
andere een forumbespreking door de medewerkers van een 
medisch opvoedkundig bureau. 
Vermelding verdient het feit, dat voorzitter Denekamp, die 
sedert oprichtirrg van het centrum Twente in februari 1957 
zonder ook maar een vergadering te verzuimen, het centrum 
op zijn eigen voortreffelijke wijze heeft geleid, in juni 1961 
zijn functie heeft overgedragen aan Smit te Almelo. 

A. Fuldauer, secretaris 

Centrum Leiden en omstreken 

Het centrum Leiden, omvattende de grote studiegroep Leiden 
(39 leden) en de kleinere groepen Alphen (7 leden) en 
Gouda (10 leden), verdeelde haar activiteiten in 1960 over 
deze drie kemen. 
In september 1960 werd een centrumvergadering gehouden 
te Gouda, waarop Pleiter het proefschrift van van Es refe
reerde, terwijl deze laatste na afloop nadere toelichting gaf. 
Door het ongelukkig samenvallen van deze vergadering met . 
enkele andere activiteiten van Leidse huisartsen was de op
komst voor deze bijeenkomst zeer slecht. Het vinden van ge
schikte vergaderdata vormt 'in Leiden, waar naast het N.H.G. 
ook Kring- en Boerhaave-cursussen een belangrijk deel van de 
aandacht opeisen, soms een probleem. 

Studiegroep Leiden. In Leiden bestaan thans drie studiegroe
pen; een met nascllOlingskarakter, waaraan door alle leden 
wordt deelgenomen, de zogenaamde specialistenavonden. In 
vraag en antwoordvorm wordt door enkele specialisten een 
bepaald gebied der klinische geneeskunde besproken. De dis
cussie is vaak levendig. Een stencil van de vragen en antwoor
den wordt aan de aanwezigen uitgereikt. De leden van de 
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studiegroepen Alphen en Gouda zuHen in de toekomst even
eens worden uitgenodigd, en het ligt in de bedoeIing, dat dan 
alle cerrtrumleden een stencil ontvangen; de afwezigen zal 
het stencil zelfs worden thuis gestuurd. Men hoopt op deze 
wijze aan de specialistenavonden het karakter van een cen
trumvergadering te geven, waardoor het contact tussen de 
drie geografisch nogal verschillen'de groepen intensiever wordt. 
De Boerhaave-cursus meclische psychologie inspireerde tot het 
uitnodigen van drie psychiaters. In september werd nogmaals 
met dezelfde psychiaters een avond georganiseerd, daar de 
veelheid van prdblemen behandeling op een avond onmoge
lijk maakte. In oktober waren drie intemisten bij de studie
groep te gast; de belangstelling was groot. 
Nadat men in januari in een vergadering van de gehele stu
diegroep de gedachten had laten gaan over de mogelijkheid 
enkele kleinere stud'iegroepen te vormen, waarin, naast inten
siever contact tussen een klein aantal leden, ook eigen onder
zoek mogelijk zou zijn, werd dit in de loop van het jaar ge
realiseerd. Er kwamen een zogenaamde B<iJint-groep en een 
studiegroep casuis6ek en praktijkvoering tot stand. De ver
gaderfrequentie bedraagt ongeveer eenmaal per maand op een 
vaste dag bij een der leden thuis. De activiteiten IYleven tot 
nu toe bepeI'kt tot binnen de studiegroep, en er werden nog 
geen resultaten voor het forum van de gehe1e studiegroep 
Leiden of van het centrum gebracht. 

Studiegroep Alphen. Van Dongen gaf - (1961) huisarts en 
wetenschap 4, 227 - een overzicht van de activiteiten van 
de groep. Er bestaat een intensief contact tussen de zeven 
leden van deze studiegroep. De groep heeft het plan in 1961 
voor het centrum een demonstratie te geven van de bespre
king van probleemgevaHen uit de praktijk. 
De activiteiten omvatten voorts: demonstratie van eigen pa
tierrten; referaat van een der leden over een bepaald onder
werp; bestudering en toepassing van eenvaudige rherapeuti
sche of diagnostische handgrepen; opstellen van een onder
zoekschema in verband met een bepaalde klacht van de pa
tient - de hoofdpijn status - (1961) huisarts en wetenschap 
4, 2 ~ kwam hierdoor tot stand; diversen, zoals een rondgang 
door de praktijkruimten van een collega, films, bezoeken aan 
medische centra; ten slotte organisatie van enkele avonden 
met medewerking van specialisten. 

Studiegroep Gouda. De 'leden van de studiegroep vergaderen 
maandelijks ten huize van een der leden. Meestal worden 
geval1en uit de praktijkbehanddd. Een avond werd van ieder 
der led,en de vierde spreekuurpatient besproken. 
Afgezien van de studieavonden werd zesmaal in het zieken
huis een praatje gehouden aan het ziekbed onder leiding van 
een internist. De opkomst in de groep is altijd zeer goed. Ten 
slotte vah te vermdden, dat vrijwel aile leden deelnamen aan 
het abortusonderzoek. 

J. B. Hugenholtz, secretaris-penningmeester 

AANVULLENDE LEDENLIJST 

van 1 tot 31 augustus 1961 

Nieuwe leden: 
H. J. Kemme, Huurdemanlaan 17, Nieuw Schoonebeek; 
Z. A. de Jong, Gerard Doulaan 10, Apeldaom. 

Mutaties: 
Dr A. H. M. J. G. Sluyters naar Grote Straat 18, Ravenstein; 
C. H. Bowles naar Randweg 35a, Rotterdam; 
Mejuffrouw M. A. Borgers thans mevrouw M. A. Haakman

Borgers, K. Karelplein 20, Nijmegen; 
P. N. Duives naar St. Annastraat 119, Nijmegen; 
A. M. van de Poe! naar Hoornseka!de 26c, Den Hoam (post 

Delft) ; 
F. M. van Pelt naar Mgr. Zwijsenplein 32, Kerkdriel; 
C. J. M. Vlootman naar Singel 151, Schiedam; 
M. H. Groenewegen naar Fran~enslag 10, Den Haag; 
J. Mac Daniel naar Middenduinerweg 3, Santpoort; 
P. J. F. Athmer naar Wi:llem Sophiaplein 12, 

Spekholzerheide; 
A. Rijpma naar Julianaparklaan 7, Utrecht; 
F. J. Heeris naar "De Heerd", Esdoomlaan 11, Warmerveer. 

(1961) huisartsen wetenschap 4, 328 


