse.
Onderzoekontwikkeling op bindingstechnieken van biologisch aktieve
stoffen op kollodion als dragermateriaal.

bD~~tb~~i(l19gie

Het objektgebied voor dit thema betreft het beheersen van vitale funkties
van een patient tijdens een operatie.

Een van de belangrijkste onderzoekelementen binnen dit thema bestaat uit de
ontwikkeling van een getntegreerd systeem voor patientbewaking tijdens ope
ratie. In september 1983 is het prototype van zulk een data axquisitie en
display systeem, aangeduid als DADS, voar klinische evaluatie overgedragen
aan de afdeling Anesthesiologie van de Rijksunversiteit Leiden.
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Uit deze konfrontatie met de klinische realiteit bleek dit systeem in grote
mate funktioneel. Tevens werden een groot aantal suggesties voor mogelijke
verbeteringen verkregen.

ne ontwikkeling van een volgende versie van zulk een nAnS heeft in 1983 een
aanvang genomen.

In dit kader is in dit verslagjaar veel onderzoekaandacht gericht geweest op
de evaluatie van een nieuwe beademingstechniek in nauwe samenwerking met de
afdeling anesthesiologie van de universiteit van Florida te Gainesville,
USA.

In de verslagperiode werd een uitgebreid onderzoek verricht naar de klimato
logische situaties en ergonomische aspekten in het operatiekomplex van het
St. Antoniusziekenhuis te Utrecht. Over de technologische aspekten vond een
presentatie van de bevindingen en een diskussie hierover plaats in een THE
kollokium. Vnor de medische aspekten vond de evaluatie van dit onderzoek
plaats binnen een wetenschappelijke bijeenkomst van de FUNGO-werkgroep Anes
thesiologie en Intensive Care.

~Y~!QtrQQ_~~~!!~~t!~

ne toepassingen van het THE-cyklotron voor medische doeleinden betreffen in
hoofdzaak:

ne bereiding van kortlevende radionukliden voor diagnostische doelein
den.
De analyse van spnorelementen in biologische weefsels.

De onderzoekaandacht voor de bereiding van kortlevende isotopen omvat tot
aan een specifieke medische toepassing:

Selektie van een kernreaktieproces geschikt om uit te voeren met het
THE-cyklotron.
antwerp van een "target" voor bestraling.
Winning van de gewenste nuklide uit een bestraalde target.
Opwerking tot een radiopharmakon.
Analyse van radionuklidische en chemische samenstelling van het gepro
duceerde radiopharmakon.
Optimalisering van het totale produktieproces.
Onderzoek naar on-line-toepassings mogelijkheden van zeer kortlevende
radionukliden.

De resultaten verkregen in 1983 omvatten:
De start met een nieuwe produktiemethode van 123r . Hierbij wordt ge
bruik gemaakt van de 124Xe (p,2n) 123Cs ~ 123Xe ~ 1231 . Via deze metho
de zal het mngelijk zijn zeer zuiver 123 J te produceren. Een gastarget
voor het uitvoeren van deze reactie is ontwikkeld en de eerste metingen
zi]n verricht.
De oprichting van een werkgroep "Synthese van 123r _, 77Br - of 18F- hou-
dende radiofarmaca. In deze werkgroep participeren medewerkers van de
vakgroep Deeltjesfysica en van de groep Technisch Organische Synthese
van de vakgrnep Chemische Technologie (T). Diverse medewerkers van
ziekenhuizen in de regia hebben hun steun taegezegd. In het kader van
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deze werkgroep ZlJn ontwikkeld: 1) N-isopropyl-p-I 123tl-iodoamfetamine
2) 15-(p-1 12]I\-iodophenyl)-pentadecaanzuur en ]) twee
amfetaminevarianten.
De ontwikkeling van een gastarget voor de produktie van 18F. De eerste
metingen zijn verricht en enige malen is 18F geproduceerd.
De afronding van het onderzoek naar een produktiemethode van 150 . Thans
worden toeapssingsmogeljkheden nader verkend.
Een ontwerpstudie voor een 123I-collimator.
O~brengstmetingen van de 84Kr (n,y) 85~r-kernreactie. Een systeem voor
8 mKr-toediening aan een patient is in ontwikkeling.

Studies naar de ontwikkeling van een generator voor ha.rtonderzoek.
Een ontwerpstudie naar diverse soorten ionisatie-kamers.

De elementenanalyse is gebaseerd op de opwekking van rOntgen- en gammastra
len in te analyseren materiaal door beschieting met ionenvan enkele MeV
energie. Door spektrometische detektie van een of meer soorten straling kan
de elementensamenstelling c.q. de koncentratie van bepaalde spoorelementen
gemeten worden. Door de ionenhundel ui t het cyklotron te fokusseren t.ot een
microprobe en daarmee een trefplaat af te tasten, kan een plaatsafhankelijke
analyse worden uitgevoerd. Voor het exciteren van r~ntgenstraling kan ook
synchrotron-rOntgen straling worden gebruikt.

Het systeem waarmee zulke analysen verricht worden, wordt aangeduid als
PIXE-opstelling. In het verslagjaar 1983 werden geen wezenlijke veranderin
gen meer aangebracht in deze opstelling. In het kader van het samenwerkings
project met het Nederlands Kanker Instituut, dat gefinancierd wordt door het
Koningin Wilhelmina Fonds zijn metingen gedaan aan biologische weefsels. Bij
deze weefsels werd vooral de platina koncentratie gemeten, daar deze een
belangrijke rol speelt bij de therapeutische behandeling van patienten.
Belangrijke resultaten werden behaald bij het meten aan nierkoupes. In dit
verband werden hij het rRI te Delft neutronenactiveringsanalyses verricht
teneinde de platina concentraties te bepalen in allerhande orgaanweefsels.

~QtQIiek_Y~D_df._~f.D~

Bij de groei van het aantal gehandicapten in Nederland tot 10\ moet meer
onderzoekaandacht hierop gericht worden. Oeze signalen uit de maatschappij
(MTA-verkenningen) en de hesluiten van de THE-beleidskommissie BMGT dienaan
gaande hebben ondermeer geleid tot een onderzoekontwikkeling t.a.v. het
motoriek van de mens zijnde van vitaal belang voor iedere mens maar zeker
voor bepaalde kategorie~n gehandicapten.

In een samenwerkingsverhand met de Universiteiten van Leiden, Limburg en
Nijmegen kwamen twee onderzoekelementen tot stand. Met twee promovendi op
deze elementen, een dagelijks leider voor dit thema en enkele senior onder
zoekers kreeg dit onderzoek medio 1983 een krachtige start vanuit de vak
groep WFW van de afd. W.

Het ene onderzoekelement is gericht op de verwerving van meer inzicht in het
dynamische gedrag van het menselijk kniegewricht en de funktie daarbij van
de verschillende gewrichtselementen. nit onder1.oek is een vervolg op het
eerder ontwikkelde kwasi-statische THE-model van het kniegewricht.
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Er is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een meetopstelling en van
een dataverwerkingssysteem. Begonnen is ook aan de ontwikkeling van een ma
thematisch model. Hiermee zal het experimentele programma worden gestuurd en
de analyse van experimentele resultaten worden verricht. Uiteindelijk zullen
de verworven nieuwe inzichten in dit model worden vastgelegd en langs deze
weg voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Het tweede onderzoekelement betreft het elleboog gewricht. Het beoogt de
mechanische modelvorming van de krachtdoorleiding in bindweefselstrukturen
rondom gewrichten in het algemeen en het ellebooggewricht in het bijzonder.
Ook in dit onderzoekelement worden experimenten ontwikkeld die deels dienen
als validatie van het model en deels dienen voor het verkrijgen van de nodi
ge invoergegevens voor dit theoretische model.

Beide onderzoekelementen zijn sterk gestruktureerd naar de verwerving van
meer fundamenteel inzicht in gewrichten in het algemeen. Deze bewuste keus
is gebaseerd op de observatie dat vele toepassingsgerichte ontwikkelingen op
verschillende aspekten onvolkomenheden be7.itten die te herleiden zijn tot
het ontbreken van fundamenteel inzicht op essentiele aspekten. Deze keus is
mede mogelijk geworden door het toegankelijk worden van nieuwe geavanceerde
analysemethoden binnen de technische mechanika.

In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met gerichte verkenningen naar
enkele andere aspekten op het thema "motoriek van de mens".

Di.Y~I~~D

Buiten de boven besproken thema's lopen er nog enkele minder multidiscipli
naire onderzoekelementen:

UltIa~QD~_m~~tt~~bDi~k~D

Op dit onderwerp werd in 1983 de nodige voortgang gemaakt op twee aspekten:
het maken van afbeeldingen met behulp van ultrasone tomografie ten be
hoeve van de geneeskunde,
het meten van de intensiteitsverdeling in ultrasone bundels ten behoeve
van de transducertechnologie en van de veiligheid.

P§YrbQfy§iQ1Qgi§rb_QDg~rZQ~!_YgD_~QtQrpr~pgrgti~_prQr~§§~D

nit onderzoek in samenwerking met KH-Tilburg werd in dit verslagjaar afge
sloten. Hieruit kwam het volgende onderzoek tot stand.

B~t_p~pglf.D_ygD_gQIrf.lgti~§_tY§~~D_EQg=_~D_f.f.g_~igDgl~D_t~P~Y~_~~D_~QrI~~

ti~mf.tbQg~D_YQQI_QQ9p~w~giD9~D

nit onderzoekelement is in 1983 tot stand gekomen maar heeft in dit jaar nog
niet tot resultaten geleid.

~QDQlgg~D_l1QD9~YIfa~taDtl

Ren methode is ontwikkeld voor de bepaling van de rheologische eigenschapen
van longsurfactant. Met deze methode worden synthetische surfactanten onder
7.ocht. Deze stoffen worden bestudeerd op bruikbaarheid voor de behandeling
van pasgeborenen met onvoldoende eigen surfactant.



Ing!~~tQ~~~~gYnn!nq~~~tQQg~

nit onder1.oek richt l.ich op de methode voor het meten van de gemiddelde
bloedstroomsterkte door het hart d.m.v. een pulsvormige verstoring en de
responsie hierop als een funktie van de tijd, de z.g. indikator verdunnings
kurve. Voor de evaluatie van deze meetmethode is een theoretische analyse
verricht en een hydrodynamische meetopstelling ontwikkeld voor modelstudies.
Bij dierexperimenteel onderzoek in de Erasmus Universiteit Rotterdam bleken
grote fouten voor te komen bij deze meetmethoden vooral onder kunstmatige
beademing. In dit onderzoek werden de optredende meetfouten theoretisch
beschreven en experimenteel gekwantificeerd. Een methode is ontwikkeld voor
het korrigeren van deze fouten waarmee een grotere meetnauwkeurigheid kan
worden verkregen. In deze methode wordt een druksignaal, tegelijk gemeten
met deze verdunningskurve, benut. Bij deze procedure kan de gewenste infor
matie verkregen worden door de analyse van slechts een gemeten kurve. Tevens
werd een methode ontwikkeld om momentane stroomsterkte af te kunnen leiden
uit de vorm van l.ulk een kurve.

M~qn~tQ=~n£~{~lQq~~t!~

In samenwerking met het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut, de medi
sche fakulteit van de RU-Limburg, de KH-Tilburg en de TH-Twente wordt onder
zoek verricht naar de wijze waarop hersenonder1.oek met behulp van squids kan
worden verricht en naar de informatie die 1.0 kan worden verkregen in ver
gelijking met die via elektro-enc:efalografie. In de verslagperiode was de
hoofdaandacht gericht op de ontwikkeling van een systeem voor het meten van
magnetisc:he velden van zenuwstromen in de hersenen. Eerste metingen werden
uitgevoerd aan responsies van proefpersonen op visuele impulsen. De tech
nologische aandac:ht is thans vooral gericht op de verbeteringen in het
systeem t.a.v. meetnauwkeurigheid en stabiliteit.
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2. Biidraqen van de vakgroepen

3. Wetenschaooelijke output in 1983 over het onderzoek 00 Technologie rond
Vitale Funkties

3.1.1. Interne dissertaties

Sol, E.J.
Kinematics and dynamics of multibody systems, a systematic approach to
systems with artbitrary connections
Eindhoven Univeristy of Technology (nov. 1983)

Schutjes, C.P.M.
High-Speed, High-Resolution Capillary Gas Chromatography
Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology (nov. 1983)

Snik, A.F.M.
study of physical properties of monolayers. Applications to physiology
TH-Eindhoven March 1983, 73 p.

3.1.3. Intern voorbereide di.ssertatie (promotie elders, voorbereid bij de
THE)

Renterghem, R.J. van
Aortic valve geometry during the cardiac cycle
Rijksuniversiteit Limburg (febr. 1983)

l~~~ QY~Iiq~_~~t~~~~h~pp~!!i~~_py~!!~~t!~~

1.2.2. Bijdragen in boeken

Janssen, J.D., Huiskes, R., Slooff, T.J.
A detailed comparison of experimental and theoretical stress-analyses of a
human femur
In: "Mechanical properties of bone" p. 211-234, editor Cowin, S.C., ASME
publication, New York (1981)

Janssen, J.D., Slooff, T.J., Huiskes, R.
Finite element analysis for artificial joint fixation problems in orthopae
dics
In: "Finite elements in biomechanics" p. 313-343, edited by Gallagher, R.H.
e.a., John Wiley & Sons, New York (1982)
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Rousseau, E.P.M., Steenhoven, A.A. van, Sauren, A.A.H.J., Renterghem, R.J.
van
A numerical model for the analysis of the mechanical behaviour of a leaflet
valve prosthesis
In: u1983 Biomechanics Symposium u, ed. Savio T,.-Y. Woo, The American Society
of Mechanical Engineers, AMD Vol. 56 (1983) p. 217-220

Steenhoven, A.A. van, Dongen, M.E.H. van
Some fluid dynamical aspects of arterial flow
In: "Doppler ultrasound in the diagnosis of cerebrovascular disease" p. 29
58, eds. Reneman, R.S. and A.P.G. Hoeks, Research Studies Press, New York
(1982)

Bruijn, E.A., Tjaden, U.R., Oosterom, A.T. van, Leeflang, P., I,eclercq, P.A.
Determination of the underivatized antineoplastic drugs CP, 5-FU and some of
their metabolites by capillary gas chromatography with electron capture and
nitrogen phosphorus selective detection.
In: Capillary Chromatography, J.A. Rijks ed., Elsevier, Amsterdam (1983) p.
693-701

Beneken, J.F..W., Lavelle, S.M.
Lecture Notes in Medical Informatics; Objective Medical Decision Making:
Systems approach in Acute Disease
Springer, 1983, 243 p., ISBN 3:540-12671-6

Meijler, A.P., Beneken, J.F..W., Nandorff, A., Kessel, H.M. van, Speridijk,
J.
A Data Acquisition and Display System for Improved Medical Pattern Recogni
tion
In: T.ecture Notes in Medical Informatics, Springer, 1983, p. 101-112, ISBN
3:540-12671-6

Blom, J.A., Beneken, J.F..W., Bruijn, N.P. de, Spierdijk, J.
Towards a Generalized Approach in Clinical Control Systems
In: Lecture Notes in Medical Informatics (de boven) p. 141-161

Beneken, J.E.W., Blom, J.A., Meijler, A.P., Cluitmans, P., Spierdijk, J.,
nandorff, A. f Nijhuis, R., Kessel, H.M. van
Computerized Data Acquisition and Display in Anesthesia
In: Computing in Anesthesia and Intensive Care", ed. O. Prakash, p. 25-43.
Nijhoff, Boston, 1983

Jansen, .T.R.C., Bogaard, .T.M., Versprille, A., Reth, F..A. von
Discrepancies between models as a basis for cardiac output estimation and
medical praxis
Modelling and Data-analysis in biotechnology and medical engineering, ed.
North Holland Publ. Cy, Amsterdam, p. )35-344, 1983
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3.2.4. Artikelen in internationale vaktijdschriften

Corver, .T.A.W.M., Kuiken, G.D.C., Mark, F. van der, Jansen, T.C.
Response to pulsatile flow of a miniaturised electromagnetic blood flow sen
sor studied by means of a laser-Doppler method
Medical & Biological Engineering & Computing (July 1983) p. 430-437

Rousseau, F..P.M., Sauren, A.A.H.J. Sauren, Hout, M.C. van, Steenhoven, A.A.
van
F.lasti.c and viscoelastic material behaviour of fresh and glutaraldehyde
treated porcine aortic valve tissue
.Tournal of Biomechanics .1.fi (1983) 5, p. 339-348

5auren, A.A.H.J., Rousseau, E.P.M.
A concise sensitivity analysis of the quasi-linear viscoelastic model propo
sed by Fung
.Tournal of Biomechanical F.ngineering.1.Q.2 (1983) p. 92-95

Sauren, A.A.H.J., Hout, M.C. van, Steenhoven, A.A. van, Veldpaus, F.E.,
Janssen, .J. D.
The mechanical properties of porcine aortic valve tissues
Journal of Biomechanics ~ (1983) 5, p. 327-337

5teenhoven, A.A. van, Reth, E.A. von, Aerts, J.C.J.
Model studies on the influence of nonstationary flow on the mean flow esti
mate with the indicator-dilution technique
.Tournal of Biomechanics.1.fi (1983) 8, p. 625-633

Steenhoven, A.A. van, Duppen, T.J.A.G., Leliveld, W.H., Renterghem, R.J. van
The opening and closing behaviour of several prosthetic heart valves as re
corded in-vit.ro
Wissenschafltiche Berichte Osterreichische Gesellschaft far Biomedizinische
Technik, I (1982) p. 71-74

Steenhoven, A.A. van, Aerts, J.C.J., Reth, E.A. von
Modelluntersuchungen des Einflusses der Respiration auf die Bestimmung des
Her7.minutenvolumens mittels der Indikatorverdtmnungsmethode
Wissenschaftliche Berichte Osterreichische Gesellschaft fOr Diomedizinische
Technik I (1982) p. 78-81

Claessens, H.A., Thiel, M. van, Westra, P., Soeterboek, A.M.
High performance liquid chromatographic determination of galanthamine, a
long-acting anticholinesterase drug, in serum, urine and bile
J. Chromatogr., (Biomed.Applic.) 275 (1983) p. 345-353

Jong, A.P. de, Cramers, C.A.
Oerivati7.ation of catecholamines in aqueous solution for quantitative ana
lysis in biological fluids (VUA;TI)
J. Chromatogr., (Biomed.Applic.) 276 (1983) p. 267-278
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Reijenga, J.C., Slaats, H.J.L.A., Everaerts, F.M.
Determination of conjugated bile acids in human bile by isotachophoresis in
a non aqueous solvent using a.c. conductivity and UV detection
J. Chromatogr., 267 (1983) p. 85-89

Bruijn, E.A. de, Tjaden, U.R., Oosterom, A.T. van, Leeflang, P., Leclercq,
P.A.
Determination of the Underivatized Antineoplastic Drugs cyclophosphamide and
5-Fluorouracil and Some of their Metabolites by Capillary Gas Chromatography
Combined with Electron-Capture and Nitrogen-Phosphorus Selective Detection
(RUL;TI)
J. Chromatogr., 279 (1983) p. 603-608

Everaerts, F.M., Verheggen, Th.P.E.M., Reijenga, J.C.
New di,rections in isotachophoresis
Trends in Analytical Chemistry, 2 (1983) p. 188-192

Reijenga, J.C., Verheggen, Th.P.E.M., Everaerts, F.M.
Dual-wavelength UV-absorption detection in capillary isotachophoresis
J. Chromatogr., 267 (1983) p. 75-84

Schoots, A.C., Everaerts, F.M.
Isotachophoresis as a preseparation technique for liquid chromatography
J. Chromatogr., 277 (1983) p. 328-332

Verheggen, Th.P.E.M., Reijenga, J.C., Everaerts, F.M.
Isotachophoretic analyses at high pH
J. Chromatogr., 260 (1983) p. 471-477

Reth, E.A. von, Aarts, J.C.J., Steenhoven, A.A. van, Versprille, A.
Model studies on the influence of non-stationary flow on the mean flow esti
mated with the indicator dilution technique
J. Biochem. 16 (1983) 8, 625-633

Reth, E.A. von, Bogaard, J.M.
Comparison of a two compartment model and distributed models for indicator
dilution studies
Med. & Biolog. Eng. & Comput. 2..1 (1983) 453-459

Fleerackers, E.t.M., Janssen, H.J., Poulis, J.A.
Combination of thin lenses: computor-oriented methods
Phys. F.duc. 16 (1983) 7

Prins, M., Heide, van der J.A., Bos, A.J., Bowen, K., Davies, S.
HTrace element mapping of biological tissues using PIXE en XRF H

IEEF. Trans. Nucl. Sc 30 (1983) 1243

Oikhoff, T., Heide, van der J.A., Prins, M.
"The determination of Platinum in human tissues with PIXE
IEEE Trans. Nucl. Sc 30 (1983) 1329
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3.2.5. Artikelen in Nederlandse vaktijdschriften

Schoots, A.C., Mikkers, F.E.P.
Uremie een chemisch-analytische benadering
Chem. Weekblad Magazine, 22 (1983) p. 288 and 293

3.2.6. Proceedings e.d.

Jong, A.P. de, Cramers, C.A.
Development of a GCMS assay for catecholamines in biological fluids (VUA;TT)
In: Proc. of the 31th Annual Conference on Mass Spectrometry and Allied To
pics
Boston, Mass., May 1983, p. 768-769

Ouwerkerk, H..I. van, Gieles, P., Bogaard, .I.M.
Convective diffusion in oscillatory flow as a gastransportmechanism during
high frequency oscillation
Proc. Int. Symp. E.UR. 1982 ed. Nijhof, Den Haag 1983, p. 39-50

Berlo, A. van, Hoesel, A. van
First experiences with computing in Dutch renal units
Proceedings of the XII Annual Conference of the European Dialysis and Trans
plant Nurses Association, London, 20-22 juni 1983, Vol. 12, p. 100-104

Berlo, A. van, Verkooyen, A.
Computer simulation of haemoperfusion in hepatic failure
Proc. Int. Symp. on Kinetic Modelling in Artificial Organs, Rostock, p. 159
163, 1983

l~!~ QY~f!q~_eYQ!l£~!i~~

3.4.1. Voordrachten, conferentiebijdragen en congrespapers, posterpresenta
ties, e.d. voorzover niet gepubliceerd in proceedings of dergelijke

Carver, .1. A.W.M.
Het interafdelingsproject Atherosclerose
Voordracht gehouden op 10 maart 1983 te Eindhoven voor de Laser-Doppler
Snelheidsmeting-Gebruikersgroep

Corver, J.A.W.M.
Vroegtijdige detectie van atherosclerose
Voordracht gehouden op 10 juni 1983 op de TH-Eindhoven tijdens het symposium
"Technologie rond vitale functies·

Carver, .1. A.W.M.
Communicatie tussen micro-processor en PRIME t.b.v. het begeleiden van expe
rimeten
Voordracht gehouden op 21 september 1983 op de TH-Eindhoven voor de Neder
landse Vereniging van PRIME-gebruikers
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Janssen, J.D., Huson, A.
Aspecten van het dynamisch gedrag van het kniegewricht
Bijdrage STW-jaarverslag 1982
Projektnr. F.WT22.0259

Rousseau, E.P.M., Wouters, I,.H.G., Steenhoven, A.A. van, Janssen, ,1.0.
Onderzoek naar het antwerp van een verbeterde hartklepprothese
Bijdrage STW-jaarverslag 1982
Projektnr. EWTOO.0002

Rousseau, E.P.M.
Materiaalgedrag van vers- en glutaraldehyde behandeld aortaklepweefsel van
varkens
Voordracht gehouden op 2 maart 1983 tijdens een symposium "Zachte Weefsel
Mechanica" georganiseerd door de afdeling voor Gezondheidstechniek (KIVI) en
de Werkgemeenschap Diomechanica aan de TH-Twente

Rousseau, E.P.M.
Ontwerp hartklepprothesen
Voordracht gehouden op 10 juni 1983 op de TH-Eindhoven tijdens het symposium
"Technologie rond vitale functies"

Rousseau, E.P.M.
An overview of the resarch into the aortic valve for the design of a leaflet
valve prosthesis
Voordracht gehouden op 29 juni 1983 voor de "Division of Artificial Organs",
University of Utah, Salt Lake City USA

Rousseau, F..P.M.
The interdepartmental project "Heart valve prostheses"
An overview
Voordracht gehouden op 9 augustus 1983 op de TH-F,indhoven voor een groep
chemie-studenten uit Praag

Sauren, A.A.H.J., Huson, A., Schouten, R.Y.
An axisymmetric finite element analysis of the mechanical function of the
meniscus
paper nr. 45, International Congress on Sports and Health
Gehouden in Maastricht op 22-23-24 september 1983

Sauren, A.A.H.,T.
A simple finite element model of the meniscus
Voordracht gehouden voor de NATO Advanced Study Institute "Biomechanics of
normal and pathological human articulating joints", Estoril, Portugal (juni
1983)

Vosse, F.N. van de
Twee-dimensionale incompressibele kanaalstromingen bij een stapvormige ver
wijding
Voordracht gehouden op 28 februari 1983 te Enschede voor de Contactgroep
"Numerieke Stromingsleer"



20

Vosse, F.N. van de
The atherosclerosis project
Voordracht gehouden op 9 augustus 1983, TH-Eindhoven, voor een groep
Ts jechische studenten, op uitnodiging van de Studievereni ging • ,T .P. Mi ncke
lers·

Rousseau, F..P.M.
Onderzoek naar technische specifikaties vliesklepprothesen
Vakgroepscolloquim WFW, 25 maart 1983

Steenhoven, A.A. van
Hartklepprothesenonderzoek aan de TH-Eindhoven
Gastcollege in het kader van het thema "Morfologie en Samenleving", 6 april
1983, RU-T.eiden

Rousseau, F..P.M.
A numeri.cal model for the analysis of the mechanical behaviour of a leaflet
valve prosthesis
Paper, 22 juni 1983 op "1983 Biomechanics ASME symposium" te Houston, USA

Berlo, A. van
·Ontwikkeling van bloedreinigingskolommen met hoge effectiviteit
Voordracht gehouden op 10 juni 1983 op de TH-Eindhoven tijdens het symposium
"Technnlogie rond vitale functies"

Koole, L.H., Houtum, H.J.M. van, Haan, J.W. de, Yen, t.J.M. v.d., Buck, H.M.
5' - pTV en 5' - pV modelsystemen voor de struktuur van nucleine zuren. Ana
lyse van conformatie- en pseudorotatie-evenwichten
SON W.G. Organo dynamika, 7-11-1983, Lunteren

Haan,J.W. de, Weerd, R.J.E.M. de, Yen, L.J.M. v.d., Otter, F. den, Buck,
H.M.
13 C NMR onderzoek aan phosphatidycholines
SON W.G. Spektro- en fotochemie, 29-11-9183, Lunteren

Schoots, A.C.
Korrelatie van chemisch analytische en klinische parameters bij nierpatien-·
ten met HPLC-profilering en computermethoden
Symposium Technologie rond Vitale Funkties, TH-Eindhoven 10-6-1983

Cramers, C., Schutjes, C.
Increased speed of analysis in capillary GC
Symposium Analytical Technology in Life Sciences, Gent, Belgle, 24/25 mei
1983

Leclercq, P.
Advances in comhined GC/MS
Symposium Analytical Technology in ti.fe Sciences, Gent, Belgie, 24/25 mei
1983



21

Curvers, ,J.
Steroid analyse m.b.v. kapillaire gaschromatografie - Analysetijd en injek
tie
Seminar Chromatografie van steroiden, Eindhoven, 21 juni 1983

Curvers, .1., Chapman, T., Maris, F., Cramers, C.A., Schutjes, C.P~M., Rijks/
,LA.
Increased Speed of Quantitative Steroid Analysis by Capillary GC and GC""'MS;
Effects of Sample Pretreatment, Sample Introduction and Column Efficiency
20th International Symposium Advances in Chromatography, Amsterdam, Okt.
1983, Abstract p. 26

Rei jenga, ,r.·
Biomedische toepassingen van isotachoforese
KNCV praktijksymposium, Rotterdam, 28 mei 1983

Peters, A., Yen, L.J.M. v.d., Haan, J.W. de, Buck) H.M.
Insluiting van ethaan in gemengde micellen. Een 1· C NMR studie
SON W.G. Spekt.ro- en fotochemie, 28-11-1983, r,unteren

Peters, A., Ven,. L.,1.M. v.d., Haan, ,1.W. de, Buck, H.M.
Achtergronden van shiftverschillen in 13C NMR tussen n-alkanen 1n verschil
lende kristallisatieroosters. Toepassing bij fosfolipiden
SON W.G. Spektro- en fotochemie, 29-11-1983, Lunteren

Reijenga, J., Slaats, H~, Everaerts, F.
Determination of conjugated bile acids in human bile by isotachophoresis in
a non-aqueous solvent using A.C. conducti.vity and U.V; detection
niskussiegroep SON{ZWO, Analytische Chemie, 27/28 okt. 1983, Lunteren

Reijenga, J., Verheggen, Th., Everaerts, F.
Fluorescence emission and fluorescence quenching as detection methods in
sotachophoresis
Oiskussiegroep SON/ZWO, Analytische Chemie, 27/28 okt. 1983, r,unteren

Bruijn, N.P. de,
Bewaking en geautomatiseerde behandeling van patienten onder algehele anes
thesie
Symposium "Technologie rond Vitale Funkties·, TH-Eindhoven 10 juni 1983

Kessel, H.M. van
Een Data Acquisit.ie en Display Systeem voor patientenbewaking tijdens anes
thesie
Symposium "Technologie rond Vitale Funkties·, TH-Eindhoven 10 juni 1983

Meijler, A.P.
De Evaluatie van een Data Acquisitie Systeem voor patientenbewaking tijdens
anesthesie
symposium "Technologie rond Vitale Funkties", TH-Eindhoven 10 juni 1983



22

Beneken, ,J. E. W.
Data Acquisition and Display,
4th Space Age Monitoring Conf., St. Moritz, maart 1983

Beneken, ,1. E. W.
Automated Record Keeping
4th Space Age Moni toring Conf., St. Mori tz, maart 1983

Beneken, .1. E. W.
Computer Models in Anesthesia, Department of Anesthesiology
University of Florida, College of Medicine, Gainesville Florida, augustus
1983

Beneken, J.E.W.
Principles and Function of a Computer Model of the Bain Circuit,
Department of Anesthesiology, University of Florida, College of Medicine,.
Gainesvi lle Florida, oktober 1983

Beneken, .1. E. W.
The Bain circuit Model Applied to a Clinical Case
Department of Anesthesiology, University of Florida, College of Medicine,
Gainesville Florida, oktober 1983

Leliveld, W.H.
Information on and evaluation of technical aids for disabled and especially
for paralyzed persons in the Netherlands
Invited paper. Symposium: Evaluation of Assistive Devices for paralyzed Peo
ple, Organisation: A. Pedotti, Commission of the EC Working Group on Biome
dical Engineering of the Committee on Medical and Public Health Research,
Milan, April 1983

I.eliveld, W. H.
Bloedsuikergehaltebepaling door visueel gehandicapte diabetici
Wetenschappelijk Genootschap voor Revalidatiegeneeskunde, Eindhoven, mei
1983

Graafmans, J.A.M., I,ammers, ,1.T.H., Honings, R., Kampen, W.F. van, Voren
kamp, J.
Arbeidsomstandigheden i.n OK, ICU & Recovery-komplexen, Eindhoven, juni 1983

Lammers, J.T.H., Honings, R., Kampen, W.F. van
Metingen van arbeidsomstandigheden tijdens open-hartchirurgie
Werkgemeenschap "Anesthesiologie en Intensive Care i.o.", Utrecht, december
1983

Boonman, A.A.H., Snik, A.F.M., Egberts, .I., Dehmel, R.
, Mea~urements on monolayers of binary mixtures of dipalmitoyl-phosphatidyl

choU ne with other phospho!i p chlasses
Phillips University, Marburg, 1983



23

Marinus, .J.L.M., Bogaard, .J.M., Hassen, C.H., Reth, E.A. von, ,Jansen,
J.R.C., Versprille, A.
Improvement of circulatory shunt analysis by the interpretation of bimodal
dilution curves
Archive Internat. de Physique de biochemie 1.1 (1983) B 31 (abstract)

Prins, M.
Trace element analysis and element mapping by scanning X-ray fluorescence at
the naresbury SRS, sept. 1983, Brookhaven USA

Heide, van der J.A.,
Platina analyse met PIXE
18 nov. 1983, Universi.teit 1eiden

Dikhoff, T.
Platina analyse van biologische weefsels met behulp van NAA
18 nov. 1983, Universiteit Leiden

Witsenboer, A.J.
Vakgroepcolloquium over 81Rb/81~n-produktieen toepassingen

Witsenboer, A.J.
81 Rb/81mKr-vloeistofgenerator, gehouden in R'dam op het cardiologencongres

Oortmans, L.J.M.G.
Een model voor het bepalen van evenwichtsstanden van twee starre lichamen
welke gekoppeld zijn d.m.v. passieve elementen en puntkontakten
Afstudeerverslag (juni 1983)

Liebregts, P.M.M.
De ontwikkeling van een staafelement met niet-lineair viscoelastisch materi
aalged.rag
Afstudeerverslag (1983)

Maessen, P..1. G.
De berekening van spanningen en vervormingen in snelhardende composietmate
rialen
Afstudeerverslag (nov. 1983)

Brounts, A.J.C.M.
De Echovar F8 van Alvar, een ultra soon-Doppler snelheidsmeter - analyse van
de werkingsprincipes en nauwkeurigheid
Afstudeerverslag (dec. 1983)

Slaats, H.
Scheiding van galzuren met non-aqua isotachoforese
Afstudeerverslag 1983



24

Maris, F.A.
Analyse van anabole steroi.den en hun metabolieten m.b.v. capillaire gaschro
matografie
Afstudeerverslag 198)

80S, N.•l.
Een meetmethode voor het bepalen van de geluidssnelheid met behulp van ge
pulst ultrageluid,
Afstudeerverslag maart 198)

Lavoir, R.G.E.M.R. v.d.
Ontwikkeling van een off-line display editor ten behoeve van een data acqui
sitie en display systeem
Afstudeerverslag maart 198)

Cluitmans, P.J.M.
Automatisering van de verslaglegging in de anesthesie
Afstudeerverslag mei 1983

Hees, K.•l .•1. M.
Systeemgebonden handleiding en verwerking van manuele notities in een data
acquisitie en display systeem
Afstudeerverslag februari. 1983

Schulpen, J.F.L.
Een onderzoek naar een analyseringsmethode voor het renogram met behulp van
looptijdenmodel
Afstudeerverslag maart 198)

Waterham, R.P.
Aanpassingen aan bloedsuikermeetapparatuur ten behoeve van visueel gehandi
capte diabetici
Afstudeerverslag februari 1983

Sormani, A.R.
Een onderzoek naar de mogelijkheden van ultrasone technieken voor een rol
stoel-botsing-beveiliging
Afstudeerverslag december 1983

Dirks, J.H.C., Menting, P.G.
Automatisering oogbewegingsregistratie, realisatie visueel halfveld- en afa
sieonderzoek
Afstudeerverslag maart 198)

8erg-tenssen, M.M.C. van den
Het verwijderen van oogbewegingsartefacten uit EEG-signalen
Afstudeerverslag juni 1983

Mierlo, M. van
Spraaksynthese van ~~nlettergrepige woordjes, met halve woordjes als bouw
stenen
Afstudeerverslag maart 1983



25

Balendonck, .J.

Adaptieve temperatuurregeling van een niet-lineair proces met looptijd ten
behoeve van een rattenier perfusie opstelling
Afstudeerverslag maart 198J (met Katholieke Universiteit Nijmegen)

Amelsfort, A.M.J. van
Electrical stimulation of honegrowth, calculation of the electromagnetic
field distribution in a thigh
Afstudeerverslag juni 198J (met FoT)

Overbeek, M.W.R.M. van
Bomen en geluid
Afstudeerverslaq 1983

Velden, K.B. van der
Het meten van waterdampadsorptie-isothermen van cementsteen om de porie
struktuur te analyseren
Afstudeerverslag 198J

Schuurbiers, A.G.
De houw van een opstelling voor het meten van oploshaarheid van gassen in
water en de invloed van zouten op deze oplosbaarheid
Afstudeerverslag 198J

Herk, M. van
Plasmaferese. Plasmascheiding uit hIoed via mikroporeu~e memhranen. Theore
tische modelvorming en experimentele verifikatie
Afstudeerverslag 198J

Gieles, P.C.M.
Onder~oek naar correctiemogelijheden voor fase-effecten in de indicatorver
dunningsmethode
Afstudeerverslag 198J

Pluijm, M.J.F.P.
Bepaling van de momentane stroomsterkte uit de vorm van een indicatorverdun
ningscurve
Afstudeerverslag 198J

Lahaye, C.T.W.
De optimale laser-therapie voor wijnvlekbehandeling; een fysische henadering
Afstudeerverslag 1983


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3

