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Opleiding tot Doktersassistente. Een serie van elf deeltjes on
der redactie van Dr R. S. ten Cate. H, E. Sten/ert Kroese 
n.v. Leiden. 

Dr R. S. ten Cate: Inleiding in het beroep van dokters
assistente, medische gebruiken en medische ethiek. 1960, 
96 bladzijden, prijs f 6,-. 

2 A. A. Verduyn LuneI: GrondbeginseIen van de anatomie 
en de physiologie. 1961, 132 bladzijden, prijs f 8,20. 

3 Dr R. S. ten Cate: Ziekteleer. 1960, 107 bladzijden, prijs 
16,-. 

4 Dr R. S. ten Cate: Gezondheidsleer. 1960, 69 bladzijden, 
prijs f 4,50. 

5 Dr R. S. ten Cate: Sociale wetgeving in verband met het 
beroep van de arts. 1960, 110 bladzijden, prijs f 9,-. 

6 Dr R. S. ten Cate en H. J. Bekius: Steriliteit, behande
ling en kennis van instrumenten. 1960, 45 bladzijden, 
prijs f 7,50. 

7 Dr R. S. ten Cate en K. G. H. Doyle: Medische en fi
nanciele administratie en boekhouden. 

8 Dr R. S. ten Cate en M. A. Melief-Knuppe: Het stell en 
van brieven, het gebruik van de N ederiandse taal en ter
minologie. 1960,90 bladzijden, prijs f 5,50 .. 

9 Verbandleer. 
10 Administratie en eenvoudige verrichtingen in de apotheek 

van de huisarts. 
11 Inrichting en onderhoud van het laboratorium en onont

beerlijke chemie voor doktersassistenten. 

Van de genoemde boekjes zijn de nummers 7, 9, 10 en 11 
nog niet verschenen. 
Onder redactie van ten Cate, wiens dissertatie "De praktijk
hulp van de huisarts" in 1956 is verschenen, wordt een reeks 
boekjes uitgegeven waarin de leerstof wordt besproken, die 
ook bestemd is voor de assistenten werkzaam bij specialisten 
en bij arts en in dienstverband. De vraag kan worden gesteld 
of een dergeIijke uitvoerige uitgave nodig was; een deel van 
de stof is immers ook in reeds bestaande leerboeken (onder 
andere voor verpleegsters) te vinden. Zeker is het echter, dat 
de behoefte aan deze boekjes in de toekomst zal toenemen; 
het hebben van hulp in de praktijk komt immers steeds meer 
voor. 

De boekjes zien er keurig verzorgd uit en zijn bedoeld om te 
worden ingepast in de bestaande lesmethoden, niet om be
staande cursussen te vervangen; de deeltjes zijn apart ver
krijgbaar, waardoor een persoonlijke keuze mogelijk blijft. 
De stof is duidelijk besproken en ik kan mij voorstellen, dat 
behalve de werknemer, ook de werkgever bij lezing hier en 
daar wat van zijn gading zal vinden. De inhoud geeft weinig 
aanleiding tot kritiek, slechts een opmerking lijkt mij hier op 
zijn plaats. In deeltje 6 wordt een beschrijving gegeven van 
de inhoud van de instrumententassen van de huisarts: de al
gemene praktijktas, de verlostas en de ongevalstas. De werk
groep "Instrumentarium" van het Nederlands Huisartsen Ge
nootschap heeft hieraan blijkbaar meegewerkt. Het is jammer 
dat de publikatie hiervan niet eerder voor een groter lezers
publiek plaatsvond. G. J. Bremer. 

HET LEZEN WAARD 

Het "helpen als ambacht" kan op veel rnanieren en gebieden 
worden beoefend, waardoor de techniek van al deze ambach
ten uitermate verschillend is. De overeenkomst is echter ook 
weer zo groot dat het zin heeft van elkaars werkwijzen kennis 
te nemen, al was het alleen maar omdat men soms dezelfde 
mensen helpt. 
Het boek "Maatschappelijk Werk" (door J. P. A. van den 
Dam, uitgave Het Spectrum, Utrecht, 1959; prijs 13,90) is 
bedoeld als "een poging tot verheldering". 

NEDERLANDSE 
ANTHROPOGENETISCHE VERENIGING 

Aangemoedigd door de deelname te Leiden van meer dan 
honderdvijftig tweelingen, die thans worden onderzocht in de 
Rheumatologische Kliniek aldaar, in samenwerking met het 
Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Am
sterdam, heeft de sectie Amsterdam van de Nederlandse 
Anthropogenetische Vereniging een sectie "Meerlingen" ge
vormd. Onderzoekers, die belangstelling hebben voor de stu
die van de erfelijkheid met behulp van meerlingen, kunnen 
daarbij de medewerking krijgen van de Nederlandse Anthro
pogenetische Verenigingen van de N ederiandse Vereniging 
van TweeIingen en kunnen daartoe strekkende voorstellen 
indienen bij het secretariaat der sectie: Mauritskade 61, ter 
attentie van de heer J. B. Bijlsma, Amsterdam. 

NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

UIT DE NOTULEN 

Bestuursvergadering van 13 april 1961 

Het besluit een contact-commissie voor de centra (C.C.C.) 
in te stellen, is wellicht de belangrijkste beslissing van deze 
vergadering. Deze commissie, die zal bestaan uit een ver
tegenwoordiger van het N.H.G.-bestuur, de Commissie We
tenschappelijk Onderzoek, de Commissie Nascholing en de 
landelijke studiegroepen "Praktijkvoering" en "Obstetrie en 
Gynaecologie", waaraan toegevoegd de chef de bureau van 
het N.H.G., krijgt tot taak een praktisch en op korte termijn 
uitvoerbaar plan op te stellen voor het bieden van hulp aan 
de centra bij het ontwikkelen van hun plaatselijke activitei
ten. Dit zal dus geen studiecommissie worden, maar een or
gaan, dat de centra rechtstreeks en letterIijk met raad en 
daad terzijde zal kunnen staan. 
Niet minder beIangrijk, maar van een geheel andere orde was 
het besluit een nieuwe studiecommissie in te stell en, die com
missie Huisarts-Maatschappelijk Werk of commissie Sociolo
gie zou kunnen he ten en als adviescommissie van het N.H.G. 
moet worden beschouwd. 
Het verzoek van de secretaris om, wegens het neerleggen 
van de huisartsenpraktijk, per 1 juli 1961 van zijn functie 
te worden ontheven, werd uiteraard ingewiIligd, zij het niet 
van ganser harte. Het N.H.G.-bestuur prees zich gelukkig 
coIl ega E. M. Jansen bereid te vinden het secretariaat voor
lopig tot ultimo 1961 waar te nemen. Gelukkig maakt de 

aanwezigheid van een chef de bureau de functie van secre
taris tegenwoordig aanzienlijk lichter. 
Het Maatschappij-rapport "Huisarts-Specialist" werd uitvoe
rig besproken. EnkeIe kleine, maar toch wei essentiele aan
vullingen werden wenseIijk geacht. Daar het N.H.G. als zo
danig echter geen amendementen op een dergelijk rapport 
kan indienen, zal worden getracht enkele afgevaardigden 
van de zienswijze van het N.H.G.-bestuur in kennis te steIlen. 
De jaarverslagen over 1960 van de C.W.O. en van de 
landeIijke studiegroep "Obstetrie en Gynaecologie" verwier
yen de goedkeuring van het bestuur en de instemrning met 
het vele werk, dat door deze N.H.G.-organen is verricht, was 
algemeen. In dit verband kwam nog ter sprakt:, dat vele 
centra nog steeds de gevraagde jaarverslagen niet hebben 
ingezonden, waardoor het niet mogelijk is een goed inzicht 
te krijgen in het leven in de centra en even min een volledig 
overzicht van de activiteiten der centra kan worden samen
gesteld, waaruit de centra zo veeI bruikbare ideeen en metho
dieken zouden kunnen opdoen. Besloten werd nag eens door 
middel van een vragenlijst te trachten de noodzakeIijke ge
gevens te verkrijgen. 
De voorzitter van het centrum Breda/Bergen op Zoom/ 
Roosendaal gaf het bestuur een goed overzicht van de situa
tie in zijn centrum. Zoals steeds, bleek ook dit centrum een 
specifieke problematiek te kennen en kwamen veel meer acti
viteiten aan het licht dan op grond van een te summiere 
berichtgeving tevoren kon worden vermoed. 

(1951) huisarts en wetenschap 4, 191 


