
NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

PROGRAMMA N.H.G.-CONGRES 1961 

Het N.H.G.-congres 1961 zai worden gehouden op zaterdag 
25 november 1961 in Esplanade, Lucas Bolwerk 5 te Utrecht, 
aanvang 10 uur. Het programma voor deze dag is: 

10.00 uur: Huishoudelijke vergadering. 
11.00 uur: "Buikpijn bij kinderen" door A. P. Oliemans, 

huisarts te 's-Gravenhage. 
12.00 uur: J. Hartog, huisarts te Amersfoort; inleiding tot 

de teI1!toonstelling "De praktijkruimte van de huis
arts" in Tivoli. 

12.15 uur: Lunch en tentoonstelling in Tivoli. 
14.00 uur: Welkomstwoord door de voorzitter van het N.H.G. 
14.05 uur: Openingsrede door Prof. Dr P. Muntendam, di-

recteur-generaal van de volksgezondheid. 
14.20 uur: Rede door de voorzitter van het N.H.G. 
14.50 uur: Uitreiking N.H.G.-prijs 1961 door Prof. Dr J. R. 

Prakken. 
15.00 uur: De opzet van jaaronderzoeken en voorlopig ver

slag jaarondeI'ZlOek 1960: "Abortus in de huisart
senpraktijk" door J. D. Mulder en Dr W. A. Vas
binder namens de C.W.O. en W. J. J. Ligttenberg 
en P. A. Roorda namens de werkgroep. 

15.45 uur: Theepauze. 
16.15 uur: Forumdiscussie over "De taak van de huisarts bij 

de 'bejaardenzorg". De samenstelling van het fo
rum is als voIgt: Gespreksleider: Prof. R. Horn
stra, hoogleraar in de sociale greneeskunde te 
Utrecht, forumleden: Dr C. W. ,A. van den Dool, 
J. J. M. Michels, F. J. G. Oostvogel, Dr J. Th. R. 
Schreuder, Dr H. Takens en B. Wartena. 

Damespr,ogramma voor de echtgrenoten van de leden in ver
band met het eerste lustrum van het N.H.G. 

12.00 uur: Lunch en tentoonstelling "De praktijkruimte van 
de huisarts" in Tivoli. 

14.15 uur: "De huisartsenvrouw en de doelmatigheid van de 
praktijkvoering" door de heer K. G. H. H. Doyle 
te Nijmegen. 

14.45 uur: Discussie. 
15.00 uur: Theepauze. 
15.30 uur: Voordracht door de heer Henry Knap, journalist, 

over "Wij doktersvrouwen". 
16.15 uur: Bezoek aan het Centraal Museum te Utrecht, 

waar een speciale expositie zal worden ingericht. 

Vanaf 17.30 verwachten wij de deelnemers met hun dames 
voor een samenzijn in Esplanade onder het genot van een 
aperitief en wa:t daarbij behoort. 

Namens de congrescommissie 
E. van Westreenen, secretaris 

UIT DE NOTULEN 

Bestuursvergadering van 13 juli 1961 

Ook in deze vergadering wonh weer aandacht besteed aan 
de bestrijding van de zogenaamde "enquetose". Via een en
quete kan zeer belangrijk materiaal voor wetenschappelijke 
hewerking worden geput uit de huisartsenpraktijken. Om nu 
te voork6men, dat onvoldoende voorbereide of. foutief opge
stelde enquetes onder de huisartsen worden gehouden, wordt 
door (Ie vergadering voorgesteld, dat elke enquete onder 
huisartsen eerst ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan 
een daartoe ingestelde commissie, 'hestaande uit vertegenwoor
digers van Maatschappij, N.I.P.G. en de Commissie Weten
schappelijk Onderzoek van het N.H.G. Een en ander zal met 
de betrokken partijen nader worden besproken. 
De voorzitter van de Commissie Nascholing deelt mee, dat er 
geen plannen bestaan in 1962 een landelijke cursus te houden 
in de vorm van de in 1960 te Leiden gehouden Boerhaave-

cursus en de cursus te Nijmegen in 1961. Dit wordt door vele 
bestuursleden betreurd, hoewel de moeilijkheden, die aan het 
organiseren van een dergelijke cursus zijn verbonden, alge
meen worden ingezien. Gepleit wordt voor een jaarlijkse cur
sus, waarbij het bestuur voor de volgende maal gaarne een 
somatisch ontwerp zag gekozen in verband met de bij vele 
artsen leven!de kortsluiting: N.H.G.-psychosomatiek. Tach 
heeft het bestuur zeker waardering voor de argumenten van 
de Commissie Naschdling, namelijk dat bij de traditionele na
scholingscursussen de somatiek zeer goed, maar onderwerpen 
als psychosomatiek, saciologie en dergelijke onvoldoende aan
dacht krijgen. 
Naar aanleiding van een zeer gedegen rapport over de door 
het centrum Friesland georganiseerde cursus "counselen" on
der leiding van mejuffrouw Goubitz, wOItit ,de vraag bespro
ken of een uitdragen van deze methode, door een aantal le
den bij mejuffrouw Goubitz te laten opleiden en hen daarop 
in de centra groepen te laten vornnen, zin heeft. Nagegaan 
zal dienen te worden hoe deze methode kan meehelpen het 
werk van de huisarts te vel'beteren. Een en ander zal eerst in 
kleine kring met mejuffrouw Goubitz worden besproken. 
Uit de jaarverslagen di,e worden besproken is het opmerkelijk 
te zien, dat verschillende centra, die eerst een zeer' bloedeloos 
bestaan leidden, tot leven zijn gewekt door het werk van 
hoofdzakelijk een man in het centrum. Een optimistisch ge
luid voor die centra, waar nog niets gebeurt! Die ene man is 
immers in elk centrum te vinden! . 
De C.C.C. (Contact Commissie voor de Centra), in een der 
vorige vergaderingen samengesteld uit vertegrenwoordigers van 
verschll1ende landelijke studiegroepen en commissies, heeft. 
een begin gemaakt met het verzamelen en op kaart brengen 
van de nodige gegevens. In september zal het eerste bericht 
van deze 'commissie uitgaan aan de centrumbesturen. 

Bestuursvergadering van 7 september 1961 

Afwezigheid van een groot aantal leden deed besluiten in de 
maand augustus geen bestuursvergadering te houden. De za
ken, die sinds de vorige vergadering in behandeling waren, 
konden evenwel goeddeels worden afgedaan door het dage
lijks bestuur, dat daarmede bewees, dat het door zijn frequen
te bijeenkomsten het N.H.G.-bestuur voor een belangrijk deel 
bevrijdt van de behandeling van lopende zaken, Uiteraard 
brengt het dagelijks 'bestuur regelmatig verslag uit van de 
genomen besluiten en uitgevoerde werkzaamheden. 
In deze bestuursvergadering werd kennis grenomen van de 
jaarverslagren 1960 van de Commissie Nascholing en de cen
tra Haarlem en Leiden. Van het Gemeentelijk Centraal Bu
reau voor de Openbare Gezond~heidszorg te Amsterdam werd 
het verzoek ontvangen een 'bespreking te voeren over een 
experimenteel periodiek geneeskundig ondeI'ZlOek in Amster
da:mse huisartspraktijken. Het bestuur, dat in een dergelijk 
experiment zeer geinteresseerd is,. stelt zich voor hiero¥er 
contact op te nemen met het N.H.G.-centrum Amsterdam en 
de Amsterdamse Huisartsen Vereniging teneinde in eerste 
aanleg met deze beide groeperingen de mogelijkheid tot rea
lisatie var, een experiment inzake periodiek geneeskundig on
derzoek te bespreken. 
Wed'erom maa:kten de plannen tot het instenen van een Huis
artseninstituut een belangrijk punt van bespreking uit. Het 
N.H.G.-bestuur ziet als lbelangrijkste taken van dit instituut 
het leveren van bijdragen op het terrein van wetenschappe
lijke onderzoekingen door huisartsen, het entameren der be
langstelling van huisartsen voor nascholing, in het bijzonder 
op somatisch gebied, alsmede het bedrijven van een funda
mentele research over het yak "huisarts". Het N.H.G.-bestuur 
hoopt tijdens het ledencongres 1961 in de gelegenheid te zijn 
nadere mededelingen te kunnen doen over de wijze waarop 
het denkt toIt verwezerilijking der plannen voor het stichten 
van een 'huisartseninstituut te komen. 
Het op 25 november 1961 te houden zesde ledencongres le
verde diverse administratieve en organisatorische vraagstuk
ken voor het bestuur. Met voldoening vernam de vergadering 
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de bereidheid van Prof. Dr P. Muntendam, directeur-generaal 
voor de volksgezondheid,. om tijdens het congres een rede uit 
te spreken. 
Tenslotte werd vemomen, dat de landelijke studiegroep 
"Praktijkvoering" plannen wil uitwerken om in het kader van 
de bevordering van een verantwoorde praktijkuitoefening te 
komen tot het verlenen van een "Genootschaps-keur" op een
voudige instrumenten, die door de huisarts veelvuldig worden 
gebruikt. E. M. Jansen, secretaris 

UIT DE CENTRA 
Centrum Twente 
In de vergadering van 30 januari 1961 hield Fuldauer een 
lezing over de diagnostiek van het longcarcinoom en de pro
blemen, die zich aan het ziekbed van de inoperabele patient 
voordoen. Aanleiding tot deze voordracht was een vijftal pa
tienten met longcarcinoom, waarbij de diagnose bij vier pa
tienten in hetzelfde jaar werd gesteld. Het waren allen forse 
rokers, en in de anamnese werd een chronische hoest gevon
den, die enkele weken tot enige maanden bestond. Een van 
hen bleek bij operatie een solitaire longmetastase van een 
darmcarcinoom te hebben, waarvoor hij drie jaar tevoren was 
geopereerd. Bij de overigen hestond een primair longcarci
noom. 
Bij de oudste van deze vijf patienten, een man van 59 jaar, 
werd In juni 1956 de diagnose gesteld nadat hij na twee 
maanden een weinig te hebben gehoest, een slecht resorberen
de pneumonie bleek te hebben, waarbij ondanks antibiotische 
therapie, fysische afwijkingen hoorbaar bleven. Na de pneu
mectomie links bleken bij pathologisch anatomisch onderzoek 
uitzaaiingen door de gehele long te bestaan. Nu, vijf jaar na 
de operatie verricht hij vrijwel zonder klachten zijn oorspron
kelijke werk. De andere overlevende, 42 jaar oud, werd een 
jaar geleden geopereerd, en ook hier bestond een slecht resor
berende pneumonie met subfebriele temperatuur. Anamnestisch 
bestonden echter reeds langer vage klachten en patient had 
al eens eerder een pneumonie doorgemaakt. Vande overige 
drie patienten, die inmidde1s waren overleden, had den twee 
een periarthritis humeroscapularis doorgemaakt, enige tijd 
voordat net longcarcinoom werd ontdekt. De Vos, longarts 
te Hengelo, die vele waardevolle bijdragen tot de discussie 
leverde, deelde mee, dat dit nogal eens bij longaandoeningen 
voorkomt. Hij achtte bij het .shoulder-hand syndroom een 
rontgenfoto van de longen een vereiste. Het vinden van 10-
kale fysische afwijkingen, die niet verdwijnen na een anti
biotische kuur, en recidiverende en slecht resol'berende pneu
moriieen kunnen een belangrijke aanwijzing vormen voor het 
bestaan van een longcarcinoom. De bezinkingssnelheid van de 
rode bloedlichaampjes is vaak weinig of niet verhoogd. Nood
zakelijk is het maken van een rontgenfoto in twee richtingen; 
een doorl'ichting is van generlei waarde in deze gevallen. In 
5Y2 jaar zag de Vos 90 patien~en met longcarcinoom, met 
een vijf jal'en overlevingspercentage van 7. De meeste patien
ten sterven binnen drie jaar na de operatie. 

Indien de ziekte van een patient ongeneeslijk blijkt te zijn en 
binnen afzienbare tijd diens verscheiden kan worden verwacht 
deelt Fuldauer het bestaan van deze maligne aandoening me
de aan eef! van de naaste bloedverwanten; hij acht het niet 
juist de aard van de ziekte te verbloemen. Vaak blijkt het 
openhartig bespreken van de kwaadaardige aard van zijn 
ziekte de patient, die heel vaak toch wei weet wat hij man
keert, een enorme verlichting te geven, die hem het aanvaar
den van en berusten in zijn lot gemakkelijker maakt. Niet 
aile aanwezige collegae bleken het met deze opvattingen eens 
te zijn. 

Een volgende vergadering werd gehouden in aanwezigheid 
van een viertal bedrijfsartsen van enkele grote metaal- en tex
tielfa:brieken te Hengelo. Kiithe, van Eyle, Dronkers en van 
GemeJ1en belichtten de problemen, waarvoor zij worden ge
steld bij het advisel'en tot werkverandering in het bedrijf voor 
mensen met chronische klachten en aandoeningen. Het blijkt 
dat er met verschiIlende factoren moet worden rekening ge
houden: de mate van arbeidsongesChiktheid, de aard van het 
werk, de scholing, en de mogelijkheden tot eventuele her
scholing van de patient. Van groat belang is ook, dat ver-
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andering van posltle vaak geen verbetering van de sociale 
status van de werknemer meeibrengt, terwijl ook de financiele 
facet~en een rol spelen, al is er in vele bedrijven bij werkver
andering op medisch advies, geen achteruitgang in be1oning. 
Het advies wordt nog moeilijker als er chronische klachten 
bestaan, die objectief niet goed zijn te beoordelen. Het is 
maar goed, dat de briefjes van de behandellend geneesheer 
aan de bazen tot het veri eden behoren. 
Van de kant van de huisartsen belichtte Denekamp de moei
lijkheden. Een goed contact met de bedrijfsarts is noodza
kelijk, waar de huisarts tenslotte niets weet van de technische 
problemen van de werkverandering, maar wei inzicht heeft 
in bijvoorbee1d de gezinsproblemen. 
In de discussie Meek, dat het vaak mogelijk is gehandicapten 
in hun oorspronkelijke werk te houden door de te bedienen 
machine, aangepast aan hun mogelijkheden, om te oouwen. 
Uitvoerig werd gediscussieerd over de vraag welke inlichtin
gen de behandelend geneesheer aan de bedrijfsarts mag geven 
als deze hem naar aanleiding van de keuring om opheldering 
vraagt. De behandelend geneesheer client zich te beperken tot 
een antwoord op de gestelde vraag; een uitwijden rou voor 
de bedrijfsarts een gewetensconflict kunnen scheppen. Immers, 
de bedrijfsarts dient niet slechts de fabriek, maar moet even
zeer de belangen van de werknemer in aanmerking nemen en 
is daarbij gebonden aan het beroepsgeheim, ook tegenover de 
directie. 
De vraag werd gesteld of de behandelend geneesheer gerech
tigd is ill'lichtingen te geven, die geacht kunnen worden in 
het belang van de patient te zijn, maar tot het afwijzen van 
de kandidaat zouden kunnen lei(\en, in het bijzonder indien 
niet om deze gegevens was gevraagd. Er was geen communis 
opinio over dit probleem. 
In de laatste vergadering voor de vakantie werd door de 
maatschappelijk adviseuze mejuffrouw Peet uit Hengelo, een 
voordracht gehouden over de samenwerking tussen de maat
schappelijk werkster en de huisarts. Hierbij bleek dat over 
het algemeen de huisarts te weinig bekend is met en gebruik 
maakt van de werkzaamheden van de maatschappelijk werk
ster. Dat dit in de hand wordt gewerkt door vele elkaar in 
arbeidsveld en hemoeienis overlappende instellingen, die een 
maatschappelijk werkster employe~en, valt niet te ontkennen. 
Dat hier een betere c06rdinatie gewenst is bleek duidelijk. 
Hoe deze te verwezenlijken 'is een probleem op zichzelf. De 
plaatselijke huisartsenvereniging zal worden gevraagd contact 
te legg;en met de verschil1ende in aanmerking komende instel
lingen voor maatschappelijk werk, om zo een bespreking mo
gelijk te maken. 
Op het programma voor de komende maanden staat onder 
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