
De te behandelen onderwerpen zij n: de opzet en ui tvoering 
van onderzoeken; beschrijvende statistiek; mathematische sta
tistiek (statistica). De cursus bestaat uit dertig lessen, elk van 
twee uur, ongeveer drie keer per maand en's avonds te geven 
van midden september aanstaande tot juni 1962. Bij voldoen
de belangstelling zal de cursus ook in twee andere plaatsen 
worden gegeven, waarbij zoveel mogelijk met de woonplaatsen 
der deelnemers rekening zal worden gehouden. 
Inlichting en aanmelding voor deze cursus, waarvoor het cur
susgeld exclusief vorengenoemd leerboek f 125,- bedraagt, 
bij: afdeling Statistiek N.I.P.G., Wassenaarscweg 56, Leiden 
(01710/30541, toestel 237). 

BOERHAAVE-CVRSVSSEN 
De Boerhaave-cursussen voor voortgezet medisch onderwijs, 
Rijksuniversiteit te Leiden, zullen op 20 en 21 oktober 1961 
een cursus houden met als onderwerpen de toepassing van de 
celcultuur in de diagnostiek en de preventie van virusziekten. 
Het voorlopig programma luid t: 
A. Kret: Primaire celculturen. 
Dr F. Dekking: Latente virussen in celculturen. 
Mej. Dr H. ]. Doorschodt: De betekenis van continue cel
lijnen voor de virologie. 

Dr ]. V crsteeg; l\'iet·specifieke cytopathogene eHecten. Myxo
virussen in celcultuur. 
Prof. Dr J. van der Veen: Virologische diagnostiek van ziekte 
door adenovirus. Vaccinatie tegen ziekte door adenovirus. 
Dr]. B. Wilterdink: Virologische diagnostiek van ziekte door 
polio- en Echo-virussen. Mutanten van poliomyelitisvirus. 
Prof. Dr H. A. E. van Tongeren: Virologische diagnostiek van 
ziekte door Coxsackievirus. 
Dr F. Dekking: Mazelen: diagnostiek, vaccinatie. 
Mej. Dr J. G. Kapsenberg: Pokvirussen in weefselkweek. 
Prof. Dr P. ]. Gaillard: Weefselkweek versus celkweek (met 
film). 
Dr B. Hofman: Bereiding van poliomyelitisvaccin van gein
activeerd virus. 
Dr A. C. Bekker: Principe van de veiligheids- en antigeni
teitscontrolc van geinactiveerde poliovaccins. 
Prof. Dr]. D. Verlinde: Principe van de veiligheids- en anti
geniteitsco:1trole van levende poliovaccins. 
Prof. Dr R. Gispen: Slotopmerkingen. 
Opgaven voor deze cursus moe ten voor 15 oktober aanstaande 
worden gericht aan het secretariaat van het bestuur der Boer
haave-cursussen, p.a. M. W. Jongsma, arts, Academisch Zie
kenhuis, Leiden. Het cursusgeld bedraagt f 25,-. 

NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

VAN DE REDACTIECOMMISSIE 
Contactcom missie voor de centra 

Hoewel de maand augustus bij uitstek vakantiemaand is en 
daarom mogelijk minder geschikt lijkt zakelijke problemen aan 
de orde te stellen, is toch anderzijds de tijd voor lezen wat 
ruimer en worden vaak plannen voor het nieuwe seizoen in 
deze periode gemaakt, zodat wij het er op wagen nogmaals 
de aandacht te vragen voor de berichtgeving uit de centra. 
Reden te meer waar, zoals in "Vit de notulen" - zie blad
zijde 191 - is te lezen, door het N.H.G.-bestuur cen contact
commissie voor de centra (C.C.C.) is ingesteld. 
Deze commissie krijgt tot taak een praktisch en op korte ter
mijn uitvoerbaar plan op te stellen voor het bieden van hulp 
aan de centra bij het ontwikkelen van hun plaatselijke acti
viteiten. 
Het is zonder meer duidelijk, dat een goede, voortdurende 
berichtgeving in "huisarts en wetenschap" omtrent de ver
schillende activiteiten in de vierentwintig centra van het Ge
nootschap in hoge mate zal kunnen bijdragen tot de verdere 
ontwikkeling van de werkzaamheden in elk centrum afzon
derlijk. 
De berichten in de rubriek "Vit de centra" zijn in de afge
lopen maanden belangrijk in aantal toegenomen: in de eerste 
zeven maanden van 1961 werden er uit elf verschillende cen
tra zeventien geplaatst; daar tegenover kwamen in de periode 
september 1959 tot januari 1961 slechts zeven berichten voor 
publikatie in aanmerking. 
Het is bekend, dat men uit meer dan een centrumverslag 
inspiratie heeft opgedaan voor nieuwe werkzaamheden in 
eigen centrum of in studiegroep. Het is dan ook denkbaar, 
dat men onder meer aan de hand van de (tot nu toe ver
schenen) verslagen uit de verschillende centra en studiegroe
pen een lijst zou kunnen samenstellen van: 

a. onderwerpen voor lezingen of studie-objecten voor stud ic
groepen; 

b. huisartsen-sprekers; 
c. personen, die bepaalde cursussen kunnen geven, waarbij 

de praktische oefening en de discussie centraal staan, en 
d. personen, die als deskundige kunnen fungeren bij bepaal-

de studiegroepen onzerzijds. 

De redactiecommissie vertrouwt, dat de berichtgeving uit de 
centra zal toenemen, dat de centra, die tot nu toe geen be
richten konden sturen, uit dit redactionele bericht inspiratie 
mogen ontvangen en dat de contactcommissie voor de centra 
een ruim beroep op haar zal doen bij het tot een goed einde 
brengen van de haar gestelde taak. H. 

CIT DE NOTVLEN 
Bestuursvergadering van 18 mei 1961 
Het periodiek geneeskundig onderzoek, dat reeds meermalen 
ter sprake is gekomen, was in deze vergadering wederom een 
punt van bespreking, daar plannen bleken te bestaan p.g.o. 
door bedrijfsgeneeskundige diensten te doen uitvoeren. III het 
midden Iatende of p.g.o. waarde heeft en de mogelijkheid van 
p.g.o. door huisartsen nog niet inziende, stond het N.H.G.
bestuur niettemin positief tegenover deze plannen en was het 
algemeen van oordeel, dat deze de steun van het N.H.G. ver
dienen. Het ontwerpen van een p.g.o-status, hetgeen aan de 
landelijke ~tudiegroep Praktijkvoering is opgedragen, wordt 
nu dus weI dringend. 
In een nabeschouwing over de kortgeleden te Nijmegen ge
houden artsencursus kwam onder andere ook de publikatie 
der gehouden voordrachten ter sprake. De meeste voordrach
ten zullen in "huisarts en wetenschap" verschijnen. Voor pu
blikatie in de Engeise taal, tezamen met de voordrachten van 
de Boerhaave-cursus 1960, blijkt zich de World Health Orga
nization te interesseren. 
De kortgeleden ingestelde Contact Commissie voor de Centra 
(C.C.C.) werd gecompleteerd en van een werkopdracht voor
zien. De commissie zal nu met grote spoed haar taak aanvan
gen en verwacht mag worden, dat zij zeer binnenkort de 
centra met praktisch hanteerbare gegevens van dienst kan 
zijn. 
Het stich ten van een Huisartseninstituut, een nog pril en 
daardoor subtiel project, vormt in toenemende mate een on
derdeel van het denkwerk van het N.H.G.-bestuur. Nog wordt 
hierbij niet in de eerste plaats gedacht aan een instituut als 
gebouw, maar aan een door het N.H.G. te creeren mogelijk
heid om, aanleunend tegen een bestaande instelling of uni
versiteit, een huisartsgenecskunde te ontwikkelen en daarmee 
dan geve5tigde en aanstaande huisartsen zowel theoretisch als 
praktisch ia contact te brengen. Naast een assistentschap bij 
huisartsen zal ook de theoretische omlijsting daarvan door een 
dergelijk instituut kunnen worden geregeld. Wetenschappelijk 
werk door huisartS('n zou vanuit zo'n instituut kunnen wor
den bevorderd, terwiji ook voor de bewerking van de uit dit 
wetenschappelijk werk verkregen gegevens een Huisartsen
instituut eigenlijk nu al onmisbaar is. Het N.H.G.-bestuur 
was er zich echter terdege van bewust, dat deze nog min of 
meer losse gedachten eerst geleidelijk tot een uitvoerbaar ge
heel zullen moeten grocien en dat verwezenlijking ook daarna 
slechts partieei zal kunnen plaats vinden. Het is echter goed, 
dat daarover reeds thans wordt gedacht, gesproken en beraad
slaagd en dit te doen rekent het N.H.G.-bestuur zich tot een 
van zij l\ taken. 
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Bestuursvergadering van 8 juni 1961 

In deze vergadering kwam een aantal zaken aan de orde, dat 
ook voor de niet tot de naaste kring van het N.H.G.-bestuur 
en zijn adviescommissies behorende leden van het Genoot
schap van belang is en waarvan in deze rubriek dan ook 
gaarne mededeling wordt gedaan. 
Het door d.e werkgroep "Assistentschap Huisarts" ingediende 
interim-rapport werd aan een kritische beschouwing onder
worpen. Men was het unaniem eens over het belang, dat voor 
de jonge arts is gelegen in het enige tijd als assistent samen
werken met een ervaren huisarts, alvorens zelfstandig de huis
artsenpraktijk in te gaan. Over de wijze, waarop zulk een 
assistentschap dient te worden geregeld, liepen de meningen 
nogal uite{:n. Het bespreken van deze verschillende inzichten 
zal echter, naar mag worden verwacht, zeker leiden tot een 
voor ieder aanvaardbare opzet. Van bijzonder belang voor 
een leerzaam assistentschap zijn de hoedanigheden van de op
leider, die in de eerste plaats een goed huisarts zal moeten 
zijn, maar ook pedagogische en psychologische kwaliteiten zal 
dienen te bezitten. De werkgroep zal in het licht van deze 
bespreking een en ander in haar rapport uitwerken en zich 
daarbij bovendien bezighouden met de regeling van de finan
ciele zijde van een dergelijk assistentschap. 
De heren Marx en Baay brachten, daartoe uitgenodigd door 
het bestuur, een eindverslag uit over hun bemoeiingen met 
het opzetten en begeleiden van een enthousiaste studiegroep in 
het N.H.G.-centrum 's-Gravenhage. Voor de aldaar gevolgde 
methode moge worden verwezen naar het verslag van van 
Beusekom in "huisarts en wetenschap" van juni 1961. 
Het bestuur besloot de mogelijkheid te doen onderzoeken voor 
het, met behulp van een eenvoudig ponskaartensysteem, do
cumenteren van aIle onderwerpen, die in het Genootschap aan 
de orde (geweest) zijn. Deze documentatie zal in de eerste 
plaats ten goede dienen te komen aan het stimuleren van de 
activiteiten van de centra, doch zal zo mogelijk tevens worden 
aangepast aan de behoeften van bestuur, secretariaat en ad
viescommissies van het N.H.G. 
De alom toenemende stijging der kosten is helaas ook niet aan 
de uitgave van "huisarts en wetenschap" voorbijgegaan. Op 
voorstel van de commissie voor redactie heeft het bestuur dan 
ook besloten met ingang van 1 januari 1962 de abonnements
prijs met f 5,- per jaar te verhogen en deze verhoging tevens 
door te berekenen in de contributie van de buitengewone le
den van het Genootschap. Aan het ledencongres zal derhalve 
worden voorgesteld de contributie der buitengewone leden 
met ingang van 1 januari 1962 eveneens met f 5,- per jaar 
te verhogen. 
Het in toenemende mate betrekken van huisartsen in allerlei 
enquetes vormde eveneens een onderwerp van bespreking. 
Besloten werd contact op te nemen met de Koninklijke Ne
derlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 
teneinde na te gaan of er een weg is te vinden om tot een 
betere beoordeling van de wetenschappelijke waarde van een 
enquete te komen alvorens de medewerking der huisartsen 
wordt gevraagd. Hierdoor wordt bereikt, dat deze medewer
king niet op grotere schaal en niet uitvoeriger zal worden in
geroepen dan voor het onderzoek beslist noodzakelijk is. Enige 
zekerheid, dat de medewerking der huisartsen slechts voor 
waardevolle onderzoekingen zal worden ingeroepen, is drin
gend noodzakelijk geworden. 
Tenslotte moest het N.H.G.-bestuur afscheid nemen van zijn 
secretaris, voor wie het de laatste vergadering was, welke hij 
in deze functie bijwoonde. De voorzitter schetste de betekenis 
en de verdiensten van de secretaris voor het Genootschap en 
gaf uiting aan de dankbaarheid, welke het N.H.G. hem ver
schuldigd is voor de wijze, waarop hij steeds de belangen van 
het Genootschap heeft behartigd. In zijn dankwoord heeft de 
scheidende secretaris met nadruk gesteld, dat hij aan het Ge
nootschap meer dank is verschuldigd dan het N.H.G. aan 
hem. Immers, de tijd, door hem aan het Genootschap be
steed, is van grote vormende waarde voor hem geweest en hij 
verlaat thans de actieve gelederen van N.H.G. als een rijper 
en rijker mens. De scheidende functionaris sprak zijn waarde
ring uit voor de sfeer van vriendschap, die steeds in het 
N.H.G.-bestuur heerst en hem immer tot grote steun is ge
weest in de door hem met w veel voldoening uitgeoefende 
functie. P. den Duyn, secretaris 

VERSLAG 1959-1960 LANDELIJKE STUDIEGROEP 
OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE 

De landelijke studiegroep Obstetrie en Gynaecologie heeft 
over haar werkzaamheden gedurende de periode-congres 1959-
1960 het volgende verslag uitgebracht: 

Abortus-onderzoek 1960. De laatste maanden van 1959 en de 
januari-bijeenkomst van 1960 werden grotendeels in beslag 
genomen met de voorbereiding van dit jaaronderzoek. Het 
onderzoek startte in februari 1960 onder leiding van een 
werkgroep bestaande uit Dr F. J. A. Huygen, voorzitter, W. 
J. J. Ligtenberg, secretaris, Dr W. Vasbinder en P. A. Roorda. 

Bij de aanvang van het onderzoek had den zich 386 deelne
mers gemeld. Reeds na enkele maanden kwam een groot aan
tal formulieren binnen, uiteraard betrekking hebbende op 
abortus, terwijl later in het jaar ook formulieren inzake ge
slaagde en mislukte behandeling van bloeding in de zwan
gerschap ter codering werden aangeboden. In september was 
de mening van de werkgroep, in onze vergaderingen verte
genwoordigd door Roorda (terwijl ook Ligtenberg voor de 
duur van dit onderzoek aan het bestuur is toegevoegd), dat 
het onderzoek waarschijnlijk een pos.itief resultaat zal hebbenj 
de gestelde termijn van een jaar zal vermoedelijk weI onge
veer toereikend zijn om statistisch betrouwbare gegevens te 
verkrijgen. 

Verloskunde-onderzoek 1958. Gedurende het verslagjaar deed 
Verhagen ons regelmatig verslag van de gang van de uitwer
king van de binnengekomen rapporten van de deelnemers. Dit 
onderzoek, dat zeer vee! tijd vergt, vordert gestaag. Er is zeer 
veel werk verzet en mogelijk kan het resultaat in 1961 worden 
gepubliceerd. In de samenstelling van de werkgroep kwam 
geen verandering. Deze bestaat uit Dr H. H. W. Hogerzeil, 
voorzitter, H. A. J. Verhagen, secretaris, Dr D. Hoogendoorn 
en Dr W. A. Vasbinder. 

Zwangerschapskaart. Na overleg met de landelijke studie
groep Praktijkvoering is op verzoek van Dr Stroink, gynaeco
loog, nagegaan of de zwangerschapskaart als zodanig kan die
nen voor het verkrijgen van obstetrische gegevenSj dit bleek 
niet het geval. Aan Stroink is bericht, dat een gewenst onder
zoek eerst moet worden opgezet en daarna uitgevoerd met een 
bekend aantal deelnemersj de kaart is dan voor dit onderzoek 
bruikbaar. Vele gewenste gegevens zijn uiteraard weI te put
ten uit het zwangerschapsonderzoek. 

Zwangerengymnastiek. Ook hierover is ons oordeel gevraagd. 
Het is echter ondoenlijk gebleken zonder vergelijkbare gege
vens een wetenschappelijk gefundeerd antwoord te geven. 

Enquete kraamcentra. Op verzoek van Vaandrager (Deven
ter) is een enquete gehouden over de voorschriften, die de 
kraamcentra verschaffen aan de bij hen ingeschreven zwange
ren. Momenteel worden de ingekomen antwoorden uitgewerkt 
en wij hopen kort na de jaarwisseling met Vaandrager over 
deze uitkomsten van gedachten te wisselen. 

Enquete region ale studiegroepen. Uit een onderzoek, inge
steld om een overzicht te krijgen welke vraagstukken in Ne
derland in bewerking zijn, bleek, dat zowel Arnhem als Rot
terdam een mastitisonderzoek doen. De opzet van beide is 
geheel verschillend. Dat van Arnhem is gereed j Rotterdam 
moet nog beginnen. 

Huishoudelijk reglement N.H.C. Desgevraagd heeft het be
stuur enkele suggesties gedaan over mogelijke veranderingen 
in het ontwerp huishoudelijk reglement van het N.H.G. 

Fluor albus. Op verzoek van de farmaceutische industrie wil
len wij trachten een onderzoek te doen naar een nieuw mid
del tegen fluor albus. Daar tot nu toe niemand op een ver
:lOek van ons de literatuurstudie op zich te willen nemen, in 
positieve zin heeft geantwoord, zien wij nog geen weg hoe 
dit onderzoek aan te pakken. 

Bestuur en vergaderingen. Op de 12 december 1959 te 
Utrecht gehouden ledenvergadering is in de plaats van S. T. 
Hey, die als bestuurslid bedankte, gekozen H. C. D. den Her
tog. Het bestuur vergaderde zevenmaal, eenmaal werd een 
ledenvergadering gehouden. Nieuwe leden traden niet toe, 
evenmin bedankte iemand. J. Hartog, secretaris 
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