
fen patiente met cnroniscne buikklacnten * 
DOOR E. VAN WESTREENEN, HUISARTS TE ROTTERDAM 

De 39-jarige vrouw, die ik u wi! voorstellen, hooft 
gedurende ongevoor vijftien jaren klachten over vrij
weI voortdurende buikpijn van wissel end karakter, 
niet duidelijk op een bepaalde plaats gelokaliseerd, 
doch weI voornamelijk onder in de buik De pijn is 
meestal van krampachtig karakter, er is echter geen 
bewegingsdrang en ze treedt dikwijis op v66r de 
defaecatie. PaW~nte is er niet misselijk bij en braakt 
niet. KooI, erwten, bonen en vet kan ze niet goed 
verdragen. Bij de ontlasting, die overigens normaal 
van consistentie is, raakt ze dikwijis gele slijmach
tige yellen kwijt; een enkele maal is de faeces dun
breiig geweest. In 1945, to en ze voor het oorst deze 
klachten kreeg, is appendectomie verricht, zonder 
dat deze ingreep een merkbare verbetering teweeg 
heeft gebracht. Wat de overige tractussen betreft, 
zijn er geen klachten, behalve sporadisch optreden
de mictiebezwaren, en in 1955 een pyelitis. 
Patiente is enig kind; vader en moeder zijn gezond, 
in de familie komen geen bijzondere ziekten voor. 
Haar man is werkzaam bij een handelsfinna. Het 
huis ziet er keurig verzorgd uit; paWlnte is erg net
jes en precies in haar huishouding. Het kost haar 
weI veel energie het huishouden te blijven doen, 
zoals ze dat zelf graag wi!, aangezien ze zich moe 
en slap voelt door haar buikklachten. 
Bij het onderzoek zien we een wat mat uitziende 
vrouw in matige voedingstoestand. Aan hoofd, haIs, 
hart en longen worden, evenals bij het gynaecolo
gisch onderzoek, geen afwijkingen gevonden. Rechts 
boven in de buik wordt drukpijn aangegeven, terwijl 
tevens het gehele colon drukgevoelig blijkt te zijn. 
Tensie, pols en bloedbeeld vertonen geen afwij
kingen, evenmin als de urine. In de faeces wordt 
geen occult bloed gevonden, evenmin als wonn
eieren. Gezien de lange anamnese en de negatieve 
bevindingen bij herhaald onderzoek meende ik de 
diagnose voorlopig te moeten stell en op "het syn
droom van de prikkelbare dann", dat volgens het 
Nederlandse Leerboek der Interne Geneeskunde 
een verzameInaam is voor allerlei functionele stoor
nissen van de dikke dann, waarvan de belangrijkste 
zijn: spastisch colon, spastische constipatie, recidi
verende nerveuze diarree, colica mucosa en intesti
nale neurose. Van Balen beschrijft het ziektebeelid 

* Naar een voordracht gehouden in een studiegroep van het 
centrum Rotterdam van het N.H.G. 
De in het artikel genoemde patienten-besprekingen vinden 
plaats in gesprcksgrocpen, die onder auspicien van de Com
missie voor de Artsencursus Rotterdam zijn ingesteld. Dc 
groep waarin patiente is besproken wordt geadviseerd door 
P. van Wirdum, psychiater voor de psychosomatiek van 
het gemeenteziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam. 

uitvoerig en verdedigt de naam "prikkelbare darm" 
mijns inziens terecht, met er op te wijzen, dat onder 
deze titel zowel organische als psyehisehe oorzaken 
kunnen worden samengevat. 
Met het stellen van de diagnose ben ik evenwel bij 
onze patiente, die ik pas enige maanden ken, nog 
niet veel verder gekomen. Ze is voorheen steeds be
handeld met dieet en poeders en ik schreef haar ook 
een slakkenarm dieet voor en spasmolytica, echter 
zonder veel resultaat. Natuurlijk heb ik zo terloops 
weI eens gevraagd of er ook moeilijkheden of span
ningen zijn, omdat de invloed hiervan op het ont
staan van ehronische dannklachten mij uiteraard 
wei bekend is. Patiente ontkent echter het bestaan 
hiervan en ik ken het gezin nog te kort om in deze 
een duidelijk oordeel te hebben en blijf aldus in de 
vertrouwde somatische sfeer en verwijs patiente 
naar de internist, die mijn onderzoek bevestigt, doch 
daarenboven nog andere afwijkingen vindt. Hij 
schrijft onder meer: "Bij het maken van een intra
veneus pyelogram blijkt het rechter pyelum enigs
zins abnormaal van vorm. In staande houding zakt 
de rechter niet tot over de bekkenkam, het pyelum 
komt dan ter hoogte van de vierde en vijfde Iende
wervels te liggen. Behalve een spas tisch geirriteerd 
sigmoid bestaat hier dus een zeer duidelijke ptosis 
van de reehter nier. Indien herhaaldelijk urineweg
infecties mochten optreden, dan zal moeten worden 
overwogen of het zin heeft deze nier weer op de 
normale plaats te brengen." 
De wetenschap dat ze "een losse nier" heeft, ver
ontrust patiente weI wat, en de idee, dat haar ehro
nische dannkwaal nu nog gecompliceerd blijkt door 
een nierafwijking, bevordert bij haar een wat apa
thiseh getinte depressieve stemming. Ook de door 
de internist voorgestelde therapie blijft zonder resul
taat. In april 1960 wordt nog een rectoscopie ge
daan, waarbij alleen een geirriteerd slijmvlies zicht
baar is. Hardnekkig blijft patiente het spreekuur be
zoeken en zowel voor haar als voor mij wordt het 
een vrij moeilijke situatie. De door de internist ge
suggereerde operatieve behandeling van de pto
tische nier wordt aan de ehirurg voorgelegd; deze 
verwacht van een dergelijke ingreep echter weinig 
goeds, gezien de asthene habitus en de sinds jaren 
bestaande darmklachten. 
Met dit laatste bericht komt patiente tenslotte wan
hopig bij mij terug in een stemming van: wat kan 
er nu nog voor mij worden gedaan? Op dit moment 
realisoor ik mij, mogelijk mede door de veranderde 
houding, die ik ten aanzien van dergelijke patienten 
ben gaan innemen, dat een gehool andere benade
ring van het probleem hier is aangewezen. Ondanks 
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uitgebreid somatisch onderzoek heeft dit geen en
kele doeltreffende therapie tot gevolg gehad, om
dat de werkelijke oorzaak van de ldachten blijkbaar 
niet is ontdekt. Zal het niet mogelijk zijn de klach
ten in verb and te brengen met patientes levenssitu
atie? 
Wat weet ik eigenlijk van haar af, behalve dat ze 
buikpijn heeft? Zoals zo vaak het geval is, heeft ook 
deze patiente de dokter een lichamelijk lijden ter 
behandeling aangeboden, omdat ze wellicht onbe
wust voelt, dat dit de enige manier is om bij de arts 
gehoor te vinden. Zijn wij hieraan zelf niet mede 
schuldig door onze modeme natuurwetenschappe
lijke opleiding en benadering van de patient? 
Mogelijk bestaat bij deze vrouw een onuitgesproken 
conflictsituatie, die verborgen blijft achter de buik
klachten. Van Balen zegt hierover: "Chronologische 
vergelijking van de lichamelijke klachten met reac
ties op gebeurtenissen in de levensgeschiedenis van 
de patient kan het verband tussen beiden niet zel
den duidelijk maken." 
Ik stel patiente voor eens op een rustig uur terug te 
komen om wat meer over zichzelf te verteIlen, zo
dat we miss chien langs een andere weg het gestelde 
doel kunnen bereiken. Ze stemt hierin gaame toe. 
Ik ben van plan haar zoveel mogelijk zelf aan het 
woord te laten, hierbij dus de non-directieve metho
de volgend. Een systematisch opgenomen biografi
sche anamnese heeft het voordeel, dat men niets 
vergeet, doch heeft het grote bezwaar, dat men de 
spontane uitingen van de patient, die zeer belang
rijk kunnen zijn, afweert, door steeds weer nieuwe 
vragen te stellen. Van Wirdum geeft de voorkeur 
aan de "associatieve anamnese" van Deutsch, waar
bij de spontane uitingen van de patient als essen
tieel moeten worden beschouwd en men toch na af
loop van de gesprekken een zekere chronologische 
ordening kan aanbrengen. Loois zegt in 'di:t verband 
bij het bespreken van de non-directieve methode 
van Rogers, die volgens hetzelfde principe is opg,e.
bouwd: "AIs vanzelfsprekend wordt aangenomen, 
dat de patient zelf datgene, wat hem het meest be
zwaart, op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze naar 
voren zal brengen." 
Reeds tijdens het eerste interview komt er spontaan 
zoveellos, dat ik mijzelf weI enig verwijt maak deze 
vrouw niet eerder op deze wijze te hebben behan
deld. Het begin van het eerste gesprek verloopt on
geveer als voIgt: 

Arts: "Vertelt u nu maar eens, wat u zelf mogelijk 
belangrijk vindt." 
Patiente: "Tja, wat zal ik verteIlen, het is zo moei
lijk om te beginnen." 
Arts: "Denk maar eens rustig'na; is er niets in uw 
leven gebeurd, dat u zich erg hebt aangetrokken 
en dat mogelijk met uw klachten in verband kan 
t ?" s aan. 

Patiente: "J a, misschien toch weI, ik durf daar haast 
niet over te beginnen, want ik vind dat nog steeds 
erg moeilijk. U moot weten, dat ik v66r dit huwelijk 
al eens eerder getrouwd ben geweest." 

En dan komt onder het uiten van veel schuldgevoel 
haar trieste verhaal: hoe zij op 22-jarige leeftijd 
trouwt met een buitenlander en met hem is mee
gegaan naar zijn woonplaats, terwijl ze niet eens ze
ker wist, of ze weI van hem hield. Ze kan hiervoor 
eigenlijk zelf nog steeds geen verldaring vinden; er 
was iets eigenaardigs aan die man, dat haar aan
trok. Ze vertelt op een naief-kinderlijke manier, hoe 
ze vrij snel met deze man is getrouwd, na hem als 
het ware blindelings te zijn gevolgd. Sexueel was dit 
huwelijk zeker geen succes, doch ik kan hierover 
wellicht beter patiente zelf aan het woord laten: 

"Ik ben een paar keer met hem mee gegaan en yond 
hem zo keurig netjes. Hij was eigenlijk te netjes, 
maar dat had ik helemaal niet gemerkt. Hij probeer
de net te doen alsof hij zo graag een vrouw wilde 
hebben, terwijl het hem er aIleen maar om ging 
iemand bij zich te hebben, die voor hem kon koken 
en zorgen. Lichamelijke belangstelling voor het 
vrouwelijk geslacht bleek totaal afwezig. Ik ben er 
echt ingetippeld en heb me laten beetnemen door 
zijn mooie woorden. Mijn ogen gingen pas open, 
toen wij al een poosje getrouwd waren. Hij irriteer
de mij niet alleen als echtgenoot, maar ook als 
mens; ik yond hem angstig en laf, een karakterloze 
slappeling. En zo'n man had mij nu even te pakken 
gekregen." 

Deze situatie was haar tach te machtig en ze begon 
er over te denken naar Nederland terug te keren en 
haar man in de steek te laten. Dit betekende een 
grote innerlijke tweestrijd, aangezien patiente ie
mand is, die vindt, dat een mens de gevolgen moet 
dragen van een taak, die hij eenmaal op zich heeft 
genomen, ook al blijkt later, dat het uitgangspunt 
onjuist is geweest. Deze strijd is nog vergroot, door
dat de dominee een scheiding streng afkeurde, ter
wijl de familie van haar man haar adviseerde er 
maar gauw een eind aan te maken. Tenslotte heeft 
ze zelf de knoop doorgehakt. Ze ging zogenaamd 
met vakantie naar Nederland en is niet meer terug
gekeerd, waarna een echtscheiding is uitgesproken. 
Patientes buikklachten zijn voor het eerst opgetre.
den, toen zij besefte een verkeerde huwelijkskeus 
te hebben gedaan en zij met de gedachte ging spe
len, deze man los te laten en naar Nederland terug 
te keren. Zij stelde zich toen - in de woonplaats 
van haar man - onder medische behandeling, waar
bij, zoals patiente zelf zegt "rontgenfoto's werden 
gemaakt van de slokdarm tot de endeldarm". De 
diagnose werd gesteld op "chronische gastritis en 
chronische appendicitis", waarna de blindedarm 
werd verwijderd. Wij verbazen ons er niet over, dat 
de klachten onveranderd bleven bestaan. Patiente 
zegt hierover heel treffend: "Het was net of mijn 
blindedarm er nog in zat". 
Het bovenstaande materiaal is verkregen gedurende 
het eerste gesprek, dat ongeveer drie kwartier duur
de. Het stond hierna voor mij vast, dat het begin 
van de darmklachten niet toovallig samenviel met 
de beschreven conflictsituatie, die voor deze scru-
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puleuze vrouw een enonne belasting moot zijn ge
weest. 
Bij het begin van het tweede gesprek vertelt pa
W~nte, dat ze zich al veel beter voolt en opgelucht 
is, dat ze nu eens alles aan iemand heeft kunnen 
vertellen. Bastiaans heeft er op gewezen, dat reeds 
in de eerste gesprekken veelal blijkt, dat de symp
tomen van dergelijke patienten "ventielreacties" 
zijn, die bij openen van een ander ventiel, bijvoor
beeld door de patient zijn hart te laten luchten, 
kunnen verdwijnen. Wat bij patiente echter duide
lijk blijft bestaan is een voortdurend schuidgevoeI, 
dat ze haar eerste man dan toch maar in de steek 
heeft gelaten. Zij heeft nu voor zichzelf ook duide
lijk vastgesteld, dat het begin van haar klachten in 
verband staat met de moeilijkheden in het eerste 
huwelijk. 
Waarom heeft zij deze relatie zelf niet eerder kun
nen zien en aan de behandelende artsen medege
deeld? Ik geloof, dat dit komt, omdat de meeste 
patienten dit verband tussen spanningen in hun le
venssituatie en lichamelijke klachten volkomen on
bekend is. Zij hebben, om verder te kunnen leven, 
het onverdragelijke conflict geconverteerd in een 
lichamelijke klacht, die zij de arts ter behandeling 
aanbieden. 
De nog onbegrepen, overhaaste keuze van haar eer
ste huwelijkspartner wordt wellicht iets meer ver
klaarbaar, wanneer we patiente vragen, hoo zij te
genover haar ouders staat: "Mooder," vertelt zij, "is 
een krachtige persoonlijkheid, die de leiding in het 
gezin heeft; zij wordt kwaad op zichzelf als ze pijn 
heeft en vindt het een vemedering om toe te geven 
aan een ziekte. Zij is net als mijn tweede man. Van 
mijn vader houd ik erg veel; hij is een uitgesproken 
zacht type. Hij vindt het weI gemakkelijk als moe
der alles beslist; was vrooger weI eens een keer op
standig, maar dat duurde altijd maar heel even"(!). 
De tweede belangrijke fase in het leven van patiente 
is het begin van haar tweede huwelijk. Haar huidige 
echtgenoot was gehuwd en vader van een kind, toen 
hij, terwijl hij in het buitenland was, plotseling zijn 
nog jonge, in Nederland achtergebleven, vrouw ver
loor. Na elkaar tweemaal te hebben gezien trouw
den ze binnen de tijd van vier maanden. De weder
zijdse aanpassing geschiedde niet zonder moeilijk
heden. Deze man bleek nog sterker en harder dan 
haar moeder, zo zelfs, dat de laatste niet tegen hem 
op kan. Er waren in het begin nogal wat scenes, 
voomamelijk doordat patiente erg jaloers was op 
de overleden eerste vrouw van haar man, over wie 
hij voortdurend sprak en aan wie hij steeds terug
dacht. Na de eerste moeilijke twee jaren ging het 
steeds beter en momenteel is er een goede hanna
nie in het gezin, dat nog werd uitgebreid met de ge
boorte van een kind. Sexueel is de situatie nog niet 
ideaal; patiente is nogal koel, terwijl haar man haar 
erg ontziet in verband met haar buikklachten en 
zelfs in zodanige mate, dat er nu sinds drie maan
den totale onthouding is toegepast. Patiente kan 
niet zeggen, dat haar dit nu zoveel verbetering heeft 
gebracht. Haar man heeft weI erg vennoeiend werk; 

hij is's avonds te moe om iets te doen, maar patien
te denkt toch weI eens: "Word je nu helemaalleeg
gezogen door die zaak van je?" 
Begrijpelijk is, dat ik nu weI nieuwsgierig ben de 
echtgenoot te ontmoeten, hetgeen in de volgende 
zitting gebeurt. Deze maakt een sthenische indruk; 
hij vooit nch de beschenner van zijn zwakke vrouw 
en steunt haar met vele goodbedoelde raadgevin
gen, die helaas hun doel weI eens voorbij blijken te 
schieten (in casu de totale onthouding). Ook hij ver
telt uitvoerig over de jaloezie-scenes van zijn vrouw 
in het begin van het huwelijk, die hetero-anamnes
tisch soms hysterifonn getint blijken te zijn geweest. 
Zijn vrouw voelt zich, meent hij, nog steeds niet 
door haar schoonouders als schoondochter geaccep
teerd. 
Deze gesprekken vonden plaats in mei 1960. Voor
dien kwam patiente zeker twee- tot driemaal per 
maand op het spreekuur. Half juni komt zij nog een 
keer terug en vertelt, dat het heel goed gaat; soms 
heeft ze nog weI wat pijn, doch zij wordt niet meer 
zo door haar ziekte in beslag genomen. Begin sep
tember, na haar vakantie, die haar zichtbaar good 
heeft gedaan, blijkt zij zeer tevreden. Een paar da
gen is zij minder goed geweest, doch daarvoor heeft 
ze een goede reden. Haar vader is bij de ouders van 
de eerste vrouw van haar man op bezoek geweest 
en patiente wond zich hierover erg op. Zij kan 
met deze mens en, die haar immers steeds zien als 
degene die de plaats van hun zo jong overleden 
dochter heeft ingenomen, niet goed opschieten. Zij 
noemt haar vader in dit verb and een schipperaar 
en is dus duidelijk ambivalent ten opzichte van hem 
ingesteld. Hierna heb ik patiente niet meer op het 
spreekuur teruggezien en de laatste drie maanden 
voelt zij zich zo goed, dat ze geen behandeling meer 
nodig heeft gehad. 

Overzien wij nu het resultaat van deze weI heel kor
te psychotherapie van drie gesprekken van drie 
kwartier, dan maak ik mijzelf natuurlijk niet wijs, 
dat deze vrouw is genezen. Haar psychosomatische 
persoonlijkheidsstructuur is onveranderd en zal haar 
waarschijnlijk in de toekomst nog weI eens parten 
spelen. Symptomatisch is door dit "therapeutisch 
luisteren", waarbij de arts zich dient te beperken 
tot een voomamelijk passieve resonantie, echter 
meer bereikt dan tevoren door de vele dieetmaat
regelen en medicamenteuze behandelingen. 
Is het nu weI de taak van de huisarts om deze pa
tienten op deze wijze te behandelen en zou het niet 
verstandiger zijn een en ander aan de zoveel deskun
diger psychiater over te laten? Afgezien van het 
feit, dat het een totale onmogelijkheid zou zijn aIle 
daarvoor in aanmerking komende patienten specia
listisch te laten behandelen, omdat daarvoor veel 
en veel te weinig zenuwartsen beschikbaar zouden 
zijn, is het de vraag of de patient er moo zou zijn 
gebaat. Liggen de conflicten niet te diep en niet te 
ver in de prille jeugd verankerd, dan is de huisarts 
zelfs de meest aangewezene om dit te doen, en om 
tegelijkertijd een ander tegen-argument te ontzenu-
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wen: hij heeft er ook de tijd voor! De extra tijd, be
steed aan een serle gesprekken, wordt ruimschoots 
terugverdiend, doordat de patient na de behande
ling niet meer voortdurend op het spreekuur komt. 
Lindeboom merkt hierover op: "Verwijst men naar 
de psychiater, dan wordt bij de lijder weer de oude 
gedachte gevoed, dat lichaam en ziel ook voor de 
geneesheer twee gescheiden gebieden zijn." Het is 
voor de patient altijd beter, indien €en arts verant
woordelijk is voor de behandeling; een verantwoor
ding die de huisarts gemakkelijker te dragen wordt 
gemaakt als hij met gelijkgezinde huisartsen onder 
leiding van een psychiater regelmatig zijn patienten 
kan bespreken. Overbodig te vermelden, dat ver
wijzing naar de psychotherapeut noodzakelijk is, in
dien eigen kennen en kunnen te kort blijken te schie
ten. Tot zolang komt ook volgens Stokvis de huis
arts de centrale plaats toe om waar mogelijk psy
chotherapie toe te passen. 

Noodzaak tot samenspe/* 
DOOR MIN ISTE R M EJ. DR M. A. M. KLOM PE 

Caame ben ik ingegaan op het verzoek van profes
sor Mertens en van het Nederlands Huisartsen Ce
nootschap, bij de opening van deze cursus enkele 
woorden tot u te richten. Het belang immers van 
de samenwerking tussen person en, die maatschap
pelijk werk, en hen, die medisch werk verrichten, 
komt zo sterk naar voren, dat het verheugenis wekt, 
dat in deze richting nu systematisch naar aankno
pingspunten en coOrdinatie wordt gezocht. Dat de 
mogelijkheden en middelen tot deze samenwerking 
terdege worden onderzocht is dus niet aIleen uw 
maar ook onze wens. Van beide zijden wordt een 
en dezelfde mens benaderd, een mens meestal wiens 
nood niet slechts €en oorzaak heeft en zich in zijn 
gevolgen evenmin tot een gebied laat beperken. 

Hoe kunnen evenwel beide zijden samen hulp en 
verzorging bieden, aIs niet eerst wordt getracht een 
goed begrip te krijgen van en voor elkaars werk? 
Dit wederzijds begrip wordt weI zeer noodzakelijk 
in een maatschappij, waarin elke functie langzamer
hand in zijn universaIiteit wordt beperkt, waarin 
bovendien elke speciaIisatie haar eigen insteIling en 
elke ins telling haar eigen aspecten bezit. 
Reeds is de taak van de huisarts zelf ingeperkt door 
specialisten, ziekenhuis en universele geneesmidde
len, die de gezondheidbrengende functie gedeelte
lijk van hem ovememen. De verregaande speciaIi
satie heeft geleid tot een menigte instellingen in de 
medische wereld, die reeds voor of sams zonder 
enig contact met de huisarts hun werk verrichten. 

* Toespraak, gehouden ter gelegenheid van de eerste cursus 
voor huisartsen met betrekking tot maatschappelijke fa
cetten van gezondheid en ziekte te Nijmegen, april 1961. 

Helaas zijn er vele patienten, die door te hoge leef
tijd, gebrek aan intelligentie en introspectief vermo
gen niet op de bovengeschetste wijze zijn te helpen, 
en die eenvoudig suggestief-medicamenteus moeten 
worden behandeld. Hoeveel zinvoIIer de huisarts
geneeskunst kan zijn, indien wij de daartoe geschik
te patienten behandelen - zoals Riimke ons leerde 
"met maximale toenadering onder behoud van dis
tantie" - heb ik getracht met behulp van het bo
venstaande voorbeeld duidelijk te maken. 
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Op het terrein van het maatschappelijk werk echter 
is het niet anders. Men kan zich afvragen waar de 
grenzen liggen en welke de samenhang is van aI 
deze instituten, die zich, elk vanuit een bepaald ge
zichtspunt, bezig houden met dezelfde mens. Waar 
ook ligt het eind van het streven van zovele instel
lingen het eigen terrein uit te breiden en zoveel 
mogelijk aspecten en mensen te omvatten? 
Deze completeringsdrang in onze geinstitutionali
seerde samenleving wordt terecht als een bedrei
ging beschouwd. Deze bedreiging echter kan slechts 
worden opgeheven door het individuele en per
soonlijke in de maatschappij. Slechts de belangstel
ling en de medewerking van vrije mens en kunnen 
deze drang in de juiste banen leiden, en hun eer
lijke samenspel van organisaties, instanties en instel
lingen soepel doen functioneren ten behoeve van de 
vrijheid van andere mens en. De vrije mens ontkent 
niet de waarde van de vele instituten, maar streeft 
naar een structuur, waarin aIle elementen vrucht
baar op elkaar kunnen inspelen en waarin allen ge
zamenlijk de hoogste resultaten bereiken. 
Een dergelijk samenspel: de verbinding tussen op 
elkaar ingrijpende activiteiten, is onlangs gereed 
gekomen bij de subsidieregeling voor het buurthuis
werk. Maatschappelijke en culturele activiteiten zijn 
hierin op elkaar afgestemd en kunnen zodoende in 
de praktische uitvoering van het buurthuiswerk 
hand in hand gaan. Bij de sociale planning in de 
probleemgebieden is bovendien de noodzaak naar 
voren gekomen in bepaalde gevallen het gemeen
schapshuis, dat ruimte biedt aan het lokaIe organi
satie- en verenigingsleven, te combineren met de 
accommodatie voor de kruisverenigingen. Wij zien 
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