
Geconstateerd werd, dat de financiele toestand van het 
N.H.G. het voorshands onmogelijk maakt enige geldelijke bij
drage te verstrekken aan leden, die een dissertatie bewerken. 
Besloten werd derhalve, dat aan dergelijke verzoeken niet 
tegemoet kan worden gekomen. 
Rest tens lotte nog de mededeling, dat ook in deze vergade
ring weer bleek, dat aan een concept voor een huishoudelijk 
reglement van het Genootschap nog steeds wordt gewerkt. 

P. den Duyn, secretaris 

UIT DE CENTRA 

Centrum Den Haag 

Nadat het verslag (zie meinummer 1961 huisarts en welen
schap) over de activiteiten van het centrum Den Haag was 
ingezonden, bereikte ons van redactiewege het verzoek een 
meer beschouwend gesteld overzicht van het werk en de erva
ringen van de kerngroep te leveren. Begrijpelijk. Er heeft hier 
immers een belangwekkend en in de artsenwereld nieuw ex
periment plaats gehad: twaalf huisartser1, mogelijk min of 
meer spontaan begaafde, maar allen zeker ongeschoolde spre
kers, kwamen regelmatig bijeen om onder deskundige leiding 
te leren discussieren. Daarbij werd de procedure gekozen van 
eerst doen en later theoretiseren, zij het dan ook, dat aan het 
"doen" weI enige richting werd gegeven - voorbespreking 
van de inleiding en in grote lijn "plannen" van de discussie. 
De bijeenkomsten werden steeds besloten met een kritische 
analyse. Nadat op deze wijze een aantal zittingen, waarin ver
schillende vormen van gesprekstechniek waren beoefend, had 
plaats gehad, werd de cursus beeindigd met een "weekend" 
in een conferentiecentrum in Noordwijk. 
Het kostte nogal moeite de drukbezette artsen ertoe te krijgen 
een volledig voorjaarsweekend op te offeren aan vergaderen, 
ver van gezin en liefhebberij; bovendien was het velen niet 
duidelijk, wat er nu nog zo dringend zou moeten worden be
sproken. Maar men kwam, wat zuchtend - en werd plezierig 
verrast en geboeid. Eigenlijk is dit telkens weer verrast en ge
boeid worden de meest sprekende ervaring van deze cursus ge
weest. 
De heer Marx behandelde in een viertal colleges de aard van 
het leerproces, het leren in groepsverband, methoden van dis
cussieleiding, en algemeen leiderschap van studiegroepen. Hij 
wist de belangstelling te prikkelen door moderne pedagogische 
methoden, gericht op stimulering van de medewerking van de 
leerling, te spiegelen tegen het verouderde bijbrengen van 
kennis onder discipline - hoeveel vaders-artsen hebben enig 
begrip van de revolutie, die op dit gebied heeft plaats gehad? 
Hij wist de aandacht vast te houden door illustratie van zijn 
betoog met analyses van door ons opgedane ervaringen; vaak 
met amusante plaatjes, die, als de lach verklonken was, bij 
nadere studie zinvol bleken. Bijzonder in sinaak viel eveneens 
het spelen van een kleine opdracht door sommige cursisten en 
het op de band recorder vastgelegde daarna kritisch bespreken. 
Een indruk-na-afloop is uiteraard persoonlijk. Wat mij getrof
fen heeft, is hoe dit proces van vergaderen en discussieren, dat 
maar al tc vaak spontaan, intuitief, zonder bewuste voorbe
reiding wordt bedreven, onderworpen blijkt te zijn aan inte
ressante, grotendeels psychologische wetten, die het verloop 
en vooral het nuttig effect bepalen. 
Of de groep iets geleerd heeft? De heel' Marx heeft eigen 
"leren" als voIgt gekenschetst: "Leren" moet zijn: 1 opnemen 
van kennis; 2 doorbreken van begrip; 3 integreren van begrip 
en .?eleving en 4 toepassen. De eerste drie punten zijl1 onge
twlJfeld tot hun recht gekomen. Of punt vier het volle pond 
zal krijgen, moet de toekomst leren. Zeker is dat de animo tot 
beoefenen van de discussiekunst sterk werd gestimuleerd. 
Men verliet de conferentiezaal met de beste voornemens en 
begon meteen de gewekte activiteitsdrang af te reageren in 
een geanimeerd samenzijn met de tijdelijk verlaten dames, die 
sans rancune en charm ant de aangerichte feestdis opluister
den_ H. L. van Beusekom 

JAARVERSLAG 1960 
COMMISSIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

I. Samenstelling van de Commissie Wetenschappelijk Onder
zoek (C.W.O.) 
Mutaties in 1960. Dr F. ]. A. Huygen trad af in verband 

met zijn benoeming tot voorzitter van het N.H.G. Tot lid van 
de C.W.O. traden toe P. J. B. M. Dijkhuis en Dr H. Mulder 
uit Heerde. Ais adviseurs van de C.W.O. traden toe W. Ek
ker en N. H. Vroege. 
2 De C.W.O. is nu aldus samengesteld: Dr G. ]. Bos voor
zitter; I. Ph. L. Koperberg, secretaris; H. ]. P. M. Dijkhuis, 
Dr J. C. vim Es, Dr H. H. W. Hogerzeil, Dr ]. H. F. Lahr, 
]. D. Mulder (Noordwijk), Dr H. Mulder (Heerde), Dr W. 
Vasbinder allen vaste leden (binnenkort zullen drie nieuwe 
leden toetreden). Adviseurs: Dr J. H. Baaij, Dr ]. T. Burna, 
W. Ekker en N. H. Vroege. Secretaresse: Mej. ]. E. Hoitink. 
Het aftreden van Huygen wordt als een zeer groot verlies 
beschouwd. Zijn denkkracht en praktische zin zullen weI 
door geen ander kunnen worden geevenaard. Een troost is 
het, dat het N.H.G. hem behoudt in een hoge bestuursfunctie. 

II. De organisatie van de C.W.O. 
1 De C.W.O. vergaderde in 1960 twaalf maar. Op 7 mei 
1960 werd een extra vergadering belegd om zich te beraden 
over de eigen organisatie van de C.W.O. 
2 De werkwijze en organisatie van de C.W.O. was herhaal
delijk onderwerp van discussie. Er werd behoefte gevoeld aan 
een efficientere werkwijze. Dit leidde tot de extra vergade
ring van 7· mei 1960, waaruit zich enkele besluiten kristalli
seerden. 
a. Besloten werd een dagelijks bestuur (D.B.) te benoemen 
ter ontlasting van de bestuursvergaderingen. Dit D.B. werd 
gevormd door de voorzitter, de secretaris en Mulder (Noord
wijk) bijgestaan door een secretaresse. Het kreeg opdracht 
eenmaal per maand te vergaderen, halverwege tussen de be
stuursvergaderingen en kreeg tot taak het schiften del' bin
nengekomen stukken, waarvan sommige niet door de voltal
lige vergadering behoefden te worden besproken. VerdeI' 
moest het de agenda voor de voltallige vergadering opstellen 
en nog enkele andere werkzaamheden (nalopen van de werk
lijst en dergelijke). Zijn besluiten diende het aan de bestuurs
vergadering van de C.W.O. voor te leggen. 
b. Ter ontlasting van de secretariaatswerkzaamheden van de 
secretaris kreeg deze met goedkeuring van het N.H.G.-bestuur 
een secretaresse als hulp (hiervoor werd f 350 - per jaar 
uitgetrokken). ' 
c. Ter verdere ontlasting der secretariaatswerkzaamheden 
werd besloten een aparte secretaris te benoemen voor het ad
ministreren en uitwerken van het besprokene betreffende de 
rubriek "Woudschoten" (zie verder). Gelukkig is coIl ega 
Vroege hiertoe bereid gevonden. 
d. In verband met de dubbele taak van de C.W.O. (zie 
hoofdstuk III) werd gedacht aan de mogelijkheid tweemaal 
per maand te vergaderen. In verb and met organisatorische 
moeilijkheden del' praktiserende leden verviel dit idee. Be
sloten werd eenmaal per maand te blijven vergaderen. Deze 
vergaderingen dienden goed te zijn voorbereid, zodat efficient 
kon worden gewerkt. Hiertoe was een tijdige distributie der 
notulen en andere bescheiden vereist en daar het N.H. G.
secretariaat niet aan deze eisen kon voldoen, werd een secre
taresse voor de C.W.O. benoemd, tevens tel' ontlasting van de 
secretaris van de C.W.O. De vergadertijd werd in tweeen ge
deeld, waarbij de bespreking van de materie "Woudschoten" 
een vaste tijd toegewezen kreeg. 
3 Uitbreiding van het aantal lelden en adviseurs. Langzaam 
maar zeker breidden de werkzaamheden del' C.W.O.-leden 
zich uit, zodat er behoefte werd gevoeld aan uitbreiding van 
het ledental. Het bleek niet eenvoudig in deze behoefte te 
voorzien. Gelukkig zal de C.W.O. in 1961 worden uitgebreid 
met drie nieuwe leden. Ook het aantrekken van adviseurs 
baarde zorgen. Zoals Baaij het zelf zegt: "er is behoefte aan 
e~n "theoretische" adviseur" _ De C.W.O. prijst zich geluk
klg collega Ekker van het Nederlands Instituut voor Prae
ventieve Geneeskunde als adviseur rijker geworden te zijn. 
In sommige gevallen zal kunnen worden volstaan met het 
aantrekken van een adviseur ad hoc (bijvoorbeeld socioloog). 

III. De taak van de C.W.O. en iets over de werkwijze 
1 .Nauw samenhangend met de vergadertechniek en organi
satle van de C.W.O. is haar taak. De moeilijkheid is haar 
dubbele taak en de beperkte tijd del' leden. Enerzijds bestaat 
haar adviserende en stimulerende taak ten aanzien van de 
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N.H.G.-Ieden en Centra (betreffende wetenschappelijk on
derzoek, promotie-onderwerpen, enz.) en anderzijds haar ad
viserende taak ten opzichte van het N.H.G.-bestuur (ver
wezenlijking der conclusies van Woudschoten en de fundering 
van een wetenschappelijke huisartsgeneeskunde). Na arnpe
Ie overweging leek het de Commissie toch wenselijk beide 
taken niet aan verschiIIende instanties op te dragen. Door het 
gelijktijdig verwerken der materie door een commissie leek de 
mogelijkheid geschapen tot een interferentie van gedachten 
te komen en misschien tot een synthese, aI zou haar taak 
hierdoor niet eenvoudiger worden. 
2 In de loop der jaren is de Commissie bij de benadering 
der problemen gekomen tot een min of meer omschreven 
procedure, afhankelijk van het onderwerp. Indien advies 
wordt gevraagd bij het opzetten van een onderzoek, bijvoor
beeld wordt de aanvrager een vragenformulier toegestuurd, 
er wordt een contactman benoemd en het onderzoek krijgt 
een stamkaart; minstens eeris per drie maanden wordt de 
Commissie geconfronteerd met de stand van zaken, eventueel 
wordt een deskundige ingeschakeld. 
Indien de Commissie zelf een idee wi! uitwerken laat zij een 
of twee leden een preadvies opsteIIen op welks basis de dis
cussie wordt opgebouwd. Ook zo'n onderwerp passeert perio
diek de revue. Bij bestudering der deeItaken van Woudscho
ten worden weer twee leden belast met het uitbrengen van 
een preadvies. Na commentariering in de vergadering wordt 
dan het advies opgesteld en hieruit worden de praktische ad
viezen voor het N.H.G.-bestuur gedestiIIeerd. 
De agenda bestrijkt voor eIke vergadering het gehele werk
gebied van de C.W.O. WeIIicht verdient deze werkwijze kri
tiek of naleving in andere commissies of misschien is zij aI
leen toepasseIijk voor de C.W.O. 

IV. De contacten van de C.W.O. 
Over de status der adviseurs van de C.W.O. met betrekking 
tot hun vertegenwoordiging van de C.W.O. naar bu'iten wordt 
gesteld, dat zij een gelijke positie hebben als de C.W.O.-Ieden. 
WeI wordt aanbevolen dat een C.W.O.-lid (huisarts) de ad
viseur introduceert als hij de C.W.O. bij een of meer huis
artsen moet vertegenwoordigen. 
1 a. met het N.H.G.-bestuur: het contact is voortreffelijk 
door mid del van een briefwisseling en vooral ook door de ver
tegenwoordigers van het N.H.G.-bestuur, die tevens lid zijn 
van de C.W.O. (Hogerzeil en Huygen). 
b. met de redactie van "huisarts en wetenschap": er bestaat 
een hartelijke briefwisseling met de redactie over onderwer
pen van wederzijds belang. Enkele malen werd verzocht om 
een oproep in "huisarts en wetenschap" te plaatsen. 
c. met de Commissie Praktijkvoering: in verband met de 
vraag naar de wenselijkheid te beschikken over een "Status 
Periodiek Geneeskundig Onderzoek" werd de Commissie 
Praktijkvoering advies gevraagd. Eenmaal werd een Centrum 
in verbinding gebracht met de Commissie Praktijkvoering 
naar aanleiding van een vraag om een onderzoek betrekking 
hebbende op de praktijkvoering. 
d. met de Werkgroep documentatie huisarts: collega van Es 
uit de C.W.O. heeft zitting in deze werkgroep, die het 
N.H.G.-bestuur een preadvies moet uitbrengen over een do
cumentatie-systeem voor de huisarts. 
e. met de Centra: deze contacten bestaan voor zover een 
Centrum zich tot de C.W.O. richt om advies in verband met 
gerezen problemen bij een wetenschappelijk onderzoek, of 
indien gevraagd wordt naar een onderzoek, onderwerp of een 
andere dienst (bijvoorbeeld bemiddelen bij het zoeken naar 
deskundige hulp, enz.). Op de bijeenkomst van de Centrum
besturen met het N.H.G. liet de C.W.O. zich vertegenwoor
digen door de voorzitter (die helaas op het laatste moment 
verhinderd was) en de secretaris. 
f. met Studiegroepen en werkgroepen: regelmatig contact 
onderhoudt de C.W.O. met de Studiegroep Obstetrie en 
Gynaecologie, de werkgroep van het Abortusonderzoek en 
met de Tonsillitis werkgroep. 
2 Buiten het Genootschap: 
a. met het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (R.I.V.): 
de betreikkingen met het R.I.V. zijn bijzonder harteIijk. Het 
Tetanus-onderzoek en het onderzoek naar de werkzaamheid 
van een Staphylokokken Fosfaat toxoid bij furunculosis zijn in 
nauwe samenwerking met de C.W.O. tot uitvoering gekomen. 
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b. met het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees
kunde (N.I.P.G.): met het nieuwe bestuur van het N.I.P.G. 
is een prettige verstandhouding opgebouwd (vooral Hoger
zeil heeft zich hiervoor ingespannen). AIs bewij s van de sa
men werking moge geld en dat coIIega Ekker zitting narn als 
adviseur van de C.W.O. 
c. met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot be
vordering der Geneeskunst: eenmaal werd via het N.H.G.
bestuur het advies gevraagd van de Maatschappij inzake 
vergoeding voor huisartsen, die deelnemen aan een coIIectief 
onderzoek. 
d. met verschiIIende industrieen: in verband met aanvragen 
om een bepaald geneesmiddel op zijn werkzaarnheid te laten 
testen werd met enkele industrieen contact geIegd (Ned. Gist
en Spiritusfabriek, Organon ass, Amsterdamse Chinine Fa
briek, Nourypharma). 
e. met T.N.O.: enige malen was er een indirect contact met 
T.N.O. (via Mulder, Noordwijk) in verband met een onder
zoek naar onbekende glucosurieen. In verband met de finan
ciering van enkele projecten was er ook een indirect contact 
(via Hogerzeil). 
Tot slot zij nog opgemerkt dat de C.W.O. de wenselijkheid 
heeft uitgesproken om tijdens het N.H.G.-congres grotere 
mogelijkheden te bieden om met Centrum (bestuurs) leden 
contacten te leggen, bijvoorbeeld door middel van informa
tie-tafels. 

V. Wetenschappelijk onderzoek 
1 AIgemeen: 
a. In 1960 werden elf nieuwe onderzoekingen bij de C.W.O. 
aanhangig gemaakt (de nrs. 40 tot en met 50; zie bijlage). 
Van de voorgaande 39 onderzoekingen is een groot deel aan 
het gezichtsveld van de C.W.O. onttrokken, omdat ze zijn 
teruggevoerd naar de rubriek "Individuele Onderzoekingen". 
Een aantal der onderzoekingen zijn jaaronderzoekingen of 
worden in die geest daartoe voorbereid. 
b. Enkele opmerkingen over onderzoekingen: de Commissie 
heeft zich de laatste tijd beraden over vaste richtIijnen voor 
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collectieve onderzoekingen. Wegen zullen worden gezocht om 
inzich t in deze materie te krij gen. 
Wat betreft de jaaronderzoekingen heeft de Commissie zich 
beraden over de vraag, onder welke voorwaarden deze on
derzoeken tot een promotie aanleiding zouden kunnen geven. 
De promotie is geen doel, doch een bijkamende aangelegen
heid. 
Gemeend wardt, dat een eventuele pramovendus vanaf de 
aanvang der opzet van het onderzaek hierbij dient te zijn be
trakken. Na de publikatie van het onderzoek is natuurlijk 
ieder vrij het te bcwerken. 
Daar de opzet en leiding van een jaaronderzoek gerekend 
warden tot een primaire taak van de C.W.O. zal steeds een 
van haar leden in de betreffende werkgroep zitting moe ten 
nemen. Wat betreft de aard der jaaronderzaekingen wardt 
gesteld, dat deze de deelnemers enig inzicht dient te ver
schaffen in de achtergrond der vraagstelling, terwijl er een 
belangrijk pedagogisch element aanwezig dient te zijn en er 
tevens voor de huisarts een praktisch resultaat uit voort dient 
tc spruiten. Anders zijn de deelnemers slechts waterdragers. 
Doar middel van voorbereidende artikeltjes in "huisarts en 
wetenschap" is een en ander wellicht te verwezenlijken. 

2 De jaaronderzaekingen: 
a. Het verloskundig onderzoek: de gegevens zijn nog steeds 
in bewerking. 
b. Het abartus anderzoek: dit op 1 februari 1960 gestarte 
anderzoek is nog niet getindigd. De medewerking der deel
nemers is zeer bevredigend. 
c. Het tansillitis onderzoek: dit ap het N.H.G.-cangres aan
gekondigde jaaranderzoek voor 1961 bestaat uit twee gedeel
ten, namelijk een intensief en een extensief deel. Het inten
sieve deel, waaraan een beperkt aantal deelnemers meedoet, 
tracht een antwoord te geven ap de etialogie van de tansil
litis; het extensieve deel, waaraan velen kunnen deelnemen, 
wardt een therapeutisch onderzoek. Het onderzoek verkeert 
nog in het stadium van het proefonderzoek, afschaan het ap 
1 april of 1 mei 1961 zal starten. Wat betreft de financiering 
zijn er regelingen getroffen met T.N.O. De C.W.O. wardt 
vertegenwoordigd door collega Ekker. Ook de Militair Ge
neeskundige Dienst heeft belangstelling voor het anderzoek 
en is bereid zijn medewerking te verlenen. 
d. De C.W.O. is koortsachtig bezig met de voorbereiding en 
uitwerking van de volgende jaaranderzoekingen. Getracht zaI 
warden niet in tijdnood te komen, zoals bij voorgaande jaar
onderzoeken. Gewerkt wardt aan een onderzoek waarbij on
gevallen het thema vormen. 

3 De diverse onderzoekingen: 
a. Een morbiditeits onderzoek (M.O.). Het Centrum Fries
land heeft spontaan belangstelling gekregen voor een M.O. 
Callega Lahr heeft zich bereid verklaard bij dit onderzoek 
actieve werkzaamheden te verrichten. Reeds werd contact 
apgenomen met collega de Groot van het N.I.P.G. am aver 
statistische problemen te praten. 
b. Periadiek Geneeskundig Onderzoek (P.G.O.). Naar aan
leiding van het eindrapport, van de door de C.W.O. inge
stelde commissie P.G.O. onder leiding van Praf. Mertens, uit
gebracht aan de C.W.O., heeft collega Lahr een artikel ge
schreven deze materie betreffende. Publikatie van dit artikeI 
heeft in "huisarts en wetenschap" plaats gevonden. Verwe
zenlijking van een onderzoek om het effect van een P.G.O. 
te "meten" schijnt anmogelijk. Voorlopig zaI worden ge
wacht op ervaringen van individuele huisartsen met vormen 
van P.G.O. AIs positief punt bij de bestudering van het 
P.G.O. is de wenselijkheid naar varen gekomen over een 
"huisartsen-P.G.O.-status" te kunnen beschikken. 
c. Achromycine bij mastitis puerperalis. Een publikatie van 
de hand van coli ega Hartman over dit anderzoek is aan 
"huisarts en wetenschap" aangebaden en zaI gepubliceerd 
warden met commentaar. 
d. Onderzoek naar preventie van tetanus. Uit dit onderzoek, 
dat het R.I.V. in samenwerking met de C.W.O. heeft uitge
voerd, is een publikatie vaortgevlaeid van de hand van Dr 
Tasman en Dr Huy'gen. Publikatie zal geschieden in een 
buitenlands tijdschrift en in "huisarts en wetenschap". Op 
het afgelapen N.H.G.-congres is over dit anderzoek een 
panel-discussie gevoerd. 
Het fraaie resultaat van dit onderzoek is een voorbeeld van 

de mogelijkheden, welke de huisartsen hebben am daor hun 
medewerking bij te dragen tot de ontwikkeling der genees
kunde. 
e. Hoofdpijnonderzoek. De Studiegraep is erin geslaagd een 
fraaie status samen te stell en. De samenstelling is een mooi 
voorbeeld van een methade aangepast aan de huisarts
geneeskunde. Naarmate de klacht voortduurt, breidt het on
derzoek zich uit. Een voorbeeld dat navalging verdient. De 
status zal aIs bijlage van "huisarts en wetenschap" worden 
gedistribueerd. 
f. ImpetigO' anderzoek (afdeling Tilburg). Di t onderwerp is 
ap advies van de C.W.O. geentameerd. Helaas heeft de stu
diegroep zich onvoldoende rekenschap gegeven van de weten
schappelijke criteria, waaraan een onderzoek moet valdoen 
om bruikbare gegevens op te leveren. Een manuscript over 
dit anderzaek zaI vermaedelijk toch aan "huisarts en weten
schap worden aangebaden en worden vaarzien van enig com
mentaar. 
g. Onderzoek over mastitis puerperalis (Centrum Rotter
dam). Helaas is dit onderzoek veel te breed opgezet. Het 
blijkt echter niet magelijk het enthousiasme der studiegraep 
in te dammen en in goede banen te leiden. Er is contact ge
Iegd met call ega Hartman (zie bij c.) die zich ook met dit 
onderwerp bezig heeft gehauden. 
h. Onderzoek naar het effect van een stafylokokken-fosfaat
toxoid (Staf. P.T.) hij furunculasis. Evenals bij het tetanus 
onderzoek heeft het R.I.V. zich tot de C.W.O. gericht om in 
onderlinge samenwerking een onderzoek te doen. Het Cen
trum Apeldoarn dat zich bezig hield met een furunkelander
zoek is bij bovengenaemd onderzaek betrokken. 
i. Ongevallen bij kinderen van 0-14 jaar. Dit anderwerp, 
dat is uitgegaan van de C.W.O., lijkt geschikt voor een jaar
onderzoek. Dank zij de vele arbeid van Baaij en van van Es 
is het in vergevorderd stadium van voorbereiding. 
j. Onderzoek naar onbekende glucosurieen. Dit onderwerp 
is uitgegaan van Mulder (Noordwijk). De diabetes advies
commissie van T.N.O. is er zeer vaor geporteerd en is bereid 
de deelnemers een vergoeding vaor hun vrij aanzienlijke ar
beid te geven. Na ingewonnen advies bij het N.H.G.-bestuur 
en bij de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 
bleek tegen een dergelijke vergoeding geen bezwaar te be
staan. Vanwege het te geringe "onderzoek potentieel" van 
het Genaotschap is dit onderzoek voorlopig onuitvaerbaar 
(± 80-100 deelnemers nadig). Wellicht zaI er in 1962 
plaats voor zijn. 
k. Enquete naar N.H.G.-Ieden met een volledig kaartsysteem. 
Gepoogd zal worden te komen tot registratie van die N.H.G.
leden, die beschikken aver een "volledig" kaartsysteem. Dit 
houdt uitdrukkelijk in, dat geen der geregistreerden op eniger
lei wijze verplicht is de gegevens van hun kaartsysteem voor 
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stell en. V oorlopig 
zal met de enquete worden gewacht. 
1. Furunkel onderzoek (Centrum Apeldoorn). Dit anderzoek 
is een frequentie analyse. Het Centrum is betrokken bij het 
Staf. P.T.-onderzaek (zie h.) dat in samenwerking met het 
R.I.V. in uitvoering is. ' 
m. Tyrimide bij voedingsstaornissen van zuigelingen. Dit 
onderzoek is uitgegaan van de Amsterdamse Chininefabriek. 
Op grand van inlichtingen, ingewonnen bij de geneesmidde
lencommissie van T.N.O., werd beslaten dit onderzaek geen 
doorgang te doen vinden. Bovendien is het "onderzoek po
tentieel" van het N.H.G. gering. 
n. Marbiditeits onderzaek van bij de "Stichting Studenten 
Gezondheidszorg verzekerde studenten". Collega Courant 
(Amsterdam), de initiatiefnemer, werd met collegae van 
andere plaatselijke S.S.G.Z. in verbinding gesteld. 
o. Het effect van Pimafucin bij fluor albus. De Kaninklijke 
NederIandse Gist- en Spiritus Fabriek vroeg de C.W.O. Pi
mafucin door huisartsen te Iaten testen. De C.W.O. heeft een 
preadvies gevraagd aan de Studiegroep Gynaecologie en Ver
loskunde. 
p. Onderzoek aver otitis media acuta (Centrum O.-Brabant). 
Cantact werd gelegd met coli ega Roelink die zich tevens met 
dit anderzoek bezighoudt. Verder werd contact gelegd met 
collega Bots. 
q. Ziekenhuisapnamen. Dit onderwerp is afkamstig uit de 
C.W.O. Het is nbg slechts appervlakkig bestudeerd. 
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r. Erfelijkheids onderzoek bij astma. Collega van der Laan, 
de initiatiefnemer, vraagt de C.W.O. om bemiddeling door 
middel van een introductiebrief, nodig voor het verzamelen 
der gegevens. Hiertegen is geen bezwaar. EventueeI is de 
C.W.O. ook bereid coJlega van der Laan te wijzen op welke 
wijze hij kan pogen financiele steun voor zijn onderzoek te 
krijgen. 
s. OngevaIlen onderzoek. De C.W.O. meende in dit onder
werp mogelijkheden voor een jaaronderzoek te zien. CoIlega 
Ekker heeft zich met het opsteIlen van een ontwerp bezig
gehouden. 
4 Publikatie van coIlectieve onderzoekingen. Hier liggen 
enkele problemen: 
a. bij coIlectieve onderzoekingen (onder andere de jaaron
derzoeken) is het vanzelfsprekend, dat de rapporteurs bij na
me worden vermeld onder de titei. Het is echter soms niet 
doenlijk al de namen der medewerkers te publiceren; 
b. indien de verantwoordelijke werkgroep faalt in de publi
katie van een onderzoek, zijn de rechten hiervan aan het 
N.H.G.-bestuur voorbehouden; 
c. ten opzichte van de medewerkers bestaat de verplichting 
om tot publ'ikatie van het onderzoek over te gaan; 
d. indien het onderzoek geschiedt in samenwerking met een 
andere instantie (bijvoorbeeid het R.I.V.) heeft het N.H.G. 
het recht publikatie in "huisarts en wetenschap" te bedingen. 

VI. De conclusies van de conferentie van W oudschoten en 
de C.W.O. 

Zoals in het vorig jaarverslag reeds werd aangekondigd zou 
de C.W.O., teneinde het N.H.G.-bestuur te kunnen adviseren 
in zijn beleid en teneinde te trachten tot een afbakening van 
het "werkterrein" van de huisarts te komen, zich beraden 
over de deeitaken, zoals die op de conferentie van Woud
schoten zij n vastgelegd. 
Op een extra C.W.O.-vergadering op 7 mei 1960 werd be
sloten dat de C.W.O. zelf de denkkracht zou opbrengen om 
deze deeitaken te analyseren. Een vaste procedure zou wor
den gevolgd, bestaande uit het laten uitbrengen van een prc
advies door twee leden over steeds een deeltaak. Na discussie 
hiervan in de C.W.O. zou dan het definitieve advies volgen. 
Hierbij zou worden getracht te komen tot direct realiscer
bare praktische adviezen aan het N.H.G.-bestuur. Na bestu
dering van aIle deeitaken zou dan worden getracht het 
N.H.G.-bestuur een meer nauwkeurige omschrijving van de 
taak van de huisarts te geven. Hopelijk zal hierover na be
studering dezer deeltaken een concept ontstaan. 
Ook heeft de C.W.O. wei eens getracht de essen tie of mis
schien de sleutel van de Woudschoten-conferentie te door
gronden. Vooral Hogerzeil en Huygen intrigeerde dit zeer. 
Wellicht, zo meenden zij, zou het antwoord te vinden zijn in 
het scheppen van een algemeen mensbeeld of in het vormen 
van een "patienten werkgroep" (filosoof, journalist, kunste
naar, geestelijke, enz.), met als vraagsteIling: "wat verwacht 
de patient van zijn huisarts?" Of deze kiemen Ievensvatbaar 
zijn zal de toekomst uitwijzen. 

VII. Centrumactiviteiten 
1 Algemeen: De C.W.O. is zich er weI van bewust da;t be
moeienissen met de Centra niet op haar terrein Iiggen. Toch 
komt zij met de Centra in contact voor zover het dc weten
schappelijke activiteiten der Centra betreft. Bovendien meen
de zij op de hoogte te moe ten zijn van de bestaandc toestand. 
Zij besioot dan ook de Centra paarsgewijs op eike vergade
ring de revue te Iaten passeren, teneinde de benodigde ge
gevens te verzamelen. 
2 Bijzonderheden: 
a. enige malen werd aan de C.W.O. een onderwerp voor een 
onderzoek gevraagd; 
b. enige . mal en bracht zij gelijk gerichte onderzoekers met 
elkaar in contact; 
c. enige malen bracht zij contact tot stand met een andere 
Commissie; 
d. enige malen kwam er een verzock bij de C.W.O. binnen 
om een promotie-onderwerp. Steeds werd hierop zo snel mo
gelijk gereageerd. Een C.W.O.-lid nam steeds contact met de 
aanvrager op om zijn interessesfeer te peilen en zodoende 
werd getracht een passend onderwerp te vinden. 

VIII. De voorlichting 
Evenals uit het vorig jaarverslag blijkt, kost het de C.W.O. 
ook nu nog steeds veel hoofdbrekens om de juiste vorm te 
vinden om haar ideeen in de periferie kenbaar te maken. 
1 Voorlichting via "huisarts en wetenschap": er verschenen 
publikaties uit de C.W.O. in "huisarts en wetenschap". Twee
maal van de hand van Bos, nameIijk een artikel over onder
werpen voor studiegroepen en een artikel over de Engelse 
cIassificatie der diagnose rubrieken van een morbiditeitson
derzoek. Verder werden voor de C.W.O. enkele oproepen 
in "huisarts en wetenschap" gepubliceerd, onder andere voor 
deelnemers aan werkgroepen; gegadigden voor een promo tie
onderwerp; voor deelnemers aan het Staf. P.T.-onderzoek 
en voor belangsteIlenden voor deelname aan een vergadering 
van de Medische Biologische Scctie van dc Vcrcniging voor 
Statistick. 
2 Op dc vcrgadcring dcr Centrum-bcsturen met het N.H.G.
bcstuur: Koperberg las hier een voordrachtjc van Bos voor 
(die verhinderd was). 
3 Op hct congres: 
a. De leden legden contacten met verschiIlende coIlegae. 
Voor een beter gebruik van het congres als contact-medium 
zouden informatietafels miss chien cen mogelijkheid zijn. 
b. In samenwcrking met Dr Tasman (van het R.I.V.) en col
lega Deveer hebben Huygen cn Koperberg een panel-discus
sie gehouden over het tctanusonderzoek. Hierbij werd er te
yens naar gestrcefd om de congresgangers op het werk van 
de C.W.O. te attenderen. 

IX. Documentatie 
Zoals reeds vermeld onder IV 1c, hebben Baay en van Es 
zitting in een werkgrocp documentatie huisarts. Nog steeds 
zoekt de C.W.O. naar wegen om te komen tot een voor haar 
specificke taken geschikt documentatie-systcem. Hicrvoor is 
nog steeds gcen oplossing in het verschiet. 

X. Diverse activiteiten 
1 Een nieuwe lijst van promotie-onderwerpen is in bewer
king, daar dc oude lijst niet voldoet. 
2 Een lijst van coIlcctieve en centrumonderzoekingen met 
gegevens over aantal mcdcwerkers en aantal ingeleverdc for
mulieren per onderzoek, werd aan het N.H.G.-bestuur op ver
zoek toegestuurd. 
3 Een lijst werd samengesteld van de deelnemers aan ver
schiIlende ondcrzoekingen. Hicruit kan worden afgeleid of er 
een vaste kcrn van dcclncmers is aan de verschiIlende onder
zoekingen. 
4 Het concept huishoudelijk reglement van hct N.H.G. werd 
door de lcden van het Dagelijks Bestuur gecommentarieerd. 
5 Overwogen werd de wenselijkheid de aandacht van de 
huisarts te vcstigen op voor hcm bruikbare statistische 
methodieken. De wijze van voorlichting hieromtrent is nog in 
beraad. 

XI. Financiiin 
1 Eigen budget: de C.W.O. heeft de beschikking gekregen 
over een eigen budget voor secrctariaatswerkzaamheden. 
2 Financiering van projecten: subsidies voor onderzockingen 
onder lciding van de C.W.O. (jaaronderzoeken) worden 
steeds via het N.H.G.-bestuur vcrzorgd. Zo heeft T.N.O. cen 
subsidie gegeven voor het abortus-onderzoek en het tonsiIlitis
onderzock. 

XII. Beleid voor 1961 
1 Wegens de vcle mutaties in de C.W.O. zal zij voorzichtig 
mocten zijn met het entamcren van nieuwe projccten. De 
nieuwe lcden hebben een aanlooptijd nodig om ingewcrkt te 
raken in het werk van de C.W.O. 
2 De C.W.O. zal moeten waken tegen een tc groot aanbod 
van ondcrzoekingen in coIlectief verband. Hct "ondcrzoek 
potentiecl" is niet tocreikend voor nog meer werk. Bovendien 
zou een en andcr remmend kunnen werken op de eigen ont
plooiing dcr oentrumactiviteit. 
3 De C.W.O. zal mecr aandacht moeten bcsteden aan de 
ideeen en activiteiten die er in de periferic lcven, tencinde 
te voorkomen dat ze aan haar aandacht ontsnappen. Hicr
door zal zij weIlich t bcter in staat zij n om een stimulerende 
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werking uit te oefenen als een centrum haar advies vraagt 
voor een onderzoek-onderwerp. 
4 De C.W.O. is zich steeds meer bewust geworden, dat de 
methodiek van een onderzoek het grote probleem van een 
groepsonderzoek is. Getracht zal moeten. worden al&,emene 
richtlijnen op te stellen voor deze methodlek. De nodlge ge
gevens zullen moeten worden verzameld. Het opstellen van 
dergelijke richtlijnen is nu typisch een C.W.O.-taak .. 
5 Een van de richtlijnen, als bedoeld onder het vong punt, 
is dat de deelnemers aan een therapeutisch onderzoek niet 
vrij behoren te zijn in hun keuze van een der therapieen. Zo 
een richtlijn zal bij de leden acceptabel moeten worden ge
maakt, bijvoorbeeld door voorlichtende artikelen. 
6 De C.W.O. zal doorgaan met het analyseren der deel
taken van Woudschoten. Mede op grond van deze analyse 
zal zij in staat zijn het N.H.G.-bestuur te adviseren in de 
verwezenlijking der besluiten genomen op de conferentie te 
Woudschoten. Tevens zal zij trachten een afbakening van het 
terrein der huisartsgeneeskunde te fonnuleren. 
7 Nog meer aandacht zal de C.W.O. moeten besteden aan 
de voorbereiding en uitwerking der jaaronderzoeken, wil zij 
niet steeds zoals tot nu toe in tijdnood geraken. Zeker twee 
onderzoeken dienen in "voorraad" gereed te liggen. 
8 Daar de epidemiologie in de huisartsenpraktijk een be
langrijke rol speelt, zou het te overwegen zijn het begrip 
"epidemiologie" nader te omschrijven en eventueel een studie
groep samen te stellen ter bestudering van de vraagstukken 
die hierop betrekking hebben. 
9 De C.W.O. zal zich moeten blijven bezinnen op een vorm 
van uitdragen van haar ideeen, zodat zij doordringen tot de 
N.H.G.-Ieden, ook in de periferie. 
10 Tenslotte zal de C.W.O. zich moeten blijven bezinnen op 
eigen taak, werkwijze en organisatie. 

I. Ph. L. Koperberg. 
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