
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 
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