
dig, hoe eerder hoe beter: het slechthorende kind 
wordt in zijn ontwikkeling geremd, de spraak vor
dert langzaam en het heeft een moeizaam sociaal 
contact. De differentieIe diagnose tussen doofheid 
en debilitas mentis is moeilijk te steIlen; laten we de 
kleuter zijn kans geven en in elk twijfelgeval een 
audiologisch onderzoek aanraden. Zou op het kleu
terbureau aIleen op doofheid worden gelet, dan had 
het reeds reden van bestaan. 
N a de oren volgen in de status: mond, neus, keel, 
borst, buik, genitalien, rachitische stigmata, waarop 
ik hier niet nader wil ingaan en daarna komen de 
orthopedische afwijkingen. Om deze te kunnen be
oordelen moeten we de ontklede kleuter zien lopen 
en staan. Bij het eerste bezoek, op de leeftijd van 
achttien maanden, is er nog geen voetgewelf te zien. 
Volgens sommige onderzoekers ontstaat het voetge
welf pas in het tweede levensjaar, volgens anderen 
bestaat het reeds bij de pasgeborene, maar is het op
gevuld met vetweefsel. Hoe het zij, een platvoet is 
bij het eerste bezoek niet te diagnostiseren (een 
pronatie van de enkel weI: valgusstand). Veel van 
de orthopedische afwijkingen verbeteren spontaan, 
we informeren of voldoende melk en vitaminen 
worden gebruikt, adviseren eenvoudige oefeningen 
en verwijzen aIleen de extreme gevallen naar de 
orthopedisch chirurg. Heilgymnastiek voor kleuters 
is op het platteland helaas vaak moeilijk te verkrij
gen. 
Bij het eerste bezoek aan het kleuterbureau wordt 
als routine door de Kruiszusters de reactie van von 
Pirquet gedaan. Het voordeel van deze gewoonte 
lijkt me discutabel: in zeven jaar zagen wij geen 
enkele positieve uitslag (de met B.C.G. geente kin
deren worden niet gepirqueteerd). Voor urineonder-

zoek en hemoglobineonderzoek ontbreekt op het 
bureau de tijd. Kleuters, verdacht van een afwijking 
op dit gebied, worden naar het spreekuur verwezen. 
Als het onderzoek ten einde is, voIgt een gesprek 
met de moeder over de voeding en over eventuele 
pedagogische moeilijkheden. Sprekend over de voe
ding krijgen we de kans het menu van het gehele 
gezin te belnvloeden. Als het kleuterbureau niets 
anders bereikte, dan dat in enkele gezinnen het ei
wit veld won ten koste van het vet, het fruit ten 
koste van het snoepgoed en de groene groente ten 
koste van de gedroogde appeltjes, dan had het reeds 
reden van bestaan. 
Laat bij eventuele pedagogische problem en de huis
arts niet denken, dat dit zijn terrein niet zou zijn! 
Van oudsher wordt de huisarts beschouwd als raads
man op dit gebied (collega Bax op het ledencongres 
van de Maatschappij voor Geneeskunst te Arnhem) 
en hij heeft maar te zorgen hierin niet tekort te 
schieten. De huisarts heeft het niet te onderschatten 
voordeel, dat hij vader en moeder kent en beider 
achtergrond, de samenstelling van het gezin en de 
levensomstandigheden. De specialist werkt met 
evenzovele onbekende factoren. Waar de pedago
gische moeilijkheden de grenzen van het normale 
overschrijden, of waar bij een volgend bezoek geen 
enkele verbetering blijkt te zijn ingetreden, is het 
gelndiceerd het inschakelenvan een medisch-peda
gogisch adviesbureau aan te raden. 
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Inleiding. Men trapt een open deur in met te stel
len dat de huisarts belangrijke bijdragen kan leveren 
aan de medische wetenschap. Reeds herhaaldelijk is 
betoogd, dat juist uit de praktijken van huisartsen 
nog vele gegevens kunnen worden verzameld, die 
bijvoorbeeld het inzicht in ontstaanswijze, verloop 
en behandeling van bepaalde ziekten verdiepen of 
die het beeld van de gezondheidstoestand der be
volking verduidelijken. Toch is van deze bron tot 
voor kort zelden gebruik gemaakt. Verwonderlijk is 
dat niet: vele huisartsen meenden, dat hun praktijk 
geen interessante of niet voldoende gegevens ople
verde of zij dachten, al of niet terecht, geen tijd te 
hebben hun gegevens systematisch bijeen te bren
gen, te ordenen en te bewerken. Ook de eigenlijke 
onderzoekinstellingen hielden weinig rekening met 
de wetenschappelijke mogelijkheden, welke de huis
artsgeneeskunde kan bieden. Gelukkig valt er een 

zekere kentering waar te nemen. Zo is het toe te 
juichen, dat verenigingen van huisartsen, als het 
College of General Practitioners in Engeland en het 
Nederlands Huisartsen Genootschap het bepaalde
lijk tot hun activiteiten rekenen de huisartsen bij het 
wetenschappelijk speurwerk te betrekken. 
Wanneer het erom gaat een algemene indruk om
trent belangrijke medische vraagstukken in de be
volking te verkrijgen, ligt het al zeer voor de hand 
de huisartsen bij de pogingen daartoe in te schake
len. Zulk een vraagstuk betreft de gezondheidstoe
stand van bejaarden. 

Huisarts en gerontologisch onderzoek. Het is thans 
voldoende bekend, dat vooral in de meest ontwik
kelde landen een zekere veroudering der bevolking 
plaatsvindt. Uit eigen ervaring of door kennisneming 
van het vele, dat hierover wordt gezegd of geschre-
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yen, weet ook vrijwel ieder, dat de maatschappij ten
gevolge van de betrekkelijk snelle absolute en rela
tieve toename van de ouderen en het zich wijzigen
de sociale inzicht tegenover bepaalde vraagstukken 
wordt geplaatst. Zeker is dat het geval op het gebied 
van de gezondheidszorg. 
Wi! gezondheidszorg doeltreffendzijn, dan zal, al
vorens deze kan worden georganiseerd, wetenschap
pelijk onderzoek vaak onmisbaar zijn. Dit geldt van
zelfsprekend ook met betrekking tot de gezond
heidszorg voor bejaarden. Er bestaat uiteraard een 
grote behoefte aan experimenteel-biologische en kli
nische onderzoekingen met betrekking tot de ver
oudering en ouderdom. Daarnaast is het echter nut
tig een inzicht te verkrijgen in de algemene gezond
heidstoestand van de bejaarden. Ret behoeft nau
welijks enig betoog, dat juist de huisarts een der 
eerst aangewezen personen is, om daarop gerichte 
onderzoekingen uit te voeren. Immers, circa 94 pro
cent van de ouden van dagen woont thuis of met 
familie of anderen samen, hetgeen betekent, dat al 
deze bejaarden zich, wanneer hun gezondheid te 
wens en overlaat, tot hun huisarts zullen wen
den. Van de 6 procent, die in inrichtingen van 
enigerlei aard vertoeft, blijft een deel onder behan
deling van de huisarts. Deze behoort dus in het al
gemeen het beste op de hoogte te zijn van de ge
zondheidstoestand en van de omstandigheden, die 
deze toestand bepalen of beinvloeden. Ret lag dan 
ook voor de hand, dat de Adviescommissie voor ge
rontologische vraagstukken van de Gezondheidsor
ganisatie T.N.O. bij haar overwegingen om tot een 
landelijk bejaardenonderzoek te geraken, spoedig 
tot de slotsom kwam, dat inschakeling van huis
arts en als medewerkers van groot belang moest 
worden geacht. 

Het T.N.O. be;aardenonderzoek. De Gezondheids
organisatie T.N.O. (Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek ten behoeve 
van de volksgezondheid) had reeds een aantal ge
rontologische onderzoekingen van anderen finan
cieel gesteund, voordat een adviescommissie in 1953 
de tijd rijp achtte voor eigen T.N.O. speurwerk. 
Deze commissie was van oordeel, dat een onderzoek 
naar de gezondheidstoestand van de bejaarden 
noodzakelijk was als uitgangspunt voor eventuele 
verdere, meer gerichte onderzoekingen. Afgezien 
van dit specifieke doel, werden als voornaamste 
doelen gesteld in het algemeen een betrouwbare 
indruk te verkrijgen van de lichamelijke en geeste
lijke toestand van personen van 65 jaar en ouder en 
van een aantal omstandigheden, die daarmede in 
verband konden worden gebracht en de mogelijk
heden te peilen van medewerking van huisartsen 
aan grote onderzoekprojecten (het N ederlandse 
Ruisartsen Genootschap is eerst enkele jaren later 
opgericht). Voorts meende men, dat de resultaten 
zouden kunnen bijdragen tot een zeker inzicht in 
het vraagstuk van (periodiek) geneeskundig onder
zoek op latere leeftijd door huisartsen en dat mede
werking aan een dergelijk gerontologisch onderzoek 

bij een aantal artsen zou leiden tot meer belangstel
ling voor enerzijds medisch speurwerk, vooral van 
sociaalgeneeskundige aard, anderzijds voor de medi
sche aspecten van de ouderdom. 

Werkwi;ze. Uitgangspunt was, dat de huisarts het 
onderzoek in zijn spreekkamer of eventueel bij de 
bejaarde thuis zou kunnen uitvoeren. Dit onderzoek 
bestond uit drie delen: een uitvoerige anamnese, 

. een lichamelijk onderzoek, zoals dat ongeveer bij 
keuring voor een levensverzekering gebruikelijk is, 
een tevoren opgesteld vragenformulier en een vrij 
uitvoerig sociaalpsychologisch gedeelte. Een kleine 
groep huisartsen was be reid dit bij gedeelten in de 
praktijk bij enkele bejaarden te beproeven. Op 
grond van de aldus verkregen ervaringen kwam 
een definitieve vragenlijst tot stand. Een grot~re 
voorbereidende werkgroep van huisartsen verricht
te daarop een proefonderzoek, waarbij tevens werd 
nagegaan of het mogelijk was tot een voldoende 
verantwoorde steekproef te komen. Toen dit proef
onderzoek redelijk gunstig was verlopen en de daar
aan deelnemende huisartsen als hun oordeel hadden 
uitgesproken, dat wanneer elke medewerkende huis
arts in beginsel tien bejaarden zou onderzoeken, 
waarschijnlijk weI voldoende medewerkers zouden 
kunnen worden gevonden om enkele duizenden ou
den van dagen te onderzoeken, werd tot het lande
lijk onderzoek besloten. Ter bevordering van een 
zo gelijk mogelijke wijze van onderzoek werd een 
aantal regionale werkgroepen gevormd, die elk 
driemaal bijeen kwamen ter bespreking van werk
wijze, tussentijdse resultaten, ervaringen en moei
lijkheden. 

Onderzoekers. Voor, gedurende en na het onder
zoek werd van verschillende kanten de vraag ge
steld, waarom niet een klein rondreizend team van 
arts en met het onderzoek werd belast. In het voor
afgaande werd reeds gedeeltelijk aangeduid waarom 
de voorkeur duidelijk naar de eigen huisarts van de 
te onderzoeken personen uitging. De voornaamste 
argumenten - en deze gelden mijns inziens bij vele 
bevolkingsonderzoekingen van dergelijke aard -
komen, in het kort samengevat, hierop neer: ener
zijds heeft de huisarts meestal een beter inzicht in 
de voorgeschiedenis en aIle ter zake doende om
standigheden dan een willekeurige andere onder
zoeker, zodat hij bij het noteren van gegevens van 
zijn onderzoek daarmee rekening kan houden, an
derzijds zal de onderzochte, en wellicht in het bij
zonder de bejaarde, meestal meer vertrouwen in 
zijn eigen dan in een vreemde arts stell en en daar
door meer geneigd zijn zich aan een onderzoek 
door eerstgenoemde te onderwerpen. Dit argument 
klemt vooral, wanneer het onderzoek nogal inten
sief en uitgebreid is, zoals dat het geval was bij deze 
gerontologische studie. Daar de voor speurwerk be
schikbare tijd van de huisarts meestal beperkt is 
(al ben ik het eens met de velen, die menen, dat 
de huisarts tenminste enige tijd moet vrijhouden 
voor wetenschappelijk onderzoek buiten het routine-
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werk), betekent dit, dat het aandeel van iedere deel
nemer aan een groot project slechts betrekkelijk 
klein kan zijn, en dat dus een groot aantal mede
werkers nodig is, wanneer, zoals bij menige bevol
kingsonderzoeking, vele personen moeten worden 
onderzocht. Ongetwijfeld komt dit de homogeniteit 
van de verzamelde gegevens niet ten goede, maar 
het grote aantal onderzoekers heeft in bepaalde op
zichten ook een voordeel: er is minder kans op stel
stelmatige waarnemingsfouten en eenzijdige inter
pretatie van sommige bevindingen. 

Te onderzoeken personen. De groep te onderzoe
ken bejaarden bestond uit personen van 65 jaar en 
ouder, die zo nodig van de diensten van een huis
arts gebruik konden maken. In inrichtingen van 
welke aard dan ook verblijfhoudende ouden van 
dagen, die niet (meer) onder behandeling van een 
huisarts stonden, vielen dus buiten het onderzoek. 
Deze laatste groep zal ongeveer 4 procent van aIle 
bejaarden omvatten. Het ligt voor de hand te ver
onderstellen dat zich juist in deze groep de meeste 
zieken en gebrekkigen zullen bevinden. Bij deze op
zet was het echter niet mogelijk deze bejaarden bij 
het onderzoek te betrekken. Met deze omstandig
heid moet men dus rekening houden bH het beoor
delen van de uitkomsten. Een zeker beeld van de 
gezondheidstoestand van in inrichtingen levende 
ouden van dagen zal echter worden verkregen uit 
een tweetal andere T.N.O.-onderzoekingen, die in 
twee grote tehuizen voor ouden van dagen hebben 
plaats gevonden en waarbij van hetzelfde vragen
formulier als bij het landelijk onderzoek is gebruik 
gemaakt. 

Verkri;ging van de nodige medewerking 
1 Van de artsen. De afdeling Bewerking Waarne
mingsuitkomsten T.N.O. meende op grond van het 
vragenformulier, dat ongeveer 3.000 ingevulde for
mulieren nodig zouden zijn om de voornaamste re
sultaten uit statistisch oogpunt bruikbaar te doen 
zijn. 
De werkgroep achtte het redelijk dat iedere arts, 
die zou willen medewerken, tien bejaarden zou on
derzoeken. Er dienden dus, rekening houdende met 
de omstandigheid dat nogal eens deelnemers zouden 
afvaIlen, in eerste aanleg ongeveer 400 arts en be
reid te worden gevonden het onderzoek op zich te 
nemen. Vol gens besluit van de grote werkgroep 
van huisartsen zou daaraan geen honorarium wor
den verbonden. Celijk weI kon worden verwacht, 
bleek het geen geringe opgave een zo groot aantal, 
veelal druk bezette huisartsen tot deelname aan dit 
onderzoek te bewegen, en - hetgeen nog moeilijker 
was - blijvend als medewerker te behouden. Op 
verschillende wijzen werd getracht de aandacht der 
arts en op het onderzoek te vestigen, bijvoorbeeld 
door artikelen en oproepingen in Medisch Contact, 
door mededelingen op afdelingsvergaderingen en 
door persoonlijke brieven. Belangrijke steun gaven 
de secretaris-penningmeester der "Maatschappij", 
de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereni-

ging en vele leden van de voorbereidende werk
groepen (waarvan het merendeel later tot de op
richters van het Nederlands Huisartsen Cenootschap 
behoorde) door hun schriftelijke of mondelinge aan
bevelingen. In de loop van de tijd voegden zich nog 
bij hen de hoogleraar voor sociale geneeskunde te 
Nijmegen, enkele provinciale geneeskundige inspec
teurs voor de volksgezondheid, enkele C.C.- en 
C.D.-directeuren en -artsen en een aantal der mede
werkers zeIf. Het N.H.C. stimuleerde zijn leden, die 
reeds aan het T.N.O.-onderzoek deelnamen. 
In het najaar van 1956 ontvingen aIle medewerkers 
een tijdelijk lidmaatschap van het Nederlands Con
gres voor Openbare Cezondheidsregeling, waardoor 
zij in staat werden gesteld zonder kosten het in ok
tober van dat jaar te Scheveningen gehouden con
gres inzake het bejaardenvraagstuk bij te won en en 
de pre-adviezen en handelingen daarvan te ontvan
gen. Daarnaast werd in toenemende mate door de 
coordinator persoonlijk contact met de deelnemers 
gezocht, hetzij per telefoon, hetzij door een bezoek, 
hetzij op de regionale bijeenkomsten van medewer
kers. Dank zij de primaire bereidheid van de huis
artsen en al deze bemoeiingen lukte het, van de on
geveer 700 arts en, die zich in de loop der jaren 
voor deelname opgaven, uiteindelijk 374 in mindere 
of meerdere mate aan het onderzoek te laten mede
werken. Voor velen hunner zal het, vooral in de 
drukke maanden, niet gemakkelijk zijn geweest hun 
bijdrage te leveren. 
Vanzelfsprekend waren er ook nogal eens artsen, die, 
ondanks aIle beIoften, verhoudingsgewijs teleurstel
lend weinig of niets deden (of konden doen). Allen, 
die op de een of andere wijze hulp hebben verleend, 
moet het echter een voldoening zijn, dat het thans 
gepubliceerde verslag van dit grote T.N.O.-onder
zoek slechts door hun medewerking tot stand kon 
komen, en dat zij zodoende een unieke prestatie 
hebben geleverd. Tot dusverre heeft een dergelijk 
breed opgezet landelijk onderzoek met medewerking 
van zovele arts en, voor zover mij bekend, nog ner
gens ter wereld plaats gevonden. 

2 De ziekenfondsen en gemeentebesturen. Was de 
medewerking van de huisartsen derhalve onontbeer
lijk, voor een goede steekproefbepaling was die van 
de genoemde instellingen niet minder noodzakelijk. 
Aan ongeveer 200 gemeenten en bijna aIle grote 
ziekenfondsen moest hulp worden gevraagd tenein
de een min of meer betrouwbaar overzicht te krij
gen van de boven 65-jarigen in de praktijken van 
het merendeel der medewerkende artsen. In bijna 
aIle gevallen gaven de gemeentebevolkingsregisters 
of ziekenfondsorganisaties de gevraagde inlichtin
gen kosteloos. 

3 De be;aarden. N atuurlijk was de medewerking 
van de "proefpersonen", de bejaarden, eveneens van 
wezenlijk belang. Een gelukkige omstandigheid was 
uiteraard, dat de eigen huisarts het onderzoek ver
richtte. Over het algemeen was deze medewerking 
dan ook goed te noemen. Niet zelden wensten zelfs 
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ouden van dagen, die niet in de steekproef vielen, 
toch te worden onderzocht. Natuurlijk waren er ook 
weigeraars; hun aantal beperkte zich echter tot on
geveer 3 procent van het totale aantal voor mede
werking aan dit onderzoek gevraagde personen. 

De steekproefbepaling. Aangezien volgens de ver
wachting vooral in de oudste leeftijdsgroepen vele 
veranderingen en afwijkingen voorkomen, was het 
nodig voor elke leeftij1dsgroep, zowel voor vrouwen 
als voor mannen, een steekproef te trekken. 
Daartoe diende de statistische afdeling van T.N.O. 
te weten, hoeveel mannen en vrouwen er onge
veer waren in elke leeftijdsgroep (65-69 jaar, 70-74 
jaar, 75-79 jaar, 80 jaar en ouder). Ongeveer een
derde deel van de medewerkende huisartsen kon 
deze gegevens uit het eigen kaartsysteem halen. De 
anderen kregen hun gegevens, zoals vermeld, uit de 
gemeenteregisters of van de ziekenfondsen. De art
sen nummerden steeds op lijsten, die in hun bezit 
bleven of in hun kaartsysteem, de bejaarden, die tot 
de respectieve leeftijds- en geslachtsgroepen be
hoorden. De afdeling Bewerking Waarnemingsuit
komsten T.N.O. bepaalde door loting, welke num
mers voor onderzoek in aanmerking kwamen. Kon 
bij een bejaarde geen onderzoek plaats vinden, dan 
moest dit geschieden bij het voorafgaande nummer. 
Het hoeft nauwelijks betoog, dat aIleen reeds dit 
onderdeel zeer vele, voornamelijk administratieve, 
werkzaamheden, vooral van het secretariaat van de 
Gezondheidsorganisatie T.N.O. vergde. 
Niet zelden vroegen medewerkers, of zij niet zelf 
deze steekproef konden trekken. Op enkele uitzon
deringen na werd dit niet toegestaan, aangezien de 
praktijk herhaaidelijk heeft uitgewezen, dat het voor 
de onderzoeker zelf vaak moeilijk is een geheel on
beinvloede steekproef op grond van het "toeval" te 
verkrijgen. 
Uit. statistisch oogpunt was het ongetwijfeld beter 
geweest, wanneer ook de medewerkende huisartsen 
door het lot waren aangewezen. Vanzelfsprekend 
was dit niet mogelijk. Er is echter weinig reden om 
aan te nemen, dat de bejaarden in de praktijk van 
de artsen, die weI aan het T.N.O.-onderzoek deel
namen, duidelijk een andere gezondheidstoestand 
zouden hebben dan de ouden van dagen uit prak
tijken van niet-medewerkende huisartsen. Later 
bleek bovendien, dat de steekproef van de bejaar
den in verscheidene opzichten representatief was 
voor de Nederlandse bejaarden. 

Bevordering van een eenvormige wijze van onder
zoek. Reeds eerdeI: werd gewezen op het feit dat, 
of schoon de methode om het onderzoek door een 
groot aantal huisartsen te laten verrichten vele voor
delen bood, hieraan toch het nadeel kleefde van on
gelijksoortige wijzen van uitvoering van het onder
zoek. Om toch zoveel mogelijk gelijkwaardige ge
gevens te verkrijgen, werden zowel mondeling, voor
al in de regionale werkgroepen, als schriftelijk zo
veel mogelijk aIle vragen, die daartoe aanleiding 
konden geven, besproken en aanwijzingen gegeven 

om tot zo gelijk mogelijke waardering te komen. 
Aanvankelijk waren er 24 regionale werkgroepen, la
ter, tijdens de tweede en derde reeks bijeenkomsten, 
kromp dit aantal in tengevolge van het teruglopen
de percentage deelnemers. De besprekingen in deze 
werkgroepen hebben de eenvormigheid van het on
derzoek desondanks niet zelden bevorderd., naar uit 
de ervaring later bleek. 

000 

Het onderzoekformulier. Of schoon, evenals op de 
andere reeds genoemde punten, ook op dit belang
rijke punt slechts zeer in het kort kan worden inge
gaan, is het toch nuttig hieraan iets meer aandacht 
te geven. Het zal duidelijk zijn, dat bij bevolkings
onderzoekingen als het onderhavige vaak tot in bij
zonderheden afdalende vragen een absolute vereiste 
zijn, wi! men een grote verzameling uiteenlopende, 
onvergelijkbare gegevens vermijden. Men kan de 
onderzoekers dus geen "carte blanche" geven, maar 
men zal tevoren over het algemeen nauwkeurig moe
ten aangeven, welke gegevens men wenst te verkrij
gen. Terwille van de bewerking hiervan zal het dus 
ook noodzakelijk zijn, de te verwachten antwoorden 
reeds geheel of grotendeels te rubriceren. Natuurlijk 
laten zich de bevindingen van een onderzoek bij 
mensen, die nu eenmaal altijd op een aantal punten 
van elkaar verschillen, vaak niet goed in vooraf be
paalde rubrieken onder brengen. Ook moet dikwijls 
een keuze worden gedaan, omdat het niet doenlijk 
is alles te noteren en vooral te bewerken. Niet zel
den dus zal de onderzoeker en zeker de arts, die ge
wend is ieder mens individueel te bezien, zich ge
frustreerd voelen bij het invullen van een dergelijk 
vragenformulier. Dit is ook bij het T.N.O.-onderzoek 
het geval geweest. Een voordeel, als zodanig ook 
bedoeld, was, dat door het aangeven van een reeks 
antwoorden, waarvan de onderzoeker slechts het 
meest passende hoefde aan te strepen, het schrijf
werk tot een minimum werd beperkt. Het was ech
ter niet mogelijk en ook ongewenst aIle vragen aldus 
te laten beantwoorden. 
Het onderzoek, en dus ook het formulier, bestond 
gelijk reeds is vermeld, uit drie gedeelten. In het 
algemeen was het niet de bedoeling het gehele on
derzoek bij de bejaarde in een zitting te verrichten. 
De ervaring had uitgewezen, dat dit twee tot drie 
uur zou vergen, hetgeen meestal voor beide partijen 
om verschillende redenen te lang zou zijn geweest. 
Het eerste deel, de anamnese, was tamelijk uitvoe
rig. Behalve vele vragen over huidige en vroegere 
aandoeningen, bevatte deze onder andere ook vra
gen over eventueel de gezondheid beinvloedende 
omstandigheden, over bepaalde gezondheidsvoor
zieningen en hun reden, en over een aantal belang
rijke dagelijkse bezigheden. 
Het tweede deel, het lichamelijk onderzoek, ver
toonde vrij veel gelijkenis met hetgeen bij een keu
ring voor een levensverzekering aan lichamelijk on
derzoek wordt gevraagd. WeI werd. uiteraard meer 
aandacht besteed aan verschijnselen van veroude-
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ring en ouderdom. Ook yond rectaal en! of vaginaal 
onderzoek plaats, vanzelfsprekend aIleen dan wan
neer de bejaarde hiertegen geen bezwaar maakte. 
Ook werd gevraagd een aantal metingen en een
voudige laboratoriumonderzoekingen te verrichten. 
Het derde deel tens lotte omvatte vele vragen van 
psychologische of sociaalpsychologische aard. Tijds
besteding, mate van aanpassing aan de ouderdom, 
ouderdomsgevoelens, besef omtrent de plaats van 
de bejaarde in de samenleving en een eenvoudige 
geheugenproef vormden de punten van onderzoek. 
Aanvankelijk werd zelfs gepoogd een biografische 
anamnese, zoals door Groen en medewerkers te Am
sterdam werd opgenomen, aan het T.N.O.-onder
zoek te koppelen; weldra bleek dit echter onuit
voerbaar, ook in eenvoudiger vorm. 

Verloop van het onderzoek. Tot slot van dit eerste 
deel der korte beschrijving van het landelijke onder
zoek naar de gezondheidstoestand van bejaarden 
moge nog een kort historisch overzicht worden ge
geven van het verloop ervan. 
N adat einde 1953 en begin 1954 de eerste voorbe
reidingen waren getroffen, hielden in 1954 ach
tereenvolgens een kleine en een grote werkgroep, 
hoofdzakelijk bestaande uit huisartsen, zich bezig 
met een proefonderzoek. Negen arts en uit de eerste 
groep onderzochten daartoe 21 bejaarden, en 17 
arts en uit de tweede groep 69 bejaarden. Deze 
groepen kwamen respectievelijk vier- en driemaal 
bijeen ter bespreking van opzet, werkwijze en erva
ringen. De eerste maanden van 1955 werden be
steed aan het verkrijgen van de nodige medewer
king, organisatie van het landelijk onderzoek, en 
het onder meer in samenwerking met de afdeling 
Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. opstel
len van het definitieve vragenformulier. In het late 
voorjaar begonnen de eerste huisartsen met het on
derzoek. Door allerlei omstandigheden duurde het 
geruime tijd voordat aIle medewerkers over hun 
steekproef beschikten. Hierdoor, en door de om
standigheid, dat verscheidene arts en, mede in ver
band met drukke praktijkwerkzaamheden in de win
ter, zich eerst zeer geleidelijk met het onderzoek 
gingen bezighouden, bleek het niet mogelijk het on
derzoek in de praktijken te beeindigen in de aan
vankelijk vastgestelde tijdsduur tot oktober 1956. 
Tweemaal moest de streefdatum worden opgescho
yen, uiteindelijk tot september 1957. In de ruim 
twee jaar sinds het ogenblik, waarop de eerste art
sen het onderzoek aanvingen, onderzochten tenslot
te 374 artsen 3.149 bejaarden. Van deze arts en on
derzochten er 226 tien of meer bejaarden, een huis
arts onderwierp zelfs 141 ouden van dagen aan het 
onderzoek. Bij deze zelfde bejaarden werd door een 
dietiste een voedingsanamnese opgenomen. Het be
hoeft geen betoog, dat, aleer dit resultaat was be
reikt, herhaaldelijk "zachte aandrang" moest wor
den uitgeoefend. Ook moesten, gelijk reeds werd 
vermeld, velerlei pogingen in het werk worden ge
steld het aantal medewerkers op peil te houden. De 
vraag, die men zich, ook achteraf, natuurlijk steeds 

kan steIlen, namelijk of de gebruikte methoden om 
de belangstelling voor het bejaardenonderzoek gaan
de te houden weI aIleszins de juiste waren - een 
vraag die in het algemeen van groot belang is, wan
neer veel huisartsen medewerken aan wetenschap
pelijke onderzoekingen - kan ook voor het N.H.G. 
uitgangspunt zijn voor een interessante studie. 
In de genoemde periode vonden ook de drie reeks en 
van regionale bijeenkomsten (in totaal 58) plaats. 
Vit de eerste duizend formulieren werd tweemaal 
een reeks voorlopige gegevens met de hand verza
meld en aan de deelnemers gezonden, met het ver
zoek hierop commentaar te leveren. Ten aanzien 
van de eerste gegevens kon dit tijdens de derde 
serie van regionale bijeenkomsten geschieden. 
Geleidelijk aan werden ondertussen aIle ontvangen 
formulieren door de coordinator doorgenomen. Aan
gezien de vragenlijsten meestal niet volledig of niet 
geheel volgens de bedoeling waren ingevuld, was te
rugzending met verzoek om aanvulling nogal eens 
noodzakelijk. Soms moest het formulier zelfs nog 
een tweede maal worden teruggestuurd. AIleen de 
vragenlijsten, die tenslotte vrijwel geheel waren in
gevuld, werden voor de verdere bewerking ge
bruikt. De coordinator en een werkstudent contro
leerden ieder voor zich de opnieuw terug gekomen 
formulieren nog eens een keer. Een aantal gegevens, 
dat voordien nog niet was gecodeerd, brachten zij 
daarbij alsnog in codevorm. 

In het voorjaar van 1958 begon de afdeling Bewer
king Waarnemingsuitkomsten T.N.O. met het over
brengen van aIle gecodeerde gegevens (antwoord 
en codering ervan waren beide op het formulier 
aangebracht) op ponskaarten. Per formulier waren 
vier ponskaarten nodig. Later kwamen daar nog 
verscheidene ponskaarten bij voor de registratie van 
gecombineerde gegevens. Daarna maakte genoemde 
afdeling een aanvang met de eenvoudige tellingen, 
dat wil zeggen de verschillende waarnemingen wer
den per geslacht- en leeftijdsgroep geteld. Te zelf
der tijd schreef de coordinator het eerste deel van 
het eindverslag, handelende over opzet, organisatie 
en werkwijze van het onderzoek. Korte mededelin
gen over de voortgang van het onderzoek waren in
middels in de loop der jaren regelmatig gepubliceerd 
in nummers van T.N.O.-Nieuws, welke in het bij
zonder waren gewijd aan de Gezondheidsorganisa
tie T.N.O., en uiteraard in de op ruime schaal ver
spreide jaarverslagen dezer organisatie. 

In het najaar van 1958 en het voorjaar van 1959 
kwamen vervolgens op de statistische afdeling de ge
combineerde tellingen, de berekeningen in percen
tages en de meer ingewikkelde correlatie-berekenin
gen en frequentie-analyses aan de beurt. De coordi
nator belastte zich met de vele eenvoudige signifi
cantie-berekeningen. Naarmate de diverse gegevens 
bekend werden, ging de verslaggeving voort. De 
voltooide delen van het rapport werden telkens de 
arts, belast met de verzorging van de publikaties 
van de Gezondheidsorganisatie, en daarna de Ad-

(1961) huisarts en wetenschap 4,214 



viescommissie T.N.O. inzake gerontologische vraag
stukken ter beoordeling voorgelegd. 
Na de zomer van 1959 was het eindverslag, met 
ongeveer 160 tab ellen en verschillende bijlagen, ge
heel gereed en door het bestuur van de Gezond
heidsorganisatie aanvaard. Dit besloot toen het ver
slag in de Engelse taal te do en uitgeven. De verta
ling in het Engels door een in ons land woonachtige 
Amerikaanse, en de revisie daarvan, welke in sa
menwerking met de coordinator geschiedde, nam 
door allerlei omstandigheden meer tijd in beslag 
dan aanvankelijk was voorzien, zodat deze pas 
medio 1960 geheel gereed kwam. Nieuwe vertra
gende omstandigheden deden zich bij de publikatie 
voor, waardoor de eerste drukproeven pas in fe
bruari 1961 van de pers kwamen. En tenslotte, 
ruim zeven jaren na de eerste voorbereidingen voor 
dit onderzoek, zijn dan nu kortgeleden in boekvorm 
verschenen de resultaten - althans de voornaamste, 
want er zouden nog veel meer resultaten, door com
binatie van bepaalde gegevens kunnen worden be
rekend, hetgeen echter in verband met de primaire 
doelstelling en terwille van de tijd en de kosten niet 
is geschied. AIle artsen-medewerkers hebben een 
exemplaar van het verslag ontvangen. Zij zullen 
hebben bemerkt, dat het geen lichte lectuur is. Er 
moest een compromis worden gevonden tussen be
knoptheid en leesbaarheid. 
In een volgend artikel zal een aantal uitkomsten, die 
in het bijzonder voor huisartsen belangwekkend 
kunnen zijn, worden medegedeeld. 

Slotopmerkingen. In het bovenstaande ben ik, on
danks het streven naar beknoptheid, toch hier en 
daar wat uitvoeriger ingegaan op bepaalde aspec
ten van medische bevolkingsonderzoekingen met be
hulp van grote aantallen medewerkers. Dit is om 
twee redenen geschied: Enerzijds omdat dergelijke 
onderzoekingen nog maar betrekkelijk weinig heb
ben plaatsgevonden en daardoor telkens nog naar 
de beste werkwijzen moet worden gezocht. Ander
zijds omdat door de soms te bondige beschrijving 
van deze aspecten degenen, die niet zelf intensief 
bij dit soort onderzoekingen zijn betrokken, zich on
voldoende voor ogen kunnen stell en, dat de prakti
sche uitvoering en de bewerking van zo'n onder
zoek meestal aanzienlijk gecompliceerder en tijd
rovender zijn dan bij de simpele theoretische vast
stelling van doeleinden en werkwijzen wordt aan
genomen. Het is onjuist ervan uit te gaan, dat we
tenschappelijk verantwoorde sociaal-medische on
derzoekingen van deze aard in het algemeen weinig 
tijd en geld vergen, integendeel. 
De beschikbaarheid van veel tijd en geld kan even
weI niet verhinderen, dat dit soort speurwerk toch 
nog weinig resultaten van werkelijk belang oplevert, 
wanneer niet grote aandacht wordt be steed aan aI
le fasen: voorbereiding, organisatie, voortgang en 
bewerking. Wanneer de onderzoekers arts en zijn, 
dus een groep van personen, die gewend zijn indi
vidualistisch te werk te gaan, dan is al direct een 
belangrijke voorwaarde voor welslagen dat men de-

ze individuele werkers tot een zo tllliform mogelijke 
werkwijze weet te brengen. Dit is geen lichte taak. 
De arts zal moeten leren op een bepaalde voorge
schreven wijze, waarmede hij het misschien niet 
eens is, te onderzoeken en te registreren. Het 
spreekt echter vanzelf, dat bij het streven naar uni
formiteit bepaalde belangrijke bijzonderheden niet 
zonder meer mogen worden veronachtzaamd. 
Een ander moeilijk ptlllt betreffende de medewer
king van velen, en met name van huisartsen, is dat, 
bijvoorbeeld vooral wanneer op statistische gronden 
het aantal medewerkers toch al aan de krappe kant 
is, men in het algemeen op de eenmaal toegezegde 
medewerking blijvend moet kunnen rekenen. Uiter
aard ktlllnen er zich altijd omstandigheden voor
doen, die het iemand eenvoudig onmogelijk of 
hoogst ongewenst maken verder aan het onderzoek 
deel te nemen. In beginsel dient ieder, die zich tot 
medewerking bereid verklaart, zich van te voren 
goed rekenschap te geven van hetgeen van hem 
wordt gevraagd. Bij het T.N.O.-bejaardenonderzoek 
bleek nogal eens, dat, ondanks de mondelinge en 
schriftelijke mededelingen aan de arts en omtrent de 
consequenties van deelname, deze consequenties 
nauwelijks onder ogen waren gezien. Iedere deelne
mer dient te beseffen, dat hij een werkelijke mede
werker aan het onderzoek is en als zodanig dus 
mede verantwoordelijk voor het welslagen ervan. 
De ervaring bij dit onderzoek heeft geleerd, dat het 
mogelijk is dergelijke grote projecten tot een rede
lijk einde te brengen. Dit opent belangrijke perspec
tieven voor het meer stelselmatig betrekken van 
huisartsen bij medisch speurwerk. Vanzelfsprekend 
doet zich hierbij de kwestie van honorering voor. 
Het is hier niet de plaats daarop in te gaan. Met 
nadruk dient echter nog eens te worden vermeld, 
dat het zeer verheugend is geweest, dat zovele 
huisartsen vrijwillig en zonder enig honorarium aan 
het T.N.O.-bejaardenonderzoek hebben willen me
dewerken. Ook aan het heronderzoek, dat zoveel 
mogelijk steeds vijf jaar na het eerste onderzoek 
dient plaats te vinden, is de medewerking voorlopig 
bevredigend te noemen. 

De negende artsencursus van de Vrije Universiteit zal worden 
gehouden op 21, 22 en 23 september 1961 te Amsterdam in 
de Pieter van Foreestkliniek en het Weesperplein-ziekenhuis. 
Op het voorlopige programma staan de volgende onderwer
pen: myxoedeem, aldosteron, schiIdklier en doofstomheid, 
stoornissen in de ijzerstofwisseling, M. Kahler, nieuwere in
zichten in de nierfunctie, therapie van asthma bronchiale en 
asthma cardiale. Voorts zuIlen patienten worden gedemon
streertl, alsook een bijzondere verzameIing anatomische pre
paraten; de deeinemers zuIlen in groepen een zaalvisite kun
nen medemaken. 
De kosten bedragen f 15,-, bij vooruitbetaling te voldoen, 
Iiefst door overschrijving op postgironummer 509612 van de 
Pieter van Foreestkliniek, Oosteinde 16, Amsterdam-C. Een 
uitmerig programma is op aanvraag verkrijgbaar. Aanmeldin
gen v66r 9 september aan Prof. Dr G. A. Lindeboom, Pieter 
van Foreestkliniek, Oosteinde 16, Amsterdam-C. 
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