
wordt meegenomen tijdens de praktijkroute. Na het 
ochtendspreekuur worden de nieuwe visites in het 
visiteboekje (met rood) ingeschreven en de betref
fende mappen v66r in het mandje geplaatst. Tijdens 
het huisbezoek wordt aIleen de gezinsmap meege
nomen en worden de medische gegevens direct bij
geschreven. De mappen van gezinnen, die verder 
niet thuis worden bezocht, gaan achterin het mand
je en worden teruggeplaatst naar de basis. Volle dig
heidshalve wordt hier vermeld, dat een aparte me
dische administratie wordt aangehouden voor de 
verloskunde en de S.V.B. 
De behandeling van specialistenbrieven en derge
lijke is aanzienlijk vereenvoudigd. De brieven wor
den bij binnenkomst direct gelezen, de belangrijkste 
zaken worden onderstreept en de brief wordt voor
lopig v66r de werkkaarten in het gezinsmapje opge
borgen. De brief blijft zichtbaar. Wanneer de pa
tient zich meldt, komt "zijn" brief vanzelf weer op 
tafel en wordt zo nodig besproken. Een korte aan
tekening over de inhoud wordt vermeld op de werk
kaart. Daarna verdwijnt de brief, na van een regis
ternummer te zijn voorzien, in het archief. Het ar
chief voIgt het kaartsysteem als een schaduw. AIle 
patienten hebben namelijk een registernummer ge
kregen, waarvoor plaats is rechtsboven op de werk
kaart. Deze nummering is onafhankelijk van het 
alfabet en van de gezinssamenstelling. Correspon
derend met elk nummer is een open archiefmapjes
systeem aangelegd, waarin de post van de patienten, 
nadat deze op de werkkaart is vermeld, wordt op
geborgen. Een registemummer heeft het voordeel, 
dat het opbergen zonder veel kans op fouten door 
hulppersoneel kan worden verricht. Het terugzoe
ken is zeer efficient. 
Het kaartsysteem wordt zoveel mogelijk bijgehou
den wanneer mutaties plaats vinden. Bij verhuizin
gen, overschrijvingen en overlijden worden de kaar
ten en brieven, indien niet doorgegeven naar de 
nieuwe huisarts, elders opgeborgen. De vrijkomen
de nummers van de archiefmapjes worden opnieuw 
gebruikt voor nieuwe paW~nten. Zo heeft men bo
vendien een continu beeld van de praktijkgrootte. 
Behalve voor de specialistenpost kan het mapje 
eveneens dienen voor het opbergen van formulieren 
voor wetenschappelijk onderzoek. Deze formulieren 
kunnen in de praktijkroutine worden ingevuld, zon
der de patienten extra te belasten en op een ogen
blik, waarop het de huisarts schikt. Het gezinsmapje 
leent zich bovendien voor een voorlopig onderdak 
voor het oude kaartsysteem, indien men van plan is 
over te gaan op het N.H.G.-kaartsysteem. Terwijl 
men alvast begint met de nieuwe werkkaart kunnen 
de belangrijkste gegevens van het oude systeem ge
leidelijk aan worden overgenomen op de werkkaart 
en kunnen de oude kaarten worden afgevoerd naar 
het register-archief. Het aanleggen van het N.H.G.
werkkaartensysteem met gezinsmapjes, registernum
mers, archiefmapjes en opbergmogelijkheden kan in 
een week zijn beslag krijgen. 
In deze gang van zaken kan veel worden overge
laten aan hulppersoneel (opzoeken en terugplaatsen 

van gezinsmappen; opbergen van specialistenbrie
yen bij gezinsmappen en in archief; mutaties). Zelfs 
wanneer men niet beschikt over een administratief 
onderlegde assistente kan een opzet, als hierboven 
geschetst, blijkens mijn ervaring ondanks aIle be
slommeringen worden volgehouden. 
De indeling van de werkkaart zelf geeft mij geen 
aanleiding tot kritiek. Integendeel: in de praktijk 
voldoet deze uitstekend. De studiegroep Praktijk
voering verdient lof voor de wijze waarop in deze 
kaart een minimum aan compromis is verenigd met 
cen maximum van bruikbaarheid. 
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Ceriatrie, aspecten van de gezondheidszorg voor bejaarden. 
Zes bijdragen van verschillende schrijvers onder redactie van 
Dr R. ]. van Zonneveld. Van Corcum en Comp. n.v., Assen. 
1961. 149 bladzijden, prijs f 10,50. 
Een boek dat, blijkens het voorwoord, de bedoeling heeft de 
be!angstelling van (onder andere) de huisarts te prikkelen, 
neemt men als huisarts vol verwachting ter hand. Dit boekje 
behandelt echter een aantal onderwerpen, waarvan een huis
arts fliet vee I wijzer zal worden. Een uitzondering moet wor
den gemaakt voor de bijdrage van J. Th. R. Schreuder: "In
validiteit en reactivering" een be!angrijk onderwerp voor de 
algemene praktijk. 
Het eerste hoofdstuk: "Veroudering, ouderdom en ouderdoms
ziekten" (1. Groen en R. J. van Zonneveld) wil in kort bestek 
te veel geven, waardoor deze bijdrage vervalt in aforistische 
formuleringen waaraan de lezer niet vee I heeft. Het hoofdstuk 
"Psyche en centraal zenuwstelsel" (M. C. Mackenzie-van der 
Noordaa) is al zeer weinig op de huisartsenpraktijk ingesteld; 
het hoofdstuk "Voeding en voedsel" (Th. F. S. M. van 
Schaik) opent geen enke! nieuw gezichtspunt. In "Sociale 
geriatrie" laat R. J. van Zonneveld wat toekomstmuziek ho
ren over een mogelijke organisatie van een geriatrische dienst 
en leest de huisarts, dat er voor hem "een grote en grootse 
taak" is weggelegd. In "Ouderdom en sterfte in enke!e ge
tall en" (E. M. Staab), waarmee het boek besluit, worden eni
ge statistische gegevens besproken. 
Het is jammer dat de samensteller van dit boek een kans voor
bij heeft laten gaan. Wij wachten op een "volledig herziene" 
tweede druk. 

G. J. Bremer 

Dr H. Dassel. De betekenis van multipele sclerose voor Ne
derland. Van Corcum & Compo n.v., Assen. Prijs f 9,50. 
Om de betekenis van multipele sclerose voor Nederland na te 
gaan heeft de schrijver onderzocht de incidentie, de preva
lentie, de mortaliteit en vervolgens de geslachtsgebondenheid, 
de eerste verschijnse!en, de duur en het beloop, de factoren, 
die het uitbreken van de ziekte bevorderen, de diagnostiek en 
de behandeling. Aan het slot van de studie geeft de schrijver 
een lijst van desiderata voor de diagnostiek, de behandeling, 
de revalidatie, de maatregelen in het algemeen van belang 
voor de patient, en het wetenschappelijk onderzoek. 
Ons land telt ongeveer 6.000 lijders aan multipele sclerose, 
waarvan tien procent totaal invalide zijn. Bij het uitbreken 
van de ziekte blijkt psychische stress een belangrijke factor te 
zijn. De diagnostiek is moeilijk; bij ongeveer achttien pro
cent van de door de schrijver onderzochte patienten bleek de 
diagnose multipele sclerose ten onrechte te zijn gesteld. Een 
causale behandeling is er niet; we! biedt de revalidatie ve!e 
mogelijkheden voor de patient. Nog te weinig patienten ko
men voor systematische revalidatie in aanmerking. De grote 
verdienste van deze sociaal-geneeskundige studie, waaruit een 
warme be!angstelling van de schrijver voor lijders aan multi
pe!e sclerose blijkt, is, dat deze ziekte opnieuw in de belang
stelling van vel en is gebracht. 
Voor huisartsen, die lijders aan multipele sclerose in behan
deling hebben, is kennisneming van dit boek aan te beve!en. 

J. J. M. Michels 
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