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Grondgedachte voor dit begin

EEN AANTAL DUIDELIJKE MOGELIJKHEDEN

f4 ET congres ligt achter ons; een eerste facet van
ons bestaan.

De medische en de lekenpers heeft aan ons congres
met soms uitvoerige verslagen en beschouwingen
aandacht geschonken en was gelijk gestemd in
waardering en in haar mening over de behoefte aan
en de doeltreffendheid van liet initiatief. Ook ver
scheidene patiënten hebben naar aanleiding van de
krautenverslagen hij onze leden individueel gerea
geerd op een wijze, die bewees dat zij er zich over
verheugden dat de huisartsen blijk geven de hen
graag gegeven vertrouwenspositie te willen aan
vaarden met onderkenning van de daaraan verbon
den, breedst gemeten verantwoordelijkheid. Medi
sche instanties hebben samenwerking gevraagd en
toegezegd hun ervaringen voor onderzoekingen aan
het Nederlands I-Iuisartscn Genootschap ter be
schikking te willen stellen, Zo zou het mogelijk zijn
om met het Nederlands Kanker Instituut, met het
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde, alsook
met de Nederlandse Vereniging voor Anthropoge
netica, de Nederlandse Vereniging voor Medische
Ceografie, de Documentatiecommissie der Konink
lijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering
der Pharmaeie en met talrijke andere instellingen
gemeenschappelijk wetenschappelijk werk te doen.

J NTUSSEN neemt het aantal leden van het
N.H.G. voortdurend toe. Na het congres, na het

bekend maken der doelstellingen en de richtlijnen,

die daaruit volgen, kan men overal hooggestemde
verwachtingen vaststellen en wordt het N.H.G. ge
steund door veler wens, dat liet hier verkondigde
ideaal, door velen meegevoeld, inderdaad zal kun
nen worden verwezenlijkt.

Ongetwijfeld wordt deze wens gevoed door de ge
dachte, zowel bij andere medici alsook en vooral bij
patiënten, dat de huisarts na zijn opleiding in de
algemene geneeskunst en zijn noodzakelijke scho
ling in de huisartsengeneeskunst tot goed medicus,
ook een goed arts worde op de wijze, zoals de pa
tiënt gemakkelijker kan wéten dat de dokter moet
zijn dan de medicus de mogelijkheden overziet om
dit te wôrdeni

JN dit nummer van Mededelingen en Publicaties
— dat u bij wijze van proef in de vorm van een

tijdschrift en onder de titel ,,Huisarts en Weten
schap” wordt voorgelegd — treft men een artikel
aan over de landelijke opbouw van het Genoot
schap. Dat artikel geeft een technische uiteenzet
ting betreffende de organisatorische vormgeving
voor een wetenschappelijke vereniging. Nâ de op
richtingsvergadering en véér de landelijke opbouw
is het noodzakelijk om na te gaan hoe het begin zal
moeten zijn en welke wensen, gedachten en plan
nen dit begin van een landelijke wetenschappelijke
vereniging voor huisartsen moeten begeleiden.
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Zijn geneeskunst als huisarts bewust uit te oefe
nen, waarbij beschouwen en bestuderen van deze
geneeskunst voonvaarde wordt, schijnt wel een
grondgedachte. voor dit begin. Het denken over de
uitoefening van onze geneeskunst hebben wij te
lang verzuimd, ook al door het hoge tempo en de
overvuldheid met werk in de huisartsenpraktijk.
Dientengevolge moest geneeskunde vaak te snel
worden uitgeoefend om eerst de vraag naar het
waarom en w’aartoe te kunnen stellen. Toch is deze
vraagstelling nopens het waarom, hoe en wat, bij
het begin van de werkzaamheden van ons Genoot
schap nuttig en noodzakelijk.

EEN groot gedeelte van dit jaar zal moeten wor
den besteed aan de opbouw van de N.H.G.

centra en de studiegroepen, waarbij en waardoor
men tevens vertrouwd zal kunnen geraken met het
feit van het bestâiin van een wetenschappelijk ge
nootschap voor huisartsen en daarmee van de mo
gelijkheid zijn geneeskundige problematiek met an
dere huisartsen te bespreken.
In het begin kieze men in zijn studiegroepen zijn
onderwerpen eenvoudig, opdat de vormende en
educatieve taak van die studiegroepen tot zijn recht
kome. Men leert dan tevens vaststellen welke mo
gelijkheden een studiegroep biedt. Ook landelijke
onderzoekingen, waaraan alle leden deelnemen,
zullen aan de leden worden voorgelegd, waarbij ge
dacht wordt aan de mogelijkheid om deze lande
lijke onderzoekingen af te sluiten met een N.H.C.
uitgave, waarin alles wordt bewerkt en tot conclu
sies wordt herleid. Zo kan een traditie worden ge
schapen van een ,,onderwerp van het jaar” over
een geneeskundig probleem, dat ons allen een pro
bleem is.

AAST organisatie, vormgeving, groei van be
sef voor studie en ontplooiing van wetenschap

pelijke arbeid, zullen wij gezamenlijk moeten over
leggen over onze publikatiemogelijkheden. Een
eigen tijdschrift, speciaal gewijd aan de huisartsen-
geneeskunst, is toch een ideaal dat bij velen van
ons leeft (conform de uitkomsten der enquête in no
1 van de Mededelingen en Publicaties), al zal de
praktische oplossin hiervan en het vinden van een
juiste verhouding met andere Nederlandse medi
sche periodieken ons nog voor problemen kunnen
stellen.
Zo is er een aantal duidelijke mogelijkheden.
Een begin is steeds gekenmerkt door een idee, dat
dan verder vorm gegeven moet worden. Aleer een
concreet plan geschikt is voor uitvoering, is echter
energie nodig. Wij weten dat de idee én bij onze
leden én bij het Genootschap lééft. Welnu, laten
wij dan een begin maken?

H.

Artikelen—documentatie

Vorige week zaterdag, 16 februari, is de eerste ver
gadering gehouden van de leden van het N.FI.G.,
die zich hadden opgegeven voor deelneming aan
de vorming van de studiegroep Artikelen-documen
tatie.
De opkomst voor deze in hotel Terminus te Utrecht
gehouden vergadering bleek verbluffend groot.
Het bestuur van deze groep werd als volgt samen
gesteld: A. Hofmans, voorzitter, P. den Duyn,
cretaris-penningmeester (Overtoom 355, Amster
dam-W.), J. G. Antlevink en A. Kok.

In deze vergadering is tevens een verdeling ge
maakt voor de tijdschriften onder de referenten en
zijn afspraken tot stand gekomen wat betreft de te
volgen techniek van refereren.
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