
werkgroep; gepoogd wordt een "psychosomatiker" hiervoor 
aan te trekken. 
In ApeIdoorn werd in samenwerking met de pIaatseIijke zie
kenfondsen de stichting "HuisartsenIaboratorium" opgericht, 
waardoor het werken voor de wetenschappeIijk geinteresseerde 
huisarts eenvoudiger en aangenamer wordt gemaakt. 
Als uiting van de enorme activiteit van ons centrum stonden 
wij onze voorzitter, Dr ]. C. van Es, af om hem in de geIegen
heid te stellen het onder-voorzitterschap van het N.H.G.
bestuur te aanvaarden. Het voorzitterschap werd aan colI ega 
Jens overgedragen. 

S. Wartena 

Centrum Groningen 

Bij het doornemen der notuIen bIeek het centrum in 1960 
een wat kwijnend bestaan te hebben geleden. Dit jaar werden 
drie bijeenkornsten gehouden. In januari sprak Groen, zenuw
arts, over "H uweIijksmoeiIijkheden" ; in maart Bruins (Leens) 
over "Enige aspecten van de ontwikkeling van het zieken
fondswezen v66r 1941" en refereerde Vos (Spijk) over "De 
huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezond
heidszorg" en "A private practice in the Welfare State". Op 
de december-bijeenkornst werd door ~ns buitengewoon lid 
Prof. van Deen, gesproken over "Huisarts en Universiteit" en 
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yond een discussie plaats over nascholing. Een verslag hiervan 
is te vinden in huisarts en wetenschap van april 1961. 
Deze bijeenkomsten werden door 20-30 procent van de leden 
bezocht; de notulen van deze bijeenkomsten werden in de no
tulenmap gedeponeerd. 
De moeilijke positie van het centrum bleek te meer toen aan 
het eind van de december-vergadering voorzitter Takens en 
secretaris Vos hun functie ter beschikking stelden en niet her
kiesbaar waren. Opvolgers waren niet beschikbaar. Gelukkig 
waren enkele "specialisten" in de persoon van van Deen, 
Phaff en Blijham, leider van de cursus psychosomatiek, aan
wezig. Mede door hun consultatieve werk werd de crisis be
zworen. 
De studiegroep psychosomatiek kwam maandelijks bijeen ter 
bespreking van een patient met daarop volgende discussie, 
waarbij de aanwezigheid van Blijham altijd stimulerend werk
teo Toch nam ook hier het aantal deelnemers aan het eind 
van het jaar af, zodat naar nieuwe wegen voor 1961 werd ge
zocht. 
Gezien de grote activiteit van de L.A.C.C. in Groningen op 
het terrein van het Academisch Ziekenhuis, zijn er vele mo
gelijkheden tot vermeerdering van kennis. Daar hierbij echter 
de "teacher-pupil-relation" veelal een zekere geremdheid ver
oorzaakt bij de meeste (huis)artsen, lijdt de discussie hier
onder en zijn er door het centrum in 1961 andere wegen be
wandeld. 

Eens in de twee maanden wordt een bijeenkomst gehouden 
over een bepaald specialisrisch onderwerp. De leden wordt 
schriftelijk verzocht een of twee weken voor de bijeenkomst 
hun vragen over het desbetreffende gebied in te dienen. Dit 
verzoek wordt schriftelijk of telefonisch desnoods herhaald. 
De verzamelde vragen worden gestencild aan alle leden rond
gestuurd, terwijl een specialist wordt uitgenodigd ook deze 
vragen te bestuderen en op de bijeenkornst aanwezig te zijn. 
Op de vergadering worden de vragen puntsgewijs besproken, 
waarbij allereerst de huisartsen hun visie en ervaringen geven, 
terwijl de specialist daarna het geheel samenvat en van com
mentaar voorziet. Wij mogen al op enkele geslaagde bijeen
komsten terugzien, waarbij de huisartsen-samenspraak zeer 
tot zijn recht kwam en de specialisten zich wonderwel in dit 
gesprek inpasten. 
Ook de cursus psychosomatiek is nieuw leven ingeblazen door 
een nieuwe aanpak en de komst van een aantal nieuwe leden. 
Er wordt nu eerst een artikel, boek of onderdeel van een hoek 
gerefereerd, waama discussie voIgt. Hiema wordt een ziekte
geschiedenis verteld, gevolgd door een gesprek over de patient 
en diens problematiek. Aan het eind van de avond wordt in 
overleg met de gespreksleider Baarveld het programma voor 
de volgende maand vastgesteld. De leden ontvangen allen de 
notuIen van eIke bijeenkomst dankzij de medewerking van 
een ervaren notulist, psychiater in opleiding. 
Door de financiele medewerking van het N.H.G.-bestuur is 
het centrumbestuur tot grotere organisatorische activiteit in 
staat en wij hopen - de aanloop lijkt althans goed - over 
1961 een optimistischer geluid te laten horen. 

AANVULLENDE LEDENLIJST 

Van 15 juni tot en met 31 juli 1961 

Nieuwe leden: 
P. Visser, Finlandstraat 20, HaarIem; 

R. C. Hoekstra 

O. A. van Dobbenburgh, Van 't Hoffstraat 30, Badhoevedorp; 
G. ]. H. Becker, Piet Avontuurstraat 100, Breda; 
H. Wernik, Molenweg 91, Nijmegen. 

Mutaties: 
Dr H. Varekamp naar Westerbaan 5, Noordwijk; 
A. C. Buyzen naar Van Vollenhovenplein 23, Leiden; 
H. L. van Amerongen naar Mathenesserlaan 228, Rotterdam; 
Mevr. K. F. van Gulden-Middelburg naar Pr. Beatrixlaan 12, 

Dieren; 
J. H. Waalwijk naar Eslaan 15, Bussum; 
B. C. M. van Rijn naar Amhemseweg 3, Beck (gem. Bergh, 

Gld.); 
H. Klein Leugemors naar Koninginnelaan 2, Vreeswijk. 
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