
huwelijk; onvolledige gezinnen; ongehuwde moeders; echt
scheidingen; onmaatschappelijke gezinnen. 
Observatie en bei"nvloeding van de gezinsrelaties door de huis· 
arts (onder andere gericht interview, gespreksvoering) (8 
uur). 
Organis.atie van enige andere aan het gezin hulp verlenende 
instanties ( 11 uur). Kruiswerk; geestelijke gezondheidszorg; 
maatschappelijk werk; pastorele zorg; onderwijs en arbeid 
voor minder-validen; "home-team". 
Casus-besprekingen (14 uur). Dr Huygen zal een aantal ge
zinnen bespreken uit zijn praktijk, waaraan de lesstof wordt 
gedemonstreerd. Aan de cursisten zal worden gevraagd casus 
uit hun praktijk ter discussie te stellen voor een forum van 
docenten. Tevens zullen als "huiswerk" problemen worden 
voorgelegd op het terrein van de toepassing der periodieke 
onthouding, de gezinsstructuur en het aangrijpen van bepaal
de gezinssituaties. De gegeven oplossingen zullen gemeenschap
pelijk en met de docenten worden besproken. 

Doccnten voor deze cursus zijn onder meer: E. Ausems, arts, 
medisch adviseur Nationale Federatie Het Wit Gele Kruis te 
Utrecht; J. Bocken, rector Sint Radboud Ziekenhuis te Nij
megen; Prof. Dr S. Geerts, hoogleraar algemene erfelijkheids-

leer te Nijmegen; Dr F. J. A. Huygen, huisarts, docent sociale 
gerleeskunde van het gezin te Nijmegen; Dr G. Kooy, lector 
in de gezinssociologie Landbouw Hogeschool te Wageningen; 
Prof. Dr A. Kriekemans, hoogleraar pedagogie te Leuven; 
Pater Drs. L. Lion, docent Studiecentrum Maatschappelijk 
Werk te Nijmegen; Dr K. v. d. Loo, lector toegepaste klinische 
psychologie te Nijmegen; Prof. Dr A. Mertens, hoogleraar so
ciale geneeskunde te Nijmegen; Mej. R. Nuy, directrice Bu
reau Gezinsvoorlichting te Nijmegen; Mej. Mr. M. Nuyens, di
rectrice Studiecentrum Maatschappelijk werk te Nijmegen; Dr 
J. Seelen, chef de clinique obstestrie en gynecologie te Nijme
gen; Prof. Dr L. Stolte, hoogleraar obstetrie en gynecologie te 
Nijmegen en J. van Wijck, hoofdassistent obstetrie en gyneco
logie te Nijmegen. 

De cursus wordt gegeven in het Instituut voor Sociale Genees
kunde, St. Annastraat te Nijmegen gedurende twintig zater
dagen, van 21 oktober aanstaande tot en met 24 maart 1962, 
telkens van 10.30 tot 12.30 en van 14 tot 16 uur; per twee 
uur een voordracht met discussie. Aanmeldingen voor deze 
cursus (cursusgeld f 200,- giro 943681) dienen zo spoedig 
mogelijk te geschieden bij M. Scheerens, arts, Hatertseweg 
296, Nijmegen, telefoon 0 88 00-2 60 34. 

NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP 

VAN DE CONGRESCOMMISSIE 

De voorbereidingen voor het N.H.G.-Congres 1961 zijn thans 
zover gevorderd, dat hierover enkele mededelingen kunnen 
worden gedaan. 
Dit zesde congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap 
op 25 november aanstaande, dat, als gebruikelijk, wordt ge
houden te Utrecht in Esplanade en Tivoli, zal, daar het het 
eerste lustrum van het N.H.G. afsluit, een enigszins ander 
karakter dragen dan de vorige congressen, en wei door het 
eraan verbinden van enige eenvoudige feestelijkheden en een 
programma voor de dames der bezoekers. 
Het ochtendprogramma bevat, behalve de huishoudelijke ver
gadering, een voordracht van collega Oliemans over een door 
hem verricht onderzoek over buikpijn bij kinderen. Tijdens 
de lunchpauze zijn enkele tentoonstellingen te bezichtigen. 
Na de diverse toespraken in de middagvergadering - onder 
meer van prof. Muntendam - zal een verslag worden uit
gebracht over het abortus-onderzoek 1960. Ten slotte vindt, 
onder leiding van prof. Hornstra, een forumdiscussie plaats 
over "De taak van de huisarts bij de bejaardenzorg". 
Voor de dames is er, voorzover ze niet de voorkeur geven aan 
het bijwonen van de algemene bijeenkomst, een voordracht 
van de heer Doyle over het inrichten van de spreekkamer, 
een bezoek aan het Centraal Museum, waar een bijzondere 
expositie voor deze gelegenheid wordt ingericht en een uitvoe
rige thee. Tenslotte zal de journalist Henri Knap zijn visie 
op de doktersvrouw geven. 
Na afloop van het congres is er gelegenheid na te praten 
onder het genot van een koud buffet en wat feestgedruis. 

STUDIEGROEPEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE 

Hieronder voigt een opgave van de thans bestaande studie· 
groepen medische psychologie, werkzaam binnen het kader 
van of in contact met het Nederlands Huisartsen Genootschap. 
Achter de plaatsnaam vindt men tussen haakjes vermeld het 
jaar van oprichting van de groep, daarachter volgen de na
men van de psychiater (s) -adviseur en die van de huisarts
discussieleider. Het dan weer volgend tussen haakjes geplaatste 
cijfer duidt op het aantal weken, waarin een samenkomst 
wordt gehouden. 

Alkmaar-Heiloo (1958) Dr M. L. J. Vaessen. (2) 
Alkmaar-Heiloo (1959) A. B. Creutzberg; J. Busquet. (2) 
Amcrsfoort (1960) J. J. van Bork; H. C. den Hertog. (2) 

Amsterdam (1957) Dr J. M. van der Valk en Dr J. Bastiaans; 
C. A. H. Westhoff. (2) 

Amsterdam (1959) Dr J. A. Weijel; K. G. Briihl. (2) 
Amsterdam (1961) H. Kits van Heyningen; J. Romeyn. (2) 
Over-Betuwe (1961) J. R. Maas; H. J. M. Pieters. (4) 
Breda (1961) F. J. M. Schmidt; D. Cannegieter. (2) 
Eindhoven (1961) J. J. C. Marlet en Dr G. F. van Balen; W. 

Reisma. (2) 
Groningen (1957) Dr H. Blijham; R. C. Hoekstra. (4) 
Haariem (1959) W. S. Zeyl; P. A. Roorda. (4) 
Haarlemmermeer (in oprichting) N. C. A. Ockhuizen; E. v. 

d. Weg. 
Heerlen-Hoensbroek (1959) J. H. M. Berden; Dr M. G. van 

Nieuwenhuyzen. (1) 
's-Hertogenbosch (in oprichting) J. Schoenmakers; J. Wiers-

ma. 
Leeuwarden (1961) Dr H. Blijham; Dr J. M. L. Phaff. (4) 
Leiden (1960) Dr B. Stokvis; Dr J. H. F. Lahr. (4) 
Nijverdal (1959) mevr. L. A. R. A. Simoons-Corman; J. A. 

Maarleveld. (4) 
Rotterdam (1957) P. van Wirdum; J. 1. van der Leeuw. (2) 
Rotterdam (1960) Dr W. L. Meyerink; H. C. Gaymans. (3-4) 
Twenthe (1957-1960) mevr. L. A. R. A. Simoons·Corman; 

R. C. Veldhuyzen van Zanten. (4) 
Utrecht-Zeist (1957) J. J. van Bork; J. G. Haas. (2) 
Zaandam-Wormerveer (1960) J. H. Thiel; F. van Geldrop. 

(3) 
Zwolle en omstreken (1961) Dr H. Blijham; W. Brouwer. (4) 

Het aantal deelnemers per groep varieert van zes tot vijftien 
huisartsen (gemiddeld zeven) en een psychiater. Er zijn drie 
groepen, waarvan behalve huisartsen ook een of meer specia
listen deel uit maken. Zowel de huisartsen-discussieleiders als 
de psychiaters-adviseurs hebben in de afgelopen drie jaren 
onderlinge en gezamenlijke besprekingen gevoerd, die tot de 
vorming van twee werkgroepen hebben geleid: de sub-commis
sie "Integrale geneeskunde" (ressorterend onder de Commissie 
Nascholing van het N.H.G.), die zich onder meer met de co
ordinatie van de studiegroepen bezig houdt, en een werkgroep 
van de psychiaters-adviseurs, die op initiatief van de Neder
landse Vereniging voor Psychotherapie tot stand is gekomen, 
(1961) Ned. T. Geneesk. 105, 346. 

Correspondentie en berichten over oprichting van nieuwe 
groepen richte men aan de coordinator voor de studiegroepen, 
R. C. Veldhuyzen van Zan ten, Rijssenseweg 12, Enter (0.). 

( 1961) huisarts en wetenschap 4, 294 


