
maandelijks bestuursvergaderingen gehouden. Deveer, die 
reeds eerder in het jaar aan het bestuur was toegevoegd voor 
de voorbereiding van de tentoonstelling, werd eind 1959 in 
het bestuur benoemd in de plaats van Van Deen, die werd 
benoemd tot hoogleraar in de socia Ie geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen. Gelukkig bleek hij bereid de 
studiegroep te willen adviseren. De heer K. G. H. H. Doyle 
trad op als adviseur. 
De samenstelling van het bestuur en de subgroepen was als 
voIgt. 
Bestuur: E. M. Jansen, voorzitter; H. J. Bekius, secretaris; K. 
Bosma, J. Hartog en J. M. Deveer. 
Subgroep Instrumentarium en Spreekkamer: Dr R. S. ten 
Cate, voorzitter; H. L. van Beusekom, C. J. Oudmayer en B. 
J. van Vianen. 
Subgroep Sterilisatie: H. J. Bekius, voorzitter; N. Wouden
berg, P. van Hooff en J. M. Deveer. 
Subgroep Apotheek: L. van Pol, voorzitter; Th. A. Cost 
Budde, C. W. A. van den Dol en L. M. J. Bongaerts. 
Subgroep Laboratorium: J. M. Deveer, voorzitter, E. M. 
Jansen, H. Maas en J. Vinkenborg. 

H. J. Bekius, secretaris 

JAARVERSLAG 1959 COMMISSIE NASCHOLING 

De Commissie Nascholing, die in 1959 zeven maal in plenaire 
zitting bijeenkwam, heeft in de aanvang van het verslagjaar 
het plan voor een volledige continue nascholing A aanvaard 
en aan het bestuur van het N.H.G. doorgezonden ter bespre
king met de redactiecommissie van huisarts en wetenschap. 
Haar werkzaamheid ging zich in drie richtingen ontplooien: 
Ie inventarisatie van de bestaande methoden van nascholing 
en van lacunes in de kennis van de huisarts; 2e ontwikkeling 
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van het plan voor de nascholing A; 3e onderzoekingen doen 
teneinde te komen tot een gerichte nascholing B. 
De commissie heeft gedurende het verslagjaar na verkregen 
toestemming van het bestuur van het N.H.G. een cursus coun
seling gehouden onder leiding van mej. Goubitz, zij heeft een 
subcommissie integrale geneeskunde ingesteld en haar leden 
hebben zich bereid verklaard de Centra van advies te dienen. 
Zij heeft dankbaar gebruik gemaakt van de door collega 
Jongsma aangeboden hulp van de Boerhaave-cursussen voor 
een confer en tie over integrale geneeskunde. De conferentie 
over gespreksvoering onder leiding van mej. Goubitz, de 
organisatie van de Boerhaave-cursus, welke 7, 8 en 9 april 
1960 werd gehouden en een bezoek aan de Tavistock Clinic 
te Londen, waaraan zes leden der commissie deelnamen, kun
nen als de belangrijkste feiten worden genoemd. 
Naast de plenaire zittingen van de commissie werden talrijke 
besprekingen gevoerd in het dagelijks bestuur en in de sub
commissie integrale geneeskunde. De subcommissie integrale 
geneeskunde organiseerde twee besprekingen met de psy
chiaters, die reeds leider zijn van een integrale groep, en twee 
besprekingen met huisartsen-vertegenwoordigers van deze 
groepen. Deze besprekingen werden gehouden aan de hand 
van tevoren rondgezonden vragenlijsten. Mede dank zij deze 
vragenlijsten zijn deze besprekingen in hoge mate verhelde
rend geweest voor het werk in de groepen en voor de pro
blemen, die zich hierbij voordoen. 
In de loop van het jaar hebben bedankt Ter Haar en Smit. 
Toegetreden zijn als adviseur Prof. Van Deen en als leden 
Van Lidt de Jeude en Van de Weg. De commissie was op 
1 januari 1960 als voIgt samengesteld: voorzitter: K. G. Bruhl; 
secretaris Dr J. H. F. Lahr; leden: M. G. van Nieuwenhuij
zen, Dr H. Takens, P. A. Roorda, R. C. Veldhuyzen van 
Zanten, jhr Dr A. H. van Lidt de Jeude en E. van de Weg; 
adviseurs: Prof. Dr J. Groen, Prof. Dr G. C. Heringa, Prof. 
Dr K. J. van Deen, M. W. Jongsma en P. B. A. Melief. 

Dr J. H. F. Lahr, secretaris 

VORMING VAN WERKGROEPEN 

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek deelt mede, dat 
zij gaarne zou beschikken over de namen van leden, die djd 
en belangstelling hebben zitting te nemen in landelijke studie
groepen, met name werkgroepen, die belast worden een groot 
onderzoek, bijvoorbeeld jaaronderzoek, te ontwerpen en de 
lei ding daarvan op zich te nemen. Leden, die daaraan actief 
willen deelnemen, wordt verzocht zich op te geven bij de se
cretaris van de C.W.O., Keizersgracht 327, Amsterdam. 
Hoewel het vanzelfsprekend is dat zij, die betrokken zijn·bij 
de voorbereiding van een onderzoek, in gunstiger positie ver
keren indien gelegenheid bestaat tot promoveren op de, resul
taten van dit onderzoek, moet dit toch als een toeva11ige bij
komstigheid worden beschouwd. De bereidheid tot actieve 
medewerking bij voorbereiding en uitvoering zal de belang
rijkste drijfveer voor aanmelding moe ten zijn. 

AANVULLENDE LEDENLI]ST 
van 1 maart tot en met 31 mei 1960 

Buitengewone leden: 
Ir. H. R. van Biema, Loolaan 63, Apeldoorn; 
J. Grevelink, Langevelderweg 29/21, Noordwijkerhout; 
P. J. Koopman, Singel 464, Dordrecht; 
P. M. van Limpt, Nic. Maessingel 203, Dordrecht; 
Prof. Dr J. van der Veen, Groesbeekseweg 263, Nijmegen; 
Dr J. A. Weijel, De Lairessestraat 146, Amsterdam; 
A. J. I. M. Broekman, a.b. "Slootarend", Sixhaven, Amster
dam. 

Mutaties: 
G. van Geldrop, moet luiden G. van Geldorp, Wormerveer; 
G. F. Elzenga, van Bergen naar Den Haag, Kraaienlaan 74; 
D. Rollingswier, van Niww Hardinxveld naar Peulenstraat 
11, N eder Hardinxveld; 
A. J. van Nes, van Vrk naar Schoenerstraat 26, Emmeloord; 
Dr W. Binnendijk, Amsterdam, verhuisd naar Cornelis Dop
perkade 2, Amsterdam; 
G. J. van Buchem, van Noordwijk aan Zee naar Min. Hart
senlaan 11, Hilversum. 
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