
was wegens een heftig verzet door pijn, en een benzidine
reactie in de faeces, die in drie parties positief was. Het li
chaamsgewicht bedroeg 70 kg. Ik stelde nader specialistisch 
onderzoek voor, doch de patient weigerde dit. In mei, juni, 
juli en augustus van dat jaar zag ik patient regelmatig terug 
op mijn spreekuur met toenemende klachtJen. De ontlasting 
werd beschreven als brijachtig en frequent, soms als waterdun 
tussen gewone ontlasting in. 
In augustus yond ik bij het onderzoek een bloedbezinking van 
twintig mm in het eerste uur, een hemoglobinegehalte van 70 
procent, een benzidinereactie in de faeces, die weer in drie 
porties positief was, en een rectaal toucher, dat wederom nau
welijks uitvoerbaar was, doch de handschoenvinger toonde 
bloed. De faecesvertering was normaal; het lichaamsgewicht 
was geleidelijk gedaald tot 67 kg. De patient was inmiddels 
afgegleden naar een zeer depressieve houding. Hij vroeg steeds 
weer de waarheid te mogen vernemen; hij rou er vrede mee 
hebben: "God aileen kon hem helpen." Specialistisch onder
zoek werd telkens van de hand gewezen. 
In september, toen de toestand nog hetzelfde bleek, verwees 
ik de patient tegen alle verzet van hem en zijn familie in naar 
de internist. 
Vraag: Was het juist deze oude man te verwijzen? 

UIT HET JAARVERSLAG 1960 
COMMISSIE NASCHOLING 

De Commissie Nascholing is in 1960 elfmaal in plenaire zit
ting bijeen geweest. Het dagelijks bestuur heeft daarnaast 
evenzovele besprekingen gevoerd en had bovendien enige sa
menkomsten met het N.H.G.-bestuur. Begin mei 1960 is het 
secretariaat geheel te Leiden gevestigd. 
De· belangrijkste gebeurtenis voor de Commissie Nascholing 
gedurende het verslagjaar is ongetwijfeld de Boerhaave-cursus 
"Trainingsmethoden in de medische psychologie" geweest, die 
insamenwerking met de Boerhaave-cursuscommissie te Lei
den werd georganiseerd van 7 tot 9 april 1960. De uitzonder
lijke grote opkomst van huisartsen, de grate belangsteUing 
onder de medische faculteiten der universiteiten, de aanwe
tigheid van vele psychiaters, het contact met de Vereniging 
voor Psychotherapie, het zeer be1angrijke contact met de tal
rijke Enge1se, Amerikaanse en Duitse gasten, en de grote 
waardering in de medische pers, mogen ons doen concluderen, 
dat deze artsencursus een groot succes is geweest. 
Onmiddellijk na deze Boerhaave-cursus heeft Bruhl een plan 
ingediend voor een nieuwe artsencursus, oorspronkelijk So
ciale Geneeskunde, Gezinssociologie, later: "Maatschappelijke 
facetten van gezondheid en ziekte" getiteld. Naast de voorbe
reiding cler artsencursussen kwamen verscheidene belangrijke 
projecten ter tafel, die echter nog op een grondiger uitwer
king wachten. 
Het contact van de commissie met individuele N.H.G.-leden 
was ook in dit jaar gering. Slechts vier brieven bereikten de 
commissie, waarin respectievelijk werd gevraagd om een lijst 
van nascholingsmethoden; om de hulp van de commissie bij 
de oprichting van een studiegroep voor medische psycholo
gre; om de organisatie van een cursus over de methode coun
seling volgens Rogers en naar de mogeIijkheid, een cursus te 
organiseren zoals beschreven in "Teaching Psychotherapeutic 
Medicine", een hoek waaraan onder andere Prof. Romano 
heeft medegewerkt. De inventarisatie van de lacunes in de 
kennis van de huisarts had uitgewezen, dat speci.!al op het 
gebied van de medische psychologie en medische sociologie 
een grote behoefte aan meer inzicht werd gevoeld. Dit heeft 
de commissie ertoe gebracht deze gebieden te doen prevaleren 
in haar activiteiten. De Boerhaave-cursus was hiervan het 
eerste resultaat. Deze artsencursus heeft aan het licht gebracht, 
,dat kennis in de medische psychologie niet zo gemakkelijk is 
te verwerven. De 'beste methode schijnt te zijn het "zeIf wer
ken in groepsverband onder supervisie van een psychiater", 
dus in de Baiint-studiegroepen. Het is de subcommissie In
tegrale Geneeskunde gelukt, mede geruggesteund door op de 
artsencursus gewekte belangstelling, een groat aantal derge
lijke studiegroepen in het leven te roepen, ongeveer twintig, 
waardoor ongeveer tweehonderd huisartsen worden bereikt, 
die zich thans regelmatig trainen in de medische psychologie. 

Dr J. H. F. Lahr, secretaris 

UIT DE CENTRA 

Centrum Rotterdam 

De activiteiten van het centrum Rotterdam vonden dit jaar in 
hoofdzaak in de studiegroepen plaats. Er functioneren vijf 
groepen met minimaal acht ,en maximaal elf leden per groep. 
Deze groepen komen in de regel eenmaal per maand op een 
vaste dag bijeen en word,en meestal schriftelijk geconvoceerd. 
Een of iwee van de leden houden een inleiding, waarna dis
cussie voIgt. Een enkele maal werd een groepsdiscussie gehou
den over een tevoren aangekondigd onderwerp, bijvoorbeeld: 
opleiding huisarts en organisatie studiegroepen. Eenmaal werd 
in een studiegroep een voordracht gehouden over methropatia 
haemorrhagica door de gynaecoloog Donk te Dordrecht. 
In het centrum werden van januari tot oktober 1961 door vijf 
groepen 24 bijeenkomsten belegd en hierop werd door 21 huis
artsen een inleiding gehouden. De samenkomsten van de stu
diegroepen werden gemidde1d door ongeveer 70 procent van 
het aantal leden bezocht. Met een zekere voldoening menen 
wij, dat dit een redelijke activiteit mag worden genoemd. 
Minder verheugend is, dat het ondanks verschillende pogin
gen tot nu toe niet is ge1ukt meer studiegroepen te vormen. 
Het percentage leden van het centrum, dat aan het werk van 
een studiegroep dee1neemt, bedraagt ongeveer 30. 
De onderwerpen die ler sprake kwamen waren zeer gevari
eerd. Niet ie verwonderen was, dat achtmaal werd gesproken 
over koortsende ziekten, driemaal stond een gynaecologisch
verloskundig onderwerp op de agenda, tweemaal kwam het 
onderwerp arthrosis deformans ter sprake en verder een in
leiding over pijnbestrijding in de algemene praktijk, patienten 
met buikklachten, torsio testis, behandeling hypertensie, en
zovoort. Wat de inhoud van de voordrachten betreft wordt 
er de voorkeur aan gegeven, wanneer de bespreking van een 
of meer patienten centraal wordt gesteld. Een zuiver theore
tisch betoog wordt minder op prijs gesteld. 
Over het onderwerp opleiding huisarts is in enkele studie
groepen van gedachten gewisseld. Zonder te kunnen beweren, 
dat over dit onderwerp de gedachten duidelijk zijn uitgekris
talliseerd, bleek toch weI, dat men in het algemeen tevreden 
was met de genoten universitaire opleiding, maar daarnaast 
meende men onvoldoende te zijn toegerust met kennis over 
medisc'he psychologie, sociologie, psychosomatiek en revalida
tie. Bovendien leefde algemeen de wens tijdens de studie meer 
in de geIegenheid te worden gesteld praktische ervaring op te 
doen, onder meer in 'bet verlenen van eenvoudige (chirurgi
sche) eerste hulp en in het schrijven van recepten. Velen ble
ken zich in deze materie na hun studietijd aan de universiteit 
te hebben bekwaamd "in de periferie". Bij dit punt werd de 
suggestie gedaan een groepspraktijk te vormen met ruim con
tact met een medische faculteit, zoals in 'het buitenland reeds 
op een enkele plaats bekend is. Uiteraard 'is het, gezien de 
vele hieraan verbonden problemen, niet verder gekomen dan 
deze suggesties. 
Algemeen was men van oordeel, dat het nuttig kan zijn aan 
.:len jonge pas gevestlgd collega,die dit wenst, gedurende ren 
periode van ongeveer een jaar een mentor aan te wijzen. 
Een der leden heeft een jaI1enlange ervaring met assistenten 
in zijn praktijk en vindt dit voor beide partijen zeer waarde
vol. 

NAALDBANDEN 

voor de op 1 Januari 1962 beginnende vijfde jaargang 
van "huisarts en wetenschap" kunnen thans reeds wor
den besteld. Zij kunnen worden aangevraagd door mid
del van storting van f 3,75 per band op postgiro 2906 
van Rotterdamse Bank, Kantoor Rapenburg, te Leiden, 
onder vermelding: "huisarts en wetenschap", naald
band vijfde jaargang. 
Op gelijke wijze kunnen naaldbanden voor de thans 
lopende vierde jaargang worden besteld. 

( 1961) huisarts en wetenschap 4, 363 


