
UIT DE CENTRA 
Centrum Friesland 
Op de centrumvergadering van 30 rna art werd door Hut een 
inleiding gehouden over "Beschouwingen over de plaats van 
de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg", van Burna. 
Op de vergadering van 3 mei van de werkgroep Morbiditeits
analyse werd door Wiemer verslag uitgebracht over de Boer
haave-cursus 1961 te Leiden; Phaff vertelde over de huisart
sencursus te Nijmegen en ten slotte gaf Kruisinga een expose 
van het poliomyelitissymposion te Utrecht. 

* * * Centrum Friesland 
Elf leden van het centrum Friesland, onder wie negen huis
artsen, een controlerend arts en een psychiater, hebben on
langs deelgenomen aan een cursus "counselen" onder leiding 
van mejuffrouw Goubitz, sociaal-psychologisch doctoranda. 
Het ging daarbij om de door de Amerikaanse psychiater Ro
gers gevolgde methode, welke mejuffrouw Goubitz persoonlijk 
bij deze psychiater heeft geleerd en die, in tegenstelling tot de 
psycho-analyse, niet door ervaren psychotherapeuten behoeft 
te worden toegepast doch welke ook door huisartsen is te han
teren. 
Deze methode bestaat hierin, dat de patient zijn gevoelens, 
bewuste en onbewuste, tot uitdrukking brengt in het verhaal, 
dat hij over zijn klachten en over zichzelf vertelt. De arts 
tracht nu in zijn eigen woorden de gevoelens van de patient 
weer te geven - reflecteren - en de patient sluit daarop 
weer aan door in eigen richting voort te gaan met zijn ver
haal. Door deze methode, "counselen" genoemd of non- di
rectieve therapie - Rogers acht "client-centred therapy" een 
betere benaming - worden verdrongen gevoelens bewust ge
maakt en tot uiting gebracht. De patient geeft telkens dezelfde 
gevoelens weer totdat de arts deze gevoelens opvangt en weer
geeft. 
Ook Balint he eft er op gewezen, dat de patient net zo lang 
met een klacht komt totdat de arts de achtergrond daarvan 
heeft begrepen. In het weergeven van de gevoelens van de 
patient ligt onbewust een richting geven aan de gedachten 
van de patient. Belangrijk daarbij is, dat de gevoelens van de 
patient wei worden aanvaard, doch dat daaraan geen sanctie 
wordt gegeven. De patient bemerkt dat de arts hem wei be
grijpt maar niet zijn mening deelt. 
Belangrijkste voorwaarde bij de toepassing van deze methode 
is, dat de dokter moet kunnen luisteren. Hij moet zichzelf 
kunnen uitschakelen en volledig invoelen wat de patient tot 
uitdrukking brengt in woord en mimiek. Hij moet over een 
grote woordenschat beschikken om de gevoelens van de patient 
in zijn eigen woorden te kunnen uitdrukken. Hij heeft in in
termenselijke zin "muzikaal gevoel" nodig om mee te kunnen 
zingen in dezelfde sleutel als de patient dat doet. Hij moet 
tenslotte in positieve zin tegenover de patient staan; hij moet 
deze accepteren zoals hij is. Hij moet zich niet door zijn eigen 
gevoelens op een dwaalspoor laten leiden. Hij moet zichzelf 
~ennen met aile vaak onbewuste stromingen die hem kunnen 
drijverr. 
De techniek van deze cursus was, dat na een korte inleiding 
een rollenspel werd opgevoerd. Een van de aanwezigen speei
de een patient, die hij goed kent, een van de anderen speelde 
de dokter, nog een ander speelde daama de dokter bij dezelfde 
patient, doch is bij het gesprek tussen de eerste dokter en de 
patient niet tegenwoordig geweest. Deze gesprekken duurden 
ongeveer tien minuten en werden op de band opgenomen. Na 
de gesprekken met beide dokters werd van de aanwezigen een 
korte analyse en kritiek gevraagd op de beide artsen. Daama 
vertelde de patient hoe hij de beide artsen had ervaren. Ver
volgens werd de band afgedraaid. Na elk gedeelte van het ge
sprek, dat door de patient was gevoerd, werd aan ieder der 
aanwezigen om de beurt gevraagd als dokter opnieuw de ge
voelens van de patient weer te geven. Dit werd dan door de 
groep besproken. 
Een andere methode is mogelijk waarbij drie dokters elkaar na 
vijf minuten bij dezelfde patient vervangen. Ook dit werd op 
de band opgenomen en behandeld zoals in het vorige geval. 
Hierbij zijn de drie artsen wei aanwezig bij het gesprek van 
hun voorganger met de patient. Bij deze methoden kan men 
het gesprek vanzelf laten ontwikkelen. Ook is het moge
lijk om een biografische anamnese op te nemen en daarbij 

telkens, indien noodzakelijk, even te "counselen", dus gevoe
lens te reflecteren. 
Een belangrijk aspect van deze cursus was het waamemen 
van psychische mechanismen, die vaak onbewust het gedrags
patroon van arts en patient beinvloeden. Bij de gevolgde ge
sprekstechniek kwamen deze mechanismen sams duidelijk tot 
uiting. Het is natuurlijk van belang deze explicit op te sporen, 
maar nog belangrijker is de op de cursus gewekte belangstel
ling voor het speuren bij de arts naar zijn eigen gedragspa
troonen bij de interactie tussen patient en arts naar een der
gelijk gebeuren. Als voorbeeld worden hier enkele mechanis
men bij de arts en de patient genoemd. Bij de arts zijn dit: 

1 Indien de klachten van de patient ondanks aile therapie 
blijven bestaan, wekt dit wrevel en een agressiegevoel op 
bij de arts, waardoor deze zich onbewust laat leiden bij 
zijn instelling tegenover de patient. 

2 De arts kan beinvloed worden door houding of toon van 
de patient. 

3 De patienten, die eenzelfde uitgesproken karaktertrek heb
ben als de arts, zullen vaak onbewuste weerstand bij de 
arts oproepen. 

4 De patient, die een karaktertrek heeft welke de arts zelf 
heeft verdrongen of waar hij bang voor is, kan eveneens 
weerstand oproepen. 

5 De sterke positieve binding, welke een patient heeft aan 
een andere arts (vorige huisarts, specialist) roept een 
weerstand op bij de arts. 

6 Ook een negatieve binding met een andere arts roept ge
voelens op bij de arts, die zijn houding ongunstig kunnen 
beinvloeden. De punten 5 en 6 moeten rustig door de arts 
worden geaccepteerd en door "counselen" worden opge
lost. Hierdoor wordt tevens de beroepsstand opgehouden. 

7 Indien agressie of bindingen van de patient worden aan
vaard en gereflecteerd, kan dit leiden tot vermindering 
van spanning en tot het opbouwen van een positieve hou
ding. 

8 De specialist, die een patient elk half jaar laat terugko
men, kan daardoor bij de huisarts agressie oproepen. 

9 Wat gebeurt er indien er contact huisarts-patient wordt 
gelegd: 
a de arts registreert feiten; 
b de arts bundelt deze feiten en vormt een bepaalde, vaak 

diagnostische of therapeutische gedachtenlijn. Hij treedt 
reeds in gedachten directief op; 

c de arts duidt langs analytische weg de gegevens; 
d het is geen wonder dat de arts tekort schiet in het re

gistreren van allerlei gevoelswaarden, die de patient 
hem in zijn woorden meedeelt. Het blijkt dan ook bij
zonder moeilijk te zijn om deze gevoelens weer te geven. 

10 Welke functie heeft het "thee drinken" bij de patient? 
Een taak ligt hier zeker voor het registreren van gevoels
waarden. 

11 De huisarts loopt minder gevaar bij de methode van het 
"counselen" om brokken te maken dan bij de methode 
van de analyse. Hierbij is er een parallel met de maat
schappelijk werkster - beiden werken in het milieu van 
de patient - en een tegenstelling tot de specialist. 

12 De huisarts heeft door zijn opleiding geleerd een ziek ge
deelte van de patient te selecteren terwijl het counselen" 
meer aandacht heeft voor de geh~le mens, v~r de waar
dering van de gezonde gedeelten. 

Voorbeelden van mechanismen bij de patient zijn: 
1 De patient heeft bij het "counselen" de indruk dat hij met 

zichzelf in gesprek is. 
2 De patient geeft telkens dezelfde gedachten of klachten 

weer totdat de arts deze gedachten reflecteert en begrijpt. 
3 Bij het verwijzen van een patient naar de specialist is het 

bijzonder belangrijk, dat de patient zelf dit ook begrijpt en 
er ook rijp voor is. Hier ligt een belangrijke taak voor de 
huisarts. 

4 De patient kan wei om advies van de arts vragen, maar dat 
betekent nog geenszins, dat de patient dit advies ook zal 
accepteren. 

5 Bij het directief optreden van de arts tijdens een gesprek 
voelt de patient sorns een weerstand in zich opkomen. Bij 
het "counselen" het non-directief optreden, ervaart de pa
tient dit als rustgevend. 
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6 Ook bij psychotische patienten kan "counsel en" nuttig zijn, 
gezien de ervaringen van Rogers bij schizofrenen. Subver
baal gebeurt er enonn vee!. 

Aan het einde van de cursus werd de groepsleden gevraagd 
een indruk te geven van de cursus en van hun reactie daarop. 
Enkele punten, die opvielen, worden hier weergegeven. Hier
bij moet weI worden opgemerkt: 
a dat de leden van de werkgroep elkaar reeds tamelijk goed 

kenden; 
b dat Blijham reeds had verte!d wat "counselen" betekent; 
c dat een enkeling het boek van Rogers en Kinget "Psycho-

therapie en menselijke verhoudingen" had gelezen; 
d dat men voor deze cursus inschrijfgeld had betaald. 
Aanvankelijk stond ieder wat afwachtend en sceptisch tegen
over mejuffrouw Goubitz, die een nieuwe gesprekstechniek 
kwam demonstreren. Vervolgens ontstond er enige weerstand, 
verband houdend met het inpassen van deze denkwijze in per
soon en praktijk. De tweede dag merkte men een poging om 
actief en bewust mee te doen en te trachten de methode goed 
toe te passen. De derde dag kwam men veel meer los van 
remmingen en theorie, men kwam voor de dag met algemene 
moeilijkheden van de arts-patient verhouding, van de arts
arts verhouding en ook onbewust met persoonlijke moeilijk
heden. Typerend voor dit laatste was ook wei de keuze van 
de patient, die in het rollenspel door de arts werd gespeeld. 
Het is wei duidelijk dat we juist een moeilijk contact hebben 
met die patient die bij onszelf als arts en als mens onbewust 
weerstanden oproepen. Zulke patienten zullen dus ook als in 
een spiegel iets van onszelf laten zien. 
Het interessante was ook, dat deze dingen in het rollenspel 
vaak volkomen onbewust naar voren kwamen. Dit gold niet 
aileen de arts, die als patient speelde, maar evencens de arts 
die als dokter speelde. Het lijkt dan ook dat het rollenspel en 
de bespreking daarvan een bijzonder grote invloed zal hebben 
op de ontwikkeling en bewustwording van de persoonlijkheid. 
Enerzijds is dit cen licht beangstigende gewaarwording, ander
zijds geeft het troost, dat wij als dokter tegenover de patient 
ook mens blijven en subtiele gevoelens kunnen registreren en 
meevoelen. 
Ook aan de mogelijkheid tonee! te spelen valt hier te denken. 
Het viel op dat de rol van patient door de artsen voortreffe
lijk werd vervuld, hoezeer ze er eerst tegenop zagen dit te 
doen. Wij kunnen dus een mens spelen omdat we zelf als 
mensen voden en medemensen zijn. 
Wat hebben we tenslotte geleerd in deze drie dagen? Eerst 
een grondhouding, een begrijpen van de achtergrond van het 
"counselen", dat omvat begrip en liefde voor de gehe!e mens 
als cenheid. Vervolgens een begin van bekwaamheid in de 
techniek, die pas door veel ervaring verder kan worden toege
spitst. 
De ervaring, welke curs is ten, indien ze geruime tijd na een 
cursus nog eens bij elkaar komen, blijken te hebben opgedaan 
is: 
1 De counseltechniek wordt in extenso maar bij weinig pa

tienten toegepast, omdat deze teveel tijd kost. 
2 De grondhouding is veranderd, meer iets geduldiger, niet 

meer zo agressief, niet meer zo gespannen. 
3 Men heeft meer geduld om te luisteren en meer belangstel

ling voor het gehele reactiepatroon van de patient. 
4 Men is niet meer zo directief ingesteld en heeft niet het ge-

voel dat alles in vijf minuten moet worden opgelost. 
Het is uit het voorgaande wei duidelijk gebleken, dat er ver
schillende aspecten van deze methode bij uitstek passen in het 
kader van de huisarts.De houding van de arts wordt bewust 
bekeken en belnvloed. Het luisteren wordt aangeleerd en voor
al de grondhouding, het respect voor de medemens en de be
schouwing van de gevoelswaarden, welke de patient zelf naar 
voren brengt en waarop hij zelf het accent legt, is van belang. 
Dit houdt verband met het aanvaarden van de mens als ge
heel, als eenheid. Dit dus in tegenstelling tot de beschouwings
wijze die we aan de universiteit hebben geleerd en die meer 
volgens de analyse tewerk ging, cen methode die vanzelfspre
kend door specialisten moet worden toegepast, maar die de 
mens in stukjes verdeelt. Voorts de non-directieve denkwijze, 
die natuurlijk nooit geheel alleen door de huisarts kan wor
den toegepast, maar die wei van belang is als tegenhanger 
van de directieve denkwijze, welke wij ons aan de universiteit 

hebben eigen gemaakt. Op deze manier kan de grondhouding 
van deze methode, de achtergrond, veel bijdragen tot de per
soonlijke ontwikkeling en de karaktervonning van de arts. De 
techniek op zichzelf kan worden gelntegreerd in het dagelijks 
werk, bijvoorbceld in die zin, dat men bij elk contact met een 
patient de belangrijke momenten refiecteert. Deze techniek is 
ten aile tijde toe te passen en wei zonder de gevaren van de 
psycho-analytische methode met zijn duidingen. 
Heeft de huisarts er wei tijd voor? Deze vraag werd beant
woord in de voorgaande regelen. De algemene spanning 
wordt verrninderd; zowel voor patient als voor arts is er een 
mogelijkheid agressie af te reageren. De spanning van de te 
grote verantwoordelijkheid wordt verminderd doordat men 
leert zuiver te refiecteren en non-directief te zijn en dus het 
gevoel afleert aile zorgen van anderen op zijn schouders te 
laden. De drukte in de praktijk blijft gelijk, de methodiek is 
niet altijd zuiver toe te passen, maar de aandacht voor de 
patient is gestimuleerd. Een belangrijk punt is voorts nog, dat 
de analytische beschouwingswijze wijst naar de zieke gedeel
ten van de patient, terwijl deze methode gericht is op de nog 
aanwezige positieve krachten en gezonde gedeelten in de pa
tient. Het "counselen" heeft de bedoeling de patient zover te 
laten denken, dat deze het eigen weerstandsvennogen weer 
opbouwt. 
Wat betreft de waarde van de methodiek "counselen" voor 
de groep is zonder meer duidelijk dat hierin een grote waar
de ligt voor het werk in een groep of vergadering. leder, die 
opponeert, moet eerst de woorden van de tegenstander "coun
selen". Dit betekent dus dat de opponent kort de bedoeling 
van de tegenstander moet weergeven, voordat hij daarop een 
aanval doet. Ook de voorzitter van de groep moet kort en 
bondig de geuite meningen fonnuleren. Voorts is opvallend, 
dat de groep door deze cursus een veel betere onderlinge bin
ding krijgt door een andere wijze van vergaderen. 

Dr J. M. L. Phaff, Leeuwarden 

Centrum A mersfoort en omstreken 
Jaarverslag 1960 
In 1960 werd door het centrum Amersfoort en omstreken 
driemaal vergaderd en wei op 10 februari, 21 oktober en op 
25 november. In de vergadering van 10 februari werd beslo
ten tot splitsing van het centrum Amersfoort-Gooi en Eem
land in de twee centra Amersfoort en omstreken en Gooi en 
Eemland. Dr J. W. Imhof, internist te Amersfoort heeft een 
voordracht gehouden over gastroscopie. Hierna trad cen lange 
sluimerperiode in, die op 23 september werd beeindigd toen 
namens het N.H.G.-bestuur van Lidt de Jeude in een cen
trum-bestuursvergadering verslag uitbracht over ervaringen 
met groepsbesprekingen van huisartsen en specialisten. 
Op 21 oktober werd de eerste groepsbespreking gehouden. 
Twee internisten, een gynaecoloog en cen kinderarts warell 
met twaalf huisartsen aanwezig. Een der huisartsen stelde een 
patient uit zijn praktijk voor, gaf zijn visie weer en de spe
cialist, naar wie was verwezen gaf zijn oordeel, waarbij zich 
zeer levendig de stemmen van de andere aanwezigen meng
den. Ook de volgende groepsbespreking op 25 november werd 
een succes. Besloten werd elke vierde vrijdag van de maand 
bijeen te komen; het huishoudelijk gedeelte van de vergade
ring zo kort mogelijk te houden; steeds op dezelfde plaats te 
vergaderen; niet later dan acht uur te beginnen en niet later 
dan tien uur te eindigen. 
Het huishoudelijk gedeelte van deze vergaderingen wordt ge
notuleerd, terwijl het verslag van de groepsbespreking - gra
tis door een der ziekenhuizen - wordt gestencild en op de 
volgende vergadering aan de aanwezige leden ter hand ge
steld. De convocaties voor deze vergaderingen geschieden 
schrifte!ijk een week voor de vergadering. 
Het is opvallend, dat in de loop van deze besprekingen ver
schillende onderwerpen ter sprake zijn gekomen, waarover de 
specialist met de huisarts en omgekcerd graag eens van ge
dachten wil wisselen, bijvoorbceld: moet de huisarts iets 
weten van het verloop van de ziekte bij zijn patienten in het 
ziekenhuis; mag cen specialist een patient naar cen andere 
specialist verwijzen zonder de huisarts hierin te raadplegen; 
is briefverkeer tussen huisarts en specialist gewenst en zo ja, 
zijn hier regels voor aan te geven en is het gewenst, dat de 
specialist zich uitspreekt over werkhervatting? 
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Om enigszins richting te geven aan de discussie wordt enige 
dagen v66r de bespreking een bestuursvergadering gehouden, 
waarop het verslag van de huisarts-inleider aanwezig is. De 
probleemstelling en de vragen, die door de bestuursleden tij
dens de groepsbespreking worden gesteld, worden dan gefor
muleerd. Veel waarde wordt ook gehecht aan de samenvat
ting, die de voorzitter na elke discussie geeft. In 1960 woonde 
tweederde van de leden deze groepsbesprekingen bij. 
Enthousiast geworden na de Boerhaave-cursus in april 1960 te 
Leiden, werd in het centrum een psychotherapeutische werk
groep opgericht, die dit jaar tienmaal bijeenkwam in Den 
Dolder met van Bork, zenuwarts als coach. Een achttal leden 
Komt elke veertien dagen bijeen, soms tot heil van de patien
ten, nog meer tot lering van zichzelf, waarvan de patienten 
op de duur zeker voordeel zullen hebben. De leden worden 
op de dag van de vergadering telefonisch herinnerd aan de 
bijeenkomst, terwijl de dag tevoren door de coach een ge
stencild verslag van de vorige vergadering aan de leden wordt 
gezonden. 
In de vergadering van 21 oktober yond een bestuurswisseling 
plaats, waarbij voorzitter Hartog de hamer overdroeg aan den 
Hertog, die op zijn beurt als secretaris werd vervangen door 
ondergetekende. In de vergadering van 27 januari 1961 werd 
Rombach als penningmeester geinstalleerd. Dit bestuur was 
verheugd een gezonde financiele toestand aan te treHen. Het 
bestuur is zich ervan bewust, dat het centrum of een gedeelte 
ervan een eigen wetenschappelijk onderzoek dient te bevorde
ren of uit te voeren. 
Het verdient aanbeveling, dat niet·N.H.G.-Ieden op aile denk-
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bare manieren bekend zijn en worden gemaakt - in het bij
zonder de aanstaande artsen - met het werk van het Genoot
schap en haar activiteiten. In de groepsbesprekingen zoals 
deze hierboven zijn beschreven, moeten wij steeds weer van 
de in de bespreking betrokken specialist horen, dat zijn op
oC aanmerkingen niet zozeer de kleine groep aanwezigen als 
wei de grote groep afwezigen geldt. Wanneer wij van een 
specialist moeten horen, dat in 85 procent van de consulten 
ten huize van de patient, de specialist zonder voldoende in
lichtingen alleen de patient bezoekt, stemt dit tot nadenken. 
Moge de nieuwe generatie huisartsen door de activiteiten van 
het Genootschap beter beslagen in de praktijk trekken. 

P. Zwanenburg 

Jaarverslag 1960 centrum Gooi- en Eernland 
Gedurende tien maanden werd elke eerste vrijdag van de 
maand vergaderd door gemiddeld negen leden, de helft van 
het aantal, waaruit het centrum bestaat. De vergaderingen, 
die ongeveer twee weken tevoren worden geconvoceerd, wor
den afwisselend bij een der leden aan huis gehouden. Het aan 
de beurt zijnde lid neemt een onderwerp naar eigen keus en 
kan eventueel worden geassisteerd door een co-referent, meest
al een specialist. Slechts bij hoge uitzondering wordt een 
avond gevuld door een niet-lid. 
Van de vergaderingen worden zeer beknopte notulen gemaakt, 
die niet meer worden voorgelezen. Naast deze bijeenkomsten 
bestaan er geen andere studie- of discussiegroepen, maar wei 
nemen enkele led en deel aan landelijke studiegroepen, terwijl 
er ook wordt meegewerkt aan het jaaronderzoek. 
Daar ieder van ~ns centrum tevreden is met deze gang van 
zaken zijn we in 1961 op dezelfde wijze doorgegaan. De enige 
wijziging, die wij zullen trachten in te voeren, is, dat aan het 
einde van elkc avond een kwartier wordt vrijgehouden voor 
het uitwisselen van gedachten of ideeen betreffende de huis
artsgeneeskunde. 
Moeilijkheden van enige aard deden zich niet voor; tevens 
bleek het N.H.G.-lidmaatschap geen wijziging in de verhou
ding tot de andere medici te hebben gegeven. Over het alge
mene beleid van het N.H.G. is ons geen kritiek ter ore geko
men. 
Tot slot volgen hier de in 1960 behandelde onderwerpen: 
groepspraktijken (W. M. van der Valk); hepatitis infectiosa 
(S. Bok, co-referent internist Verhagen); acute buik (chirurg 
Lodewijks en anesthesist de Jong); klinische betekenis van de 
systolische souffle (R. den Boer); fluor albus (L. Luderhoff, 
co-referent gynaecoloog Schut); anorgasrnie en frigiditeit (W. 
M. van der Valk, co-referent neuroloog van Helsdingen); 
cryptorchisme (J. Kasteleyn, co-referent chirurg Glazenburg); 
wat zeg ik de kanker-patient? (W. Kooiman); hypertensie en 
zijn behandeling (W. M. van der Valk, co-referent internist 
Boekelman); cystitis (H. van der Leen). 

J. Grijns, secretaris-penningmeester 

AANVULLENDE LEDENLIJST 
VAN 15 MEl TOT 15 JUNI 
Nieuwe leden: 
M. J. A. Brasse, Swalmerstraat 17, Roermond; 
E. S. A. Klatte, Oldenzaalsestraat 264, Enschede; 
C. J. van Voorthuijzen, Boulevard Heuvelink 30, Arnhem; 
H. G. M. van de Velden, Ooipoortstraat 54, Doesburg; 
R. van Dijk, Boulevard Heuvelink 100, Arnhem; 
P. J. M. Vos, Loerikseweg 23, Houten (V.); 
Dr R. J. Escher, Barchman Wuijtiuslaan 176, Amersfoort. 

Buitengewone leden: 
Dr M. R. Heynsius van de Berg, P. de Hooghstraat 8, 

Amsterdam-Z. ; 
P. den Duyn, Overtoom 541a, Amsterdam·W. 

Mutaties: 
Dr J. A. V.'eyel, naar Guido Gezellestraat 11, Amsterdam; 
W. Bontkes, naar Nieuwe Vlissingseweg 466, Middelburg; 
H. A. Homan, naar Jacob Catslaan 12, Eindhoven; 
J. Sprey, naar Beatrixplein 2, Ede. 

Adresaanvullingen en verbeteringen: 
D. J. de Jong, Heinsbergerweg 34, Melick; 
S. G. Meijssen, Marijkeweg 3, Vaassen; 
G. C. Bergink, Huygenslaan 35, Groningen. 
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