
De landelijke opbouw van het N.H.G.

de officiële oprichting van ons genootschap
Oj) 29 december 1956, willen wij allen een be

gin maken met de praktische uitvoering van de doel
stelling, Van het begin af heeft bij de Werkgroep
oprichting N.H.G., welke nu tot het bestuur N.H.G.
is uitgegroeid, het inzicht bestaan, dat in de toe
komst het eigenlijke N.H.G.-werk door de leden
zelf, dus in de studiegroepen, zal worden gedaan.
Hiertoe zullen deze studiegroepen een grote mate
van zelfstandigheid moeten bezitten om levend en
oorspronkelijk te blijven. De studiegroepen zullen
daarom zelf hun studieobject kiezen en hun werk-
program opstellen.

Zoals het dus noodzakelijk is dat wetenschappelijke
studie zichzelf leidt, zo is het ook noodzakelijk dat
een vereniging van nu reeds 550 leden een admini
stratief-organisatorische vorm heeft, welke landelijk
uniform is, met mogelijkheden voor plaatselijke of
regionale uitzonderingen en waarbij zich dan de
noodzaak doet gevoelen van een organisatorische
schakel tussen N.l-I.G.-leden en N.H.G.-bestuur.
Het blijkt dus dat er zich bij de opbouw van een
wetenschappelijke vereniging twee grootheden
voordoen:
het eigenlijk wetenschappelijke werk en een orga
nisatie die dit wetenschappelijk werk mogelijk
maakt. Deze twee grootheden aangenomen, doet
zich nog een derde voor die de aandacht vraagt: er
moet ook aan de mogelijkheid tot wetenschappe
lijke publikatie alsook aan verenigingsberichtge
ving worden gedacht.

Wanneer wij deze drie grootheden op een eenvou
dige wijze zullen kunnen verwerkelijken, hebben wij
een oplossing gevonden voor de opbouw van ons
Genootschap. Hieronder moge volgen hoe wij ons
deze oplossing hebben gedacht. Eerst een uiteen
zetting over de drie hierboven genoemde groothe
den, daarna een opsomming in punten omtrent
functies en taken van de ontwikkelde structurele
verbanden.

A. De feitelijke organieke opbouw

Ieder N.H.G.-lid behoort naar de gemeente, waarin
zijn praktijk is gevestigd, tot een regionaal georiën
teerd administratief verband, waaraan wij de naam
N.H.C.-Centrum hebben gegeven (cf. het voorlo
pig reglement art. 4a).
De N.H.C.-leden bepalen zelf de geografische gren

zen van hun centrum, met in achtneming der geo
grafische grenzen van afdeling of district der
K.N.M.t.b.d.G. waartoe zij behoren. Een Centrum
kan een afdeling, meerdere afdelingen of een dis
trict der Maatschappij omvatten.
Een N.H.C.-Centrum heeft een administratieve, een
organisatorische en een coördinerende functie: een
administratieve als registratieorgaan voor de
N.H.G.-leden, die bij dit Centrum behoren,
een organisatorische als orgaan van overleg ter zake
de binnen de geografische grenzen van het Cen
trum gegeven nascholing in de algemene genees
kunst en ter zake de mogelijkheden van scholing in
de huisartsengeneeskunst, en een
coördinerende functie als orgaan, dat landelijke on
derzoekingen, georganiseerd door het bestuur
N.H.G., voor de leden binnen het Centrum en, als
orgaan dat onderzoekingen binnen het Centrum
verricht, do&rgeeft naar het secretariaat N.FI.C.
Elk N.H.G.-Centrum kent een bestuur, welks taak
is het doen functioneren van het Centrum, terwijl
het ook het wederzijds contact bevordert tussen le
den en bestuur N.H.G.

B. De mogelijkheid tot wetenschappelijke studie

1-Jet N.H.C. kent de volgende mogelijkheden voor
wetenschappelijke studie en hiertoe mag verwezen
worden naar MC 1956 37 549, waar deze mogelijk
heden besproken werden en veI:

1. creatieve studie in een_studiegroep

2. ipieve studie door het ontvangen van
scholing floling

3. g4ijjsprend werk door het scheppen van
mogelijkheden voor het doen van studie in
N.H.G.-verband.

De studiegroepen constitueren zich als volgt:
Jeder N.H.G.-lid kan conform zijn wetenschappe
lijke belangstelling lid worden van een bepaalde
studiegroep van het N.H.G. Er zijn verschillende
soorten studiegroepen, zowel naar plaats als naar
onderwerp. Binnen de geografische grenzen van
het N.H.G.-Centrum kunnen zich een of meer plaat
selijke regionale studiegroepen vormen. Deze plaat
selijke studiegroepen kunnen hun aandacht wijden
aan verschillende algemene onderwerpen (algeme
ne studiegroep) of aan een speciaal onderxverp (ge
richte studiegroep).
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Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat N.H.G.-le
den zich verenigen in een landelijke studiegroep,
waarvan de leden dus over het gehele land ver
spreid wonen. Over het algemeen zullen deze lan
delijke studiegroepen een gericht onderzoek doen,
bijv. studiegroep patiëntenregistratie.
Elke studiegroep kiest haar eigen discussieleider en
haar eigen rapporteur. In een kleine studiegroep
kunnen deze beide functies gecombineerd worden.
Voor een verdere korte opsomming van de functie
van de studiegroep en de taak van de discussielei
der en de rapporteur moge naar hieronder verwe
zen worden. Tot slot dient opgemerkt te worden,
dat bij kleine NRC-centra, Centrum en studie-
groep samen kunnen vallen, waarbij de taak van
resp. voorzitter en discussieleider en secretaris,
penningmeester en rapporteur kunnen worden ge
combineerd.
Ter verduidelijking moge nog eens gesteld worden,
dat dus het N.H.C.-Centrum als administratief-or
ganisatorisch-coördinerend orgaan optreedt voor al
le NJ-J.G.-leden binnen het N.H.G.-centrum (zoals
het Genootschap en het bestuur van het Genoot
schap landelijk voor alle N.H.G.-leden is), terwijl
de studiegroepen binnen het N.H.C.-centrum alleen
een aantal leden van het Centrum omvatten, gebon
den door een gemeenschappelijke wetenschappelij
ke interesse.

C. Wetenschappelijke publikatie
en organisatorische berichtgeving

Ieder N.H.G.-lid ontvangt op den duur mogelijkhe
den voor publikatie van onderzoekingen gedaan
door hem zelf of door zijn studiegroep; voorlichting
omtrent onderwerpen uit de huisartsengeneeskunst
of ut de algemene geneeskunst: documentatie over
onderwerpen welke met de doelstelling van het
NRC. overeenkomen; bondige en accurate be
richtgeving omtrent zijn verenigingsleven.
Oplossing van deze desiderata is niet eenvoudig.
Zal men bij een bestaande periodiek plaatsruimte
vragen? Zal men het wetenschappelijk en het orga
nisatorische gedeelte in zijn berichtgeving schei
den. in afzonderlijke, al dan niet reeds bestaande
periodieken? Zal men het wetenschappelijk gedeel
te fraai uitgeven, bijv. 3-maandelijks en het organi
satorisch gedeelte maandelijks als stencil? Zal men
zelf uitgeven of een combinatie aangaan? Het leek
niet mogelijk nu reeds te beslissen. Wel zijn wij er
van overtuigd dat een goede wetenschappelijke pu
blikatie noodzakelijk is, terwijl daarnaast een pret
tig leesbare vorm van verenigingsberichtgeving sti
mulerend kan werken.

Functies en taken
1-lierboven hebben wij U uiteengezet hoe de ver
schillende structuren in de opbouw van het N.H.G.
dooreenlopen en elkaar aanvullen. Thans volgt nog
een opsomming in punten van functies en taken,
waarnaar hierboven verwezen werd. Deze opsom
ming kan tevens dienen als werkschema bij de eer
ste Centrum- en Studiegroepbijeenko sten.
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Rechterhand

gevraagd!

J—JET secretariaat te Amsterdam groeit. De
bezigheden van de secretaris — zich aan

vankelijk beperkend tot het notuleren van de
vergaderingen der Werkgroep en het daaruit
voortvloeiende rondsture,, van stuk-ken met
een geringe correspondentie naar buiten —

nemen hand over hand toe. Inschakeling —

voor het typewerk — van zijn praktijkassis
tente was in liet begin van 1956 tot septein—
her van dat jaar voldoende.
Na het MC. 1956 no 37 werd zijn bureau
rerpla(lt t 11(1(1 de Mtiatscliapj,îj Ittit? een
half- tiiner met (le hulp van het bureau van
(It? I,.H.1’. en van het bureau van de Maat
schappij tot het oprichtingscongres het werk
aank-ondeit. Sedert het oprichtingscongres
heef t collega G. Dekker, secretaris-penning
meester der Maatschappij, zijn secretaresse,
mej. J. W’estenberg, als full-tiiner aan het
N.JI.C. afge5taan. Binnen afzienbare tijd zal
ook zij meer hulp nodig hebben. Want het
N.HG. groeit, zowel in aantal leden als in
activiteit.
Bin n en enige niaa ii den — vôôr 1 april —

zullc-n de Centrj’z zijn gesticht. Dit zal een
volgend- fase voor liet secretariaat zijn. Er
zullen verslagen bin nenkoinen, vragen ivor—
den gesteld, die moeten worden beantwoord,
suggesties worden gedaan, die voor nadere
uitwerking in aanmerking komen. De c-orres
pond’mitie zal toenemen. Deze zal moeten
worden gelezen en beantwoord. Dit lijkt nog
altijd een taak voor een ,izedieicç.
Uw secretaris heeft hulp nodig. Daarom . . . -

rechterhand gezocht! Br.

Het N,H.6-Centrum
1 une de

a. l.;rl:.anelit adi,itd,l.at,r! ,,iç’:L,nsa i,,riirli ‘iga.in vuur N.It.c:.—leclr,t.
ge..grauusrt, liug,ei,s,l etaaraitlililis _i nI ustrire etre K.NMil,et.0,;

Ii. a15’t’llue pui .9 rLnlgiplg ruil, lat. l,lsse Ii ledeti LII li.slInur Nll.fl.;
t. .uvr.- leg ip,rnkr sri,,, liiie 1 ,tl,s;l,lse,, s k tunst;
.1. uusc,- lig it,akr .tasrltuuliltg all,’iluuell. S’rtuets kunst.
Ilul ce ner.pnu s..rgatlr, tri.,s pel kwa taal •ut. en Las le lulaalsen.’,
,.‘.t’i,sle lag l,ijv. 2e.l,,n,I,p dag van di eerste kse.taaln,aanul. Oi,
dec,; l,ij.e.,k ,,tnsle ii kupipnepu ag la l.n.uten van lanelulijk helang lr
luancield ,oppdi_ti suelke ‘uur sr.rke.u Irvuu,,,, aan de leden zijn lupkenel
g.uu,aaki door pui .srcr,lanaat Nut?.
1a;,k ilesI nu r

,,u,rriI 1cr.
l. al4’,puo,pr leielin5’ valt un ce,ulrntn
2. sljititil tuit en nrgappis.Ien van Stttdurs’ene pen nu mii liie Centrunti;
5cr retaris:
1. LDIIVDÇCICII ce rluttuv.p pad.rnug;
2. n,pttilurett Crttltnittvpp gade, jt,,’ en het rende,, vat, ren sa.nex,vatti.tg

hiervan aan de Cezttt,ntt’lpdeuu niet een afselutift aan liet sterelartaat
N lIG.;

3. registratie ceni,nnledrn en .Sttutliegn,uplrdett;
4. n.a k cxl van eelt kip t t jaarve. slag ‘iie’ afiel, riEt aal, liet secrelartaat

NIEt?.;
5. aal, de itutuetie ,,an secretaris zijn vtr—

set ndext;
lenningn,cestcr:
1. luelteer gelden NHG.cettlr,txtt
2. lie tnta ken van rel, Ei na,, ciee t jaatvir. lag niet aficli t Er aan dc uctt—

nixtgtneesler N.Il.G.
Vervolg op pag. 16
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Huisartsen
GAAN STUDEREN

in het dagblad De Tijd heeft men een interview
(met portret) van de voorzitter van het N.H.G. kun
nen aantreffen. Wij geven hier de aanhef van dat
artikel weer:
,,In de kringen van de Nederlandse huisartsen
heeft een enige maanden geleden door enkele col
legae genomen initiatief grote weerklank gevon
den. Enkelen stelden toen de vraag, hoe een meer
wetenschappelijke uitoefening van de geneeskunst
door de huisartsen bevorderd zou kunnen worden.
Hieruit is voortgevloeid de oprichting van het Ne
derlands Huisartsen Genootschap, dat dezer dagen
te Utrecht in constituerende vergadering bijeen is
geweest.
,,Tot voorzitter werd gekozen de 38-jarige dr.
H(erman) H(endrik) W(illem) Flogerzeil, die sinds
1945 in Zwolle een huisartsenpraktijk uitoefent. Met
hem behoorden o.m. tot de oprichters de artsen dr.
R. S. ten Cate te Wassenaar en K. 0. Brühl te Am
sterdam, welke laatste het secretariaat vervult.
,,Vââr hij zich in Zwolle vestigde, heeft hij na het
behalen van het artsendiploma van 1948 af als
waarnemer een praktijk in Zwijndrecht beheerd.
Dr. Hogerzeil volbracht zijn studie aan de Rijks
universiteit te Utrecht, nadat hij in Den 1-Jaag het
cbr. gymnasium had doorlopen.
,,Dat het idee, dat aan de oprichting van het nieu
we genootschap ten grondslag ligt, de nieuwe voor
zitter niet vreemd is, moge ook blijken uit het proef
schrift, waarop hij in 1954 te Utrecht bij prof. dr.
Hornstra promoveerde: ,,De resultaten in een huis
artsenpraktijk”.
,,De wetenschappelijke bewerking van de proble
men, die de huisartsenpraktijk meebrengt, laat dr.

Flogerzeil zeer weinig tijd voor hobbies. Nam hij
tijdens zijn studententijd nog deel aan de race-roei-
sport en verpoost hij zich thans buiten zijn vakantie
niet het maken van wandelingen met zijn echtge
note en vier kinderen in de zich daarvoor bij uit
stek lenende omgeving van Zwolle, de studeerka
mer trekt hem in zeer sterke mate. Vooral nu hij
enige tijd geleden een andere woning heeft be
trokken, gelegen aan een der singels van Zwolle,
die aangelegd zijn over de oude stadswallen.
,,Dr. Flogerzeil is een bescheiden mens, die de per
soon achter het werk van het nieuwe Genootschap
onbelangrijk vindt, als het maar gebeurt. De hoofd-
gedachte van dit werk is wel het zoeken naar de
vorm, waarin de huisartsen het best de geneeskunst
kunnen uitoefenen.”
Aldus de introductie door De Tijd.

Vertplg van paç’, 13
ovra Dr. GElDEN

a. Elk Centen,,, Is, ijgt per aail5’cslii,c,i lid cei I,i:deaq pel jar
ttsirxjdt,,g dii als’titiciii ki,sic,,; intiteli de l,eiiiitligtle geit1,,,, dtt

lieti,as’iiversri hij, le,i, tiic,,i en lie t ccli ie,, iii, iki itI vinne k le
svi,itlrt, i,,getl:e,,d tij de pennillglileester van liet NJt.G.

Ii. Dc. peiii,iiigxnei-sier vat, int Ccnlri,,i, is vc,ra,it’vctot cielijk voor liet
teer jhr ‘jeicleit

cli, la 1111111 uur v. lii CCII l,l,,ltseluke ili,citeg ei’’,’ 1 ‘mlie,, tilt Cent- liii,

IlilIvalig ttie visie rijn siuitlie5’!-iic ii Iii’,,,, tligtli: gelden ‘un,- iie alge in ii,:

ilsieli valt iii lelloing nee sier eau liet C r,iir,,,i,
c. De ,alitw,rlet,r val, ccii landelijke ,.u,;tl,ectcie. iuntvangt zijn geitle,,

‘cli tst: :eks va,, di, pennie.gii ee str r vail liet N. It -0. N,,dat een
Iwg,nti,ig ‘s, tte le :iiaken kiusti.,, is inged:end hij cle peiling—
,i,ee’Ierva ii liet N .1-t. 0. cii deze begroting is ge dge ce,, -ci ci uur lie t
les ‘‘‘‘Ir val, liet N.Il.G.

5TUDIEGROEI’EN
ipidien een N.H.G.litl ziel, aacslu,il hij een stntliegrne3, nielli hij tiit
aatttjesee,eiar,s’a,, zij ii c»t, ii,,,.

De sititi icl,rncw
a. stelleil Ii,,,, agei, net k10 ngraitiuiuaop;
Ii. seilzeil te,, tleçc,issie.leieler aal,;
t. Wijze,, ccli talil,lur,eulr aal,;

ci. k,,,,iien ii, overleg itiet liet llu’stnu,r van liet Centr,i,i, en iii i,ve.x leg
‘‘let Iie t Ii es t,nur van Ii et N .1 tO. adviseurs aa nu rek k cii.

Taak ,iiscuss!clei,ler:
a. leiding eioet,ssie
Ii. vera,,tsrntt,deltjk s,,orsrete,,sel,als,elijki, ga’lg van zaken liinlteil

lie sutidui’q iie,;
leg file t tiestu, ir N. H.G . .Ce, iii tin’

Taak rapporteur:
a. a relti ceien lia ,,tlcli:,gen ac,,diegroc 1’

toi,ds,nue,,sa,nei,-rttiiutien, slelIliuge,, en rus,iel,esies ‘all de hnjecii—
k,in,s,cn a,l desi,itliug,nep;

c. ja:n-venlasni,,kei, van cle st,id:eqnielu;
ci. 1uihilk-n en n,tk,,i,tsIt,n stntlicg,ncp;

hselner van de gel,len ‘an cle stndiegrnei,i,et a,-verslag aal, de
l111i11 l,’lluii’%ui•x val, ht,:i Cietit,, liii;

t. nig,-iv’s:sti,e:,strllin,,’snid,eg,nei, aal, de lielnikken secretaris val,

liet Ceiiti ,tii,.

De si,,dieg,-nt-ieii l,n,iden zo mogelijk tili vaste dage,, ee,, liijeenk,i,nsi
liiie. iitlere. ‘eiste tl,ntderdag valt di ,,iaantl, atlia,,kzlijk van 1,,,,, stil—

lie,,,, dein ei

Aleemene opmerkingen

liet liest,n,, N.i tO. vijl gaailie iitnsa,iseiispieke,-s selecteren i,ln
liet enge’ N.lt.G. it up an,he,e gtotere Ilieduselie hijjeenki,n,sien

ee,, villil dr,,eh,l Ii: laten l:iillcleii. Goede vnnrdracli,e,i iii st,idieigrnr1,eii
lii cliiie ii,, Cenirm:,l,ij ie,, k liltiste:, n t uh aldnli,,gs’eieaii.riiige,,

der n,aaitel,,als;nj ssnicler. geluiit,tie,,. seaar::a de tni,,zj,te’;- van liet Ce,,.
lenin liet 1 sesmi,i N.1{.G. l,i e:,ils i,is,,ii’rkzaa,n kan ,,uaken.
itet ii niuugelijk dat verschillende l,,kale gerieluie st,nliegro,:peui gelijk—
Muuirttge i,:d,’tss-e,pei, gaalt liesiliclere,, initder cl:it iiieil vail elkaa,ssveik
afweet. ‘Ier vlini ku,iiH,ig van tlnnl,iit,es ei’ Ier v-ergl-nt,,,g van de svaanle
tler,,,tLi,i,lsleii,ii,iitl, deze nuidziznekinge,, sri,, dcii geroiirdmee,d. Bij
liet nl,zette:i sax, een gericht nuudzrzt,ek thoet iiie,, clerh,alveversta,ttlig
ii,:rsee,etariaat N.li.G. hi,erva,i ,i, de h,niigie te stille,,, optlal an,ie,c
Cei,I,a np een de,,,’elijk c:,iderzn:’k i,p:,iexkzaa,n ssu,,tlezi gen,aakt.
In liet algelnee,, lijkt liet vzrst:,,,tiTg ziel, 11 liet hiegi,, vtsnl-zl ttie te leg.
Zeil 11h de al’,’e,utelie lokale ititil:eg,,uepen, liet l,nu,dei, vat, sreiei,sclialipe.
lijk,: v-iinz-i iuzcl,tr,i . l,et ,hetiunns luereti val, paiiviiiei, uit liet al,,’ei:iee ii

•i’erleg inzake ,tingelijkl,edrt, in lie, kader van hei N.ll.G.
Vr,e,,srh,apprlijk ,iii,lerzoek i% ccii kntnc ictIk:, d:cn, te no, det, gelesith

ii als l,uisaiisen ,,i’g vreinig of geci, c,vat ing it tiad,i,e
l,ebl,en.

VERANTWOORDING

De omvang van deze Alededelingen en Pit
blicaties bleek een zodanige, dat de kosten
van verzorging op de wijze als voor no 1 van
M. en P. geschiedde, niet of nauwelijks af
wijken van die voor de thans gevolgde en hier
bij aan de leden van liet N.H.C. voorgelegde
opzet. De redactie - trieende daaraan de vrij
heid te mogen ontlenen, althans voor dit num
mer, tot cle vorm van een ,,gedrukt tijdschrift”
te kunnen overgaan, vertrouwende daarmee
ook de lezer van dienst te zijn.
Uiteraard heeft (le redactie, deze vrijheid ne
inende, geen enkel precedent voor cle toe
komst willen scheppen of op best iiursbeslis
singen vooruit willen lopen . . . . hoewel zij
er natuurlijk niet blind voor is dat deze ,,proe
ve van een uitgave” voor het verdere een rol
zou künuen spelen.
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