
cillineoplossing. Tevens geef ik nu 600.000 E depocilline i.m. 
De wond behoeft niet te worden getamponeerd. 
De patient krijgt de opdracht mee naar huis de ingespoten 
Novocaineoplossing naar proximaal weg te masseren. De ver
doving duurt dan minder lang en de napijn is geringer. Hel 
is opvallend dat hij, de volgende dag terugkomende, geen 
spontane pijn meer heeft. Veiligheidshalve geef ik nog enkele 
dagen depocilline i.m. Het verdere verloop van het aldus be
handelde subcutane panaritium is gelijk aan een normale 
wondgenezing. 

U. ]. Mansholt, Winsum (Gr.) 

BOEKBESPREKING 

Dr f. H. Baay: Ongevallen bij kinderen. Van Gorcum en 
Compo n.v. Assen 1960. 126 bladzijden, ingenaaid f 7,90, 
gebonden f 9,90. 

Het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Utrecht he eft een 
onderzoek verricht naar de preventiemogelijkheden van onge
vallen bij kinderen, in samenwerking met de Gemeentelijke 
Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Dordrecht. Voor dit 
onderzoek is medewerking gevraagd aan de huisartsen, spe
cialisten en poliklinieken. Terwijl uit de literatuur te ver
wachten was, dat 75 procent van de huisartsen zou deelnemen, 
was de deelneming van 15 op 31 huisartsen een teleurstelling. 
De uitsluitend schriftelijke voorbereiding is hiervan zeker de 
oorzaak. Persoonlijk contact van de onderzoeker met de huis
artsen had wellicht betere resultaten kunnen afwerpen. 
Van de ruim 300 aangegeven ongevallen in een half jaar bij 
kinderen van 0-15 jaar, heeft de schrijver langs analytis::he 
weg gezocht naar de preventiemogelijkheden. Hij komt tot de 
conclusie, dat in 38 procent van de gevallen door een een-

voudige maatregel of wijziging van de materiele situatie, a15-
mede door maatregelen op het gebied van opvoeding en voor
lichting, het ongeval te voorkomen zou zijn geweest. Naar 
analogie van andere onderzoekingen blijkt de vrijdag een top 
te vertonen, die door een vermindcde concentratie van de 
kinderen tegen het eind van de week te verklaren is. 
Dit boek kan er toe bijdragen, dat van medische zijde nog 
meer dan voorheen medewerking wordt verleend aan alle or
ganisaties (kruisverenigingen, onderwijsinstellingen), die de 
ouders willen voorlichten over de preventie van ongevallen. 
In dit verband kan de aandacht worden gevestigd op de bro
chure: "Was dat nou nodig?" van Jo Manassen (Uitgave 
Stichting " Voor het Kind", Emmastraat 38 te Amsterdam-Z, 
ten behoeve van de Commissie Voorlichting Kinderbescher
ming en Kinderhygiene. 1959. 32 bladzijden f 0,25). Deze 
brochure is een op populaire wijze geschreven boekje voor 
ouders van kleine kinderen, waarin in de vorm van korte ver
haaltjes enkele alledaagse ongevallen worden besproken. De 
voorbeelden zijn ontleend aan het bovengenoemde onderzoek 
in Dordrecht. lets voor de lectuur in de wachtkamers van 
huisarts en kleuterbureau! 

K. Gill 

HET LEZEN WAARD 

Gezinssociologie (( 1960) Dr R. Eijsink, van Loghum Slaterus, 
Arnhem. 131 bladzijden, gebonden f 7,50) wordt aangekon
digd als een: "Proeve van een systematische inleiding." De 
auteur bedoelt "een hanteerbare bijdrage te leveren tot de 
wetenschappelijke discussie over dit onderwerp". Nu het gezin 
zo in het centrum van de belangstelling van de huisarts staat 
lijkt dit boek haast op verzoek geschreven. 

NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

V AN DE REDACTIECOMMISSIE 

Met in gang van 26 november 1960 is Dr F. ]. A. Huygen 
voorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hij 
was achtereenvolgens lid van de werkgroep tot oprichting 
van het Genootschap, bestuurslid en de laatste drie jaar vice
voorzi tter. 

Hij behaalde in 1943 het arts diploma en vestigde zich als 
huisarts te Lent. In 1948 promoveerdc hij op een proefschrift 
"Lobaire pneumonie als besmettelijke ziekte". Van zijn hand 
verschenen in "huisarts en wetenschap" verscheidene artike
len en beschouwingen, waarvan de serie "N.H.G. - Quo 
vadis?" wei van bijzonder allure is. 
Sedert enkele jaren maakt Huygen deel uit van de redactie 
van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Zeer re
cent werd hij benoemd tot docent in de faculteit der genees
kunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen voor het geven 
van onderwijs in de sociale geneeskunde van het gezin. Dit 
maakt duidelijk dat het Genootschap zich bijzonder verheugt 
over deze benoeming van Huygen, die zich bovendien heeft 
doen kennen als een beeldertd kunstenaar en die ook voor 
sporfbeoefening nog tijd weet te vinden. 

JAAROVERZICHT 1960 VAN DE 
SECRETARIS VAN HET N.H.G. 

H. 

Een jaarverslag in engere zin kan zich beperken tot de CO;1-

crete gegevens en cijfers terzake al hetgeen zich in het afge
lopen jaar binnen het Genootschap he eft afgespeeld. Uw 
secretaris geeft er echter de voorkeur aan hier en daar tevens 
de problematiek, die met de verschillende activiteiten samen
hangt, in het kort aan te roeren en daarbij ook enige aan
dacht te besteden aan de relaties van het N.H.G. met de hem 
omringende buitenwereld en aan reacties, die daaruit over en 
weer resulteren. In deze zin is dus dit jaarverslag, zonder de 
allure van een terugblik aan te nemen, meer een jaarover
zicht geworden en ook als zodanig bedoeld. 

Bij de aanvang van het verslagjaar telde het Genootschap in 
totaal 791 leden, van wie 27 buitengewone en 3 correspon
derel1de led en. 
Door de dood ontvielen ons de leden: K. ]. ]. James te 
Amstelveen, P. Dooremans te Lage Zwaluwe, A. v. d. Bijl te 
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Oude-Wetering, N. A. Bolt te Delft, Dr P. J. M. Fizaan tc 
Vleuten, M. Schlesinger te Amsterdam, G. N. Karsdorp te 
Meppel, en J. de Bruyne te Leiden. 
Terwijl 34 werkende leden het Genootschap verlieten door 
opzegging van het lidmaatschap, traden er hiervan 5 weer toe 
als buitengewoon lid. Daarnaast mocht het Genootschap 82 
nieuwe werkende leden en 16 nieuwe buitengewone leden 
verwelkomen. Derhalve telde het Genootschap op 15 novem
ber 1960 in totaal 853 leden, van wie 47 buitengewone en 3 
corresponderende leden (2 in de U.S.A. en 1 in Canada). 
Met het oog op de statistiek werd, evenals in de vorige jaren, 
ook thans weer nagegaan welke redenen hadden geleid tot het 
bedanken voor het werkend lidmaatschap. Dit was elfmaal het 
verlaten van de huispraktijk, vijfmaal tijdgebrek, vijfmaal te 
hoge contributie, zesmaal teleurgesteld zijn in het N.H.G. en 
viermaal andere persoonlijke redenen. In drie gevallen is het 
niet mogelijk geweest de redenen van bedanken te achter
halen. In tien gevallen van uittreden uit het Genootschap 
werd weI het abonnement op "huisarts en wetenschap" voort
gezet; een opmerkelijk verschijnsel, dat ook in vorige jaren 
is gesignaleerd en ten gunste van het N.H.G.-orgaan kan 
worden uitgelegd. 

Promoties. Voorzover bekend, promoveerden dit jaar de vol
gende N.H.G.-leden en weI: Dr C. W. A. van den Dool te 
Stolwijk, over "Enige mogelijkheden tot het vroegtijdig op
sporen van chronische ziekten door de huisarts"; Dr H. 
Mulder, ie Heerde over "Bejaardensterfte in Nederland"; 
Dr M. R. M. J. v. d. Voort te Ottersum over "De ontwikke
ling van de ruitlijst bij de witte rat"; Dr J. Z. S. Pel te 
Middelburg over "AIledaagse infectieziekten in de eerste vijf 
levensjaren"; Dr Y. v. d. Wielen te Den Haag over "De 
huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezond
heidszorg"; Dr J. H. Baaij te Utrecht over "Ongevallen bij 
kinderen". Hun proefschriften werden in dank aanvaard en 
na bestudering ter beschikking gesteld van de N.H.G.-biblio
theek. 
Er zijn tekenen, die erop wijzen, dat een niet onbelangrijk 
aantal N.H.G.-leden bezig is een proefschrift te bewerken. 

Een Huishoudelijk Reglement kon ook dit jaar niet aan het 
Ledencongres worden voorgelegd, hoewel de Reglementscom
missie haar definitieve concept reeds aan het N.H.G.·bestuur 
aanbood. Technische moeilijkheden, waarvoor inmiddels juri
dische hulp is ingeroepen, staan de eindbeslissing van het 
N.H.G.-bestuur nog in de weg. 

Het Ledencongres 1959 was weer een van de hoogtepunten 
van het genootschappelijk leven. De grote deelname, zowel 
van N.H.G.-leden als van niet-N.H.G.-leden, getuigde van een 
positieve instelling ten aanzien van het N.H.G. en van een 
toenemende belangstelling en waardering voor het werk van 
het Genootschap en voor wat de leden betreft, ook van een 
duidelijk aangevoelde verbondenheid. Het huishoudelijk ge
deelte munUe uit door zakelijke kortheid, het wetenschappe
lijk gedeelte was van een voldoening schenkende importantie, 
de tentoonstellingen getuigden van een vooruitstrevende con
ceptie. Helaas bleven ook dit jaar de toegepaste technieken 

·weer ver achter bij het niveau van de vergadering. Voor het 
overige moge worden verwezen naar de uitvoerige verslagen 
in "huisarts en wetenschap" en "Medisch Contact". 

De Boerhaavecursus 1960, die van 7-9 april te Leiden werd 
gehouden, was een tweede hoogtepunt in het verslagjaar. In 
samenwerking met de Boerhaave-cursus Commissie en onder 
de voortreffelijke leiding van collega Jongsma, kon de Com
missie Nascholing hiervoor een programma samensteIlen, dat 
in het kader der "Bijdragen tot de ontwikkeling der huisart
sengeneeskunst" tot onderwerp had: "Trainingsmethoden in 
medische psychologie" . De deelname aan deze cursus was 
ongekend groot en de belangstelIing, ook van een twintigtal 
uitgenodigde Engelse collegae, onder wie Balint, Levitt en 
Hopkins, overtrof aIle verwachtingen. Naast Balint, Romano, 
Jores, Carp, Stokvis en Groen traden ook enkele huisartsen 
op als spreker over eigen praktijkgevaIIen. De aanwezigheid 
van een zo groot aantal buitenlandse gasten werd zo belang
rijk geacht, dat ook de daarop volgende zaterdag en zondag
middag nog door het N.H.G. werden benut voor het uitwis-

selen van ervaringen in kleinere kring over vergelijkbare ont
wikkelingen in Engeland, Duitsland, de U.S.A. en Nederland. 
Een officiele ontvangst door de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst in haar monu
mentale gebouw, onderstreepte in aanzienlijke mate de bete
kenis, die aan deze internationale contacten wordt toegekend. 

De centra en lokale studiegroepen, laten vaststellen, dat 
de activiteiten sinds het vorige jaar in vele centra aanzienlijk 
zijn toegenomen, hetgeen zich onder meer uit in een toename 
van het aantal lokale studiegroepen. In een klein deel der 
24 thans bestaande centra blijkt het N.H.G.-werk nog niet 
voldoende op gang te zijn gekomen, terwijl in enkele centra 
van enige werkzaamheid nauwelijks iets blijkt. Naast plaat
selijke factoren, zoals grote afstanden, bloeiend medisch ver
enigingsleven en ontbreken van stimulerende krachten in de 
besturen, moet deze nog onbevredigende gang van zaken zeker 
worden toegeschreven aan onbekendheid met de mogelijkhe
den, die het N.H.G. als zodanig biedt en met de mate, waarin 
het N.H.G.-bestuur, de Adviescommissies en de landelijke stu
diegroepen juist deze in ontwikkeling achterblijvende centra 
behulpzaam kunnen zijn bij het ontplooien van hun werk
zaamheden. Dat ook in de beter functionerende centra de 
doelstelling van het N.H.G. en de "Woudschoten-conclusies" 
nog niet overal tot leven zijn gekomen, staat weI vast. Het 
proces van het bewust worden van de grote mogelijkheden, 
die ook de huisarts heeft, verloopt traag maar gestaag. 
Informatie aan, maar ook uit, door en ten behoeve van de 
centra, contact met de centra en coordinatie van de activitei
ten van de centra met die van het N.H.G.-bestuur, van de Ad
viescommissies en van de landelijke studiegroepen, waren dan 
ook belangrijke problemen, waarvoor in het verslagjaar op
lossingen werden gezocht. De informatiebron bij uitstek is 
"huisarts en wetenschap"; de rubrieken "Uit de notulen" en 
"Verslagen van commissies en studiegroepen" getuigen daar
van. Een nieuwe rubriek "Uit de centra" werd ingesteld en 
gestreefd wordt hierin de centra regelmatig aan het woord te 
laten. Contact met de centra werd - behalve door middel 
van het ledencongres - bevord~rd door bezoeken van leden 
van het N.H.G.-bestuur aan de centra, door bezoeken van ver
tegenweordigers der centra aan vergaderingen van het 
N.H.G.-bestuur en door vergaderingen van het N.H.G.-be
stuur met Adviescommissies, landelijke studiegroepen en ver
tegenwoordigers der centra. Coordinatie van de werkzaam
heden van aile N.H.G.-organen wordt weI nagestreefd, maar 
methoden zullen moeten worden gevonden om deze coordina
tie belangrijk op te voeren. 
Een generaal overzicht van de verslagen der centra kon in 
het verslagjaar niet worden gerealiseerd, doordat slechts 10 
van de 24 centra reageerden op een verzoek deze verslagen 
in te zenden. Ook hier dus een tekort aan informatie, die had 
kunnen worden gegeven ten behoeve van de andere centra. 
In het verslagjaar verkreeg het N.H.G. de film "Enquiry into 
General Practice" in eigendom. Na een desbetreffende mede
deling in "huisarts en wetenschap" werd nog door geen en
kel N.H.G.-orgaan van deze film gebruik gemaakt. In de 
meerderheid der centra heerste overigens een verheugende en 
toenemende activiteit. In enkele gevallen bleek zelfs deze 
activiteit aanzienlijk groter te zijn, dan op grond van een 
aanvankelijk onvoldoende berichtgeving bekend was. In en
kele dunbevolkte centra werd door een succesvolle ledenwer
vingsactie het isolement van de ver van elkaar wonende leden 
relatief verminderd, zodat studiegroepen mogelijk werden. 
Het totaal aantal lokale studiegroepen is niet bekend; het 
aantal zogenaamde psychosomatische studiegroepen steeg tot 
1 7. Behalve deelname aan de landelijke onderzoeken· van het 
jaar en aan de bij de C.W.O. vermelde werkzaamheden, wer
den in de centra nog plaatselijke onderzoekingen verricht 
over: albuminurie, glucosurie en hematurie (bevolkingsonder
zoek), taak en functie-analyse van de huisarts, roodvonk, im
petigo, otitis media en Epidosin bij dysmenorroe. 
Het geheel overziende, kan worden gesteld, dat in de meeste 
centra - al of niet in lokale studiegroepen - met enthou
siasme werd gewerkt en hier en daar zelfs publiceerbare re
sultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn gesignaleerd. De 
bereidheid tot medewerken aan de landelijke jaaronderzoeken 
is in de centra aanzienlijk; het abortus-onderzoek 1960 startte 
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zelfs met ongeveer 45 procent van het totaal aantal Ieden 
van het Genootschap. 
Niettemin moet bij voortduring worden gestreefd naar het 
oprichten van meer Iokale studiegroepen teneinde zoveel mo
gelijk N.H.G.-Ieden de gelegenheid tot een henzelf bevredi
gende zelfwerkzaamheid te verschaffen. Kennisnemen van 
ideeen, methoden en ervaringen van anderen zou hiertoe een 
sterke stimulans kunnen zijn. 
Dat onderlinge uitwisseling van notulen, jaar- en vergade
ringsverslagen, memoranda van behandelde onderwerpen, 
lijsten van sprekers en onderwerpen, en dergelijke uitermate 
belangrijk zijn voor het stimuleren en uitbouwen der plaat
selijke werkzaamheden, wordt nog onvoldoende ingezien, 
maar veruetering is te constateren. Dat zowel bij "huisarts en 
wetenschap" als bij het N.H.G.-secretariaat een grote bereid
heid bestaat deze uitwisseling te dienen, moge in dit jaar
overzicht nog eens nadrukkelijk worden onderstreept. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat in het verslagjaar de penning
meester is begonnen de centra meer rechtstreeks te betrekken 
bij de financiele aspecten van hun activiteiten en hen perio
diek te confronteren met de stand hunner geldmiddelen, ten 
einde hun een goed inzicht te geven in hun financiele toe
stand en het overschrijden van hun begrotingen te voorkomen. 

Landelijke Studiegroepen. 

Studiegroep "Praktijkvoering". De nabeschouwing over de 
tentoonstelling op het ledencongres 1959 en de voorbereiding 
van de tentoonstelling voor het ledencongres 1960 vormden 
weer een belangrijk deel van de werkzaamheden van de lan
delijke studiegroep "Praktijkvoering". De subgroep apotheek 
kwam gereed met een voorlopig plan voor een praktijkruimte 
met apotheek, waarvan de maquette op het ledencongres 1960 
zal worden opgesteld in de tentoonstelling "De praktijkruimte 
van de huisarts", die sinds het vorige jaar is uitgebreid met 
de spreekkamer van de huisarts. Belangrijke medewerking bij 
het inrichten van de spreekkamer en voor de opbouw en het 
eventuele transport van de tentoonsteiling werd verkregen 
van de firma Gispen. De betreffende subgroepen kwamen ge
reed met voorlopige rapportcn over spreekkamer en over het 
instrumentarium van de huisarts. Rapporten over sterilisatie 
in de huisartsenpraktijk en over het opbergen van werkkaarten 
en specialistenbrieven werden in "huisarts en wetenschap" ge
publiceerd. Studies over het laboratorium, over de geluidsiso
latie van de praktijkruimte en over de inhoud van de praktijk
tas zijn nog aan de gang. 
De verkoop van de werkkaart verliep bevredigend. Op 15 
november waren in totaal 726.650 hoofd- en vervolgkaarten 
verkocht, waarvan 432.665 aan N.H.G.-Ieden en 293.985 aan 
niet-N.H.G.-Ieden. Van de voorlopige zwangerschapskaart, 
waren er op 15 november in totaal 19.550 afgenomen. Van 
22 huisartsen werden waardevoile adviezen ontvangen voor 
kleine verueteringen in het voorlopige ontwerp, waarover de 
reacties overigens aile gunstig luidden. De definitievt; kaart 
en een samenvatting van de ontvangen suggesties zuilen in 
"huisarts en wetenschap" worden gepubliceerd. 
Het is gebleken, dat het werken met subgroepen het nadeel 
heeft, dat het bestuur van de studiegroep niet de gehele wor
dingsgeschiedenis van een rapport kan volgen en daardoor 
soms niet in staat is op de juiste wijze leiding en kritiek te 
geven, zodat de grote Iijn weI eens dreigt veri oren te gaan. 
Anderzijds is het werken met subgroepen de enige wijze om 
niet in de veelheid van onderwerpen en activiteiten te ver
drinken, maar binnen enigszins afzienbare tijd toch een ver
antwoord advies gereed te hebben over de vele vraagstukken 
die zich presenteren en waarvan de stu die en het rapporteren 
uitermate tijdrovend zijn. Slechts door middel van een aantal 
enthousiaste subgroepen zal de studiegroep in staat zijn op 
den duur een bundel rapporten samen te steil en, waarin de 
gehele praktijkvoering van de huisarts in onderlinge samen
hang wordt behandeld. De vele over de praktijkvoering bin
nenkomende vragen getuigen van een grote belangstelling 
voor dit onderwerp, zowel binnen als buiten het N.H.G., en 
van een reele behoefte aan voorlichting op dit gebied. 
Om ook de centra de gelegenheid te bieden dergelijke sub
groepen te vormen, heeft het bestuur van de studiegroep een 
lijst van voor bestudering geschikte onderwerpen uit de prak
tijkvoering opgesteld, die, vergezeld van een preadvies, in 

"huisarts en wetenschap" zal worden gepubliceerd. In hel 
Centrum Alkmaar is men op deze wijze begonnen met het 
bestuderen van de praktijktas van de huisarts. 
Het afwerken van enkele nog niet geheel gereed zijnde onder
delen, zoals de zwangerschapskaart en de rapporten instru
mentarium en spreekkamer, het verder uitbouwen van de 
praktijkruimte, inc1usief die voor de apotheekhoudende huis
arts, en het vormen en stimuleren van nieuwe subgroepen, 
onder andere voor het bestuderen van de financiele admini
stratie van de huisarts en van de mogelijkheid controlecom
missies op medisch instrumentarium in te stell en, zijn werk
zaamheden, die ook in het volgende jaar de volle aandacht 
zullen hebben van de studiegroep. 

Studiegroep "Obstetrie en Gynaecologie". Het verloskundige 
onderzoek 1958 vordert gestaag en verwacht wordt, dat de re
sultaten daarvan einde 1961 kunnen worden gepubliceerd. 
Door de werkgroep werd gedurende het verslagjaar regelma
tig verslag uitgebracht aan de studiegroep over de stand van 
de uitwerking der vele gegevens. Het abortus-onderzoek 1960 
is in volle gang. Van de oorspronkelijke 395 deelnemers zijn 
er slechts 12 afgevallen. Van het grote aantal formulieren, 
dat binnenkwam werd reeds ongeveer de helft gecodeerd. Een 
klein percentage der ingezonden formulieren bleek niet aan de 
eisen van het onderzoek te voldoen. De werkgroep is van 
mening, dat het onderzoek waarschijnlijk een positief resul
taat zal opleveren en dat de gestelde termijn van een jaar 
wei ongeveer toereikend ziti zijn voor het verkrijgen van sta
tistisch betrouwbare gegevens. Na overleg met de landelijke 
studiegroep "Praktijkvoering" is nagegaan of de zwanger
schapskaart als zodanig kan dienen voor het verkrijgen van 
obstetrische gegevens. Dit bleek niet het geval te zijn. 
Over zwangerengymnastiek werd het oordeel van de studie
groep gevraagd. Zonder te beschikken over vergelijkbare ge
gevens bleek het echter ondoenlijk hierop een wetenschappe
lijk verantwoord antwoord te geven. Een enquete over de 
voorschriften, die de kraamcentra verstrekken aan de bij hun 
ingeschreven zwangeren, werd ingesteld. De ingekomen ant
woorden worden thans uitgewerkt en waarschijnlijk zal de 
studiegroeiJ hierover binnenkort voorstellen kunnen doen aan 
het N.H.G.-bestuur. Teneinde een overzicht te verkrijgen 
over de obstetrische en gynaecologische onderzoekingen, die in 
den lande in N.H.G.-verband lopende zijn, werd een enquete 
gehouden in de centra. Met de leiders van enkele daarvoor in 
aanmerking komende studiegroepen zal binnenkort een be
spreking worden gehouden met het doel tot enige coOrdinatie 
te komen. 
Op het programma staat nog het testen van het chemothera
peuticum Pimafucin op zijn werkzaamheid bij fluor albus. 
Met de Eteratuurstudie kon echter nog geen aanvang wor
den gemaakt. 

Studiegroep "Artikelendocumentatie". Hoewel het aantal Ie
den van de landelijke studiegroep "Artikelendocumentatie" 
hoger ligt, dan in het begin, kan van de kwantiteit van de 
prestaties niet hetzelfde worden gezegd. Wei werden in het 
verslagjaar nog 38 referaten van 14 referenten in "huisarts 
en wetenschap" gepubliceerd en blijkt de kwaliteit der inge
zonden rcferaten belangrijk hoger te zijn dan in de aanvang 
het geval was, maar helaas moet worden geconstateerd, dat 
de activiteit van ongeveer tweederde der led en van deze stu
diegroep voor wat betreft het, ongetwijfeld moeilijke en tijd
rovende, refereerwerk het nul punt nadert. Ook ten aanzien 
van het element van zelfstudie, waartoe deze studiegroep bij 
uitstek de gelegenheid biedt, moet het ergste worden ge
vreesd. Een door het bestuur van de studiegroep ontwikkelde 
geheel nieuwe werkwijze vermocht hierin nog geen merkbare 
verbetering te brengen. Waarschijnlijk zullen een nauwer per
soonlijk contact en recidiverende stimulantia vanuit het be
stuur nodig zijn om de, voor het refereerwerk, uiteraard gein
teresseerde, leden van deze studiegroep de door tijdgebrek en 
overige activiteiten gevormde barriere telkens weer te doen 
overwinnen. Van de eigen literatuurdienst van de studiegroep 
werd ook dit jaar weinig gebruik gemaakt. 

Adviescommissies. 

Algemene Advies Commissie. Ook dit jaar werd de Algemene 
Advies Commissie door het N.H.G.-bestuur nog onvoldoende 
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benut. Weliswaar woonde de voorzitter van de commissie alle 
vergaderingen van het N.H.G.-bestuur bij, waar hij zeer waar
devolle bijdragen leverde aan de discussie en de besluitvor
ming en het contact tussen N.H.G.-bestuur en A.A.C. aan
zienlijk inniger maakte dan voorheen, maar tot een werkelijke 
integratie van de gehele commissie in het beleid van het 
N.H.G.-bestuur kwam het dit jaar nog niet. 
Wei werden van de commissie adviezen ontvangen over het 
concept Huishoudelijk Reglement en over enkele financiele 
problemen. 
In het afgelopen jaar verzocht het N.H.G.-bestuur de A.A.C. 
in het vervolg ook het toezicht op het financiele beleid van 
het N.H.G.-bestuur op zich te nemen. In verband hiermee is 
de Commissie voor de Geldmiddelen, die voorheen ook reeds 
uit twee leden van de A.A.C. bestond, opgeheven. 
Wegen tot verruiming van de geldmiddelen van het Genoot
schap alsmede de wenselijkheid van een splitsing van het 
ledencongres in een afzonderlijk huishoudelijk en wetenschap
pelijk congres zijn bij de A.A.C. nog in studie. Adviezen 
hierover kunnen in het volgende verenigingsjaar worden tege
moetgezien. 
In arbitraire zaken behoefde wederom geen beroep op de 
commissie te worden gedaan. 
In overleg met de voorzitter van de A.A.C. werd het aantal 
leden van de commissie teruggebracht tot vijf, hetgeen, naar 
wordt verwacht, ten goede zal komen aan een efficient func
tioneren van de commissie. 

Commissie voor redactie van "huisarts en wetenschap". De 
commissie voor redactie van "huisarts en wetenschap" werkte 
sinds het vorige ledencongres nog steeds in een onvolledige 
bezetting. In 1961 zal echter - na goedkeuring door het 
ledencongres - in de bestaande vacature kunnen worden 
voorzien. De commissie kwam maandelijks bijeen, terwijl bo
vendien nog enkele vergaderingen werden gehouden, waarin 
het algemene beleid van de commissie onderwerp van bespre
king was. Met het Dagelijks Bestuur van het Genootschap 
werd in het begin van het verslagjaar eenmaal vergaderd. 
Ook gedurende dit verslagjaar kwam "huisarts en weten
schap" regelmatig maandelijks uit. De derde jaargang van 
"huisarts en wetenschap" loopt nu tot en met december 1960, 
zodat daarna jaargang en kalenderjaar zullen samenvallen. 
Dank zij de onvermoeide arbeid van de commissie bleef de 
wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift op een hoog 
niveau gehandhaafd. De indeling van het blad onderging een 
kleine wijziging: Onder de naam "Casuistiek" en "Notities 
uit de praktijk van de huisarts" werden nieuwe rubrieken ge
opend, waarin huisartsen, zonder gevaar het beroepsgeheim 
te schenden, zo nodig anoniem kunnen schrijven. Tevens 
kreeg onder de rubriek "Nederlands Huisartsen Genootschap" 
de berichtgeving uit het Genootschap een vaste plaats. 
Aan meer systematische berichtgeving uit de centra bestaat 
bepaaldelijk grote behoefte en het aan de centrumbesturen 
gegeven advies een plaatselijke correspondent te benoemen, is 
nog door een vrij groot aantal centra niet opgevolgd. Een 
belangrijk middel tot communicatie binnen het Genootschap 
wordt dus helaas nog niet ten volle benut. Als informatie
bron voor de N.H.G.-Ieden kan het tijdschrift nog een be
langrijk grotere rol gaan spelen. 
Ook dit jaar was er weer sprake van een grote bereidheid van 
verschillende auteurs artikelen voor het tijdschrift te leveren. 
Het aantal huisartsen, dat bijdragen schreef nam verheugend 
toe, maar dient in de toekomst zeker nog groter te worden. 
De economisehe ontwikkeling van het tijdschrift blijft gunstig. 
In september kwam het blad wederom in een grote oplage 
uit met het doel tot uitbreiding van het aantal abonnees te 
komen. Terwijl het Genootschap nu ruim 20 procent van de 
Nederlandse huisartsen omvat, kan worden gezegd, dat thans 
ruim 60 procent der Nederlandse huisartsen het blad regel
matig ontvangt. 
De samenwerking met drukker en uitgever is onveranderd 
goed te noemen. 

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Ook de Commissie 
Wetenschappelijk Onderzoek vergaderde regelmatig eenmaal 
per maand. Een extra vergadering werd belegd ten einde zich 
te beraden over de wijze, waarop de C.W.O. het N.H. G.
bestuur zou kunnen adviseren inzake de verwezenlijking van 

de conclusies van de Woudschoten-conferentie. Besloten werd 
in elke vergadering van de commissie een uur aan deze mate
rie te besteden en te trachten tot praktische adviezen te ko
men betreffende de deeltaken, zoals die te Woudschoten zijn 
opgesteld. Voor dit onderdeel der vergaderingen werd een 
afzonderlijke secretaris aangesteld. 
De toenemende werkzaamheden van de C.W.O. leidden tot 
het instellen van een Dagelijks Bestuur, bestaande uit drie 
leden, onder wie de voorzitter en de secretaris. Het Dagelijks 
Bestuur vergaderde eveneens eenmaal per maand. 
De administratieve taak van de secretaris der C.W.O. is der
mate omvangrijk geworden, dat hij hierin thans wordt bijge
staan door een secretaresse, die ook de vergaderingen van de 
Commissie en het Dagelijks Bestuur bijwoont. 
Zonder naar volledigheid te streven, is over de belangrijkste 
wetenschappelijke onderzoekingen het volgende te vermelden: 

Morbiditeitsonderzoek. In dit onderzoek zal worden ge
tracht het Centrum Friesland te betrekken. 

2 Periodiek Geneeskundig Onderzoek. Hierover is een rap
port gereed gekomen, dat binnenkort wordt gepubliceerd. 

3 Verloskunde van de huisarts. Dit N.H.G.-jaaronderzoek 
1958 is thans in een vergevorderd stadium van bewerking. 

4 Prevemie van tetanus. Wordt gepubliceerd. 
5 Ter voorbereiding van het N.H.G.-jaaronderzoek 1961 

over tonsillitis kwam een proefonderzoek gereed, waarvan 
de gegevens thans in bewerking zijn. 

6 Abortus in de huisartsenpraktijk; het N.H.G.-jaaronder
zoek 1960, is thans in volle gang. 

7 Mastitis puerperalis .. In het Centrum Rotterdam is hier
ove, een onderzoek in voorbereiding. 

8 De werking van een stafylokokken fosfaat toxoid bij furun
culosis. Een onderzoek hierover is startklaar en zal plaats 
vinden in nauwe samenwerking tussen C.W.O. en R.I.V. 

9 Ongevallen bij kinderen. Een onderzoek is in de C.W.O. 
in bespreking en een werkgroep voor het voorbereiden van 
een proefonderzoek is gevormd. 

10 Een onderzoek naar huisartsen met een volledig kaartsy
steem ligt in het voornemen; het enquete-formulier is in 
voorbereiding. 

11 Furunculosis. Het Centrum Apeldoorn is bezig met een 
onderzoek over dit onderwerp en zal meedoen aan het 
onder !l vermelde onderzoek. 

12 De werking van Pimafucine bij fluor albus. Dit onder
werp is bij de commissie in het stadium van bespreking. 

13 Onbekende glucosurie. Een onder supervisie van T.N.O. 
te verrichten onderzoek naar gevallen van onbekende glu
cosurie is in de commissie nog in bespreking. 

Over het in verband met 13 gerezen vraagstuk van kosten
vergoeding aan de deelnemers werd door tussenkomst van 
het N.H.G.-bestuur advies gevraagd en verkregen van het 
Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap
pij tot bevordering der Geneeskunst. 
Aan de werkzaamheden van de door het N.H.G.-bestuur in
gestelde werkgroep Documentatie Huisarts werd medege
werkt door een door de C.W.O. aangewezen lid van deze 
werkgroep. 
De contacten van de commissie met centra, plaatselijke stu
diegroepcn en N.H.G.-Ieden individueel namen in aantal toe. 
Voorlichting over de mogelijkheden en adviezen over de voor
bereiding van een voorgenomen onderzoek werden meermalen 
verstrekt, terwijl voor hulp bij de uitvoering van een onder
zoek veelai een lid van de commissie werd belast met het 
onderhouC: van het tot stand gekomen contact. Een publikatie 
over "Richtlijnen voor eenvoudig wetenschappelijk onderzoek 
door de huisarts" verscheen vanwege de C.W.O. in "huisarts 
en wetenschap". Een herziening van de lijst van voor huisart
sen geschikte promotieonderwerpen is bij de commissie in 
beraad. 

Commissie Nascholing. Gedurende de eerste maanden van het 
verslagjaar was het werk van de Commissie Nascholing voor
namelijk gewijd aan het organiseren van de Boerhaave-cursus, 
die van 7 tot 9 april te Leiden werd gehouden met als onder
werp: "Bijdragen tot de ontwikkeling der huisartsengenees
kunst: Trainingsmethoden in' medische psychologie". Naar 
aanleiding van een bespreking tnet het N.H.G.-bestuur, waar
in werd aangedrongen op het tot _ stand brengen van een 
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nauwer contact met de centra, hebben de leden van deze 
commissie zich bereid verklaard de centra desgevraagd van 
advies te dienen. In het verslagj,aar had de secretaris van de 
commissie driemaal een schriftelijk contact met een centrum
bestuur. Bij het geven van adviezen dient een in de commissie 
reeds eerder gemaakte lijst van nascholingsmethoden als basis. 
Besprekingen over de toekomstige ontwikkeling van de Com
missie Nascholing leidden tot het plan om, naar het voor
beeld van de landelijke studiegroep "Praktijkvoering", sub
commissies in te stellen, die bepaalde, met de nascholing ver
band houdende gebieden in studie zullen nemen. Gedacht 
wordt hierbij aan subcommissies voor revalidatie, epidemio
logie, sexuele problematiek, pedagogie, psychologie, sociologie, 
farmacologie, laboratoriumonderzoek, pararnedische gezond
heidszorg, stage bij de huisarts en gerontologie. Overwogen 
wordt het oprichten van een studiegroep ter inventarisatie 
van de bestaande nascholingsactiviteiten, met de bedoeling 
om dan verder de reden na te gaan, waarom sommige me
thoden weI en andere niet worden benut. Een subcommissie 
psychologie bestaat eigenlijk reeds onder de naam van de 
subcommissie integrale geneeskunde, met het oprichten van 
een subcommissie sociologie werd besloten eerst de experimen
ten over de samenwerking van huisartsen met maatschappe
lijk werkers, die hier en daar aan de gang zijn, af te wachten. 
Besloten werd ook in het voorjaar van 1961 weer een artsen
cursus te organiseren in het kader van "Bijdragen tot de 
ontwikkeling der Huisartsengeneeskunst", en deze cursus te 
wijden aan de gezinssociologie. Deze cursus zal worden ge
geven te Nijmegen in samenwerking met het Dr Veeger-Insti
tuut en de titel dragen "Maatschappelijke aspecten in ge
zondheid en ziekte". Een literatuurlijst over medische socio
logie zal worden samengesteld en behalve aan de cursisten, 
ook op aanvraag aan anderen tel' beschikking worden gesteld. 
Ook in dit verslagjaar vergaderde de subcommissie integrale 
geneeskunde weer met de psychiaters-adviseurs en met de 
huisartsendiscussieleiders van de zogenaamde psychosomati
sche studiegroepen en bezocht een groep psychiaters en huis
artsen de Tavistock Clinic in Londen. 
In een vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Psy
chotherapie werd door een lid van de Commissie Nascholing 
een voordracht gehouden over "Wat verwacht de huisarts van 
de psychiater?" Om het N.H.G.-secretariaat te ontlasten 
heeft de Commissie Nascholing het stencillen en verzenden der 
stukken zelf ter hand genomen. 

Congrescommissie. Niet alleen de eigenlijke organisatie van 
het N.H.G.-ledencongres 1960, maar ook de sarnenstelling van 
het programma, het overleg met de sprekers in de meest rui
me zin van het woord en het regelmatige contact daarover 
met het N.H.G.-bestuur vormde voor de Congrescommissie 
een omvangl'ijke en tijdrovende taak. De resultaten daarvan 
vinden hun zichtbare neerslag in het ledencongres zelf en kun
nen dus worden geacht voldoende te worden vastgelegd in de 
te zijner tijd te publiceren verslagen van dit congres. 
Ingesteld werd een Commissie N.H.G.-uitgaven, die tot taak 
heeft te komen tot een onder auspieien van het Genootschap 
uit te geven reeks boekwerken over onderdelen van de huis
artsengeneeskunde. 
De ins telling van een afzonderlijke Commissie Scholing naast 
de bestaande Commissie Nascholing wordt thans ernstig over
wogen. De problematiek van de scholing van de huisarts is 
reeds zo gecompliceerd en in omvang nog toenemende, dat 
het onmogelijk is de Commissie N ascholing ook hiermee nog 
te belasten. 

Bestuur. Het bestuur kwam 15 maal bijeen, waarvan twee
maal met de vertegenwoordigers der Adviescommissies, Lan
delijke Studiegroepen en Centra. Het Dagelijks Bestuur ver
gaderde oovendien nog 11 maal. 
Uit het bestuur zullen treden Dr H. H. W. Hogerzeil en 
Jhr. Dr A. H. van Lidt de Jeude. Hoezeer zowel bestuur als 
Genootschap dit verlies betreuren, zal ongetwijfeld ondubbel
zinnig tot uiting worden gebracht in een periode, onmiddellijk 
volgende op het hier aan de orde zijnde verslagjaar. 
De vice-voorzitter Dr F. ]. A. Huygen werd bij acclamatie 
tot toekomstige voorzitter gekozen; in de functie van toekom
stige vice-voorzi tter werd nog niet voorzien. 
Wegens het aanvaarden van een werkkring elders bedankte 

Prof. Dr G. C. Heringa voor de functie van adviseur van het 
bestuur, die hij al van v66r de oprichting van het Genoot
schap af had vervuld. Voor zijn grote verdiensten bij de op
richting en de ontplooiing van het N.H.G., dat hij een zo 
warm hart toedraagt en waarin hij zulke grote mogelijkheden 
ziet voor het ontwikkelen van een eigen huisartsengeneeskunst 
en voor het verbeteren van de opleiding van de huisarts, en 
voor zijn onvermoeid ijveren voor het opvoeren van de status 
van de huisarts komt hem de bijzondere dank toe van de 
Nederlandse huisarts in het algemeen en van het Genootschap 
in het bijzonder. De Commissie Nascholing prees zich dan 
ook gelukkig, dat Heringa weI be reid was als adviseur aan 
deze commissie veroonden te blijven. 
Tot docent in de faculteit der geneeskunde van de universi
teit te Nijmegen, om onderwijs te geven in de sociale genees
kunde van het gezin, werd benoemd de toekomstige voorzitter 
van het N.H.G., Dr F. ]. A. Huygen. Dat nu reeds voor de 
tweede maal aan een bestuurslid een universitaire benoeming 
ten deel viel, vervulde het bestuur met gepaste trots en vol
doening. Dat daarmede een praktizerende huisarts op univer
sitair niveau wordt betrokken bij de wetenschappelijke vor
ming van de medische student, stemde hoopvol voor een toe
komstige ontwikkeling zoals het N.H.G. die voorstaat. 
Met vertegenwoordigers der Adviescommissies, Landelijke 
Studiegroepen en Centra, werd tweemaal vergaderd. Het the
rna van de eerste vergadering was "In welk opzicht kunnen 
de Adviescommissies en Landelijke Studiegroepen de Centra 
van nut zijn". De aangeboden hulp bleek door de centrum
vertegenwoordigers zeer op prijs te worden gesteld maar 
tevens bleek, dat ook de centra van nut kunnen zijn voor de 
Adviescommissies en Landelijke Studiegroepen. Van dit be
grip voor de mogelijkheid van een wederkerige bijstand kun
nen belangrijke resultaten worden verwacht. De tweede ver
gadering had als onderwerp "De opleiding van de huisarts" 
en was bedoeld als een intern beraad, nodig voor het vormen 
van een mening en het bepalen van een stand punt in ver
band met de op handen zijnde conferentie over dit onder
werp. Uitvoerige verslagen over beide vergaderingen zijn ver
schenen of zullen verschijnen in "huisarts en wetens::hap" 
zodat het overbodig kan worden geacht er hier in dit jaar
overzicht weer uitvoerig bij stil te staan. 
Het N.H.G.-bestuur besloot een conferentie over de opleiding 
van de huisarts te houden in het voorjaar van 1961. Met 
vertegenwoordigers van universiteiten, overheid en maat
schappij zal worden getracht tot een gedachtenwisseling te 
komen over de opleiding van de huisarts, over de bestaande 
lacunes en over de middelen tot verbetering. Uitdrukkelijk 
werd hierbij gesteld, dat duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de universitaire en postuniversitaire scholing 
tot huisarts enerzijds en de na- en bijscholing van de reeds 
gevestigde huisarts anderzijds. Dat ook elders belangstelling 
groeit voor de opleiding van de huisarts, bleek uit het in
stellen van een commissie hie rover door de Koninklijke Ne
derlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 
in welke commissie voorzitter en vice-voorzitter van het 
N.H.G. zitting namen. 
Het N.H.G.-bestuur stelde een werkgroep "Assistentschap bij 
huisartsen" in. Er van uitgaande, dat een dergelijk assistent
schap nodig is, zal deze werkgroep over de moeilijkheden en 
mogelijkheden rapporteren. Een eveneens door het bestuur 
ingestelde werkgroep "Documentatie Huisarts" bracht met 
voorbeeldige snelheid een gedegen rapport uit; een der daarin 
aanbevolen mogelijkheden is thans onderwerp van nader 
overleg. 
Een rapport van de werkgroep "Periodiek Geneeskundig On
derzoek" kwam gereed en zal binnenkort worden gepubli
ceerd. Een door een plaatselijke werkgroep ontwikkelde hoofd
pijnstatus werd door het N.H.G.-bestuur aanvaard. Na publi
katie in "huisarts en wetenschap" zal worden getracht deze 
status onder aile Nederlandse huisartsen te verspreiden. 
Overwogen wordt het instellen van een werkgroep voor 
N.H. G.-films om een onderzoek in te stellen naar de vorm, 
waarin korte films over praktische onderwerpen van nut kun
nen zijn voor de nascholing, met name in de centra, en voor 
het bestuderen van de mogelijkheden deze films in N.H. G.
verband te maken. De film "Enquiry into General Practice" 
verkreeg het N.H.G. in het verslagjaar in eigendom. 
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Mogelijkheden tot VerrUlmmg der geldmiddelen van het Ge
nootschap waren meermalen onderwerp van overleg in het 
bestuur. Op korte termijn zullen nu stappen, die een goede 
kans van slagen lijken te hebben, worden ondernomen. 
Teneinde de commissies en landelijke studiegroepen een goed 
inzicht te geven in hun financiele positie en daarmede het 
overschrijden van begrotingen te voorkomen, werden deze or
ganen door de penningmeester meer rechtstreeks betrokken 
bij de financiele aspecten van hun werkzaamheden en perio
diek geconfronteerd met de stand hunner geldmiddelen. Met 
het oog hierop stelden deze organen, voorzover dit niet reeds 
was geschied, een penningmeester aan. 
Het bestuur sprak als zijn mening uit, dat resultaten van 
onderzoeken, verricht met hulp van N.H.G.-leden, in het 
algemeen eerst ter publikatie aan "huisarts en wetenschap" 
behoren te worden aangeboden.· Tevens kwam het N.H.G.
bestuur tot de uitspraak, dat verslagen, rapporten en artikelen 
over werkzaamheden van N.H.G.-organen, onder de verant
woordelijkheid van het N.H.G.-bestuur vallen en dus niet 
dan met zijn toestemming, mogen worden gepubliceerd. 
Het rapport van Dr Y. van def Wielen "De huisarts en de 
doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg" 
werd door het N.H.G.-bestuur aan een grondig onderzoek 
onderworpen. Nadat was gebleken, dat het bestuur het op 
vele essentiele punten niet met dit rapport eens kon zijn, werd 
een wetenschappelijk gefundeerd antwoord opgesteld, dat in 
"huisarts en wetenschap" zal worden gepubliceerd. 
De behoefte aan een Instituut Huisartsen Geneeskunde is 
groeiende. Het uitwerken van de gegevens van een weten
schappelijk onderzoek is enorm tijdrovend. Een instituut, 
waaraan specialisten zijn verbonden, aan wie allerlei tech
nische zaken zijn toe te vertrouwen, zal er in de toekomst 
zeker moe ten komen. Of dit een eigen instituut kan zijn of 
dat dit zal moe ten worden "ingebouwd" in een bestaand in
stituut, zullen toekomstige overwegingen leren. Niet in de 
laatste plaats zullen hierbij de beschikbare geldmiddelen een 
belangrijke rol spelen. 
De geriatrie en de eventuele instelling van een specialisme 
geriatrie had den de volle aandacht van het bestuur. Op ver
zoek nam cen der bestuursleden zitting in de Stichting Euro
pees Geriatrisch Congres, die in 1961 in Nederland een 
congres zal houden. 
In de rubriek "Uit de notulen" werden in "huisarts en weten
schap" regelmatig de wetenschappelijke en organisatorische 
problemen, die in het bestuur aan de orde kwamen, alsmede 
de verschiHende door het bestuur genomen beslissingen gepu
bliceerd. Het kan daarom overbodig worden geacht daar in 
dit jaaroverzicht uitvoeriger bij stil te staan. 
De jury, bestaande uit Prof. Dr J. R. Prakken, Prof. Dr K. ]. 
van Deen, en H. Frese, kende de N.H.G.-prijs 1960 toe aan 
Dr G. J. Bos, huisarts te Vlaardingen. 
Tot slot moge het volgende woordelijk worden overgenomen 
uit het vorige jaaroverzicht omdat het daarin gestelde nog 
onverminderd van kracht is. 
"Nu meer en meer blijkt, dat elk facet van het N.H.G.-werk 
financiele voorzieningen vraagt, nu reeds allerlei voorgenomen 
projecten niet tot uitvoering kwamen door gebrek aan mid
delen, nu de begroting in vergelijking met die van onze 
buitenlandse zusterorganisaties duidelijk het stempel draagt 
van beperking en soberheid, nu de hoogte van de contributie 
niet weinigen er van weerhoudt lid van het Genootschap te 
worden, dienen talrijke financiele problemen zich zo nadruk
kelijk aan, dat het zonder meer duidelijk is, dat deze met 
steeds meer klem om een oplossing vragen. Aileen al de 
research vraagt geldmiddelen van een omvang, die slechts 
door de nauw daarbij betrokkenen wordt gekend. Dat uit de 
contributies zelfs een klein onderzoek niet bij benadering kan 
worden gefinancierd, blijkt bij sommige leden en niet-Ieden 
volslagen onbekend te zijn. Pogingen om voor bepaalde on
derzoekingen incidenteel over de nodige fondsen te kunnen 
beschikken namen dan ook een deel van de bestuursbemoei
ingen in beslag. Nog belangrijker is het echter te streven 
naar regelmatige, dus jaarlijks terugkerende, inkomsten, 
waarop kan worden gerekend en waarop organisatorische en 
wetenschappelijke plannen kunnen steunen, zodat proefonder
zoekingen gedaan en begrotingen kunnen worden opgesteld. 
Met het oog hierop dient een zo groot mogelijke bekendheid 

te worden gegeven aan het "Fonds voor Wetenschappelijk 
Werk N.H.G." 

Bureau. Het bureau verwerkte in het verslagjaar 1409 inge
komen en i537 uitgegane stukken, waarvan 99 gestencild. 
Dat uit deze enkele cijfers niet in het minst de steeds toe
nemende werkzaamheden van het secretariaat kunnen worden 
afgelezen, is duidelijk. De te verzetten hoeveelheid arbeid 
ging in het verslagjaar de krachten van het secretariaat in 
zijn oude samenstelling dan ook verre te boven. 
Met in gang van 1 januari 1961 heeft onze secretaresse we
gens huwelijk ontslag gevraagd. De grote verdiensten, die zij 
voor het secretariaat heeft gehad, zijn niet alleen aan inge
wijden bekend. Haar komt de grote dank van N.H.G.-bestuur 
en Genootschap toe voor de toewijding, waarmee zij de zaak 
van het N.H.G. heeft gediend en voor de wijze, waarop zij, 
dikwijls ten koste van vee I overwerk, heeft voldaan aan de 
haar gegeven opdrachten, die meermalen de vorm aannamen 
van haast onvervulbare eisen. Aileen wanneer haar opvolgers 
het Genootschap in dezelfde mate zijn toegedaan als zij, kan 
worden verwacht, dat het secretariaat op bevredigende wijze 
zal kunnen blijven functioneren. 
Per 11 oktober werd mej. A. van Helvoirt als assistente-typiste 
in vaste dienst aangenomen. 
Aangezien het contact tussen bestuur, adviescommissies en 
landelijke studiegroepen enerzijds en centra anderzijds en ook 
tussen de centra onderling nog steeds onvoldoende is, ondanks 
alles wat hieraan al is gedaan, en dit contact toch als een 
van de belangrijkste voorwaarden moet worden gezien voor 
een goed functioneren van het Genootschap, uiteindelijk zelfs 
voor een vruchten dragend voortbestaan daarvan, heeft het 
bestuur besloten op het secretariaat een chef de bureau in de 
functie van adjunct-secretaris aan te stell en. Het is te ver
wachten, dat slechts op deze wijze een coordinatie tussen de 
verschillende N.H.G.-organen kan worden tot stand gebracht, 
die tot nog toe wegens tijdgebrek niet op bevredigende wijze 
kon worden gerealiseerd. In samenwerking met Drs E. C. H. 
Marx werd een functieomschrijving voor deze adjunct-secre
taris samengesteld. Onderhandelingen met enkele zeer capa
bele personen zijn thans in een eindstadium gekomen. 
Ook dit jaar was er weer een voortreffelijke samenwerking 
met functionarissen en personeel van de Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en 
van de andere organisaties, die zijn gevestigd in hetzelfde 
gebouw, waar ook het bureau van het N.H.G.-secretariaat is 
gehuisvest. De werkzaamheden van he·t bureau zijn hierdoor 
aanzienlijk vereenvoudigd. 

Betrekkingen met organisaties en personen buiten het Genoot
schap. Met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst, met de Landelijke Huisartsen 
Vereniging en met "Medisch Contact" waren de betrekkingen 
uitstekend als voorheen, niet in het minst door de zeer ge
waardeerde permanente vertegenwoordiging van deze organi
saties in het N.H.G.-bestuur. Het contact met deze, als ad
viseur van het N.H·.G.-bestuur functionerende, vertegenwoor
digers droeg aanzienlijk bij aan de vormgeving van de in het 
Genootschap levende gedachten en plannen. 
Op verzoek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst werden twee bestuursleden 
aangewezen om zitting te nemen in de Maatschappijcom
missie Opleiding Huisarts. 
De verhouding tot het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde was onveranderd goed te noemen. 
Het contact met het Departement van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en met het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid nam toe in intensiteit en leidde tot waardevolle be
sprekingen. 
Belangrijke steun, en niet aileen in financieel opzicht, werd 
ontvangen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Voor de 
aanzienlijke kosten van het abortusonderzoek 1960 werd van 
deze organisatie een geheel met deze kosten overeenkomend 
subsidie verkregen. De grote dankbaarheid van het N.H.G. 
moge hier worden vastgelegd. 
Voortreffelijke band en van samenwerking bestonden ook dit 
jaar met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te 
Utrecht, met het Instituut voor Sociale Geneeskunde te 
Utrecht dat huisvesting bood aan de N.H.G.-bibliotheek en 
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waar vele commissievergaderingen werden gehouden, en met 
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te 
Leiden, dat hulp bood bij het uitwerken van uit wetenschap
pelijk onderzoek verkregen gegevens en waarvan enkele func
tionarissen zich beschikbaar stelden als adviseur van de 
C.W.O. 
De belangstelling en adviezen van de hoogleraren in de So
ciale Geneeskunde der verschillende universiteiten was voor 
het Genootschap niet aileen een belangrijke steun maar ook 
een aansporing om op de ingeslagen weg voort te gaan. 
Een aanzienlijke gift van de Nillmij, ter gelegenheid van haar 
100-jarig bestaan, de belangrijke jaarlijkse bijdrage van de 
firma "Pfizer" en de door de firma "Organon" gratis ter 
beschikking gestelde geneesmiddelen, benodigd voor het 
abortusonderzoek-1960, maakten een aantal activiteiten moge
lijk op organisatorisch en wetenschappelijk gebied, die op 
andere wijze niet tot stand zouden zijn gekomen en mogen 
hier dus met dankbaarheid worden vermeld. Aan de tentoon
stelling 1960 werd zeer gewaardeerde medewerking verleend 
door de firma Gispen te Utrecht en door de N.V. Gelders 
Vloerenbedrijf te Deventer. 
Internationale contacten kwamen, behalve schriftelijk, ook 
persoonlijk tot stand door een bezoek van de voorzitter en 
enige leden aan de Tavistock Clinic te Londen en aan het 
College of General Practitioners, door een bezoek van de 
voorzitter aan het bureau van de World Health Organiza
tion te Geneve en door een bezoek van de voorzitter, de vice
voorzitter en enkele leden van de Commissie Nascholing aan 
de Annual Meeting van het College of General Practitioners 
en aan een conferentie over "Mental Hygiene and the Gene
ral Practitioner" te Londen. Ook bezocht een groep psychia
ters en huisartsen van de zogenaamde psychosomatische stu
diegroepen de Tavistock Clinic te Londen. 
Tijdens en na afloop van de Boerhaave-cursus was er nog 
een uitgebreid contact met Engelse, Amerikaanse en Duitse 
collegae. De Londense huisarts Dr John Fry kwam tijdens 
een studiereis vrij uitvoerig in contact met enkele N.H.G.
leden individueel. Ook dit jaar werd het Genootschap door 
een aantal instanties, verenigingen en commissies, sommige 
geheel buiten N.H.G. en Maatschappij-verband staande, de 
gelegenheid geboden zich te doen vertegenwoordigen. Ge
tracht werd daaraan steeds zo goed mogelijk gehoor te geven. 
Op verzoek van de vereniging "Het Groene Kruis" werd -
in verb and met een in 1961 door deze vereniging te organi
seren jubileumcongres - overleg gepleegd over het formu
leren van een aantal ter discussie te stell en stellingen. 
Talrijke adviseurs, zowel medische als niet-medische, dienden 
ook dit jaar N.H.G.-bestuur, adviescommissies, landelijke stu
diegroepcn en werkgroepen veelvuldig van advies. Deze on
misbare hulp leidde veelal tot belangrijke resultaten en werd 
dan ook allerwege bijzonder op prijs gesteld. Het Genoot
schap prijst zich gelukkig de medewerking van deze adviseurs 
- de bijstand der psychiaters-adviseurs van de zogenaamde 
psychosomatische studiegroepen inbegrepen - te hebben kun
nen verkrijgen, c.q. continueren. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat 
binnen het Genootschap een verheugende toename van de 
activiteit kan worden geconstateerd, zowel in de breedte als 
in de diepte; 
echter nog vele moeilijkheden onopgelost, tal van mogelijk
he den onbenut bleven; 
met de grootste urgentie aandacht zal moe ten worden be
steed aan coord ina tie, informatie, publikatie en relatie binnen 
het Genootschap, aan scholing, na- en bijscholing en aan 
verruiming der geldmiddelen; 
ook buiten het Genootschap toenemend vertrouwen in en 
groeiende sympathie en waardering voor ons werk en streven 
aan de dag kwamen, waardoor men vele deuren, die nog 
kortgeleden voor ons gesloten bleven, langzaam ziet opengaan, 
in vele gevallen zelfs wijd open. P. den Duyn 

UIT DE NOTULEN 

Bestuursvergadering van 24 september 1960 

In deze korte vergadering kwamen slechts twee onderwerpen, 
die het vermelden waard zijn, aan de orde. In de eerste 

plaats werd een bespreking gewijd aan de vacatures in be
stuur en adviescommissie en aan de voor te stellen kandida
ten. Beslotpn werd deze materie, zoals steeds, geheel op te 
nemen in het programmaboekje voor het ledencongres. Be
treurd werd, dat door de centra nog geen kandidaten naar 
voren waren gebracht, hoewel een daartoe strekkend verzoek 
reeds enige tijd geleden aan de centrumbesturen was ver
zonden. 
Besloten werd de vier inleidingen, die zo juist tijdens de bij
eenkomst over de opleiding van de huisarts waren gehouden, 
in "huisarts en wetenschap" te publiceren, benevens een over
zicht van de daarop gevolgde discussie. Intussen zal dit over
zicht ook op korte termijn aan de centrumbesturen worden 
toegezonden. Tezamen met de reeds in "huisarts en weten
schap" verschenen samenvatting van deze inleidingen, kan dit 
overzicht dienen voor plaatselijke besprekingen, waaruit het 
bestuur dan zowel suggesties verwacht over verbeteringen, 
die op korte termijn in de opleiding van de huisarts zouden 
zijn aan te brengen, als ook gegevens, benodigd voor de con
ferentie, die over dit onderwerp in het voorjaar van 1961 zal 
worden gehouden. Tevens werd besloten de centra te vragen 
namen op te geven van huisartsen, die bereid zijn in het 
kader van de opleiding een assistent, c.q. een co-assistent in 
hun praktijk te ontvangen. Het bestuur realiseerde zich in dit 
verband ten volle, dat het nodig zal zijn binnenkort een com
missie Scholing in te stellen, hetgeen in een van de volgende 
vergaderingen uitvoerig aan de orde zal worden gesteld. 

Bestuursvergadering van 13 oktober 1960 

Prof. Dr G. C. Heringa, die van voor de oprichting van het 
Genootschap af reeds adviseur is geweest van de werkgroep 
en later van het N.H.G.-bestuur, heeft, wegens het aanvaar
den van een functie elders, gemeend als adviseur te moeten 
bedanken. De voorzitter memoreerde de grote verdiensten van 
Heringa voor de oprichting en de ontplooiing van het N.H.G., 
dat hij een zo warm hart toedraagt en waarin hij zulke grote 
mogelijkheden ziet voor het ontwikkelen van een eigen huis
artsengeneeskunde en voor het verbeteren van de opleiding 
van de huisarts. Het Genootschap en de Nederlandse huisarts 
in het algemeen zijn Heringa bijzondere dank verschuldigd 
voor zijn onvermoeid ijveren voor de verdere ontwikkeling 
van de status van de huisarts. De commissie Nascholing mag 
zich dan ook gelukkig prijzen, dat Heringa bereid is als ad
viseur aan deze commissie verbonden te blijven. Dit waren 
ongeveer de woorden, die de voorzitter in deze vergadering 
wijdde aan dit door allen betreurde afs:heid. 
Als enige centrum bleek Amsterdam thans een kandidaat 
voor het N.H.G.-bestuur te hebben gesteld, welke kandida
tuur gaarne door het bestuur is overgenomen en nog in het 
programmaboekje voor het aanstaande ledencongres kon wor
den vermeld. 
Besloten werd voorlopig af te zien van het aanstellen van een 
half-time huisarts als adjunct-secretaris, maar eerst een zeer 
goede chef de bureau aan te trekken. Het D.B. werd belast 
met het doen van een voorstel en daarbij, behalve het nood
zakelijk ontlasten van de secretaris, vooral de coordinatie 
der verschillende N.H.G.-organen als richtsnoer t: nemen. 
Het naderend afscheid van de voorzitter maakte het nodig t: 
voorzien in de komende vacature. Het bestuur koos in deze 
vergadering bij acclamatie tot zijn nieuwe voorzitter Dr F. J. 
A. Huygen, thans vice-voorzitter. De stemming over een nieu
we vice-voorzitter werd voor nader beraad uitgesteld. Echter 
werd uitdrukkelijk vastgelegd, dat de functie van vice-voor
zitter niet zonder meer een toekomstig voorzitterschap impli
ceert. 
De voorlopige rapporten "De spreekkamer van de huisarts" 
en "Het instrumentarium van de huisarts", opgesteld door de 
landelijke studiegroep "Praktijkvoering", werden - in over
leg met de voorzitter van deze studiegroep - naar de studie
groep terugverwezen voor omwerking tot definitieve rapporten. 
Na een uitvoerige discussie werden de financiele jaarstukken 
van het N.H.G. onveranderd goedgekeurd en vrijgegeven voor 
publikatie in het programmaboekje van het aanstaande leden
congres, waarna de penningmeester door de vergadering grote 
dank werd gebracht voor de enorme hoeveelheid werk, die 
hij bij het samenstellen der jaarstukken had verricht. 
Wederom vormde de opleiding van de huisarts een onder-
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