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t31J HET AFSCIIEI D VAN PROFESSOR YAlf DER HELD. 

Ook het hoede Fyl akra-nummor van ~i t jaar staat in het teken van een afscheid. 

Vrijdag 25 oktober geeft Prof. Ur. E.F.M. van der Held een afscheidscollege om 

kwart over dri !l, waarna er gelegenheid is pers_oonl ijk afscheid te .nomen van Profes

sor en Mevrouw van d9r Held. 

Ongetwijfeld zullen velen dan komen om te bedanken v~or de waardeyplle adviezen, 

welke Prof. van der Hold in de loop dar jaren gegeven h~eft op zeer uiteenlopende 

gebi oden van da wannta techniek en da toegepaste wiskunde aan fysi ei, 1 ngeni eurs en 

technic1 uit labgratorium en induGtrle. 

Moge dit afscheidicollage een nieuwe, lange en gelukkige pari odo inluiden voor 

Professor en ~evrouw van der Held. 

H. W. 



,J rof. Dr. E. F.!tl. van der Held 

Nadat Prof.Or. E.F.M. van der Held op medisch advies zijn studie in de chemie te 

Leiden had moeten opgeven besloot hij zich verder to richten op de beoefening der 

theoretische natuurk~nde, Ha zijn studie in deze·richting·te Utrecht onder ieiding 

van Pre>f.Or. H.A. Kramers begon hij zich, ·mede d"c,or de invloed van Prof.Or. L.S. 

Ornstein, (on ,allicht ook mot het voorbeeld van het wárk van Próf. Lorontz voor 

ogen t.a.v. do ·afsluiting van de Zuiderieo) meer an.meer .:te richten oµ do experi

tele natuurkunde. Uit ziJn dissertatie van 1932 ovor de bepaling van do absolute 

ovcrgangswaarschijnl ijkhaid 3P-3J van 1,atrium atomen in vlami;ien blijkt dan ook reeds 

de unioke corablnatiÎl van theoretisch' en exparimentoel in.zicht waardoor Van der Held 

zich later steeds meer zou ondorscheiden. 

!~;middels was Van dor Hold in 1927 benoemd tot loider van h·et wetenschappelijk · 

werk vcin de toen juist oµgorichto liarmtostichfin•g, ·naas-t zijn functio als assistent 

ui j hot natuurkundig.practicum. 

In 1933 werd hij privaat docont voor Tochnische lfarmtoleor on Golijkvorrai9-

haidsthoorie on in 1940 volgde zijn benoeming tot bijzondor hoogloraar in genoemde 

vakk.in·a1s ondilrdool van do in di e tijd tot stand 9okom iln aploiding in do Tach-

ni scho ifatuurkunde. 

Uit daze banoellli-ngon blijkt reeds dat Van der Held als theoretisch fysicus bc

langstull ing had voor do technische toepassingen van da natuurkunde .on hij hoeft 

dan ook een aantal belangrijke bijdragen go!avord aan do technische rosoarch, 

w.iardoÖr hij in bi nnan- on bui toni and o;;n groto .bakondhoi d verwierf. Zijn ,werk 

voor de Warmtestichting bracht hem or t oo do mothodon voor hot meten van da warm

tcgelcidingscoëfficient van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen aanmerkelijk te 

verbeteren. In ·hot bijzonder moge hior gemem oreJrd worden do cntwikkoling vJn oon 

niet stationaire methode, waardoor da meting van de warmtegol aidingscoëffici ont 
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van eon uiterst tijdrovondo weinig nauwkeurige meting word tot oen snollo routine 

raating mot eon zeor bovredigondo nauwkeurigheid. Door dozo ontwikkeling word hot mo

gol ijk do problemen van warctoisolatie on vochttransport bij bouwconstructies op eon 

offi ei önte_ raan i ar to bcstudaron. 

In de afdcl ing Warmtetechniek van hot Centraal fochnisch Instituut T. '1.0., waar

aan Prof. '!an der Held als adviseur was vorbondan, bastaat thans oen afzondorlijko 

workgroop ~i o zich spoci aal mot genoomdo probl oraon bozi ghoudt. 

Ook do warmto,-ovorgang door convoct.ie on straling word onder leiding van Van 

dar Hold di opgaand onderzocht. Zijn theori a over do bi j.draga van st ral i ng aan de 

\1/arrateyol ei ding in vasfo matori al on bot.:ikende een fundamontol o verrijking van het in

zicht in dit proces. 

~ehalve aan de zuiver wotonschappel ijke en tochnischo aspecten van bepaal do 

prolllemon, w□rd ook aandaci1t geschonken aan do ocono:nisch zijda. Zo wcrdan bijvoor

beeld do ~conomisch_dikto van isolatio van pijpen en wanden berekend, uiteraard van 

groot belang voor de praktiJk. Evonoons word het ncdigo gerekend aan hot vorwarmon 

van woni ngon. 

rladat eind 1954 het oxporimontel e work van de ~anntosti cht i ng word ondorgo

bracht bij do Af doling llarmtatochni ok van T. ~.O. zotte Van dor Hold als advi sou r 

ziJn ~ark in dezo richting voprt~ Eon fundamentele theorotischa studie van hot ver

brandingsgccbaoismo van vaste koolstof ijord onlangs door hom verricht (zijn liefde 

voor de chemie is blijkbaar stoods blijven bestaan) dia loiddo tot eon theorie dia 

eon goi1ool niauw kwantitatief Inzicht geeft in de vorschijnselon wolko zich afspelen 

in oon roactiezone bui ton hot oppervlak van brandondo kool. De oxparimenten die mo

m..., ntaol bij T. !t lJ. worden verricht wij zon uit dat dozo ni auw vcrworvon i nzi chtcn in 

hoofdzaak juist zijn. 

Bij dit al los raag niot vorgetan worden dat Van dor Hold oon belangrijke bijdrage 
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hooft g:,1 ovord a, n do overdracht van do wetonschappül ijk verwar van konni s aan do 

tochnlok on do industrie door middel van, zijn· tal rijke voordrachhm in hot kader 

van do alk jaar sinds 1937 gohoudon ~Vak&nti ol oorgang voor ,färmtotochniek", tot 

1954 goorgani soerd door do 1iarratos.t i chUng, da.:.rna d<ior do af doling llarototochni ok 

van T.N.0. 

H.,,t was ochtur ni ot ~ll oon de ilarmtotochni ek di o do bol ::mgstoll i ng had van 

V:111 dor Hold. Val o .nalon word ziijn hulp ingoroo;,on bij do meest uitoonlopcndo, 

dQcht stoods zoor ingowikkoldo problomon waarbij zijn kennis van do toogopasto 

lliskundo m11ostal snol tot oen oplossing loiddo. /lij donken hi croij aan zijn thoo

ri oön over I nfrorood drogcm, do i nvl ood van wi ndstotcn op do schoorstoontrok, ovor 

bepaalde aspocton van kornroactoron, hot moten van do drupp~lgrootteverdcling in 

no vol s. 

oliJ allun wens.:n van harte dat Frof. van. dor Held n~ v.:l û jaren in goodo g:i

zondhoid do v ortzotting van zi , n werk zal kunnon moomakon on wij hop.in dat wij 

ook In do toekomst bij mooi! IJko problomon op zijn modC!werking mogon oli j von rokcnon. 

Dr. J.G.A, do tiraaf 

1 r. L.L. l!iu ldcr. 

----------. -------------------------------r----~------------~------------------------

Prof. Van dor Hold in hot l aboratorium. 

111 s een groen student hot fysisch lab. oi nnon1andol do, on zwervend door do gangen 

Olln pilrsoon togcnkw:im waarvan hij dadel ijk dacht : .'Voor ho:'ll moot ik mijn potjo af

nemen, 'ilant dat kan ailoen 1.1aar een holû CJchte 11rot. zijnu, dan was ho~ zeker dat 

hij Van d~r H.il d had ontmoet. rlu zegt dat ni ot, dat er geen andoro goodo proffon 
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dan Van tier Holu op hot fysisch lab. Züudon zijn, maar toch wel, dät er van zijn 

persoon iets zeer speciaals uitging. Jomraigen hcbbon dat spocialo toogoschroven aan 

zijn kennis van do àiffarentiaal-vorgolijkingJn uit do Warmte techniek, die hij mot 

behulp van do gclijkvorrniyheidsleer 'llist to doorgronden on dio blijkbaar van zijn 

gezicht afstraal do. î,:aar van dit probloom zijn de rand·,,oor111aarden niet duidolijk go

noog om h d gehoo 1 op to foss on. 

Als i 11 ustrat i o is hot aardig hot verhaal to horon v.in oen of andere j ongo 

duitsor, die bij Van dor Hold kw.:im 1Hd oen moaiîijko differentiaal vergelijking die 

hij .:il s eorst.'.l raoonde te hc!Jb~n opyal ast. Do man 'ilas met de uitocmzotting not zo vor 

gckorrnn, dat hij hot probl oom mot all 0 randvoorw□ardcn aan Vt?n dor Hold goëtal oord 

had, toen dazo, dia zeker meende dat hot oen of ~ndoro promovendus mot mooilijkhedan 

was, tog"n h;;:r:i zei: Ja, ja, dot is dat probloem dat ...... in 1Q.... opgol ost hooft. 

Dan moot u maar oons kijkon io •••••• 

E1.in andor verhaal, dd ür, a. mij vortoldo la.opt juist omgckoord: Dr. a had 

moailijkhodon mat een warmte contactµrcbloom an ook Y:n dor Hold kon de oplossing niot 

zo uit zijn mouw schudden. Hij zette zich daarom aan hot rokonon on \iobruildo daarbij, 

naar Dr. tl. mij vorzokordo, niet meer dén éSn blocnote vol latje. Enige tijd later von

den zo hat µrool oom toch in eon boek bohandold, waaruij de auteur zeker vijf pagina's 

VsOr de oplossing nudig had. 

Bovcnstaancle verhaal tj os vortol 1 on i .;ts over de mani er van werk an vari Van dor 

Hold, raaár zo govon ook con indruk van zijn bareidwill lgheid om underLn ta hel pon 

en hen to laton prufiteron ven zijn grot3 kunde en kennis van mathematische mothodGO 

ter oplossing van fysi,chc problomcn. Dio ovordracht van kennis voroist eon groot 

fysisch inzicht, oen grote mothematischo vaardigheid, maar vooral ook oen openstaan 

voor andermans ~ark. Uozc gelukkige ccmuinatio van aigonschappon bezit Van dor Held 

in hoge mate. Dogan~n, die hiorvan hobbon mogen profiteran, ·bewondoron dit on worden 
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iitroffon door de gemoodsrust un do hartol il khoi d, die de sfeer van gesprekken mot 

fan dor Held bohoerson. 

Zij wonson nom an mevrouw VQn dor Hald vele en geode jaren van (w~arschiJnlljk 

uot rckk<l1 ij ko) rust too. 

H.,J.J. · 10 ndordi j k. 

P E R S O N A L I k 

Dr. ~- ,.. clouman l ogdo hot doctoraal ex.:rac.n natuurkunde ( cum I oude) af te Utrecht in 

1942 .ln promovoorde in 1~4lf to Utrücht (cum loudoJ op oen proofsci1rift gotitold: 

11.antum explanation of visicnR. Van 1942 tot 1949 110s hij voruondcn aan hot Fysisch 

Laboratorium te Utrecht. In 1849 werd hij benoemd tot loldsr van do werkgroep 

naarnmrcing van do Rijksvordedi9ingsorganisatio TNO. 1,a Bftkoh jaren word dczo 

werkgroep hot ln~tituut voor Zintuig fysiolügie met Dr. ~oumcn als ói~oct~ur. Hot 

ondarzûoK van Dr. dournan betrof eerst voorncmoli j k do gozi chtszi n, waerhlj do nadruk 

viel op do fysiscl-ofluctuaties in de 1110:irgonornon l ichtsignal cn. In de loop der jaren 

werd hut torrcin uitgebreid tot hat ondflrzook-van du gohoorszï.n (waarrroombaarhcid 

van gGlu idssignalon, gchoorb~schadi~inv door lawaai), van do w:iarnomings psychologi o 

on van Jo fysioloyh (ionuwprlkkolingon). 

In 195Y gaf Dr. Ooumon eon sorto collogos tu Utrecht. ln,hü2 werd ni j banocmd 

-6-



tot bijzondor hoogleraar om onderwijs to gevon in dp fysica dor zintuigen. Van zijn 

hand vorschcnon 65 puol i cati os. 

PERSONALIA 

Dr. G.A • .l. Rutgars, hoo9loraar in de Technisch Fysica. 

ür. ;j,A.il. IMgors logde het doctoraal oxamon natuurkundo af to Utr.:icht in 193S en 

promoveordo, to Utracht 1 in 1J40 op oon proefschrift gotitold: •t onisorond vermogon 

on àrachtsproiding van Po alpha dooltjos 0• Van 1939 tot 1941 was hi j vilrbond::n aan 

hot Fysisch Lavoratorium te Utrecht. Sinds 1941 is hij 111orkzaam op hot laboratorium 

van do u.V. KEi,A to t1rnhor.1. lJe terreinen van onderzoek van t.ir, kutgors waron (of zijn) 

o.a. do vorl ichting van landingsoanon van vlicgvoldon, rio straling van oon zwart 

lichaam, tomporatuurmctinyon bovûn 60~
0c, lichtbogon in vormoyonsschakalaars, do vor

schiJnsolon oij do nul-doorgany van uon wissolstroomboog van grote stroomstorkt~ on 

do ei gJnscheppcn van 11 naai ra gasontl adi n1,ien uij 1 ago druk on 9roto stroor.1sto·rkfon. 

ur. Rutgors hooft in 1959/bO on 1962/ûJ eon serio col logos to Utrecht gogovon. Van 

zijn hand vcrschenan 48 publicaties. 
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P_E R S O ~AL t ~ 

N i ouwo Staf on Pcrsonool sl oden. 

Boj. A.A. ~. ~ul jor is in oktober aangest eld ~is tijdalijk as~istonto oij de medische 

Fysi ca ( K. 408 ). 

PJr 14 oktobor Is do hour E.J. ü.ion aangostcl d als l Oilrl i ng-g1 asi nstrum t:ntrn.:kor ter op

i c i cl ing. 

lla hoor J.P. ,11. Peters is op , oktubor J.l. in dienst gotrcdon als technisch uouicndo,. 

Jij do afdaling Eloctronica {K. 4ü9). 

Op 1 ~ktobcr is uo hoor ~.J. Jroiur in ui onst gotredcn als vol ontoir-amanuonsis oij 

uo studcntcnworkµl nats (LJidsuwog). 

Vürtror<l,<.n Porsonoûl 

Ll1.. hoor R. Oudcnal dor hoeft op 7 oktobor hot 1aboratori urn als 1ocrl i ng-gt osi nstrumcnt- -

maker V.3rtaton om in oiJnst to treden van hilt Urganisch-Lh~misch lab. 

J.P.J. ~iero 

Hcrenwcg 63 bis, Utracht 

{ vacuumfys i ca) 

P E R S j N ~ L I A 

Nakandi dat on 

(cxµ.n~t) k.P. Frodorik (cxp.nat. J 

lfongiJvûl clstr.1at 22, Utrocht 

( vacuumfysi ca) 



Nak~ndidaten (Vorvolg) 

J.J. Koondorink (oxp.nat.) 

Ovcrboslaan 62, 8ilthovJn t ol. 34u2-36U5 

( vacuumfys i ca J 

P.P. ldzerda (oxp.nd.) 

Hooft Graaf! andstr.:at 70, Utrecht 

( vacuumfysi ca) tul. 8uU29 

H. Hairna van dor lfal (chc,nio) 

Jos. Haydn1 aan 36 11, Utrucht tel. 38891 

( Gas ont 1 ad in giln, K. 415) 

R.V.A. Oliamans {thoor.riat.) 

Lai dsowog 127, Utrecht tol. 32047 

(Fluct.vorsch.; Da Costnkado) 

J.J. Kloinen Hannans 

Schoudoroantol 4, dunnik 

{uiofysika} 

J.~. do Jongh ( oxp. nat.) 

Hgr.v.d.dotaringstraat 83, Utrocht 

(vacuurnfys ica) tol. 24824 

T.A. Rij kun ( thoor.nat.) 

Justus v~n Effonstraat ZG, Utrocht 
tel.25u24 

(Kat hodovors tui ving, 1(. 316) 

R.A. Hendriks (chomie) 

durg. v. Hoa:istrakw. 239, Da Bilt 

( Gas;ontl adi·nljan, ·K. 415) to 1. 60875 

Zr. Franc! na Uarkhout (hl.O. -Briat.) 

Hoidawog 52, Soost hl. ,02955-41 34 

(El.ictronica} 

PERSONALIA 

Huwelijk 

De heer A. H.E. van Hunge1 is op 5 oktober j .1. in hot huwelijk gotroden mot 

Uoj. M. M. Baauw 
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22 september 1963: 

. Ali~E SJOUKJE , dochter van 

da hoor on mevrouw Schuror-van dor 
Kork 

12 oktobor 1963: 

ARIIOUD LEE'WERT, zoon van 

do hoor on li!Ovr. v.:n ili 11 i gGn
ven Hutoron 

Doctoraal oxamon 

30 september 1963: /.l. Th. Rokvol dt. 

~oslaagd voor uitgobroid oksaoon a~motc1: 

F.H.R. ~ayor 

W. Schnl Ier 

U. T.O. cursus llad. Var. Fijnm. Tochniilk: 

A.C.u. van Bergen 

rl.J. 'l. i.i ul dor 

P. ~.ilcmaat 
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cllijdo Gobourt onisson 

6 oktober 1963: 

PA ml CK-JA1.1UES, zoon VJ,n 

do ho~r on mevrouw Van Rinsvolt
van fieos 



VAll DE PERSOtlEELSVEREN 1 61 HG . 

Jubileum Hr. van Zijl. 

Da hoor 8. van Zijl kwam na zijn opleiding instrumuntmakor op de Ambachtschool i.n 

1934 .!ls volontair op hot Fysisch Laboratoriura workon; die cursus duurde 3 jaar. 

Daarna vortrok hij om to iordon aangostold als tekenaar uij do P. T.T. 

15 juli 1938 kwam hij in ons laboratorium torug als technicus 11 in de werk

plaats. In 1946, na do penslonoring van de hoor Jozoer, ging do hoor van Zijl naar do 

studont~nworkplaats om daar de laiding over to nomen. Doza plaats bokloodt hij nog _ 

stcods in hot gebouw Lcidsowog als hoofdtechnicus. 

Uo hoor van Zijl hooft velo volontairs opgoloid o.a. do hoor Schimmel, thans 

chef tokanaar. 

11ij i,opon dat hij nog-vale jaren zijn kracht in· ons laboratorium dianstbaar r:tag 

J. v~B. · 

Gcachto Lozer, 

Allen dia meegewerkt hab~en om voor mij de ~e oktober tot con onvorg~tclijko dag te 

mukon zog ik gaarne, door middol van dozo weg, nog aons hartelijk dank. Tovons ook voor 

da prachtigG gesch~nkcn. 
8, von Zijl. 

!Jo Hoer en u,svrouw /,i.f... v"n Li th-Hemakor, zoggon dank v&Dr do bi ij kon vw bel .::ng

stol l ing ondorvondcn l!ij i,un huw.;l ijk. 
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ui : avond Hr. Vûugcr 

01 vrijday 25 oktobor zal or om 8.Gu uur, in do kloino collilgozaal nn het Fysisch 

L:~Jratorium, oen dia-avond gohoudon vorden door du hr. Vougor g~titold: 

n , n rols nac.r Canadan. 

~ ,,-wedstrijd on t ~ntoonstolling 

u~Le z.:l gohoudon l'lurdon van 1o-22 novombor. Op vrij dag 22 nov.:imbcr zal dozo ton

t oonstel ling gesloten wordon rnut oen dia-avond in hot Fysisch Laboratorium, aanvang 

o.uU uur. Op oozo avond zal do prijsuitdGl ing plaats vinden, zowi:il voor do bekroonde 

foto's als voor de dia's . 

De jury wordt gov c.rnd door do hüran: · 

~r"f.Dr. Th ll'llas, I'. V;:ugor on ·J.P. Hogowog. 

V. or do fot otentoonstelling is iodcro foto welkom, voor do wedstrijd goldon de volgen

d.: roguls: k.iuzo ondorworp vrij, formaat 13 x 1b, maximaal 3 foto's por inzondor. 

oi e1s: ünd3tworp vrij 

mzxlnaal 5 dia's por inzender • 

.!!.._! . T _ D E W E k K G. R O E P E Il 

Liodi scha F ys i ca 

Hüt stud1otorrein ven do afdaling i.lodischo Fysica ligt"zoal s tlo na:111 suggcroort, op 

hot gr.;nsgcbi od van (;û facul toi fon van gonaoskundo en wi skundo en natuurwetenschappen. 

Do ondmi<lrpcn van studio komon uit do modi scho facu1tci t 011 bct~ ffon Z<iwol da go

zondo mens als do pati cot, do mothodo van bostudoring on de instrumontatio stammen 

uit do ~iskundo on do natuurwotcnschappon. uot andoro woorden, ondorwerpon uit do lo• 
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vende natuur worden bestudoard oµ eün mani~r on mot de hulµmiàdolon aanvankelijk al

l oen toegepast oi j do studie van · do 1 cvonl oze natuur. 
. . 

Do keuze van het gobfod maakt hot uiteraard noodzakelijk dat er oen zeer goe-

de samenwerking bestaat tussen do onderzookers uit óe boido richtingen ~ie bij fodor 

van do to bestuderen problemen oütrokk~n kon zijn. Afhankelijk van do aard on het 

stadiur:i v"n hot bctroffonde ondilrzock zal hot solils moer gewenst zijn dit in oen fy

sisch, soms in oen modisch miliau uit to vooron. Deze problematiek is ncuw verwant 

aan dio In do biochemie, oen gronsgobiod waarvan do exploratie wat eerder is bogon

nen dan ven dat van do medisch fysica. 

ja medischo fysica, als bewust 9okozan richting van rosoarch ontstond cnkolo ja

ron voor hot uitbraken van de twoedo wereldoorlog. Professor Burger hoeft do togen

woordlgo afd3ling In Utrocht, als eorsto in ~odorland, opgezot on hooft or door zijn 

werk vorm en gostalte aan gagovon. 

Hot oors·te probl oem dat Prof. Burgor, samen mot O_r. van tlil aan, aanpükto als. con 

ondorzook, waaraan vormoodelijk godurondo oen rooks van jaron gewerkt zou moeten worden, 

was do oloktrischo hartwerking, do voctorcardiogrofie. Hierbij werd voortgebouwd op hot 

work van Einthovon on Wilson. Do voctorcardiograaf bohoort thnn~ tot do stcndaard mo

thod;;n van klhiscll hartonderzook. Eon uitvooriger beschrijving is gogoven in hot sep

tember nummer van Fy1akra. 

ln do jaron tussen 1945 on 1950 •erdon oen aantal andoro ondorworpon opgenomen 

in hot rosoarchµrogramma. In hoofdzaak botroffon daze do mochanische vorschijnse1on dia 

optrede~ in do bloodscmloop van do mans. E6n hiervan was eon ondorzook _van do polsgolf

snelhcï'd, do snolhoid 1iaarmoc ·do door de hartcontractio voroorzaakto drukgolf langs do 
. . 

slagaders loopt, in oen systeem dat ocnvoudigor opgobouwd gedacht wordt van het ~onse-

lijke b·loedvatenstalsol. Dit onderzliok is afgoslotan mot hot proefschrift van Or. Klip, 

die daarvoQr roods in do madischo faculteit gapromovoord was. 
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Een ander voorbeeld is do bollistJcardiografio, oen methode ven ondcrzwk waarbij 

9.:imoton wordt hoc do verdoling van hot bl o.;d bi nn13n hot mens cl ijk 1 i chaam vorandcrt 

tijdens do hartslag. Toon dit ondorzook in Utrecht word aangepakt oost oodon or vor

schil l : ndo typon ballistocardiogr3f.:n die in EngJl and on do Voronigde Staten, in 

hoofdzo:.k door mDdi C"i, ontwii<kd d warlln. rlot eerste doJl v::n /;et ondorzuik oetrof hot 

beant~vord~n van do vraag waarom do vorschill~ndo typen ven instrumJnt on zulke ver

schil l i}nde ros ui fot.Jo gov: n. Da vorl-1 ari ng hiervan hooft Grtoo gol ei d dat in do 

~ostersc wcrold thans ó6n typo ballistocardiograaf gobniikt ~Lrdt, dat aan bepaalde 

fysischo oison vi;ldoet (D.! Russen gebruiken oen :.mdorsoortig instruracnt voor hot 

verkri j gen van Jozelfdo info rmatie}. tJu hocdo stap in dit ond..irzook was hot zoakcn 

naar oen kwantitatief verband tussen do goregistraorda curven en do gob~urtenisscn 

uinnon hot lichaam dio hi ,;rvoor vorantwoordolljk zijn. Ui ~ is vcltooid voor do longto 

r ichting van do gezonde proefpersoon. Gcdurondo hot afgElopun stu~ioj a~r, waarin 

Prof. Cunningham als gasthoogloraar in do afdcl lng workto is oen i.lorgol ijk o,ndor-

zcck opgazet Vûor andoro bo~cgingsrichtingon d~n dio in do l ~ngte-as van hot lichaam. 

hierbij wordt gebruik g~maakt van oan door hem ontwiKkulJo balliJtocordiograaf, tlio 

niet moor aan kabd s is opgehangen, maar op oon luchtkussun drij-ft. 

Om oon bestudering van hot v~rband tussen het ballistocardiogram on do govour

tonisson binnen hot lichaam mog~lijk to m~kon In die govallon wa~rin hart on vaat

stolsel abnormaal funktionoron olo~k hot nooèzJkelijk·c~n modJl van do bloods um

loop to bouian. Hiorvour word oen clectrlsch model gokozon. Dit blook na construc

ti c oen voel ui tgobriai dor gebi od v;;n moge] ij khodan te hobb,::n zowel voor do studio 

van normale als van abncrmal o omstandi ghodon. Eon onderwerp hi"crui t is do hl erboven 

reeds çono.imdï:l pol s~clfsnûl heid on haar afhankol ij khoi d o.m. v.:n 1.ptrodondo vertak-

ki ogen .in rofl .ikti os under b::.kcndc an voel op do workcl ij khci d 1 ij koncJo omstand ghodon 

( Drs. Jagor, tijdelijk vorbondcn aan du Georgetown Uni varsity, Hashi ngton, 0. C. J. 



Eon andere mogolijkhoid dio daze analogon rokonmachino biedt is do bostudaring van 

hot mochani sme van ont 1 odi ging on vulling v:in de vorschi l1 ende kamors van het hart. 

lli arbi j hoeft de rokonmachl no hot voordool boven hot di oroxpori mant dat J:1en de fy-
. . 

sischo oigenschappon v:m hot system,1 goed in do hand haoft on de invloed van ieder 
. . 

van do oigonschappcn afzonderlijk kan moten (Drs. Boom). 

Een grootheid waarop d_o aandacht in all orl oi workgroopon roods j aronlan'g go

concontreord is, is hot slagvolume, hot volurao blood dat por hartslag wordt uitge

pompt. Do bepaling van hot slagvolume ligt bijzonder voor do hand als man zoekt naar 

oen ma~t om do strocmstorkto van hot bloedtranspurtmiddel voor zuurstof en voodsol -

in ~i t to drukkon. Ondanks vol o pogi ngGn bi ij ft hot mocil ijk dit onbl Óodi g on mot 
voldoondo procisio te doen. In do laatste jaren is het idoo naar voren gekomen hier

voor hot ballistocardiogram te gobruikon. Dit probleem wordt thans bostudeord, waar

bi j gobruik wordt gamaakt van oen hydrodynamisch modol van do menselijke circulatie 

dat onhikkold is aan do llalhouse Unlversity in Hali-fax. 1i,S, (Dr. van Bru~mehm). . . 
fogol ijkortijd 11ordt con poging ondornomon de vorm van do uitdrij vingscurvo zelf 

to bopalyn door yobruik to makon van hot genoemde elektrische analogon on do ballisto

c~rdiograaf. Er zijn redenen om to verondarstallan dat do vorm van deza ojecti ccurve 

nauw s.?menhangt 1:1ot do 0kwal itoi tn van do hartspier (Lrs. 1fostorhof). 

Hiernaast is kort goleden oon onderzoek opgozot ter ontwikkeling van een stroom

motor die zonder bolangrijko chirurgische inyroop in eon groot bloedvat gebracht moot 

kunnon worden om op allerlai plaatsen do stroomstorkto van hot bloed, aanvankolijk al

loon in proofdioron, to kunnon moten (Drs. Verdouw). 

Eon ondorzook van gaheol andoro aard Is dat betroffonde kunstmatige stimulatie 

van hot hart, in die govallon waarin hot zonuwstolsol gohool of gedocltolijk in ge

breke ulijft ue periodicko zonuwimpulson to geven die do samentrekking tot gavolg 

hebben. Hot gaat hierbij om hat vindan van goschikte plaatsen voor oloctrodGn waar-



je.or zoryvul dig gi.dosoordo stroomstootjcs gestuurd 11orden on hot hart t ot sa1111?n

trokking to brengen. Dit is con voÖrboold von oen ondorzook waarbij do fysicus nauw 

oij L.O b~handcling van pationton uctrokk~n is (Drs. Schnoidor). 

Er zijn ûoor do jaron vcrschoitleno mcthoL.OS unhikkcld om do olasticitoit van 

do huid van do mons to moton In vivo, tl.,.z. in do normál c positie ~n L.us zondor vri j 

~roparoron. Dczo cotho<los wvr<lon thans vergeleken. Hovandi on Is oon ni euwe mctho~o 

in ont11ikkoling uio mogol ijk bctcro resul tatcn zal geven (ürs. Vlasblom). 

Binnenkort zal hot oersto dool van oen ondorzook naar oen uitbrolding van hot 

klassl uko arboidsJogrip worden afgcsl ~ten net hot voltooi en van hot proefschrift 

van Drs. Koopman. Oo vraagstolling ~ioruij is do bokondo manier om arboid t e bcro

konon, uit to breiden t ot oen bogrip wat aangepast Is aan fysiologische resultaten. 

Anooro ondorworpon dio juist aangcµakt ifjn of oinnonkort zullen wordon zijn 

bijv. ol octro~yografio (ilrs. a~scan), het ontstaan van vaatton~n on oathomatischo 

dl agnost i al<. 

A. Huortlergraaf. 
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