
Tot slot voIgt een samenvatting van de discussie, gevoerd op 
een bijeenkomst van een stud'iegroep over het onderwerp: or
ganisatie van de studiegroep. Deze groep functioneert als 
voIgt: bijeenkomsten eenrnaal per maand, op de vierde woens
dag; schriftelijke convocatie ongeveer een week voor de bij
eenkomst met vermelding van plaats, spreker(s) en onder
werp (en). In juli, augustus en december worden geen bijeen
komsten gehouden. Een van de leclen treerlt op als discussie
leider, waarbij de discussie als een rondvraag wordt geleid 
met dien verstande, dat aan 'ieder persoonlijk de gelegenheid 
wordt gegeven vragen te stellen of op- en aanmerkingen te 
makJen. Vooral deze wijze van discussieren worth door ieder 
zeer gewaardeerd, en wordt beschouwd als een van de essen
tialia voor het goed functioneren van een groep. De functie 
van discussieleider rouleert; ieder kan in principe gedurende 
een niet nader bepaaide tijd deze taak vervullen, zonder daar
toe te worden verplicht. WeI geldt verplichting van tijd tot 
tijrl in de groep een onderwerp naar eigen verkiezing in te 
Ieiden. A. D. Molendijk 

Centrum Zwolle 

Het centrum wordt gevormd door de studiegroepen Zwolle 
en omgeving, alsmede Kampen-Noordoostpolder. Aan het 
eind van het verslagjaar 1960 telt het centrum 39 leden, 
waarvan 31 behorende tot de discussiegroep Zwolle en acht 
tot de discussiegroep Kampen-Noordoostpolder. Door over· 
lijden ontviel het centrum Karsdorp te MeppeI. 
De discussiegroep Zwolle wordt schriftelijk geconvoceerd (op
komst ongeveer 30 procent) en vergadert elke eerste dinsdag 
van de maand in de dokterskamer van het Sophiaziekenhuis 
te Zwolle. De discussiegroep Kampen-Noordoostpolder komt 
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e",eneens eenrnaal per maand bij toerbeurt bij een van de le
den thuis bijeen: schrifteIijke convocaties; opkomst vrijwel 
voItaIlig. 
De centrumvergaderingen worden schriftelijk geconvoceerd 
en genotuleerd door de secretaris; de vergaderingen van de 
discussiegroepen worden niet genotuleerd. Een proe£ met het 
rondzenden van gestencilde verslagen van de gehouden voor
drachten werd destijds niet gecontinueerd. 
In de oentrumjaarvergadering op 27 april 1960 sprak van 
Giffen, longarts te Zwolle, over bronchitis en verder werden 
in 1960 de volgende voordrachten gehouden: Criminaliteit 
en samenleving (Cost Budde); Het opsporen en waarderen 
van conflictsituaties in de huisartsenpraktijk (Brouwer); 
Maatschappelijk werk en geneeskunst (Meijer); Huisartsen
praktijk in een gezorrdheidscentrum (Terwey); Merlische ver
zorging in een bejaardentehuis (Tjeen Willink); Fluor albus 
(Zweers); De toekomst van de tuberculose in Nederland 
(Hoogendoorn); Geslachtshormonen (Tromp); Verslag cur
sus medische psychologie Boerhaave-cursus 1960 (Brouwer); 
Medische en pastorale zielszorg (van Nes); Acute nephritis 
(Groenewoud); Kunstmatige inseminatie bij de mens (Cost 
Budde); Psychiatrische as'pecten van het organ.iseh cerebraal 
gestoorde kind (Dijkstra); Complicaties vanovermatig aceto
salgebruik (Rebel); Over geslachtsbepaling en chromosomen
structuur (Muller); Over maagcareinoom (Jacobse); Over de 
therapie van hyperemesis gravidarum (Smit). 
Het oentrum was op de larrdeIijke N.H.G.-vergaideringen en 
-congressen steeds door een of meer leden vertegenwoordigd. 
Een lid van het centrum was in 1960 voorzitter van het lan
delijk N.H.G.-bestuur. Een lid van het centrum trad op als 
representant in de artsencursus commissie van de afdeling 
Zwolle van de Kon. Ned. Mij. t.b.d. Geneeskunst. VerschilIen
de leden namen deer aan het landelijk N.H.G.-jaaronderzoek; 
eV'eneens maken diverse leden dee! uit van landelijke studie
groepen respectievelijk hebben zitting in een van de N.H.G.
commissies. 
Met de organisatoren van de klinische middagen in 'de Zwolse 
ziekenhuizen werd contactopgenomen teneinde de huisartsen 
een meer actief aandeel te laten vervullen bij de kIinische 
demonstraties. 
V oorbereidingen werden getroffen voor het oprich ten van een 
studiegroep psychosomatische geneeskunde, die in 1961 zal 
starten onder algemene leiding van de psychiater Dr H. Blij
ham te Groningen, die in andere oentra (Leeuwarden en Gro
ningen) reeds ervaring met dergeIijke werkgroepen heeft op
gedaan. 
Een onderzoek naar het voorkomen van ongevallen bij kinde
I1en werd geentameerd, terwijl verder een onderzoek naar de 
werking van het diureticum Diamol{ bij low back pain werd 
aangevat. 
Opgemerkt moet worden dat de studiegroep Zwolle door in
activiteit van enkele leclen en gebrek aan coordinatie bij de 
leiding van januari tot april 1960 helaas niet heeft vergaderd. 
Het valt op, dat de jongere huisartsen, vooral uit Zwolle en 
Kampen, slecht in het N.H.G.-centrum Zwolle zijn vertegen
woordigd. De vraag rijst in hoeverre dit wellicht berust op on· 
bekendheid met doer en streven van het N.H.G. Wellicht zou 
in landelijk verband het probleem aan de orde kunnen wor
den gesteld op welke wijze de pas afgestudeerde arts namens 
het N.H.G. het beste te benaderen valt ten einde hem met het 
Genootschap te laten kJennis maken. P. Th. Smit, secretaris 

AANVULLENDE LEDENLI]ST 

Van 1 september tot 4 oktober 1961 

Nieuwe leden: 
A. M. R. Seelen, Akersteenweg 102, Heer (Z.-L.); 
A. J. Bleeker, Harlingerstraatweg 19,. Leeuwarden; 
B. Q. A. Enneking, Grote Spie 18, Breda; 
A. Hack, Ginnekerweg 223, Breda; 
L. D. Broekema, Hoofdstraat 6, Diever (Dr.); 
G. B. P. van Dam te Gorredijk; 
Th. J. Litjens, Dorpsstraat 40, Wagenberg. 

Mutaties: 
Jhr. A. G. Bicker naar Prinses Margrietlaan 35, Voorschoten; 
J. A. Romer naar Lange Kerkdam 56, Wassenaar. 
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