
gezondheid Mr. Dr Ch. J. M. A. van Rooy bij de sluiting 
zal spreken, werd door het N.H.G.-bestuur zeer op prijs ge
steld en gezien a1s cen uiting van belangstelling van de over
heid voor het werk van het N.H.G. 
De door het Genootschap te beleggen conferentie over de op
leiding van de arts was wederom onderwerp van bespreking. 
Besloten werd eerst nog contact op te nemen met de door de 
Maatschappij ingestelde commissie "Opleiding Huisarts". Ver
der werd de mogelijkheid overwogen eerst met vertegenwoor
digers van overheid, Maatschappij en universiteiten een confe
rentie te beleggen over de taak en de functie van de huisarts en 
daarop dan te laten aansluiten een gedachtenwisseling over de 
opleiding van de huisarts. Deze moeilijke materie vraagt veer 
denkwerk en voorzichtig overleg en het laat zich dan ook aan
zien, dat een dergelijke conferentie niet v66r het najaar zal 
zijn te realiseren. 
Naar aanleiding van het aan het bestuur aangeboden jaar
verslag van de commissie voor redactie van "huisarts en we
tenschap" sprak het bestuur zijn bijzondere waardering uit 
voor de onvermoeide inspanning, die deze commissie zich ge
troost om deze maandelijkse uitgave kwalitatief en kwantita
tief op het tegenwoordige hoge niveau te handhaven. 
Het in 1953 uitgebrachte rapport van de Maatschappij-com
missie tot bestudering van maatregelen, welke kunnen leiden 
tot inschakeling van de huisarts en de huisarts-gemeentearts 
in het preventieve en positieve gezondheidswerk, werd be
sproken. Nagegaan zal worden in hoeverre hieruit voor het 
N.H.G. nog taken voortvloeien. 
Gedemonstreerd werd een door de firma Specia vervaardigd 
mapje voor het meenemen van de werkkaarten bij het visite 
rijden. Dit mapje zal door genoemde firma gratis worden 
verstrekt aan aile huisartsen, die de N.H.G.-werkkaart ge
bruiken. 
Stappen zullen worden ondernomen de hoofdpijnstatus, zoals 
die in "huisarts en wetenschap" is gepubliceerd, in een hand 
zame vorm aan aIle huisartsen in Nederland toe te zenden. 
Een door de werkgroep "Documentatie Huisarts" onderzoch
te methode om ten behoeve van "huisarts en wetenschap" 
referaten te ontlenen aan "Excerpta Medica" werd door het 
N.H.G.-bestuur van de hand gewezen omdat er de voorkeur 
aan werd gegeven te trachten de landelijke studiegroep "Ar
tikelendocumentatie" tot verhoogde activiteit te brengen, nog 
afgezien van de enorme kosten, die het "kopen" van refera
ten voor het Genootschap zou meebrengen. 

BestuurSl!ergadering van 9 maart 1961 
Voor een verheugend bericht had T.N.O. gezorgd door de 
subsidie-aanvrage voor het tonsillitis-onderzoek, het N.H.G.
jaaronderzoek 196 I, geheel goed te keuren. W oorden van 
dankbaarheid werden gericht aan het adres van T.N.O., zon
der welks hulp het uitvoeren van een zo groot landelijk on
derzoek onmogelijk zou zijn. 
Op verzoek van de L.H.V. zal het bestuur trachten een bij
drage te leveren aan het fonnuleren van het antwoord op de 
vraag in welke mate het werk van de huisarts per patient in 
de afgelopen jaren is toegenomen. 
De plannen voor het ledencongres 1961, die door de congres
commissie worden voorbereid, vonden instemming bij het be
stuur. De geriatrie zal een van de hoofdonderwerpen zijn. In 
verband met het eerste lustrum, dat het Genootschap dan 
viert, zal aan dit ledencongres een enigszins feestelijk karakter 
worden gegeven. 
Een bespreking met de voorzittcr van het centrum Zeeland 
leverde voor beide partijen enige zeer verhelderende gcgc
yens op. In een centrum als Zeeland belemmert de geografi
sche structuur in belangrijke mate het contact tussen de 
N.H.G.-Ieden. Niettemin zijn er ook voor dit centrum grotere 
mogelijkheden. De vraag naar enige stimulerende leiding van 
buiten af bleek te bestaan, althans een op verantwoorde wijze 
richting geven aan potentiele activiteiten, aangepast aan de 
lokale situatie. Dit directe contact met een vertegenwoordiger 
van een centrum met specifieke moeilijkheden en verwachtin
gen, was als steeds weer uiterst boeiend en belangwekkend. 
In aansluiting aan dit gesprek werd uitvoerig van gedach
ten gewisseld over de mogelijkheden de centra tot grotere 
activiteit en tot bredere beiangstelling te brengen. Algemeen 
was m(,l1 van mening, dat er een grote behoefte bestaat aan 
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concreet geformuleerde methodieken en praktische onderwer
pen, die door de centra kunnen worden bestudeerd en dat 
van de kernorganen van het Genootschap kan worden ver
wacht in deze behoefte te kunnen voorzien. Besloten werd 
cen contactcommissie in het leven te roepen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van het bestuur, de commissies Weten
schappelijk Onderzoek en Nascholing en de landelijke studie
groepen "Praktijkvoering" en "Obstetrie en Gynaecologie". 
De aan deze commissie te verstrekken opdracht zal zijn: zo 
snel mogelijk te komen tot een inventarisatie van hetgeen 
de centra kan worden aanbevolen aan praktisch realiseerbare 
werkzaamheden. De keuze zal daarbij uiteraard geheel aan 
de centra worden overgelaten, tenzij men plaatselijk hoven 
suggesties aan "opdrachten" de voorkeur mocht geven. Dat 
daarnaast voor sommige centra een persoonlijk contact met 
bestuursleden nog urgenter is voor de noodzakelijke reanima
tie, werd door aIle aanwezigen onderschreven. Weliswaar zal 
dit voor sommige bestuursleden cen nog grotere belasting 
vormen, maar voor deze absolute noodzakelijkheid zal alles 
moeten wijken. Mogelijk zullen buur-centra elkaar inspireren
de bijstand kunnen verlenen en daardoor de bestuursleden 
op dit punt enigszins kunnen ontlasten. 
Vertooncl werd nog de film "Enquiry into General Practice", 
die het N.H.G. in eigendom heeft. Wei was men van mening, 
dat de film in deze vorm eigenlijk niet zo geschikt is voor 
algemeen gebruik in Nederland, maar dat er een belangrijk 
onderwerp in wordt aangesneden, dat zeker tot vruchtbare 
discussie aanleiding kan geven. Getracht zal worden de film 
van een minder op de Engelse toestanden afgestemde toelich
tende pro- en epiloog te voorzien. 

P. den Duyn, secretaris. 

UIT DE CENTRA 

C entru m Oost-Brabant 
Op de vergadering van 14 maart welke te Boxtel werd ge
houden, heeft Pijnenburg uit Son op cen overzichtelijke wijze 
een interessante uiteenzetting gegeven over hepatitis infec
tiosa of virus hepatitis, waarvoor zich pas na 1945 een grote 

(1961) huisarts en wetenschap 4, 161 



belangste!ling heeft ontwikkeld door de bestudering van epi
demieen (vooral in inrichtingen). Spreker bewerkte het eigen 
materiaal over het jaar 1960 en zag daarbij in bepaalde 
maanden cen top optreden. 
De verspreiding van het virus geschiedt via speeksel, faeces, 
urine en voedsel, vooral melk. De incubatietijd zou varieren 
van IS tot soms 40 dagen. De symptomatologie voor het ma
nifest worden van de icterus is zeer gevarieerd en de diagnose 
zal door het voorkomen van vele subklinisch verlopende ge
vallen wei eens worden gemist. Hoewel de meeste ziektege
vallen goedaardig verlopen, nam spreker een enkele keer 
waar, dat een reeds herstellende patient plotseling ernstig 
ziek werd. 
Bij de diagnostiek werd uitvoerig stil gestaan bij de waarde 
van de urobilinogeenbepaling in de urine. Het merendeel van 
de aanwezigen was van de betrouwbaarheid van de reactie 
met Ehrlich-aldehyd-reagens niet overtuigd. Uitvoerig werd 
stilgestaan bij de leverfunctieproeven, in het bijzonder de en
zymreacties. De S.G.P.T. (serum glutamine pyrodruivenzuur 
transaminase) activiteit neemt reeds voor het uitbreken van 
de icterus toe, terwijl de S.G.O.T. (serum glutamine oxaal
zuur transaminase) bij hepatitis parallel gaat met de voor
gaande reactie. De normale waarden bedragen voor de 
S.G.O.T. minder dan 40 E. en voor de S.G.P.T. minder dan 
35 E. Voor het vaststellen van het hers tel zijn zij meer ge
schikt dan de thymoltroebelingstest, die lang verhoogd kan 
blijven. 
Om het hepatitisvirus te doden moet men rekenen op 20 mi
nuten steriliseren met de autoklaaf, 20 minuten bij uitkoken 
en 60 minuten op 180 graden bij gebruik van droge warmte. 
Bij de profylaxe kwamen de volgende punten ter sprake. Daar 
de patient twee tot drie weken voor het begin van de acute 
fase reeds besmettelijk is, heeft isolatie geen zin. Gammaglo
buline geeft een passieve immuniteit van twee maanden, ter
wijl het, toegediend in de incubatieperiode, cen immuniteit 
gedurende negen tot twaalf maanden zou geven. Het beste 
tijdstip voor het toedienen van gammaglobuline is in het 
midden van de incubatieperiode, doch voor de zesde dag voor 
het uitbreken van de acute fase. Volwassenen geeft men 0,06 
ml en kinderen 0,02 ml per kilogram lichaamsgewicht van 
een 16 procent oplossing. Men krijgt dan een subklinische in
fectie, waardoor de epidemie dus niet wordt bestreden. Een 
eenmaal manifeste hepatitis infectiosa is niet met gamma
globuline te be·invloeden. De onbehandelde hepatitis geeft 
een levenslange immuniteit; bij een gemitigeerd verloop krijgt 
men een niet-levenslange immuniteit. Voor het profylactisch 
gebruik van gammaglobuline bij volwassenen geld en de vol
gende - door de ziekenfondsen aanvaarde - indicaties: 
graviditeit (beschadiging van de vrucht door het virus is niet 
aangetoond), vitium cordis (ook kinderen), astma, slechte 
algemene toestand, diabetes en patienten, die in de tropen 
zij n geweest. Daar het verloop bij kinderen vrijwel steeds 
mild is, kan bij hen alleen sprake zijn van een sociale indi
catie evenals bij moeders van grote gezinnen. 
Bij het bespreken van de therapie bleek, dat over het nut van 
de bed rust nog geen eenstcmmigheid bestaat. In het Ameri
kaanse It'ger zijn uitgebreide proeven genomen en men acht 
daar bedrust gelndiceerd bij het voorkomen van ernstige 
maag-darmverschijnselen en indien cr koorts is of de patient 
zich ziek gevoelt. Hier stelt men zich op het standpunt, dat 
bed rust in de acute fase noodzakelijk is; daarna kan geleide· 
lijk worden gemobiliseerd, bij voorkeur onder controle van 
de enzymreactit's. 
Het dieet zij hoog calorisch - veel eiwitten en koolhydraten 
en niet ie vetarm - en zeer gevarieerd met extra vitamine 
A, D en B complex. Het extra toedienen van slecht smaken
de proclukten als methionine, choline en leverextracten werd 
ontraden. 
Bij de ciiscussie werd onder andere gewezen op het feit, dat 
de indruk bestaat, dat de ziekte meer bij mannen dan bij 
vrouwen zou voorkomen. 

Th. J. Kocken. 

C entru m Z uid-Li mburg/ H eerlen 
Binnen het centrum is gedurende anderhalf jaar een stud ie
groep werkzaam, die door studie en oefening tracht te ko
men tot meer kennis van zichzelf en van de patient. Door 

zijn - veelal sterk somatisch gerichte - opleiding en door 
de rol, die de patient van hem verwacht, is de arts gewend 
de patient op gerichte wijze te benaderen, waarbij hij dan 
vooral gericht is op het organisch lijden. 
Telkenrnale blijkt het, dat bij zeer vele patienten de klach
ten niet passen in een organisch syndroom. Daarbij komt nog 
dat, indien er wei een omschreven organisch syndroom aan
wezig is, zeer vaak een behandeling, die alleen daar op is 
gericht, onvoldoende resultaat oplevert. Het is vooral de 
huisarts, die de patient onder zijn continue zorg heeft, en 
hem ziet in het verband van zijn gezin en zijn werk, die met 
dit probleem wordt geconfronteerd. 
Het ontbreken van kennis en scholing om tot een meer inte
grale benadering van de patient te komen veron trust vele 
huisartsen, en het is deze veron trusting, die cen aantal huis
artsen van ons centrum anderhalf jaar geleden deed besluiten 
een studiegroep te vormen. De groep bestaat uit vier huis
artsen en een psychiater, terwijl sinds enkele weken nog twee 
huisartsen in de groep zijn opgenomen. Er wordt wekelijks 
een samenkomst van vijf kwartier gehouden bij een van de 
leden aan huis. Als werkmethode is gekozen de non-directieve 
methode, welke is ontwikkeld door Rogers. 
In het eerste jaar werd gedurende geruime tijd een patient 
besproken; een van de huisartsen had een patient onder be
handeling, die hij iedere week gedurende een half uur op 
non-directieve wijze behandelde en waarvan hij tijdens de 
bijeenkomst een zo nauwkeurig mogelijk verslag gaf, waarbij 
vooral de therapie, de spiegelende vragen en de persoonlijk
heid van de behandelende arts werden besproken, maar waar
naast door de zich ontwikkelende groepsdynamiek ook ruime 
gelegenheid bestond de persoonlijkheid van de andere leden 
en de relatie met de patient te bespreken. 
Na een jaar is besloten de therapie als spel te gaan beoefenen; 
hierbij krijgt tijdens de bijeenkomst een lid de rol van arts 
en een ander lid de rol van patient toebedeeld. De arts
patient heeft als taak een hem bekende patient te spelen. 
Na een korte anamnestische inleiding wordt er gedurende tien 
minuten een gesprek vol gens de methode van Rogers gehou
den, welke op de band wordt opgenomen. Aan de hand van 
deze band wordt dit gesprek daarna in de groep besproken. 
Het is de ervaring van de groep, dat deze laatste vorm, waar
in het rollenspel wordt beoefend, cen vee I intensievere trai
ning geeft en de groep als geheel veel meer in de training 
betrekt, dan de eerste vorm, hoewel het rollenspel zonder de 
ervaring van het eerste jaar niet gemakkelijk zou zijn aan
geleerd. Het is opvallend met welk een enthousiasme de groep 
anderhalf jaar heeft gewerkt. De opkomst tijdens de weke
lijkse bijeenkomsten is zeer trouw. Ieder lid heeft de erva
ring, dat zijn houding tegenover de patient geleidelijk aan in 
gunstige zin verandert. Zijn directieve en dirigistische ma
nier van optreden wijzigt zich vaak in een afwachtende en 
non-directieve houding. Zijn inzicht in het meespreken van 
zijn eigen persoonlijkheid in de dagelijkse omgang met de 
patient is gegroeid. Bovendien is zijn gesprekstechniek in an
dere therapeutische of anamnestische gesprekken, al vinden 
deze dan niet zuiver non-directief plaats, gewijzigd. Dit komt 
ook bij de opneming van de biografische anamnese sterk tot 
uiting. 
Wellicht is het mogelijk om in de toekomst in een wat uit
gebreider artikel op de methode, de resultaten en de dyna
miek van cen dergelijke studiegroep wat nader in te gaan. 

H. J. van Aalderen. 

Centrum den Haag 
De frisse bries van enthousiasme die door de artsenwereld 
woei bij de oprichting van het N.H.G. bracht in den Haag 
70 leden bijeen. Helaas zwakte de bries snel af tot een flauwe 
koelte. Het centrumbestuur kon entameren wat het wilde, 
welk reisdoel ook werd gesteld, het nieuwe schip vond spaar
zaam bemanning en dreef op kleine vlaagjes nauwelijks uit de 
wal. Het was duidelijk dat een andere aanpak geboden was. 
Overleg met het N.H.G.-bestuur gaf nieuwe moed; in andere 
grote centra, waar men soortgelijke moeilijkheden had onder
vonden, was decentralisatie een goed mid del tot reactivering 
gebleken. Er werd een groep van twaalf leden gevormd met 
de opzet discussieleiders te vormen, die op hun beurt ieder 
als kern van een nieuwe groep zou kunnen werken. Een raads-
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man, de fleer E. M. Marx, ec.drs., geschoold en ervaren in de 
psychologie en techniek van voordracht en discussie, bijge
staan door een medicus als trait d'union, werden door het 
N.H.G.·bestuur ter beschikking gesteld. 
De groep zou een onderwerp, een inleider, tevens discussie
leider, en een verslaggever kiezen, die gezamenlijk de voor
dracht v66r de discussieavond met de raadsman en zijn tolk 
zouden bespreken. Nadat deze procedure door de nogal hete
rogene groep was geaccepteerd, werd de eerste avond met 
gemengde verwachtingen tegemoet gezien. Het succes was 
echter groot en blijvend; de bijeenkomsten verliepen geani
meerd, werden trouw bezocht en schiepen een sterke band 
tussen de led en, zodat in het tweede jaar, toen het mogelijk 
bleek - na de jaarvergadering - een nieuwe groep te vor
men onder leiding van enkele led en uit de eerste groep, deze 
leden toch aan het werk van de oorspronkelijke groep zijn 
blijven deelnemen. 
De voorbespreking met de raadsman werd steeds bijzonder 
gewaardeerd en door de inleiders als leerzaam en belangrijk 
ondervonden. Ook de doordachte leiding van de discussies 
kwam het niveau en de zakelijkheid ten goede, maar het 
meest trof toch vaak de analyse van het verloop van voor
dracht en discussie door de raadsman, waarmede de avond 
steeds werd besloten. De heer Marx wist ons, wat voorzichtig 
en aarzelend soms, maar steeds helder en instructief, het stra
mien dUldelijk te maken, waarop wij zo'n avond - geboeid 
door het patroon - opgewekt hadden geborduurd. 
De avonden wonnen ook door variatie in de procedure; zo 
kwam er, na het eenvoudige begin met voordracht en discus
sieleiding, een avond waarbij de voordracht ("Aspecten van 
influenza-pneumonie") met opzet werd onderbroken voor dis
cussie om eerst daarna te worden afgesloten met een conclu
sie, die weer een bespreking uitlokte. Een onderwerp als "na
velkoliek bij kinderen" bleek zich goed te lenen voor een 
andere regie: algemene inleiding door de discussieleider, 
casulstiek en probleemstelling door de spreker, differentiele 
diagnostische suggesties door het auditorium, dat aldus uit 
zijn receptief ingestelde rust werd gewekt tot actief denken, 
afronding door de spreker en algemene discussie; de avond 
werd een succes. 
Weer een andere keer werden cen discussieleider en cen spre
ker met verschil van opvatting over het te behandelen gebied 
tegenover elkaar geplaatst. Het waren beide kantige figuren; 
de inleider zorgde voor een uitstekend gedocumenteerd, met 
overtuiging en toch kritisch voorgedragen betoog. De discus
sie werd strak en streng geleid en uit deze geslaagde avond 
groeide een studieonderwerp - Nivaquine bij mastitis puer
peralis - voor de gehele groep. 
Tenslotte nog een enkel voorbeeld. De groep deed een con
cessie aan het huisartsen-zwak voor casulstische mededelingen 
en stond twee leden toe, ditmaal zonder voorafgaand overleg 
met de raadsman, een voordracht te houden. De eerste spre
ker wist te boeien door zijn gehoor nauwkeurig mede te 
laten speuren naar de verklaring van het plotseling overlijden 
van een baby van zeven maanden, die uiteindelijk pas door 
de patholoog-anatoom kon worden gegeven - abcessus cere
bri bij otitis media. De tweede spreker illustreerde aan de 
hand van een recent geval de noodzaak en plicht van de 
huisarts zijn patient ook na opname in het ziekenhuis voor 
specialistische behandeling te blijven volgen en eventueel in 
te grijpen. Hierover ontspon zich een uitvoerig debat, waar
bij vooral het praktisch mogelijk zijn van dit volgen werd be
twijfeld. De inleider achtte dit berusten van een druk bezet 
huisarts begrijpelijk, maar toch als een ongewenst afglijden 
van de huisarts zien. 
Een tweede groep is inmiddels ook aan maandelijkse bijeen
komsten begonnen en geeft eveneens van gerede animoblijk. 
Maar hierover nu nog geen details. Het was slechts de be
doeling enig teken van leven uit het centrum den Haag van 
het N.H.G. te geven en wij prijzen ons gelukkig dit in opti
mistische toonaard te kunnen doen. Het lijkt verstandig over 
toekomstplannen, die uiteraard verder gaan dan het organi
seren van discussieavonden, te zwijgen. Hoofdzaak is, dat het 
kwijnend bestaan van ons centrum een krachtige stimulans 
blijkt te hebben gekregen. Een woord van dank aan het 
N.H.G.-bestuur voor de geboden steun moge dit versiag be
sluiten. H. L. van Beusekom. 
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