
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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werp van uitgebreide besprekingen. Bij discussie hierover 
dient men goed uit elkaar te houden de universitaire en de 
postuniversitaire opleiding tot huisarts enerzijds en de na- en 
bijscholing van de gevestigde huisarts anderzijds. Het werd 
wei duidelijk, dat er dan naast de commissie Nascholing een 
commissie Scholing moet komen, hoewel de terreinen van 
beide commissies elkaar hier en daar zullen overlappen. AI
gemeen was men het er over eens, dat het N.H.G. moet be
ginn en praktische mogelijkheden te scheppen, voor een vrij
willige postuniversitaire stage bij huisartsen. 
Het rapport van Dr Y. van der Wielen "De huisarts en de 
doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg" is 
aan een grondig onderzoek onderworpen. Gebleken is, dat 
het N.H.G.-bestuur het op vele punten niet met dit rapport 
eens kan zijn. Een wetenschappelijk gefundeerd antwoord is 
opgesteld en zal namens het N.H.G.-bestuur in "huisarts en 
wetenschap" worden gepubliceerd. 

P. den Duyn, secretaris 

UIT DE CENTRA 

Centrum Rotterdam 

Mogelijk gestimuleerd door de voortvarendheid, waarmee 
Rotterdam is begonnen met de bouw van zijn metro, voelt uw 
berichtgever zich verplicht u deelgenoot te maken van de 
activiteiten, zoals deze zijn ontplooid in de studiegroepen 
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binnen ons centrum na de voor ieder zo nodige en weldadige 
zomervakan tie. 
Spontaan werd in aile groepen met enthousiasme gestart, 
waarbij verscheidene belangstellende nieuwe leden aan de 
bestaande groepen konden worden toegevoegd. Uiteraard kan 
het centrumbestuur bij de aanvulling van een groep slechts 
een passieve, bemiddelende rol spelen. Voor het behoud van 
cen goede groepssfeer, die onontbeerlijk is voor een optimale 
werkzaamheid, is het naadzakelijk, dat aile deelnemers het met 
elkaar eens zijn over de taetreding van een nieuw lid. Er is 
dus hierbij zeker sprake van een 50art ballatage. 
Ik moge hierander een keuze laten valgen uit de sinds 1 sep
tember 1960 gehouden inleidingen. Indien voar een speciaal 
onderwerp belangstelling bestaat, kan cantact worden gelegd 
met de rapporteur van de desbetreffende studiegraep. 
Praktijkvoering van de huisarts (Bosma); ongewenste bijwer
kingen bij langdurig prednisongebruik (Brunt); drie cardia
logische patient en (Darrenbaam); het baek "Headache" daor 
Robert Ryan (Dorrenbaom); meningsvarming ten aanzien 
van de huisartsenopleiding (Havelaar); moeilijkheden bij pa
tienten met galblaaslijden (de Vlieger); enkele gevallen uit 
de nierpathologie (Duyvendak); tetanus (Greup); pan
creatitis acuta (Haogstraten); influenza-immunisatie in de 
algemene praktijk (Hofmans); patiente met chronische buik
klachten (Van Westreenen). 
De datum van onze jaarvergadering is donderdag 19 januari 
1961. Deze zal dit keer in het teken van de revalidatie staan. 
Revalidatie is een onderdeel van de geneeskunst, waarvoor 
een nascholing van de huisarts zeker op zijn plaats is. De 
indica ties en mogelijkheden, die op dit terrein aanwezig zijn, 
zijn zeker nag geen gemeengoed gewarden. Op het pragram
rna staan een rondleiding in kleine graepen in de in bedrijf 
zijnde revalidatie-afdeling van het ziekenhuis Dijkzigt, en een 
voordracht door collega Michels, huisarts te Wagenberg, die 
een grote belangstelling voor de revalidatie aan de dag heeft 
gelegd en opmerkelijke resultaten heeft bereikt daor zijn per
soonlijke werkwijze. Collega Van Gogh, hoofd van eerder 
genoemde revalidatie-afdeling, zal tenslotte als ca-referent 
optreden en ~ns van zijn specialistische kennis op dit gebied 
laten profiteren. Tussen de beide onderdelen van deze "reva
lidatiedag" is er gelegenheid tot gezamenlijk diner en, waarbij 
het centrumbestuur voaral ook de nieuwe led en ter kennis
making hoopt te begroeten. 

E. van Westreenen, secretaris 

HET VIJFDE N.H.G.-CONGRES 

In het verslag over het cangres 1960 - (1960) huisarts en 
wetenschap 3, 465 - is verzuimd de voordracht van A. I. 
Vos, huisarts te Wolfaartsdijk te noemen, over "Een beschou
wing over de preventieve waarde van het kinkhaestvaccin 
naar aanleiding van een onderzoek in een algemene praktijk". 
Wij bieden coli ega Vos en de lezer onze verontschuldiging 
aan voor dit verzuim. H. 

AANVULLENDE LEDENLIJST 

Van 14 september tot en met 30 november 1960 

Nieuwe leden: 
R. Cautinho, Kamphuizenlaan 3, Oegstgeest; 
H. Klein Leugemors, Julianaweg 2, Vreeswijk; 
J. M. Preller, Zuivelstraat 36-49, Bornerbroek; 
J. Zuyderduyn, Palamedesstraat 41, Delft; 
P. A. B. M. van Beek, Chr. Huygenstraat 6, Breda; 
A. T. C. Bosma, W. Kloosstraat 16, Breda; 
G. H. Bruintjes, Stationstraat 14, Zevenbergen; 
M. H. Groenewegem, Lingestraat 4, Amersfoort; 
J. A. F. Klijn, Tilburgseweg 161, Breda; 
A. L. Nanninga, Fatimastraat 64, Breda; 
H. J. Stoutjesdijk, Maarland N.Z. 38, Den Briel; 
C. J. M. Vlootman, Nieuwe Haven 115, Schiedam; 
C. J. Wortelboer, Nieuwe Ginnekenstraat 32, Breda. 

Buitengewone leden: 
C. J. M. Bruna, Oranjesingel 6, Breda; 
Dr H. Doeleman, Zoeterwoudsesingel 109, Leiden; 
Th. Smeding, Irnsum. 
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