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Nu er onder de huisartsen zo veel belangstelling 
blijkt te bestaan voor het groepsgewijs doen van 
wetenschappelijke onderzoekingen, is het wellicht 
het juiste moment eens te overdenken, welke vor
men er op het gebied van wetenschappelijk onder
zoek al zo bestaan, en wat de indicaties voor het 
toepassen van deze verschillende methoden zijn. 
Het uitgangspunt van elk onderzoek is een vraag. 
De verwondering is niet alleen het begin van alle 
wijsheid, maar ook van het zoeken naar weten
schappelijk inzicht. Men stuit op een probleem en 
wordt door dit probleem geboeid of tenminste ge
hinderd. Alleen hij is uit het echte hout van de 
researchwerker gesneden, die zulke vraagtekens om 
hem he en opmerkt en geen rust heeft voor hij er 
een of meer heeft omgekegeld, ook al weet hij dat 
er voor elk opgeruimd vraagteken tien nieuwe in de 
plaats komen. 

Men dient er zich rekenschap van te geven, of het 
oorspronkelijke probleem, dat het punt van uitgang 
is, van normatieve dan wel van feitelijke aard is. 
In deze tijd, waarin de samenleving, de cultuur en 
a fortiori de gezondheidszorg snel van aard en 
structuur veranderen, komen wij vaak voor norma
tieve vragen te staan, en ik heb de indruk dat dit 
soort van problemen me de aan de wieg van het 
N.H.G.heeft gestaan. Ik bedoel hiermee vragen 
zoals: behoort de huisarts al of niet een apart 

spreekuur voor particuliere patienten te houden, be
hoort hij de praeventieve gezondheidszorg volle dig 
in zijn werk op te nemen, behoort hij in geval van 
conflict tussen verplichtingen t.o.v. zijn patient en 
verplichtingen tegenover de samenleving de hand
having van het beroepsgeheim boven alles te stel
len, enz., enz. Dit zijn denkproblemen, samenhan
gend met allerlei levensbeschouwelijke opvattingen, 
die van meta-fysische aard zijn en niet door we
tenschappelijk onderzoek opgelost kunnen worden. 
Hetzelfde geldt voor vragen als: wat moeten wij 
verstaan onder huisartsen-geneeskunde, onder inte
grale zorg voor de gezondheid, etc. Dit soort van 
normatieve problem en is te verhelderen door drie 
elkaar aanvullende methoden: nadenken, lezen wat 
anderen er over gedacht hebben en discussieren 
met anderen. Hier geloof ik dat regionale werk
groepen van huisartsen zeer goed werk zouden kun
nen do en door de meningsvorming over allerlei 
normatieve en sociaalgeneeskundige problemen, de 
uitoefening van hun yak betreffend, te bevorderen. 
Maar deze discussiegroepen moeten goed voor
bereid en geleid worden. Ik noem slechts enkele 
punten die hierbij van belang zijn: het beperken 
van het te bespreken probleem, de rapportage, het 
verschaffen en verdelen van de beschikbare lite
ratuur, het in de hand houden van het gesprek zon
der bij de deelnemers weerstand op te wekken, het 
scheppen van een sfeer waarin men naar elkaar kan 
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luisteren en gezamenlijk tot een beter begrijpen 
kan komen, het vermijden van het telkens weer be
rijden van hetzelfde stokpaard, alsook het vermij
den van de debatstijl, die tot radicale standpunten 
dwingt en gericht is op het knock-out pratcm van 
een opponent inplaats van op begripsverheldering. 
(Een boekje als "Zindelijk denken" van Dr. A. F. G. 
van Hoesel kan bovenaan op het literatuurlijstje 
geplaatst worden. Daarnaast kan men waardevolle 
aanwijzingen vinden in "How to work with groups" 
van A. en H. Treckner, New York 1952 en in een 
brochure van de (Britse) Central Council for Health 
Education, getiteld "Group discussion in educatio
nal, social and working life"). 

Dan zijn daar de vraagstukken van feiteli;ke aard, 
waarvoor de huisarts in zijn werk telkens komt te 
staan. Deze zou men grofweg kunnen onderschei
den in problem en op Iiatuurwetenschappelijk ter
rein en problemen van psychologische, sociale of 
sociaal-geneeskundige aard. Vaak is deze - overi
gens kunstmatige - onderscheiding niet te maken, 
omdat vele medische problemen nu eenmaal pro
blemen van mensen zijn. Bij een onderzoek naar de 
werking van geneesmiddelen kan men zich nu een
maal niet van de psychische structuur en de levens
omstandigheden van de betrokken patH~nten abstra
her en zonder de uitkomsten van het onderzoek 
waardeloos te maken. 

Heeft men het probleem duidelijk gesteld, dan rijst 
de theoretische vraag: hoe zou het vraagstuk in 
beginsel opgelost moeten worden, en de praktische 
vraag: wat kunnen wi;, onder onze omstandigheden 
(tijd, geld, aard, paWintenmateriaal enz.) bijdra
gen tot deze oplossing. Vaak is van het oorspron
kelijke probleem maar een bepaalde facet geschikt 
om door huisartsen onderzocht te worden. 
Is men zich bewust van de beperkingen, die men 
zich moet opleggen, dan dient de eerste zorg te 
zijn, zich zo goed mogelijk te orienteren in de lite
ratuur over het onderwerp in het algemeen en over 
de methoden van onderzoek, die in dit geval in 
aanmerking komen. In deze literatuurstudie gaat 
veel tijd zitten, maar dit is onontkoombaar. Hoe 
vaak gebeurt het niet, dat men halverwege een on
derzoek toevallig op mededelingen stuit, die als 
men ze eerder onder ogen gekregen had, tot een 
andere opzet van het onderzoek geleid zouden 
hebben! 
Blijft het onderzoek tot natuurwetenschappelijke 
methoden beperkt, dan is de huisarts meestal vol
doende onderlegd om deze onderzoektechnieken 
toe te passen. Gaat het echter om sociale categorie
en, om het voeren van gesprekken en het waarderen 
van psychologische en sociale relaties, dan is het 
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Door technische oorzaken was het helaas niet te ver

mijden, dat enkele nleuwe abonne's in dit nummer nog 

een propagandabrief als inlage aantreffen. 

zaak zich in de uitgebreide literatuur omtrent de 
sociografische onderzoekmethoden wegwijs te laten 
maken. 

Zijn we zo ver, dat we vertrouwd zijn met het on
derwerp en met de ter beschikking staande onder
zoekmethoden, dan moeten we kiezen, op welke 
wijze we het probleem te lijf zullen gaan. Is er 
nog weinig bekend over ons onderwerp, staan ons 
dus nog nauwelijks bruikbare werkhypothesen ter 
beschikking, dan zijn we weI gedwongen tot een 
algemeen orienterend of inventariserend onder
zoek. Dit soort van research is uit wetenschappelijk 
oogpunt niet elegant, vraagt veel werk en levert 
in het algemeen betrekkelijk weinig bruikbare con
clusies op. 
Vaak is het echter de enig mogelijke manier om 
althans enig overzicht te krijgen. (Voorbeelden 
hiervan zijn het bejaarden-onderzoek van Van Zon
neveld in Groningen en het T.N.O.-onderzoek naar 
astma bij schoolkinderen). Fraaier is het, als men 
op grond van eigen ervaring en! of van gegevens 
uit de literatuur een of meer hypothesen opstelt, 
die men aan klinisch of sociaal-geneeskundig ma
teriaal toetst. Dan kan het onderzoek veel scherper 
gericht worden. Het is dan zaak, de opzet zo water
dicht te maken, dat de uitkomsten inderdaad kun
nen beslissen of de hypothesen verworpen of aan
vaard moeten worden. Een derde mogelijkheid is, 
dat men zijn hypothesen niet aan voorhanden mate
riaal toetst, maar in een experimentele, speciaal 
voor dit doel geschapen situatie. Buiten het labo
ratorium is hiervoor weinig ruimte, en huisartsen 
zullen in de regel aangewezen zijn op een door de 
natuur aangeboden experiment. 

Het is in het algemeen de aard van het probleem 
en de mogelijkheden die de praktijk biedt, waar
door beslist wordt welke opzet men zal kiezen. 
Hetzelfde geldt voor de andere keuze, die men 
moet doen t.a.v. de wijze van benadering van het 
probleem. Toegespitst naar de twee uiterste moge
lijkheden is dit de keuze tussen een extensief, sta
tistisch onderzoek en intensieve diepgaande case 
studies. 

Het extensieve onderzoek omvat een groot aantal 
waarnemingen, waarbij men het v66rkomen van 
allerlei eigenschappen of het optreden van allerlei 
gebeurtenissen vaststelt. De bewerking van de gro
te hoeveelheid aldus verzamelde gegevens kan het 
best mechanisch geschieden, waarvoor het echter 
nodig is de antwoorden om te zetten in codecijfers 
en deze op ponskaarten over te brengen. Het sor
teren van de ponskaarten gebeurt bij het Para
mount- en het Triosysteem met de hand (d.m.v. een 
soort breinaald), bij de I.B.M. en Hollerith-machi
nes geheel elektrisch. Het belangrijkste onderdeel 
van de bewerking is het vaststellen van correlaties 
en het berekenen van de significantie. Het moei
lijkste komt dan echter nog: het trekken van con
clusies uit de bevindingen. Want het vinden van 

luisteren en gezamenlijk tot een beter begrijpen 
kan komen, het vermijden van het telkens weer be
rijden van hetzelfde stokpaard, alsook het vermij
den van de debatstijl, die tot radicale standpunten 
dwingt en gericht is op het knock-out pratcm van 
een opponent inplaats van op begripsverheldering. 
(Een boekje als "Zindelijk denken" van Dr. A. F. G. 
van Hoesel kan bovenaan op het literatuurlijstje 
geplaatst worden. Daarnaast kan men waardevolle 
aanwijzingen vinden in "How to work with groups" 
van A. en H. Treckner, New York 1952 en in een 
brochure van de (Britse) Central Council for Health 
Education, getiteld "Group discussion in educatio
nal, social and working life"). 

Dan zijn daar de vraagstukken van feiteli;ke aard, 
waarvoor de huisarts in zijn werk telkens komt te 
staan. Deze zou men grofweg kunnen onderschei
den in problem en op Iiatuurwetenschappelijk ter
rein en problemen van psychologische, sociale of 
sociaal-geneeskundige aard. Vaak is deze - overi
gens kunstmatige - onderscheiding niet te maken, 
omdat vele medische problemen nu eenmaal pro
blemen van mensen zijn. Bij een onderzoek naar de 
werking van geneesmiddelen kan men zich nu een
maal niet van de psychische structuur en de levens
omstandigheden van de betrokken patH~nten abstra
her en zonder de uitkomsten van het onderzoek 
waardeloos te maken. 

Heeft men het probleem duidelijk gesteld, dan rijst 
de theoretische vraag: hoe zou het vraagstuk in 
beginsel opgelost moeten worden, en de praktische 
vraag: wat kunnen wi;, onder onze omstandigheden 
(tijd, geld, aard, paWintenmateriaal enz.) bijdra
gen tot deze oplossing. Vaak is van het oorspron
kelijke probleem maar een bepaalde facet geschikt 
om door huisartsen onderzocht te worden. 
Is men zich bewust van de beperkingen, die men 
zich moet opleggen, dan dient de eerste zorg te 
zijn, zich zo goed mogelijk te orienteren in de lite
ratuur over het onderwerp in het algemeen en over 
de methoden van onderzoek, die in dit geval in 
aanmerking komen. In deze literatuurstudie gaat 
veel tijd zitten, maar dit is onontkoombaar. Hoe 
vaak gebeurt het niet, dat men halverwege een on
derzoek toevallig op mededelingen stuit, die als 
men ze eerder onder ogen gekregen had, tot een 
andere opzet van het onderzoek geleid zouden 
hebben! 
Blijft het onderzoek tot natuurwetenschappelijke 
methoden beperkt, dan is de huisarts meestal vol
doende onderlegd om deze onderzoektechnieken 
toe te passen. Gaat het echter om sociale categorie
en, om het voeren van gesprekken en het waarderen 
van psychologische en sociale relaties, dan is het 

22 

Door technische oorzaken was het helaas niet te ver

mijden, dat enkele nleuwe abonne's in dit nummer nog 

een propagandabrief als inlage aantreffen. 

zaak zich in de uitgebreide literatuur omtrent de 
sociografische onderzoekmethoden wegwijs te laten 
maken. 

Zijn we zo ver, dat we vertrouwd zijn met het on
derwerp en met de ter beschikking staande onder
zoekmethoden, dan moeten we kiezen, op welke 
wijze we het probleem te lijf zullen gaan. Is er 
nog weinig bekend over ons onderwerp, staan ons 
dus nog nauwelijks bruikbare werkhypothesen ter 
beschikking, dan zijn we weI gedwongen tot een 
algemeen orienterend of inventariserend onder
zoek. Dit soort van research is uit wetenschappelijk 
oogpunt niet elegant, vraagt veel werk en levert 
in het algemeen betrekkelijk weinig bruikbare con
clusies op. 
Vaak is het echter de enig mogelijke manier om 
althans enig overzicht te krijgen. (Voorbeelden 
hiervan zijn het bejaarden-onderzoek van Van Zon
neveld in Groningen en het T.N.O.-onderzoek naar 
astma bij schoolkinderen). Fraaier is het, als men 
op grond van eigen ervaring en! of van gegevens 
uit de literatuur een of meer hypothesen opstelt, 
die men aan klinisch of sociaal-geneeskundig ma
teriaal toetst. Dan kan het onderzoek veel scherper 
gericht worden. Het is dan zaak, de opzet zo water
dicht te maken, dat de uitkomsten inderdaad kun
nen beslissen of de hypothesen verworpen of aan
vaard moeten worden. Een derde mogelijkheid is, 
dat men zijn hypothesen niet aan voorhanden mate
riaal toetst, maar in een experimentele, speciaal 
voor dit doel geschapen situatie. Buiten het labo
ratorium is hiervoor weinig ruimte, en huisartsen 
zullen in de regel aangewezen zijn op een door de 
natuur aangeboden experiment. 

Het is in het algemeen de aard van het probleem 
en de mogelijkheden die de praktijk biedt, waar
door beslist wordt welke opzet men zal kiezen. 
Hetzelfde geldt voor de andere keuze, die men 
moet doen t.a.v. de wijze van benadering van het 
probleem. Toegespitst naar de twee uiterste moge
lijkheden is dit de keuze tussen een extensief, sta
tistisch onderzoek en intensieve diepgaande case 
studies. 

Het extensieve onderzoek omvat een groot aantal 
waarnemingen, waarbij men het v66rkomen van 
allerlei eigenschappen of het optreden van allerlei 
gebeurtenissen vaststelt. De bewerking van de gro
te hoeveelheid aldus verzamelde gegevens kan het 
best mechanisch geschieden, waarvoor het echter 
nodig is de antwoorden om te zetten in codecijfers 
en deze op ponskaarten over te brengen. Het sor
teren van de ponskaarten gebeurt bij het Para
mount- en het Triosysteem met de hand (d.m.v. een 
soort breinaald), bij de I.B.M. en Hollerith-machi
nes geheel elektrisch. Het belangrijkste onderdeel 
van de bewerking is het vaststellen van correlaties 
en het berekenen van de significantie. Het moei
lijkste komt dan echter nog: het trekken van con
clusies uit de bevindingen. Want het vinden van 



significante correIa ties zegt immers niets over het 
al of niet bestaan van causale relaties tussen de on
derzochte verschijnselen. Ik moge hier herinneren 
aan het statistische verband tussen het aantal ge
signaleerde ooievaars en de hoogte van het ge
boortecijfer in Jutland, of aan de correlatie tussen 
de sterfte aan maagcarcinoom en de prijs van de 
bananen gedurende een bepaald tijdsverloop. De 
statistische wetenschap werpt ons dan onbarmhar
tig terug op ons gezonde verstand! am zo veel mo
gelijk alle moeilijkheden inhaerent aan dit soort 
van onderzoekingen te voorzien, is het van het 
grootste belang, dat men alvorens te beginnen, de 
opzet en de te verwachten uitkomsten, de wijze 
van verzamelen en de wijze van bewerking met een 
statisticus bespreekt. 

Bij de typische case-study werkt men met een ma
teriaal dat klein van omvang is (b.v. enkele patien
ten, of een enkele huisartsenpraktijk), maar dat men 
zeer diepgaand onderzoekt. J uist door het inzicht 
dat men in de samenhang tussen de verschillende 
elementen van dit ene geval krijgt, heeft dit onder
zoek grote waarde, al mag men de uitkomsten niet 
generaliseren. De bevindingen van het intensieve 
onderzoek kunnen echter aanleiding zijn om nieuwe 
scherper gerichte hypothesen op te stellen, die men 
op hun beurt weer in een intensief onderzoek toet
sen kan. Zo kunnen beide methoden elkaar afwis
selen. 

Soms is het mogelijk, de twee methoden in een on
derzoek te combineren, b.v. wanneer men een groot 
onderzoek-materiaal kwantitatief analyseert, maar 
daarnaast een intensief, diepergaand onderzoek in
stelt bij een deel van het verzamelde materiaal. Ook 
tussenvormen tussen het extensieve en het inten
sieve onderzoek zijn mogelijk. Wat in de praktijk 
echter niet kan, is en een groot materiaal verzame
len, en elk geval diepgaand onderzoeken. 

Bij vele onderzoekingen op sociaal-geneeskundig ge
bied is de keuze van de te onderzoeken person en 
een punt dat al v66r het eigenlijke werk begonnen 
is, beslist over de waarde van de latere uitkomsten. 
Het sam ens tell en van representatieve steekproeven 
is een toegepaste wetenschap geworden, waaraan 
de moderne sociologische literatuur veel aandacht 
besteedt. Hetzelfde geldt voor het opstellen van 
enquete-formulieren. Hier dient men advies te vra
gen aan ervaren sociologische onderzoekers. 

Wat· voor onderzoek men ook doet, in vrijwel aIle 
gevallen is het noodzakelijk eerst een proefonder
zoek te doen. Dit proefonderzoek toont ons aan, 
welke praktische kleinigheden we bij de opzet van 
ons plan over het hoofd gezien hebben en welke 
gegevens wij bovendien nodig hebben om de ge
vonden uitkomsten naar waarde te kunnen schatten. 
Het geeft ons een voorproefje van moeilijkheden 
die we niet voorzien hadden. Het geeft een indruk 
van de tijd en van de kosten die het definitieve 
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onderzoek vergen zal, van de orde van grootte van 
de uitkomsten en soms ook van de betrouwbaarheid 
van het materiaal. Het stelt ons in staat, te experi
menteren met de bewerking van de gegevens en 
het kan ons onthullen, in hoeverre de uiteindelijke 
resultaten inderdaad tot de beantwoording van het 
oorspronkelijke vraagstuk zullen kunnen bijdragen. 
Dit zijn alles bij elkaar voldoende redenen om een 
proefonderzoek als een conditio sine qua non voor 
verantwoord wetenschappelijk werk te beschouwen. 

Tenslotte nog een enkel woord over onderzoekingen 
door groepen van artsen. Hier voegt zich bij de 
bovengenoemde gevaren een moeilijkheid van ge
heel andere aard, gelegen in het feit dat het wel
slagen van het onderzoek niet van een, maar van 
een aantal personen afhankelijk is. Een eerste con
sequentie hiervan is, dat bij de opzet van het project 
maatregelen genomen worden, opdat de bevindin
gen van de leden van de werkgroep vergelijkbaar 
zijn. D.w.z. de verschillende arts en moeten onder 
dezelfde term (een diagnose b.v.) inderdaad het
zelfde verstaan, zij moeten hun waarnemingen 
(metingen b.v.) op precies dezelfde wijze verrich-
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ten, twijfelgevallen op dezelfde manier behandelen, 
en hun bevindingen op dezelfde manier interpre
teren. Men hn dit bereiken door al deze hande
ling en en objecten zeer nauwkeurig te omschrijven 
en door de groep hun wijze van werken, beschrijven 
en interpreteren onderling te laten bespreken, net 
zo lang tot men zeker is dat de groep een uniforme 
werkwijze voIgt. Ook hier is ongeduld een slechte 
raadgever en vervult het proefonderzoek een onmis
bare functie. Hoe groter de groep hoe meer aan
dacht aan deze problemen gegeven moet worden. 
Dan is daar het aspect van de groepspsychologie. 
Wat is de structuur van de groep, door welke moti
veringen worden de leden bij elkaar gebracht, wie 
is de leider van de groep en hoe reageren de leden 
op daze leiding? De leider zal in de regel de initia
tiefnemer zijn en het meest enthousiast voor "zijn" 
onderzoek. Van het grootste belang voor de innerlij
ke cohaesie van de .groep zal de vraag zijn, of hij zijn 
enthousiasme op de groep kan do en overgaan, zo
dat er een soort groepsgeest en een groepsmoreel 
ontstaat, gericht op het bereiken van het gemeen
schappelijke doe!. Dit laatste veronderstelt dat de 
leden zich identificeren met de doelstelling van de 
leider en met het slag en van het onderzoek. Het is 
daarom zaak, dat de initiatiefnemer niet zelf het 
hele onderzoek voorbereidt en dan pas mens en zoekt 
om zijn plannen uit te voeren. Wil hij zijn groeps
leden aan zich en aan het plan binden, dan dient 
hij ze vanaf het eerste stadium bij de opzet en de 
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groei van het onderzoek te betrekken, zodat de uit
eindelijke vorm tenslotte resultaat van de samen
werking van de gehele groep is. De initiatiefnemer 
dient er voor te waken, zonder meer te veronder
stellen dat zij, die zich voor medewerking hebben 
opgegeven, daarom even enthousiast zijn voor het 
onderzoek als hij en er evenveel voor over hebben. 
Te weinig geeft men zich er vaak rekenschap van, 
hoeveel tijd en uithoudingsvermogen er voor nodig 
is, een wetenschappelijk onderzoek tot een goed 
einde te brengen, en hoeveel andere genoegens inen 
hiervoor moet kunnen opofferen. V 66r men begint 
dient de leider zich af te vragen, wat hij redelijker
wijs van zijn medewerkers verwachten mag. Doet 
hij dit niet, dan kan hij halverwege het onderzoek 
merken, dat zijn volgelingen gedeserteerd zijn en 
de gedane moeite grotendeels vergeefs geweest is. 
In de meeste gevallen heeft hij dit aan zichzelf te 
wijten: hij heeft de moeilijkheden onderschat en de 
bereidheid van zijn coIlega's overschat. En dit zijn 
ernstige fouten voor een groepsleider. 

Het is niet mijn bedoeling geweest met deze be
schouwing de N.H.G.-leden schrik aan te jagen. Ik 
hoop aIleen duidelijk gemaakt te hebben, dat de 
wetenschap een veeleisende vrouw is, die niet van 
terloopse vrijages gediend is. Zij geeft zich slechts 
gewonnen aan wie haar belangeloos en volgens vaste 
normen dienen. En zelfs dan nog niet altijd. Maar 
daar is zij dan ook vrouw voor. 

ULCUS VENTRICULI - ULCUS DUODENI - GASTRITIS 

VIT.U.PEPT 
dat onder meer de anti-ulcus factoren van vers 
koolsap bevat, brengt: 

* een snellere en meer causale subjectieve en objec
lieve genezing dan de lot nog toe gebruikelijke the
rapieen, 

* bij een ambulante behandeling, waarbij de patient 
zijn norma Ie werkzaamheden kan voortzellen het
geen een zeer gunstige psychische invloed op de 
patient kan hebben, 

* zonder streng dieet, dus geen eenzijdige voeding 
met aile bezwaren van dien, 

* met een zeer gunslige bernvloeding van de darm
en leveriunctie, 

* geeft geen maskering of coupering van de sympto
men doch een spontane genezing, 

* geeft aan de aangetaste maag- en darmwand de 
weerstand van een gezonde maag- darmwand, zo
dat deze weer tegen de inwerking van het maagsap 
bestand is. 

Samenstelling: 

Extr. brassic. cap it., subcarbonas bismuthicus, carbonas 
magnesicus. 

Liferafuur en monsfers worden U gaarne 
foegezonden door 

MOSAPHARM - MAASTRICHT 
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