
Uit de Centra 
Centrum Zuid-Limburg 

Het Centrum geeft in zijn verslagen blijk van levendige ini
tiatieven. Men hoopt in 1958 een begin te maken met een 
eenvoudig opgezet onderzoek naar de therapeutische moge
lijkheden bij silicose-patienten, waartoe contact opgenomen 
is met longspecialisten. V oorts is in een der studiegroepen 
een begin gemaakt met eeil. onderzoek naar de "driehoeks
relatie" patient-huisarts-controlerend geneesheer. Apothe
ker Maussen hield een voordracht over digitalis, Van der 
Maas sprak over hemolytische streptokokken en angina en 
Loyson hield een lezing over mastitis, waarbij uiteraard de 
mastitis puerperalis het meest in de belangstelling stond. 

Centrum Friesland 

De groep Kollumerland verdiept zich in de wissel werking 
tussen huisarts en specialist. In verband hiermede werd col
!eg<l: ~aspers, reumatoloog te Leeuwarden, uitgenodigd een 
mlerdmg te houden over de behandeling van reuma, waarbij 
tevens de verhouding tussen huisarts en reuma-consultatie
bureau uitvoerig ter sprake kwam. 

Centrum Apeldoorn 

Voorzitter en secretaris van het centrum zijn in contact ge
treden met collega Dr. W. Borst, internist, geneesheer-direc
teur van het Juliana Ziekenhuis te Apeldoorn; voorgesteld 
werd, dat de specialisten van de staf van dit ziekenhuis om 
beurten als discussieleider zullen optreden nadat door de 
huisartsen een groep patienten met analoge ziektebeelden 
zal zijn voorgesteld (in persoon of op papier). Voor de eer
ste vergadering komt een vijftal patient en met hematurie 
ten tonele, waarbij de internist de discussie zal leiden. Col
lega Borst zegde bij deze plannen zijn volledige medewerking 
toe. Overwogen werd tevens om in de stafbesprekingen van 
het ziekenhuis tevens het woord te verlenen aan de huisarts 
van de patient, die wordt besproken. Indien op deze wijze 
het centrum van het N.H.G. de stoot heeft gegeven tot een 
verbetering van nascholing B, zal het belang der artsen in 
hoge mate zijn gediend. Collega Borst zal ook contact op
nemen met zijn collegae directeuren van ziekenhuizen om te 
komen tot een region ale artsencursus voor bijvoorbeeld de 
IJsselstreek. Gedacht wordt aan de plaatsen Deventer, Zut
phen, Zwolle, Apeldoorn, benevens de omgeving van deze 
steden. Dit zou een bijdrage kunnen zijn tot nascholing A. 
Het N.H.G. zou een deel van de organisatie op zich kunnen 
nemen. 

Centrum Rotterdam 

Op verzoek van collega Zanen van de Gemeentelijke Ge
neeskundige- en Gezondheidsdienst zal het Centrum mede
werking verlenen aan een onderzoek naar de epidemiolo
gische verschijnselen van de A-griep. Opgaven van het aan-
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tal griepgevallen aan de hand van de afgelegde huishezoeken 
tijdens de epidemie van oktoher 1957 kunnen een inzicht 
geven over de verspreiding van de ziekte over Rotterdam 
en omgeving. Een aantal leden van het Centrum zegde 
gaarne medewerking toe. Het onderwerp "huisarts en sexuo
logie" werd in een door twee sprekers verzorgde lezing uit
voerig belicht. Dupuis gaf een breed overzicht over deze 
stof, waarbij hij tot uitdrukking bracht, dat hier een taak 
voor de huisarts ligt, doch waarbij ook naar voren kwam, dat 
vele huisartsen onvoldoende van deze problematiek weten. 
Na hem sprak Berkvens, die het probleem belichtte vanuit 
zijn gezichtshoek, de psychiatrie. 

Centrum Leiden 

Voorhorst sprak op de vergadering van 17 januari 1958 
over de mogelijkheden, het werk van de huisarts een hoger 
wetenschappelijk peil te geven, door zijn laboratorium-mo
gelijkheden uit te breiden. Door eenvoudige laboratorium
onderzoekingen van bloed, urine en feces kan de huisarts 
zijn verwijzingen naar de specialist meer gefundeerd do en 
plaatsvinden. De huisarts moet zich echter in zijn gehele 
gedachtengang instellen op het bestaan van een huisartsen
laboratorium. Viteindelijk zal een dergelijk laboratorium een 
efficiente praktijkvoering bevorderen. 

UIT DE NOTULEN 
Bestuursvergadering van 13 maart 1958. 
Bij de opening van de vergadering verwelkomt de voorzitter 
in het bijzonder Royaards, die de vergaderingen van het 
N.H.G.-bestuur zal bijwonen. De voorzitter brengt naar vo
ren, dat Royaards op de vergaderingen aanwezig is als 
persoon - mede wegens zijn verdiensten jegens het N.H.G. 
in het verleden - en niet zozeer uit hoofde van zijn func
tie van hoofdredacteur van Medisch Contact. Bij wisselingen 
van hoofdredacteur van Medisch Contact zal een even
tuele opvolger niet qualitate qua worden uitgenodigd de 
vergaderingen te bezoeken. 
Op voorstel van de Studiegroep "Patientenregistratie" be
sluit de vergadering over te gaan tot de verspreiding van een 
verklarende brochure van de werkkaart en de vervolgkaart 
zoals deze door de studiegroep zijn uitgewerkt. De brochure: 
benevens voorbeelden van de kaarten, zullen worden toe
gezonden aan de leden van de Landelijke Huisartsen Ver
eniging - met uitzondering van de leden van het Genoot
schap - alsmede aan pas afgestudeerde artsen. De verschij
ningsdatum is bepaald in mei 1958. De prijs per kaart is 
in tegenstelling tot eerdere andersluidende mededelingen: 
bepaald op 4 cent voor N.H.G.-leden en op 5 cent voor 
niet-N.H.G.-leden. 
De vergadering houdt zich verder bezig met enkele facetten 
van een farmacologische, farmaceutische en therapeutische 
voorlich ting. 
Voorts is aan de orde een uniform documentatie-systeem. In 
verband met de grote gecompliceerdheid van de V(niversele) 
D (ecimale) C (odering) zij het streven een niet te· ingewik
keld systeem, dat enerzijds de arts in staat stelt het zelf ge
lezene terug te vinden en dat anderzijds hem centraal vol
gens uniforme code ring (dus van buiten af) opmerkzaam kan 
rna ken op de beschikbare literatuur. In hoeverre een der
gelijk documentatiesysteem zonder ernstige tekortkomingen 
en de daarbij dan onontbeerlijke documentatiedienst reali
seerbaar is, is een apart studieobject. De studiegroep "Do
cumentatie van de huisarts" wordt opgedragen een pre-ad
vies ten aanzien van deze materie uit te brengen. 
Het rapport betreffende de enquete E.F. 3, samengesteld 
door de adjunctsecretaris Dr. A. Beek, wordt goedgekeurd 
en vrij gegeven voor publikatie in "huisarts en wetenschap". 
Naar aanleiding van een rapport omtrent een proefonder
zoek van de heer K. G. H. H. Doyle, efficiencyexpert van 
de Studiegroep "Praktijkvoering", besluit de vergadering te 
studiegroep te verzoeken meer van deze onderzoekingen te 
laten uitvoeren, opdat uitgebreidere informaties nopens de 
efficiency in de praktijkvoering beschikbaar komen. 
De vergadering wordt besloten met een voorbereidende be
spreking over de organisatie van het Congres 1958. 

K. G. Briihl, secretaris 


