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ONDER-VOORZITTER N.H.G. 

In zijn vergadering van 7 februari 1961 heeft het bestuur 
van het N.H.G. tat ander-vaorzitter van het N.H.G. gekazen 
Dr J. C. van Es te Apeldaorn. 

UIT DE CENTRA 

Centrum Noord-Holland 

Het centrum amvat Naard-Halland, uitgezanderd Amsterdam 
en directe amgeving, het Gaai en Kenfolen:erland .. De ~9 
leden wonen verspreid daor de gehele pravmcle; de dlchtheld 
neemt tae in de grotere plaatsen zoals den HeIder, Alkmaar, 
Purmerend en aok in de Zaanstreek. Daor de grote afstanden 
is vanaf het begin gestreefd naar een centraal vergaderpunt, 
waarvaor Alkmaar is uitgekozen. Pagingen in Zaanstreek en 
Purmerland aparte werkgraepen te varmen zijn tat heden 
niet gelukt zodat zich de meeste activiteiten hebben antwik· 
keld rond 'de centrumbijeenkomsten, die meestal in een van 
beide Alkmaarse ziekenhuizen plaats vinden, dankzij de bij
zondere gastvrijheid van de respektievelijke directies. 
Langzamerhand heeft zich een ,:,aste kern va~ medewerkers 
gevormd, die in het afgelape~. Jaar regelmatlg de vergade
ringen bezocht en het hare blJdroeg tat het welslagen van 
deze avonden. Inleidingen werden verzorgd daar J. Hasselman 
(laboratoriummethoden ten dienste van de huisarts); A. A. 
M. E. Janssen (problemen rand de menopauze; coreferent van 
Beek, psychiater); Maschaupt (geschiedenis v~? het huwe
lijksrecht); Trouw (afspraakspreekuur, werkwIJze en resul
taten); van Stalborch (afspraakspreekuur) en Busquet 
(dwarslesies) . . . 
De heer Hasselman biachemicus van het Centraal ZJekenhUls 
te Alkmaar behand~lde in zijn inleiding het uitgebreide arse
naal van leverfunctieproeven, daarbij de nadruk le~gen~. ap 
hetgeen de huisarts in deze kan verrichten. Deze mlel~mg 
betekende vaor de taen aanwezigen een varm van naschalmg, 
die dermate helder en verdiepend was, dat het bestuur hier
aan een- tat tweemaal per jaar een centrumavond haopt te 
wijden. 
Na de verschi11ende publikaties in Medisch Cantact was het 
buitengemeen boeiend Trouw en van Stalborch te horen 
spreken over hun ervaringen met hun afspraaksp,:"eekuur. Aan 
de uiteenzettingen van Trouw - (1960) Medlsch Cantact 
15 557 - behaeft uiteraard weinig te worden taegevaegd. 
V;n Stalborch die reeds angeveer zeven jaar spreekuur val
gens afspraak houdt betaogde, dat in een "gec~ncentreerde 
praktijk" zoals hij vaert, zelfs afspraakspreekuur IS t.e ve.rzar
gen zonder assistentie. Hij houdt des morgens UltslUltend 
spreekuur vaor eerste cansulten en spreekt herhalingen ap 
een middagspreekuur af. Hij noemde als vaordeel van twee 
spreekuren, de kartere spreekuurtijd des margens waard~~r 
het mogelijk blijft am nag in de morgenuren een belangnJk 
deel van de visites te daen immers van vel en anzer daalt het 
werktempo met het vorde'ren van d~ dag. Beider concl,:sie 
luidde: mogelijkheid tat rustiger arbeld, waardaor de arbelds
vreugde gunstig wordt beinvlaed; minder consu.l.ten vaar 
"kleinigheden"; vaor de patienten kartere wachttlJden, ter
wijl men zich bij tevoren gemaakte afspraken ap de verwachte 
patient kan vaorbereiden. . . 
Drie van de Ieden van het centrum bezaeken smds eruge 
jaren de seminarbijeenkomsten in de St. Willibrordus Stich
ting te Heilao, waar zij zich ander leiding van de ca~egae 
Vaessen en Creutzberg verdiepen in de psychatherapeutIsche 
werkmogelijkheden vaor de huisarts. .. 
Een belangrijk deel van de centrumleden geeft zlJn .. med~. 
werking bij het antwikkelen van een "standa~rdpraktJJk.tas . 
Het geheel van de activiteiten in 1960 vern~ht averzlend, 
kamt men tot het vaorzichtig aardeel, dat er lets van blael 
te bespeuren valt. J. Busquet 

JAARVERSLAG 1960 REDACTIECOMMISSIE "HUIS
ARTS EN WETENSCHAP" 

Gemengde gevaelens van voldaening en zorg leiden de redac
tiecommissie van "huisarts en wetenschap" bij de apstelling 

van haar jaarverslag aver 1960. Haar voldaening meent zij 
te kunnen vinden in de gunstige antwikkeling van inhaud en 
amva:ng van het maandblad van het N.H.G. Ui~ de m<;d<;
werking, die daartae daar de leden van de redactJecommlssle 
persaanlijk aangezachte auteurs "huisarts. en wetenscha~" 
hebben willen verlenen, mag warden afgeleld, dat de functle 
van het maandblad in steeds bredere kring erkenning vindt 
als een VDor de wetenschappelijke infarmatie en naschaling 
van de huisarts nuttig medium. Vaoral macht dit warden 
gecancludeerd uit de daa:dwerkelijke steun, daor deskundigen 
van naam ap hun specifieke terre'inen taegezegd, aan een 
planmatige, over enkele jaren strekkende en zich ~mg<;twijfeld 
ap langere termijn steeds weer herha:lende vaarhchtmg av.er 
vorderingen in de medische wetenschap, welke vaor de hUlS
arts van belang zijn. 
De redactionele initiatieven zijn er niet minder ap gericht ge
weest Ide huisartsen aan te maedigen in geschrifte in de ka· 
lommen van huisarts en wetenschap" naar varen te treden, 
hetzij met be~ichtgeving over daor hen verricht wetenschap
pelijk werk af onderzaek, hetzij met natities uit hun praktij~, 
waarin bevindingen af ervaringen warden medegedeeld, die 
vaor collegae nuttig kunnen zijn af waaraan deze zich zauden 
kunnen spiegelen, dan weI met casuistische medede.lingen, 
waarin aspecten naar varen komen, welke averdenkmg en 
averweging waard zijn in ruimere kring. 
Haewel de daor de redactiecommissie tat dit dael gegeven 
aanmaedigingen vaoralsnag een beperkt resultaat hebben 
apgeleverd, kan tach warden vastgesteld da~ menige huis~;t~
auteur zijn schroom heeft weten te averwmnen. DaarblJ IS 
het verheugend te kunnen constateren, dat in die gevallen, 
waarin redactianele vormgeving van de behandelde staf, die 
naar het aordeel der commissie publikatie zeker verdiende, 
gebreken vertaonde, in harmonieus averleg tussen auteur en 
cammissie aan de te ste11en redactionele eisen kan warden 
tegemaet gekamen. Haewel deze steun tat het verkrijgen 
van een gaede redactianele conceptie dus in menig geval ex
tra beslag legde ap haar tijd, zou de redactiecammissie ni~~
temin wensen, dat, zo nadig, nog meer beraep ap haar blJ
stand werd gedaan, amdat zij de publikaties van huisartsen 
dezelfde stimulerende betekenis taekent als Praf. Dr J. R. 
Prakken deed, taen hij namens de jury ap het N.H.G.-congres 
1960 de N.H.G.·prijs vaor de beste publikatie van de hand 
van een huisarts heeft uitgereikt. 
In het verslagjaar is avergegaan tat invaering van een duide
lijk gemarkeerde rubriek "Nederlands Huisartsen Genaat
schap" waarin naast arganisatarische mededelingen, aver
zichten af verslagen van de activiteiten in de centra, ~erk
en studiegroepen en commissies warden gegeven. Daar mfar
matie in deze rubriek amtrent hetgeen men elders ander
neemt af tat stand brengt, kan een activerende wisselwerking 
ten gunste van het realiseren van de daeleinden van het 
N.H.G. worden verkregen. Van die mogelijkheid wordt nag 
niet in voldoende mate gebruik gemaakt en meer en regelma
tige berichtgeving uit de centra en andere graeperingen bin
nen het N.H.G. zou aan versterking van die naodzakelijke 
wisselwerking naar de mening van de redactiecammissie ten 
gaede kunnen komen. .. ., . 
Valdaening heeft aok geschanken .de mogehJkheld, .zo ruet de 
naodzaak, aver te gaan tat vergratmg van de ;edact.lOnele am
yang van het tijdschrift tengevolge van de mtenslevere ~ae
stroming van bijdragen. In het begin van de andememlllg, 
die de uitgifte van een maandblad betekende, werden nag 
geen twintig redactiane!~ pagina's per num~er apgenam<;n. 
Dit aantal steeg nauwehJks merkbaar en was III 1959 gemld
deld twee en twirrtig pagina's per nummer. Zawel de taene
ming van de belangste11ing van de zijd.e van ?-uteurs als de 
vaartdurende taeneming van de lezersknng - III het verslag" 
jaar werden enkele honderden nieuwe abonnees ingeschreven 
- hebben de redactiecommissie de weg geeffend deze am
yang per nummer in 1960 tat gemiddeld dertig pagina's te 
daen stijgen. . 
De voldaening aver deze ontwikkeling noopt echter ap dlt 
punt aok gewag te maken van de ~org, waarvan de re~actie
cammissie niet vrij 'is en waarvan III de aanhef van da ver-

(1961) huisarts en wetenschap 4, 99 


