
Het N.H. G."jaaronderzoek 1960 

De deelnemers aan het N.H.G.-jaaronderzoek 1960, 
dat als onderwerp had de blooding in de eerste zes
tien weken van de zwangerschap, konden tot 31 ja
nuari 1961 de laatste gevallen rapporteren; hun for
mulieren moeten nu einde april binnen zijn, waama 
de werkgroep van de studiegroep voor Obstetrie en 
Gynaecologie van het N.H.G. de resultaten van dit 
onderzoek kan gaan uitwerken. Op het in het najaar 
van dit jaar te houden N.H.G.-congres hoopt zij 
daarover de eerste mededelingen te kunnen doen. 
Zo was de strekking van een beschouwing, welke 
P. A. Roorda, huisarts te Haarlem, op het N.H.G.
congres 1960 heeft gehouden. Hij deed toen zijn 
mededelingen ten 0pzichte van een periode, waar
van inmiddels een groot deel is verstreken, zodat 
een aantal door hem op het N.H.G.-congres 1960 
gegeven feiten inmiddels door de praktijk zijn ach
terhaald. Niettemin is het informatief enkele alge
mene aspecten uit Roorda's destijds gegeven inlich
tingen om trent dit onderzoek en de voorbereiding 
en het verloop daarvan, voor zover die niet tenge
volge van de intussen verstreken tijd aan waarde 
hebben ingeboet, hieronder alsnog samengevat te 
laten volgen: 

Het onderwerp abortus en dreigende abortus is een 
typisch huisartsenprobleem. De kennis van alles wat 
hiermee samenhangt is nog lang niet voldoende en 
vooral over de behandeling van de dreigende abor
tus lopen de meningen bijzonder ver uiteen. Het is 
ook een onderwerp waarbij grote getallen nodig zijn, 
groter dan dat een enkeling deze uit eigen praktijk 
kan verzamelen. Temeer is het een typisch huisart
senonderwerp, omdat in het algemeen aIleen in de 
ongunstigste en meest gecompliceerde gevallen een 
gynaecoloog wordt geraadpleegd. 
De praktische uitvoering van een oollectief onder
zoek kan, helaas, niet anders gebeuren dan in de 
vorm van een enquete. Een enquete-formulier moet 
onvermijdelijk oppervlakkig en beknopt zijn. AIle 
subjectieve factoren moeten zoveel mogelijk wor
den vermeden en de vragen moeten z6 zijn gesteld, 
dat zij bij voorkeur met ja of neen kunnen worden 
beantwoord. Men krijgt op deze wijze een groot fei
tenmateriaal, waarbij verschillen in interpretatie 
door de deelnemers zo klein mogelijk worden ge
maakt. Het is jammer, maar het kan niet anders 
dat bij deze methodiek allerlei nuances en detail
verschillen tussen de verschillende gevallen grofweg 
worden genivelleerd. 
Men kan zich voorstellen dat het niet eenvoudig is 
een goed enquete-formulier op te stellen. Hoeveel 
ontwerpen het bestuur van de studiegroep voor Ob
stetrie en Gynaecologie hiervoor he eft gemaakt, ver-

worpen, veranderd en aangenomen, is niet meer na 
te gaan, maar weI is uitgerekend dat het er netto een 
etmaal intensief over heeft vergaderd; dat is dan, 
ongeacht de besprekingen met haar adviseur, Prof. 
Plate, met de heren statistici van het Nederlands 
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en met de 
C.W.O. Maar al dit overleg is geen vervelend werk, 
integendeel. Het is buitengewoon stimulerend en 
plezierig met een groep gelijkgezinde mensen in 
harmonische samenwerking zo'n probleem aan te 
pakken, daar met elkaar over te praten en te den
ken en te zien hoe een schijnbaar onontwarbaar pro
bleem Iangzamerhand toch doorzichtig wordt en 
een acceptabele vorm krijgt. Het is een samenwer
king die net zo fascinerend is als het spelen in een 
orkest of het roeien in een vier. Dus, als het N.H.G. 
medewerking vraagt voor een jaaronderzoek in toe
komstige jaren, men geve daaraan gehoor, want men 
zal er geen spijt van hebben. 
Toen het formulier tenslotte klaar was en goedge
keurd door de c.W.o. en door de statisticus, is een 
proefonderzoek gevoIgd, waarbij het door een klein 
aantal personen gedurende een korte tijd in de prak
tijk op zijn bruikbaarheid werd getoetst. Daarna is 
het ge<irul<t en naar de deelnemers verzonden. Van 
hen hangt nu het resultaat van het onderzoek voor
Iopig af. Er zijn nog verscheidene collegae die hun 
formulieren weI ingevuld thuis hebben liggen, maar 
nog geen tijd hebben kunnen vinden deze in te 
sturen. 
De formulieren die binnenkomen worden gecodeerd 
voor de bewerking met het Hollerith-systeem, waar
door het mogelijk is later met grote snelheid en ze
kerheid aIle gewenste combinaties van gegevens uit 
te werken. AIle gegevens worden in een cijferoode 
ingevuld in de rij zwarte vierkantjes rechts op het 
formulier. 
Gelukkig wordt, zo bleek in het najaar 1960, het 
overgrote deel der formulieren met zorg ingevuld 
en vooral ook door de commentaren, die er bij zijn 
geschreven kan men zich dikwijls de situatie van 
een bepaald geval precies voor de geest roepen. 
Maar er zijn toch ook weI fouten en moeilijkheden. 
Van de formulieren, tot nu toe bewerkt, moest 15 
procent worden afgekeurd. Meestal betrof dit ge
vaIlen, waarbij de eerste verschijnselen pas langer 
dan 16 weken na het begin van de laatste menstrua
tie waren opgetreden en deze ressorteren nu een
maal per definitie niet in dit onderzoek. Verder was 
een groot aantal deelnemers wat te enthousiast be
gonnen, namelijk al v66r 1 februari en tens lotte is 
nog een klein aantal formulieren afgekeurd, omdat 
de diagnose zwangerschap niet of niet voldoende 
vast stond. 
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