
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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