
Praktische consequenties 

Lezing van de in dit nummer van "huisarts en we
tens chap" voorgelegde beschouwingen over nascho
ling kan de vraag doen opkomen, welke nu de prak
tische consequenties daarvan zijn. Het bestuur van 
het N.H.G. heeft zich in een vergadering met de be
sturen van de Centra op die vraag reeds bezonnen 
en men he eft het antwoord er op geformuleerd. In 
N.H.G.-verband is dit antwoord dus reeds bekend, 
doch voor de lezer in het algemeen kan het tot vol
ledige informatie strekken, wanneer de in bedoelde 
vergadering gegeven beantwoording hier nog eens 
worde herhaald. 
Men heeft dan in dat samenzijn van N.H.G.-bestuur 
met besturen der Centra vastgesteld dat ten aanzien 
van de nu reeds georganiseerde nascholing het de 
taak zal zijn van een Centrum-bestuur: 

a. na te gaan welke nascholing voor de led en van 
het centrum thans bereikbaar is; 

b. na te gaan of de beschikbare nascholingsmoge
lijkheden voldoen aan de behoefte van de leden, 
c.g. de huisartsen in het algemeen; 

c. zich te orienteren bij de leden individueel en in 
de studiegroepen welke onderwerpen men graag 
behandeld wil zien; 

d. contact op te nemen met plaatselijke of regionale 
organisatoren van nascholing ten einde overleg 
te plegen over: 
1. te behandelen onderwerpen, 
2. de mogelijkheid van het actief betrekken van 

de huisarts bij zijn nascholing, 
3. duur en frequentie van de bijeenkomsten, 

overwegende dat huisartsen enerzijds kunnen 
beoordelen welke behoefte aan nascholing 
zij zelf hebben, terwijl anderzijds de docen
ten kunnen beoordelen welke demonstratie 
c.q. onderwerp belangrijk genoeg is om on
der de aandacht van de huisarts te brengen. 
Streven moet zijn een uitgebalanceerd na
scholingsprogramma A en B, ook voor het 
nu reeds georganiseerde voortgezette onder
wijs; 

e. verslag te do en uitbrengen van de punten a tim 
d aan de secretaris van het N.H.G. en de secre
taris van de Commissie Nascholing. 
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In bovengenoemde taken heeft het Centrum-bestuur 
een analyserende, stimulerende en coordinerende, 
vermoedelijk bij uitzondering een organiserende 
taak. De organisatie moet aan de daarop gerichte 
verenigingen, instituten en dergelijken worden over
gelaten, hoewel het denkbaar is dat N.H.G.-Ieden 
plaats zullen nemen in de besturen van deze licha
men, hetgeen zelfs aanbevolen moet worden indien 
daartoe een gelegenheid is. Ten aanzien van het 
uitwisselen van gedachten omtrent eigen genees
kunst en nascholing in psychologie, sociologie, pe
dagogie en dergelijken, meent het bestuur dat de 
Centrum-besturen 66k een belangrijke organiseren
de taak hebben. 

Ten opzichte van al deze richtlijnen beschikt men 
niet over een voldoende ervaring om een gefun
deerd oordeel te yellen over de beste vorm van de 
n1scholing van de huisarts; de tijd is dus nog niet 
djp \'oor bindende algemene voorschriften. 

De gegevens, die nodig zijn voor het opstellen van 
een gefundeerde uitspraak, zal men zelf moeten 
verwerken. Dit houdt in dat ruim gelegenheid ge
geven moet worden voor initiatieven op kleine 
schaal, waarvan de resultaten in wijder kring be
kend moe ten worden gemaakt opdat deze initiatie
yen door navolging of door het geven van voor
schriften ten slotte de meest vruchtbare vorm van 
voortgezet onderwijs zullen opleveren en algemeen 
in gang zullen vinden. Dit is met opzet zo gesteld 
opdat het iemand, die een goed idee heeft, maar dit 
niet naar voren zou durven brengen, omdat het nog 
niet eerder is geprobeerd, of nog geen officiele 
sanctie heeft, wellicht over zijn aarzeling heen 
kan brengen en het initiatief misschien kan stimu
leren. Indien men zeker weet dat als men een 
of andere vorm van nascholing begint dit niet meer 
is dan een "pilot study", een poging om tot iets 
nieuws te komen, dan geeft dit weer moed eens een 
dergelijke poging te gaan doen. Wij moeten be
denken, zoals Groen he eft gezegd, dat wij hier wer
ken op een terrein waar nog geen voorgangers zijn 
geweest en waar wij dus zelf voorganger moeten 
zijn. 

Praktijkfinanciering (ook kleine bedragen) 

Autoverzekering - Autofinanciering 
Aile verzekeringen 
Hypotheken (eerste en tweed e) 


