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men. Deze ontwikkeling is nog niet voltooid ten tijde van de 
partus. Het gevolg is dat wanneer de concentratie in het 
gasmengsel dat wordt ingeademd weer is genormaliseerd 
deze voorwaartse groei stopt en vaten uit de nabijgelegen 
gebieden in de retina profileren en het glasvocht binnen
dringen. 
Na acute methanolintoxicaties kan blindheid aanwezig blij
ken. Dit gaat gepaard met opticusatrofie. Algemeen gaat 
men er van uit dat formaldehyde, dat een van de metabo
lieten van methanol is. hiervoor verantwoordelijk is. In 
hoeverre de opticusatrofie secundair aan een degeneratie 
van de ganglioncellen is, is niet bekend. 
Zwavelkoolstof kan bij de mens een polyneuroperathie 
induceren. In dit verband zijn visusstoornissen zoals scoto
men gerapporteerd. Ook van deze stof is de pathofysiologi
sche basis voordeze beïnvloeding van het functioneren van 
het oog onbekend. Ook bij patiënten met een polyneuropa
thie door thallium is atrofie van de n. opticus beschreven. 
Dit is eveneens het geval bij arsenicum intoxicaties. Rever
sibele visusstoornissen zijn tenslotte beschreven van etam
butol. Deze verschijnselen gaan gepaard met een zwelling 
van de papil zodat men spreekt van retrobulbair neuritis. 
Verlies van visus , zowel reversibel als irreversibel, komt 
voor bij overdosering met kinine. De oorzaak is gelegen in 
spasmen van de vaten in de retina en oedeem van de retina. 

CONCLUSIE 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de functie van het 
oog op vele manieren kan worden beïnvloed. Stoffen die 
toxische verschijnselen van het oog kunnen veroorzaken 
anders dan door een direct effect op de conjunctiva en de 
cornea zijn zeldzaam. De mechanismen die betrokken kun
nen zijn bij deze directe effecten zijn niet altijd te voorspel
len op grond van dierexperimenten. De taak van de 
bedrijfsgeneeskundige is zich te prepareren op mogelijke 
pathologie van het oog veroorzaakt door stoffen die in zijn 
bedrijf voorkomen. Wanneer zich een accident heeft voor
gedaan kan hij een bijdrage leveren tot vergroting van de 
kennis en het inzicht in de effecten bij de mens van met 
name die stoffen waarvan onvoldoende gegevens beschik
baar zijn door de aangetroffen afwijkingen en het verloop 
nauwkeurig vast te leggen. 
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HET ZOEKE~, VINDEN E~ MAKENVAN 
STRUCTUREN 

Een satelliet-opname van een nog niet in cultuur gebracht 
stuk van het aardoppervlak, biedt de leek weinig houvast. 
Hij is niet gewend de kleuren, schaduwen en andere visuele 
informatie op een dergelijke foto te analyseren en te inter
preteren. Dat laatste proces verloopt al veel beter als we 
hem op dat oppervlak zelf plaatsen. Het beeld dat hij nu 
krijgt zal hij, na een eerste totaal-impressie, trachten te 
structureren en de strategie die hij daarbij hanteert wordt in 
belangrijke mate bepaald door zijn eigen belangstelling. 
ervaring of kennis. 
De bioloog zal primair zoeken naar sporen van plantengroei 
of levende wezens. de geoloog 'ontdekt' vormen in het 
oppervlak met kleur en gelaagdheid en interpreteert deze 
impressies , de toerist tenslotte zal zoeken naar een moge
lijkheid dit oppervlak te doorkruisen: een pad of een rivier. 
Een satelliet-opname van Nederland geeft ons wat minder 
problemen: tenslotte zijn we met de structuur van dit stuk 
aardoppervlak groot gebracht. we leven er midden in en 
zullen zonder veel problemen punten van herkenning vin
den: de Waddeneilanden. de Afsluitdijk of het Twente-Rijn 
kanaal. Toch is deze grote 'blinde' kaart van Nederland, die 
we sinds het gebruik van satellieten als één foto kunnen 
weergeven, geen goed hulpmiddel als we ons over land 
moeten verplaatsen: dan is een gedrukte kaart waarop we 
informatie over het aardoppervlak gestructureerd weerge
ven ee n betere oplossing. 
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De topografische kaarten zoals die door de overheid wor
den uitgegeven zijn een zo nauwkeurig mogelijke weergave 
van het landschap en de structuren worden aangegeven 
door bijv. het gebruik van verschillende kleuren voor 
bepaalde typen van wegen, grondgebruik ofbebouwing. De 
mate van detaillering is bepaald door de schaal: de wande
laar is gebaat bij een minutieuze afbeelding en zal een 
kaartschaal 1:25.000 hanteren. de automobilist die zich 
over grotere afstand verplaatst kan beter een iets grovere 
en minder gedetailleerde kaart gebruiken met een schaal 
van l: l 00.000 of l :250.000. Uit het voorgaande blijkt al dat 
we bij ontwerp van visuele informatie (in dit geval de 
landkaart) rekening houden met de situatie waarin deze 
informatie door mensen wordt gehanteerd. Het toerisme 
vraagt bijvoorbeeld bepaalde extra aanduidingen als 'fraai 
uitzichtspunt', of 'historisch gebouw' of 'landschappelijke 
aantrekkelijke route'. Zeekaarten van de kustwateren 
geven geen topografische informatie over het land achter de 
kust: slechts markante bouwwerken die vanuit zee zicht
baar zijn, worden in vorm en geografische positie nauwk
keurig weergegeven: het kunnen voor de zeevarende 
immers oriëntatiepunten zijn. 
Een plattegrond van een onder een stad gelegen railnetwerk 
daarentegen , behoeft nauwelijks topografische informatie 
van het stadsplan aan de oppervlakte. Daarom heeft Lon
don Transport reeds lang geleden voor informatie aan de 
reizigers afgezien van een nauwkeurige weergave van Lon
den en de daaronder gelegen spoorverbindingen; bij experi
menten bleek een stylische weergave van de verbindingen 
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voor het vinden van een route veel effectiever: een 
methode die door andere vervoersorganisaties later is nage
volgd. 
Natuurlijk is de kaart niet het enige hulpmiddel om ons in 
het vrije veld te oriënteren. Onze route is omzoomd door 
een veelheid van aanwijzingen, soms in de vorm van tek
sten en getallen. een andere maal in de vorm van verkeers
tekens en tenslotte is er een toenemend gebruik van plaatjes 
die een bepaald begrip vertegenwoordigen: de zg. picto
grammen. 

DE STRl]CTUUR VAN GEDRUKTE KARAKTERS 

Een historische noot is dat èèn van de eerste 'ergonomi
sche' onderzoekingen ten behoeve van het wegverkeer al in 
de jaren dertig door het Psychotechnisch Laboratorium van 
de P.T.T. werd uitgevoerd. Het betrof de herkenbaarheid 
van letters en cijfers, ontworpen voor gebruik op nummer
platen van motorvoertuigen. Het huidige letter-en cijfer
type op deze nummerplaten is aan de resultaten van dit 
onderzoek ontleend: een type ontdaan van elke overbodige 
franje en bedoeld om ook onder ongunstige omstandighe
den correct 'gelezen' te worden. Het betreft hiereen 'code' 
zonder verdere cognitieve betekenis, met een strikt voorge
schreven vorm van de gebruikte symbolen. Ook de orde
ning daarvan (het huidige systeem van letter-en cijferparen 
is nog gestoeld op het eerder genoemde onderzoek) is 
vastgelegd. Voor gedrukte teksten heeft men evenwel een 
ruime keuze uit verschillende lettertypen. 
Van oudsher wordt in ergonomie-handboeken het type 
'Nobel' als goed leesbaar aanbevolen. Het Nobel-letter
type omvat overigens een gehele familie: een 'normale', 
een 'vette' waar, bij een gelijke letterhoogte de dikte van de 
lijnen forser is, een 'magere', een 'cursieve' of een 'smalle'. 
Het gebruik van verschillende 'familieleden' binnen één 
lettertype heeft een functie: een in een vette Nobel gezet 
woord in een tekst van overigens het gewone Nobel-type 
geeft zo'n woord een accent: als voorbeeld werd getoond 
de vet gezette titels van films op een pagina vol film 
recensies; heeft de krantenlezer behoefte om het oordeel 
van de filmrecensent over een specifieke film te vinden dan 
kan hij, al scannende, de naam van de film snel vinden. 
Het Nobel-Iettertype is, binnen de trend die elke ontwerp
wereld kenmerkt, achterhaald. Moderne lettertypen zijn 
bijvoorbeeld de Helvetica, Eurostile, Univers of Folio. 
Deze gedrukte regels zijn gezet in een JO-punt Times, de 
titel in een 24-punt Clarendon, de naam van deze auteur in 
een 12-punts Times en de titels van de paragrafen in een 10-
punt Times Vet. Het begrip 'punt' (een typografische maat
eenheid) heeft ruwweg betrekking op de verticale afstand 
die een gedrukte regel nodig heeft. 1 punt=0,376mm. Ver
der zijn deze gedrukte regels gezet in kleine letters, in de 
drukkerwereld 'onderkast' genoemd, in tegenstelling tot 
HOOFDLETTERS (ook wel KA PIT ALEN of BOVEN
KAST genoemd). 
Het gebruik van kleine letters heeft een heel wezenlijke 
functie en daarvoor moeten we even ingaan op het proces 
van het lezen zelf. Terwijl u deze bijdrage leest is het 
allerminst zo dat uw ogen, dichterlijk uitgedrukt. 'over de 
regels glijden'. Integendeel! Uw ogen beginnen met het 
fixeren van een punt ergens aan het begin van een regel en 
dat fixatiepunt verspringt nu met kleinere of grotere stap
pen van links naar rechts, daarbij de gedrukte regel vol
gende. Soms is een sprong te groot, het fixatiepunt moet 
dan even een stapje terug doen. Na het laatste fixatiepunt 
op een regel maken de ogen een grote sprong naar links en 

fixeren een punt, ergens aan het begin van de volgende 
regel. Met moderne technieken zijn dit soort processen in 
het laboratorium vast te leggen. Kennelijk 'lezen' we een 
tekst, vooropgesteld natuurlijk dat we de taal van die tekst 
beheersen. niet letter voor letter, doch nemen we, tijdens 
elke fixatie, groepen van letters of groepen van woorden in 
ons op. Dat we uit een aantal fixatiepunten per regel toch 
een lopende zin kunnen afleiden is te danken aan het feit dat 
we bij elke fixatie, zowellinks als rechts van het fixatiepunt 
een stuk tekst als het ware meepikken bij de gratie van ons 
perifere waarnemingsvermogen. 
Terug nu naar het gebruik van kleine letters of onderkast. 
Iedereen weet dat niet alle kleine letters even hoog zijn. 
Sommige letters zijn hoger: de zgn. stokletters als de b, d. t. 
h, i (door de punt) k, I en t, andere letters hangen naar 
beneden. de staartletters zoals de g, p enj. De nederlandse 
ij is eigenlijk beide. Een woord krijgt door de in dat woord 
opgenomen stok- en staartletters een bepaalde contour. 
gevormd door de omhullende van dat woord met hier en 
daar uitsteeksels naar· boven en beneden. Zo'n contour 
maakt deel uit van het woordbeeld en draagt bij tot de 
perifere herkenning van een woord: hoe pregnanter het 
contour (anders gezegd: hoe hoger de stokken van de 
stokletters resp. hoe langer de staarten van de staartletters) 
hoe beter we het perifeer waargenomen woordbeeld kun
nen thuisbrengen. Hoofdletters zijn allemaal even hoog en 
geven, wat betreft markante uitsteeksels, het oog geen 
houvast. We kunnen dit proces van woordwaarneming in 
het vrije veld toetsen. 
Als automobilist oriënteren we ons, bijvoorbeeld ter wille 
van het voorsorteren, op de zgn. vóórrichtingsborden van 
de ANWB. De plaatsnamen op die borden zijn in onderkast 
aangegeven. U nadert een dergelijk bord met het woord
beeld van uw eindbestemming in het hoofd,laten we zeggen 
(rijdend in Eindhoven): Helmond. Dat woordbeeld, een 
brede hoofdletterHen twee stokletters. de T iets links van 
het midden en de 'd' aan het einde, zijn uniek in vergelijking 
met andere op dergelijke borden in Eindhoven aangegeven 
plaatsnamen als 'Gemert' of 'Tilburg'. Alhoewel u op bijv. 
lOOm afstand van het vóórrichtingsbord te ver daarvan 
verwijderd bent om de afzonderlijke letters te kunnen lezen 
( H-e-1-m-o-n-d) helpt het woordbeeld u op die afstand reeds 
uw verkeersgedrag te bepalen. 
Overigens was in dit voorbeeld uit het vrije veld niet het 
perifere zien de parameter (U mocht immers naar dat bord 
kijken en desnoods het woord Helmond als fixatiepunt 
nemen) doch de afstand tot het bord. Maar wat betreft de 
markante vormomtrek gelden voor perifeer zien of afstand 
zien vrijwel dezelfde regels. Het zou nu plezierig zijn als we 
naar de drukker zouden kunnen gaan en hem voor zouden 
kunnen schrijven om voor een stuk drukwerk te zorgen 
voor een lettertype met hoge stokken en lange staarten. 
Zoals gezegd: het is een ergonomische/perceptieve wens 
maar de letterontwerper die de drukker bepaalde letterty
pen levert, hanteert bij het moeizaam vorm geven van een 
verzameling letters en cijfers (en overige tekens als&,$ of 
%) andere criteria en vaak blijken esthetica en ergonomie 
elkaar nog wel eens dwars te zitten. 
Wel kunnen we met de drukker dus onderhandelen over het 
te kiezen lettertype (hij zou u bijvoorbeeld de catalogus van 
bij hem in voorraad zijnde lettertypen ter inzage kunnen 
geven) en u kunt onderhandelen over de opmaak oflay-out. 
Het lettertype bepaalt de leesbaarheid, de lay-out de over
zichtelijkheid van de boodschap die u via drukwerk aan de 
lezer wilt overdragen, vooropgesteld dat de inhoud en de 
formulering van de tekst die u hebt voorbereid begrijpelijk 
zijn . 
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Het opmaken van een stuk drukwerk is een specialisme niet 
zozeer gebaseerd op streng wetenschappelijk onderzoek 
(dat is pas vrij recent op gang gekomen) als wel op ervaring 
en esthetisch gevoel. Zo zijn er bepaalde richtlijnen voor 
wat betreft de afstanden tussen de gedrukte regels van een 
tekst. Is de afstand van regel tot regel te klein dan loopt men 
de kans dat het oog, bij de eerder omschreven terugsprong 
van rechts naar links, op de verkeerde volgende regel 
terechtkomt. Een praktische richtlijn is een afstand van 
regel tot regel die gelijk is aan 1/30 van de regellengte. We 
vinden zulke verbanden terug in de opmaak van dagbladen 
die er op uit zijn mogelijk veel tekst op een beperkte 
hoeveelheid papier kwijt te raken. Men kiest een kleinere 
letter, een beperkte regellengte (kolombreedte) en daarmee 
een kleine regelafstand. 
Een goede opmaak is, resumerende, van wezenlijke bete
kenis voor het efficiënt overdragen van gedrukte informa
tie. Dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd, moge 
blijken uit de vormgeving van telefoonboeken (naar men 
zegt naast de Bijbel één van de meest geraadpleegde druk
werken) in verschillende landen; sterker nog: binnen een
zelfde land kunnen verschillende inzichten over lettertype 
en opmaak van telefoonboeken voortdurend nieuwe ver
schijningen opleveren en daarmee de discussie tussen de 
'lezers' steeds weer levendig houden. 

DE STRUCTUUR OP HET BEELDSCHERM 

Tot slot nog enkele woorden over het beeldscherm als 
interactive computer terminal. Het voorgaande was daar
toe een aanloop en hier richten we ons dus op de vorm van 
de tekens op het beeldscherm en de beeldvulling, dus de 
opmaak. 1 

Natuurlijk is het een vrome wens van de visueel gespeciali
seerde ergonoom dat het beeldscherm een identieke visuele 
impressie zou geven als een bedrukt stuk A4. met een 
lettertype dat een grote kalligrafische vrijheid verraadt en 
een opmaak die primair kan worden bepaald door de 
gebruiker. Die vrome wens nu is in beginsel wel te realise
ren doch tegen (nu nog) zeer hoge kosten. Binnen de prijs 
waarvoor beeldschermstations kunnen worden geleverd 
(en in aantallen die die van de normale schrijfmachine wel 
eens zouden kunnen overtreffen) blijft de electronenstraal 
een ganzeveer die weliswaar op een redelijke wijze hori
zontale of verticale delen van letters op het beeldscherm 
toont doch die met de grootste moeite diagonalen of rondin
gen moet imiteren. Het resultaat is da,n ook een stylistisch 
aftreksel van de drukletters waarmee wij van jongs af 
vertrouwd zijn. 
Neemt men dan nog de bezwarende factoren die in de 
voetnoot worden vermeld in beschouwingen over de lees
baarheid van teksten op beeldscherm mee, dan zou men 
aan tekens op die beeldschermen extra hoge eisen moeten 
stellen, d.w.z. nog verdergaande aanbevelingen voor wat 
betreft de afmetingen, de hoogte-breedte verhouding, de 
stok- en staartlengten, de lijndikte, de totaal-vorm voorzo
ver die door het stylistische karakter aanleiding kan geven 
tot verwarring en de regelafstand. Zoals gezegd: de techno
logie en de prijs van die technologie stellen hun grenzen, 
maar ook internationale afspraken, zoals bijvoorbeeld het 
aantal regels op een beeldscherm en het aantal karakters 
per regel zijn vaak strijdig met de visueel-perceptieve 
beperkingen van de gebruikers. 
Gelukkig is men in de laatste 15 jaar tot het inzicht gekomen 
dat het ontwerpen van de electronische componenten die 
tekens op beeldschermen moeten genereren niet uitsluitend 
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het werk van de electronicus mag zijn. Er is gaandeweg een 
trend naar een unieke samenwerking ontstaan. De product
manager bewaakt de prijs en daarmee de specificatie. De 
perceptie-ergonoom bewaakt binnen die specificatie via 
laboratoriumonderzoek de herkenbaarheid, de kans op ver
wisselingen en acceptabiliteit van de soms wat bizarre 
karaktervormen en de letterontwerper bewaakt de wens 
een karakter-set een bepaalde esthetische homogeniteit, 
een vormverwantschap te geven. Aangetekend moet wel 
worden dat de geschetste samenwerking een harmonisch 
portret suggereert: dit is voorlopig echter allerminst het 
geval en men mag dus niet verwachten dat op korte termijn 
dergelijke ver uitééndenkende vakdisciplines tot geïnstitu
tionaliseerd teamwerk kunnen komen, zoals vaak al wel 
gebeurt met de bedienbaarheid van een productontwerp, 
een traject van vroeg overleg tussen mechanische en elec
trische ontwikkeling, industriëel ontwerp en ergonomie. 
letwat bezijden het onderwerp van deze bijdrage over 
visuele perceptie, toegespitst op het waarnemen van karak
ters in druk en op het beeldscherm, is de ergonomie van de 
soft-ware, dat is de ergonomie van de taal waarmee men 
zich tot de computer richt en anderzijds de ergonomie van 
de wijze waarop de computer zich via haar beeldscherm 
aan de gebruiker manifesteert. Bij deze uitwisseling van 
informatie, van vragen en antwoorden kan men in feite 
spreken van dialogen. Hier nu komt de opmaak, de lay-out 
van het beeldscherm in het geding, enerzijds bij het zoeken 
van de voor de gebruiker op dat moment relevante gege
vens op het scherm (analoog aan het zoeken naar bepaalde 
gegevens op een bedrukte papieren pagina), anderzijds bij 
het beantwoorden van vragen door computer via een toet
senbord of (en dat is soms ergonomisch veel aantrekkelij
ker) door een bepaald deel van het scherm met de hand aan 
te wijzen. 

EEN SLOTOPMERKING 

·Bedrijfsgeneeskundig gezien'. Het was het motto van de 
tweede der Bedrijfskundige dagen 1984 en de laatste voor
dracht op die dag betrof de 'Visuele object-waarneming', 
een ruim onderwerp en door deze auteur toegespitst op het 
structureren van visuele informatie in gedrukte of electro
nisch gegenereerde vorm. In de context van een artikel in 
dit tijdschrift konden slechts enkele elementaire aspecten 
van visuele waarneming van informatie worden aangestipt. 
Onaangeroerd bleef bijvoorbeeld de vraag hoe we in de 
toekomst visueel moeten communiceren en speciaal de 
vraag of visuele en manuele communicatie, hoe gestructu
reerd ook ontworpen, wel de meest adequate manier is om 
ons met automaten te onderhouden. 
'Onderhouden', het woord impliceert haast een interac
tieve informatieoverdracht door middel van spraak. Voor 
mensen zullen spreken en verstaan in het algemeen geen 
problemen opleveren: het oudste communicatiemedium, 
ver voor het gestructureerd weergeven van spraakklanken 
middels lettertekens, is de meest natuurlijke vorm van 
onderhoud. De automaat evenwel, als gesprekspartner, 
heeft zijn beperkingen, niet zozeer als spreker (efficiënt 
gecodeerde spraak kan nu reeds goed verstaanbaar worden 
weergegeven) doch wel als verstaander. De techniek is nog 
ver van het feilloos verstaan van lopende zinnen door 
machines maar dat is ook niet direct zo nodig. Met een 
goede structuur van een dialoog die voorde gebruiker haast 
onmerkbaar een beperkt maar passend antwoordvocabu
lair in zich bergt, kan een slimme woordherkenner heel wel 
uit de voeten. 
Vooruitlopend op zo'n herkenner die, ongeacht de diversi-
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teit in uitspreekwijzen door verschillende gebruikers een
hoge verstaanbaarheidsscore moet behalen (het herkennen
kan overigens tijdens experimenten heel eenvoudig gesi
muleerd worden door een menselijke herkenner) moet wor
den onderzocht voor welke taken spraak in- en uitgifte zich
beterlenen dat de conventionele interactie. Verderis het de
vraag hoe een mens-machine dialoog via spraak zo natuur
lijk mogelijk kan worden ontworpen en hoe de context van
de mededelingen en vragen van de machine aan de gebrui
ker zodanig kan worden geformuleerd dat hij enerzijds de
bedoeling van die machines goed begrijpt, anderzijds zich
(onbewust) onderwerpt aan de beantwoordingsdicipline die
electronische herkenning nu eenmaal noodzakelijk maakt.
Hoewel er op een aantal plaatsen in de industrie al gebrui
kers met dit soort werktuigen omgaan, is het de vraag of
deze werkwijze in de toekomst op grote schaal in de bedrij

NOOT
1 Werkhouding, kijkafstand, speciale leesbrillen, reflecties, flikker,
opstelling enz. blijven hierbuiten beschouwing. Het belang van dit soort
aspecten moge blijken uit de talloze publicaties van medische en
ergonomische origine, die de laatstejaren zijn versehenen
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ONDERZOEK IN HET KORT
VROEGE OPSPORING VAN BAARMOEDERIIALSKANKER IN
DE PROEFREGIO’S NIJMEGEN, UTRECIIT EN ROTTERDAM
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, bureau Epidemio
logie

In mei 1984 heeft de Evaluatiecommissie (EVAC) over de
voortgang van bovengenoemd onderzoek rapport uitge
bracht. Dit werkstuk van ruim 100 bladzijden (een beperkt
aantal exemplaren is nog te verkrijgen bij de afdeling Epide
miologie en Informatica, Ministerie WVC, Leidschendam)
geeft een analyse van cijfers na de voltooiing van twee
3-jaars cycli, die onderzoek bij ruim 500.000 vrouwen be
treffen.
Na een inleiding en een hoofdstuk over methodiek, waarin
de koppelingsproblematiek en het nieuwe cytologische
kiassificatie systeem: de KOPA-code worden toegelicht,
volgen hoofdstukken over de opkomst, de cytologische
uitslag, die histologische uitslag, de kwaliteitsbewaking, de
kankerregistratie en enkele beschouwingen alsmede 12 bij
lagen.
Het opkomstpercentage na uitnodiging plus 1 rappel daalde
in de periode 1976-198 1 van ruim 71% tot 64%; deze daling
wordt deels verklaard door grotere cytodiagnostische acti
viteit in de zgn. curatieve sector (de indicatie daartoe is
immers zeer ruim). In de grote steden was de opkomst wat
lager dan op het platteland (by. 60% tegen 72% in 1980).
Jonge vrouwen (34-36 jaar) vertoonden een hogere
opkomst dan oudere (52-54jaar); het verschil tussen deze
uiterste leeftijdsgrenzen bedroeg meer dan 10%. Ongehuw
den komen duidelijk minder vaak op, maar zij hebben
(althans tot dusverre) dan ook een lagere kans op cervixcar
cinoom. Ook de opkomst door gescheiden vrouwen en
weduwen was lager dan het gemiddelde, terwijl het lage
risico op baarmoederhalskanker (blijkens hoofdstuk IV)
niet voor hen geldt. Ben bescheiden eigen financiële bij
drage voor het onderzoek (tot F 10,-) bleek geen nadelige
invloed te hebben op de opkomst.
Aan de non-participanten werd gevraagd de reden van het
niet deelnemen te willen vermelden; meer dan de heift

hunner gaf als reden op, dat zij ofwel elders reeds een
uitstrijk hadden laten maken of dat zij geen baarmoeder
meer hadden. Op grond van deze cijfers komt de Evalua
tiecommissie tot de gevolgtrekking, dat het percentage
tegen invasief cervixcarcinoom redelijkerwijs beschermde
vrouwen in de loop derjaren 1976-1981 slechts weinig is
gedaald; het beweegt zich rondom de 80%.
Met het oog op de van Departementale zijde bepleite
samenvoeging van de zgn. preventieve en curatieve uit
strijk-activiteit becijfert de Commissie dat de ‘overlap’
tussen beide systemen voor Rotterdam 15% en voor
Utrecht 24% van het totale aantal uitstrijken bedraagt.
Opgemerkt wordt daarnaast dat de beide systemen ook
complementair werken: van de uitstrijken (35-S4jarigen) in
de zgn. curatieve sector werden er 48% (in Rotterdam) en
34% (in Utrecht) gemaakt bij de non-participanten aan het
bevolkingsonderzoek.
Veel cijfermateriaal werd bijeengebracht over de cytologi
sche uitslagen in het bevolkingsonderzoek. In alle proefre
gio’s is het promillage ‘positieve’ cytologie in de tweede
ronde (1979-1981) lager dan in de eerste ronde (1976-1978),
en wel omstreeks half zo groot, nl. 2.3%~ tegen eerst 4.5%o,
kennelijk het gevoig van een succesvolle ‘zeeffunctie’ van
de eerste ronde.
Ten aanzien van het begrip ‘positief’ dient overigens te
worden opgemerkt, dat de grenzen tussen ‘positief’ en
‘negatief’ niet zo gemakkelijk te trekken zijn: een positieve
bevinding duidt op afwijkingen, die kunnen berusten op
kanker of een voorstadium ervan; in het EVAC-rapport
wordt ook de zgn. ‘ernstige dysplasie’ e~n niet alleen het
carcinoma in situ als een mogelijk voorstadium beschouwd.
Ben belangrijk gegeven is de individuele informatie bij de
tweede ronde of reeds eerder een uitstrijk werd verricht,
hetzij bij eerder bevolkingsonderzoek hetzij in de curatieve
sector. Indien het preparaat van de 2e ronde een emstige
afwijking toont, wordt het preparaat van dezelfde vrouw uit
de le ronde aan revisie onderworpen. Die uitkomstefl,
gerubriceerd naar interval tussen beide cytologische onder

yen zal worden toegepast. ‘Bedrijfsgeneeskundig gezien’
zijn de consequenties van sprekende en luisterende auto
maten nauwelijks te voorspellen.

217




