
Geachte Collegae,

Zo sprak dr. 11. H. W. Hogerzeil als voorzitter
van de werkgroep tot oprichting van liet Neder
lands 1-luisartsen Genootschap. zijn gehoor toe in
de aanvang van zijn rede op de oprichtingsvergade
ring. De oprichting is nu verleden tijd geworden,
doch de beschouwing, ter inleiding van die op
richting door dr. 1-logerzeil gehouden, moge hier
worden vastgelegd en tot gemakkelijker lezing wor
den getransponeerd in een daartoe geëigende re
dactionele vorm. Dan komt de inhoud van zijn be
toog, na de bovenaangehaalde beginregels, op het
volgende neer:
Er hebben zich 500 huisartsen, dat is 14 procent

van het genootsciap_opgegeven, nadat 1ifö6}-
t6Fd oprichting bek was gemaakt, ergo

nog voor de oprichtingsvergadering. Dit grote aan
tal heeft de werkgroep verheugd en gesteund in de
opvatting, dat er aan een dergelijk genootschap be
hoefte bestaat. Doch dat aantal heeft de werkgroep
tevens doordrongen van de veranhvoordelifkheid,
welke zij op zich had genomen en dat zij de ver
wachtingen, die de zich voor het genootschap aan
meldende huisartsen daarin stelden, zeker niet
mocht beschamen.
Die verantwoordelijkheid zullen alle leden van het
genootschap gemeenschappelijk moeten dragen te
genover de geneeskunst en tegenover allen, die
met belangstelling de ontwikkeling van het genoot-
schap volgen. Alleen de inzet van de gemeenschap
pelijke activiteiten zal in staat zijn de nu geboden
kans om de wetenschappelijke nitoefening van de
geneeskunst door huisartsen te bevorderen, tot een
levende realiteit te maken.
Geen geringe opgave heeft liet genootschap zich
zelf gesteld. Niemand weet precies wat een huis
artsengçpeesktioudt, noch naar uitgebreid-
held en brenzing, noch naar de wij aröj
wetensclrnppi4ijW ibidiiiiïM moeten dnl
jlooÏenEMEiTziet alleen bepaalde mogelijkheden

Voor het eerst in de geschiedenis van de Ne
derlandse artsengeineenschap komt vandaag
een groe;) huisartsen bijeen, uit alle (leien van
het land, om gezamenlijk overleg te plegen
over cle uitoefening van hun geneeskunst.
Een vergadering alleen. van en voor huuisart
sen en alleen gewijd aan hun eigen medisch
tcetensehappelijk-e interessen. Een situatie clie,
tot nut toe, voor ons niet vanzelfsprekend was
en waaraan wij eerst zullen moeten wennen.

en weet een bepaalde eigen opdracht als huisarts
te hebben, maar niet, hoe deze amorfe energie
in concrete daden en gedachten uit te kristallise
ren. Daardoor verkeert men in een impasse, welke
zich als onmacht doet gevoelen,

Motief tot oprichting
1-loewel ook reeds daarvoor, is toch vooral sinds
1945 het denken ovjr de positie en de geneeskunst
van de huisarts sterk geïntensiveerd. Medisch Con
tact, liet Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
en andere medische periodieken, zowel hier in Ne
derland, als in liet buitenland, vijdden uitvoerige
beschouwingen, publikaties van commissies en en
qu&tes aan dit vraagstuk. De medische faculteiten
en met name de hoogleraren in de sociale genees
kunde, deden studies hieromtrent het licht zien.
Als voorbeeld moge dienen, dat tijdens het lustrum
van de IJtrechtse Universiteit van dit jaar, de me
dische faculteit, een ochtend wijdde aan het on
derwerp: ,,De huisarts en de wetenschap”. Enige
huisartsen schreven een dissertatie over dit onder-
werk, en zo is allerwege een stroming merkbaar
die zich bezig houdt met de vraag’, ,,Welke taak
heeft de huisarts en hoe moet hij zijn geneeskunst
uitoefenen”?
Als laatsten, hebben wij zelfs ons als huisartsen
verenigd om deze vraagstukken te bestuderen.
1-liermede een ontwikkeling volgend, die men ook
in andere landen hebben gezien. Te denken is hier
bij aan de oprichting van de American Academv
of General Practice, iEiT71Zkika en aaile
oprichting vantlïEUdllege of General Practioners
in 1952 in Engeland.
De Werkgroep is ontstaan doordat enige huisartsen
over deze vraagstukken met elkaar contact hadden
en meenden, dat het mogelijk was in Nederland
een wetenschappelijke vereniging voor huisartsen
op te richten. Hadden zij dit initiatief niet geno
men, dan had vroeg of laat een andere groep soort-
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gelijke plannen opgebouwd als wij nu hebben ge
daan. De tijd is er rijp voor en er zijn op dit mo
ment mogelijkheden, dat de huisarts zijn eigen
geneeskunst wil en kan hervinden.
l-Iet motief, dat heeft geleid tot de oprichting van
het N.H.G., stoelt zich op een aantal onderwerpen,
die men telkens weer in de literatuur behandeld
vindt.

1. De huisarts en de geneeskunst welke hij uit-
oefent.

2. De patiënt die hij behandelt.

3. De samenwerking met anderen.
4. De temporaire maatschappelijke structuur waar

in deze geneeskunst een plaats heeft.

Artsen-groeperingen
Sinds de twintiger en dertiger jaren, maar vooral
sinds de laatste wereldoorlog, bestaat er een toe
nemende vraag en noodzaak naar artsen, die 2ich
op een bepaald detail-gebied specialiseren. De ma
teria medica wordt door uitgebreidere kennis en
door steeds verdergaande vertechnisering zo inge
wikkeld, dat een verantwoorde medische zorg, zon
der aanwezigheid van deze detail-specialisten, on
bestaanbaar is. Zij hebben als karakteristicuin in
hun geneeskunst, dat zij niet de totale mens maar
een bepaald gedeelte van deze mens behandelen.
Daarnaast brengt onze maatschappij-structuur met
zich mee, dat zorg voor een doeltreffende Volks
gezondheid alleen bereikbaar is met een groot aan
tal dirigerende en uitvoerende organen op sociaal-
medisch gebied. Men denke aan de historisch ge
groeide, sociale voorzieningen zoals; ziektewet,
ongevallenwet, invaliditeitswet, ziekenfondsbestel,
met hun daarbij behorende medici, in dienst der
Overheid, semi overheids- en soortgelijke instanties.
Behalve deze sociale voorzieningen, welke een lo
gisch sluitstuk vormen op de directe geneeskunst,
streven sommigen er steeds meer naar, om zelf
een stuk positieve gezondheidszorg te gaan uit
oefenen. In dit verband is te wijzen op de talrijke
consultatie-bureaus met hun gespecialiseerde zus
ters en sociale werksters, die het gehele gebied der
directe geneeskunde penetreren.
Voor uitvoering en toezicht op de sociale voorzie
ningen en voor beoefening van een stuk positieve
gezondheidszorg is een grote groep meclici aan
wezig, de sociaal-geneeskundigen.
Zij hebben twee karakteristica in hun geneeskunst
nl. een dualiteit in hun verantwoordelijkheid en
een ob/ectivering in hun medisch denken en hande
len. Dualiteit in verantwoordelijkheid, tegenover
de gemeenschap enerzijds en tegenover de patiënt

anderzijds. Objectivering in medisch denken en
handelen, door denken in maatregelen van alge
meen belang en door het behandelen van patiënten
als groep. Ten opzichte van de realiteit, een ge
schematiseerde voorstelling van zaken, maar als
denkschema noodzakelijk om een geheel van ver
houdingen tot klaarheid te brengen.

Positie van cle huisarts
Terwijl nu bovengenoemde groepen snel en doel
treffend evolueerden, bleef de huisarts een positie
bekleden welke hij nog steeds grondde op vroegere
verhoudingen en situaties, toen waardevol en aan
gepast, nu ondoelmatig en niet in overeenstem
ming met zijn mogelijkheden in deze tijd.

V66r de huidige verbeteringen economisch zwak,
zonder een eigen wetenschappelijke traditie en op
geleid door op hun gebied deskundigen, maar ten
aanzien van de huisartsengeneeskunst ondeskundi
gen, ontbrak hem een samen evouteren met de an
deren en miste hij een positieve uiteenzetting en
opbouw van zijn speciale taak in het geheel der
volksgezondheidszorg. Voorlichting en voorstellen
ter verbetering werden wel gedaan door niet-huis
artsen, maar daarbij werd de huisarts vaak sluitstuk
van andermans betoog en werd hem medegedeeld
dat dit of dat nu typisch werk voor de huisarts
was. Zijn eigen kritiek ontsprong vaak aan nega
tieve instelling, welke alleen gericht was op behoud
van afbrokkelend terrein. Ik noem U de controver
sen met de specialisten t.a.v. de behandeling, met
de bedrijfsartsen t.a.v. hun terrein.

Ervaringen in dc psychotherapie hebben ons ge
leerd, dat noch suggesties van anderen noch nega
tieve instellingen van onszelf, in staat zijn een wer
kelijk gezonde genezing te bewerkstelligen. Al
leen eigen bezinning in confrontatie met anderen,
allcen een zelf overtuigd zijn van noodzaak en mo
gelijkheid zal ons helpen om vanuit het oude ideaal
een nieuwe geneeskunst op te bouwen welke haar
natuurlijke plaats inneemt binnen het geheel der
medische zorg. Niet tegenover, maar naast de an
dere medici en in samenwerking met hen.

Gelukkig zijn er van de huisartsen zelf en ook van
anderen tal van positieve bijdragen hierover ver
schenen. Bovendien schijnt de tijd van nutteloze
controversen tussen de artsengroepen voorbij. Het
Wetenschappelijk gedeelte van het Congres der
Maatschappij was hiervan een duidelijk voorbeeld
hoe de medici, uit de verschillende groepen, spe
cialisten, sociaal-geneeskundigen en huisartsen
weer elkaars taal gaan verstaan ten voordele van
allcn.

Wie is de hedendaagse mens?
Ten aanzien van onze patiënten moeten wij beden
ken, dat dit hedendaagse mensen zijn die ziek zijn
Wie is deze hedendaagse mens?
1-leeft Europa en liet V.E. denken in vroeger eeu
wen vanuit de collectiviteit de individu type mens
gecreëerd, de huidige wereld en met deze liet hui
dige algemene denken, schijnt een situatie te schep
pen waarbij het individu type mens overgaat in de
gemeenschap-mens of wil men denigrerend zeggen
in de asfalt- of massamens. De voorzitter der Maat
schappij heeft deze mens en zijn situatie zeer fraai
beschreven in zijn jaarrede, welke men afgedrukt
vindt in M.C. van: 1956 no. 44, blz. 665.
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Urbanisatie, industz-ialisatie, internationalisatie, de
angst voor een nieuwe chaos en de ontkerstening
heeft zeer sterk de idee naar voren gebracht van
,,eendracht maakt macht”, en ,,twee zijn sterker
dan één”. De uit deze gebeurtenissen voortkomen
de nivellering heeft van de mens een bepaald stan
daard-type gemaakt, volgens een bepaald proto
type. Niet voor niets heet een van onze meest ge
waardeerde radiofiguren, de familie ,,Doorsnee”.
Men behoort te zijn en te doen volgens een bepaal
de ,,doorsnee” door de som van de verschillende
Nederlandse meningen. Deze massaficering van
de burger tot een collectiviteit bracht in de be
schouwingen van zijn problemen een objeetivering
en verzakeling met zich mede, Niet één mens, maar
dé mens, de groep, de horde is maatgevend. op
komst van hordebegrip brengt met zich mee, een
verminderde toekenning van waarde aan de mens
als individu, zowel door hemzelf als door zijn mede
hordeleden. De mens zelf is niet belangrijk maar
hijzelf als lid van de groep.

Twijfel aan eigen totaliteit
Hierdoor treedt een verlies op van persoonlijk to
taliteitsgevoel, van in zichzelf voldoende zijn. Deze
twijfel aan eigen totaliteit doet een gevoel van
angst en vereenzaming ontstaan, hetwelk hem
steun doet zoeken bij anderen om hiermede een
nieuwe totaliteit als som van alle niet totale indivi
duen op te bouwen.
Als anthropologisch totaal heeft de mens hierop nog
geen antwoord kunnen geven, maar verkeert in een
voortdurende spanning tussen verticale eenzaam
heid en beleefde eigen persoonlijkheid naast hori
zontale gemee.nschapsbeleving met een gevoel van
ont-persoonlijking.
Zo zien wij, ën in de hedendaagse geneeskunde èn
in de hedendaagse mens gelijksoortige verschijnse
len optreden, wat op zichzelf logisch en verwacht-
baar is.
Ten aanzien van de geneeskunde specialisering op
het detail, met voorbijzien van de totaliteit en ob
jectivering in denken en handelen op de groep meer
dan op de individu.
Ten aanzien van de mens een verminderde waar
dering voor de individu als persoonlijkheid, ge
paard gaande met vereenzaming en angst voor het
alleen zijn, waarbij als compensatie een objective
rende collectiviteitsgedachte optreedt.

Spanning in de geneeskunst en in de maatschappij
over een juiste verhouding in waardering tussen
deel en geheel.
Alleen samenwerking met andere medici zal het
mogelijk maken onze geneeskunst uit te voeren.
Huisartsgeneeskunst zonder teamwork met medici
specialisten en met sociaal-geneeskundigen is in
Nederland onbestaanbaar.

Drie richtlijnen

Hoe dient deze uitoefening der geneeskunst van
de huisarts te zijn? Voor alles interesseert ons de
patiënt die zich onder onze behandeling stelt en
daarmede de diagnostische en therapeutische pro
blemen, die zijn klacht met zich brengt. Ik moge U
herinneren, dat in onze enquéte juist deze vraag
significant naar voren sprong, temidden der andere
antwoorden (241 der artsen of 80% beantwoordde
deze vraag positief).
Om aan deze opgave te kunnen voldoen zal de huis
artsengeneeskunst moeten worden opgebouwd van
uti 3 richtlijnen, welke als even zovele principia

nen worden aangemerkt en wel:
a. Kennis der diagnôtfék van ziekten volgens

natuunvetenschappelijk-exate en zintuigelijk
waarneembare maatstaven.

b. Inzicht in de persoonlijkheidsstructuur en de
persoonlijke situatie van de patiënt.

c. Realisatie van milieu- en sociale factoren_bij
het instellen d’er Ïherie.

Welke eigenwaardheeft de geneeskunst van de
huisarts en de situatie waarin de huisarts deze
uitoefent om hieraan de eisen, te kunnen beant
woorden?

Bij de huisartsengpskunst vindt men een aantal
karakteristica, welke d ogelijkheid hiertoe bie
den:

1. De patënt bepaalt zelf, dat hij de huisarts
nodig heeft. Hij wordt niet gestuurd maar
vraagt vrijwillig, als individu, de huisarts om
een advies.

2. De huisarts ontvangt iemand, de patiënt,
waarvan hij niet weet waarvoor hij komt. Hij
ontvangt en benadert hem dus primair als to
taliteit. Hij waardeert de klacht als een be
paalde uitingsvorm van een hem voordien
reeds bekende persoon en past deze klacht in
het geheel van een hem bekende persoonlijk
hei ds-structuur.

3. De patiënt is hem voordien bekend door de
continuïteit van zijn relatie met deze patiënt
in zieke en gezonde uitingen. 1-lij leest als
huisarts automatisch de biografische anam
nese van de patiënt mee.
Zoals hij de temporaire klacht plaatst in het
geheel van de persoon, zo plaatst hij de ,,ziek
periode” in het geheel van de continuiteit.

4. De patiënt ziet nog in de huisarts een ,,per
sona”, een stuk gepersonifieerde maatschap
pij-structuur. Hij verbindt hiermede aan de
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arts bepaalde begrippen van lichamelijke en
geestelijke gezondheid. In zijn relatie met de
arts confronteert hij zich ook met hem als
met een stuk gemeenschap in zijn hoedanig
heid van gemeenschapsmens. Omgekeerd kent
de huisarts zijn patiënt in zijn situatie als lid
van een gemeenschap en weet van zijn sociale
en sociologische verbanden.
Deze situatie schept voor de patiënt de mo
gelijkheid tot het terugvinden van de weg
naar de gemeenschap, indien de arts hieraan
tegemoet wil komen, voor de arts de moge
lijkheid de patiënt in zijn juiste sociale en
sociologische structuurverband terug te plaat
sen, indien de patiënt door de arts hiervoor
begrip wil hebben.

Samengevat richt de geneeskunst van de huisarts
zich 01) de individu als totaliteit van zijn persoon
lijkheid, in zijn persoonlijke situatie, gekend in de
continuïteit van zijn levensgeschiedenis en naar
mate van zijn sociale en sociologische structurele
mogelijkheden.

Werkzaamheden
welke door de Werkgroep zijn verricht

Onze tijd is voornamelijk door organisatorische za
ken in beslag genomen, waarbij wij ons, langzamer
hand, enig inzicht vergaarden in de moeilijkheden
die dit met zich mee bracht. In onze besprekingen
werd duidelijk dat voor de opbouw van een huis
artsengeneeskunst, voor alles, aandacht moest wor
den geschonken aan S hoofdpunten:

1. De scholing van de huisarts in de huisartsen-
geneeskunst.

2. De nascholing van de huisarts in de algeme
ne geneesküt.

3. Bestudering van wetenschappelijk onderzoek
oiderwerpen uit — de huisartsengenees

kunst.
Deze drie gedachten heeft de Werkgroep getracht
in haar beleid te verdisconteren. Op4e kaart van
Ne4erlapd stelt elke groene speld een toekomstig

dmogeTiflcEeWf6fli&
krijg van naholing. Contact met diegenen die
&ze nascholing_ven zal uiteraard nagestreefd
worden. De nascholing aan de hErts moet be
staan uit ondenverpen van de algehele geneeskunst
welke voor zijn geneeskunst variE1Telg zijn. Ce
streefd zarmoeten iaa} 1fflifsdhlmon-
straties van patiënten als diagnostiscl]e prlemen
opntuurwetenscbppeIijkeb&is, maar odk als -
Neem van de P59 U2sip eze patiënt,
met een toelichting omtrent de sociale en sociT
gisehe factoren welke bij het tot stand komen van
de klachfn di patiënt eenR11i’bben gespeeld.
Niet onmoge1ijkï dat niet alliïd personen gevon
UWEinnen worden om deze, door ons als huis
iEts en belangrijk_geachte hï1ë?ënrflNlWfiuirI5e
te lichten.

Waaraan men zal moeten wennen
Zullen wij moeten wennen aan het feit, dat wij een

S

wetenschappelijke vereniging voor huisartsen heb
ben, wij zullen ook moeten wennen aan het feit,
dat de huisarts zelf aan andere huisartsen een pa
tiënt kan demonstreren, in samenwerking met an
dere artsen, niet-huisartsen. Deze demonstratie zal
niet een namaak-demonstratie zijn van een medi
cus-specialist, wat de huisarts niet kan, maar een
huisartsgeneeskundige demonstratie.
Om dit te leren schijnt het noodzakelijk om, bin
nen de regionale N. H.C.-centra, huistartsen-studie
groepen te vormen, waardoor de mogelijkheid wordt
geschapen voor refereren, liet houden van weten
schappelijke voordrachten en klinische demonstrat
tie met discussie. Alleen door zelf eigen patiënten
te gaan demonstreren, zal men in staat zijn zich zijn
eigen geneeskunst bewust te maken.
Eigen wetenschappelijk onderzoek en werk is in
staat een geneeskunst weer levend te maken. Het
leert eigen mogelijkheden en grenzen zien en schept
steeds weer nieuwe vraagstellingen. Het zal ons al
len echter zeer moeilijk vallen ons te ontworstelen
aan onze puberteit, eigen verantwoorde wegen te
gaan en deze door te geven aan jongere collegae.
In verband hiermede hebben wij mogelijkheden
overwogen om voor pas afgestudeerde artsen, as
sistentplaatsen beschikbaar te stellen in praktijken
welke door het N.H.G. hiertoe geschikt geacht wor
den. Hierdoor zal het mogelijk zijn bestaande tradi
ties en ervaringen aan de jonge huisarts door te
geven.
Zoals de int?rnist de internie van een internist leert
en een bedrijfsarts de bedrijfsgeneeskunde van een
bedrijfsarts, zo kan de pas afgestudeerde arts het
best de huisartsengeneeskunst van de huisarts le
ren. De hierboven uiteengezette overwegingen heb
ben de Werkgroep bij oprichting van het N.H.C.
geleid en tenslotte dan nog wat momenteel in con
creto kan worden aangeboden.

Plannen van de Verkgroep oprichting N.H.G.
Na het lezen van deze uiteenzettingen zal men
misschien zeggen: ,,Aardig, maar ik zie het
nog niet gebeuren.” Die reserves, die ook de onze
zijn, zijn begrijpelijk. Onze vaste overtuiging ech
ter, dat alleen de huisarts zelf verantwoordelijk kan
zijn voor de opbouw van zijn geneeskunst, heeft
ons duidelijk gemaakt, dat deze weg bewandeld
moet worden of dat anders inderdaad een devalua
tie van onze geneeskunst zou optreden, welke 01)
een faillissement zou uitlopen.
Naast de plannen omtrent scholing ,na-scholing
ifWëtenschappelijk werk, welke plannen iiâRr
dÖTdë daarv6flWFffièn commissies zullen wor
den uitgewerkt,_kan het_volgende worden gesteld:

1. Werken, zonder goede outillage, is onmoge
lflk-. NddïWis dat aI1erëFt gezorgd woîdr&t
a huisarts over een praktische optimale me
tliode van praktijkvoering beschikt. Bevorde
ring van een goede patiënten-registratie, is
er een voorbeeld van hoe wij ons diEHken
op tc lossen, Dank zij de gegevens, verstrekt in

Vervolg up pag. 11

t’



toeIstelIingen van de Studiegroep
Het kwam het bestuur van het Nederlands Huis
artsen Genootschap voor, dat, om tot bepaalde con
clusies te kunnen komen, de problemen welke met
de administratie van de huisarts samenhangen in
groter verband bestudeerd dienden te worden.
1-liertoe werd tijdens het Congres een Studiegroep
gevormd, die van het N.H.G. is gestart. Zij stelt
zich liet volgende ten doel:

1. te komen tot één of meer algemeen aanvaard
bare vormen van patiënten-registratie, waar
door de gegevens van spreekuur- en huisbe
zoek zodanig vastgelegd kunnen worden (in
combinatie met het opbergen van specialis
tenbrieven), dat deze gegevens te allen tijde
gemakkelijk te raadplegen zijn;

2. te komen tot een zodanige patiënten-registra
tie, dat bepaalde patiëntengroepen (bijv. ver
deeld naar leeftijd of geslacht) op eenvoudige
wijze uit het registratiesysteem naar voren
kunnen worden gebracht;

3. te komen tot een patiënten-registratie, waar
bij bepaalde wetenschappelijke vraagstukken
betreffende bepaalde patiëntengroepen (zie
sub 2) per arts of per groep van artsen be
werkt kunnen worden;

4. na te gaan, in hoeverre de mogelijkheid be
staat om de bovengenoemde drie registratie-
systemen te combineren;

5. praktische mogelijkheden aan te geven wel
ke bijkomstig met bovengenoemde vraagstel

Vervolg van pag. 8

de enquête Ten Cate/Van Deen over de pa
tiënten-registratie, beschikken wij over een
schat van materiaal hieromtrent. Vanwege
liet N.1-T.G. zal een publikatie worden ver
zorgd, waarin men al de gegevens over pa
tiënten-registratie zou kunnen vinden om zich
te dezer zake te oriënteren.
Na onderzoek en proefgebruik in enige stu
diegroepen zal liet mogelijk zijn een of twee
optimale systemen voor patiënten-registratie
samen te stellen. 1-loe groot het voordeel hier
van is, zowel werktechnisch, als bij verhui
zing van patiënten, als voor liet wetenschap
pelijk bewerken van gegevens, als ook finan
cieel, behoeft niet nader uiteen te worden
gezet.
Eenzelfde wijze van werken willen wij ook
ten aanzien van de andere hulpmiddelen
van de huisarts volgen, zoals het laborato
rium, de verlostas, praktijkruimte, huisarts-
assistentie enz.

2. Voor velen onzer is het op de hoogte blijven
met de medische literatuur en de vorderin
gen der medische wetenschap een probleem.
Om hierin te voorzien, wordt getracht een
documentatie-systeem voor huisartsen op te
bEuwen en waarvan wij verwachten dat zij

lingen te maken hebben (bijv. betreffende het
meenemen van de administratie naar het buis
van de patiënt enz.);

6. na beantwoording van bovengenoemde vra
gen te komen tot één of meer algemeen aan
vaardbare vormen van financiële administra
tie en

7. te onderzoeken in hoeverre de financiële ad
ministratie te combineren is met één van de
sub 1, 2 of 3 aangegeven registratie-systemen.

Streven naar conclusies
Tenslotte zal in de Studiegroep nagegaan worden,
in hoeverre het mogelijk zal zijn ook te komen tot
bepaalde conclusies betreffende onderdelen van
de huisartsenadministratie, welke zich tot lieden
aan de invloed van de huisarts zelf hebben ont
trokken, waarbij dan vooral gedacht dient te wor
den aan de formulieren betreffende de ziekenfonds-
administratie.
Floever deze studiegroep haar bemoeienissen op dit
gebied zal uitstrekken, zal enerzijds afhangen van
de begrenzingen, welke zij zich zelve zal stellen,
anderzijds van de wens, welke hieromtrent door de
leden en het bestuur van liet N.H.C. geuit zullen
worden. Wij stellen ons voor om van tijd tot tijd
in deze Mededelingen verslag uit te brengey van
de resultaten van ons onderzoek.

Namens de studiegroep
Dr. R. S. TEN CATE, voorzitter

voor huisartsen een grote inlichtende en voor
lichtende waarde zal hebben.

3. Verschillende instanties hebben ons reeds nu
spontaan toezeggingen gedaan behulpzaam
te willen zijn bij vormen van wetenschappe
lijk onderzoek o,a. ten aanzien van de mor
biditeit en ten aanzien van methoden voor het
uitwerken van het opsporen van carcinomen
en het toetsen van geneesmiddelen.

4. Er bestaan mogelijkheden cursussen te_volgen
EaffEhidi&ep E het opnën&i

dbiografiiTi anamnese en in het voeren
1Té[iji?èk iiderleiding van zeer be

kvame dkEdëiiE

__________

5. H&]Iildlingen en Publicatieblad N.I-I.G.
zal men pogen tot een goed periodiek te doen
uitgroeien.

De mogelijkheden zijn er!
Cij ziet het is alles nog maar weinig, maar moge
lijkheden zijn er te over, indien gij althans zelf hier
in wilt medewerken. Onze plannen zijn nog zeer on
volledig. Er zal nog veel fantasie, doorzettingsver
mogen en geloof in eigen mogelijkheden en opgave
nodig zijn om een huisartsengenootschap te heb
ben, dat aan zijn gesteld doel beantwoordt: de we
tenschappelijke uitoefening der geneeskunst door
huisartsen te bevorderen.
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