NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP

PROGRAMMA VAN HET VIERDE CONGRES
Het N.H.G.-congres 1959 zal worden gehouden op zaterdag
21 november 1959 in "Esplanade", Lucas Bolwerk 5 te
Utrecht, aanvang 10 uur.

14.35 uur P. A. Roorda, huisarts te Haarlem: "Het N.H.G.onderzoek 1960: Abortus in de huisartsenpraktijk"; opzet van
het onderzoek.

Huishoudelijk g.;deelte

14.50 uur Prof. R. Homstra, hoogleraar in de sociale geneeskunde te Utrecht: "Promoveren door huisartsen."

10.00 uur Opening van het congres door de voorzitter.

15.10 uur Discussie.

Notulen van de derde huishoudelijke vergadering van 29 november 1958.

15.25 uur Theepauze.

Overzicht van de secretaris over de werkzaamheden van het
N.H.G. sedert het N.H.G.-congres 1958.

16.00 uur Dr. J. C. van Es, huisarts te Apeldoom: "De opzet,
de moeilijkheden en de resultaten van een sociologisch onderzoek in de huisartsenpraktijk."

Overzicht van de penningmeester over de financien van het
N.H.G.

16.30 uur Discussie.

Verslag van de commissie voor de geldmiddelen.

16.45 uur Drs. H. Ph. Milikowski, socioloog te Leiden: "Medische sociologie en de geneeskunst van de huisarts."

Decharge van de penningmeester.

17.15 uur Discussie.

Begroting 1960.

17.30 uur Sluiting van het congres door de voorzitter.

a. Begroting N.H.G.
b. Begroting "huisarts en wetenschap".
Contributievoorstel 1960.

WAT DOET DE STUDIEGROEP

Mededelingen van de voorzitter.

"ARTIKELENDOCUMENTA TIE"

Bestuursverkiezing.
Benoeming led en van:
a.
b.
c.
d.

Aigemene Advies Commissie.
Redactiecommissie van "huisarts en wetenschap".
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek.
Commissie Nascholing.

Rondvraag.
Sluiting.
Wetenschappelijk gedeelte

11.00 uur H. J. P. Dijkhuis, huisarts te Gendt (Gld.): "Bepaling van de protrombinetijd door de huisarts; mogelijkheden
en moeilijkheden."
11.45 uur Discussie.
12.00 uur E. M. Jansen, huisarts te Utrecht: Inleiding tot de
tentoonstelling "De praktijkruimte van de huisarts."
12.10 uur Lunch en gelegenheid tot het bezichtigen van de
tentoonstellingen: "De praktijkruimte van de huisarts", "Medische publikaties door huisartsen in 1958 en 1959" en "Medische literatuur van belang voor huisartsen en verschenen
in 1958 en 1959."
14.00 uur Heropening van de vergadering door de voorzitter.
14.20 uur H. A. J. Verhagen, huisarts te Zwolle: "Het
N.H.G.-onderzoek 1958: Verloskundige hulp door de huisarts"; voorlopige mededelingen.

In tegenstelling tot de be schou wing, die ik de vorige maand
aan de activiteiten van de lokale studiegroep wijdde, zal ditmaal em van de landelijke studiegroepen worden belicht,
teneinde ook hie rom trent de leden van het genootschap enigszins voor te lichten.
De geschiedenis van de studiegroep "Artikelendocumentatie"
begon v66r de oprichting van het genootschap, toen Huygen
in een vergadering van de werkgroep een pleidooi hield voor
het signaleren van voor de huisarts belangrijke tijdschriftartikelen door middel van een soort literatuurdienst. De sprong
van dit plan naar de huidige referatenrubriek is maar een
kleine, immers, het woord "artikelendocumentatie" heeft een
bredere betekenis dan met "referaten" wordt weergegeven.
Men zou het dus zo kunnen voorstellen, dat deze groep met
haar naam meer aangeeft, dan zij tot nu toe presteert; maar
hierover straks meer.
De studiegroep telt ruim dertig leden, die samen ongeveer
twintig tijdschriften lezen. Het bestuur van de groep heeft onder meer tot taak de door de leden gemaakte referaten te beoordelen.
De goedgekeurde referaten worden aan de redactiecommissie
van "huisarts en wetenschap" aangeboden en de resultaten
heeft men in de afgelopen jaren kunnen lezen.
De leden van de groep zijn ervan overtuigd, dat het refereren een uitermate nuttige methode van nascholing is, die
bovendien vruchten oplevert, waarvan vele anderen kunnen
profiteren. Ten aanzien van de educatieve zijde van dit werk
is de groep dus wei tevreden; onvoldaanheid bestaat echter
over een ander facet.
In de eerste plaats ontbreekt een systeem, waarbij alle voor
de huisarts belangrijke artikelen uit de te refereren tijdschriften onder aile omstandigheden worden gesignaleerd. De referent signaleert tot nu toe de artikelen, die hij van belang
acht, of waarvoor hij tijd heeft om ze te refereren. Het is dus
denkbaar en ook meermalen voorgevallen, dat door deze werkwijze voor de huisarts waardevolle artikelen niet worden gerefereerd.
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Ten tweede is van enige documentatie geen sprake. Is het
materiaal ten gevolge van de bovengeschetste toestand reeds
onvolledig, van enige rubricering is tot nu toe niets gekomen.
De groep is zich echter terdege bewust van deze onvolkomenheden - een eerste voorwaarde voor verbetering - en samen met enkele deskundigen op het gebied van het bibliotheekwezen en de literatuurdocumentatie zal "en petit comite"
een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheden huisartsengeneeskundige literatuur te documenteren.

H.

UlT DE NOTULEN

Bestuursvergadering van 10 september 1959
Het programma voor het aanstaande ledencongres werd in
deze vergadering nogmaals uitvoerig besproken en nu definitief vastgesteld, zodat het nu ook kon worden doorgegeven
ter publikatie in het oktobernummer van "huisarts en wetenschap". De tentoonstelling "De praktijkruimte van de huisarts" bleek in de oorspronkelijke opzet de financiele krachten
van het genootschap verre te boven te gaan. Een vereenvoudiging kon worden bereikt door een deel van de tentoonstelling in platen en maquettes uit te voeren en voor het overige
een medische instrumentenhandel en eventueel ook een zaak
voor woninginrichting te interesseren. Een behandel- en onderzoekkamer zouden dan kunnen worden opgebouwd. Op
volgende ledencongressen zouden dan geleidelijk de andere
praktijkruimten kunnen worden bijgebouwd en ingericht om
tenslotte tot een afgerond geheel te komen. Het bestuur achtte het zeer belangrijk deze tentoonstelling mobie! te maken,
zodat opstelling ook elders mogelijk wordt. Gedacht werd
hierbij vooral aan de universiteiten, waar deze tentoonstelling
zou kunnen worden gecombineerd met colleges over dit onderwerp, over het gebruik van de werkkaart, enz. Desgewenst
zou dan een N.H. G.-lid aan de hoogleraren in de sociale geneeskunde ter beschikking worden gesteld om deze colleges
te geven of de tentoonstelling en het gebruik van de werkkaart toe te lichten.
In dit verband was het ook interessant te vernemen, dat er
van de werkkaart nu reeds 440.215 stuks waren beste!d en
van de zwangerschapskaart, die sedert acht weken verkrijgbaar is, al 3850 stuks. De belangstelling voor de door het
N.H.G. uitgegeven kaarten is dus blijkbaar enorm.
De brochure over de werkkaart bleek vrijwel uitverkocht te
zijn en zal dus moe ten worden he,drukt. Besloten werd in de
nieuwe druk adviezen van de studiegroep "Praktijkvoering"
op te nemen over kaartenbakken, over het opbergen van specialistenbrieven, enz.
De financiele jaarstukken over 1958 en de begroting voor
1960, alsmede de balans en de exploitatiecijfers namen ook
een deel van de besprekingen in beslag. In het programmaboekje van het aanstaande Ledencongres zullen deze stukken aan de leden worden voorgelegd.
Met vreugde werd van de L.H.V. bericht ontvangen, dat
haar vertegenwoordiger in het N.H.G.-bestuur voorlopig als
zodanig gehandhaafd blijft. Het N.H.G.-bestuur he eft dit
steeds als zeer belangrijk beschouwd en hoopt op een verder
continueren van deze vertegenwoordiging.
Uit Engeland bereikte het bestuur de uitnodiging met ongeveer vijf adviseurs van de psychosomatische studiegroepen en
een vijftal huisartsen deel te nemen aan een tweedaagse bijeenkomst in Londen met Balint e.a. Getracht zal worden
enige huisartsen naar deze uiterst belangrijke bijeenkomst af
te vaardigen. Daar de hieraan verbonden kosten niet uit de
midde!en van het genootschap kunnen worden geput, zullen
enkele ins tan ties moeten worden aangezocht hun financiele
medewerking hierbij te verlenen.
Daarna werd het contact, dat met de gezamenlijke farmaceutische industrieen is gelegd over de documentatie van
voor huisartsen belangrijke specialite's, uitvoerig besproken.
Grote moeilijkheden zullen hierbij nog moe ten worden overwonnen. In de eerste plaats is de noodzakelijke eenstemmigheid over de indicatiestelling waarschijnlijk niet te bereiken

en ten tweede loopt het oordeel over de wezenlijke betekenis
der verschillende specialite's sterk uiteen. Niettemin zullen
de farmaceu tische industrieen met be trekking tot e!kaars produkten tot een communis opinio moe ten komen, alvorens zij
bereid kunnen worden gevonden samen te werken in een
project, waarbij volledige documentatie van aile in de handel
zijnde specialite's wordt gegeven. Niettemin wordt het overleg over deze kwestie voortgezet.
De laatste besprekingen van deze vergadering waren gewijd
aan de vacatures in bestuur en commissies. De neerslag daarvan zal tot uiting komen in de voorstellen van het N.H.G.bestuur aan het ledencongres, zoals die zullen worden vermeld in het programmaboekje voor het aanstaande congres,
waarvan de samenstelling zelf trouwens ook nog het nodige
overleg in het bestuur vereiste, ook al is er tegenwoordig een
congrescommissie, die zorgt voor de uitvoering van de desbetreffende bestuursplannen.
p. den Duyn, secretaris
TENTOONSTELLING CONGRES 1959
In het septembernummer van "huisarts en wetenschap" heeft
men kunnen lezen hoe de studiegroep "Praktijkvoering" zich
voorstelt op de komende congress en van het N.H.G. een praktijkruimte op te bouwen en in te richten, die aan redelijke
eisen voldoet. Zoveel mogelijk zullen hiervoor de minimum
eisen worden aangehouden; immers, het is gemakkelijker een
eenvoudige opzet min of meer uit te breiden dan op een wat
uitgebreider plan te beknibbelen.
Inmiddels zijn de reeds beschreven plannen iets gewijzigd wie meent, dat de plannen voor een dergelijke tentoonstelling
al twee en een halve maand van te voren gehee! klaar moeten
zijn, heeft zich nog nooit met deze vorm van vrije tijds besteding bezig gehouden - in die zin, dat dit jaar aileen de onderzoek- en de behandelkamer zullen worden gebouwd en de
rest van de op natuurlijke grootte op te stell en praktijkruimte
in de komende jaren, kamer voor kamer, zal worden aangebouwd. Van het gehee! zal een indruk worden gegeven door
een maquette, terwijl tekeningen zullen tonen hoe in bestaande huizen, met andere verde!ing van de vertrekken, een praktijkruimte kan worden gemaakt, die op dezelfde principes
steunt.
De onderzoekkamer, die evenals de behandelkamer ingericht
zal worden, is vanuit de spreekkamer via een deur bereikbaar.
In deze ruimte van 2 x 3 meter is een onderzoekbank geplaatst, die tevens voor gynaecologisch onderzoek kan worden
gebruikt. Het in de onderzoekkamer noodzakelijke instrumentarium, etc. staat. De twee meter lange bank kan tevens aIs
aandacht is besteed aan de vloerbedekking, de kleur van de
vloer en de wand en en aan de verwarming.
De behandelkamer, groot 3 x 30 meter, is bereikbaar vanuit
de onderzoekkamer, spreekkamer, kamer assistente en hall. Op
een bank kunnen patient en voor verbandwisseling zitten, terwijl daartegenover een kast voor verband, zalven, instrumentarium, etc, staat. De twee meter lange bank kan tevens als
onderzoek- of behandelbank worden gebruikt. De rugleuning
kan worden opgeklapt en vormt dan een tafel, waarop de
moeders hun baby's kunnen uitkleden. In het verlengde van
debank is een ruimte afgeschoten waar injecties kunnen worden gegeven. Verder bevat de behandelkamer een aanrecht,
waarop het laboratorium een plaats vindt en waarop tevens
kan worden gesteriliseerd. Daar het rapport "Sterilisatie"
eerst kortgeleden is klaargekomen, maar nog niet is gepubliceerd, terwijl aan het rapport "Laboratorium" nog wordt gewerkt, is het ons niet mogelijk de resultaten van deze beide
studies reeds dit jaar ten toon te stellen. Eveneens moe ten wij
clemen tie vragen voor de vorm en inrichting van de verbanden instrumentenkast en van het aanrecht. Beide voldoen ons
nog niet en de tijd ontbreekt om op de tentoonstelling hiervoor al een definitief ontwerp klaar te hebben, terwijl de in
de handel verkrijgbare modellen niet voldoen aan de door
~ns gestelde eisen.
Suggesties hiervoor en ook voor gewenst geachte veranderingen in het tentoongestelde zullen wij gaarne ontvangen. Wij
zullen er een dankbaar gebruik van maken.
E. M. Jansen
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