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YOORVOORD BIJ DE DERDE DRUK

De tweede druk van ,,Medische Ethiek", verschenen in 1941,
was een ongewijzigde uitgave van de eerste druk. In het voorbe-
richt bij deze tweede druk staat: ,,Het Hoofdbestuur achtte, in ver-
band met de tegenwoordige omstandigheden, het gewenst deze
druk ongewijzigd te doen verschijnen; vooÍ een herziening werd
de tijd nog niet rijp geacht".
Nu, 18 jaar later, moet het tegendeel worden gezngd. In de be-
roepsuitoefening van de arts zijn de laatste jaren zeer veel veran-
deringen opgetreden en de medicus komt bovendien steeds meer
in contact met de samenleving, wat van grote invloed is op zijn
werk, zodat een grondige herziening van ,,Medische Ethiek" zeer
noodzakelijk was.

De Commissie, die deze derde druk heeft samengesteld, heeft
daarom alle hoofdstukken opnieuw moeten schrijven en nieuwe
hoofdstukken toegevoegd.

De Commissie heeft gemeend, dat niet alleen het oordeel van
het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunst, van enige Commissies en van
de Raad van Beroep gewaagd moest worden; zij heeft de ver-
schillende hoofdstukken achtereenvolgens gepubliceerd in Medisch
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Contact, teneinde de leden der Maatschappij voor Geneeskunst
en anderen in de gelegenheid te stellen daarvan kennis te nemen
en eventuele opmerkingen te maken. Bij de samenstelling van de
definitieve tekst is met de gemaakte opmerkingen rekening ge-
houden.

De grondgedachte van de derde druk is dezelfde als die van
de eerste, zoals is weergegeven in de inleiding daaryan:
,,Geneesheer zijn wil zeggen dienaar te zijn, dienaar van de zieke
mens. Dit is de eigenlijke grondslag voor de achting, die het gro-
te publiek voor de geneeskundige koestert. Dit is ook de oorzaak
van de echte collegialiteit, die berust op een tezamen nastreven
van een idetiel doel. Ten opzichte van de behartiging van de be-
langen van de patiënt kunnen wij niet principieel genoeg zijn".

Reeds tijdens de eerste bespreking werd in de Commissie opge-
merkt, dat het oude boekje ,,Medische Ethiek" niet alleen regels
voor medische ethiek bevatte, maar ook zeer veel medische ge-
dragsleer en medische etiquette. Dit is in het nieuwe boekje nog
in versterkte mate het geval; de Commissie heeft daarom de titel
veranderd in ,,Medische Ethiek en Gedragsleer".

,,Medische Ethiek en Gedragsleer" is allerminst te beschouwen
als ,,een wetboek" van de Maatschappij voor Geneeskunst, bevat-
tende vaststaande en onveranderlijke wetten, maar het is een richt-
lijn voor het vormen van een juist inzicht in de medisch-ethische
verhoudingen en het maakt de arts attent op vele facetten van zijn
beroepsuitoefening, welke hij niet uit het oog dient te verliezen.
De letterlijke tekst van het boekje is veel minder belangrijk dan
de geest, die er uit spreekt. Als de arts deze aanvoelt en zich eigen
maakt, is het voornaamste doel van de schrijvers bereikt.

Tijdens de werkzaamheden ontvielen aan de Commissie de col-
legae Stapensea en Sturkop, wier activiteiten, tot aan hun over-
lijden in 1952, door de Commissie met dankbaarheid worden her-
dacht.

Moge het boekje in zijn nieuwe voun voor onze jonge leden,
maar toch ook voor de ouderen onder ons, een leidraad zijn bij
het nemen van soms moeilijke beslissingen. Dan zal blijken, dat
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het werk, door de Commissie er aan besteed, niet vnrchteloos is
geweest.

De Commissie:

Tu. G. J. J. veN BeRKBsrerN

A. D. J. BrnrHour
H. J. J. Buuwxurp
Dn. Mn. H. oe Boen

G. DexrBn
F. J. M. HrrrBN
J. Leoporo Srer"reNs

A. W. v,c.N RossrN
Dn. J. J. VensruYs
Dn. F. Wrseur

Amsterdam, december 1959.

7





Hooldstuk I

ETEIEK EN GEDRAGSLEER VOON ARTSEN

A lgemene beschouw ingen.

De jonge arts, die zich vestigt, zal vat den beginne af de volle
verantwoordelijkheid van het medische beroep tegenover zijn
eigen geweten, zowel als tegenover de buitenwereld hebben te
dragen. Dit geldt voor hem in dezelfde mate als voor de oudere
collega; deze echter heeft daarbij de steun van een jarenlange er-
varing, en heeft die ook wel nodig. In het wije beroep bestaat
immers geen hiërarchie en dus geen mogelijkheid zich tegenover
een of andere instantie te rechtvaardigen met een beroep op een
verantwoordelijke chef, maar is de arts blootgesteld aan de ondes-
kundige kritiek van een publiek, dat wel eens sensatie stelt boven
billijkheid. Hierbij komt, dat zijn beroep er een is, waarin de re-
sultaten in hun wisselvalligheid lang niet altijd zijn een afspiege-
ling van toewijding, kennis en kunde, maar mede afhankelijk zijn
van vele onberekenbare factoren. Hij wordt ook niet alleen beoor-
deeld naar de verworven kennis uit het universitaire milieu, waar hij
meer ziekten dan zieken leerde kennen, maar meer nog naaÍ de wij-
ze, waarop hij zijn patiënten tegemoet treedt en een persoonlijke
band tot stand weet te brengen. Hierbij komt, dat de praktizerende
arts Ieeft in de volle belangstelling van het publiek, waartegenover
hij de verplichtingen, die de noblesse van zijn beroep hem oplegt,
heeft na te komen; dit is wat het publiek terecht van hem verwacht.

In een baai met zoveel klippen is het niet mogelijk uitsluitend
te varen op het kompas van eigen intuïtie. Hier is het nodig te
beschikken over een loods, die tijdig gevaren kan signaleren. Als
zodanig mogen de volgende opstellen gelden, die tezamen de me-
dische ethiek, de gedragsleer en enkele aanverwante onderwer-
pen zullen behandelen. Voor de jonge arts willen zij een leidraad
zijn om zijn houding te bepalen tegeDover patiënten, omgeving
en collegae. Doch ook de ouderen zullen somtijds behoefte heb-
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ben aan een vraagbaak, omdat men, bij het beoordelen van een
situatie, waarin men zelf betrokken is, gemakkelijk tot een te
subjectieve houding komt en omdat ook voor de ouderen zich
steeds nieuwe problemen kunnen voordoen.

De commissie is zich wel bewust, dat zij niet in staat is alle
mogelijke situaties te voorzien en te behandelen. Mede daarom
kon het niet de bedoeling zijn een wetboek op te stellen met bin-
dende voorschriften, waarbij de mazen zouden openblijven voor
de slimmen en de slechten. Zij hoopt echter, dat uit de opstellen
voldoende de geest zal spreken, waarnaar de artsen zich kunnen
richten. Hiermede wordt dan tevens voldaan aan de onontkoom-
bare eis van elke ethiek, dat ieder persoonlijk verantwoordelijk
moet blijven voor zijn daden.

Immers, ethiek vervangt niet het eigen oordeel, maar vooron-
derstelt dit en eerbiedigt het dan ook. Ethiek geeft geen pasklaar
oordeel voor het hic et nunc, maar leert te oordelen in het alge-
meen en biedt zodoende het fundament voor een zo goed mo-
gelijk, objectief verantwoord, persoonlijk oordeel in elke concrete
situatie. Hierbij komt, dat voor ieder de ethische normen zijn ge-
grondvest in de eigen levensbeschouwing, zodat reeds daarom
verschillende nuances tot uitfuukking moeten kunnen komen.

Men moge wel bedenken, dat voor het vormen van een eigen
verantwoord oordeel op het gebied van medische ethiek of ge-
dragsleer mag worden verwacht, dat men is ingewijd in de geest,
die heerst in de Nederlandse artsenwereld en dat men daartoe ze-
ker kennis moet nemen van hetgeen in deze uitgave, onder aus-
piciën van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevor-
dering der Geneeskunst, als richtlijnen voor het handelen van de
arts wordt neergelegd.

De grondslagen, welke men kan opstellen voor de medische
ethiek en gedragsleer, verschillen in feite niet van die, welke gel-
dend zijn voor alle menselijke handelingen. Medische ethiek is
ethiek in medische aangelegenheden.

Men kan een onderscheid maken tussen:
de medische ethiek in engere zin,
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de noodzakelijke maatregelen voor bescherming van het persoon-
lijke of groepsbelang,
de onderlinge afspraken, die nodig zijn om het maatschappelijk
verkeer te regelen,
ingeburgerde gebruiken of traditie.

Medische ethiek

Onder de eigenlijke ethiek willen wij verstaan het systeem van
de hogere motieven, welke de mens onfleent aan zijn levensbe-
schouwing. Ofschoon deze voor verschillende bevolkingsgroepen
niet hetzelfde is, zijn de grondslagen, die van belang zijn voor de
medische ethiek in onze westerse wereld toch weer niet zo uit-
eenlopend, dat een gemeenschappelijke code niet zou zijn op te
stellen.

Het westerse leven is immers doortrokken van de christelijke
en humanistische idealen van naastenliefde en rechtvaardigheid, die
in het artsenberoep van. zo grote betekenis zijn. IIet zijn deze
hogere motieven, die voor de mens de hoogste instantie behoren
te zijn; z.o zelfs, dat zij uit kunnen gaan boven wettelijke voor-
schriÍten; zo ook, dat zij bereidheid kunnen eisen tot offers en
lijden.

Met voldoening kan de Nederlandse artsenwereld terugzien op
de offervaardigheid, die betoond is in de oorlogsjaren, waarin ve-
len bereid waren groot persoonlijk gevaaÍ te riskeren ter wille van
idealen en ter bescherming van hun medeburgers. Maar ook in
vredestijd zijn er Nederlandse artsen geweest, die zich, met name
voor het beroepsgehein, persoonlijke offers hebben getroost.

Het zijn wel zeer bijzondere situaties, waarin van de arts wordt
verwacht, dat hij, door standvastig te zijn, grote persoonlijke ge-
varen moet trotseren. Men zal zich bij het stellen van deze eis
bewust moeten blijven, dat het gaan moet om de eigenlijke zin van
de ethische opvatting.

Zo kan men zich indenken, dat men in de bezettingsjaren geen
concentratiekamp zou willen riskeren terwille van het beroeps-
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geheim, als men met spreken niemand zou benadelen. De ethische
plicht zou hier immers niet in volle omvang gelden, omdat het
doel is voor de patiënt de mogelijkheid te scheppen zich in volle
vertrouwen tot de arts te wenden en verzaken niet zulke gevolgen
zou hebben, dat deze een groot risico rechtvaardigen. Het zou
echter zonder twijfel plicht zijn te zwijgen, als men door te spreken
gevaar zou doen ontstaan voor het leven van een ander. De groot-
te van het risico, dat men zelf zou lopen, zou dan nooit een recht-
vaardiging kunnen zijn, ook al zou het de persoonlijke schuld kun-
nen verminderen, omdat niet ieder met heldenmoed is geboren.

Elke ethiek heeft absolute normen; met het absolute karakter
staat of valt de ethiek. Het doel kan de middelen nooit geheel hei-
ligen, het afwegen van schade voor de patiënt tegen het risico dat
men zelf zou lopen kan dus nooit het richtsnoer zijn.

Een andere moeilijke vraag naar de draagwijdte van hun ver-
plichtihgen zullen de aÍsen moeten stellen als de belangen van
de individuele patiënt en die van de gemeenschap niet samenval-
len, zoals dit b.v. het geval is bij aangifte van besmettelijke ziek-
ten of bij primo vaccinatie van volwassenen. In de genoemde ge-
vallen is algemeen aanvaard, dat bij een epidemie het algemeen
welzijn boven het persoonlijke moet prevaleren, maar bij de
steeds verder gaande ontwikkeling van de gezondheidszorg en de
gecompliceerde maatschappelijke verhoudingen zullen ongetwijfeld
conflicten aan de orde komen, waarbij het niet gemakkelijk is de
juiste rangorde van algemeen en persoonlijk welzijn te bepalen.*

Het specifiek medische gedeelte van de ethiek stelt naast de
algemeen menselijke nog bijzondere eisen, die voortkomen uit het
feit, dat men ,,geDeesheer" is.

Bij de primitieve volken bestaat een verklaarbare binding aan
het priesterschap. Lijden wordt voornamelijk gezien als een di-
recte inwerking van hogere machten en als zodanig is het betrok-
ken binnen de sfeer van het godsdienstige leven. De religieuze
leider is de raadsman en de helper voor alle leed, dat de mens

* Zie hoofdstuk XVI, Arts en maatschappelijke gezondheidszorg
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kan treffen. Dat wil niet zeggen, dat alle natuurlijke hulpmidde-
Ien over het hoofd worden gezien. De priester is echter de helper
in beide kwaliteiten van geneesheer en bezweerder van alle onheil.
Het priesterschap heeft voor ons een meer beperkte betekenis ge-

kregen, doordat de zorg voor het lijden van de mens in zijn aardse
bestaan grotendeels in handen is gelegd van de geneesheer.

Toch mag men zich wel bezinnen op de verwantschap, die tus-
sen beide ,,functies" bestaat; temeer nu de nieuwere inzichten in
de geneeskunst ons hebben overtuigd, dat de onrust, die het ge-

volg kan zijn van leven in strijd met eigen levensbeschouwing,
zulk een grote rol kan spelen in het ontstaan en het verloop van
ziekten.

Het zou echter onjuist zijn als uitgangspunt voor onze beschou-
wingen terug te grijpen op de aanvankelijke eenheid van priester
en arts. De omstandigheden zijn daarvoor te zeer veranderd. Maar
de arts is gebleven een helper van de evenmens, nu beperkt in zijn
aardse bestaan: een helper van de mens in nood. Ook op grond
van deze beperkte basis is het mogelijk de verplichtingen van de
arts aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

Wij mogen aannemen, dat het, een door ieder aanvaarde, men-
selijke verplichting is om hulp te verlenen aan iemand, die in
nood verkeert. Men denke slechts aan een drenkeling, die geen
hulp zou krijgen van omstanders, omdat deze bang zijn voor hun
kleren of geen enkel risico willen lopen. Hoeveel duidelijker geldt
dit voor de arts, die zich aandient als de aangewezen helper, die
zelÍ zijn monopoliepositie, ter wille van ecn goede hulpverlening,
heeft gewaagd en aanvaard en die anderen, ook als deze te goeder
trouw raad willen geven, laakt om hun gevaarlijk gebrek aan
kennis.

De arts heeft door de daad van zijn vestiging de plicht aanvaard
hulp te verlenen, maar tevens ook het morele, maar strikte recht
vcrleend aan de lijdende mensen een beroep te doen op zijn hulp
(geheel los gezien zelfs van de kwestie van honorering). Men mag
de hulpverlening dan ook niet uitsluitend zien als een vrijwillige
daad van naastenliefde. Deze is door de vestiging geworden tot
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een daad van rechtvaardigheid, tot een plicht. Het weigeren is niet
langer het nalaten van iets goeds, maar een daad van onrecht.

Eerst aan het voldoen aanàjn bereidverklaring om hulp te ver-
lenen met volle inzet van kennis, karakter en toewijding en aan
zijn deskundigheid ontleent de arts het recht op een eigen plaats
in de maatschappij en daarmede op een zodanige tegenprestatie,
dat zijn maatschappelijke positie ook in financieel opzicht wordt
gewaarborgd.

De taak van de arts hebben wij gezien als die van een helper van
de mens in nood. Nu is de hoogste nood, waarin een mens vcrke-
ren kan, de toestand, waarin zijn bestaan zelf wordt bedreigd. De
strijd voor het behoud van het leven van de patiënt is dan ook de
eerste opdracht van de arts en deze zal die strijd in overeenstem-
ming met de formulering van de World Medical Association ,,met
absolute eerbied voor het menselijk leven" hebben te voeren.

De betekenis hiervan is, dat hij zelf nooit een ander standpunt
zal mogen innemen, dan wat het behoud van het leven beoogt.

Nooit zal hij b.v. voor een lijdende mens een daad mogen stel-
len, die ten doel heeft het leven te verkorten, om zodoende ,,naar
zijn inzicht" het lijden te beperken.

Evenmin zal hij gerechtigd zijn, de nodige zorgen voor het be-
houd van het leven achterwege te laten, omdat hij meent, dat dit
slechts vermeerdering van leed zou medebrengen. Het is nu een-
maal niet de taak van de arts een oordeel te vellen over de zin
van het lijden of de zin van het bestaan zelf, noch in het alge-
meen, noch wat betreft de betekenis, die het kan hebben voor de
persoon van zijn patiënt. Men bedenke slechts hoe men zou oor-
delen over ouders, die een misvormd kind de nodige medische
hulp zouden onthouden om het later leed te besparen. In dat ge-

val zouden de verantwoordelijke personen, de vertegenwoordigers
van het kind zelf, zich schuldig maken, moreel zowel als wettelijk,
aan een ernstige misdaad.

Minder duidelijk lijkt de taak voor de arts te zijn uitgestippeld
als de patiënt zelf bezttraar heeft tegen een verlenging van het le-
ven. Het behoeft geen betoog, dat de arts nooit een daad mag stel-
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len, die tot doel heeft het einde te verhaasten. Natuurlijk mag hij
leed verzachten, zelfs ook als daar enig risico aan verbonden is,
zoals in feite reeds bij elke narcose geschiedt. Hij zal echter nooit
de verkorting van het leven in zijn doelstellingen mogen betrek-
ken en steeds de gevaren van verzachting van leed ernstig moeten
overwegen. Evenmin zal hij zijn medewerking mogen verlenen of
zelfs passief mogen toezien, als een patiënt de hand aan achzelf.
wil slaan. Hier is het zijn taak de patiënt tegen zichzelf te be-
schermen. Het is vaak moeilijk te bepalen of de patiënt de volle
verantwoordelijkheid voor zijn daad zou kunnen aanvaarden.
Maar zelfs al zou men uitgaan van de veronderstelling, dat de pa-
tiënt de volle verantwoordelijkheid van zijn daad zou kunnen
overzien, dan zouden wij als aÍs nóg de plicht hebben alles in
het werk te stellen hem te weerhouden vaD een poging tot suicide.
Strafbaar is gesteld het behulpzaam zijn bij of het verschaffen van
de middelen tot zelfmoord, indien de zelfmoord volgt (aÍ. 194
W. v. Strafrecht).

Als de patiënt zou weigeren langer de zoÍgen van zijn arts te
aanvaarden om zodoende het einde van zijn leven te verhaasten,
dan blijft de aÍs geen ander middel over dan de overreding. De
aÍs is immers de helper van zijn patiënt; hij is noch zijn meester,
noch zijn dienaar. Ook hier zal echter ernstig moeten worden
overwogen of de geestelijke vermogens van de patiënt, diens oor-
deel acceptabel maken. Een stemming van zwaarmoedigheid, een
tijdelijke reactie, overdreven angstige voorstelling van een nood-
zakelijke ingreep, kunnen het gunstige ogenblik om zich te laten
behandelen, laten voorbij gaan. Toch is men niet gerechtigd een
patiënt te dwingen een niet gewenste behandeling te ondergaan.
Men mag hem zelfs geen onjuiste voorstelling van zaken geven
om hem daartoe te brengen. Dit alles zou naderen tot geweld-
pleging, die buiten de taak en bevoegdheid van de arts ligt. In-
dien de arts zelf geen hoopvolle toekomst ziet voor de patiënt, zal
hij geneigd zijt zich gemakkelijker neer te leggen bij het verzet
van de patiënt tegen verdere behandeling. Alleen indien de toe-
stand werkelijk hopeloos is, zou hij kunnen overwegen zijn pogin-
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gen om de patiënt tot medewerking aan de verlenging van het le-
ven te overreden, te staken. Hij zal zich echter wel ernstig dienen
te bezinnen over het werkelijk hopeloze van de toekomst en even-
zeer over de werkelijke wil van de patiënt.

Tot nu toe is in hoofdzaak gesproken over de bescherming van
het leven in de dimensie van de tijd. Het leven heeft echter ook
een diepte en een inhoud. Er was reeds sprake van verzachting
van leed, leed dat de waarde van het leven kan verhogen. Daar-
naast bestaat ook nog een ontplooiing van geest en lichaam en
hiervoor is gezondheid een wel zeer voorname factor. Het is dan
ook niet alleen de taak van de arts de gezondheid te herstellen als
deze gestoord is, maar evenzeer zal bij deze moeten bewaken door
medewerking te verlenen aan maatregelen, die stoornissen willen
voorkomen: de preventieve zotg.

Ter wille van de ontplooiing van het menselijk leven zal hij zich
bewust moeten blijven, dat de gezondheid niet iets negatiefs is,
niet slechts het afwezig zijn van ziekte, maar dat deze zelfs kan
worden opgevoerd, zowel in subjectieve zin, dus in het ,,gevoelen
van de patiënt" als in objectieve zin, door de bodem minder ont-
vankelijk te maken voor het reageren met ziekelijke processen,
hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk.

Hiervoor dient zijn belangstelling uit te gaan naar de vele sto-
rende elementen in de samenleving, waarvan soms het causaal ver-
band met ziekte is aangetoond, maar waarvan in vele gevallen ons
de directe samenhang ontgaat: het terrein van wat men genoemd
heeft de positieve gezondheidszorg (constructive medecin).

Nooit zal het echter mogelijk zijn alle leed en lijden uit het
menselijk leven uit te bannen. Dit geldt ook voor stoornissen in
de gezondheid. Wij zien evenwel, dat het leed, dat het gevolg is
van ziekte, lang niet bij iedere patiënt in gelijke mate storend
werkt op zijn menselijke ontplooiing, zij het in zijn innerlijke le-
veq zíj het in zijn waarde als mens in de gemeenschap.

Het gebeurt zelfs, dat juist het dragen van leed als een offer,
het berusten in zijn lot tot een grootheid voert, die respect af-
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dwingt. Er zijn slechts weinigen in staat deze grootheid te berei-
ken, maar het is wel mogelijk de houding tegenover het lijden in
gunstige zin te beïnvloeden en dit zelf daardoor te verminderen.
Het is niet doenlijk daarvoor een techniek op te stellen. Hier is

het medeleven van de arts een voorname factor, meer nog dan
zijn kennis: de znrg, die hij voor zijn patiënten heeft, zowel als de
zorgel, die hij mede draagt. Ten aanzien van de patiënten, die aan
langdurige pijnlijke ziekten lijden, ligt hier voor de arts een mo-
gelijkheid, die de verdovende middelen wel niet kan vervangen,
maar die het gebruik daarvan toch aanmerkelijk kan beperken.
Men mag niet vergeten, dat de morfine een prachtig hulpmiddel
is, maar dat met het gebruik daarvan tevens een aanslag wordt
gepleegd op het menselijke in de patiënt, op de diepte en de in-
houd van zijn leven, die door de arts evenzeer moeten worden
gerespecteerd als de lengte.

In tegenstelling tot de heldhaftige houding bij een ernstig lij-
den zien wij ook vaak, dat velen reeds door de kleine ongemak-
ken van het dagelijks leven uit hun evenwicht worden gebracht.
Hiervoor zijn heel wat gronden op te sommen. Uit de vele kun-
nen wij noemen: angst, afschuiving van verantwoordelijkheid,
een te groot vertrouwen in de mogelijkheden van de geneeskunst,
soms een gevoel van recht op genezing, inplaats van recht op be-
handeling. In al die gevallen wordt het levensgeluk en de validiteit
bedreigd door deze onjuiste instelling tegenover de ,,minor ail-
ments". Hier ligt een taak voor de arts de drempelwaarde van het
gevoel van ziek-zijn weer op te voeren. Techniek en geneesmidde-
len vormen hier slechts een onderdeel van de therapie. Het leven
vergt daarnaast, dat de arts tracht zich een begrip te vormen van
de wijze, waarop de patiënt zijn moeilijkheden ervaart, van diens
gevoel en niet slechts van de objectieve bevindingen.

Voor dit alles zal de arts moeten beschikken over een uitgebreid
arsenaal van middelen, die hij uit hoofde van zijn beroep ook ter
beschikking moet houden van allen, die een beroep op hem docn.
Wij willen noemen: kennis, vertrouwen en levenshouding en niet het
minst toewijding aan zijn patiënt.
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Kennis.

De basis van orrs werk behoort te zijn grondige kennis van de
geneeskunde. Onder kennis verstaan wij dan alles wat gedoceerd
kan worden, dus zowel de inzichten in de geneeskunde in al zijn
somatische, psychische en sociale facetten, als de kennis der tech-
niek in de ruimste zin.

Het lijkt haast overbodig er nog eens de nadruk op te leggen,
dat de grote verantwoordelijkheid, die het aÍsenberoep mede-
brengt, de eis stelt, dat de arts niet slechts grondig op de hoogte
is van de middelen, die de moderne geneeskunst ons verschaft,
maar dat hij ook op de hoogte blijft van het vele nieuwe, dat ter
beschikking komt, en zo zíjn wetenschappelijke ondergrond onder-
houdt, welke hem in staat moet stellen dit nieuwe in zich op te ne-
men. In een volgend hoofdstuk zal daar nog nader op worden
gewezen.

Vertrouwen.
Kennis alleen is echter niet voldoende om de geneeskunst te

kunnen beoefenen. Hoe groot de rol ook mag zijn, die de toege-
paste wetenschap hierin speelt, er blijft naast kunde en techniek
een element over, dat even onmisbaar is en dat men in tegenstel-
ling tot de geneeskunde veelal geneeskunst noemt.

De grote vlucht van de natuurwetenschappen heeft de mens
laatdunkend doen neerzien op de magische factoren, die bij de
priesterarts in de oudheid wel een relatief grotere rol moesten
sPelen.

De tegenwoordige generatie heeft een zekere geringschatting
voor de gemiddelde arts van enkele eeuwen terug, omdat deze niet
over onze kennis en middelen beschikte. Men ziet echter over het
hoofd, dat er goede gronden moeten zijn waarom bij zljn gezag
door de eeuwen heen heeft kunnen handhaven. Men vergeet ook,
dat een Hippocrates, een Boerhaave en een Van Swieten hun roem
door vele jaren heen niet alleen danken aan de wetenschappelijke
vooruitgang, die zij de geneeskunsthebben geschonken, maaromdat
zij, ondanks hun in onze ogerrza gebrekkige kennis, toch zulke goede
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artsen waren. Eerst sinds kort zoekt men in wetenschappelijke krin-
gen naar datgene, dat ten grondslag ligt aan de ervaring van de art-
sen door de eeuwen heen. Hierbij wint het inzicht veld, dat oorzaak
en gevolg van ziekten niet in wiskundige formules zijn uit te druk-
ken, mede, omdat daarbij factoren een rol spelen, die ontleend zijn
aan de geestelijke gesteldheid van de patiënt. Dit is niet slechts het
geval bij speciale aandoeningen, maar bij vrijwel elk ziektebeeld.
Men heeft de invloed leren kennen van angst en onrust en con-
flicten in het leven. Men heeft zich gerealiseerd, dat er een nauw
verband bestaat tussen angst en pijngevoel en daardoor tussen
functie en validiteit.

Het zou onjuist zijn deze factoren als bijkomstig te beschouwen,
als een verklaarbare spanning over de afloop van een ziekte. Daar-
voor lopen de ernst van de spanning en de aard van de ziekte te
zeer uiteen, Anderzijds ziet men vaak, dat het wegnemen van een

bestaande onrust het ziekteproces gunstig beïnvloedt. Het zijn de-
ze factoren, die daarom evengoed als de anatomische of func-
tionele afwijkingen om genezing vragen.

Hier is het, dat de persoonlijkheid van de arts zijn invloed doet
gelden; de veelbesproken, maar zo moeilijk te omschrijven ver-
houding arts-patiënt.

Hierbij wordt niet slechts verlangd een vertrouqrensvolle over-
gave aan de technische bekwaamheid, hier bestaat evenzeer be-
hoefte aan ,,iemand", een persoon, die de volle verantwoordelijk-
heid voor de belangen van de patiënt op dit voor deze vaak geheim-
zinnige terrein kan overnemen; aan een goed chauffeur, die hem het
stuur uit handen neemt; aan een vertrouwd persoon, waarvan hij
met gerustheid kan aannemen, dat deze niet slechts de weg kent,
maar ook op dat terrein, dat zo vol van gevaren schijnt, de route zal
kiezen, die voor hem het veiligst is.

De patiënt verlaat zich blindelings op de waarborg van kennis, die
bij de arts gelegen is in zijn diploma, maar hij is veel kritischer in-
gesteld als het geldt de persoonlijke indruk, die de arts op hem
maakt. Deze moet hem vertrouwen kunnen inboezemen. Indien
dit niet geval is en de arts dit na een langere kennismaking niet
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weet te bereiken, krijgt men wel een aanvaarding faute de mieux,
maar allerminst de goede sfeer, die gewenst is voor genezing.
Hierin ligt voor de arts een belangrijke opgave; niet slechts om-
dat het winnen van vertrouwen een onderdeel is van de genees-
kunst, maar ook voor hem zelf, omdat dit nodig is, wil hij slagen
in zijn beroep.

Men behoeft geen krachtfiguur te zijn om aan de eisen van zijn
patiënten te voldoen. Nu eens ziet men een voorkeur voor iemand,
die gedecideerd weet op te treden; dan weer ziet men, dat de pa-
tiënt zich veiliger voelt bij een medicus van het rustiger type, die
zijn daden wikt en weegt. Hierin ligt dan ook voor een gÍoot deel
de noodzaak en dus het recht van een vrije artsenkeuze.

Levenshouding.

Voor het winnen van vertrouwen schijnt één eigenschap onont-
beerlijk te zijn. De patiënt verwacht van zijn arts, dat deze een
oprecht mens is, oprecht tegenover zichzelÍ; hij heeft hiervoor
een scherpe intuïtie. Hij wil, dat zijn arts leeft volgens eigen over-
tuiging, dat hij ongemaskerd door het leven gaat, dat hij zich niet
hult in een kleed van excentriciteit of gewichtigheid, d.w.2. van
onwaarachtigheid. Het succes van de charlatan is niet reirel en

van korte duur. Doch niet slechts uit dit gezichtspunt, maar ook
voor hem zelf is het gewenst, dat de arts leeft volgens eigen aard
en overtuiging. Speciaal in zijn werk zal hij bemerken, dat het
moeilijk is een gevoel van onrust bij patiënten weg te nemen als
men daar zelf niet vrij van is. Bij het volgen van de eigen aard
wordt zeker niet bedoeld, dat men alle neigingen zou moeten of
mogen botvieren. Beheersing naar maatschappelijke normen blijft
voor ons allen nodig, evenzeer als het in acht nemen van de vor-
men in het maatschappelijk verkeer, die men van ieder mens met
een zeker beschavingspeil mag verwachten.

Toewijding.
Naast een goede eigen levenshouding is ook de toewijding aan

de patiënt en diens belangen een noodzakelijke voorwaarde voor
het winnen van diens vertrouwen. Deze ziet in de arts, aan wie hij
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zich ten volle overgeeft, iemand die een objectieve visie heeft op
de moeilijkheden; maar toch ook iemand, die zich verplaatsen
kan in de subjectieve instelling van de patiënt.

Wij moeten deze toewijding zien als een geestelijke bereidheid,
die onmisbaar is voor de uitoefening van het ambt en waarop de
patiënt dus rechten mag doen gelden. Het zou onjuist zijn deze
toewijding gelijk te stellen met de ijver en aandacht, die men van
een monteur in een garage mag verwachten. Het geldt hier een
toewijding aan de persoon zelf; het moet worden tot een wedcr-
kerige relatie, een ontmoeting van personen.

Wij zien hier een duidelijke overschrijding van de gewone
rechtssfeer; het is meer dan men in zakelijk recht zou kunnen
varstleggen. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat bij de contractuele
regelingen, waarbij dit dus niet te omschrijven is, dit belangrijke
facet van het medisch werk uit het oog wordt verloren. De toe-
wijding is de basis van een van de zwaarste opgaven van het me-
disch beroep, n.l. het steeds beschikbaar zijn.

Het is een onderdeel van de maatschappelijke taak van de art-
sengemeenschap te zorgen, dat voor spoedgevallen overal en steeds
hulp bereikbaar is. Hieraan heeft elke arts zijn bijdrage te leveren.
Daarnaast houdt hij de plicht om zijn eigen patiënten zoveel mo-
gelijk te helpen als daaraan behoefte bestaat. Hij zelf is daaÍoe
immers het beste in staat; niet slechts in verband met de vertrou-
wensrelatie, waarover boven werd gesproken, maar ook omdat
het speciaal bij spoedgevallen van groot belang kan zijn, dat men
op de hoogte is van voorafgaande behandeling of reactie van de
patiënt.

Nu is het niet mogelijk, dat de arts te allen tijde beschikbaar
blijft. Ook diens bestaan stelt eisen, wil hij zijn functie blijven
uitoefenen en wil het gehele beroep niet zo zware eisen gaan stel-
len, dat de bereidheid er toe zou verminderen. Regelingen voor het
beschikbaar zijn van een enkele arts voor verschillende praktijken
gedurende de zondag of in vakantietijd zijn dan ook alleszins aan-
vaardbaar en niet in strijd met de bovengestelde eisen van het be-
roep; maar afspraken, die de artsen op straffe zouden verplichten
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op zondagen of op weekeinden hun praktijk over te laten aan de
arts, die ,,dienst" heeft, moeten zeker worden gekenmerkt als strij-
dig met een goede opvatting van het beroep van geneesheer.
Integendeel heeft men de plicht ernstig zieke patiënten zo enigs-
zins mogelijk ook dan zelf te verzorgen. Ditzelfde geldt ook voor
nachtdiensten, waar als regel de ernstige gevallen, waarbij kennis
van de voorgeschiedenis van beslissende betekenis kan zijn, een
belangrijk percentage uitmaken.

Bescherming van het persoonlijke ol groepsbelang.

De arts als contractant.
Boven is betoogd, dat een daad van naastenliefde een strikte

verplichting is, die niet afhankelijk te stellen is van een recht op
[slsning; maar anderzijds heeft de geholpene ook een plicht tot
vergoeding, welke niet uitsluitend wordt afgestemd op de omvang
van de prestatie, maar evenzeer in relatie staat tot wat de gehol-
pene geven kan. In onze maatschappelijke ordening is dit vervan-
gen door een regeling volgens gebruik. Bij bevallingen wordt nog
een enkele maal een vrijwillig honorarium gegeven, maar ook de-
ze usance gaat langzaam verloren. In de honorering naar wel-
standsklassen zien wij echter het oude principe nog terug.

Door het ontstaan van deze vaste honoreringsgebruiken is on-
gemerkt de positie van de arts veranderd. Hij heeft een op ge-
woonte gebaseerd recht verkregen, dat hem naast helper uit hoofde
van zijn morele verplichting tevens gemaakt heeft tot contractant.
Dit kwam nog duidelijker naar voren, toen de artsen overeenkom-
sten gingen sluiten met groepen van patiënten, zoals dit via de
ziekenfondsen het geval is. Daarnaast is ook de positie van de pa-
tiënt overgegaan naar die van een rechthebbende in meer speciale
zin; recht op hulp van de arts naar de in het recht gebruikelijke
wat vage term ,,zoals het een goede arts betaamt"; recht dus op de
arts met alle kwaliteiten, zoals die boven zijn aangeduid, maar nu
gebaseerd op contract of stilzwijgende overeenkomst.

Dit is geen revolutie, die zich tot de artsenwereld beperkt. Alom
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zien wij, dat de maatschappij, die gegrond was op ruime morele
verplichtingen, vervangen is door een maatschappij van eng om-
schreven rechten. Daardoor geven deze rechten mogelijkerwijs
minder, dan woeger door de morele verplichtingen werd gebo-
den. Men kan volgens een contract niet meer eisen dan het contract
als minimum garandeert. Ofschoon door het contract de morele ver-
plichtingen niet zijn ter zijde gesteld, bestaat het gevaar van een
verschuiving naar het contractuele minimum. Maar voor genees-

kundige hulp zijn eigenlijk geen contractuele rechten te omschrij-
ven, omdat zij niet uitsluitend techniek is, maar persoonlijke, niet
in geld te waarderen, invloed er een wezenlijk onderdeel van
vormt.

Evenmin is het mogelijk de behoefte aan hulp, die afhankelijk
is van een zuiver persoonlijke instelling, nader te omschrijven.
Het is duidelijk, dat met het naar voren komen van deze zakelijke
relatie grote invloed is uitgeoefend op de verhouding tussen arts
en patiënt. Deze laatste kan geneigd zijn ook voor zijn geringste
behoeften hulp te vragen, waaraan immers zakelijk geen enkele
beperking is opgelegd. De medicus kan geneigd zijn zich gedu-
peerd te voelen, omdat immers zijn contractuele regeling geba-
seerd is op een bestaande redelijke behoefte en niet op een stij-
gende, die - medisch gezien 

- niet steeds noodzakelijk is en
zelfs uit oogpunt van volksgezondheid niet zonder gevaren is voor
de patiënten zelf. Hij krijgt soms het gevoel, dat hem onvoldoende
gelegenheid wordt gelaten zelf een selectie toe te passen voor de
verdeling van zijn bijzondere aandacht, zowel wat betreft de we-
tenschappelijke als de persoonlijke belangstelling, maar ook wat
betreft de ernst van het geval. Het ambt kan zodoende in een
zakelijke onpersoonlijke sfeer komen, die niet is vrij te maken van
een tegenstelling van belangen. De bevrediging van de meer vrij-
willige toewijding kan gaan ontbreken. Hier dient de arts weer-
stand te bieden en sportief te werk te gaan, anders kan dit alles
leiden tot een verminderde voldoening in het werk, geaccentueerd
nog door de stijging van de hoeveelheid werk, dus tempoverhoging
en jachten, en door het schijnbaar minder belangrijke en daardoor

2i



minder interessante werk. Het gevolg zou zijn verminderde over-
gave van de artsen en daling van de kwaliteit van hun werk.

Dit moge vreemd klinken nu de medische wetenschap zoveel
nieuwe middelen ter beschikking stelt, die juist de resultaten ver-
beteren. Het schijnt ook in strijd met de statistieken, die voor ons
land zulke gunstige sterftecijfers geven.

Men bedenke echter, dat de sterftestatistiek wel voor sommige,
maar lang niet voor alle aspecten der Volksgezondheid een maat-
staf is. Een ander aspect wordt gevormd door talrijke min of meer
ernstige ziekten, die zelden dodelijk zijn. De sterk gestegen en
nu op hoger niveau schommelende cijfers voor werkverzuim kan
men met zekere reserve zien als een maatstaf voor dit aspect en
deze cijfers. Hier ligt nog een groot arbeidsveld. Juist de psychi-
sche en somatische verzorging van bovengenoemde ziekten leggen
een zware taak op de schouders van de arts.

Wij leven in een overgangsphase van de maatschappelijke ont-
wikkeling. De artsen zullen zich hun roeping bewust moeten blij-
ven en zich moeten aanpassen aan de behoeften van hun patiën-
ten, ook al liggen deze op een ander vlak dan voor luttele jaren te-
rug. Zíj zullen de nood moeten zien door de bril van de patiënt.
Zij kunnen en mogen zich niet verweren door inperking toe te
laten van hun morele plichten, die de basis van hun werk vormen,
en daarom ook niet terugvallen op een zuiver technische hulp. Zij
zouden de zakelijke relatie accentueren ten koste van hun patiën-
ten en tevens aarl. gezag verliezen en daarmede het mooiste in ons
beroep: de voldoening, die gelegen is in het geven van zichzelf en
in de dankbaarheid van de patiënt.

Gedragsregels in het belang yan de artsen 7,elf .

Ofschoon in het voorafgaande het belang van de artsen zelf wel
ter sprake is gekomen, is de grondgedachte toch steeds geweest de
verplichting, die de medicus heeft ten opzichte van zijn patiënten.

Daartegenover staan echter ook gerechtvaardigde eisen, die de
arts voor zichzelf. en zijn gezia mag stellen. Wil deze zijn functie
kunnen blijven waarnemen en de aanvulling van de artsenstand
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niet in gevaar komen, dan zal een redelijke wijze van leven mo-
gelijk moeten zijn.

Zo is het duidelijk, dat de ideale toestand van de steeds gereed-
staande arts niet te realiseren is. Dit geldt niet slechts bij verhin-
dering door ziekte, maar evenzeer voor noodzakelijke periodieke
onderbreking van zijn werk, zoals zondagen en vakanties. Hier
is organisatie van de geneeskundige voorziening nodig, waarbij
ook de patiënten hun medewerking zullen moeten verlenen. Nooit
mag echter in de ,,gemakzucht" van de arts een rem gelegen zijn
om ernstige patiënten ook b.v. op een ,,vrije" zondag hulp te ver-
lenen. In dergelijke gevallen zullen de belangen van de arts en
van de patiënt tegen elkaar moeten worden afgewogen, waarbij
het patiëntenbelang steeds zwaar moet worden gerekend.

Ook in oeconomisch opzicht stelt het artsenbestaan zijn eisen.
Men kan onder normale omstandigheden niet verwachten, dat de-
ze zich contractueel bindt tot geneeskundige verzorging op voor-
waarden, waarbij zijn maatschappelijke positie in het gedrang zou
kunnen komen. Onder het huidige stelsel worden overeenkomsten
gesloten door vertegenwoordigers van verzekerden, die dit op za-
kelijke wijze trachten te verwezenlijken; hierdoor ontstaat soms
schijnbaar een tegenstelling artsen-verzekerden, die echter niet mag
worden opgevat als een tegenstelling artsen-patiënten. Toch is het
aangaan van een contract tegenwoordig van beslissende betekenis,
niet slechts voor het bestaan, maar ook voor de werkomstandig-
heden van de arts. De groepen, die de contracten omsluiten, vor-
men het overgrote deel, voor sommigen bijna het totaal van hun
patiënten.

Het is de morele plicht van de arts om steeds, waar nodig, hulp
te verlenen; ja zelfs daarvoor beschikbaar te blijven. Men mag
echter niet van hem verwachten, dat hij zich overeenkomsten laat
opleggen, die niet aan redelijke eisen voldoen. De artsenstand als
geheel moet zijn economische basis handhaven; niet slechts uit
zelfbehoud, maar ook omdat het een gemeenschapsbelang is. De
eis van redelijkheid kan men baseren op het behoud van maat-
schappelijke positie en voldoende welstand, om niet in de nood-
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zaak te komen ongewenste zuinigheid te betrachten, laat staan in
de verleiding te komen om misbruik te maken van de carte
blanche, die de patiënt de arts bij zijn behandeling nu eenmaal
moet geven. Nooit zullen deze factoren echter kunnen rechtvaar-
digen, dat de arts zijn hulp zou weigeren, of zich er aan zou ont-
trekken. Een stakingsrecht in deze zir- wijzen de artsen eenparig
af. Een recht om onder bepaalde omstandigheden uitsluitend op
hun eigen voorwaarden het werk te doen, wensen zij echter te
handhaven.

Indien een conflict-situatie zou ontstaan, naar aanleiding van een
te sluiten contract, zullen de artsen echter wel gerechtigd zijn zich
te onttrekken aan elke medewerking op organisatorisch gebied,
voorzover dit niet de behandeling zelf betreft. Het zou onjuist zijn
hierin uitsluitend een strijdmiddel te zien. Het is het opheffen van
een wijwillige medewerking op maatschappelijk gebied, die orga-
nisatie en financiering betreft, maar niet ingrijpt in de behandeling
z.elf..

Soms dringt de vraag zich zelfs op of er geen omstandigheden
zouden k rnnen ontstaan, die, afgezien van contractuele regelin-
gen, het de artsen onmogelijk zouden maken hun medewerking te
blijven verlenen aan organisaties op het gebied van de gezondheids-
zorg, waat deze laatste zelf niet langer het eigenlijke doel gebleven
is, maar in de eigen organisatie verdrongen dreigt te worden door
maatschappelijke vraagstukken, die elders behoren te worden be-
slecht.

Ook psychologisch bestaan er belemmeringen voor het werk
van de geneesheer. Menselijk handelen staat niet uitsluitend onder
invloed van verstand of goede wil, maar tal van gevoelens spelen
een rol in bevorderende of belemmerende zin. Zo is toewijding
en inzet van de gehele persoon niet te realiseren, als persoonlijke
antipathie Àch zott plaatsen tussen arts en patiënt. Anderzijds kan
een affectieve binding van een patiënte aan haar arts een factor
zijn, die ongrrnslig ingrijpt in de resultaten van de behandeling en
die aanleiding kan geven tot minder gewenste relaties. In dergelij-
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ke gevallen rust op de aÍs de strenge plicht zich uit de behande-
ling terug te trekken.

Het is denkbaar en ook in het verleden voorgekomen, dat de art-
sen onvoldaan zijn over de regelingen, waaronder zij als contractant
werken of die het gevolg zijn van wettelijke maatregelen. Het kan
dan voorkomen, dat zij tegenover de onder deze regeling vallende
patiënten zich niet vrij kunnen maken van de wrevel, die zij on-
dervinden over maatregelen, die zij als opgedrongen, onjuist of
onbillijk eryaren.

Wij zullen er nogmaals de nadruk op moeten leggen, dat ook
hier de arts zich wel z-al moeten bezinnen op de hogere normen van
zijn beroep en dat hij de teleurstellingen in zijn leven niet op an-
deren mag verhalen.

Wel mag men verwachten, dat ook anderen inzien, dat de artsen,
daar waar zij naar een hoge moraal willen streven, niet onnodig
moeilijkheden in de weg moeten worden gelegd.

Wij hebben er reeds over gesproken dat de arts ten opzichte van
zijn eigen levensomstandigheden redelijkerwijze bepaalde eisen
mag handhaven. Wanneer het echter zijn werk betreft, zal plichts-
betrachting altijd de overhand moeten houden over ongemakken
en zelfs over gevaren. Het zal voor ieder wel vanzelfsprekend zijn,
dat de arts niet schuwt om besmettelijke ziekten te behandelen met
de daaraan verbonden gevaren. Dit geldt ook bij een gevaarlijke
epidemie. Zolang dit tot de taak moet worden gerekend, die hij
vrijwillig met kennis van de gevaren op zich heeft genomen, heeft
hij niet het recht zich daaraan te onttrekken.

Onderlinge afspraken.

De artsen hebben het recht zelf hun werkkracht en werklust
naar eigen inzicht te ontplooien. Door de aard van het beroep
en door de hoge plichtsbetrachting, die gelukkig de gemiddelde
Nederlandse arts ten toon spreidt, zijn deze werkverhoudingen on-
gunstiger te noemen dan voor vele andere bevolkingsgroepen. De
artsen zijn echter bereid de lasten van hun beroep te aanvaarden,
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voorzover dit noodzakelijk is. Wij zien evenwel, dat hun bereid-
heid te allen tijde beschikbaar te zijn, soms door onnadenkende
patiënten wordt misbruikt, door hun .hulp te vragen op tijden dat
anderen rusten of slapen, zonder dat deze vraag redelijkerwijze
verantwoord is te achten. Tegenover dergelijke toestanden moeten
de artsen wel door middel van onderlinge afspraken hun werkver-
houdingen tot redelijke normen beperken. Als zodanig kon men
noemen het niet houden van spreekuren's avonds, de zondagsrege-
lingen en vele anderen, die elders ter sprake zullen komen. Deze
regelingen zijn niet urgent voor jonge artsen met een geringe dag-
taak. Dit mag echter nooit een reden zijn om zich aan dergelijke
regelingen te onttrekken, ook als men meent, dat er bezwaren tegen
bestaan. Zij moeten zich bewust blijven, dat hun tijdelijke bereid-
heid geen leidraad kan zijn voor maatschappelijke regelingen,
waaÍaan voor de gehele artsenstand behoefte bestaat. Later zullen
zij dankbaar zijn voor het bestaan ervan.

Hetzelfde geldt voor afspraken omtrent het overgaan van pa-
tiënten van de ene arts naar de andere en voor talrijke andere re-
gelingen. Deze allen zijn gericht op een goede geneeskundige voor-
ziening en niet, zoals de jonge artsen wel eens denken, op een be-
scherming van ,,les hommes arrivés"!

Traditie

Behalve afspraken ziln er ook ingeburgerde gebruiken, die voor
de gedragingen van de arts van belang zijn. Het moge voor de
Amerikaanse sheriff verwonderlijk zijn, dat de Engelse rechter bij
het warmste weer gedwongen is een pruik te dragen, voor het En-
gelse volk is het beeld van de magistraat niet volledig zonder deze
dracht.

Zo heeft ook het beeld van de arts in ons land nog steeds be-
staande trekken, waarmede wij rekening hebben te houden. De
hoge hoed en de stok met gouden knop behoren tot de geschiede-
nis, maar een zeker decorum hoort nog steeds bij het beeld, dat
de patiënt zich vormt en waaraan hij zijn vertrouwen schenkt. Dit
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beeld kan slechts een langzame evolutie ondergaan, omdat het voor
een deel gegrondvest is op de indruk, die in de jeugd van de toen-
malige medicus is gekregen. Zo zullen b.v. excentriciteit, slordig-
heid in gedrag of kleding, onbeheerstheid in woord en gedrag, in
het algemeen storend werken op het winnen van vertrouwen. Dat
wil niet zeggen, dat iedere arts in het keurslijf van een standaard-
figuur behoeft te worden gewïongen. Aanmerkelijke variaties zijn
als medicus volkomen geslaagd, maar dan was vaak een compen-
satie in toewijding of kennis aanwezig.

Arts en georganiseerde gezondheidszorg.

Indien men de gelofte van de World Medical Association naast
de Hippocratische eed legt, kan men zich slechts verwonderen hoe
weinig verandering de medische ethiek in de loop der eeuwen heeft
ondergaan, ofschoon de omstandigheden zo sterk gewijzigd zijn.
Vroeger immers was slechts sprake van medische hulp als de nood
reeds hoog gestegen was. In deze vorm appelleerde het lijden di-
rect aan het menselijk gevoel. Thans is het merendeel van de pa-
tiënten, die hulp wagen, niet in een toestand, die men werkelijk
nood zou kunnen noemen. Naast de behandeling van zieken heeft
de voorzorg haar intrede gedaan in het werk van de arts.

In beginsel is deze preventieve zorg geen andere dan de hulp-
verlening aan de noodlijdende mens en zijn dus ook dezelfde
normen daarvoor geldig. Ditzelfde kan gezegd worden van de in
iedere mens aanwezige behoefte om zijn gezondheid zo hoog mo-
gelijk op te voeren, wat in de positieve gezondheidszorg wordt
nagestreefd.

Deze beide takken van gezondheidszorg zijn niet nieuw. Zijhad-
den reeds de belangstelling van Hippocrates. Maar door de geor-
ganiseerde vorm, waarin zij worden beoefend, hebben zij grote
veranderingen gebracht in de hulpverlening aan de individuele
patiënt. Men heeft naast de bemoeiing met personen en gezin de
werkzaamheid van de artsen gekregen voor gehele bevolkingsgroe-
pen, ingedeeld naar leeftijd, werkzaamheid of hoe dan ook. Dit
brengt het vraagstuk mede over wat moet prevaleren voor de
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arts: het belang van het individu of van de groep.
Hier zal de houding van de arts voor een groot deel afhankelijk

zijn van de taak, die hem gesteld is. Bij de behandeling van de indi-
viduele zieke heeft de arts rekening te houden met de belangen van
de andere gezinsleden en evenzeer van de meer uitgebreide omge-
ving. Omgekeerd zal hij bij de zorg voor een groep de belangen
van de leden daarvan in het oog moeten houden en deze niet mo-
gen opofferen. De arts blijft steeds een verantwoordelijkheid be-
houden ten opzichte van de persoon, die hij heeft onderzocht of be-
handeld.

Ten aanzien van de gehele gemeenschap zien de artsen zich voor
dezelfde problemen gesteld. Men denke slechts aan de aangifte
van besmettelijke ziekten. Hier heeft de Overheid een wettelijke
verplichting ingesteld, maar daarbij de praktische waarde van het
beroepsgeheim niet uit het oog verloren, zoals kan blijken uit het
niet opnemen van de geslachtsziekten. Er blijft echter nog de
morele plicht voor de arts, die niet altijd parallel behoeft te lopen
met wettelijke voorschriften. Ten aanzien van genoemde aangif-
ten hebben de artsen geen bezwaar gemaakt hun medewerking te
verlenen. Zq mogen echter daartegenover wel van de Overheid
vergen, dat deze met zodanige voorschriften de nodige terughou-
dendheid betracht en in de uitvoering geen namen waagt als men
alleen behoefte heeft aan cijfers.

Anderzijds moeten de artsen zich bewust blijven, dat zij tegen-
over de gemeenschap de verplichting hebben mede te werken aan
het verzamelen van inlichtingen, voor zover dit niet in strijd is
met het beroepsgeheim, als deze gegevens nodig zijn voor de or-
ganisatie van de gezondheidszorg of voor de inzichten in de ge-
neeskunde. Al te vaak wordt zelfs in het karakter van de wettelijk
verplichte aangifte hiertegen gezondigd. Men mag hier niet slechts
spreken van een verzuim ten aanzien van de wet, maar evenzeer
ten aanzien van de morele plicht als arts en als zodanig een over-
treding van de medische ethiek.
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De taak van de gemeenschctp van de artsen.

Ook de gezamenlijke artsenstand heeft in deze georganiseerde

wereld zijn verplichtingen. De veíegenwoordigers van de artsen,
belichaamd in onze Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst, zijn een tussenschakel geworden tus-
sen regelende instanties en de artsen zelf.

Als deskundigen hebben zij hun stem te laten horen in de uitvoe-
ring van de gezondheidszorg; als vertegenwoordigers hebben zij
toe te zien, dat de maatschappelijke positie van de artsen gehand-
haafd blijft, maar ook als medebestuurders zullen zij een deel van
de verantwoordelijkheid in de organen van de gezondheidszorg
hebben te dragen.

De verhouding van de artsen tot de gemeenschap staat hiermede
in nauw verband. Het is niet mogelijk als eenling de inzichten
van de artsenwereld tot uiting te laten komen. Dit brengt mede,
dat ieder arts deel behoort uit te maken van deze gemeenschap,

niet alleen opdat deze dienaar zij van zijn persoonlijke belangen,
maar omdat zij de exponent is van de verantwoordelijkheid, die
de artsenstand tegenover de gehele gemeenschap heeft te dragen.

Op de vertegenwoordigers van de artsen rust de zware taak, de-
ze gemeenschap van individualistisch ingestelden te leiden. Zij zul-
len het beleid zo moeten voeren, dat grote conflicten uitblijven
en alle artsengroepen onder één vaan verenigd kunnen blijven.

Dan mogen wij verwachten, dat het voor de artsen persoonlijk
zowel als gezamenlijk mogelijk zal zijn te voldoen aan de voor-
naamste wet, die de medicus is gesteld: de ,,suprema lex", het

,,salus aegroti".
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Hooldstuk II

GEDRAG VAN DE ARTS IN HET ALGEMEEN

,,Alleen een goed mens kan een goed arts zijn."

Wie hier vraagt naar een bewijs, antwoorden wij met de weder-
vraag: Zoudt gij uw lichaam en in zekere zin ook uw geest willen
toevertrouwen aan een arts, van wiens goede bedoelingen gij niet
grondig overtuigd waart?

De arts heeft, om zijn taak goed te vervullen, het vertrouwen
en het respect van het publiek in het algemeen en van zijn pa-
tiënten in het bijzonder dringend nodig. Het is zeker een voor-
recht, indien hij deze gevoelens in zijn dagelijks leven ervaart en
het is tevens een belangrijke steun voor het slagen van zijn werk.

Hij bedenke echter, dat vertrouwen en respect zich niet laten
dwingen of opeisen, doch dat zij verworven en behouden moeten
worden. En alleen, indien deze gevoelens verworven worden op
waardige wijze, zijrt zij duurzaam. Als dan alleen een goed mens
een goed arts kan zijn, dan is het wel zeker, dat wij geen van al-
len volledig aan deze eis voldoen. Deze opmerking klinkt als een
gemeenplaats, doch wie in de praktijk rondziet, zal bemerken, dat
in de uitoefening van de geneeskunst welhaast alle deugden en
alle zwakten der persoonlijkheid tot uiting komen.

Vaak ziet men bij zeer geachte vakgenoten, dat zij fouten ma-
ken door ,,les défauts de leurs qualités". De voorzichtige, die
daaraan zoveel succes dankt, laat wel eens iets na wat heilzaam
voor zijn patiënt zou ziiJn en de voortvarende zondigt in omge-
keerde richting. De arts, die zich bewust is van zijn tact en van
zijn rustgevende houding aan het ziekbed verliest misschien de
technische kanten van zijn vak wel eens uit het oog, enz.

Hieruit volgt, dat de jonge arts allereerst zijn eigen karakter
in en aan de praktijk moet toetsen en aldus niet slechts de gren-
zen van zijn kennen en kunnen, maar ook de zwakke zijden in
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zijn omgang mèt mensen moet ervaren en er zijn voordeel mee

moet doen.
Ieder heeft karaktereigenschappen, die zo zeer in zijn persoon

zijn verankerd, dat hij deze niet radicaal kan veranderen, maar
hij, die een open oog heeft voor eigen tekortkomingen, kan zijn
best doen deze te corrigeren. De arts, die deze strijd niet van
meetaf aan wil voeÍen, streeft er niet naar om een goed mens en

dus een goed arts te worden.
Somtijds zal het de jonge arts schijnen, dat zijn karakter tegen

bepaalde praktijkmoeilijkheden niet opgewassen is; hij zoeke dan
steun bij een oudere collega en mocht het blijken, dat hij gelijk
heeft, dan streve hij er naar een werkkring te vinden, waarin de:

karaktereigenschappen, die hem zo hinderen, minder moeilijk-
heden geven. Het medische vak is zo rijk genuanceerd, dat dit
veelal zal gelukken. Ook hier geldt het: beter ten halve gekeerd,
dan ten hele gedwaald.

Het is echter niet alleen aan het karakter, dat ons beroep bíj-
zondere eisen stelt. Het is ook aan ons kennen en kunnen. Voor
het artsenberoep stellen wij dus kennis als een ethische eis. De
aÉs zorge, dat zijn medische kennis en wetenschap voortreffelijk
zij. En dit niet alleen tot aan zijn arts-examen, wanneer de leer-
meesters nog achter hem staan en hem hierbij leiding geven, maar
juist daarna, wanneer hij zal moeten drijven op eigen wieken en
zichzelf. van dag tot dag op de hoogte zal moeten houden van
de vorderingen der medische wetenschap. Hij is dat aan zijn ambt
verplicht. Wij weten immers, hoe de laatste jaren, vooral in the-
rapeutisch opzicht, de geneeskunde grote vorderingen heeft ge-
maakt. Iedere arts zal hebben te zorgen, dat zijn patiënten van.
deze vorderingen kunnen profiteren. Indien hij dit ,,bijblijven"
verzaakt, voldoet hij niet aan de eerste eis, die de medische ethiek
stelt.

Een tweede eis is, dat de arts verplicht is zich in het publiek
en tegenover zijn patiënten waardig te gedragen, zoals men dat
mag verwachten van een academisch gevormd man, aan wie men
te allen tijde zijn volledig vertrouwen moet kunnen schenken.

33



Een derde eis is, dat de aÍs altijd aan zijn zieken zijn volledige
toewijding moet geven.

Dit zijn regels, waaraan iedere arts behoort te kunnen vol-
doen. Wie het gevoel heeft, hiertoe niet in staat te zijn, zoeke een
uitweg in een nevenberoep, dat minder hoge eisen stelt. Wij moe-
ten het onderwerp ook van de negatieve zijde belichten en spre-
ken over verschillende gedragingen, die afkeuring verdienen.

Noemen wij eerst het reclame maken. Zo nadrukkelijk moge-
lijk moeten wij aanstonds als onze mening hier neerschrijven, dat,
wanneer een arts in welke mate of in welk opzicht ook, er toe
medewerkt de aandacht van het publiek op zich te vestigen, hij
een daad begaat, die strijdt met de eerste beginselen der medische
fatsoensleer.

Wij menen er goed aan te doen dit nader te motiveren en ge-
ven daarom hier de overwegingen weer, op grond waarvan de
medische stand het reclame maken voor de persoon van de me-
dicus zo scherp afkeurt.

In de eerste plaats het argument, dat reclame en het officium
nobile elkaar uitsluiten. De beoefenaars van ons beroep dienen
te weten dat, wat zij goed doen, niet alleen het resultaat is van
hun eigen kunnen en toewijding maar van het werken en zoeken
van de tegenwoordige en vroegere generaties van kunstgenoten.
Zich hier op de voorgrond te plaatsen en aan de eigen persoon
reliëf te geven ten opzichte van diezelfde kunstgenoten, is even
onbescheiden als ongepast. Te ongepaster, omdat de reclame van
de arts niet een zakelijk, maar een persoonlijk karakter draagt.
Ook het publiek gevoelt dit in het algemeen zeer goed; hoewel
er altijd een deel is, dat hoog opziet naar humbug en hocus pocus,
beseft toch de meerderheid, dat reclame voor eigen kunnen en
kennen niet behoort bij de waardigheid van de arts en riekt naar
kwakzalverij.

Reclame schaadt niet slechts het aanzien van de reclame ma-
kende arts, doch indirect ook dat van de gehele medische stand.

Men vergelijkt ter verdediging der reclame de arts wel met de
handelsman of de industrieel, maar vergeet, dat deze reclame ma-
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ken voor hun produkt; de arts daarentegen voor zijn persoon.
Verder kan het publiek het handelsprodukt tot op zekere hoogte
wel beoordelen, in tegenstelling met de kwaliteiten van ons werk.

Tenslotte moet hier de handelwijze yan behoorlijke vakgenoten
de normen aangeven; de handel acht nu eenmaal een aan zekere
eisen voldoende reclame geoorloofd en gewenst; de medische
stand heeft alle redenen om een ander standpunt in te nemen.

Ieder beroep heeft zijn eigen normen. Medicus zijn is goed en
koopman zijn is goed, maar een mixtum compositum van beide
deugt niet. Op de meest verschillende wijze kan reclame worden
gemaakt. De meest plompe manier is de gewone handelsreclame,
b.v. door advertenties in dagbladen, door een zeer groot opzich-
tig naambord, enz. In dit verband mag een verkapte reclame ge-
noemd worden, die men soms tegenkomt, wanneer een arts tel-
kens, wanneer hij voor een enkel spreekuur zijn woonplaats ver-
laat, een advertentie plaatst. Als iemand eens een dergelijke aan-
kondiging nodig zou achten, zou dit te begrijpen en te billijken
zijn; maar wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, valt het niet goed
te praten en gaat het bedenkelijk op reclame lijken.

In het algemeen zij men zo z:uinig mogelijk met advertenties
in dag- en weekbladen. Driemaal adverteren bij vestiging, een-
maal bij verhuizing en bij het begin en einde der vakantie, zie-
daar het algemeen toelaatbare, maar tegelijkertijd ook bijna het
maximum.

Een moeilijkheid kan ook gelegen zijn in het geven van cur-
sussen, het houden van voordrachten voor leken of het spreken
voor de radio. Indien de bedoelingen zuiver zijn, zal dit geen ge-
rechtvaardigde kritiek ontmoeten. Somtijds echter krijgt men de
indruk, dat voorlichting en behartiging van volksgezondheid hier
slechts de vlag zijn om een minder nobele lading te dekken. Zo
ergens dan geldt hier ,,c'est le ton qui fait la musique". Indien
men zelf twijfelt of zo iets wel gepast is, dan doe men het niet en
indien men het zelf gepast acht, bespreke men het geval toch eens
met een hoogstaand collega, b.v. met de voorzitter van de afde-
ling.
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Weer een andere vorm van reclame is het dikwijls gehaald
worden uit kerkgebouw, openbare vergadering of schouwburg; er
zijn pechvogels, wie dit steeds treft als zij buitenshuis zijn!

Het geven van attesten over genees- en voedingsmiddelen enz,
is streng af te keuren. Voor zover er een te rechtvaardigen be-
hoefte bestaat aan het vastleggen van deugden of ondeugden der
betrokken artikelen, is de wetenschappelijke pers, waar pro en
contra tot zijn recht komt, de juiste weg. Voor voedingsmidde-
len zijn er bovendien officiële organen, die in deze werkelijk com-
petent zijn, wat van de gewone arts niet kan worden gezegd. At-
testering van allerlei dergelijke zaken door particuliere artsen
moet als zeer ongewenst worden gekarakteriseerd. Nog erger
wordt het als dit gepaard gaat met het aannemen van geld voor
een attest; het stelt de ontvanger bloot aan een ernstige tucht-
maatregel.

Over een bepaald facet van dit waagstuk willen wij nog iets
zeggen, n.l. over de houding van de arts, die meent een ontdek-
king te hebben gedaan. Wanneer een arts of een groep samenwer-
kende aÍsen meent een nieuwe methode aan de bestaande te kun-
nen toevoegen, dan is de weg, dat zij hun overwegingen en hun
resultaten zakelijk en helder publiceren in een wetenschappelijk
medisch tijdschrift. Alleen langs deze weg is het mogelijk, dat
zich bij de deskundigen een definitief oordeel over de waarde van
de methode voÍmt. Van tijd tot tijd ziet men echter, dat een arts,
die meent een ontdekking te hebben gedaan, zich met brochures,
boeken, artikelen in de lekenpers of demonstraties tot het grote
publiek wendt om de aandacht op zich te vestigen.

Dit is niet slechts uit een oogpuntvanmedischeethiekafkeurens-
waardig, maar ook uit een oogpunt van volksgezondheid zeeÍ ge-
vaarlijk. De vraag, of een nieuwe behandelingsmethode verant-
woord is, is vaak zo moeilijk te beantwoorden, dat de individuele
arts hiertoe veelal niet in staat is en dat de grote klinieken, teza-
men met wat men de wetenschappelijke vakpers noemt, hier het
laatste woord moeten spreken.

Het behoeft dan wel geen betoog, dat, hij die om een oordeel
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over zijn werk te verkrijgen zich wendt tot een lekenpubliek, geen
andere bedoelingen kan hebben dan zich aan het strenge oordeel
zijner deskundige collegae te onttrekken.

Meent de arts werkelijk, dat hij iets nieuws op het spoor is dat
van betekenis is, dan verzamele hij zijn gegevens op wetenschap-
pelijke wijze (zo nodig met hulp uit de universitaire sfeer) en
make deze openbaar voor het forum der deskundigen. Alleen op
deze wijze kan hij de wetenschap en de lijdende mensheid dienen.

Doch ook de tegenovergestelde fout komt somtijds voor, n.l.
dat de arts, die na voldoende onderzoek meent een nieuwe ge-
neesmethode te kennen, deze om economische redenen voor zijn
collega's geheim houdt. Ook een dergelijke houding is niet in over-
eenstemming met de waardigheid van het geneeskundig beroep.

In deze geheimzinnig doenerij zit ook een element van zich op
een voetstuk plaatsen. De geneeskunst onderscheidt zich van de
kwakzalverij niet alleen door deskundigheid, doch ook door uit-
wisseling van ervaringen.

In dit verband moeten wij iets zeggen over behandeling op af-
stand door artsen. Het geven van adviezen of geneesmiddelen
door artsen aan patiënten, die zij niet gezien hebben, moet zonder
meer worden afgekeurd. Er zijn echter artsen, die de veelal aan
een chronische ziekte, b.v. astma of epilepsie, lijdende patiënt wel
hebben onderzocht en hem dan regelmatig geneesmiddelen blijven
toezenden. Hierdoor gaat de behandeling buiten de huisarts en
apotheker van de patiënt om. Dit verdient in het algemeen uit
medisch-ethisch oogpunt zeker afkeuring. Doch ook uit een oog-
punt van behandeling en van volksgezondheid is het nodig, dat de
huisarts op de hoogte is van datgene, wat aan zijn patiënt elders
werd voorgeschreven. Hij is toch degene, die in geval van nood
altijd zijn patiënt deskundig moet kunnen bijstaan. Meent men
in een bepaald geval dat voor een handelwijze als boven bedoeld
dringende redenen bestaan, dan plege men overleg met de voor-
zitter van de afdeling.

Een bespreking vereist nog het in de lekenpers bekend maken
van medische prestaties, operaties of andere, Het vertonen van
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dokterswerkzaamheden door geillustreerde bladen, door de film
of door televisie heeft in ons land - in vslheuding met het bui-
tenland - 

gelukkig nog relatief bescheiden vormen aangenomen.
Het zal wel onnodig zijn te zeggen, dat aan dat vertonen geva-

ren kleven. Het toelaten van leken bij operaties, het toestemming
geven, dat de operateur met assistenten gefotografeerd wordt, is
ongewenst. Men kan hier opmerken, dat het publiek toch vraagt
om op de hoogte te zijn van wat er op medisch gebied in ons land
gebeurt. Meent men hieraan tegemoet te moeten komen, dan
drage men zorg, dat bij publikaties de zaak waarom het gaat, het
enige is en de personen geen rol spelen. Men zorge, dat dit ook
het geval is, indien foto's aan een publikatie worden toegevoegd.
Men eise, ook indien men hieraan slechts zijdelings heeft mee-
gewerkt, van elke publikatie, die op iemands werk betrekking
heeft, van tevoren inzage van de kopie en schrappe alles wat niet
met bovenstaande opvattingen strookt. Bij twijfel hieromtrent
overlegge men met de voorzitter van de afdeling.

Wij moeten hierbij opmerken, dat deze regels evenzeer gelden
voor de gewone man als voor hen, die op de hoogste medische
posten staan. Bekendmaking van bijzondere prestaties op medisch
gebied moet mogelijk zijn zonder gepaard te gaan met een op de
voorgrond stellen van bepaalde personen of groepen. Een ,,quod
licet jovi non licet bovi" is hier zeker niet op z'n plaats.

Een ander onderwerp vormen de dankbetuigingsadvertenties.
Men ga deze zoveel mogelijk tegen, b.v. door het kringbestuur te
hulp te Íoepen, teneinde een verzoek in die richting aan de dag-
blad-redacties te doen. Het weren van een dusdanige reclame kan
gevoeglijk gemotiveerd worden door een beroep op het algemeen
belang.

Met deze opsomming willen wij volstaan, al zouden nog ver-
schillende andere voorbeelden van ongepast gedrag op dit gebied

aangevoerd kunnen worden. Slechts willen wij herhalen, dat alles
wat met openlijke of stilzwijgende goedkeuring van een medicus
geschiedt om de publieke aandacht op zijn praktijk te richten,
met de medische ethiek in strijd is en door de rechtsprekende col-

38



leges ten scherpste zal worden tegengegaaD. Een heel enkele maal
zal men in het geval kunnen verkeren, dat reclame, door anderen
gemaakt, niet te ontgaan is; laat men zich dan zo spoedig moge-
lijk en openlijk van deze reclame distanciëren, liefst met mede'
weten van het afdelingsbestuur.

Het gedrag van de medicus in het openbare leven moet niet zo
zijn, dat er veel over hem wordt gesproken. De arts is in het so-
ciale leven iemand, die zich kenmerkt door een zekere innerlijke
waardigheid waardoor hij voor de medeburgers in de meest ern-
stige omstandigheden een betrouwbare raadsman is.

Geen opzichtigheden in huis, kleding of vervoermiddel, geen

overdreven café- of sociëteitsbezoek, geen misbruik van alcohol
vooral. Hoe men verder dit voorschrift wil opvatten is een kwes-
tie van gevoel voor stijl en levenshouding. Zeker heeft de arts, zo
goed als ieder ander, het recht om zijn belangstelling ook naast
zijn vak te ontwikkelen en daaraan ook in de kleine gemeenschap

van zijn medeburgers uiting te geven. De enige voorwaarde, die
wij willen stellen is, dat dit op waardige wijze geschiedt en niet
het karakter draagt van langs een omweg de aandacht op zijn
persoon als medicus te vestigen.

In dit verband doet zich van tijd tot tijd de vraag voor of de
medicus in besturende colleges of besturen van politieke of con-
fessionele verenigingen moet zitting nemen. Berust dit op een
innerlijke overtuiging, dan behoeft het met bovengeschetste terug-
houdendheid geenszins in strijd te komen. Het spreekt vanzelf,
dat dit wel moeilijkheden kan geven met patiënten, die een tegen-
gestelde overtuiging bezitten. Wanneer de arts zich echter ook in
deze ernstig en waardig gedraagt, kan hem geen enkel verwijt tref-
fen. Wel moet hij bepaaldelijk vermijden zijn positie als arts te
gebruiken tot het maken van proselieten.

Tegenover zijn patiënten, die eeo andere religieuze of politieke
overtuiging hebben dan de zijne, zij hij bescheiden en terughou-
dend en begeve zich niet te veel in discussies.

Voor elke ernstige overtuiging behoort hij gelijkelijk eerbied te
hebben en hij behoort, zodra hij buiten het gebied van zijn vak
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treedt, van het overwicht, dat hij ontleent aan zijn positie, slechts
een bescheiden gebruik te maken.

De bezwaren, ontwikkeld tegen het in de politiek op de voor-
grond treden, gelden uiteraard in het algemeen niet voor het deel-
nemen aan instellingen met een sociale, culturele of liefdadige
doelstelling. In het algemeen, zeggera wij, want in de atmosfeer
van een kleine stad kan soms de strijd tussen dergelijke instellin-
gen nog feller zijn dan de echte politieke strijd.

Op de juiste wijze opgevat, is er dus tegen het optreden in het
openbare leven geen bezwaar; de jonge medicus kan men echter
wel wat terughoudendheid aanraden, daar hij zo licht de schijn
op zich laadt uit reclame-oogpunt te handelen.
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Hooldstuk III

DE HUISARTSENPRAKTIJK

Zoals bij een blik in de verte de aandacht het meest wordt ge-

trokken door de felst gekleurde objecten, zo valt bij een terugblik
op de positie van de artsen in de afgelopen eeuwen ons oog ge-
makkelijk op de pikante, maar caricaturale schilderingen, die een
Molière en Jan Steen ons hebben voorgehouden.

Gelukkig behoeft men het nobile officium niet af te meten
naar de charlatanerie, die toen (en ook nu nog) voorkwam, zo-
wel onder de officiële als onder de niet-officiële beoefenaren van
de geneeskunst.

Met trots kan de Nederlandse artsenwereld wijzen op figuren
uit het verleden, die tot ver over onze grenzen het vertrouwen
verwierven van de mensheid. Het waren eenlingen, maar toch de
exponenten van een klasse, die de steun en toevlucht waren voor
de mensheid, hetzij rijk of arm, als zij zich in haar gezondheid
bedreigd gevoelde.

Dat waren de praktizerende artsen, die voor menig gezin de
vertrouwenspersonen waren, in de moeilijkste omstandigheden van
het leven. Aan hun stem werd de waarde toegekend van een eer-
lijk en deskundig oordeel, zoals alleen een onafhankelijke zelfstan-
dige persoonlijkheid verÍnag te geven. Daarmede verwierf de arts
zich een plaats in het familieleven, die bij de latere ontwikkeling
van de geneeskunst aan de positie van de huisarts een bijzonder
karakter zou verlenen.

Enige tijd had het de schijn, dat de huisarts door het opkomen
van de verschillende specialismen en de vorderingen van de tech-
niek in de positie zou worden gedrongen van opsporingsambtenaar
voor de specialist; ten hoogste zou hij in minder goed bereikbare
gebieden als plaatsvervanger van de specialist kunnen fungeren.
Een her-oriëntering in het geneeskundig denken bracht echter
mede, dat die huisarts een eigen plaats in de gezondheidszorg heeft
behouden.
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Ondanks de grote winst, die de geneeskunst dankt aan speciali-
satie op onderdelen van deze wetenschap, is men teruggekeerd
naar de aloude waarheid, dat geestelijk en lichamelijk de mens een
ondeelbare eenheid is; dat ziek-zijn een reactie is, die geen deel van
lichaam of geest onberoerd laat, en dat zelfs het milieu, waarin de
mens verkeert, daarin zowel in actieve als in passieve zin betrok-
ken is.

Daaruit rijpte het begrip, dat voor een goede gezondheidszorg
zeker één mens in staat moet zijn de gehele patiënt in al zijn relaties
te overzien; dat naast het vertrouwen, dat de patiënt kan schenken
aan de technische bekwaamheid van de specialist, hij toch behoef-
te blijft houden aan een vertrouwenspersoon, die wellicht niet
steeds zijn helper kan zijn, maar wel zijn raadsman bij ziekte en
zijn metgezel in het lijden, iemand die hem kent en die hij kent
uit tijden van gezond zijn.

Voor de specialist ontbreekt meestal de mogelijkheid tot een an-
der contact, dan dat tijdens het spreekuur of in het ziekenhuis; een
contact dat uiteraard een incidenteel karaker draagt en veelal ligt
buiten de levenssfeer van de patiënt. Hij maakt geen kennis met het
gezin, waarvan hij slechts één enkel lid terloops te spreken krijgt.
Hier zal de huisarts zijn afzonderlijke plaats behouden, die hem
dichter brengt bij het leven en daardoor bij de persoon van zijn
patiënt; hïj zal zich bewust moeten blijven, dat hij daarvoor ook
een deel moet blijven uitmaken van diens levenssfeer, wil hij het
vertrouwen kunnen behouden.

H,ij zal van zijn positie gebruik moeten maken om alle facetten
van het leven van zijn patiënt in de zorg voor diens gezondheid
tot uiting te laten komen. Hiervoor is het nodig, dat hij besef
heeft, dat ziek zijn vaak een reactie is op incidentele invloeden,
maar dat de aard en omvang van de reactie niet uitsluitend wor-
den bepaald door deze invloeden, doch evenzeer afhankelijk zijn
van zijn persoonlijkheidsstructuur, die zelf weer de resultante is
van een veelheid van factoren, zoals: erfelijke aanleg, opvoeding
en ontwikkeling in de jeugd, voedingstoestand en nog vele andere;
maar daaronder ook van de relaties met do omgeving en van de
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houding tegenover het leven en het lijden zelf.
Gewend als wij zijn de reacties, die wij ziekten noemen, te klas-

seren naar de somatische en vegetatieve verschijnselen, beperken
wij ons meestal tot het bestrijden van deze verschijnselen alleen.
Wij spreken van een causale therapie, als wij toevallige prikkels
kunnen elimineren, maar vergeten dan de invloed van de inwen-
dige constellatie en de samenstellende factoren daarvan.

Yooral de algemene prakticus zal zich dan ook niet mogen be-
perken tot deze vorm van therapie, maar zich steeds moeten reali-
seren, dat een toevallige prikkel vaak slechts het mechanisme is,
dat een reactie doet beginnen; dat deze prikkel meestal wel van
grote invloed is op de aard van de reactie, maar dat daarnaast
toch een innerlijke toestand wordt verondersteld, die voor ver-
betering, d.i. voor beter maken, dus genezen, in aanmerking komt.

Het is hier niet de plaats om in te gaan op wat daarvoor nodig
is. Wij kunnen ons beperken tot het constateren, dat de bedoelde
rijpheid om met ziek z\n te reageren, reeds lang bestaan kan heb-
ben, voordat een toevallige prikkel zijn invloed deed gelden; dat
deze toestand gedurende de ziekte van invloed is, maar ook dat
deze na het ziek zijn kan blijven voortbestaan.

Daarom verdient, naast de bestrijding van de ziektevorm, ook
de mens zelf de aandacht van zijn arts. Immers, de genoemde toe-
stand is niets anders dan de mens, zoals hij geworden is, temid-
den van zijn wereld en zijn reacties daarop.

Constitutionele factoren, voedingstoestand, kortom factoren, die
hun uitdrukking vinden in de lichamelijke conditie, hebben reeds
lang hun waardering gevonden en zijn ook in het geneeskundig
onderwijs verdisconteerd.

Dit geldt in veel mindere mate voor de menselijke verhoudin-
gen, hetzij tussen personen, hetzij tot het leven in gezins- of in ar-
beidsmilieu. Juist daar is het voor de huisarts mogelijk een spe-
ciaal accent te leggen, omdat hij door zijn positie in het gezin be-
ter dan de specialist in de gelegenheid is de moeilijkheden te
achterhalen.

Hiervoor is geen speciale techniek vereist. Nodig is belangstel-
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ling in het leven van de patiënt, niet alleen incidenteel ter wille
van het verklaren van een ziekelijke reactie, maar ook voor zijn
persoon en zijn houding tegenover de ziekte. Het systematisch op-
dreunen van een vragenlijst heeft niet hetzelfde effect als een en-
kele vraag, waaruit medeleven blijkt. Hiermede opent men soms
sluizen van welsprekendheid over bestaande moeilijkheden; het-
geen voor de patiënt een lang begeerde ontlading is, maar voor
de aÉs het bewijs van een bestaande spanning. Steeds weer staat
men verbaasd, hoe vaak er een samenhang blijkt te bestaan tussen
het begin van klachten en moeilijkheden van allerlei aard.

Maar ook al vindt men zodoende in de anamnese duidelijke
.aanknopingspunten voor een relatie tussen geestelijke gesteldheid
en de aangegeven klachten, nooit mag men vergeten, dathet ltcha-
melijk onderzoek de basis blijÍt van de diagnostiek van elke arts.

Voor de huisarts is dit in de eerste plaats het gerichte onder-
zoek, uitgaande van het symptoom. Daarnaast zal hij vaak het
onderzoek moeten uitbreiden op een breder terrein; dit moge niet
direct door de klachten zijn geïndiceerd, het is toch onmisbaar als
een gelegenheidscontrole en vooral ook nodig als een geruststelling
voor de patiënt, die de afwijking localiseert op een plaats, die be-
paald wordt door zijn angst en zijn verkeerde anatomische be-
grippen.

Een groot deel van de spreekuurbezoekers (zeker een derde)
wordt gevormd door patiënten met klachten, die weinig aankno-
pingspunten opleveren voor een schema van onderzoek. Bij de
meesten speelt de psychische achtergrond een belangrijke rol; hier
is een stelselmatig onderzoek nodig, niet alleen ter geruststelling
van de patiënt, maar evenzeer ter vermijding van het gevaar dat
de vaagheid van de klachten ons een beginnende ziekte van li-
chamelijke aard over het hoofd zou doen zien.

Het is onjuist zich aan deze categorie van patiënten te ergeren
en hun veelvuldiger verschijnen b.v. toe te schrijven aan een stel-
sel van verzekering. Ook de moeilijker verhoudingen in het maat-
schappelijk leven spelen ongetwijfeld een voorname rol, evenals
de zeer uiteenlopende weerstand ten opzichte van de kleinere on-
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gemakken van het leven, die bij stijgende welvaart wel eens een
dalende tendens vertoont.

Voor de arts, die het levensgeluk van zijn patiënt als zijn doel
stelt, ligt hier de moeilijke taak zijn patiënt aanvaarding bij te
brengen; dit brengt mee dat angst en onrust zoveel mogelijk moe-
ten worden weggenomen.

Bij de uitoefening van zijn taak dient de arts te beschikken over
het arsenaal, dat reeds in hoofdstuk I is besproken: kennis, toe-
wijding, vertrouwen en een eigen levenshouding vormen daar de
basis voor.

Voor de huisarts vertonen deze speciale facetten. De kennis
immers behoeft in sommige opzichten minder diepgaand te zijn
dan die van de specialist; daartegenover staat echter de eis van
universaliteit van zijn weten, een zware opgave, die zeker bij de
snelle ontwikkeling van de geneeskunst nooit haar voltooiing zal
vinden. Hij moet tevens beschikken over een grote paraatheid van
zijn kennis, waaraan onverwachts de zwaarste eisen kunnen worden
gesteld. Voor dit alles is het nodig, dat men zijn kennis steeds weer
activeert door lezen en bijwonen van lezingen en herhalingscursus-
sen.

Steeds zal de arts zich moeten instellen op grote waakzaamheid,
omdat een enkel symptoom voldoende moet zijn om hem op het
spoor te brengen van ernstige mogelijkheden, ook uit de cate-
gorie van de zeldzame gevallen. Hij moet een open oog hebben
voor de nog niet geheel ontwikkelde ziektebeelden en voor de
formes frustes, die nauwelijks passen in de schema's van het on-
derwijs.

Ook zelfs zonder diagnose is hij genoodzaakt inzicht te krijgen in
de ernst van de reactie van zijn patiënt, welke soms meer nog dan
het etiquet bepalend is voor de afloop van de ziekte.

Bij dit alles kan hij niet uitgaan van de bij het onderwijs zo
scherp gescheiden groepen van interne en chirurgie, van oor- of
kinderziekten. Hij moet de gehele geneeskunde weer reconstrueren
tot een gesloten geheel met als uitgangspunt het symptoom.

Het lijkt haast een opgave, die niet langer te vervullen is, maar
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toch is het niet geheel onmogelijk, als men de basis weet terug te
vinden, waarvan alle lijnen uitgaan, die leiden naar de verschillen-
de facetten van de geneeskunst. Deze basis kan men vinden in de
wetenschappelijke ondergrond en de gedachtengang, die daaraan
ten grondslag ligt,

Daarom is het nodig, dat men de opleiding tot huisarts behoede
voor een afglijden naar africhting voor de praktijk; hij moet vol-
doende theoretische kennis bezitten om de ontwikkeling van zijn
vak te kunnen volgen. Ook het vervolgonderwijs moet zich niet
beperken tot ,,wat geef ik en hoeveel", maar de wetenschappe-
Iijke ondergrond moet worden beschouwd als een terrein, dat voor
de huisarts allerminst overbodig is. De behoefte aan praktische
raad behoeft daar niet onder te lijden, maar de gevestigde artsen
mogen hun belangstelling in wetenschappelijke voordrachten niet
verliezen, al kunnen zij die niet de volgende dag in daden omzet-
ten. De wetenschap blijft het fundament voor hun werk, dat tijdig
onderhoud nodig heeft, wil het gehele gebouw niet wankel wor-
den. Het ,,waarom" is even belangrijk als het ,,\ilat" en ,,hoe".

Overigens overschatte de arts zijn kennis niet; dit geldt voor
huisarts zowel als specialist. De geneeskunst is geen wiskundig
vraagstuk; de arts blijve daarom waakzaam door nooit aflatende
zelfkritiek en door gezonde twijfel aan de juistheid van zijn in-
zicht. Want juist bij langzaam verlopende ziekten kan het voor-
komen, dat een aanvankelijk op goede gronden gevormde dia-
gnose ons blind maakt voor nieuwe feiten, die voor het grijpen
Iiggen; het is niet prettig als een geconsulteerde collega of toevallige
waarnemer ons beschaamd doet staan, omdat wij een voor ons
zelf onbegrijpelijk verzuim hebben begaan. Het opdoen van deze
ervaring overkomt ook de besten wel eens. Men spreekt van
schaakblind als een meester blunders maakt; ook in de genees-

kunst komt iets dergelijks voor. Men zij daarop bedacht, want het
kan meer kosten dan een pion.

Reeds elders is gesproken over de waarde van de toewijding in
de geneeskunst. Bij de huisarts zal dezc het karakter moeten dra-
gen van een persoonlijke band, omdat bij hem naast de techniek
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de nrenselijke bijstand een voorname plaats inneemt.
Boven is reeds betoogd, dat de belangstelling in het wel en wee

van de patiënt een belangrijk middel is om hem er toe te brengen
zich te uiten. Onder toewijding moet dan ook niet alleen worden
verstaan een zakelijk plichtsbesef, maar ook een menselijk mede-
voelen.

Men kan daardoor kennis krijgen van bestaande moeilijkheden
en inzicht in de wijze, waarop de patiënt daarop reageert en te-
vens de mogelijkheid zien diens houding te beïnvloeden. Het zal
slechts bij uitzondering tot de taak en de mogelijkheid van de

arts behoren de moeilijkheden zelf uit de weg te ruimen. Soms zal
hij de enige zijn, die met een kalmerend gesprek een huiselijke
sfeer kan opklaren. In de meeste gevallen echter zal hij zich moe-
ten beperken tot het verwijzen naar sociale of geestelijke instan-
ties, die hier een helpende hand kunnen bieden. De artsen moe-
ten wel bedenken, dat een dergelijke verwijzing evenzeer tot hun
taak behoort als het inroepen van technische of farmaceutische
hulp, dat zij derhalve ook op de hoogte dienen te zl1n, waar men
deze instanties kan vinden en dat zij daar, zo nodig, zelf contact
mee moeten zoeken.

ZelÍ. zullen zij steeds de gelegenheid moeten benutten morele
steun te verlenen en de algemene instelling van de patiënt tegen-
over zijn moeilijkheden te verbeteren en daarmede diens onrust,
deze bron van leed maar ook van ziekte, te verminderen.

Naast de kennis en toewijding behoort ook het algemeen gedrag
tot de basis van het vertrouwen. Aan de gedragingen in het open-
bare leven zijn reeds enkele gedachten gewijd. Men bedenke daar-
bij steeds, dat de persoon van de huisarts met een ongewone be-
langstelling wordt gevolgd; zijn particuliere leven is, evenmin als
bij de geestelijke, geheel zijn eigendom. Het vrije leven van de
studententijd kan niet worden voortgezet, als men eenmaal is ge-

vestigd.
Het spreekt vanzelf, dat drankmisbruik voor de arts uit den bo-

ze is. Te allen tijde kan een beroep op hem worden gedaan en dan
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is de aÍs, die te veel aan Bacchus heeft geofferd, nog gevaarlijker
dan een dronken chauffeur. Speciaal de huisarts kan in de nood-
zaak komen zowel arts als chauffeur te moeten zijn. Maar ook
buiten de werksfeer is onmatigheid een fout die, de arts sterk
wordt toegerekend.

Over de nog veel groter gevaren voor de patiënten zowel als
voor de arts zelf, die gelegen zijn in het misbruik van verdovende
of opwekkende middelen, zal in een ander hoofdstuk worden uit-
geweid. De ervaring onder de artsen is toch wel van dien aard,
dat met slechts enkele zinnen hierover niet kan worden volstaan.

Maar ook op vele andere gebieden is matiging geboden. Alle
overdreven hobbies zijn schadelijk voor de toewijding aan de pa-
tiënten. Sportbeoefening is ook voor de arts een gezonde onder-
breking van zijn werk, sportverslaving benadeelt echter het ver-
antwoordelijkheidsgevoel. Het is zelfs de vraag of regelmatig wed-
strijdspel wel te verenigen is met de onregelmatigheid van het le-
ven van de huisarts.

Het is niet nodig, dat de huisarts zich onthoudt van politieke
activiteit, maar ook hier is het niet gewenst, dat deze te veel be-
slag legt op zijn belangstelling. Men bedenke tevens, dat de arts
de vertrouwensman moet kunnen blijven van allen, die zijn hulp
nodig hebben.

Indien men niet bereid is dit soort offers te brengen, doet men
goed geen huisarts te worden, maar een werkring te zoeken, die
geen belemmering vormt voor het uitleven van ambities. Onvol-
doende liefde voor de taak van arts leidt tot teleurstelling, zowel
voor de arts zelf als voor de patiënt.

Slechts bij enkele activiteiten zien wij, dat het aanzien van de
arts stijgt. Dit geldt voor charitatieve, religieuze en sociale be-
moeiingen. Voor zover het gezondheidszorg betreft moeten acti-
viteiten tot de taak van de arts worden gerekend. In kleinere
plaatsen brengt dit wel eens moeilijkheden mede voor de colle-
giale verhoudingen. Het is duidelijk, dat het doel niet mag zrjn
zich op de voorgrond te dringen; men moet er zelfs voor waken,
dat men niet ongewild op de voorgrond gedrongen wordt. Dit moet
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en kan men ook voorkomen als men van goeden wille is.

Naast matiging in houding bedenke de arts, dat ook in woord
en geschrift beperking nodig is. Dit geldt vanzelfsprekend als het
zaken betreft, waarbij het beroepsgeheim in het geding komt. Maar
ook een scherp oordeel of eenvoudige roddelpraat kan te eniger tijd
moeilijkheden meebrengen voor de verhouding tot de patiënten.

Dit alles gold de algemene houding van de arts. In de uitoefe-
ning van zijn beroep, als hij tegenover zijn patiënten staat, zal zijn
houding aan een nog scherper oordeel worden onderworpen.

Hij wake er dan voor zichzelf op te dringen. Hij geve goede
hartelijke hulp zonder overdreven service of gedienstigheid. Hij
hoede zich voor te grote gemeenzaamheid, zonder te vervallen
in het andere uiterste van de ongenaakbare gezagspersoon. Men
ontleent zijn gezag niet aan ijdel machtsvertoon. Eenvoud en op-
rechtheid vinden meer en duurzamer waardering, dan de vorm
van optreden van middeleeuwse marktcharlatans.

Het is niet nodig bevreesd te zijn de zakelijke kant te bespre-
ken; met enige tact zal men hiervoor het juiste begrip ontmoeten.
Deze opmerking geeft echter geenszins een vrijbrief aan een zake-
lijke instelling, die er op uit is uit alles munt te slaan. Dit is met
een goede beroepsuitoefening niet te verenigen en wordt boven-
dien gemakkelijk doorzien. Dat geeft dan allicht de nekslag aan
het vertrouwen en is daardoor allesbehalve. . . zakelijk.

}Iet zal wel eens nodig zijn een offertje te brengen om deze
indruk te vermijden. Zo zal het voor ieder duidelijk zijn, dat het
vragen van het adres voor de rekening bij een ernstig straatonge-
val door het publiek als stuitend wordt gevoeld. Hier vindt men
het bewijs, dat de gedachte, dat de arts vóór alles helper moet
zijn onafhankelijk van vergoeding, niet slechts een theoretische
constructie is, maar ook voor de patiënten een levend begrip.

Voor een goede geneeskundige behandeling is een toereikende
outillage onmisbaar. Het is raadzaam, dat deze een verzorgde in-
druk maakt. Een blinkende hypertechnische inrichting is echter
niet de juiste sfeer voor het werk van de huisarts.
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De houding van de arts zelf op het spreekuur dient nooit (al
kost dit wel eens moeite) de indruk te maken van haasten, tenzij
men een werkelijke reden heeft, zoals bij een spoed-boodschap.
Men doet dan goed dit ook kenbaar te maken, waarna het als
noodzakelijk wordt aanvaard.

Het onderzoek zelf zij zeker bij het eerste bezoek uitgebreid
genoeg om een indruk te krijgen van de algemene conditie van
de patiënt. Dit is nodig, zowel voor het inzicht van de arts als
voor de gemoedsrust van de patiënt.

Indien een onderzoek erg tijdrovend dreigt te worden of er be-
hoefte bestaat aan een rustig gesprek, doet men verstandig een

afspraak te maken met de patiënt voor een tijdstip, waarop daar
meer gelegenheid voor is dan tijdens een druk bezet spreekuur.
Het is aanvaardbaar, dat men hiervoor een geregelde afzonder-
lijke tijd reserveert als een z.g. afspraak-spreekuur. Men zorge er
echter voor, dat dit gereserveerd blijft voor werkelijk afgesproken
bijzondere gevallen en niet ontaardt in een avondspreekuur. Het
zou dan ook onjuist zijn dit openbaar kenbaar te maken, b.v. in
de vorm van een advertentie. Zelfs een bericht zoals ,,Spreekuur
om zo laat" en ,,volgens afspraak", kan, indien het plaatselijk on-
gebruikelijk is, als onjuist worden beschouwd.

Tijdens het spreekuur houde men terdege rekening met het in-
geboren schaamtegevoel van vrijwel iedere patiënt. Hoe nuttig het
ook moge zijn voor orthopedische gevallen of huidaandoeningen
om het gehele lichaam te overzien, toch neme men steeds de groot-
ste voorzichtigheid in acht, niet slechts terwille van de patiënt,
doch ook voor eigen goede naam.

Vaak wordt geklaagd over het feit, dat de spreekuren worden
overbelast door tal van patiënten, die komen voor een hoestdrank-
je of die minimale zweertjes vertonen, waarvan de behandeling
gevoegelijk kan worden toevertrouwd aan het inzicht van een
huisgenoot. Dit is zeker belastend en meestal niet medisch ver-
eist. Men bedenke echter, dat elk beroep zijn grensgebieden kent
en dat het ook voor de aÍs zelf niet mogelijk is om vast te stellen
hoe ver de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt kan gaan.
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Bij werkelijk misbruik behoort de arts de patiënt op het onjuiste
van zijn houding te wijzen, waarbij men zich hoede dit te doen in
een met affect geladen stemming. Een rustig gesprek echter zal
voor de vertrouwensverhouding van arts en patiënt beter zijn dan
zwijgend en inwendig mokkend een verkeerde houding te laten
bestaan.

Daarnaast komen vele patiënten met kleine klachten, waarbij
geen aantoonbare afwijkingen als oorzaak worden ontdekt. De
uitlating ,,U mankeert niets" is dan zeker niet op zijn plaats. Een
specialist kan nog ze1gen, dat op zijn terrein geen afwijkingen te
vinden zijn. De huisarts dient echter uit te gaan van de gedachte,
dat geen enkele patiënt geheel zonder reden naar zijn arts gaat en
dat het zijn taak is, bij het ontbreken van voldoende verklaringen
bij het routine-onderzoek, te trachten de diepere oorzaak op te
sporen. Vaak zal hij deze dan vinden in de sociale achtergrond
als bron van onrust of verminderde weerstand tegen moeilijkhe-
den. Hier is vaak een gesprek niet slechts een anamnese, maar
heeft het bovendien een therapeutisch effect.

Het onderzoek kan niet volledig zijn zonder dat het laboratorium
daarin zijn aandeel heeft gehad. Steeds uitgebreider wordt het
terrein, dat hier wordt bestreken. Het eenvoudige urine-onderzoek
en de bepaling van de bezinkingssnelheid behoren tot het routine-
werk. Er komen echter steeds meer onderzoekingsmethoden,
waaraan de huisarts behoefte heeft, maar die te tijdrovend zijn
om deze zelf. te kunnen uitvoeren. Hieraan is door samenwerken
van huisartsen tegemoet te komen. Verwijzing zonder dat eigen
mogelijkheden zijn uitgeput kan dan worden vermeden.

De oplossing is op sommige grotere plaatsen gevonden door het
stichten van een gezamenlijk laboratorium.

Er zijn ook andere vormen van samenwerking, die hier een op-
lossing kunnen brengen, b.v. het gezamenlijk aanstellen vao een
analyste,

Deze zou ook aan huis bloed kunnen afnemen, prothrombinetijd
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bepalen e.d. Men denke hier aan de bestaande thrombosediensten.
Door dergelijke maatregelen kan het werk van de huisarts weer
meer reliëf krijgen.

Verder kan in een aantal gevallen vermeden worden, dat een
patiënt alleen ter wille van laboratorium-onderzoek moet worden
opgenomen. Voor de ziekenhuisverzekering zou dit belangrijke
besparingen kunnen opleveren.

Bij het onderzoek in het ziekenhuis is het vaak de gewoonte,
dat een zuster aanwezig is. Tegenwoordig wordt het echter ook
steeds meer gebruik, dat huisartsen zich van assistentie op het
spreekuur voorzien. Zij moeten deze hulpkracht echter niet tot een
permanente verschijning in hun onderzoekkamer laten worden.
De patiënten hebben behoefte aan een veÍrouwelijke sfeer, deze
kan licht door derden worden verstoord, ook al is er geen groot
geheim te openbaren. De hulpkracht behoort eerst te worden ge-
roepen, als zij inderdaad hulp kan verlenen. Anders werkt zij sto-
rend in plaats van helpend.

De patiënten stellen prijs op een grondig onderzoek, en ver-
wachten dan daarvan wel eens zeer grote resultaten in de vorm
van een prompte diagnose. Men zij echter voorzichtig met een
voorbarige uitspraak. Men schrome niet te erkennen, dat de tijd
daar nog niet rijp voor is en dat men blij is reeds enkele ernstige
mogelijkheden te hebben kunnen uitsluiten. Men houde zich zo
goed mogelijk aan de waarheid: de achterdocht van de patiënt
werkt soms als een prima leugendetector. Men verwachte verder
niet te veel begrip voor een medische uiteenzetting. Wie enkele
malen de interpretatie er van via familieleden heeft gehoord, is
wel genezen van de te hoog gespannen verwachtingen.

Het slot van het onderzoek staat voor de patiënt gelijk met het
beginnen van de therapie. Indien geen operatieve behandeling ter
sprake is gekomen, verwacht hij, dat deze medicamenteus zal zijn.
Het is voor de arts de weg van de minste weerstand, althans van
de minste tijd, aan deze behoefte gevolg te geven. Het is dan
eigenlijk de patiënt met een kluitje in het riet sturen, door uit ge-
makzucht een advies in woorden te vervangen door een nauwe-
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lijks werkzaam recept, ook als de arts zelf geen medicament wense-
lijk acht. Juist het niet geven van een recept kan een opvoedende
en therapeutische waarde hebben. Men is dan in de gelegenheid
de patiënten bij te brengen, dat er ook onaangename gewaarwor-
dingen bestaan, die niet vallen onder het begrip ziekte en dat het
onaangename karakter er van vaak wordt bepaald of versterkt
door een ontevreden of angstige instelling van de patiënt zelf.
Men kan de patiënten ook trachten te overtuigen, dat niet alle
leed kan worden weggenomen en dat aanvaarding van het onver-
mijdelijke meer verzachting kan geven dan een steeds herhaalde
onware suggestie, dat er medicamenten zijn, die hulp zullen geven.

De Engelse spreekwijze: ,,What cannot be cured must be en-
dured it is Gods will", werkt meer verzachtend dan een recept vol
valse verwachting.

Ten aanzien van de prognose zij men nog voorzichtiger dan
voor de diagnose reeds werd aangeraden. Het behoeft geen betoog,
dat juist daarbij het vertrouwen aan een zijden draad wordt ge-
hangen.

Bij het onderzoek aan huis bij de patiënt zal men zich behoren
aan te passen aan het milieu, dat men betreedt. Dit wil niet zeg-
gen, dat men voor eenvoudige mensen niet de nodige égards moet
hebben; wel moet men vermijden om deftig te doen. Vertrouwe-
lijkheid mag wel groeien op de basis van respect, maar ontaardt
als zij voorkomt uit gewilde jovialiteit.

Meer dan op het spreekuur leent het bezoek aan huis zich tot
het spreken over algemene zaken, die meestal het gezin betreffen
of de maatschappelijke verhoudingen daaryan. Dit is geen verlo-
ren tijd, mits het niet wordt tot een geveinsde belangstelling, maar
voortkomt uit de behoefte het gezin wat nader te leren kennen.
Vaak raakt men een punt, waar de arts nuttige adviezen kan ge-
ven over een van de gezinsleden.

De persoonlijke verhouding tussen patiënt en arts kan niet be-
perkt blijven tot een technisch zakelijke. Dit brengt gevaren me-
de, die elke arts zich bewust moet blijven en tijdig moet vermij-
den. De persoonlijke verhouding moet, hoe vreemd dit ook moge
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klinken, toch een onpersoonlijk karakter behouden. De arts moet
steeds geneesheer blijven, waarbij het accent gelijkelijk behoort te
vallen op het genezen en op het heer zijn. Men bedenke, dat vleie-
rij en bewondering verdovend werken op de zelfkritiek van wel-
haast elk mens, terwijl deze zelfkritiek juist voor de arts zo nodig
is voor zijn waakzaamheid. Immers, deze vleierij en bewondering
komen vaak voort uit een niet meer volkomen gezonde affectieve
band, die elke waarde aan dit oordeel ontneemt. De enige waar-
de, die er in gelegen is, is dat getoonde bewondering een waar-
schuwingsteken moet zijn voor de arts, dat hem maaDt tot grote
terughoudendheid.

Vele moeilijkheden voor artsen hebben hun uitgangspunt gevon-
den in gestreelde ijdelheid.

Ook een te sterk medelijden van de arts zelf kan diens oordeel
beïnvloeden en kan het gevaar medebrengen van een toenadering,
die de vereiste afstand overschrijdt.

In beide gevallen kunnen de geestelijke rust van arts zowel als
van patiënt, als ook hun goede naam en levensgeluk in gevaar ko-
men. Het nil nocere zij voor de arts ook de leidraad ten opzichte
van zichzelf en zijn gezin. À bon entendeur demi-mot suffitl

Een belangrijk facet voor de verantwoordelijkheid van de huis-
arts ligt in de mogelijkheid een beroep te doen op een collega, die
op een bepaald terrein meer kennis en ervaring en meer technisch
kunnen heeft, n.l. op de specialist.

Te weinig waarderen vele huisartsen het onschatbare voorrecht
juist in ernstige gevallen de verantwoordelijkheid te kunnen delen
met een collega of deze aan hem te kunnen overdragen.

Over de verwijzing zelf. zal elders worden gesproken. Of men
veel of weinig verwijst, zal afhangen van tal van factoren, die nu
eens worden bepaald door de patiënt, de gewoonten en mogelijk-
heden ter plaatse, dan weer door de mate van zelfvertrouwen en
ambitie van de arts. Men bedenke, dat het onjuist is te verwijzen
zonder dat een eigen, zo grondig mogelijk, onderzoek is vooraf-
gegaan en de behandeling zo ver mogelijk is doorgevoerd als zon-
der specialistische hulp verantwoord is.
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Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan, behoort de verdere
verantwoordelijkheid geheel in handen van de arts te liggen en
behoort elke pressie van verzekeringsorganen om kosten op dit
gebied te drukken, door de artsen te worden afgewezen.

Ten aanzien van de receptuur en sommige behandelingsmetho-
den doen zich overeenkomstige moeilijkheden voor. Ook hier kan
de arts zijn verantwoordelijkheid niet binden aan de grenzen van
wat onder een verzekering valt. Het zal steeds zijn plicht zijn zui-
nigheid te betrachten en, waar mogelijk, binnen het kader van het
verzekerde hulp te verlenen, voor de apotheekhoudende artsen met
inbegrip van farmaceutische hulp; maar buiten het verzekerde
behoorden arts en patiënt het recht te hebben, indien dit beslist
gerechtvaardigd is, regelingen te treffen, die de tweede wenst en
de eerste nodig vindt. Dit is bij de tegenwoordige ziekenfondsrege-
Iing niet altijd het geval en dit geeft soms moeilijkheden; maar dat
het praktisch moeilijk uitvoerbaar is, doet niets af aan de juistheid
van deze regel,

De apotheekhoudende arts heeft de verantwoordelijkheid voor
een goede receptuur op zich genomen, d.w.z. dat hij zijn apotheek
met de nodige zorg dient te leiden. Vaak zal hij daarbij een hulp-
kracht nodig hebben. De arts bedenke hierbij echter, dat de volle
verantwoordelijkheid zowel moreel als juridisch op hem blijft rus-
ten. Veelal zal dus een gediplomeerde apothekers-assistente het
meest aangewezen zijn. Een ongediplomeerde hulp worde slechts
dan ingeschakeld, wanneer de arts, gezien de aard van de opdracht
en de capaciteiten van degene, die de opdracht uitvoert, overtuigd is

de volle verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Tot nu toe was er sprake van de arts in diens verhouding tot
zijn patiënt. Tegenover zijn collega zal de arts moeten bedenken,
dat zij gezamenlijk deel hebben aan de taak de patiënten te gene-
zen; dat zij in de ogen van het publiek ,,de artsen" zijn, waaraan
bepaalde eisen worden gesteld en dat elke blaam op een van de
leden van het artsencorps geworpen, een smet is die allen treft.
Het is daarom van het grootste belang, ook het eigen belang, de
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naam van een collega hoog te houden, zowel wat betreft zijn per-
s:onlijk leven als in verband met zijn werk als arts. Men neme
daarom als een collega ter sprake komt, in elk gezelschap de no-
dige reserve in acht. Men late zich nooit laatdunkend uit over de
behandeling, die een collega heeft toegepast. Ongetwijfeld, zal deze
wel eens fouten maken, maar geen van ons kan er zich op beroe-
men, dat hem zelf nooit eens gerechtvaardigde kritiek heeft kun-
nen treffen. Bovendien zijn vermeende fouten meestal ontleend
aan verhalen van patiënten, die met fantasie zijn aangevuld. Men
vergete niet, dat deze gereserveerde houding niet alleen bedoeld
is ten aanzien van een buurt-collega, maar dat ook de verderaf wo-
nende arts tot hetzelfde gilde behoort, waarvan de goede naam een
belangrijk deel is van het eigen gezag.

Ten opzichte van de collegae, waarmede men in de uitoefening
van de praktijk te maken heeft, is de vriendschappelijke verhou-
ding natuurlijk het prettigst en met enig begrip voor elkanders
menselijke eigenschappen is dit zeker niet moeilijk door te voeren
als men het eerlijk nastreeft. Nog al te veel ziet men, dat twee
buurt-collegae elkander zo niet als vijanden, dan toch als concur-
renten beschouwen.

Concurrenten? Waarvoor eigenlijk? Voor de enkele tientallen
guldens, die men hoopt te krijgen van een overgelopen patiënt?

Met het evenwicht tussen twee praktijken gaat het als met het
evenwicht tussen vloeistof en gas. Dat ligt voor bepaalde omstan-
digheden op een vast niveau. Men kan er wel in roeren, dan krijgt
men meer onrust aan de oppervlakte, maar het eindresultaat ver-
andert niet. Zo kan men zich in het leven de moeite en de na-
righeid van de onrust besparen; men wint op den duur niets, maar
verliest prestige en levensgeluk.

Het is meestal niet de zucht naar gewin, die de achtergrond
vormt van een onaangename verhouding tussen plaatselijke colle-
gae. Meestal is ijdelheid de voornaamste factor. De oudere collega
voelt zich gegriefd als patiënten van hem weggaan en is geneigd
de houding van de jongere collega daarvoor aansprakelijk te stel-
len. Men kan nu eenmaal niet van elke patiënt de volle waarde-
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ring hebben; daarvoor is het een menselijke relatie en geen tech-
niek. Het is dan ook volkomen natuurlijk, dat met het wijzigen
van de leeftijd ook een verschuiving zal plaats hebben in de groep,
die de meeste waardering blijft vertonen.

Anderzijds ziet men jongere artsen tal van fouten maken. In
hun ijver om praktijk te krijgen of bezorgdheid, als deze niet zo
snel vooruit gaat als zlj zich hadden voorgesteld, komen zij er wel
eens toe de goede wil, waarmede zij begonnen zijn, te schande te
maken door wat men mag noemen gebrek aan moed en karakter.
Ten onrechte stelt men dan, dat de ethiek is opgesteld door en
voor gevestigde artsen en dat te weinig aandacht wordt geschon-
ken aan de moeilijkheden van de jongeren. Laten deze echter over-
tuigd zijn, dat dezn problemen allerminst aan de aandacht van de
opstellers van dez.e artikelen ontgaan, maar dat anderzijds de nor-
men van de onderlinge verhoudingen van de artsen niet kunnen
worden afgestemd op de moeilijkheden van de beginnende artsen,
maar dat het patiëntenbelang de leidraad is en dat de zorg voor de
gezondheid voor de patiënten eist, dat een reglementering van de

onderlinge verhoudingen wordt opgesteld.
Mogen de jonge artsen tevens beseffen, dat het karakter dat zij

vertonen in hun moeilijke beginperiode, bepalend is voor het toe-
komstige oordeel van collegae en van publiek. Het aanvaarden
van patiënten tegen de collegiale gebruiken in kan niet geschieden
zonder een geestesgesteldheid, die het met andere normen even-
min erg nauw neemt. Het is deze aard, die ook door de patiënten
wordt aangevoeld en die niet bevorderlijk is voor het winnen van
vertrouwen. Gestolen goed gedijt niet.

Vooral echter moet worden gewaarschuwd tegen het verlies van
de mogelijkheid om een goede collegiale verhouding op te bou-
wen, waarmede toch alle collegae zo zeer gebaat zijn: met waar-
dering voor elkander en hooghouden van elkanders naam. Het
verlies daarvan is groter dan men zich kan indenken; het is een
blijvend verlies aan levensvreugde. De dagelijkse ergernis bij strij-
dende collegae is door geen gestreelde ijdelheid of door geen en-
kele verhoging van het inkomen te compenseren. Het is goed dit
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steeds weer te bedenken en daarbij niet te vergeten, dat ook de
medicus onderhevig is aan de wetten van het ontstaan van ver-
schillende ziekten, dat ulcera ventriculi en angina pectoris groeien
op emotionele basis, ook bij de artsl

Voor het bereiken en behouden van een goede verhouding is
nodig, dat men van goede wille is en zich niet slechts wil houden
aan wat nog juist door de beugel kan.

De arts geve niet alleen geen kritiek op een collega, maar trekke
ook geen bedenkelijk gezicht; hij houde zich aan de plaatselijke
tarieven; hij doe zich bij waarneming niet hyper-gedienstig en be-
minnelijk voor en holle niet na elke boodschap naar een patiënt
van een collega, zonder dat hij zich overtuigd heeft of de collega
zelf niet bereikbaar is en of de spoed niet voortkomt uit een onge-
rechtvaardigde haast van de patiënt. Hij make geen onbedekte en
geen bedekte reclame, zoals een prullerijtje kopen in een dorps-
winkel en dan thuis laten bezorgen bij de nieuwe dokter X. Hij
fungere niet als een taxidienst voor patiënten, tenzij om met spoed
zelf iemand naar het ziekenhuis te brengen. Hij doe het niet voor-
komen of hij iets bijzonders heeft te bieden op het gebied van een
chronische ziekte, zoals asthma en rheuma.

Het is niet doenlijk alle foefjes op te sommen en misschien zou
het nog gevaarlijk zijn ook. Het is voldoende, dat men bereid is

zich te onderwerpen aan gezonde zelfdiscipline.
Het is noodzakelijk, dat men zich op de hoogte stelt van bepaal-

de usances, die nu eenmaal onmisbaar zijn voor het regelen van
onderlinge verhoudingen en die men zelf niet kan construeren, ook
al heeft men de beste bedoelingen.

Bij de overname van patiënten van een andere arts houde men
zich aan de regel, dat de patiënten deze andere arts van de ver-
andering in kennis behoren te stellen; dit geldt vooral voor die
patiënten, die gedurende het laatste halve jaar nog door een andere
arts ter plaatse zijn behandeld. Indien de patiënt pertinent weigert
dit te doen, geve men het zelf door met vermelding van de weigering
van de patiënt. Het is immers mogelijk, dat de vorige arts bij zon-
dagsdienst geroepen wordt en dan te goeder trouw wil doorbe-
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handelen, als de patiënt hem niets zegt, wat zeker niet denkbeel-
dig is. Dan ontmoet men elkaar 's maandags op de stoepl

Is de patiënt voor het geval, waaryoor men wordt geroepen,
onder behandeling, dan neme men deze niet over dan nadat de
behandelende arts daarvan in kennis is gesteld, wat schriftelijk
behoort te geschieden door de patiënt. Men neme geen genoegeD
met een toezegging van de patiënt, en bij twijfel verifiëre men dit
bij de betrokken collega.

Indien men bericht van afschrijving heeft ontvangen, is het niet
geoorloofd de patiënt nog te bezoeken. Als men meent, dat een
misverstand in het spel is en men wil dit nagaan, dan is de schrif-
telijke weg steeds nog open. Als men geroepen wordt bij een pa-
tiënt, waarvan men niet zeker is of men als huisarts dan wel als
vervanger wordt ontboden, dan is men verplicht te informeren.
Dit is voor de pas gevestigde arts niet prettig, omdat hij dit vrij-
wel steeds moet doen. Hij bedenke echter, dat een patiënt, die hem
geroepen heeft als huisarts, niet plotseling na zijn vraag van me-
ning zal veranderen, maar dat de verklaring van de reden van de
vraag de patiënt zal sterken in de overtuiging, dat hij een fatsoen-
lijk man als arts heeft gekozen.

Zou men de vraag vermijden in de hoop, dat men de patiënt
tegen diens wens zou kunnen behouden, dan is men niet alleen
oneerlijk, maar loopt tevens het risico, dat de patiënt, die hem
met wrevel accepteerde, omdat hij niets durfde zeggen, hem al te
kritisch beoordeelt en een slechte propagandist zal worden.

Nog steeds is het spreekuur vrij, hoewel de mogelijkheden tot
het raadplegen van specialisten de behoefte er aan eigenlijk reeds
geheel hebben weggenomen. Indien men iemand op het spreek-
uur krijgt, waarvan men weet dat hij bij een collega onder behan-
deling is, doet men goed hem er op te wijzen, dat het onjuist is meer
inzicht te verwachten van de moment-opname door een vreemde
dan van de film, die de huisarts te zijner beschikking heeft. Is men
reeds met het onderzoek begonnen, voordat men bemerkt met de
patiënt van een ander te doen te hebben, wat op spreekuur gebeuren
kan, dan late men zich niet verleiden tot het geven vau een afwij-
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kende mening, laat staan van een tegenstrijdig advies. Men stelle zo
mogelijk de patiënt gerust. Heeft men reden een afwijkend oordeel
te hebben, dan dele men dit zo mogelijk aan de huisarts mede. Men
trachte niet hem de loef af te steken en zodoende het vertrouwen te
ondermijnen.

Men ga er niet toe over een incidenteel spreekuurbezoek van
een patiënt van een collega in geregelde behandeling te laten over-
gaan. Hierop bestaat slechts een uitzondering, n.l. als de patiënt
na een ernstige poging tot overreding er op staat, dat een bepaalde
ziekelijke afwijking voor de huisarts verborgen blijft. Men bedenke
echter, dat men dan slechts noodgedwongen toegeeft aan een recht
van de patiënt, dat niet in overeenstemming is met diens belang,
zoals de medicus het ziet.

Indien aan de arts door eigen familieleden, die elders wonen,
advies wordt gevraagd of indien hij door patiënten over elders
wonende familileden wordt geraadpleegd, zij de arts uiterst voor-
zichtig met zijn uitlatingen. Een oordeel in de verte is natuurlijk
steeds een slag in de lucht. Willen eigen familieleden van de arts
door deze worden onderzocht, dan zal hij dit niet steeds kunnen
en wellicht ook niet willen afwijzen. Men geve dan zijn oordeel
door aan de huisarts en vermijde elke kritiek, die alleen berusten
kan op de wankele basis van de uitlatingen van de patiënten zelf.
Men wake er voor, dat men in een ziekteproces aan de hand van
inlichtingen gaat meedokteren. Een bezoek aan de patiënt samen
met de behandelende aÍs of met diens medeweten en met in acht-
neming van de collegiale gebruiken, die bij een consult behoren,
is de enige juiste weg.

Moeilijkheden ten gevolge van een verschillende zienswijze, zijn
ook te verwachten als twee artsen in een zelfde gezin praktizeren.
Ofschoon dit niet altijd te voorkomen is, mag men toch wel zeg-
gen, dat het zeer ongewenst is dat een dergelijke toestand bestaat
en dat men goed doet dit tegen te gaan. De wije artsenkeuze is
hier nauwelijks in het geding, omdat deze gewoonlijk een gezins-
keuze is.
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Indien een collega niet in staat is zijn praktijk uit te oefenen,
behoren de daarvoor in aanmerking komende collegae voor hem
waar te nemen tot (zo nodig) een regeling voor langere termijn
is getroffen. Dit geldt niet voor vakantie, waarvoor men tijdig
regelingen kan treffen. Deze regeling kan zijn een vervanger, die
van elders komt. Het zal van de onderlinge verhouding afhangen
en van de plaatselijke situatie of dit nodig is. Het is aanbevelens-
waardig ook tijdens vakantie over en weer voor elkaar waar te ne-
men. Dit geldt zeker voor afwezigheid van een enkele dag.

Indien men slechts voor een enkele dag voor elkaar waarneemt,
dient men zich te beperken tot wat noodzakelijk is. Het is niet no-
dig, dat het publiek de indruk krijgt, dat de medische praktijk voor
niet spoedgevallen ook 's zondags doorgaat en dat ,,dienst" heb-
ben een verplicht rooster is van diensturen, die door perioden van
rust worden gevolgd.

Ook wat betreft de behandeling van patiënten, die wel hulp no-
dig hebben, beperke men zich tot het noodzakelijke. De eigenlijke
behandeling late men aan de eigen huisarts over. Indien men rigo-
reus moet ingrijpen, b.v. spoed-opname, is het wenselijk met de
eigen arts te overleggen of hij er prijs op stelt zelf de regeling over
te nemen. Dit geldt zeker als men meent bij een patiënt, die onder
behandeling is, een ingrijpende verandering in de therapie te moe-
ten toepassen. Steeds moet de wil aanwezig zijn de collega voor
een onaangename situatie te vrijwaren.

Heeft men een patiënt behandeld als waarnemer voor de huis-
arts, dan is men er aan gebonden de patiënt niet ter behandeling
over te nemen voordat een half jaar verlopen is, tenzij men plaat-
selijk een andere regeling heeft getroffen. Dit geldt ook wanneer
men door controle of keuring met een patiënt van een collega uit
hetzelfde praktijkgebied in contact is gekomen.

Bij ongevallen, waarbij verklaringen rnoeten (en mogen) worden
ingevuld, zoals bij de S.V.B. e.d., vulle degene, die de eerste hulp
verleent, zelf het aangifteformulier in en draagt de verdere be-
handeling dan over aan de eigen huisarts op dezelfde wijze als
men dit doet bij een elders wonende patiënt, die buiten zijn woon-
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plaats door een ongeval wordt getroffen. Of men de honorering
voor de hulp zelf declareert of onderling verrekent, kan men
plaatselijk regelen. Over en weer zal dit wel meestal gelijk blijven.

Voor de uitoefening van de praktijk heeft de arts enkele aan-
wijzingen in acht te nemen. De inrichting van de spreekkamer is
reeds elders ter sprake gekomen. Zijn administratie dient behoor-
lijk te worden bijgehouden. Dit is niet de sterke zijde van vele
huisartsen, maar het is onaangenaam en schadelijk als nota's niet
juist zijn of onbestelbaar of soms zelfs verlopen.

Dit gold de financiële administratie. Het bijhouden van ziekte-
geschiedenissen is over het algemeen nog onvoldoende gewoonte
bij vele huisartsen. In de omstandigheden, waaronder vroeger werd
gewerkt met weinig wisseling van bevolking, met minder be-
moeienis van specialisten, kon het cerebrum van de arts een niet
te omvangrijke kartotheek nog wel vervangen. Momenteel is een
aantekening van de voornaamste feiten een noodzaak geworden,
in de eerste plaats voor de patiënt, maar ook in het belang van
de arts, die een overzicht van zijn praktijkgegevens zo goed ge-
bruiken kan, wil hij zijn uitgebreide ervaring werkelijk in kennis
omzetten. Tenslotte moet men niet vergeten, dat het algemeen be-
lang steeds dringender behoefte heeft aan gegevens, wil de bestrij-
ding van ziekten een reële basis hebben.

Met het maken van bezoeken ten huize van de patiënt houde
men rekening met de tijden, die ook in het gezin niet ongelegen
komen. Men houde zich aan een vast schema van tijden, voorzo-
ver dit niet door toevallige omstandigheden wordt gestoord. Ook
voor het gezinsleven van de aÉs zelf is dit het prettigst als de
maaltijden op vaste tijden kunnen plaats hebben. Het houden van
spreekuren zal nu eenmaal noodzakelijk moeten gebeuren op tij-
den, dat ook andere mensen werken. Voor hen, die in de bedrij-
ven werkzaam zijn, is dit ongetwijfeld ongemakkelijk en leidt het
tot werkverzuim. Toch ligt hierin geen voldoende reden om het
toch reeds zo onregelmatige leven van de artsen nog zwaarder te
belasten. De zitting van de rechtbank wordt ook niet naar de
avond verschoven om het de getuigen gemakkelijker te maken.
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Voor spoedgevallen is men natuurlijk altijd beschikbaar cn voor
patiënten, die buiten de woonplaats hun werk hebben en een gehele

dag zouden moeten verzuimen voor een enkel spreekuurbezoek, zal
elke arts op verzoek wel een uitzondering willen maken, zolang
er geen misbruik van wordt gemaakt. Het houden van een avond-
spreekuur dient daarom te worden afgewezen. Mocht een arts om
een bepaalde reden toch een avondspreekuur willen houden, dan
kan dit alleen in gezamenlijk overleg met de andere ter plaatse ge-

vestigde artsen en met toestemming van het bestuur van de afdeling
of van de plaatselijke huisartsenvereniging.

Het spreekuur van de arts behoort in het algemeen in zijn eigen
woning te worden gehouden. In grote plaatsen komt het wel voor,
dat er op een andere plaats zitting wordt gehouden, maar dan is
dat het officiële spreekuur-adres. In een zelfde plaats meer dan
één spreekuur-adres te hebben is veelal onnodig; indien bijzonde-
re omstandigheden dit wenselijk maken is plaatselijk overleg aan-
gewezen.

In sommige uitgestrekte praktijken is het houden van een
spreekuur in een nabij gelegen gemeente of buurtschap wel aan-
vaardbaar en soms zelfs aangewezen. Indien het een grensgebied
is, waar enige artsen uit de omgeving komen, is dit alleen toege-
staan na onderling overleg en met toestemming van het afdelings-
bestuur. Het motief tot het houden van zulk een buitenspreekuur
kan nl. zijn gelegen in concurrentiezucht en daardoor een bron
worden van onenigheid. Meestal is het zo, dat - al of niet op
aandringen van de bevolking - aan deze bevolking een grote
service wordt verleend, hoewel de hulp op zo'n ,,bijkantoor" niet
zo efficiënt zal kunnen zijn als op het (centrale) spreekuur. Maar
ook in dit geval is nader overleg en toestemming van het afdelings-
bestuur nodig, om grote onenigheid te voorkomen. Hierbij moet
nog worden opgemerkt, dat, als een huisarts zich in een plaats
vestigt waar een andere huisarts te voren al spreekuur hield, deze
laatste zich niet behoeft terug te trekken; hij kan zich op ver-
kregen rechten beroepen; deze rechten zijn echter niet overdraag-
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baar op een opvolger. Hoewel het niet verplicht is, zal het uit
praktisch oogpunt en met het oog op de goede collegiale verhou-
dingen, meestal wenselijk zijn, dat de nieuw gevestigde huisarts
met de buiten zijn woonplaats spreekuurhoudende collega tot
overeenstemming tracht te komen over de overname van dit prak-
tijkgedeelte.
Anders ligt de zaak, wanneer een arts zich vestigt in een kleine
plaats, waar tevoren geen arts was gevestigd en welke plaats niet
voldoende groot is voor een praktijk met een behoorlijk inko-
men, terwijl door het houden van spreekuren in een of meer na-
bijgelegen gemeenten of buurtschappen, de mogelijkheid tot het
totstandkomen van een behoorlijke praktijk rvel wordt geschapen.
Wanneer deze naburige gemeente of. deze buurtschap het praktijk-
centrum is van een andere arts, zal het houden van zo'n buiten-
spreekuur aldaar natuurlijk niet geoorloofd zijn. Is daar echter
nog geen arts gevestigd, dan zal de arts, die er spreekuur wil gaan
houden, in contact dienen te treden met de naburige artsen, die
dit praktijkgebied mede tot het hunne rekenen, en zal het oor-
deel van het bestuur van de afdeling of de plaatselijke huisartsen-
vereniging moeten worden gevraagd.

Vanaf het moment, dat dit contact tot stand is gebracht, heeft
geen der omgevende artsen recht spreekuur te houden in de be-
trokken plaats zonder toestemming van het afdelingsbestuur. Bij
de beoordeling van zo'n geval zal dan zeker de mogelijkheid tot
onenigheid en verscherpte concurrentie in aanmerking moeten
t'vorden genomen; aan de andere zijde diene men te overwegen,
dat hierdoor het tot stand komen van zulk een kleine praktijk
onmogelijk kan worden gemaakt en dat de bevolking dezer buurt-
schappen niet verstoken behoort te blijven van een service, waar-
op zij aanspraak mag maken.

Buiten het eigenlijke praktijkgebied zitdagen houden is een me-
thode, die men beter als kwakzalversmanieren kan kenschetsen.
Elke behandeling, die men op zich neemt, brengt consequenties
rnede. Men moet in geval van nood en bij bedlegerig worden van
de patiënten de behandeling kunnen blijven voortzetten. Het is

«



niet verantwoord een collega voor het feit te plaatsen, dat hij
iemand te behandelen krijgt, waarvan hij de voorgeschiedenis niet
kent en niet weet, welke medicamenten deze gebruikt. Dit slaat te
meer op behandeling op afstand en geldt ook voor specialisten,
die dit doen zonder de huisarts naar behoren op de hoogte te
houden.

Voor de jongere aís, die zich vestigt, kan het nuttig zijn kennis
te nemen van de ervaring van ouderen, die dezelfde periode heb-
ben moeten doormaken. Begin met geen vertrouwen te stellen in
beloften van mensen, die u tot vestiging animeren en die dan ze-

ker bij u zullen komen. Deze belofte wordt in gezondheid gege-

ven en in ziekte vergeten.
Tracht geen praktijk te krijgen door leveranciers, verzekerings-

agenten enz. Dit is niet alleen onwaardig, maar de op deze wijze
verworven praktijk is weinig bestendig, daar zij niet op vertrou-
wen berust.

De mindere ervaring en de meer beschikbare tijd zullen er al-
licht toe leiden, dat de jonge arts meer visites maakt per geval.
Sommige patiënten zullen dit op prijs stellen, zeker als voor hen
daar geen financiële consequenties aan verbonden zijn. Laat u
niet verleiden dit te hunnen believe op al te ijverige wijze te doen.
Er komt spoedig een tijd, dat het niet meer nodig is en het u min-
der convenieert; dan houdt u een ontevreden patiënt over, die ver-
wacht zijn gehele leven door u verwend te worden en anders een
andere arts gaat zoeken.

Heb vertrouwen in een bona-fide oudere collega, neem hem in
vertrouwen, hij zal zich uw patroon gaan gevoelen en u steunen
in veel moeilijkheden, ook met andere collegae. Van hem zult u
leren, hoe gij u het beste gedraagt in uw nieuwe omgeving, zowel
tegenover collegae als patiënten. Bedenk, dat de basis van vertrou-
wen gelegen is in het fatsoen; dat vertrouwen de basis is van een
praktijk, ook als deze nog in opbouw is.

Voor de samenwerking tussen huisarts en specialist wordt verwe-
zen r.aar de hoofdstukken IV, specialistische praktijk, IX, verhou-
ding huisarts specialist en XI, consult en verwijzing.
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Hooldstuk IY

SPECIALISTISCHE PRAKTIJK

De jonge collega, die zijn arts-examen en eventueel zijn militaire
dienst achter de rug heeft, staat voor de keuze zich op de algemene
praktijk toe te leggen of zich nader te specialiseren.

Dit laatste komt alleen in aanmerking indien men de economi-
sche consequenties van de opleiding wil en kan aanvaarden; de
opleiding heeft een voor elk specialisme vastgestelde duur en ge-
durende de opleiding wordt slechts een matig inkomen verdiend.
Het is begrijpelijk, dat, mede gezien deze extra opofferingen, de in
de toekomst te verwachten economische positie een belangrijke
overweging vormt bij de beslissing. Toch moge hier een waarschu-
wing klinken om dergelijke economische verwachtingen niet te
zeer te laten gelden. Ook op dit gebied geldt, dat wat vandaag een
zeer lonende werkkring lijkt, over een aantal jaren economisch veel
minder aanlokkelijk kan blijken, en omgekeerd.

Maar vooral bedenke men, dat de bevrediging in een dokters-
praktijk zeker niet alleen met financiële resultaten samenhangt.
Daarom ga de arts, die voor de keuze staat, allereerst grondig na
waar zijn belangstelling naar uitgaat en welke zijn capaciteiten zijn.
Om te slagen als specialist is een diepgaande kennis zowel van de
praktische als van de theoretische zijde van het gekozen vak nood-
zakelijk. Bovendien stelt elk specialisme zijn bijzondere eisen aan
hoofd en hand. Specialiseren betekent zich beperken en de com-
pensatie voor wat in de breedte wordt verloren, zal in de diepte
gevonden moeten worden.

Heeft de arts zijn keuze gedaan uit de talrijke specialismen (het
zijn er bij het schrijven van dit hoofdstuk 22) en een opleider ge-
vonden, dan is het van het hoogste belang, dat hij zich ten volle
aan die opleiding kan wijden, zonder daarin door ander werk
beperkt te worden.

De vraag of hij een goed specialist zal worden, hangt direct
samen met eigen ijver en toewijding; de eisen, die aan de opleiCing
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wordetr gesteld laten - gelukkig - voor de eigen verantwoordelijk-
heid een grote plaats open. De kandidaat-specialist zij er zich van
bewust, dat hij in zijn opleidingstijd de grondslagen moet leggen,
die hem niet slechts in staat stellen het vak zijner keuze uit te oefe-
nen op het ogenblik, dat hij zich, losgemaakt van zijn leermeesters,
vestigt, doch dat hij ook in staat moet zijn de snelle ontwikkeling
van techniek en kennis gedurende de tientallen jaren dat hij zal
praktizeren, te blijven beheersen.

Hiervoor is allereerst een zeer grondige vakkennis nodig als
onderlaag, waarop in verenigingen, congressen en door kritisch
kennis te kunnen nemen van de literatuur, kan worden voortge-
bouwd.

Ook hier geldt wat voor de arts in het algemeen gezegd is, dat
het een ethische eis is volkomen op de hoogte te zijn van zijn vak.

De jurisprudentie ten opzichte van kunstfouten, door de arts be-
gaan, stelt terecht aan een specialist hogere eisen dan aan een
huisarts.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst heeft in r93r door de instelling van de Specialisten
Registratie Commissie orde gesteld op de erkenning der specialis-
ten, Bepaalde minimum-eiscn werden ingevoerd, waaraan ieder
die als specialist erkend wil worden, moet voldoen. Deze regels,
die in de loop der tijden telkens uitgebreid en gepreciseerd zijn,
worden zo algemeen erkend (o.a. door ziekenfondsen, S.V.B., Mili-
taire Geneeskundige Dienst), dat een wettelijke bescherming van
de specialistentitel in ons land niet noodzakelijk lijkt.

Bij het stellen van deze regels heeft men zich tot dusverre be-
perkt tot normen betreffende de duur van de opleiding; deze moet
voldoende garantie geven dat men zich de kennis en techniek kan
verwerven, die nodig zijn om zich zelfstandig te vestigen.

Indien men aan de gestelde eisen heeft voldaan, kan de gewaagde
erkenning als specialist volgen.

Maar aan iedere arts mogen ook andere eisen worden gesteld,
nl. dat hij bereid is de helper te zijn van de lijdende mensen; dat
hij hun met de nodige toewijding zijn hulp wil verlenen; dat hij
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bereid is, voorzover het op zijn weg ligt, als arts de belangen van
de patiënt als eigen belangen te behartigen; met andere woorden,
dat hij niet slechts Àch zal beperken tot het geven van technische
hulp, maar dat hij naast de ziekte ook de zieke persoon niet uit
het oog zal verliezen. De ervaring leert, dat het nodig is hierop
nog eens de aandacht te vestigen, ook van degenen, die de opleiding
der a.s. specialisten in de hand hebben.

Het behoort tot hun taak assistenten in deze voor te gaan en hen
te wijzen op de waarde hiervan voor de genezing en op de plichten
van de arts, die de helper moet zijn van de zieke mens. In de sfeer
van een groot ziekenhuis komt d,eze Íacet van de geneeskunst niet
steeds voldoende tot haar recht. De veelheid van patiënten maakt
het moeilijk, dat de leidende specialist voldoende belangstelling kan
geven aan alle zieken, die op zijn afdeling worden opgenomen.
Het gebeurt zelfs wel, dat hij met sommigen geen enkel contact
heeft gehad. De specialisten, die zich hierbij op tijdgebrek beroe-
pen, zouden goed doen te rade te gaan bij even druk bezette col-
legae, die daartoe steeds de gelegenheid weten te vinden. Het is
de zuiver technische instelling, die maakt dat deze zijde van de
geneeskunst wordt verwaarloosd en de kunst terugbrengt tot kunde.

De artsen, die bereid zijn anderen op te leiden, zijn verplicht,
vooral door hun voorbeeld, van hen ook medici te maken in de
volle omvang. Het voorbeeld is hier van onschatbare waarde, omdat
juist de assistent vaak is ingesteld op het verweryen van feiten-
kennis en technische ervaring en hij het belang, uit medisch oog-
punt zowel als uit menselijkheid, van de persoonlijke toewijding
nog niet heeft ervaren.

Behoudens uitzonderingen kan men slechts voor één specialisme
erkend zijn. De erkenning vervalt door het doen van huisartsen-
praktijk of door het gedurende vijf jaar niet uitoefenen van zijn
specialisme.

Na volbrachte opleiding komt de vestiging aan de orde. Aan-
gezien de specialist bij zijn beroepsuitoefening aangewezen is op
samenwerking met huisartsen, met ziekenhuizen en met andere
specialisten, is bij zijn vestiging een oriëntering over de plaatselijke
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verhoudingen dringend noodzakelijk. Vooral aan de zekerheid in
een ziekenhuis te kunnen werken, dient veel aandacht te worden
geschonken.

Het is van het grootste belang, dat de afspraken met ziekenhui-
zen duidelijk zijn en voldoende waarborgen voor rechtszekerheid en
onafhankelijkheid van de specialist bevatten. In geval van twijfel
plege men overleg met het Bureau van de Maatschappij. In het ver-
leden is vaak te weinig de nadruk gelegd op deze regelingen.
Daardoor kon het voorkomen, dat specialisten in geval van moei-
lijkheden met ziekenhuisdirecties, somtijds in een zeer zwakke
positie bleken te verkeren.

Het vraagstuk der open en gesloten ziekenhuizen, dat de intense
belangstelling der Maatschappij heeft, hangt hiermede ten nauwste
samen.

Als vestigingsvormen komen in aanmerking vrije vestiging, prak-
tijkovername, associatie. Verder is er nog de mogelijkheid van een
ambtelijke werkkring, die eventueel gecombineerd kan zijn met
vrije praktijk. Bij praktijkoyername of associatie zullen de con-
tracten met zorg moeten worden bezien. Overeenkomsten voor
associatie behoeven de toestemming van het Dagelijks Bestuur der
Maatschappij. De bedoeling hiervan is medisch-ethische normen
te handhaven en inter-collegiale moeilijkheden, die bij ecn niet
goed geregelde associatie-afspraak zich gemakkelijk kunnen voor-
doen, te voorkometr.

Van tijd tot tijd rijzen er moeilijkheden over de onderlinge ver-
houdingen van super-specialisten tot het algemene specialisme,
waaruit zij zijn voortgekomen. In het hier volgende is afgezien van
plaatselijke verhoudingen, resp. afspraken, en is de kwestie aca-
demisch gesteld. De ,,super-specialisten" verkeren ten opzichte van
de andere specialisten in een soortgelijke positie als die, waarin
jaren geleden de specialisten zich ten opzichte van de huisartsen
bevonden. De huisarts moest werk afstaan aan de specialist. Dit
proces heeft zich vooral tussen rgoo en r93o in ons land afge-
speeld. Sommigen waren dankbaar, dat er specialisten kwamen;
anderen aarzelden om werk, dat zij altijd hadden gedaan, los te
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laten. Bepaalde voorschriften zijn hiervoor nooit gegeven. Nooit
zijn aan de huisaÍs bepaalde verrichtingen verboden. Maar de
geneeskundige en maatschappelijke ontwikkeling heeft aan het
specialisme daar, waar het nuttig werk doet, zijn plaats gegeven.
De Maatschappij staat op het standpunt, dat de verhouding van
de super-specialismen tot de algemene specialismen zich op over-
eenkomstige wijze moet ontwikkelen en dat het niet juist is aan de
algemene specialisten beperkingen op te leggen.

Het belang van de patiënten zal hier de doorslag moeten geven
en men mag vertrouwen, dat de huisartsen bij advies of verwij-
zing met de nieuwe mogelijkheden voldoende rekening zullen hou-
den. Op de duur zal op die wijze het super-specialisme - men denke
hierbij zowel aan de onderdelen van de interne geneeskunde als
van de chirurgie - z'n goed recht moeten bewijzen en daardoor zijn
plaats veroveren.

Het ligt in de hier ontwikkelde gedachtengang, dat de ,,9€won€
specialisten" niet door aankondigingen de indruk wekken ook op
het gebied van een of meer super-specialismen in het bijzonder
deskundig te zijn.

Aankondigingen als Dr. K, chirurg, ook voor Urologie en Ortho-
pedie, of Dr. Y, internist, ook voor Hartziekten en Reumatische
Ziekten, behoren niet rneer voor te komen.

De specialist beperke zijn werkkring in het algemeen tot het
praktijkgebied, waarin hij gevestigd is. Het spreekuur houden in
een plaats buiten zijn woonplaats is alleen toegestaan, indien hier
geen vertegenwoordiger van hetzelfde specialisme gevestigd is. Een
verdere voorwaarde hierbij is, dat de plaats waar spreekuur ge-

houden wordt, min of meer aansluit aan het praktijkgebied van
de specialist. Het zou b.v. niet behoorlijk zijn, dat een Amsterdam-
se specialist in Delft spreekuur ging houden of een Rotterdammer
in Zaandam. Geen bezwaar behoeft er in het algemeen tegen te
bestaan, dat in een plaats, die tussen twee centra in is gelegen, uit
beide centra beoefenaars van een zelfde specialisme spreekuur ko-
men houden.

Degene, die een spreekuur in een plaats buiten zijn eigenlijk
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werkgebied wil houden, moet er zich van bewust zijn, dat hij daar-
mede de verplichting op zich neemt voor zijn patiënten in die plaats
de volle verantwoordelijkheid te dragen en dus ook in noodgeval-
len en's nachts hulp verlenen.

Vestigt zich echter een specialist in een plaats, waar een vak-
genoot van te voren al spreekuur hield, dan is deze laatste niet ver-
plicht zich terug te trekken. Hij kan zich ten deze op verkregen
rechten beroepen. Deze verkregen rechten zijn echter niet over-
draagbaar op een opvolger.

Hoewel het dus niet verplicht is, zal het uit praktisch oogpunt
en met het oog op de goede collegiale verhoudingen, meestal wen-
selijk zijn, dat de nieuw gevestigde specialist met de buiten zijn
woonplaats praktizerende collega tot overeenstemming komt over
de overname van dit praktijkgedeelte.

Het op spreekuur geregeld behandelen van patiënten, die veraf
wonen, brengt grote gevaren mede. Voor sommige specialismen
kan dit wel eens noodzakelijk zijn, omdat zij slechts weinig sprei-
ding vertonen. Voor overal aanwezige specialismen is dit zeker in
het algemeen niet wenselijk te achten. De gevaren, verbonden aan
het ontbreken van voldoende contact bij een plotselinge hulp ver-
eisende situatie of bij een intercurrente ziekte, die bedlegerig maakt,
maken dat de specialist even goed als de huisarts de patiënt aan
een collega behoort over te dragen als hij niet of niet langer (b.v
bij verhuizing van de patiënt) de consequenties van zijn behandeling
kan aanvaarden.

Eigenaardige moeilijkheden kunnen zich voordoen als een spe-
cialist zich vestigt in een plaats, waar zijn specialisme tot nu toe
als nevenspecialisme door een andere specialist werd uitgeoefend.

In de praktijk zijn hierbij de volgende elementen van belang: de
erkenning door de S.R.C. van het ,,dubbelspecialisme", de wijze
van honorering door de ziekenfondsen, de houding van het zieken-
huisbestuur en die van de ter plaatse gevestigde collegae.

Het is echter gewenst, dat de hierbij in aanmerking komende
vragen zoveel mogelijk uit één oogpunt worden bezien en niet al
te zeeÍ afhankelijk worden gesteld van plaatselijke wensen of af-
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spraken. Voorop staan twee dingen: a. vestiging is vrij en b. oude
rechten, die op goede grondslagen berusten, mogen niet zonder
meer ter zijde worden geschoven.

Als voorbeeld nemen wij: een gynaecoloog vestigt zich in een
plaats, waaÍ een chirurg-gynaecoloog tot nu toe de gynaecologische
praktijk deed. Er zijn met betrekking tot de status van de chirurg-
gynaecoloog drie mogelijkheden:

1e. hij stamt nog uit de tijd, dat gynaecologie en chirurgie als een
dubbelspecialisme konden worden erkend en hij heeft die erken-
ning ook verkregen;

2e. hï1 kan krachtens zijn voor-opleiding zowel aanspraak maken
op een erkenning als chirurg als op een erkenning als gynaeco-
loog, maar heeft het eerste gekozen;

3e. hij is alleen voor chirurgie erkend, maar door het ontbreken
van een gynaecoloog ter plaatse en in de naaste omgeving
oefent hij ook gynaecologische praktijk uit.

Vragen wij nu: heeft de chirurg-gynaecoloog het recht de gynae-
cologie te blijven uitoefenen, dan moet in geval I die waag met
ja worden beantwoord, op grond van verkregen rechten. In geval
2 kan men formeel niet van verkregen rechten spreken, want de
regeling der S.R.C. geeft nooit recht op uitoefening van twee spe-
cialismen. Hier moet dus het ,,verkregen recht" uit omstandigheden
voortvloeien. In geval 3 is de term ,,verkregen rechten" niet meer
op zijn plaats. Wat deze chirurg deed is een nood-voorziening,
waaraan in het algemeen geen rechten kunnen worden ontleend.

Heeft de dubbel-specialist dus in sommige gevallen het recht zijn
beide praktijken voort te zetten, ook in die gevallen zal dit toch als
regel noch in zijn eigen belang, noch in dat van de goede intercol-
legiale verhoudingen wenselijk zijn. Het is daarom zeker gewenst en
ook gebruikelijk, dat de partijen trachten tot overeenstemming te
komen over een schikking, waarbij de dubbel-specialist zich ten
gunste van zijn collega uit zijn tweede specialisme terugtrekt.

De chirurg-gynaecoloog is het beste voorbeeld van een dergelijke
dubbele functie. Toch vindt men ook soortgelijke moeilijkheden
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bij de vestiging van een röntgenoloog in een plaats, waar b.v. de
chirurg of internist de gehele Röntgenologie (dus niet alleen die
van zijn eigen patiënten) in handen had. In dit geval is een voort-
zetting van die status in het algemeen niet gewenst. Hierbij kun-
nen echter ook afspraken met ziekenhuizen en toezeggingen van die
zijde grote betekenis hebben. Een zonder tegenprestatie opeisen
van deze praktijk door de volbloed röntgenoloog, is als regel ook
niet aanvaardbaar. Hier is het dus noodzakelijk, dat partijen tot
overeenstemming komen. Gelukt dit niet in eerste aanleg, dan is
het sterk aan te bevelen om vroegtijdig bemiddelaars of arbiters
te zoeken, die buiten de situatie staan.

In geen geval mag de gevestigde dubbel-specialist zijn invloed
aanwenden om te trachten de vestiging van de nieuwe specialist
te verhinderen. In de bovengenoemde voorbeelden zijn nog lang
niet alle mogelijkheden aangeduid.

Er kunnen zich ook in de toekomst weer nieuwe complicaties
voordoen. Een erkenning van psychotherapie als zelfstandig spe-
cialisme zou nieuwe problemen van deze aard opwerpen. Met goede
wil en zo nodig onder leiding van een objectieve buitenstaander is
het altijd mogelijk om tot een vergelijk te komen. Wellicht ten
overvloede zij opgemerkt, dat het bovenstaande niet slaat op de
verhouding van superspecialisten tot de grondspecialismen, waar-
uit zï1 z\n voortgekomen; deze werd eerder reeds besproken.

Omtrent de samenwerking tussen specialisten en huisartsen zijn
enige malen regels door een Algemene Vergadering vastgesteld;
hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk IX, verhouding huisarts-
specialist.

In de uitoefening van zijn beroep werke de specialist steeds
samen met de huisarts. Hij houde deze tijdig op de hoogte van
alles wat hij van de patiënt behoort te weten.

Het moet vermeden worden, dat de huisarts niet weet wat met
zijn patiënt geschieden zal of geschied is. De huisarts is toch de
raadgever, waartoe de familie zich zeer vaak wendt, maar hij kan
bij belangrijke beslissingen of gebeurtenissen niet met de familie
praten als hij van de stand van zaken niet voldoende op de hoogte
is.
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Anderzijds profitere de specialist - b.v. bij indicatie-stelling voor
operaties - van de kennis van de huisarts over de persoonlijkheid
van de patiënt en over zijn omgeving.

Hoewel het spreekuur van de specialist vrij is en de patiënt het
recht heeft - behoudens voorwaarden voor vergoeding der kosten,
door derden gesteld - buiten zijn huisarts om de specialist zijner
keuze te raadplegen, is het toch uiterst gewenst, dat de specialist
de huisarts op de hoogte brengt van zijn bevindingen. Men dient
hierbij wel in het oog te houden, dat de patiënt akkoord moet gaan
met deze kennisgeving; het komt echter slechts zelden voor, dat
deze - op het belang hiervan gewezen - bezwaren maakt.

Staat het de specialist vrij op zijn spreekuur een patiënt in be-
handeling te nemen, voor een bezoek aan huis bij de patiënt is
voorafgaand overleg met de huisarts een door de Maatschappij
steeds als eis gestelde voorwaarde, waarvan alleen bij bijzondere
urgentie - of in het zeldzame geval, dat de patiënt geen huisarts
heeft - mag worden afgeweken.

De specialist behoort naast zijn eigen werk geen algemene me-
dische praktijk te doen; ook niet in de vorm van algemene con-
troles of algemene keuringen. Keuringen en controles op eigen
vakgebied zijn uiteraard toegestaan.

De vraag is in hoeverre een specialist in ambtelijk verband -
b.v. als directeur van een ziekenhuis of sanatorium - hierop een uit-
zondering maakt. Vroeger werd deze vraag in het algemeen beves-
tigend beantwoord. Er zijn hieraan echter zeker nadelen verbonden
en men beperke dit dus tot die gevallen, waar er om praktische re-
denen niet aan te ontkomen is.

Bij de uitoefening van zijn vak houde de specialist zich aao zljn
eigen werkterrein. Meent hij dat er aanleiding is om therapeutisch
of diagnostisch hier buiten te gaan, dan plege hij overleg met de
huisarts of via deze met andere specialisten.

Bij behandeling door meer dan één specialist tegelijk is het van
het grootste belang, dat een der artsen het centrale punt vormt
waar alle overleg samenkomt. Bij de thuis behandelende patiënt
zal dit de huisarts zijn. In een ziekenhuis zal evenzeer één arts,
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als regel een van de behandelende specialisten, deze taak van cen-
trale Íiguur op zich moeten nemen. Deze centrale figuur heeft dus
dezelfde plichten, die een alleen werkende specialist heeft ten aan-
zien van het contact met de patiënt of diens familie, maar boven-
dien moet hij coördinerend werken en zorgen, dat bij de thera-
peutische en diagnostische ingrepen voldoende aandacht wordt ge-

schonken aan de persoonlijkheid van de patiënt, die dit alles moet
ondergaan. Hij is ook degene, die verantwoordelijk is voor het
contact met de huisarts en die zorgt, dat de patiënt bij ontslag op
de juiste wijze aan de huisarts wordt overgedragen.

De eis, dat de specialist zich in zijn werk tot zijn eigen gebied
moet beperken, houdt niet in dat hij aan zijn belangstelling de-
zelfde begrenzing moet opleggen. Integendeel, even goed als de
huisarts of welke andere arts ook, behoort hij steeds bij al zijn be-
slissingen de gehele mens te zien. Zijn taak is niet bepaalde tech-
nische handgrepen lege artis uit te voeren, doch een zieke mens te
leiden op de weg naar genezing.

Bovendien zal hij, naarmate hij dieper in zijn specialisme door-
dringt, steeds weer ervaren, dat hij voor diagnose en therapie zijn
voordeel kan doen met de kennis van op ander gebied gevonden
afwijkingen. Niet ten onrechte stelt de Specialisten Registratie
Commissie als eis, dat gedurende de opleiding geregeld contact met
andere specialismen plaats vindt.

Het spreekt vanzelf, dat de specialist er toe moet medewerken,
dat de huisarts, indien dit om welke reden ook gewenst wordt, een
operatie kan bijwonen. De vroeger gebruikelijke gewoonte om aan
de huisarts narcose, assistentie of nabehandeling op te dragen, raakt
door de bijzondere eisen, die aan een en ander tegenwoordig wor-
den gesteld, in onbruik en zal in het algemeen ook niet gewenst
zijn. Enig recht om dergelijke hulp te verlenen kan niemand ooit
laten gelden. De operateur is uiteindelijk verantwoordelijk, met
name ook voor de keuze van zijn hulpkrachten.

Het in het buitenland wel bestaande misbruik der dichotomie,
waarbij de huisarts, die een patiënt naar een specialist verwijst, een
deel van het specialistenhonorarium krijgt, heeft bij ons gelukkig
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altijd onverdeelde afkeuring gevonden.
Om zelfs de schijn van onjuiste handelingen te vermijden is het

wenselijk, dat de huisarts voor honorering van diensten aan zijn
patiënt in verband met operatie e.d. bewezen, een eigen rekening
schrijft.

Half-specialismen in die zin, dat een medicus naast algemene
praktijk ook nog een erkend specialisme uitoefent, zijn in strijd met
de bij ons te lande geldende regelen. Zodra het niet- of nog-niet-
erkende specialismen of alleen bepaalde behandelingsmethoden be-
treft, wordt de zaak moeilijker. Dan doet zich een gamma van
variaties voor tussen volkomen geoorloofd en beslist afkeurens-
waardig.

Wanneer iemand met diepgaande kennis en grote ervaring van
tropische ziekten wil bekend maken, dat hij zich voor behandeling
hiervan beschikbaar stelt, kan men moeilijk bezwaren maken. Wan-
neer een arts op naambord of anderszins aan het publiek bekend
maakt, dat hij allerlei ziekten met het nieuwste stralen-therapeu-
tische-instrument behandelt, dan is dit medisch-ethisch ongeoor-
loofd. Dit doet ons denken aan het grapje van een jonge arts, die
aan zijn collega's verzekerde, dat hij spoedig een grote praktijk zou
hebben en op de waag hoe hij dat zou aanleggen, antwoordde:
Ik schroef een groot bord aan mijn deur: Dr. X, behandeling met
bicarbonas natricus.

Tussen deze twee uitersten liggen tal van andere gevallen, waar-
in meest plaatselijke gebruiken en overweging van alle bijzonder-
heden zullen moeten medetellen bij de beslissing over het al of
niet geoorloofd zijn van bepaalde aankondigingen. Voor het aan-
kondigen van niet of nog niet erkende specialismen of alleen van
bepaalde behandelings methoden is voorafgaande toestemming van
het bestuur van de afdeling of van de plaatselijke specialistenver-
eniging nodig. Het bestuur zal, alvorens toestemming te geven,
zich er van vergewissen, dat persoonlijke reclame hier niet op de
voorgrond treedt en dat de betrokkene inderdaad een duidelijke
extra bekwaamheid bezit op het gebied, waarin hij dit aankondigt,
terwijl het in de beoordeling zeker een groot verschil zal maken of
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iemand zich uitsluitend of bijna uitsluitend beperkt tot het beoefe-
nen van het onderdeel der geneeskunde, dat hij speciaal aankon-
digt, of dat hij daarnaast een volledige huisartsenpraktijk blijft
uitoefenen of een praktijk in een erkend specialisme. In de Iaatste
gevallen ontmoet de aankondiging namelijk veel meer bezwaar.
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HooÍdstuk Y

ZIEKENHUISPRAKTIJK

In dit hoofdstuk zal besproken worden het ziekenhuis in zijn
betekenis voor patiënt en arts.

Een ziekenhuis in de ruimste zin is een inrichting, waar zieken
worden opgenomen, verpleegd, onderzocht en behandeld, met het
uiteindelijke doel tot een zo mogelijk volledige genezing van de
zieke te komen en zijn lijden te verzachten. Het hangt af van de
ziekte, waaraan de patiënt lijdt, of hier het accent zal vallen op de
behandeling dan wel op de verpleging. Bij het eerste denkt men
meer aan een ziekenhuis in engere zin; bij het tweede komt een
verpleeginrichting in aanmerking.

Ziekenhuis.

Bij uitstek is het ziekenhuis de plaats voor de arts, waar vooral
technisch moeilijke en gecompliceerde handelingen kunnen worden
verricht. Deze handelingen liggen zowel op diagnostisch als thera-
peutisch gebied. Ook in de ziekenhuizen is een specialisatie ont-
staan. We kennen naast de algemene ziekenhuizen, die meestal
een samenvoeging zijn van gespecialiseerde afdelingen, zieken-
huizen voor longziekten (sanatoria), voor geesteszieken (psychia-
trische inrichtingen), voor ooglijders, enz. Met de toename van de
medische kennis is de uitrusting voor diagnostiek en therapie in
de ziekenhuizen allengs in omvang toegenomen. Dat die gepaard
gaat met een gedurige toename in kosten, zowel wat aanschaf als
bediening betreft, spreekt vanzelf. Men vraagt zich af. waarheen dit
Ieidt. Moeten wij ons licht gaan opsteken bij de bedrijven? Moet
de bedrijfs-econoom ons raden? Moeten wij de ziekenhuizen meer
concentreren om tot een efficiënter exploitatie te komen? OÍ zal
een hogere welstand dit alles mogelijk moeten maken?

Bij het bezien van deze vragen bedenke men, dat het behandelen
van zieken een onderdeel is van de beschaving, een stuk van onze
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cultuur. Als zodanig is deze ontwikkeling, die de mens ten goede

komt, niet tegen te houden.

V erpleeg-inrichting.

Bij de hoogbejaarden en bij vele langdurige zieken zal de ver-
pleging de hoofdzaak zijn. Het is mogelijk, dat men voor deze
zieken afdelingen ontwerpt, waar de verpleging tot haar volle ont-
plooiing kan komen, terwijl het medisch-technische gedeelte op
eenvoudige leest is geschoeid. Men mag de zieken slechts naar deze
afdelingen overbrengen wanneer gebleken is, dat aan een volledige
genezing, respectieve verbetering, al datgene gedaan is wat moge-
lijk was, en dat datgene, wat misschien nog te bereiken is, door ver-
pleging alleen kan worden gebracht.

Hiertoe behoren niet alleen zieken waarbij men geen belangrijke
mate van herstel meer verwacht, maar ook b.v. de reconvalescenten,
lijders aan beenbreuken in gipsverbanden geplaatst enz. Wanneer
de behandeling weer meer technische hulpmiddelen behoeft, kan
de patiënt teruggeplaatst worden naar het ziekenhuis. Men heeft
dan het voordeel dat, althans tijdelijk, het ziekenhuis wordt ont-
last, waardoor de vrijgekomen bedden kunnen worden dienstbaar
gemaakt aan de patiënten, die een meer actieve behandeling of
ingrijpend onderzoek behoeven.

Open en gesloten ziekenhuizcn.

De ziekenhuizen worden verdeeld in open en gesloten zieken-
huizen. In een volledig open ziekenhuis kan iedere arts zijn eigen
patiënten behandelen. Dit geldt voor specialisten en in bepaalde
gevallen ook voor huisartsen. In een volledig gesloten ziekenhuis
worden de opgenomen patiënten uitsluitend behandeld door de
aan het ziekenhuis verbonden geneeskundigen. Hierdoor wordt de
behandeling door de huisarts of specialist, voor zover deze niet aan
het ziekenhuis verbonden is, onderbroken en tijdelijk in andere
handen gelegd. Er zijn talrijke tussenvormen, die in de praktijk
hun bestaansrecht hebben bewezen. De problemen die zich bij de
kwestie der open of gesloten ziekenhuizen voordoen, betreffen de
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belangen van de patiënt, die van de artsen en die van het ziekenhuis,
terwijl hier ook de opleidingsproblemen bij in 't geding komen.
De Maatschappij heeft van haar uitvoerige bemoeienis met deze
materie blijk gegeven in een aantal rapporten.

Het gedrag van de arts in het ziekenhuis.

Bij het bezoeken van patiënten, die in een ziekenhuis worden ver-
pleegd, zal men zich houden aan de algemene ordebepalingen van
het huis. Zo enigszins mogelijk zal men voor zijn bezoeken die
tijden kiezen, die vallen buiten de uren, welke voor familiebezoek
zijn vastgelegd, en buiten de rusturen. Ook trachte men de uren,
waarop de zusters aan tafel gaan, te ontzien.

Weest in een ziekenhuis nooit luidruchtig. Gij weet immers niet,
wat zich achter die gesloten deuren afspeelt. Stilte is hier een ge-
biedende eis. Meent niet, dat gij in een ziekenhuis niet moogt
lachen. Ook de sfeer van het ziekenhuis verlangt opgewektheid,
maar geen uitbundigheid. Het hoort vanouds tot de goede manieren
dat de arts niet met brandende sigaar of sigaret zijn patiënten be-
zoekt. Het roken zou de patiënt kunnen hinderen en het geeft de
indruk alsof de arts zijn aandacht tussen rookgenot en patiënt ver-
deelt.

Het gedrag van de arts legenover eigen patiënt en diens familie.

Wanneer een patiënt in een ziekenhuis wordt opgenomen, komt
hij vaak te staan tegenover hem onbekende specialisten. De moge-
lijkheid is dus aanwezig, dat de patiënt zo maar niet aanstonds
zijn vertrouwen aan de ,,nieuwe dokter" zal schenken. Indien dit
mocht blijken, trachte men het vertrouwen te verwerven in een
openhartig gesprek. Hierbij tone men begrip voor de mogelijke
aanwezige angst voor een te verrichten onderzoek of operatie. Men
denke steeds aan de algemene regel, dat men een ander moet be-
handelen zoals men zelf, in dezelfde omstandigheden verkerend,
gaarne zou willen worden behandeld.

Indien de behandeling een gunstig resultaat heeft, de patiënt
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zich beter gaat voelen, de temperatuur daalt, de klachten verminde-
ren of verdwijnen, de eetlust toeneemt en de natuurlijke slaap
wederkeert, wordt de verhouding arts-patiënt in gunstige zin be-
invloed. De patiënt komt tot de overtuiging, dat hij met recht ver-
trouwen heeft in zijn medicus. De arts zal zich gesterkt voelen
in zijn inzicht in het onderhavige ziekteproces, nu zijn diagnose
en de daarop ingestelde behandeling juist blijken te zijn. Maar
indien de door de arts ingestelde behandeling niet tot succes leidt,
zal zich zowel bij de patiënt als bij zijn omgeving een zekere on-
rust ontwikkelen. De arts zal dan hebben na te gaan of zijn inzicht
in de ziekte en behandeling juist zijn. Mocht hij hieraan maar
enigszins twijfelen, dan is het zijn plicht zonder uitstel advies in
te winnen bij de in verband met de problemen die het geval stelt,
meest aangewezen specialist. Hij late dan geen kostbare tijd voor-
bijgaan. Het ziekte-proces kan immers snel ontwikkelen en een
graad bereiken, waar hulp niet meer mogelijk is. Wee de arts,
die met een bezwaard geweten zijn weg zal moeten vervolgen!

De opname in een ziekenhuis brengt mede, dat de patiënt zijn
gezin moet verlaten. Vooral voor een moeder is dit vaak een diep
in haar leven ingrijpende gebeurtenis. Haar gedachten en haar
zorgen zullen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis steeds blijven
uitgaan naar haar gezin. Het is dus van het grootste belang, dat
het probleem van de gezinsverzorging tijdens de afwezigheid van
de moeder zo goed mogelijk wordt opgelost. Het geeft aan de moe-
der, die patiënte is, de geestelijke rust, die zo nodig is voor de ge-
nezing. Hoe langer het verblijf van de moeder in een ziekeninrich-
ting zal duren, des te groter wordt dit probleem, zowel ten opzichte
van de kinderen als van de echtgenoot. Men denke hier vooral
aan de sanatoria, waar men dagelijks voor deze problemen wordt
gesteld. De arts moet over veel bezonnenheid, menselijkheid en
tact beschikken om de sfeer te helpen scheppen, waarin de patiënt
de berusting vindt om zijn kuur tot een goed einde te brengen. Ook
tegenover de familie van de patiënt geve men blijk van zich te
kunnen verplaatsen in zijn gemoedstoestand. Tracht niet gezag te
verwerven door het aannemen van een autoritaire houding. Zij
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kan op verlegenheid berusten of zelfs valse schijn zijn, die onkunde
moet bemantelen.

Als gevolg van de ontwikkeling der geneeskunde en de daarmede
gepaard gaande specialisatie zal, in bepaalde gevallen, meer dan
één specialist zich met één patiënt bemoeien. Het gevaar bestaat,
dat de belangstelling in de persoon van de patiënt wordt over-
schaduwd door de belangstelling in zijn organen. De patiënt zal
zich hierdoor in meer of mindere mate verwijderd voelen van zijn
onderzoekende specialisten; hij zal veelal de gang van zaken niet
meer kunnen volgen en gelaten de onderzoekingen ondergaan.
Toch heeft hij behoefte aan een vertrouwelijk woord van iemand
die zich verdiept in zijn persoonlijke omstandigheden.

Laat daartoe iedere nieuwe specialist aan de patiënt zeggen
waarvoor hij komt. Laat de ccntrale liguur van de onderzoekende
specialisten ervoor zoÍEen, eventueel met de hulp van de huisarts,
dat het persoonlijk contact blijft bestaan. Laat hij degeen zijn tot
wie de patiënt al zijn vragen kan richten, zodat deze, gerustgesteld,
zich kan onderwerpen aan de soms talrijke ingrijpende behande-
lingen.

Gedrag van de arts tegenovil een patiënt, die door een andere arts
wordt behandeld.

Indien men een patiënt behandelt, die op één kamer verpleegd
wordt met anderen, komt men onwillekeurig, zij het zeer opper-
vlakkig, met dezen in aanraking. Men zorge er voor, dat dit contact
oppervlakkig blijve. De verhouding patiënt-arts is er een, die op
vertrouwen berust. Raak niet aan deze verhouding; gij zoudt haar,
zelfs zonder het te willen, kunnen verstoren. En daarmede doet
gij onrecht aan uw collega en schaadt mogelijk zijn patiënt.

Y erhouding art s -zie ke nhuis b e st uur.

In het gesloten ziekenhuis benoemt het bestuur de behandelende
arts. In het open ziekenhuis bestaat een directe relatie tussen arts
en bestuur in minder sterke mate. Indien de arts door het bestuur is

aangesteld, zal de arts rechten krijgen en plichten hebben te ver-
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vullen. Zowel deze rechten als plichten zullen moeten vallen binnen
de grenzen, die een goed arts aanvaardbaar acht. Hij zal in volle
vrijheid en volgens eigen geweten zijn medische kennis in praktijk
moeten brengen. Hij zal zich moeten kunnen houden aan de door
de Maatschappij en haar organen vastgestelde voorschriften. Het
is daarom wenselijk dat de arts, alvorens zich aan een ziekenhuis
te verbinden, overleg pleegt met het Bureau van de Maatschappij.

De arts van zijn kant moet begrip tonen voor de plichten tegen-
over het ziekenhuisbestuur.

G e ne esh e e r- D ire c t eur.

De geneesheer-directeur zal als schakel dienen tussen het zieken-
huisbestuur en de medische aangelegenheden. Deze betreffen zowel
personen als zaken. Hij zal zijn bestuur hierin moeten adviseren.
Voorzover het de medische aangelegenheden betreft, doet hij goed
zoveel mogelijk de in het ziekenhuis werkende artsen, a fortiori de
door het bestuur aangestelde artsen, in zijn beraadslagingen te be-
trekken. Geregeld overleg met de staf kan de samenwerking zeer
ten goede komen. Hierdoor komen de beslissingen op bredere basis
te staan. Bovendien toont hij aldus zijn goede wil aan zijn collega's
en dient hiermede de in een ziekenhuis zo nodige goede sfeer. De
ziekenhuis-uitrusting is bovendien te veel omvattend en verandert
te snel, dan dat deze door één algemeen arts voldoende kan worden
beoordeeld.

Het is de taak van de geneesheer-directeur zljrr waakzaam oog
te laten gaan over alles wat er in het ziekenhuis omgaat. Hij zal
de kleinigheden weten te onderscheiden van belangrijke, eventueel
principiële zaken. Hij grijpe in, waar hij meent dat het juiste pad is
verlaten. Hierbij geve men hem de grootst mogelijke medewerking.
Indien men zelf is tekort geschoten, aarzele men niet dit ruiterlijk
te bekennen, zo nodig verontschuldigingen aan te bieden. Zo wor-
den de onmisbare voorwaarden geschapen voor een goede samen-
werking.
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D ir ec t ric e ol adjuct -directric e.

Aan de directrice is, naast de vele huishoudelijke aangelegen-
heden, bij uitstek opgedragen alles, wat de zorg voor en de leiding
van het verplegend personeel betreft. Vooral in de na-oorlogse
jaren en ook thans nog is dit gebleken geen sinecure te zijn. Men
moet als arts er toe medewerken, dat deze zorg, voorzover zij het
verplegend personeel betreft, door zijn toedoen niet groter wordt.
Men drage er toe bij, dat conflicten worden voorkomen.

De directrice kan invloed ten goede uitoefenen op de geest,
die onder het personeel heerst. Dit is voor ieder die werkt in het
ziekenhuis van belang, zeker niet in het minst in het belang van de
patiënten.

Hooldverpleegster.

Op een ziekenafdeling is de hoofdverpleegster de centrale fi-
guur. Bij het maken van afspraken voor patiënten richte de arts
zich uitsluitend tot haar of haar plaatsvervangster. Zij legt de op-
drachten schriftelijk vast en brengt ze ter kennis van diegene, die
de opdracht moet uitvoeren. Men bedenke, dat de hoofdverpleeg-
ster als centrale figuur het druk heeft en uiterst belangrijk werk
doet. Tezamen met de arts draagt zij een grote verantwoording.
Zij zullen elkander bij de uitvoering van hun taken tot steun moeten
zijn.

Verpleegster.

Het contact van de dienstdoende arts met de verpleegsters en
leerling-verpleegsters, zal uit de aard geringer zijn en van minder
belang. Men grijpe de gelegenheid aan, waar deze zich voordoet,
vooral wanneer het een leerling betreft, door een passende uitleg
bij te dragen tot haar vorming. Het is mede de taak van de arts,
de leerling-verpleegster te wijzen op haar plicht tot geheimhouding.
De wet stelt deze eis eerst aan de verpleegster, wanneer zij op het
punt staat haar Staatsdiploma uit handen van de examen-commissie
te ontvangen. Staande voor deze commissie legt zij de op haar di-
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ploma afgedrukte belofte af en bekrachtigt deze door haar hand-
tekening.

OperatiezuEter,

Het werk in de operatiekamer wordt verricht door specialisten,
bijgestaan door het personeel van de operatiekamer. Vaak zijn er
verscheidene operatie-zusters, van wie één het hoofd is. Het werk,
dat in de operatiekamer wordt verricht, is voor de patiënt uiterst
belangrijk. De operatiezuster is zich hiervan zeer wel bewust. Zij
moet het instrumentarium en de apparatuur in een bedrijfs-zekere
staat houden en zorgen dat voor de benodigde instrumenten de
hoogst mogelijke steriliteit bereikt wordt. Haar taak is uitermate
verantwoordelijk en neemt steeds in omvang toe. Zij zal in het
volbrengen daarvan moeten steunen op de adviezen van de be-
trokken speciatsten. Hiertoe zal een voortreffelijke samenwerking
moeten bestaan. Hier zal zich een teamgeest moeten ontwikkelen,
waarin ook de minder ervarenen zullen worden opgenomen. Het
werk zal met enthousiasme moeten worden verricht en het hoogst
bereikbare zal als doel voor ogen staan. De operateur zal hier de
drager moeten zijn van de goede geest. Dit zal bezielend werken
op zijn medewerkers.

In het open ziekenhuis moet de operatiezuster met vele specia-
listen samenwerken. Zij maakt met hen de afspraken voor de te
verrichten operaties. Hiervoor is vaak een grote inschikkelijkheid
noodzakelijk, zowel van de kant van de operatiezuster als van de
kant van de operateur. Immers, met zeer velen moet een afspraak
worden gemaakt. Dat de belangen wel eens zullen botsen is niet
altijd te vermijden. Soepelheid van de zijde van de operatiezuster
en begrip van de operateur voor haar moeilijkheden zullen steeds in
staat zijn dezete overwinnen.

Tenslotte richte men het werk zo in, dat de operatiezuster tijd
heeft om haar maaltijden te gebruiken en dat haar rusttijden wor-
den ontzien. Spoedgevallen en bijzondere omstandigheden zullen
toch al vaak genoeg de uitvoering van deze goede voornemens
beletten.
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De operatie-programma's behoren op een discrete wijze te wor-
den aangekondigd. Men vermelde hierbij niet de naam van de pa-
tiënt. Men voorkomt aldus publiciteit, die, ofschoon beperkt van
omvang, toch schadelijk is voor het ook hier hoog te houden be-
roepsgeheim.

Laboratoria.

De laboratoria vormen een zeer belangrijk onderdeel van het
ziekenhuis. Nog steeds neemt deze belangrijkheid toe. Hier worden
de klinische, chemische, bacteriologische, pathologisch-anatomische
eo soms fysische onderzoekingen verricht. Hoewel steeds een arts
de verantwoording draagt, wordt verreweg het meeste werk ver-
richt door de analysten. Het betreft een groep medewerksters(-ers),
die zich door een bijzondere scholing hiervoor hebben bekwaamd
en, na volbracht examen, een diploma hebben ontvangen. De uit-
komsten van hun werk zijn vaak bepalend voor de te stellen dia-
gnose en de te volgen behandeling. Wij hebben dus een groep mede-
werkers, die uiterst verantwoordelijk werk verrichten. De aan het
hoofd gestelde arts zal hen op deze verantwoordelijkheid moeten
wijzen. Gelukkig heeft de ervaring geleerd, dat zij als regel zelf
hiervan voldoende doordrongen zijn.
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Hoofdstuk YI

YESTIGING

Bij het herschrijven van het hoofdstuk vestiging, gevoelt men
sterk hoe veel er in dit opzicht na de oorlog veranderd is. Het
aantal artsen dat een plaats zoekt is door de abnormale aanwas
der afstuderenden onevenredig groot. Daartegenover is het aantal
vrijkomende plaatsen klein, omdat de meeste artsen zo lang mo-
gelijk hun praktijk vasthouden om redenen, die verband houden
met huisvesting, met financiële overwegingen en tal van bijzon-
dere omstandigheden.

Hier komen ook voor de zich vestigende arts huisvestigings-
moeilijkheden bij, die men voor de oorlog niet kende. De vorige
druk van ons boekje spreekt over het zoeken van een plaats en
van ,,een huis naar keuze." Van veel keuze is er tegenwoordig
geen sprake meer, terwijl wel allen weten, dat zowel vrije vesti-
ging als praktijkovername door een en ander sterk worden be-
moeilijkt.

Intussen wordt dit boekje niet slechts voor de eerstkomende ja-
ren geschreven, doch evenzeer voor een toekomst, die - naar
wij hopen - ten deze meer normale verhoudingen zal vertonen.
Zo zullen wij in het volgende op deze moeilijkheden niet te zeer
de nadruk leggen.

De jonge arts, die in het gelukkige bezit is van het pas verevor-
ven artsdiploma en aan zijn militaire verplichtingen heeft voldaan,
staat voor een moeilijke keuzei zal hij zich aanstonds vestigen of
zal hij trachten assistent te worden, teneinde hetzij zijn algemene
kennis te vermeerderen,betzij zich in de een of andere richting te
specialiseren? Persoonlijke neiging en omstandigheden, ook wel
het toeval, geven hierbij vaak de richting aan.

Ten opzichte van de keuze huisarts, specialist of een ambtelijke
werkkring is het zeker niet juist, dit te zeer aan de omstandighe-
den over te laten. Dat financiële omstandigheden hierbij dikwijls
de doorslag geven moeten en niet ieder in dit opzicht aan al Àjn
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wensen kan voldoen, is niet te vermijden. Doch men bedenke,
dat iedereen nu eenmaal de meeste kans heeft om succes en vol-
doening te boeken in die werkkring, welke het meest overeenkomt
met zijn aanleg, neiging en capaciteiten.

Onafhankelijk van de waag, welke keuze men doet, is het zeker
gewenst wat praktische ervaring op te doen voor men zijn eigen-
lijke werkkring aanvangt. Een verplicht praktisch jaar, zoals men
in enkele landen kent, bestaat bij ons niet. In plaats hiervan be-
staat voor de jonge arts gewoonlijk gelegenheid praktijken waar
te nemen. Hij kan in die tijd niet alleen leren wat hij zelf waard
is en hoe de geneeskunst buiten universitair milieu wordt uitge-
oefend, maar heeft bovendien vaak gelegenheid connecties met
collega's aan te knopen, die het vinden van een geschikte vesti-
gingsplaats vergemakkelijken. Het waaÍnemen is verder een uit-
stekend middel om de nodige ervaring in de praktijk en in de om-
gang met patiënten op te doen. Vooral op het platteland, waar
men geheel op zichzelf aangewezen is, leert de beginneling zich
door moeilijke situaties heen te slaan en krijgt hij aldus het voor
de medicus zo waardevolle zelfvertrouwen, dat hem later in zijn
definitieve plaats van vestiging van onberekenbaar nut kan zijn.
Een enkele maal doet zich de gelegenheid voor om een tijd in een
buitenlandse kliniek door te brengen.

Maar aan het einde van al deze aanvullingen van de opleiding
moet toch de beslissing worden genomen en voor de toekomstige
huisarts betekent dit vestiging. Behoudens bepaalde later te noe-
men uitzonderingen is de arts in het algemeen vrij om zich te ves-
tigen waar het hem goeddunkt en behoeft hij hieÍoe noch de toe-
stemming van zijn individuele of georganiseerde collega's, noch
die van de overheid. M.a.w. de vestiging is vrij, tenzij er bijzon-
dere omstandigheden zijn, waardoor iemand het recht tot vrije
vestiging in een bepaalde plaats heeft verloren.

Maar het is niet dit soort vrijheid, dat men bedoelt als men de
uitdrukking,,vrije vestiging" stelt tegenover praktijkovername.

Laten wij deze vrije vestiging eerst bespreken. De vraag platte-
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land, kleine stad, grote stad zal veelal eerst moeten worden be-
slist. Alle drie der bovengenoemde mogelijkheden hebben hun
voor- en nadelen. Op verschillen uit een algemeen oogpunt be-
hoeft hier niet te worden ingegaan. Wat de geneeskundige prak-
tijk aangaat zit een verschil daarin, dat men op het platteland
meer op zicbzelf. is aangewezen dan in de stad.

De beslissing, waar hij tenslotte zijn vestigingspoging wil wa-
gen, is er uiteindelijk een, die de jonge arts zelfstandig moet ne-
men; niemand kan hem daarbij raden al zal hij goed doen de
kwestie eens met een oudere collega, resp. op het Bureau der Maat-
schappij, in het algemeen te bespreken.

De voordelen van een wije vestiging zijn, dat de jonge arts
zelf. zijn praktijk kan opbouwen en hij daardoor van den beginne
af een sterkere persoonlijke band met zijn patiënten heeft, dan
bij overname van een grote praktijk. Hij wordt in den beginne
ook niet door werk overstelpt en loopt dus geen gevaar gauw
in een soort sleur te vervallen. De keerzijde van de medaille is,
dat hij in zijn eerste jaren te weinig te doen heeft. Meerde-
re malen ziet men daarom de combinatie van wije vestiging
met een part-time betrekking of met enig wetenschappelijk werk,
zoals het bewerken van een proefschrift. Ten opzichte van de col-
legiale verhoudingen is de kans, dat er moeilijkheden ontstaan bij
vrije vestiging - vooral in een niet te grote plaats 

- 
groter dan

bij praktijkovername.
Voorzichtig zij de jonge medicus vooral met de van tijd tot tijd

opduikende advertenties, waarin veelal door een anonieme steller
een plaats aangegeven wordt waar zich een medicus kan vestigen.
Gewoonlijk is aan zulk een advertentie een steekje los, hetzij dat
men een reeds lang gevestigde medicus een hak wil zetten, hetzij
dat een of andere huiseigenaar zijn huis voor een behoorlijke of
ook wel onbehoorlijke som wil overdoen. Uitgebreide informaties
bij medici en bij autoriteiten ter plaatse en ook bij het Bureau der
Maatschappij zijn in zulk een geval onvoorwaardelijk nodig, wil
men niet later voor onaangename situaties komen te staan.

Vestiging in een plaats, waar de verhoudingen zo liggen, dat
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men alleen zou kunnen slagen ten koste van een of twee geves-
tigde collega's, wier praktijk daardoor beneden het noodzakelijke
minimum zal dalen, moet zeker ook uit overwegingen van eigen
belang worden afgeraden. Hoewel de vestiging vrij is, is het toch
wel altijd gewenst eens in vertrouwen raad te vragen bij een
oudere collega, die ter plaatse bekend is, zonder belanghebbende
te zijn. Een vrije vegtiging vraagt direct minder kapitaalinveste-
ring dan een praktijkovername, maar bij een praktijkovername is
het gemakkelijk om via een financieringsinstelling, geld op te ne-
men. Men moet er rekening mee houden, dat - financieel gezien

- flg y6s1- en nadelen van vrije vestiging of praktijkovername
niet duidelijk verschillen, zodat in het algemeen men niet kan zeg-
gen, dat ól wije vestiging ól praktijkovername steeds financieel
gezien verkieselijk zou zijn.

De vrij gevestigde arts immers zal in de eerste jaren niet van
zijn inkomen kunnen leven en zal daaroa nog een aantal jaren
nodig hebben eer hij het niveau bereikt heeft, waar degene, die
een praktijk overneemt, mede begint. Intussen hangt hier zo veel
van personen en omstandigheden af, dat het onmogelijk is hierin
een algemene uitspraak te doen.

De vestiging door middel van praktijkovername is uiteraard
eenvoudiger. Voor bijzonderheden aangaande de overname zelf,
verwijzen wij naar het betreffende hoofdstuk. De taak van de
overnemer is in het begin geen gemakkelijke. Hij moet zich aan-
passen aan een groep patiënten, die aan zijn voorganger gewend
zijn. Een slaafs navolgen van diens werkwijze is zeker niet nodig
of gewenst, maar de jonge arts hoede zich toch voor al-te-abrupte
wijzigingen in de gang van zaken. Het eerste jaar kan beslissend
zijn voor de verhoudingen in zijn praktijk.

Voor de specialist komt het vraagstuk der vestiging eerst na
zijn erkenning aan de orde. De problemen, die zich bij deze ves-
tiging voordoen, zijn ten dele van geheel andere aard. Het echte
platteland komt voor hem niet in aanmerking, maar de positie in
een kleine, middelgrote of grote stad is uiteraard toch wel ver-
schillend. Hier moet ieder geval individueel worden beoordeeld.
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De mogelijkheid om de nodige ziekenhuis-accomodatie te krijgen,
speelt bij de vestiging van de specialist een uiterst belangrijke rol.
Hoewel de Maatschappij al jaren bezig is te bevorderen, dat er
zo veel mogelijk ziekenhuizen geheel of gedeeltelijk open zijn, is
dit streven nog in zeer onvoldoende mate met succes beloond.
Talrijk zijn de plaatsen, waar in feite de waag, of er zich spe-
cialisten zullen kunnen vestigen, afhankelijk is van de ziekenhuis-
directies. Er mag daarom hier wel op gewezen worden, dat dege-
ne, die tot een ziekenhuis wordt toegelaten, goed zal doen on-
danks zijn vreugde over dit feit zelf, de voorwaarden, die aan
deze toelating zijn gesteld, kritisch te bezien. Deskundige raad
zal hierbij wenselijk zijn; het Bureau van de Maatschappij staat
daarvoor steeds voor hem open. Het aantal gevallen waarin een
specialist na jarenlang gevestigd te zijn geweest, zich eerst door
een meningsverschil met een ziekenhuisdirectie er van bewust
wordt in welke mate zijn gehele praktijk afhankelijk is van de
medewerking van derden, is niet zo klein.

Anderzijds is de vraag of een specialist in een bepaalde plaats
zal slagen, zeer sterk afhankelijk van de medewerking der geza-
menlijke huisartsen. Het is dus zeker zaak zich hieromtrent te
oriënteren. Evenals in de huisartsenpraktijk bestaat in de spe-
cialistenpraktijk de mogelijkheid van praktijkovername. Ook hier
geldt, dat de positie meer bepaald wordt door connecties met
huisartsen en ziekenhuizen dan door introductie bij de patiënten.
Naast overname is in de laatste jaren associatie een veel gebruikte
weg om zich een goede plaats te verzekeren. Voor een en ander
verwijzen wij naar het desbetreffende hoofdstuk VIII.

Terwijl bij een praktijkovername het feit, dat men meteen over
een praktijkruimte beschikt, tot de belangrijke voordelen behoort,
komt bij een vrije vestiging tegelijk met de keuze van plaats, de
kwestie van een geschikte woning aan de orde. Het is niet gemak-
kelijk een woning te krijgen en menig vrij gevestigde arts begint
tegenwoordig zijn praktijk in een primitieve behuizing en krijgt
eerst na enige tijd een geschikte woning toegewezen.

Een enkele maal speelt zelfs het feit, dat men in een bepaalde
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plaats over woonruimte kan beschikken bij de keuze een overwe-
gende rol. Laat ons hopen, dat dit spoedig verandere.

Bij de keuze en inrichting van de woning, in het bijzonder van
wacht- en spreekkamer, lette men vooral op praktische inrichting,
effficiënt gebruik van de ruimte en arbeidsbesparing. Er zijn en-
kele collega's, die zich in samenwerking met architecten met de
inrichting van de dokterswoning hebben beziggehouden. Via het
Bureau der Maatschappij kan men hierover inlichtingen krijgen.
In Medisch Contact, no. 14, van 8 April 1954, vindt men een rap-
port over deze problemen.

Doordat al sinds vele jaren de prijzen en de onderhoudskosten
van huizen en de lonen van personeel voortdurend stijgen, geldt
voor een beginnende praktijk de waarschuwing: Wie een huis be-
trekt groter dan nodig is, belast zijn praktijk met onnodig hoge
kosten. Ditzelfde geldt voor het aanschaffen van een vervoermid-
del. Een kleine beginnende praktijk behoeft geen dure wagen en
men verbeelde zich niet, dat de patiënten zullen afkomen op ver-
toon van luxe. Aan de andere kant beginne men niet ,,op een
koopje." Een goede spreek- en wachtkamer-inrichting is eis des
tijds en men zorge er van den beginne af aan en steeds weer voor,
dat men verantwoord kan werken.

Welke bijzondere eisen de specialist aan een huis moet stellen,
is afhankelijk van de vraag of en voor welk doel zijn praktijk in
huis wordt uitgeoefend.

Overigens geldt hier hetzelfde wat omtrent de woning en in-
richting van de huisarts is opgemerkt.

Wat nu de vestiging zelf betreft: De arts heeft het recht om zijn
vestiging bekend te maken, allereerst door een naambord aan of
bij de woning. Dit zij niet opvallend door omvang e.d. en bevatte
geen onjuistheden of bijvoegingen, die geschikt zijn om misver-
stand in de hand te werken.

De nog vaak voorkomende toevoeging med. docts. is niet alleen
ongepast, maar tevens zinloos. Ongepast, omdat het de schijn
wekt, dat men naast zijn arts-zijn nog een bijzondere bekwaam-
heid bezit; zinloos, omdat de betiteling arts impliceert, dat men
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med. docts. is, daar men geen arts kan worden zonder dit te zijn.
Deze erfenis uit vroegere tijd, toen de oud-gymnasiast het docto-
raal-examen in de geneeskunde aflegde en de oud-H.B.S.'er het
theoretisch geneeskundig, hetgeen de eerste somtijds op zijn naam-
bord tot uitdrukking bracht, wat ook toen een ongepaste toevoe-
ging was daar zij de suggestie gaf van meer kennis en meer be-
voegdheid, verdwijne om bovengenoemde redenen zo spoedig
mogelijk.

Het is verder geoorloofd door een advertentie in de plaatselijke
bladen zijn vestiging bekend te maken; de advertentie mag bevat-
ten naam, woonplaats, spreekuren en telefoonnummer, eventueel
het specialisme. Men volsta er mede ze driemaal met een tussen-
ruimte van enkele dagen te plaatsen. Bij de vermelding van het
specialisme beperke men zich in het algemeen tot de officiële
aanduiding van de S.R.C. Bijzondere toevoegingen zijn ongewenst.
Toevoegingen, die een beperking aanduiden (b.v. uitsluitend voor
psychotherapie) zijn eerder toelaatbaar dan toevoegingen waar-
nede men extra kundigheid of capaciteiten tot uiting brengt. Dit
geldt ook voor het naambord; zo zijn vermeldingen als: stralen-
therapie, hoogtezon e.d. ongeoorloofd. Verder is toegelaten de
collegae in het betreffende rayon kennis te geven door een een-
voudige circulaire of aankondigingskaart. Deze mag evenwel niet
gezonden worden aan niet-medici.

Over de vraag of de jonge arts bezoeken moet afleggen bij col-
lega's, resp. bij autoriteiteÍt eiz., is het moeilijk een algemene re-
gel te geven. Vroeger was dit in de niet al te grote plaatsen wel
gebruikelijk. Tegenwoordig bestaan op dit punt minder vaste re-
gels. Hij zal in elk geval goed doen eens kennis te gaan maken
met enkele bestuursleden van de afdeling; zij zullen, hem omtrent
plaatselijke gebruiken in dit opzicht kunnen inlichten en zeker
ook in ander opzicht menige goede wenk kunnen geven.

Het geregeld bezoeken van de afdelingsvergaderingen is voor
hem niet alleen gewenst om het goede wat daar geboden wordt,
maar geeft hem ook gelegenheid om op ongedwongen wijze met
zijn collega's kennis te maken. Hij komt dan bovendien gemakke-
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lijk op de hoogte van onderlinge afspraken betreffende tarieven,
onderlinge hulp, zondagsdienst, vervanging, enz.

De arts heeft, evenals ieder burger, een vestigings- (d.w.z.
woon-) vergunning in de betreffende gemeente nodig. Het is dus
noodzakelijk zich hieromtrent met de bevoegde autoriteiten te
verstaan.

Verder moet hij zich woon- en praktijkruimte verzekeren, waar-
omtrent wij reeds het nodige schreven. De bul moet door de Prq.
vinciaal Inspecteur der Volksgezondheid geviseerd worden, terwijl
van de vestiging onder overlegging van de geviseerde bul kennis
gegeven moet worden aan de burgemeester der gemeente. Ten-
slotte nog een raad. Laat de pas gevestigde arts niet te spoedig
ontmoedigd zijn als de toeloop in de eerste jaren niet is zoals hij
zich die voorgesteld had. De ervaring leeÍ, dat zij, die op de
hoogte zijn van hun vak en hun best doen om hun kennis en hun
toewijding geheel ter beschikking van hun patiënten te stellen,
er steeds komen; de een vroeger, de ander later. En mocht de
jonge arts dan tenslotte teneinde raad zijn, laat hij dan eens gaan
praten met een ouder, ervaren collega om te weten te komen of
zijn optreden in alle opzichten wel tactvol is; laat hij dus de oor-
zaak van de geringe toeloop in de eerste plaats bij zichzelÍ zoe-
ken en niet bij het publiek. De gewone oorzaken van mislukking
zijn toch, dat men op de één of andere manier niet in staat is het
juiste contact met de patiënten te leggen, dat men onhandig, niet
tactisch is in de omgang met de patiënten; dat men teveel boeken-
geleerdheid ten beste geeft; dat men onwelwillend, zelfs lastig en
moeilijk optreedt of dat men door aangeboren traagheid zich niet
genoeg moeite geeft.

Men passe in zulk geval het ,,medice, cura te ipsum" toe.
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Hoofdtsuk VII

HET OVERDOEN EN HET NEERLEGGEN
VAN DE PRAKTIJK

1. HET OVERDOEN VAN DE PRAKTIJK.

Algemene beschouwing.

Het overdoen van de praktijk als men deze, om welke reden
dan ook, niet meer wil of kan voortzetten, heeft in ons land een
zodanig burgerrecht verkregen, dat men het kan betitelen als: te
doen gebruikelijk. Dit brengt niet mee, dat er tegen deze vrijwel
algemene gewoonte geen bezwaren bestaan.

Er zijn altijd collegae geweest en er zijn er nog steeds, die me-
nen, dat dit onwaardig is voor een medicus; of die, al verzetten
ze zich niet actief tegen deze algemene gewoonte, toch menen,
dat wij medici daarmede een hoog standpunt prijs geven en ons
op een te zakelijk en daardoor lager niveau plaatsen. Anderen
onder ons, en dat misschien de laatste tijd in toenemende mate,
gevoelen hier niet het minste bezwaar en spreken zelfs, zonder
nadenken rnisschien, over de ,,verkoop" van de praktijk.

Voorop zij gesteld, dat van een eigenlijke ,,verkoop" van de
praktijk geen sprake kan zijn en dat ook een werkelijk ,,overdoen"
niet goed mogelijk is. De arts, hetzij huisarts of specialist, neemt
een vertrouwensverhouding in tegenover de gezinnen en de pa-
tiënten, die hem als ,,hun" arts hebben gekozen. De patiënt spreekt
dan ook met niet minder recht van ,,mijn" dokter, dan dat de arts
spreekt van ,,mijn" patiënten.

De grondslag van de verhouding is zeer persoonlijk, n.l. de ver-
trouwensverhouding, de vrije artsen- zowel als de vrije patiënten-
keuze is daarom van overwegend belang. Deze vertrouwensverhou-
ding kan men niet overdoen, laat staan verkopen.

llat ts overdoen van de praktijk?

Als we ons dan ook in het vervolg zullen aansluiten bij het ge-
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bruik en we spreken over ,,het overdoen van de praktijk", dan
zullen we daarmede zeer bewust bedoelen: het overdoen aan een
opvolger van het recht om de praktijk te gaan uitoefenen ter
plaatse en in de situatie, waar en waarin men die zelf uitoefende,
zonder dat hieruit enig recht op de patiënten voortvloeit en zon-
der dat dit aan de patiënten enige plicht oplegt. Wil men het an-
ders stellen: het introduceren van een collega in de praktijk, die
men voorheen zelf heeft uitgeoefend. Het is duidelijk, dat dit in-
houdt, dat men zichzelf volledig uit de praktijk terugtrekt. Bij
uitzondering komt het wel voor, dat iemand een deel van zijn
praktijk overdoet; dit dient nauwkeurig te worden omschreven.
Met het overdoen van een praktijk neemt men een plicht op zich
tegenover de opvolger; daar komen we nog op terug. Maar men
neemt ook een plicht op zich tegenover zijn patiënten. En als men
deze laatste plicht juist aanvoelt en goed uitvoert, dan kan men
daaraan misschien tegenover de patiënt het morele recht ontle-
nen om de praktijk aan een bepaalde opvolger over te doen.

Plichten tegenover de patiënlen,

Welke zijn deze? Allereerst moet men er naar streven een ,,goe-
de" opvolger bij zijn patiënten te introduceren. En daarbij kan
men niet volstaan met te zeggeni Mijn opvolger is arts en dus ge-
rechtigd en in staat om de praktijk uit te oefenen. . . en vervol-
gens alleen maar te zoeken naar de meest biedende. Hieruit volgt,
dat de voorwaarden, waarop men de praktijk overdoet, niet voor-
namelijk mogen afhangen van vraag en aanbod, maar dat men
om te grote financiële invloed op de keuze van een opvolger uit
te sluiten, de overnemingsprijs moet laten bepalen door vaste nor-
men, die zich door het gebruik hebben gevormd en die door de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Ge-
neeskunst zo veel mogelijk worden gehandhaafd. Houdt men zich
hieraan, en gelukkig zijn er zeer velen die dit doen, dan staan de
voorwaarden voor overneming in grote lijnen vast; deze hangen
voornamelijk af van de uitgebreidheid, geaardheid en inrichting
van de praktijk. Als regel moet dan alleen de detailregeling nog
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met de opvolger worden besproken.
Volgt men deze richtlijnen, dan zullen andere, hier nog te noe-

men eisen, die men tegenover zijn patiënten verplicht is te stellen,
de keuze van een opvolger bepalen. Doet men dat niet en gaat
men toch proberen er ,,meer uit te halen", dan is het wel bijzon-
der duidelijk, hoe groot het gevaar is, dat men die andere eisen
zal verwaarlozen en schromelijk tekort schieten in zijn plichten
tegenover de patiënten.

Sommige collegae, die jarenlang met grote toewijding en met
liefde ,,hun" praktijk hebben uitgeoefend, schieten tekort, als ze

die praktijk gaan overdoen, doordat zij zich consequenties van het
overdoen niet goed bewust zijn. En vele collegae, die wel op de
juiste wijze hun praktijk hebben overgedaan, hebben daar nog
jarenlang plezier van als ze later nog eens incidenteel in ,,hun"
oude praktijk komen.

We constateerden dus, dat men allereerst er naar moet streven,
dat men een ,,goede" opvolger bij zijn patiënten introduceert. Dit
,,goed" zal natuurlijk subjectief zijn en ook worden beperkt door
de mogelijkheden. Onder ,,goed" zal men allereerst verstaan, dat
men de overtuiging hebben wil, dat de opvolger - medisch ge-

zien - ,,goed" is. Vervolgens zal men graag iets willen weten
over goede naam, karakter en aanleg en daarmede rekening hou-
den. Ook zal het belangrijk zijn of men mag verwachten, dat de

opvolger past in de praktijk, die men overdoet. Hij moet het soort
plaats en de aard van de bevolking kennen en er zich op willen
afstemmen; hij zal dus een goed aanpassingsvermogen dienen te
hebben. De religieuze en misschien ook de politieke constellatie
van de bevolking zullen bij de keuze van de opvolger in beschou-
wing genomen kunnen worden. Soms zal dit voor de bevolking
en ook voor de opvolger niet van veel belang schijnen; soms zal
het daarentegen heel belangrijk zijn.

Ook de grootte en gesteldheid van de praktijk enerzijds en de
leeftijd, idealen en werkkracht van de opvolger anderzijds, zullen
in ogenschouw genomen moeten worden. Heeft men dit alles en
misschien nog veel meer grondig overdacht, dan zullen daaruit
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eisen of wensen te voorschijn komen, die een grote invloed heb-
ben op de keuze van een opvolger.

Plichten tegenover de opvolger.

Heeft men aldus tenslotte in principe een opvolger gekozen,
dan zal men deze de praktijk kunnen overdoen op nader te pre-
ciseren voorwaarden, die dan steeds in overeenstemming moeten
zijn met de algemene voorwaarden, welke de Maatschappij voor-
staat. Men is verder tegenover zijn opvolger en patiënten ver-
plicht de opvolger, waarmede men in zee gaat, voldoende bij de
patiënten te introduceren, waarbij men echter de vrijheid van de
patiënt om zijn eigen arts te kiezen intact moet laten. Het blijkt
in de praktijk, dat de patiënten niet alleen in het algemeen eeÍt
opvolger zullen aanvaarden, die ,,hun" dokter hun heeft aange-
raden, maar zelfs ook, dat zij een raad in deze ten zeerste appre-
ciëren. Dit te meer, naarmate ze sterker de overtuiging krijgen,
dat zij weliswaar geheel vrij zijn, maar dat hun vroegere dokter
inderdaad hun belangen in deze heeft behartigd. De consequen-
tie van het voorgaande is 

- en dat is een plicht tegenover de
patiënten en tevens tegenover de opvolger, omdat dit ook zeer
duidelijk diens belang is - dat men de introductie tactvol doet,
zonder opdringen. Men dient de patiënten op hun wijheid van
keuze te wijzen. Bij de eerste tekenen van een andere keuze van
de patiënt behoort men deze direct en ten volle te respecteren.
Indien men bemerkt, dat de patiënt nog eens even wil overwegen,
geve men hem hiertoe ruim de gelegenheid. Eventueel neme men
er even de tijd voor om dit rustig met de patiënt te bespreken,
zonder dat de opvolger er bij is. Hierbij is het duidelijk, dat men
de medische gegevens niet altijd aan zijn opvolger zal geven, maar,
wanneer men dit weet, aan de arts, die de patiënt voor de toekomst
kiest; men schendt immers anders zijn beroepsgeheim.

Dit alles zal er toe leiden, dat het percentage van de patiënten,
dat de opvolger kiest, zo groot is als het redelijker wijze kan zijn,
en bovendien, wat zowel voor opvolger als voor patiënt van nog

98



meer belang is, zal dit bevorderen, dat de zo noodzakelijke ver-
trouwensverhouding tussen opvolger en patiënten de meest vnrcht-
bare bodem vindt om zich te ontwikkelen. Natuurlijk zal men de
opvolger ook op de hoogte moeten brengen van de nodige medi-
sche gegevens van de praktijk, van de verhoudingen in vele ge-
zinnen, van de gang van zaken en van de gewoonten in de prak-
tijk en tenslotte zal men hem overal introduceren, waar dit voor
de goede gang van zaken bevordelijk is. Betekent dit alles nu, dat
een zeer langdurige introductie nodig is? Dat zal van allerlei din-
gen afhangen. Krijgt men een reeds ervaren opvolger, dan gaat
dit veel vlugger, dan wanneer men met iemand te doen heeft, die
nog weinig ervaring heeft. Sommigen werken zich snel in, ande-
ren langzaam. De ene bevolking zal meer introductie vergen dan
de andere. Het blijkt, dat een introduktie van 3 à 4 weken in het
algemeen voldoende is, terwijl soms een termijn van enkele maan-
den beter is. Wel zal men steeds ervaren, dat die enkele weken van
introductie dan ook voor voorganger en voor opvolger zeer in-
tensief werken betekenen. Maar het praktijk doen is zo zeer een
persoonlijk iets en de patiënt heeft zo zeer een ,,eigen" dokter
nodig, dat een langere introductie ook zeker in sommige gevallen
nadelen heeft. Bij een waarneming doet de waarnemer de praktijk
ook alleen; bij een assistentie geeft men de assistent een bepaald
deel van het werk; bij een associatie doet ieder zijn eigen deel van
de praktijk, terwijl men bij een introductie dikwijls samen zal gaan
en dit heeft, als het wat langer duurt, zijn bezwaren; vooral om-
dat de band met de nieuwe dokter pas ontstaat als de oude ver-
trouwde dokter er niet meer bij is. Een langer durende introductie
kan dan ook in het belang van alle partijen dikwijls geheel of ge-
deeltelijk worden vervangen door een periode van assistentie,
waarneming of associatie.

Bij een kortdurende introductie van b.v. 4 weken, zal aan de
overnemer als regel geen betaling worden gegeven voor zijn werk
in die weken.

Het zal duidelijk zijn, dat bij een verantwoorde overdracht van
de praktijk de plichten tegenover de patiënten en die tegenover
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de opvolger tot op zeer grote hoogte parallel lopen.
Wij willen er hier ook de aandacht op vestigen, dat, indien bij

onderhandelingen over praktijkoverneming, de besprekingen niet
tot een resultaat hebben geleid, beide partijen tot absolute ge-
heimhouding verplicht zijn van alles wat hun door die onderhan-
delingen bekend is geworden en dat zij noch zijdelings, noch direct
daarvan gebruik mogen maken of daar voordeel uit mogen trek-
ken.

Risico van het overnemen van een praktiik.

Men zegt wel eens, dat de ervaring bewijst, dat de overdracht
geslaagd is als de opvolger 80% krijgt van wat de voorganger had.
Hoe dit zij, het is duidelijk, dat niet de gehele praktijk overgaat;
daar moet men dus niet op rekenen en daar moet men ook niet
te veel op werken. Het is beter, dat men een iets kleinere. maar
goede kern heeft, die zonder reserve de opvolger 2s1y4n1df -want dit geeft een gezonde basis om de praktijk weer verder op
te bouwen - dan dat men iets meer overkrijgt, maar zo, dat de
patiënten zich niet op hun gemak voelen bij de opvolger. Er zijn
altijd patiënten, die om allerlei redenen, zoals door waarneming
gedurende vakanties, door bekendheid met een andere arts of
door de geografische situatie, hun keuze al bewust of onbewust
bepaald hebben voor het geval hun dokter weggaat.

Dat ook religieuze of politieke overwegingen of andere factoren
hier soms de doorslag geven, is duidelijk. Dat verder de persoon-
lijkheid van de opvolger van grote betekenis is en tenslotte, dat
het met vertrouwen is gesteld als met sympathie: met de ene pa-
tiënt vlot het direct, met de andere komt het nooit, is ook duide-
lijk voor iedereen.

Men neemt dus risico, dat is begrijpelijk. Maar als men zijn vak
verstaat en, wat nog meer betekent, als men een zekere mensen-
kennis paart aan bereidheid om al datgene te doen wat van een
goed arts mag worden verwacht, dan valt dit ondcr normale om-
standigheden eÍg mee.
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Aanvang der besprekingen.

Het systeem bij het Bureau der Maatschappij is zo, dat degene,
die een praktijk wil overdragen, een opgave krijgt van degenen,
die volgens door het bureau verkregen inlichtingen een sooÍtge-
lijke praktijk zoeken. De overdrager blijft anoniem, totdat hij zelf
met een dezer gegadigden contact zoekt. De gegadigde, met wie de
overdrager contact heeft opgenomen en die daardoor te weten
komt dat deze zijn praktijk wil overdoen, zal daarmede reeds het
recht verliezen, zich vrij te vestigen in het z.g. praktijk-rayon van
de overdrager, b.v. wanneer de onderhandelingen niet tot over-
eenstemming leiden. Is het contact oorspronkelijk opgenomen
door degene die de praktijk wil overnemen, dan zal deze dit recht
ook verliezen, tenzij hij zich dit bij de aanvang der besprekingen
heeft voorbehouden. Onder praktijkrayon verstaat men het ge-
bied dat normaal door de overdrager kan worden verzorgd. Meest-
al dus een plaats of een combinatie van plaatsen. In grote ste-
den soms alleen een bepaalde wijk van de stad. Bij twijfel legge
men dit voor aan het bestuur van de afdeling of het bestuur van
de plaatselijke huisartsen- of specialistenvereniging.

Gaat men eenmaal samen om de tafel zitten om de zaak te be-
spreken, dan is het goed, dat beide partijen zich er in elk stadium
der besprekingen bewust van blijven of zij in principe in de voor-
genomen overdracht, resp. overneming hebben toegestemd dan
wel, dat zij hun volledige vrijheid om ja of nee te zeggen, nog
hebben behouden.

Noodzakelijkheid van een contract.

Herhaaldelijk komt het voor, dat een goed begonnen overdracht
van een praktijk tussen twee overigens bijzonder geschikte mensen
op moeilijkheden uitloopt, omdat men niet een behoorlijk contract
heeft gesloten, omdat men niet voldoende heeft afgesproken wat
de precieze voorwaarden zouden zijn, omdat men zich de con-
sequentie van een bepaalde afspraak niet heeft gerealiseerd. En
als er dan geen contract is, ontstaat er eerst een gevoel van onbe-
hagen, dan een zekere wrevel en tenslotte onenigheid. Het is
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een eenvoudige eis van zakelijkheid, dat men een overeenkomst
ook schriftelijk en duidelijk vastlegt; deze vastlegging zelf is al de

beste garantie tegen het ontstaan van moeilijkheden. Sluit dus een
deugdelijk contract, waarbij het dringend aanbeveling verdient het
Bureau voor Waarneming en Vestiging der Maatschappij om ad-
vies te vragen. Dit voorkomt dikwijls moeilijkheden met veel tijd-
verlies later. Ook bij een contract is goede trouw nodig, maar het
wederzijds geloof in elkanders goede trouw alleen is dikwijls niet
in staat om misverstand en dus moeilijkheden te voorkomen.

Yoorwaarden voor overdracht van een huisartsenpraktiik.

Een reeds genoemde voorwaarde, als men de praktijk overdoet,
is de eerder besproken introductie met alles wat daarbij hoort.
Volstrekt noodzakelijk is de voorwaarde, dat de voorganger zich
verbindt om in het gebied 

- ruim genomeD 
- van zijn oude

praktijk geen praktijk meer uit te oefenen gedurende vele jaren,
b.v. 15 oÍ 2O jaar, op straffe van een vast te stellen belangrijke
boete. Men omschrijve dit in het contract nauwkeurig, b.v. ook
het recht om zich later wel als specialist of controlerend genees-

heer daar te vestigen. En ook b.v. een vestigingsverbod voor een
zoon. Evenmin zal de overdrager nog een ander mogen introdu-
ceren of de vestiging van een ander mogen bevorderen. Een en
ander blijft van kracht als de opvolger op zijn beurt de praktijk
weer aan een derde heeft overgedaan. In het algemeen doet men
onder de huidige omstandigheden de praktijk ,,over" voor eeÍl
bedrag, ongeveer gelijk aan het bruto-inkomen van het vorig jaar
of het gemiddelde van de laatste 3 jaren, of volgens andere door
de Mij. te geven normen. Daarbij kan worden overwogen, dat men
zich baseert op wat de voorganger in het komende jaar zou kun-
nen ontvangen uit de praktijk, voorzover hij die overdoet of over
kan doen. Krijgt de opvolger dus b.v. de betrekking als gemeente-
arts, als fabrieksarts, of als controlerend arts niet mede over, dan
zal het inkomen daarvan in het laatste jaar of in de laatste 3 jaar
ook niet mogen worden medegeteld.

Is het honorarium van het ziekenfonds b.v. juist voor de over-
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dracht veranderd, dan zal deze verandering, berekend over een
heel jaar, verrekend worden in het bruto-inkomen, dat als grond-
slag dient, enz. Verder zal men allerlei dingen overdoen volgens
taxatieprijzen, zoals huis, instrumentarium, eventueel meubilair,
apotheek, auto, etc., etc. Zowel het kopen van een huis als een
huuroverdracht geeft tegenwoordig zijn eigen grote moeilijkhe-
den. Daarom doet men in het algemeen verstandig zich bij een
overdracht met de Maatschappij in verbinding te stellen, waar
elk lid advies kan krijgen en waar uit de aard der zaak zowel de
belangen van de een als die van de ander zullen worden behartigd
en tegenover elkaar worden afgewogen.

Het is in het belang van beide partijen noodzakelijk, dat de ge-
gevens over praktijkinkomen enz. worden gestaafd door het rap-
port van een bevoegd accountant en zo nodig ook door het ter
inzage geven van boeken en bescheiden. Deze gegevens vormen
de basis voor het financiële deel van het contract. De opvolger
heeft het recht dit te eisen zonder dat het als een uiting van wan-
trouwen mag worden opgevat.

Voorwaarden voor overdracht van een specialistenpraktijk.

In vele opzichten zullen deze dezelfde zijn als bij het overdoen
van een huisartsenpraktijk, maar de specialist zal meer nog dan
de huisarts moeten rekenen met allerlei locale omstandigheden.
Speciaal in de grote steden is de situatie dikwijls moeilijk te be-
oordelen. Is de praktijk gebonden aan de specialist of aan een
bepaald ziekenhuis of polikliniek, zijn er praktijk bestanddelen
die men misschien niet kan overnemen? Had de voorganger een
praktijk met natuurlijke grenzen of had hij, hetzij door een bijzon-
dere naam, hetzij door gegroeide verhoudingen, een praktijk, die
een opvolger slechts ten dele over zal krijgen door b.v. nieuwe
vestiging in de omgeving, door gesloten ziekenhuizen, door spe-
ciale relaties met bepaalde huisartsen? etc., etc. Elk geval zal wel
apart moeten worden bekeken. Ook de verschillende specialismen
geven hier weer andere problemen. Verder is de mogelijkheid tot
benoeming in bepaalde functies soms van overwegend belang.

103



Men stelle zich dus goed op de hoogte en vrage advies in allerlei
dingen, die men zelf moeilijk kan beoordelen.
Om al deze redenen is het moeilijk om voor de voorwaarden van
het overdragen van een specialistenpraktijk een zo eenvoudig
schema te geven als bij een huisartsenpraktijk gebruikelijk is. Over-
leg op het Bureau der Maatschappij is hierbij dan ook zeker niet
minder gewenst.

F iscale consequenties.

De na-oorlogse belastingwetgeving bevat gecompliceerde rege-
lingen inzake ,,winst bij overdracht van goodwill"; dat is de offi-
ciële term voor wat wij de ,,koopsom van een praktijk" noemen.
Deze wordt, in het algemeen gesproken, beschouwd als belastbaar
inkomen van de overdragende arts. Er zijn hierop echter uitzon-
deringen en de regels zijn ingewikkeld. Elk geval moet daarom
zelfstandig worden bekeken. Men doet verstandig zich bij elke
overdracht te verzekeren van goede deskundige hulp (belasting-
consulent, accountant), terwijl men ook op het Bureau der Maat-
schappij allerlei inlichtingen en adviezen kan krijgen.'r

P r ak tij k I inanc ie r in g.

Over dit onderwerp zou men veel kunnen schrijven, maar we zul-
len ons hier beperken tot enkele gegevens. Dank zij de activiteit
van de Maatschappij in het verleden, is het tegenwoordig voor
een arts met niet veel meer bezit dan alleen zijn diploma, dikwijls
mogelijk om een flinke praktijk over te nemen en deze contant
te betalen, voor zover dit nodig is, met behulp van een financie-
ringsinstelling, zoals er tegenwoordig verschillende zijn. Er zijn
instellingen met grote ervaring, die aan het belang van hun cliën-
ten een voorname plaats inruimen en minder juiste transacties zul-
len signaleren, er zijn er ook die minder zorgvuldig te werk gaan.

* In Medisch Contact no.26/1957,b12. 495 is een regeling, welke toen
gold, uiteengezet.
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Men trachte zich dus te oriënteren over de reputatie van de in-
stelling waartoe men zich zou willen wenden. Het is mogelijk geld
voor praktijkfinanciering op te nemen tegen een zeer redelijk
rentepercentage, met een redelijke aflossing (meestal in 10 jaar)
en dikwijls zonder verder onderpand of borgen dan alleen de over
te nemen praktijk.

Men is dan verplicht bepaalde verzekeringen te sluiten, zoals
b.v. een levensverzekering en misschien een ongevallen- en risico-
verzekering. Vrijwel alle grote en solide levensverzekering-maat-
schappijen en ook enkele banken hebben dikwijls aparte stichtingen
voor deze financieringen. Op het Bureau der Maatschappij kan
men ook in dit opzicht allerlei adviezen krijgen, maar de finan-
ciering zelf gaat buiten de Maatschappij om.

Heeft men eenmaal een vertrouwde financieringsinstelling ge-
kozen, dan kan deze ook allerlei deskundige adviezen geven, welke
nodig zijn voor een arts, die soms weinig begrip van zakelijke dingen
heeft.

2. HET NEERLEGGEN VAN DE PRAKTIJK.

Over dit onderwerp kunnen we kort zijn. Want het neerleggen
van de praktijk zonder dat dit met praktijkoverdracht gepaard
gaat, is een eenvoudige zaak.

Komt men tot de conclusie, dat men op een bepaalde datum de
praktijk wenst neer te leggen, hetzij door zijn gezondheidstoestand
daartoe gedwongen, hetzij omdat men op gevorderde leeftijd voelt,
dat de krachten gaan afnemen, of dat men niet meer voldoende
,,bij" is in het vak, hetzij dat men de ongeregeldheid en de span-
ningen van het werk niet langer wil ondergaan, of om welke reden
dan ook, dan deelt men dit tijdig genoeg aan zijn patiënten mede.
Op de aangekondigde datum verandert men het bordje op of bij
het huis, zodat de spreekuren er niet meer op vermeld zijn. Hier-
mede zijn dan alle formaliteiten geregeld. Voor de ziekenfonds-
praktijk moet men het voornemen tijdig aan de besturen van de
betreffende ziekenfondsen melden.

105



Uiteraard worden ook de plaatselijke collegae (huisartsen en
specialisten) tijdig op de hoogte gesteld.

Het gebeurt nog wel eens, dat de patiënten, nadat hun huisarts de
praktijk heeft neergelegd, bij hem aankloppen voor een consult of
met een verzoek of hij nog eens wil komen; als men echter hieraan
niet voldoet, zijn de patiënten er spoedig aan gewend, dat hun dok-
ter de praktijk niet meer uitoefent, waarschijnlijk zelfs eerder dan de

aÍs zelf.
Er is één punt, dat bij het neerleggen van de praktijk zonder

overdracht extra aandacht vraagt en dat is het verzoek van de
patiënten om een advies bij het kiezen van een andere arts. Dit
geldt vooral voor de huisarts; hoewel de ervaring leert, dat ook
aan de specialist dikwijls raad wordt gevraagd bij de keuze van een
opvolger.

Voor de huisarts, die de uitoefening van de praktijk beëindigt,
is dit ingrijpender. In zeer vele gezinnen toch is de huisarts een
figuur, op wie men in moeilijke ogenblikken kan steunen. Wie zou
dan beter advies kunnen geven voor een opvolger, dan de oude
huisarts zelf als hij de praktijk neerlegt?

Men rekene er dus op, dat bij de mededeling van het neerleggen
van de praktijk de vraag naar een geschikte nieuwe huisarts vele
malen zal worden gesteld; een vraag, welke mag worden beant-
woord, maar met een zekere voorzichtigheid. Men neme daarbij
in acht de collegiale verhoudingen, de medische en persoonlijke
kwaliteiten van de arts, de particuliere omstandigheden van de pa-
tiënt en de geaardheid van diens gezin. Welke arts ook door de
patiënt wordt gekozen, men verklare zich in elk geval bereid de
nieuw gekozen huisarts op diens verzoek alle medische inlichtingen
over de patiënt te geven.

Een vraag, die wel eens gesteld wordt, is of men op een bepaalde
leeftijd de praktijk zal neerleggen. Dit hangt er geheel van af hoe
men zich voelt, of men ervan overtuigd is het zware medische be-
roep nog aan te kunnen en of men het niet erg vindt, dat de prak-
tijk langzamerhand kleiner wordt. Legt men tenslotte de praktijk
neer, dan kan men veelal rustig in het eigen huis blijven wonen -

106



een opvolger, die op het huis aanspraak zou kunnen maken, is er
immers niet - en blijft men in zijn oude omgeving en temidden van
zijn kennissenkring.

De praktijk al te lang blijven voortzetten is echter onverstandig;
ook artsen kunnen hun roem overleven. Als het financiëel moge-
lijk is, dan beëindigde men tijdig de praktijkuitoefening en bespare
men zich zelf de kans een, in jarenlange praktijk verkregen, goede
naam te verspelen, doordat men de patiënten niet meer de zorg
verlenen kan, waarop zij recht hebben.
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Hooldstuk VIII

ASSISTENTTE, WAARNEMING EN ASSOCIATIE

Algemene opmerkingen.

De beoefening der geneeskunst is een bij uitstek individueel be-
roep, waarbij naast objectieve en wetenschappelijke gegevens, toch
ook altijd subjectieve en zeeÍ persoonlijke opvattingen een belang-
rijke rol spelen. Bedenken wij daarbij de grote verantwoordelijk-
heid, die de arts dagelijks op zich neemt, zelfs bij het nemen van
schijnbaar kleinere besluiten, dan is het zonder meer duidelijk, dat
elke arts deze zelf moet dragen en dat een ander die in feite niet
van hem kan overnemen. Dit sluit natuurlijk samenwerking en
groepswerk niet uit, maar ook daarbij moet ieder een duidelijke
eigen verantwoordelijkheid dragen. Een ieder komt dan met een bij-
drage, waarvoor hij persoonlijk verantwoordelijk is en al deze bij-
dragen te zamen kunnen de basis vormen, waarop een gezamenlijk
besluit wordt genomen, een gemeenschappelijke richtlijn wordt
vastgesteld. Ook hier geldt weer, dat men voor het onderdeel el-
kanders verantwoordelijkheid niet kan overnemen.

Maar als iemand een grote mate van verantwoordelijkheid
draagt, die een ander niet kan overnemen en evenmin kan controle-
ren, dan moet men ook bereid zijn hem of haar een zelfstandige po-
sitie en een grote mate van vertrouwen te geven.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst gaat dan ook uit van de opvatting, dat bij allerlei
vormen van samenwerking tussen artsen, een eigenlijke dienstver-
houding vele bezwaren heeft. De verdere moeilijkheden, die hier
liggen, en het gevaar voor het ontstaan van verkeerde toestanden
en voor het aangaan van vormen van samenwerking, die niet be-
vordelijk zijn voor de goede uitoefening van ons beroep, zijn aanlei-
ding geweest voor een besluit van de Algemene Vergadering, dat
inhoudt, dat dergelijke vormen van samenwerking, zoals langdurige
assistentschappen, associaties enz. aan rle goedkeuring van het Da-
gelijks Bestuur moeten worden onderworpen (Zie H. R. Artikel
704).
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Assistentie,

Wij denken hier aan de huisarts-assistent, die helpt in de huis-
artsenpraktijk en aan de specialist-assistent, die helpt in de spe-
cialistenpraktijk. Hierbij is de dienstverhouding onmiskenbaar en
daarom is het nuttig en nodig, dat hier beperkende bepalingen
worden gesteld. Allereerst beperkingen in de duur. Een langdurig
assistentschap moet in het algemeen ongewenst worden geacht,
Voor een eventuele goedkeuring zalhet Dagelijks Bestuur dan ook
willen weten wat de aanleiding daartoe is en verder zal die goed-
keuring alleen voor een bepaalde tijd worden gegeven, waarna de
vraag opnieuw bekeken wordt. Ook de zakelijke voorwaarden voor
een assistentschap moeten aan bepaalde eisen voldoen. Een be-
paald bedrag per dag, slechts gedeeltelijk afhankelijk van de te
verrichten werkzaamheden, verder kost en inwoning of een ver-
goeding daarvoor, en allerlei voorzieningen, die de positie van de
assistent waarborgen, worden hier als eis gesteld. Medisch gezien
moet de assistent zijn werk kunnen doen als vrij man, volgens ge-
fundeerde eigen opvattingen en inzichten, op eigen verantwoorde-
lijkheid, waarbij het belang van de patiënt de doorslag moet ge-
ven. Het is duidelijk, dat hij allerlei adviezen van zijn opdracht-
gever zal moeten overwegen, met allerlei wensen van deze rekening
zal moeten houden en met hern overleg zal plegen, maar dat hij
geen maatregelen zal mogen nemen of behandelingen zal mogen
toepassen, waarvoor hij niet persoonlijk de verantwoordelijkheid
kan dragen.

Dat dus een assistentschap hoge eisen stelt aan de assistent, die
niet bouwt aan eigen praktijk, die niet werkt voor een levens-
positie, die zelf geen direct financieel voordeel heeft van een zo
goed mogelijke geneeskundige verzorging van zijn patiënten, is
duidelijk. Dat dit ook hoge eisen stelt aan de arts, die met een
assistent werkt, doordat hij ten behoeve van de patiënten, die door
de assistent worden geholpen, moet zorgen, dat men de assistent
ziet als een zelfstandig en verantwoor<lelijk medicus en niet als
een tweederangs persoon, is eveneens duidelijk.
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Sommige nadelen treden meer op de voorgrond bij een langdu-
rig assistentschap, b.v. van meer dan een half jaar. Vandaar het
algemene bezwaar daartegen. Daarom wordt elk geval door het
Dagelijks Bestuur der Maatschappij op zichzelÍ bekeken. Bij een
langer durende tijdelijke ongeschiktheid om zelf de gehele praktijk
te doen, zal een assistent soms de enige oplossing zijn. In een over-
gangsperiode, bij uitbreiding van de praktijk of verandering in de

omstandigheden, zal dit aanvaardbaar zijn totdat een nieuw even-
wicht is ingetreden, dat andere mogelijkheden opent.

Tegen een kortdurend assistentschap bestaan weer andere be-
zwaren, zoals onbekendheid van de assistent met de patiënten en
met de plaatselijke omstandigheden, maar in vele gevallen, zoals bij
korte periode van overmatig veel werk, is het soms de enige op-
lossing. Dat een direct op elkander volgen van kortdurende as-

sistentschappen zeker ongewenst is, is duidelijk.
In het slot van dit hoofdstuk wordt besproken of een assistent

het recht heeft zich te vestigen in het praktijkgebied van degene, bij
wie hij assistent is geweest. De algemene regel is, dat iemand, die
bij een huisarts of bij een specialist assistent is geweest, gedurende
twee jaar dit recht verliest.

V ervanging en waarneming,*

Onder vervanger willen wij hier verstaan een collega, die van
buiten komt en de praktijk alleen doet. Onder waarnemer willen
wij verstaan een buurtcollega, die naast het doen van eigen praktijk,
hulp verleent in de praktijk van een collega. Meer dan bij een assi-
stentschap bestaat hier voor de vervanger of de waarnemer de
mogelijkheid geheel zelfstandig en geheel op eigen verantwoording
zijn werk te doen. Dat wil dus zeggen, dat hij de patiënten behan-
delt als waren het zijn eigen patiënten. Dit neemt echter niet weg,
dat het gewenst is dat hij zicb zo veel mogelijk aanpast bij de werk-

* De in het volgende gemaakte onderscheiding tussen vervanging en
waarneming, werd vroeger niet altijd gemaakt. De instelling van de
Mij. heet nog altijd Bureau voor waarneming en vestiging, hoewel zij
zich veel meer met vervanging dan met waarneming bezighoudt.
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wijze van degene, voor wie hij vervangt of waarneemt.
Vooral als men waarneemt voor een naburige collega, terwijl men

tevens eigen praktijk blijft doen, liggen hier dikwijls moeilijkheden.
Goed waarnemen toch is een hele kunst. Vaak staat de waarnemer
voor mensen, die hij niet kent en voor toestanden, die hij niet altijd
aanstonds doorziet. Zonder het opzettelijk te willen, zonder daartoe
zelfs een poging te doen, komt men dan door de extra aandacht,
die vereist wordt, bij een patiënt meer in het gevlei dan de afwezige
collega. Te vermijden is dit niet, zolang de mensen en dus ook de
artsen van elkaar verschillen; een soms reeds aanwezige latente
neiging om van dokter te veranderen wordt dan manifest . . . . en
een nieuw collegiaal conflict dreigt. Heeft werkelijk de waarnemer
geen enkele poging gedaan om de patiënt van de ander afvallig
te maken, heeft hij in alle opzichten de praktijk op zijn gewone
wijze uitgeoefend, dan kan hem geen enkel verwijt treffen, wanneer
de patiënt na enige tijd zijn huisarts ontrouw wordt en voor het ver-
volg de waarnemer kiest; deze is echter verplicht dit te weigeren,
indien niet ten minste een half jaar is verlopen nadat hij de patiënt
heeft behandeld.

Wij zeiden uitdrukkelijk: ,,geen enkele poging," wat in de meest
letterlijke betekenis dient te worden genomen. Daaronder is dan
ook te verstaan een handelwijze, die men overbehandeling kan
ooemen, dat is meer dan noodzakelijke zorg aan de patiënt beste-
den. Visites onnodig lang rekken; overbodig onderzoek; zonder
noodzaak medicamenten of verband voorschrijven - vooral bij
fondspatiënten, die dit gratis krijgen - van geneesmiddel veran-
deren zonder reden; kunstbewerkingen aanraden, die evengoed
nagelaten kunnen worden; een tweede bezoek des avonds bren-
gen bij niet ernstige gevallen enz. Al deze dingen kunnen nodig
zijn, maar indien ze niet strikt medisch nodig zijn, dient men er
in deze gevallen zeer voorzichtig mede te zijn. Er zijn verder tien-
tallen knepen en kneepjes, die een behoorlijk medicus dient na te
laten. Vooral uit den boze is het maken van op- of aanmerkingen
over de voorschriften van de afwezige. Ook noodzakelijke veran-
deringen in de therapie brenge men op zodanige wijze aan, dat
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niet de schijn gewekt worde alsof de arts, voor wie men waarneemt,
een fout of verzuim had begaan. Alles wat met opzet daarbij gedaan
wordt om zich zelf in de ogen van de patiënt boven de afwezige te
verheffen, is min<Ierwaardig en stelt de waarnemer bloot aan een
klacht over incollegiaal optreden. Men bedenke toch wel: waarne-
men is een zaak van vertrouwen; de afwezige arts heeft zijn waarne-
mer uitgenodigd, omdat hij overtuigd was dat deze de gelegenheid,
die hij hierdoor kreeg, niet zou misbruiken. Had hij het tegenge-
stelde kunnen vermoeden dan had hij zeker de waarnemer niet ge-
vraagd. Niet alleen dus als collega, maar ook als mens dient de
waarnemer dit vertrouwen niet te beschamen. Bovendien, het is zo
onverstandig aldus een collega onder zijn duiven te schieten: men
mag een zieltje winnen, maar het vertrouwen in zijn persoon heeft
men verspeeld niet alleen bij hem, voor wie men waargenomen
heeft, maar ook bij andere collegae, wie zulks ter ore komt. En
verspeeld vertrouwen is iets dat zeer moeilijk, zo ooit, teruggewon-
nen wordt.

In grotere plaatsen wordt veelal bij vakantie door de medici
onderling waargenomen. Men spreke dat elk jaar vroegtijdig af en
houde zich dan aan een afspraak. Gaat de afwezigheid in, dan dient
men duidelijk op z'n huisdeur of raam aan te geven wie volgens
afspraak de waarnemers zijn. Tijdens de waarneming noteert de
waarnemer alle door hem gemaakte verrichtingen met datum en
bijzonderheden. Dit lijstje, dat tevens moet bevatten de data der
nog te maken visites en bijzonderheden over spreckuurconsulten,
dient in handen van de collega te zijn vó6r hij zijn praktijk hervat.

De praktijkwaarneming onderling geschiedt gewoonlijk met ge-
sloten beurzen. Soms kunnen directe onkosten, welkedewaarnemer
heeft moeten maken, b.v. gebruik van auto, worden vergoed. Een
en ander hangt in sterke mate van plaatselijk gebruik af. Wanneer
men maar zorgt dat men duidelijke afspraken maakt, zijn ook an-
dere regelingen mogelijk.

Alle inkomsten tijdens de waarneming zijn dus voor de arts voor
wie wordt waargenomen. Ook als de waarneming geschiedt door
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een collega met wie niet was afgesproken, dat hij als waarnemer zou
fungeren, maar die hiertoe door de patiënt werd aangezocht, dient
als regel het honorarium door deze te worden af- of overgedragen
aan de vervangen arts. Van deze waarneming dient aan de vervan-
gen arts aanstonds na diens thuiskomst kennis te worden gegeven.
Deze collega heeft echter, behoudens in spoedgevallen, het volste
recht de patiënt te verwijzen naar de officiële waarnemers. Voor
specialisten ligt dit veelal anders en is dit moeilijk door te voeren.

Soms wordt bij onderlinge waarneming de regel toegepast, dat
bij een tijdens een waarneming verrichte bevalling het honorarium
wordt gedeeld.

Een korte beschouwing is hier op haar plaats over het geval
dat tijdens de waarneming de waarnemer zo in de smaak is ge-
vallen, dat hem bij thuiskomst van de eigen arts of na afloop van
de ziekte gevraagd wordt ook verder in het gezin te blijven prak-
tizeren. Een dergelijk verzoek dient onvoorwaardelijk en beslist
te worden afgewezen; toegeven zou een zeer oncollegiale handeling
zijn en een officiële terechtwijzing mogelijk maken.

De oude regel van de Parijse faculteit was zo streng, dat een lid
dat zich schuldig maakte aan het verdringen van een collega, van
de rol der geneeskundigen werd geschrapt. Wenselijk is het in zulk
een geval de zaak eens rustig met de vrager te bespreken en de af-
wezige collega de hand boven het hoofd te houden; men bedenke
daarbij wat voor nietigheden vaak over de keuze van een arts be-
slissen en hoe dikwijls een bezwaar tegen een arts op verkeerd
begrijpen of op misverstand kan berusten. Gewenst kan het zijn

- hoewel dit geen aangename taak is - de collega van de inhoud
van dit gesprek op de hoogte te brengen; voor hem kan dan gel-
den: un homme averti en vaut deux. In ieder geval kan de collega
hieruit zien, dat men niet van plan is om hem onder zijn duiven
te schieten. Blijft de patiënt bij zijn voorkeur, dan moet tenminste
een tijdruimte van een half jaar voorbijgaan, voordat men in dit ge-
zin als behandelend arts mag optreden. (Zie ook het slot van dit
hoofdstuk).
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Heeft men eei vervanger nodig en kan men niet een buurtcol-
lega vinden, die de praktijk geheel of gedeeltelijk kan waarnemen,
dan neme men contact op met het Bureau van de Maatschappij.
Men houde zich aan de door de Maatschappij vastgestelde voor-
waarden voor vervanging. Het is vanzelfsprekend, dat de arts, die
voor een ander heeft vervangen en daardoor inzage heeft gekregen
van de omvang van diens praktijk, van zijn inkomen, van de moge-
lijkheden van uitbreiding enz., daarvan geen misbruik mag maken
door zelf na de vervanging zich naast die ander te vestigen of door
een ,,vriendje" op deze mogelijkheid attent te maken. (Zie ook het
slot van dit hoofdstuk).

De vervanger dient niet alleen de patiënten van zijn collega te
behandelen als waren het zijn eigen patiënten, maar hij heeft even-
eens de belangen van de praktijk van zijn collega te behartigen als
ware het zijn eigen praktijk.

De bezwaren tegen het hebben van een waarnemer of vervanger
zijn voor een deel gelijk aan die bij assistentschap. Bij vakanties,
ziekte en andere oorzaken van afwezigheid is waarneming dikwijls
de enige oplossing. Een zeer langdurige vervanging ontmoet veel be-
zwaren omdat öf elke vervanger maar kort blijft en zodoende de
patiënten steeds een nieuwe arts krijgen, die zij niet zelf hebben ge-
kozen, èf omdat dit voor de vervanger, die lang blijft, zelf weinig
aantrekkelijk is, omdat hij zich geen toekomst opbouwt en geen
rechtspositie heeft.

Waarneming en vervanging is intussen iets dat dagelijks voor-
komt en waarvan het bureau der Maatschappij veel ervaring heeft.
Het behoorde overbodig te zijn, maar de praktijk bewijst, dat het
dit niet is, om hier nog enkele elementaire dingen naar voren te
brengen; als men een mondelinge afspraak of toezegging niet na-
komt schiet men evenzeer te kort als wanneer men een schriftelijke
overeenkomst niet naleeft, hoewel dikwijls alleen de laatste juridisch
is af te dwingen doordat het bewijs in het eerste geval moeilijker is.
Als men een vervanging afspreekt moeten van beide kanten de
voorwaarden zo spoedig als daartoe gelegenheid is, worden gepre-
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ciseerd en liefst vastgelegd. Indien geen duidelijke afspraken zijn
gemaakt, vrage men bij moeilijkheden het Bureau voor Waarneming
en Vestiging een advies, dat voor beide partijen bindend is. Als
men een vervanging heeft aanvaard en men krijgt daarna een an-
dere, betere mogelijkheid geboden, dan heeft men niet het recht op
het laatste moment te berichten dat men niet komt, of om plotse-
ling weg te lopen. Wel kan hier vrijwel steeds in onderling overleg
een oplossing worden gevonden, waarbij op korte termijn een
nieuwe vervanger kan inspringen. Evenmin heeft een gevestigd
arts het recht een reeds door een vervanger aangenomen vervan-
ging op het allerlaatste moment af te zeggen, zonder een redelijke,
en in nader overleg vast te stellen, schadevergoeding aan te bieden.
Als een vervanger een vervanging aanvaardt onder bepaalde voor-
waarden, heeft hij niet het recht, als het werk tegenvalt, met terug-
werkende krachtbetere voorwaarden te eisen; wel kan hij proberen
dit in onderling overleg gedaan te krijgen. Als een vervanger of
waarnemer aan het werk is heeft hij niet het recht zo maar met I
of 2 dagen op te zeggen, tenzij bij noodgevallen of als er een ander
beschikbaar is om de praktijk op zich te nemen.

Zo zouden wij nog wel meer opmerkingen kunnen maken, maar
wij willen het hierbij laten. De voorwaarden, waarop een vervan-
ging wordt aangegaan, worden in grote lijnen door de Maat-
schappij vastgesteld, maar in onderling overleg voor een bepaalde
vervanging toegepast.

Zondagsdienst, weekend-diensten en dergelijke.

Als wij ons afvragen in hoeverre zondagsdiensten, weekenddien-
sten en dergelijke noodzakelijk, gewenst of toelaatbaar zijn, dan
dient men uit te gaan van de regel, dat het de plicht is van de
arts zoveel mogelijk voor zijn patiënt klaar te staan, maar tevens
van de noodzaak van en het recht op rust, zowel voor de betrok-
ken arts als voor zijn collega's.

Het is duidelijk, dat een arts in verband met bestaande of op te
richten zondagsdiensten, weekend-diensten enz., in het algemeen
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gesproken de vrijheid moet hebben al of niet aan deze regelingen
deel te nemen. Verder heeft in principe een groep van artsen het
recht een andere arts in hun zondagsdienst enz. te weigeren. Wil
men echter bij toepassing hiervan niet in moeilijkheden komen,
waardoor de goede naam van de artsen in de omgeving zou kun-
nen worden geschaad, dan is het nodig, dat men er begrip voor
heeft, dat zowel het weigeren om aan een bepaalde afspraak in dit
verband mee te doen, als het geweigerd worden om er aan mee
te mogen doen, belangrijke consequenties kan hebben en dus moet
berusten op gegronde redenen; hierbij dienen de belangen van de
patiënten voorop te staan en bovendien ook de collegiale ver-
houdingen niet te worden geschaad.

Men bedenke daarbij, dat b.v. een jong collega, die (nog) niet
tot de regeling is toegelaten, praktisch wordt gedwongen onafge-
broken bereikbaar te z\n. Men verklare zich dan bereid op ver-
zoek incidenteel waar te nemen. Betreft het iemand, die om re-
den van oncollegiaal gedrag niet in de regeling is betrokken, dan
verdient een gelijke opvatting aanbeveling. In bijzondere gevallen
kan men, liefst gesanctionneerd door de afdelingsraad, van ,,waar-
nenring" afzien, mits men maar bedenkt, dat men steeds verplicht
is in noodgevallen iedereen te behandelen, die hulp nodig heeft.

Als er in dit verband een geschil ontstaat, legge men dit voor
aan de afdelingsraad.

Het spreekt vanzelf, dat men de arts, die waarneemt, op de
hoogte moet stellen van alles wat nuttig is voor de behandeling
van patiënten, die hem vermoedelijk nodig zullen hebben; in het
bijzonder geldt dit voor ernstige patiënten.

Of men tijdens een vrij weekend of zondag toch hulp wil ver-
lenen, moet ter beoordeling van de arts zelf blijven. Welke patiënten
men zelf wil behandelen en welke niet, staat ter eigen keuze. Het
kan echter wel eens geboden zijn, dat men, als men bereikbaar is,
zelf een ernstige patiënt bezoekt, die men onder behandeling heeft,
indien de meerdere eigen kennis omtrent de patiënt het verloop zou
kunnen beïnvloeden; men vermijde hierbij echter zelfs de schijn bij
de patiënten in het gevlei te willen komen.
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Bij het opstellen van een zondagsdienst, weekend-dienst, en dit
geldt in sterkere mate voor avond- en nachtdiensten, houde men
altijd in het oog, dat het werkelijke belang van de patiënten niet
in het gedrang mag komen. De patiënt immers wenst en verwacht
zijn eigen behandelend arts te vinden en voorzover dit mogelijk
is, moet aan die wens worden voldaan; de verschillende regelin-
gen, die getroffen worden, zijn uitzonderingen op deze regel, waar-
voor dus een positieve indicatie moet bestaan. Met name moet
ook niet worden vergeten, dat elke regeling af en toe onvolko-
menheden vertoont of niet werkt; iedere arts moet daarom steeds

bereid zijn, in deze onvolkomenheden te voorzien, met andere
woorden moet, zo mogelijk, steeds bereid zijn om handelend op te
treden. Bij ernstige twijfel moet de regel gelden: eerst de patiënt
helpen.

Wie het beroep van huisarts of specialist kiest, wie dus de voor-
delen van het vrije beroep wenst te genieten, moet tonen, dat hij
bereid is de verplichtingen en eventueel de nadelen, die het mee-
brengt, te aanvaarden.

Praktisch is het zo, dat het maken van regelingen als hier be-
sproken geheel in handen ligt van de betrokken artsen. Dit maakt
de verantwoordelijkheid derhalve des te groter. Men zorge steeds
voor een voldoende bezetting met waarnemende artsen, zodat
overbelasting worde voorkomen.

Associatie

Steeds meer komt in de laatste tijd de vraag naar associatie naar
voren. Het is noodzakelijk, dat een associatie op een goede basis
wordt opgezet, dat zij berust op een, contractueel vastgelegde, uit-
gewerkte overeenkomst en rekening houdt met de eisen, die er aan
moeten worden gesteld met het oog op het belang van de patiënten.

Reeds sedert 1948 is in het H.R. der Maatschappij de bepaling
opgenomen, dat een associatie-overeenkomst ter goedkeuring aan
het Dagelijks Bestuur moet worden voorgelegd en in 1958 heeft de
Algemene Vergadering een rapport aangenomen, waarin omschre-
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ven regels ten aanzien van associaties zijn opgenomen.*
De aan een associatie gestelde grondregels zijn de volgende: De

patiënt heeft recht op vrije artsenkeuze, zowel wat betreft huisarts
als specialist; de patiënt heeft waar mogelijk recht op vrije zieken-
huiskeuze; de vrije vestiging van huisarts en specialist mag niet wor-
den belemmerd; de honorering moet in het algemeen met de door
ieder van de associé's werkelijk verrichte arbeid in overeenstemming
zijn.

De eenvoudigste vorm van associatie is, dat A zich met B wil
associeren omdat hij een te grote praktijk heeft. B betaalt dan in
de een of andere vorm de helft van de praktijk-goodwill, het in-
strumentarium enz. aan A en heeft daardoor recht gekregen op de
halve praktijk. A en B oefenen dan gezamenlijk de praktijk uit, een
ieder met zijn volle werkkracht, en verdelen de netto-opbrengst ge-
lijkelijk. B kan de overnamesom voor de halve praktijk contant of
in termijnen voldoen, of doordat hij gedurende een aantal jaren
een kleiner percentage van de praktijk-opbrengst ontvangt dan A;
de laatste vorm is soms om fiscale redenen aantrekkelijker.

Het vervoer wordt gewoonlijk en terecht buiten de associatie ge-

houden en door ieder der associé's privé betaald: de een rijdt meer
voor privé dan de ander.

In de regel begint de associatie met een proeftijd van 6 maanden
tot een jaar; dit is zeer wenselijk, opdat men wete of men bij el-
kaar past. Blijkt het niet te voldoen en gaat de associatie niet door,
dan heeft de ingekomen associé niet het recht verder ter plaatse
praktijk uit te oefenen. Voldoet het wel, dan gaat de associatie
door en volgt een onopzegbare periode van bijv. 3 tot 5 jaar. In
deze periode kan de samenwerking worden verbroken, doordat een
der associé's de praktijk ter plaatse neerlegt.

Na de onopzegbare periode kan de associatie worden opgezegd,
waarna ieder der deelgenoten het recht heeft ter plaatse zelfstandig

* Dit rapport is gepubliceerd in Medisch Contact nr. 42/'58, blz, 652-
enkele, door de Algemene Vergadering aangebrachte, kleine correcties
zijn te vinden in Medisch Contact nr. 19/'59,b12.290.
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en voor eigen rekening de praktijk te blijven uitoefenen. ln zeer
bijzondere gevallen is het mogelijk, dat de on-opzegbare periode
Ianger duurt dan 5 jaar, maar deze bepaling behoeft de nadrukke-
lijke goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. Voor verdere bijzon-
derheden wordt verwezen naar het genoemde associatie-rapport.

Wil men een associatie aangaan, dan neme men contact op met
de Maatschappij en vrage advies, ieder geval heeft zijn bijzondere
moeilijkheden en telkens blijkt, dat in een te sluiten associatie
niet met alle moeilijkheden rekening is gehouden.

Yerlies van het recht op vestiging ol op overname van patiënten.

Hoewel de vestiging vrij is, is er een aantal gevallen, waarin
men een beperking van dit recht aanvaardt.

Men verliest gedurende 2 jaar het recht zich te vestigen in of
in de onmiddellijke nabijheid van het praktijkgebied van een arts,
voor wie men heeft vervangen of bij wie men assistent is geweest,
tenzij de betrokken collega en het afdelingsbestuur hiervoor toe-
stemming geven. Indien men een vervanging of assistentschap
krijgt aangeboden en men wenst het recht op vrije vestiging ter
plaatse niet te verliezen, legge men deze voorwaarde vóór het aan-
vaarden van die vervanging of dat assistentschap schriftelijk vast.

Eveneens gedurende twee jaar verliest men het recht zich te
vestigen in het praktijkgebied van een collega, met wie men zonder
resultaat besprekingen heeft gevoerd over praktijkovername of
associatie, tenzij men zich uitdrukkelijk dit recht heeft voorbehou-
den (zie ook Hoofdstuk VII, het overdoen van de praktijk).

Voor het recht, gevestigd te blijven en zelfstandig ter plaatse
de praktijk uit te oefenen na het beëindigen van een associatie,
wordt verwezen naar hetgeen hierboven bij ,,Associatie" is ge-
schreven.

Ook voor een arts, die assistent in een ziekenhuis is geweest,
bestaan enige beperkingen van het recht zich daar ter plaatse vrij
te vestigen. Is de betrokken arts niet opgeleid tot specialist, dan
mag hij, na zijn vertrek uit het ziekenhuis, zich ter plaatse wel als

1t9



huisarts vestigen; hij mag dan echter gedurende een half jaar
na zijn vestiging van de andere ter plaatse gevestigde huisartsen
geen patiënten overnemen, die hij tijdens zijn assistentschap in
het ziekenhuis heeft behandeld. Is de assistent in een universiteits-
ziekenhuis tot specialist opgeleid, dan mag hij zich na zijn op-
leiding ter plaatse als specialist vestigen, tenzij hij zich bij zijn aan-
stelling heeft verbonden dit niet te doen. Is hij echter in een niet-
universiteitsziekenhuis tot specialist opgeleid, dan mag hij zich
gedurende vijf jaar na zijn vertrek uit het ziekenhuis niet als
specialist vestigen in het praktijkgebied van degene, die hem heeft
opgeleid, tenzij hij met de opleider een andere afspraak maakt of
heeft gemaakt.

Mocht er enige twijfel over bestaan, om welke reden ook, of
men zich in een bepaalde plaats mag vestigen, dan raadplege men
de voorzitter van het afdelingsbestuur of van de plaatselijke huis-
artsen- of specialistenvereniging. Deze z4n immers ook van de
plaatselijke omstandigheden op de hoogte en kunnen, geheel vrij-
blijvend, advies geven. Blijft er ook dan nog verschil van mening,
dan kan de zaak door één der betrokken partijen als een geschil
worden voorgelegd aan de afdelingsraad.

Indien men voor een collega waarneemt, verliest men gedurende
een half jaar het recht, de patiënten, die men tijdens de waarne-
ming behandelt of ziet, of gezinsleden van deze patiënten over te
nemen, tenzij vóór de aanvang van de waarneming door de be-
trokken artsen een andere afspraak is gemaakt.

Plaatselijk kunnen de gezamenlijke artsen afspreken de periode
van een half jaar te wijzigen, maar deze afspraak behoeft de goed-
keuring van het Hoofdbestuur.

Overlijdt de collega, voor wie men heeft waargenomen, of is
hij wegens ziekte niet in staat zijn opvolger bij de patiënten te
introduceren, dan is de waarnemer verplicht voor het praktijk-
gedeelte, dat hem binnen een half jaar daarna tot huisarts kiest,
de gebruikelijke overname-som te betalen aan degene, die de prak-
tijk heeft overgenomen, of aan de betrokken collega, resp. diens
nabestaanden.
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In het algemeen is het medisch-ethisch onjuist, patiënten over
te nemen van een zieke collega. Heeft de zieke collega een ver-
vanger en is deze in de praktijk ingewerkt, dan bestaan er minder
bezwaren tegen, maar ook dan zal men, bij goede collegiale ver-
houdingen, er niet spoedig toe overgaan, patiënten van de zieke
collega over te nemen.

Indien een collega overlijdt en de praktijk is of zal door de we-
duwe worden overgedaan, bestaat dikwijls de goede gewoonte, dat
de andere ter plaatse gevestigde artsen in gezamenlijk overleg ge-

durende drie maanden geen patiënten van hun overleden collega
overnemen ter bescherming van de belangen van de weduwe,
Wordt deze afspraak gemaakt, dan is het met het oog op de tij-
delijk opgeheven vrije artsenkeuze noodzakelijk, dat dit geschiedt
in overeenstemming met de plaatselijke ziekenfondsorganisaties.

Men kan dus in allerlei gevallen het recht verliezen een patiënt
van een collega over te nemen. Dit mag echter nooit tot gevolg
hebben, dat de patiënt zijn vrije artsenkeuze zou verliezen. Zijn
er dus slechts 2 artsen in de omgeving en de patiënt wil zijn huis-
arts zeer beslist verlaten - maar dit moet dan wel vaststaan - dan
zal de andere collega deze patient in overleg met zijn collega heb-
ben te aanvaarden. In de praktijk zijn hier soms moeilijke geval-
len, men raadplege dan een der plaatselijke besturen.
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Hooldstuk IX

VERHOUDING HUISARTS.SPECIALIST

Na het afleggen van het arts-examen is de Nederlandse arts
bevoegd de geneeskundige praktijk in haar volle omvang uit te
oefenen. Hij is gerechtigd zich als huisarts te vestigen. Deze arts
noemt men huisarts, waarbij men met huis bedoelt, dat er een
zekere relatie, een zekere binding ontstaat tussen de arts en het
gezin. De leden van het gezin zljn zijn patiënten. Deze binding is
blijvend tot weder-opzegging. Een huisarts kiest men of men is
op hem aangewezen, indien slechts één huisarts in de plaats zijner
inwoning beschikbaar is.

Daar de geneeskunde, zoals elke wetenschap, vanaf haar aller-
eerste begin in ontwikkeling verkeert, heeft de geneeskundige ken-
nis en kunde steeds groter omvang aangenomen, zodat het voor
de enkeling onmogelijk is geworden haar geheel te omvatten. Zo-
dra dit voor de artsen evident was, zijn er onder hen geweest die
zich hebben beperkt tot een bepaald onderdeel en die door deze
beperking de gelegenheid kregen zich in dit onderdeel sterker te
verdiepen. De uitbreiding van de studie, die voert tot het specia-
lisme, begint wanneer het artsexamen is afgelegd. Is zij voltooid
en voldoet de kandidaat aan de gestelde eisen, dan mag hij zich
specialist noemen. Bij de uitoefening van zijn praktijk treedt de

specialist als regel incidenteel op. Een binding, zoals tussen de
huisarts en het gezin bestaat, is hier niet in zo sterke mate aan-
wezig.

Waar ligt nu de grens tussen het arbeidsveld van de huisarts en
dat van de specialist? Deze lijn is niet scherp te trekken. Zi1 hangt
o.a. van de kennis en de kunde van de huisaÍs af. Er zijn huis-
artsen, die, alvorens zij de algemene praktijk ingaan, werkzaam
zijn geweest als assistent op een klinische afdeling, b.v. voor in-
terne geneeskunde of kindergeneeskunde, voor chirurgie of ob-
stetrie. Anderen zijn werkzaam op een anatomisch, fysiologisch
of bacteriologisch laboratorium. Velen vermeerderen voortdurend
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hun kennis door literatuurstudie, het volgen van een artsencursus
of het bezoeken van buitenlandse klinieken. Het spreekt vanzelf,
dat deze ,,post-graduate"-studie een bredere basis en dieper inzicht
geeft. Het onderzoek zal dieper kunnen gaan; het therapeutisch
handelen uitgebreider kunnen zijn. Het gevaar bestaat evenwel, dat
door een minder frequente oefening de ervarenheid vermindert.
De huisarts hoede zich voor zelf-overschatting. Hierdoor zou scha-
de kunnen ontstaan voor de patiënt. Zelf-onderschatting kan in de
aanvang leiden tot het frequent inroepen van specialistische hulp;
gevaarlijk is zij niet. Op den duur zal deze onderschatting worden
gecompenseerd door grotere ervaring.

Het is welhaast overbodig te wijzen op de noodzakelijkheid van
een behoorlijk onderzoek als grond voor de verwijzing naar een
specialist.

Bekijken wij nu de grens tussen het arbeidsveld van de huisarts
en dat van de specialist, van de kant van deze laatste. Het mo-
ment waarop de huisarts de patiënt aan de specialist overdraagt,
wordt meestal door de huisarts bepaald, daar deze de patiënt het
eerst in behandeling krijgt. Het komt evenwel voor, dat de patiënt
zich buiten zijn huisarts om tot de specialist wendt. Dan is het
wenselijk, dat de specialist de huisarts, indien althans de patiënt
een huisarts heeft, op de hoogte brengt. Mocht de patiënt hierte-
gen om een of andere reden bezwaar hebben, dan trachte de
specialist de patiënt te overtuigen, dat het in zijn eigen belang is
de huisarts deelgenoot te maken van de resultaten van het spe-
cialistisch onderzoek. Als de patiënt persisteert bij zijn weigering,
is de specialist verplicht zijn wens te eerbiedigen.

Ook komt het voor, dat de specialist een collega van een ander
specialisme wenst te raadplegen. Is het de bedoeling, dat hij, ter
verbetering van eigen inzicht, aan de andere specialist advies
vraagt, dan kan hij dit doen zonder tussenkomst van de huisarts.
Ontdekt hij echter bij de patiënt een aandoening, welke niet op
zijn terrein maar op dat van een ander specialisme ligt, en acht
hij het gewenst dat de patiënt naar een vertegenwoordiger van dat
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andere specialisme wordt verwezen, dan betrekke hij de huisarts
hierin. *

De huisarts is immers degene, die op de hoogte behoort te zijn van
alles wat zijn patiënt in medisch opzicht aangaat. Ook van zijn kant
zorge hij er voor, dat hij op de hoogte gehouden wordt. Hij zal dan
bovendien steeds in staat zijn inlichtingen over zijn patiënt te ver-
schaffen.

Als in ieder grensvlak, ligt ook hier de mogelijkheid van wrij-
ving. De specialist kan van mening zijn, dat de huisarts de patiënt
te lang onder behandeling heeft gehouden of dat de behandeling
onjuist is geweest. Hij bedenke dan, dat hij weliswaar van een
onderdeel van de geneeskunde meer weet dan de huisarts, maar
misschien op alle andere onderdelen, door gebrek aan ervaring,
minder.

Dezelfde verwijten kunnen ook door de ene specialist gericht
zijn tot een collega, die een ander specialisme beoefent. Volko-
men fout is het de patiënt hiervan iets te laten merken, want men
ondermijnt hiermede het vertrouwen, dat de patiënt in zijn be-
handelend arts stelt. Hier is de enige oplossing een collegiaal ge-
sprek. Durf dit gesprek te voeren. Hiermede dient gij de waardig-
heid van uw stand en het respect voor uzelf. Laten we niet verge-
ten, dat boven de verhouding van de artsen onderling het heil van
de patiënt uitgaat.

Huisarts en specialist behoren naast elkander te staan. De huis-
arts roepe de specialist zodra hij meent, dat de verrichting of het
onderzoek bij de specialist in betere handen is; zodra hij voor-
lichting of steun behoeft. Het is geen schande voor een huisarts
van elk onderdeel van de geneeskunde minder te weten dan de

betreffende specialist. Van zijn kant zorge de specialist er voor
de huisarts op de hoogte te houden van de gang van zaken; hem
te kennen in belangrijke beslissingen. De specialist houde de
patiënt niet langer onder zijn behandeling dan noodzakelijk is.

Hij kenne de huisarts de plaats toe, waarop hij recht heeft.

* Zie ook bij hoofdstuk XI, consult en verwijzing.
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Het huisbezoek behoort tot het terrein van de huisarts. De spe-
cialist betreedt alleen het huis van de patiënt in aanwezigheid van
de huisarts of met zijn medeweten. De huisarts trachte zoveel hem
dit mogelijk is bij het consult aanwezig te zijn. Hij versterkt hier-
mede zijn positie. Bij onbereikbaarheid van de huisarts en op
goede gronden vermeende urgentie is de specialist gerechtigd al-
leen de patiënt aan huis te bezoeken; maar zo spoedig mogelijk
geve hij hiervan kennis aan de huisarts.

Verder moet erop worden gewezen, dat er tussen specialist en
huisarts geen financiële verhouding mag bestaan. Indien de huis-
arts bij een behandeling van zijn patiënt assistentie verleent of
narcose geeft, behoort hij hiervoor zelf te declareren. Bedenk,
dat het monster der dichotomie op de loer ligt. Wie zich hieraan
schuldig maakt handelt in strijd met de waardigheid van de ge-
neeskundige stand. Het is wel waarschijnlijk, dat de tuchtrechter
van oordeel zou z;\n, dat hierdoor het vertrouwen in de stand der
geneeskundigen zou zijn geschokt, maar zeker zouden de betrok-
kenen van de inter-collegiale rechtspraak een streng oordeel moe-
ten verwachten.

De zorg voor een goede samenwerking tussen huisartsen en
specialisten heeft meer dan eens een punt van bespreking in de
Maatschappij uitgemaakt. In de Algemene Vergaderingen van
l9l2 en 1913 werden enige conclusies aangenomen, welke door
de Algemene Vergadering van 1929 enigszins werden gewijzigd.*
De thans geldende opvatting kan als volgt worden geformuleerd:
Aan het verzoek van een patiënt of diens omgeving om verwij-
zing naar een specialist worde voldaan, indien een dergelijk ver-
zoek redelijk mag worden geacht;
een specialist zal, afgezien van noodgevallen, aan een rechtstreeks
tot hem gericht verzoek van een patiënt tot een incidenteel bezoek
ten huize van de patiënt, slechts voldoen in overleg met de huis-
arts;

* Nadien is aan een commissie opgedragen nieuwe regels op te stellen,
welke rekening houden met de ontwikkeling sedert 1919.
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een specialist neme een patiënt niet te diens huize in behandeling,
tenzij in overleg met de huisarts;
het is gewenst, dat de patiënt, die de specialist op diens spreekuur
bezoekt, dit doet in overleg met zijn huisarts;
het is nodig, dat de huisarts de specialist zo uitvoerig mogelijk in-
licht en de specialist dient de huisarts op de hoogte te houden;
tevens zal de huisarts, indien enigszins mogelijk, aanwezig zijn bij
een consult van de specialist ten huize van de patiënt.
In het algemeen geven deze regels weinig moeilijkheden, Àj zijn
gemeen goed van beide partijen. Men bedenke steeds dat het ver-
langen van een patiënt tot het raadplegen van een specialist op
zichzelf. een teken is van onrust, welke schadelijk is voor de gene-
zing van een ziekteproces, ongeacht of dit verlangen al of niet
een gebrek aan vertrouwen insluit. Een consult kan daarom, ook
zonder dat de behandelende arts wijziging van inzicht mogelijk
acht, toch medisch gewenst zijn. Dit dient overwogen te worden
als van de arts een verklaring wordt gevraagd, dat hij een consult
waar dan ook noodzakelijk acht, zoals in het geval van verwijzing
bij ziekenfondsen en andere vormen van verzekering. De arts be-
houdt echter steeds de plicht deze verklaringen naar eer en ge-

weten al of niet af te geven. Dit geldt ook voor het afgeven van
verklaringen aan verzekerden over de noodzaak van een specialis-
tische behandeling door een kinderarts. De arts dient zich in ieder
geval bereid te verklaren zijn medewerking te verlenen, door het
geven van inlichtingen of het voorbereiden van het consult. Vaak
ziet men dat de patiënt juist door deze houding van het overbodige
wordt oveÍuigd,

Bovenstaande regels gelden echter niet zonder meer voor de

verhouding huisarts-kinderarts, welke reeds vele jaren een on-
derwerp vormt van besprekingen. De hiervoor geldende regels zijn
opnieuw vastgesteld door de Algemene Vergadering van 7 juli
1956 en luiden:

,,I. Wanneer ouders of verzorgers van een kind, dat onder
behandeling van de huisarts is, met nadruk een consult wensen,
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al dan niet ten huize van het kind, worde door de huisarts aan
deze wens voldaan.

Dit geldt niet alleen voor eerste maar ook voor volgende con-
sulten.

II. Een consulent neme de behandeling niet over, tenzij na
overleg met en instemming van de behandelende aÍs.

IIL De kinderarts trachte het daarheen te leiden dat de huis-
arts op de hoogte gebracht wordt van bevindingen of behande-
lingen welke van enige betekenis zï1n; deze richtlijn geldt ook
wanneer het kind buiten voorkennis van de huisarts het spreek-
uur bezoekt. Er worde naar gestreefd dat niet twee artsen zonder
overleg of directe kennisgeving een patiënt voor eenzelfde ziekte
behandelen.

IV. De kinderaÍs bezoeke geen patiënt ten huize van de ouden
of verzorgers, met uitzondering van de volgende gevallen:

l. Op verzoek van de huisarts (b.v. voedingsregeling, voort-
gezette behandeling na consult of tijdelijk, bij vakantie).

2. Eenmaal uit een oogpunt van medische ethiek bij spoed-
gevallen, waar levensgevaar dreigt nadat hij zich overtuigd heeft
dat de huisarts of zijn waarnemer niet direct kunnen komen.

3. Daar waar de huisarts tegenover de kinderarts toegeeft, dat
hij de ouders of verzorgers het consult geweigerd heeft. (In dat
geval zal de kinderarts de afdelingsraad hiervan op de hoogte stel-
len, niet in de vorm van een klacht, doch als mededeling ter voor-
lichting).

4. Wanneer het betrokken gezin geen huisarts heeft, dient de
kinderarts de ouders van de behandelde te wijzen op de nood-
zakelijkheid, dat het gezin een huisarts kiest. Met deze gekozen
huisarts dient dan contact te worden opgenomen over de aanvang
van de behandeling.

5. Wanneer de ouders of verzorgers iu overleg met de huis-
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arts uitdrukkelijk het verlangen kenbaar maken, dat een kind ge-
durende een bepaalde periode door een kinderarts wordt behan-
deld, dan kan deze aan het verlangen voldoen.

}Jij zal dit echter niet doen wanneer hij korter dan een jaar ge-
leden in het gezin, op verzoek van de huisarts werd geconsulteerd.
Uiteraard behoort de kinderaÍs wel te voldoen aan het verzoek
van de huisarts, wanneer deze hem binnen dat jaar in het begin
in consult roept.

De kinderarts, die de behandeling voor een bepaalde periode
aanvaardt, regelt bij afwezigheid zijn waarneming. Uiteraard zul-
len de ouders in dat geval de voorkeur geven aan de huisarts.

Indien de kinderarts een kind voor een bepaalde periode be-
handelt, drage hij eÍ zorg voor, dat het door hem gedeclareerde
honorarium tenminste l5O% bedraagt van datgene wat de huis-
arts zou hebben gedeclareerd.

V. De voorgestelde regeling zal alleen gelden voor die ge-
meenten, waar de specialist-kinderarts op dit ogenblik een andere
plaats inneemt dan die van specialist-consulent. Bovendien zal de
regeling in bovengenoemde plaatsen van kracht blijven tot het
ogenblik, waarop de verhouding huisarts-specialist, waarvan de
verhouding huisarts-kinderarts een onderdeel uitmaakt, nader is
geregeld."
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HooÍdstuk X

VEBHOUDING TOT ANDEREN DIE ZICH OP HDT
TERREIN DER GEZONDIIEIDSZORG BEWEGEN

Y erhouding arts-apotheker

Het beroep van de apotheker vormt een noodzakelijke aanvul-
ling van het beroep van de aÍs. De door de arts voorgeschreven
geneesmiddelen worden door de apotheker geleverd c.q. bereid,
Alle voorschriften moeten door de arts worden ondertekend of
geparafeerd. Het samenstellen van een recept behoort tot de ars-
praescribendi. De arts wijde zijn volle aandacht aan deze kunst-
Hij zal er goed aan doen in, voor hem moeilijke, gevallen de apo-
theker advies te wagen. De apotheker zal dit als regel gaarne geven
en deze houding van de arts op prijs stellen. Het komt wel voor in
grote ziekenhuizen, dat artsen (en dit zijn dan meestal jeugdige
assistenten) niet zelf de recepten schrijven, maar dit overlaten aan
een verpleegster, dus aan een onbevoegde. Het behoeft geen be-
toog, dat dit ontoelaatbaar is.

Niet-apotheekhoudende artsen dienen zo min mogelijk en in
geen geval tegen betaling geneesmiddelen uit eigen voorraad aan
een patiënt te verstrekken; ook ampullen e.d. schrijve men, be-
halve in spoedgevallen, op recept voor. Men vermijde ten enemale
het aanwijzen van een bepaalde apotheker voor het gereedmaken
van een recept. Dit zou de schijn wekken van een afspraak tussen
arts en apotheker ten aanzien van het leveren van geneesmiddelen,
iets wat bij de wet verboden is. Voorkeur van een arts voor een
bepaalde apotheker is slechts toegestaan voor het verrichten van
chemische onderzoekingen.

Indien men vermoedt, dat er bij de bereiding van een recept in
de apotheek een vergissing is begaan, neme men persoonlijk het
geneesmiddel mede. Met de apotheker zal men dan in overleg
treden en nagaan of het vermoeden op waarheid berust. Indien er
een vergissing heeft plaats gehad, vermijde de arts door zijn op-
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treden alles, wat het vertrouwen in de apotheker kan ondermijnen.
Acht hij zich verplicht in te grijpen, dan doe hij dit buiten de patiënt
om door zich tot de farmaceutische inspecteur van de volksgezond-
heid te wenden.

V erhouding arts-tandarts

Het beroep van tandarts heeft zich van den beginne af aan als
een zelfstandig beroep ontwikkeld. Het technische gedeelte is zo
overheersend, dat het medische gedeelte - oppervlakkig beschouwd
- op de tweede plaats is komen te staan. Dit zal rvel de reden zijn
waarom van de tandarts niet wordt verlangd, dat hij het arts-
examen aflegt, zoals dat van de andere orgaan-specialisten wel
wordt verlangd. Dit neemt niet weg, dat er ook artsen zijn, die zich
specialiseren in de tandheelkunde en hiernaast de moud-chirurgie
beoefenen. Hoewel de tandheelkunde een zuiver medisch vak is,
zijn toch de contacten tussen tandarts en arts gering. Het is niet
de gewoonte, dat de patiënt aan zijn huisars vraagt wie hij als
tandarts zal raadplegen. Hij doet dit zelfstandig. Zijt er afwijkin-
gen aan gebit, kaak of mond, die wijzen in de richting van een

algemene ziekte, dan behoort de tandarts hiervan dadelijk mede-
deling te doen aan de huisarts. Omgekeerd kan ook de huisarts
bij de tandarts te rade gaan wanneer hij vermoedt, dat de aandoe-
ning haar grond vindt in een ziekelijke afwijking van het gebit. De
verhouding arts-tandarts moet er een zijn van elkaar bijstaan tot
heil van de patiënt. In ons land is deze verhouding zeer goed.

Fcn enkel woord dient gewijd aan de door de tandarts gevraagde

assistentie van de huisarts bij het verrichten van ingrepen onder
anesthesie. Zal de huisarts deze algemene anesthesie geven? In
ons land heeft zich het geven van algemene anesthesie ontwikkeld
tot een zelfstandig specialisme. De anesthesist heeft hiervoor de
erkende opleiding genoten. Hierdoor zijn waarborgen voor vak-
bekwaamheid geschapen. De huisarts late in het algemeen, tenzij
hij bijzonder bedreven is, het geven van algemene anesthesie bij
ingrepen door de tandarts verricht, ook bij zijn eigen patiënten,
dan ook over aan de hiervoor aangewezen specialist. Zijn patiënt
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is dan in de beste handen. Mocht er geen specialist-anesthesist
beschikbaar zijn, dan ga de huisaÉs met zichzelf te rade of hij
in staat is de verantwoording voor deze anesthesie op zich te
nemen. Met het geven van anesthesie aan alle patiënten van een
tandarts zou hij een terrein betreden, dat allereerst tot dat van
de specialist behoort. Hij geve in geen geval bij een door een on-
bevoegde te verrichten ingreep anesthesie.

V erhoudi n g art s - v roe dv rouw

Bij het beschouwen van de verhouding van de arts tot de woed-
vrouw willen wij eerst nagaan hoe het beroep is ontstaan. Zowel
de arts als de vroedvrouw staan de barende bij. De ontwikkeling
van de geneeskunde heeft hieraan toegevoegd de medische controle
tijdens de zwangerschap en na de bevalling. De baring zelf is een
fysiologisch gebeuren. Men zou kunnen verwachten, dat deze na-
tuurlijke en fundamentele gebeurtenis geheel spontaan zou ver-
lopen. Maar naast de natuur komt de invloed van de cultuur.

Het feitelijke gebeuren bij de partus is in bepaalde gevallen in
zijn beloop te verbeteren. Daarnaast zal de mens uit zedelijke over-
wegingen die maatregelen nemen, die het lijden van de barende
verzachten. En hier staan wij aan het begin van de hulp, die aan de
barende wordt verleend. Als overblijfsel hiervan vindt men heden
ten dage nog de vrouw, die haar buurvrouw, die in barensnood is,
te hulp snelt en haar met raad en daad bijstaat. Dat deze hulp oor-
spronkelijk bij voorkeur door vrouwen is verleend, is wel zeker.
Eerst later, toen het inzicht in anatomie en fysiologie ontstond,
hebben de artsen - de ook theoretisch geschoolden - een belang-
rijker aandeel in deze hulp gekregen. Van den beginne af ziet men
de vrouw dus optreden bij de partus. }J.ier zal de ervarene de on-
ervarene hebben geholpen.

De opleiding van vroedvrouw is, vergeleken bij de opleiding
van arts, eenvoudiger. Hoewel er gestreefd wordt naar een brede
theoretische basis en er medisch inzicht wordt bijgebracht, waar-
door de vroedvrouw met succes haar werk kan verrichten, gaat

l3l



toch de opleiding van de arts op dit gebied veel verder en dieper.
Het is dus billijk, dat de geldelijke beloning voor de vroedwouw
geringer zal zijn dan voor de arts.

Achter de vroedvrouw staat de steeds de arts en, mocht ook hij in
kunde tekort schieten, de specialist, klaar om hulp te bieden. Voor-
waarde hiervoor is, dat de vroedvrouw het abnormale spoedig her-
kent en ter kennis brengt van de arts. Daarom moet de samenwer-
king van de vroedvrouw en arts een goede zijn. Om dit te waar-
borgen zal de arts tegenover de vroedvrouw dezelfde collegiale
gebruiken in acht behoren te nemen, die tegenover collega's ge-
wenst zijn en die men ook van een specialist tegenover een huisarts
verwacht. Hij neme daarom geen patiënt van een vroedvrouw
over, die de arts op haar of op eigen initiatief consulteert. Vindt
hij medische bijstand noodzakelijk, dan geve hij deze voorzover
nodig, in samenwerking met de vroedvrouw, zelfs al zou dit neer-
komen op bijna de gehele voorzorg en aanwezigheid bij de partus.
Hij is dit moreel verplicht en voorzover het om ziekenfondspa-
tiënten gaat, ook contractueel.

Betreft het een zwangere, die vorige malen onder leiding van de
vroedvrouw is bevallen, maar die nog geen contact heeft gehad
over de bestaande zwangerschap, dan beschouwe de arts haar als
patiënte van de vroedvrouw, tenzrj zij uit eigener beweging positief
een andere wens te kennen geeft. Elke suggestie van de arts is hier
uit den boze. Conflicten behoren in eerste instantie door een ge-
sprek onder vier ogen te worden bijgelegd. Zíjn er ernstige blij-
vende bezwaren, dan bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot
de Provinciale Verloskundige commissie. Deze heeft ten doel de
goede samenwerking tussen vroedvrouÍír' en arts te bevorderen.

Verder zorge de arts er voor, dat er in de berekening van zijn
honorarium voor een bevalling een behoorlijke marge blijve tussen
het door de vroedvrouw berekende en het zijne. Doet hij dit niet,
dan doet hij haar een oneerlijke concurrentie aan.
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V erhouding art s-ziekenv er pleegster

lndien men het terrein van de verpleegster+) tracht te omschrij-
ven, eryaart men dat deze grens niet vast ligt. Van de plaats, die
zij in de maatschappij inneemt en van haar kunde zal het afhangen
of die grens meer of minder ver van het arbeidsveld van de arts
verwijdert ligt. In de eerste plaats betreft haar werk de verpleging
van zieken. Daarbij komen echter kunstbewerkingen, die haar
worden toevertrouwd. Speciale opleiding maakt het mogelijk haar
meer ingewikkelde handelingen op te dragen. De arts kieze hier-
voor steeds de meest geschikte zuster uit, beschikkende over een
groot verantwoordelijkheidsbesef en late haar niet op eigen benen
staan voor hij oveÍuigd is, dat zij de handeling beheerst. Hij be-
denke, dat hij zowel de morele als wettelijke verantwo«rrdelijkheid
draagt. Hij geve dus nimmer aan de verpleegster een opdracht,
indien hij niet ten volle overtuigd is dat zij de uitvoering er van
volledig beheerst. Anders is het gesteld wanneer het om verpleeg-
fouten gaat. De gediplomeerde verpleegster draagt de volle ver-
antwoordelijkheid. Haar opleiding, die het beheersen van een aan-
tal handgrepen en verrichtingen verplicht stelt, en harlr gediplo-
meerd-zijn, scheppen een waarborg dat zij deze verantrroordelijk-
heid kan dragen.

Voor de leerling handele men zo, dat zij steeds werkl onder het
wakend oog van een gediplomeerd verpleegster. Tensl>tte zal de
arts, zo veel als in zijn vermogen ligt, het werk van de verpleegster
controleren. Hij moet dit op een tact-volle wijze doen. Hij zorge
er voor, dat bij de verpleegster niet het gevoel ontstaat, dat zíj
niet wordt vertrouwd. Het belang stellen in haar handelingen en het
in overleg treden over de gang van zaken bij te behandelen patiënt,
moet leiden tot onderling beter begrip en niet tot ondermijning van
het zelfvertrouwen van de verpleegster. De arts, die haar leermees-
ter is, trachte de kennis en kunde van de verpleegster, die onder zijn
leiding werkt, te vermeerderen. Vanzelfsprekend is de eis, dat

*) Eenvoudigheidshalve wordt hier steeds van verpleegster lesp. zuster
gesproken, hoewel er even toegewijde verplegers bestaan.
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zij alles wat zï1 bij de zieke waarneemt, dat voor de behandeling
van belang kan zijn, ter kennis brengt van de arts.

Naast de algemene ziekenverpleging kan de verpleegster zich
bekwamen in speciale onderdelen, zoals geesteszieken, verloskunde,
kinderziekten, wijkverpleging enz. Deze specialisatie is door de wet
erkend en wordt verkregen door een daartoe afgelegd examen.
Hierbij staat zij evenzeer de arts in de uitoefening van zijn beroep
terz4de.

V e rho udi ng art s -he ilgy mnas t -mas s e u r

Sinds mei 1942, later bekrachtigd door het Koninklijke Besluit
van 8 januari 1946, is het ,,als bedrijf toepassen van technische
handgrepen op het menselijk lichaam, een en ander met het oog-
merk aan een tekort of een gebrek van een orgaan of een ander
deel van het menselijk lichaam tegemoet te komen", alleen ge-
oorloofd aan degenen, die daartoe een bevoegdheid hebben ge-
kregen. Deze bevoegdheid wordt verleend na een afgelegd examen
en geeft recht de titel te voeren van heilgymnast-masseur. Er komt
bij de uitoefening van dit beroep zeer veel te pas, waarin de arts
bij zijn opleiding nauwelijks onderwezen werd.

Toch heeft de arts er recht op te eisen, dat de masseur geen
patiënt onder behandeling neemt zonder overleg met hem en dat
de masseur de leiding, die hij in deze wil geven, aanvaardt. Niet
alleen maken de breedheid van zijn opleiding en zijn inzicht in
toestanden, die massage e.d. gewenst of ongewenst maken, hem
dit mogelijk, doch ook de wet legt hem, zij het indirect, de ver-
plichting op van het geven van leiding. Immers art. I van de wet
op de uitoefening der geneeskunde zegl ,,Het toepassen van heil-
gymnastiek en massage op aanwijzing van en in geregeld overleg
met een geneeskundige wordt, voorzover zulks volgens het eerste
en het tweede lid van dit artikel wel het geval zou zijn, niet geacht
te behoren tot de uitoefening van de geneeskunst".

De arts van zijn kant bevordere een goede samenwerking; hij
houde zich op de hoogte van de gang van zaken en indien hij
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ingrijpen nodig vindt, doe hij dit op een wijze, die aan het vertrou-
wen in de masseur niet tekort doet.

Mocht de samenwerking tot klachten zijnerzijds aanleiding geven
dan kan, eventueel via de Maatschappij, hij zich wenden tot het
Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, Massage en Phy-
siotechniek, dat er hoge prijs op stelt de beroepsethiek onder zijn
leden te handhaven.

Bij de revalidatie moet de patiënt tot een zo hoog mogelijke graad
van validiteit worden gebracht. Deze taak ligt zowel op geestelijk
als lichamelijk gebied. Aan het hoofd van een revalidatie-inrichting
staat een in deze materie gespecialiseerde arts, die, toegerust met
kennis, doorzettingsvermogen en enthousiasme, tracht dit hoge
doel te bereiken. Het spreekt vanzelf, dat er een voortdurende sa-
menwerking van enerzijds huisarts of specialist en anderzijds reva-
lidatie-arts moet zijn. Heilgymnastiek en massage behoren tot de
belangrijke hulpmiddelen.

De arts en de kwakzalver

Oorspronkelijk was de arts iemand, die door zijn kennis maar
veel meer nog door zijn psychisch overwicht en door de invloed van
zijn persoonlijkheid, zijn medemensen hielp bij ziekte en in doods-
gevaar. Bij de ontwikkeling der geneeskunde is de kennis steeds
meer op de voorgrond gekomen; het psychisch overwicht en de
persoonlijkheid zijn meer op de achtergrond geraakt, soms haast
verloren gegaan. De kwakzalver is min of meer de personifiëring
van datgene, waarin de arts menigmaal tekortschiet. Maar dan in
caricatuur, want meestal - niet altijd - verwisselt hij het helpen
van de medemens met zijn eigen belang en broodwinning, terwijl
hij zich soms bewust van leugens en bedrog bedient om zijn doel
te bereiken.

De kwakzalver trekt velen sterk aan door zijn apodictisch optre-
den. Sterk apodictisch optreden kan, ook als het steun vindt in
grondige kennis, zijn bezwaren hebben. Indien echter, zoals bij de
kwakzalver - ook al moge hij bonafide zijn - de meeste elementaire
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kennis als regel en de kritische zin wel altijd ontbreekt, kan men
zonder overdrijving van een groot gevaar voor de volksgezondheid
spreken.

Een tweede oorzaak, waaryoor de patiënt naar de kwakzalver
gaat is, dat hij bij zijn dokter geen baat vond. De oorzaak hiervan
zal soms zijn, dat de arts niet gelukkig geweest is in zijn therapie,
het kan evenzeer zijn dat bij de stand van onze kennis geen be-
vredigende therapie bestond.

Daarom moet iedere arts, telkens als een van zijn patiënten naar
een kwakzalver gaat, zich afwagen: welke schuld heb ik in deze?
Heb ik de vooruitgang der geneeskunde behoorlijk bijgehouden?
Heb ik in gevallen, waarin ik machteloos stond, de patiënt ver-
wezen naar hem, van wie ik verwachten kon dat hij meer weet
dan ik? Heb ik een ziekte behandeld en de zieke uit het oog ver-
loren? Het ik de ongeneeslijk zieke wel voldoende psychisch ge-
holpen en getroost, geprobeerd symptomatisch zijn klachten weg
te nemen? Heb ik genoeg tijd besteed en belangstelling betoond
aan mijn patiënten? Zo is dus de kwakzalver in zekere zin ,,het
geweten" van de arts.

Hoe moet nu in de praktijk de houding van de arts zijn tegenover
de kwakzalverij.

In de eerste plaats zal, zoals uit het voorgaande blijkt, de arts
altijd weer moeten trachten zijn beroep zo uit te oefenen, dat er
geen behoefte gevoeld wordt aan een kwakzalver.

In de tweede plaats moet de arts zijn patiënt beschermen tegen
de onkunde van de kwakzalverij, tegen de gevaren, die uit die
onkunde voortvloeien. Het is duidelijk, dat hij de patiënt met b.v.
een operabel carcinoom, met alle kracht uit handen van een
kwakzalver moet houden. De arts, die weet dat zijn patiënt naar
een kwakzalver gaat of wil gaan, en daar verknoeid kan worden,
dient die patiënt te gaan opzoeken en alle pogingen aan te wenden
hem uit diens hand te houden of te bevrijden. De arts dient dit
zo te doen, dat de patiënt voelt, dat alleen het werkelijke belang
van de zieke de enige drijfveer is. Gaat, ondanks alles, deze pa-
tiënt toch naar de kwakzalver, dan is het de patiënt, die het de huis-
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arts onmogelijk maakt langer de verantwoording voor de behande-
ling te dragen en de patiënt voor deze ziekte te behandelen, zolang
de kwakzalver gehandhaafd wordt.

In de derde plaats dient de arts ter bevoegder plaatse - dat is bij
de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid - aangifte te
doen van elk geval, waarin een van zijn patiënten door toedoen van
een kwakzalver ernstige lichamelijke schade heeft geleden; de me-
dewerking van de patiënt of diens nagelaten betrekkingen is hier
echter voor nodig. Soms zalhet goed zijn, zonder het noemen van
patiëntennamen of bijzonderheden, die het beroepsgeheim in ge-
vaar zouden brengen, aangifte te doen van het geval als zodanig.
Het moet een duidelijk, evident geval zijn, want vervolging van
een kwakzalver in niet-aperte gevallen brengt meer voordeel voor
de kwakzalver dan voor de volksgezondheid.

Het kan voorkomen, dat een ongeneeslijke zieke of diens familie
ons oordeel vraagt omtrent het raadplegen van een kwakzalver.
Indien men in een rustig gesprek de overtuiging krijgÍ, dat zulk
een raadplegen de patiënt psychisch van nut zal zijn, dan mag men
dit niet afraden. Maar men stelle de familie wel in kennis van
zijn opvattingen in deze, opdat niet, tot schade van de volksgezond-
heid, ons medisch gezag dat van kwakzalver zou schijnen te steu-
nen. De arts blijve de patiënt bezoeken. Ook als zulk een patiënt
zonder voorkennis van de arts naar een kwakzalver gaat en de
arts dit merkt, blijve hij toch zijn patiënt bezoeken. De kwakzalver
toestaan een ongeneeslijke zieke in een ziekenhuis te behandelen,
moet beslist worden geweigerd; in dit geval zijn de gevaren voor
de volksgezondheid veel groter. Men zoeke dan een modus vivendi.

Geloofs- en gebedsgenezingen, mits niet gedevalueerd tot brood-
winning, liggen in een ander vlak dan dat, waarin sprake is van
onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. In het algemeen zullen de
beoefenaars daarvan de geneeskundige behandeling noch willen
tegenhouden noch tegenwerken. Bestaat hieraan gerechte twijfel,
dan streve de arts, met tact maar met alle kracht, er naar om een
patiënt met een operabel carcinoom, een diabeticus enz. toch mede
in de zegeningen der officiële geneeskunde te doen delen.
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Tot nog toe spraken wij alleen over hen, die geneeskundige hulp
bieden aan zieken, zonder daartoe bevoegd te zijn, d.w.z. zonder
in het bezit te zijn van een artsdiploma. Er zijn ook artsetr, die
zich als kwakzalver gedragen. Hieronder behoren o.a. diegenen,
die een nieuwe behandelingsmethode hebben ontdekt of beweren
ontdekt te hebben, maar niet bereid zijn deze door hun vakgenoten
kritisch te doen toetsen en ook zij, die met ,,geheime" genees-

middelen werken. Hoe de arts, die meent iets nieuws op thera-
peutisch gebied te hebben gevonden, zich ervoor kan vrijwaren
,,arts-kwakzalver" te worden, werd reeds in hoofdstuk II bespro-
ken. EIke arts heeft de morele plicht wanneer hij kennis neemt van
de handelingen van zulk een kwakzalver-arts, de Geneeskundig
Inspecteur van de Volksgezondheid hiervan in kennis te stellen.

Zelfs zqn er artsen die zich verlagen door in dienst te treden
van een kwakzalver; er zijn geen woorden scherp genoeg om deze
handeling af te keuren. Ook hier rust op elke arts, die van derge-
lijke feiten kennis neemt, de plicht aangifte te doen bij de Cenees-
kundige Inspecteurs der Volksgezondheid.

De beste bestrijding van de kwakzalverij zal altijd zijn de juiste
uitoefening van ons officium nobile. Wanneer het nodig is tegen
een kwakzalver op te treden, dan moet het algemeen belang hier
alleen bepalend zijn en dient alle schijn vermeden te worden, als
zouden financiële belangen mede een drijfveer kunnen zijn tot die
strijd.
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Hooldstuk XI

CONSULT EN VERWIJZING

De huisaÍs, die voor een patiënt advies van of behandeling door
een andere arts wenst, heeft daaÍoe de keuze uit verschillende
mogelijkheden. In de eerste plaats kan hij aan een andere huisarts
vragen om de patiënt gezamenlijk te gaan bekijken. Ten tweede
kan hij een specialist verzoeken bij de patiënt te komen om deze
samen met hem te onderzoeken (dat is het consult in engere zin).
In de derde plaats kennen wij het onderzoek (of de behandeling)
door de specialisten ten huize van de patiënt buiten aanwezigheid
van de huisarts. De vierde mogelijkheid is verwijzing naar het
spreekuur van de specialist. De vijfde is opname in een ziekenhuis
met overdracht van de behandeling aan de specialist. En tenslotte
willen wij hier, al betreft dit ook geen mogelijkheid voor de huis-
arts, nog het interspecialistisch consult noemen.

Deze verschillende punten zullen wij thans achtereenvolgens
bespreken.

Consult met huisarts. Dat de ene huisarts een andere huisarts bij
het ziekbed van zijn patiënt vraagt, komt niet veel meer voor en
men kan zelfs wel zegge\ dat in plaatsen waar specialisten geves-
tigd zijn, dit in onbruik is geraakt. Ten plattelande echter, en wel
vooral daar waar geen specialisten in de nabije omgeving prakti-
zeren, vindt het nog wel toepassing. De ervaring leert, dat het
een goed oud gebruik is dat ook tegenwoordig nog aanbevolen kan
worden. Het consult tussen twee huisartsen is slechts mogelijk,
wanneer de collegiale verhoudingen voortreffelijk zijn en juist
hier is het van het allergrootste belang elke mogelijkheid van inter-
collegiale moeilijkheden of conflicten te voorkomen. Daarom is
het goed zich strikt te houden aan de ,,etiquette" van het consult,
zoals die hieronder wordt beschreven.

Cowuh. Onder ,,consult" in engeren zin willen wij dus verstaan
de situatie dat de huisarts een specialist voor advies bij het ziekbed
van de patiënt waagt en met hem een ,,samenspreking" houdt.
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Laat ons allereerst vaststellen dat het consult tegenwoordig veel
minder vaak voorkomt. Er zijn daarvoor verschillende oorzaken
aan te wijzen. In de eerste plaats wordt de patiënt vaker naar het
spreekuur van de specialist verwezen. De specialist voelt, bij de
huidige ontwikkeling der diagnostische en therapeutsiche techniek,
zich slechts een half mens, wanneer hij niet kan beschikken over
de accommodatie en het instrumentarium van zijn spreekkamer.
In vele gevallen zal ook dat hem niet voldoende zijn en zal hij, om
tot een juist oordeel te komen, opname in een ziekenhuis prefe-
reren. Doch al is de frequentie van het consult afgenomen, toch
wordt dit nog steeds (en overal ter wereld) beschouwd als een toets-
steen voor de intercollegiale ethiek, zodat een enigszins uitvoerige
bespreking hier niet mag ontbreken.

Allereerst willen wij dan de aanleiding tot het consult behande-
len. Hierbij blijken verschillende beweegredenen een rol te kunnen
spelen. Als uitersten kennen wij: aan de ene kant het consult dat
geheel en al van de huisarts uitgaat, omdat hij dit om zuiver me-
dische redenen noodzakelijk acht; en aan de andere kant het con-
sult, waartoe uitsluitend wordt overgegaan op verzoek van de pa-
tiënt of zijn omgeving en wa.uaan de huisarts alleen om redenen
van psychologische aard zijn medewerking geeft. Daartussen be-
vindt zich natuurlijk een gehele scala van overgangen.

Over de eerste vorm kunnen wij kort zijn. Wij mogen van een
medicus eisen dat hij zijn eigen grenzen kent en dat hij weet, wan-
neer hij de verantwoordelijkheid niet meer alleen mag dragen.
Natuurlijk zullen verschillen in karakter en temperament hierbij
duidelijk tot uiting komen. De een is wat erg voorzichtig uitgeval-
len en roept al gauw een specialist te hulp; de ander is geneigd zijn
eigen capaciteiten te overschatten.

Verder zal de huisarts soms een consult aanvragen meer op psy-
chologische dan op zuiver medische gronden; hij zal b.v. verant-
woord willen zijn tegenover de familie, of bij een ziekte met in-
fauste prognose willen voorkomen dat bij patiënt of nabestaanden
het gevoel ontstaat, dat niet alles geprobeerd zou zijn wat redelij-
kerwijze mogelijk was.
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Vaak is het echter, zoals gezegd de patiënt of zijn omgeving, die
op een consult aandringt, overtuigd dat ,,de kunde hogerop groter
is", althans ,,dat twee meer weten dan één". Natuurlijk kan hieruit
een zeker gebrek aan vertrouwen spreken, maar dit is lang niet
altijd het geval: de arts tone in geen geval zich hierdoor op zijn
tenen getrapt te voelen,

Wanneer er àl te spoedig om een consult gevraagd wordt (er zijn
nu eenmaal altijd patiënten, die reeds op de derde dag van een on-
schuldige ziekte menen een specialist nodig te hebben) dan mag de
arts dit natuurlijk afraden. Hij heeft daarbij ook soms rekening te
houden met de mentaliteit van een categorie van zijn patiënten,
die uit hoofde van het feit dat ze op enigerlei wijze verzekerd zijn,
schermen met hun ,,recht" op het (voor hen kosteloze) consult.
Een rustig gesprek met de patiënt, een voorstel ,,om het een paar
dagen aan te zien" zal bijna altijd een overbodig consult voorkomen.
Blijft echter de patiënt op zijn stuk staan, blijft hij een medisch en
ook psychologisch volkomen overbodig consult verlangen, dalt. kan
de arts weigeren, dit aan te vragen; hij zal dan ook niet, voor een
verzekerde patiënt, het daartoe strekkende formulier ondertekenen;
men zij echter voorzichtig, en achte niet al te spoedig een consult
overbodig. Ook het consult, dat door de huisarts geheel onnodig
wordt geacht, zal toch vaak zijn nut hebben. Wanneer de specia-
list het met de diagnose en behandeling eens blijkt te zijn, betekent
dit een geruststelling van patiënt en omgeving en vergroot dit het
vertrouwen in de huisarts. Somtijds levert zulk een consult töch
nog onverwacht nieuwe gezichtspunten op. Over het algemeen moet
men dus een gevraagd consult Iiever niet weigeren. Dit klemt
vooral, wanneer de prognose slecht lijkt of wanneer de genezing
op zich laat wachten. Indien de zieke zelf het consult wenst, be-
hoort dat zwaarder te wegen dan wanneer alleen de omgeving erop
aandringt.

De goede huisarts evenwel, die bij zijn patiënt een zekere onrust
opmerkt, zal hem graag vóór zijn en zal zelf een consult voor-
stellen, ook wanneer hij dit medisch eigenlijk niet noodzakelijk
acht. Een medicus, die dit psychologisch inzicht mist en die de
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angstgevoelens van de patiënt niet aanvoelt is eigenlijk niet erg
geschikt voor zijn vak. De ervaring leert verder, dat bij een arts,
van wie bekend is, dat hij zelf een consult pleegt aan te raden,
zodra dit gewenst is, niet vaak door de patiënten om een consult
gevraagd wordt.

Bij het kiezen van de consulent behoort het bepalen van het spe-
cialisme tot de taak van de huisarts. Bij deze zuiver medische be-
slissing mogen de ideeën of verlangens van de patiënt geen rol
spelen. De keuze echter van de persoon moet in principe aan de zie-
ke worden overgelaten en de huisarts behoort deze keuze te accepte-
ren, tenzij hij om bijzondere redenen (medische of andere) een
ander advies meent te moeten geven. Overigens zal de patiënt de
beslissing meestal aan de huisarts overlaten. Bij diens kiezen zul-
len zoveel verschillende motieven een rol kunnen spelen, dat deze
hier onmogelijk besproken of zelfs maar opgesomd kunnen worden.
Laat ons volstaan met kortweg te zeggen, dat de huisarts die con-
sulent moet kiezen, die hij voor de betrokken patiënt het meest
aangewezen acht. Alleen het belang van de zieke bepaalt hier «le

keuze, de persoonlijke voorkeur van de huisarts mag geen rol spe-
len.

In de loop der tijden is een soort etiquette van het consult ont-
staan, Laat men zich toch vooral naar deze traditionele vormen
blijven gedragen, voorzover de veranderde omstandigheden dit
mogelijk maken. De ervaring van talloze artsengeneraties heeft
geleerd, dat het zo het beste is voor de zieke, voor de collegiale
verhoudingen en voor het aanzien van de geneeskundige stand. In
het bijzonder geldt dit voor die gevallen, waarin de huisarts het
consult niet noodzakelijk acht of waar hij het niet geheel eens is
met de keuze van de consulent.

De huisaÍs maakt een afspraak met de consulent en deelt zo-
nodig de afgesproken tijd aan de patiënt mede. Komen huisarts en
specialist niet tegelijk, dan eist de beleefdheid, dat de huisarts
zorgt even vóór het afgesproken uur aanwezig te zijn, zodat hij
consulent en patiënt aan elkander kan voorstellen. Mocht de huis-
arts te laat zijn, dan behoort de specialist op hem te wachten en
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mag hij niet alvast met anamnese of onderzoek beginnen, bijzon-
dere omstandigheden daargelaten.

Bij het onderzoek moeten consulent en huisarts liever niet teveel
met elkander praten. Ook niet in vaktermen, want al die onbegrij-
pelijke vreemde woorden kunnen de zieke als even zovele doodvon-
nissen in de oren klinken.

Men vergete trouwens niet, dat de vaktermen tegenwoordig vaak
door het publiek wèl begrepen of, wat nog erger is, half begrepen
worden. Onderlinge discussies of het laten blijken van menings-
verschillen zijn aan het ziekbed uit den boze.

Na het onderzoek wordt onder vier ogen overlegd en wordt af-
gesproken wat aan de zieke gezegd zal worden en wat eventueel
aan de familie. Daarna delen consulent en huisarts tezamen het
resultaat van het consult aan de patiënt en zijn omgeving mede.
De consulent onthoude zich van het voorstellen van onnodige wij-
zigingen in de therapie, welke geen ander doel hebben dan het
consult te rechtvaardigen. Iets anders is het natuurlijk wanneer een

huisarts juist prijs stelt op een wijziging, eventueel zelfs een schijn-
wijziging, waaruit de zieke wellicht nieuwe hoop zal putten.

Steeds moet de specialist bij de patiënt en diens omgeving het
vertrouwen in de huisarts hooghouden en versterken. Misprijzende
uitlatingen of gebaren komen dus absoluut niet te pas. Na het
consult mag de specialist de patiënt niet meer bezoeken, noch op
zijn spreekuur verder behandelen, tenzij op verzoek van of na over-
leg met de huisarts.

Wat te doen wanneer consulent cn huisarts het niet eens zijn
over het te geven advies? Allereerst moeten zij natuurlijk proberen
tot overeenstemming te komen of anders een modus te vinden, b.v.
door het inschakelen van een derde arts, hetzij een specialist van
hetzelfde of van eerr verwant specialisme, eventueel een hoogleraar.
In zulke gevallen zal het praktisch altijd mogelijk zijn om tot een
voor beiden aanvaardbare wijze van handelen te komen. Wat te
doen als niets hiervan gelukt? Dan neme de behandelende arts de
volle verantwoording alleen op zich.

Een belangrijk deel van zijn waarde ontleent het consult zeker
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aan de ,,samenspreking" van consulent en huisarts. Niet alleen
is het belang van de zieke hiermede gediend, maar bovendien is
het dikwijls leerzaam voor huisarts en specialist beiden. Het bezoek
van de specialist aan een patiënt buiten aanwezigheid van de huis-
arrs verdient daarom over het algemeen geen aanbeveling. Force
majeure kan dit echter wel eens noodzakelijk maken. Verder kan
het een enkele maal (b.v. bij psychosen) in het belang van de pa-
tiënt zijn. In al deze gevallen is het dringend noodzakelijk, dat de
huisarts de specialist tevoren uitvoerig inlicht en dat de samen-
spreking toch nog achteraf plaats vindt. Zeker bestaan er echter
ook situaties, waar niet veel overleg nodig is. Wanneer de huis-
arts aan een oogarts vraagt om bij een patiënt met een gebroken
been, aan huis een bril te komen voorschrijven, zal er aan een sa-
menspreking niet veel behoefte bestaan. In dergelijke gevallen mag
de aanwezigheid van de huisarts zeker niet geëist worden. Hetzelfde
kan soms gelden voor een tevoren afgesproken bezoek van de
consulent. Men moet immers niet vergeten dat het gezamenlijk
consult voor beiden een extra belasting betekent, omdat zij ver-
plicht zijn zich aan een bepaald uur te houden en zij het consult
dus niet gewoon in de visite-route kunnen opnemen,

Tenslotte moet nog opgemerkt worden, dat de huisarts het aan-
vragen van een consult aan huis niet overdrijven moet, zowel met
het oog op de praktische waarde (grondiger onderzoek dan aan
huis mogelijk is, zal zeer vaak nodig zijn) als met het oog op de
kosten, aan zulk een consult verbonden,

Verwijzirtg. Met de verwijzing, het jongere zusje van het consult,
heeft de medische gedragsleer zich nooit zo intensief bezig ge-
houden. Toch valt ook daar nog wel het een en ander over te zeg-
gen.

Als voordelen van de verwijzing boven het consult kunnen gel-
den het mindere tijdverlies en de betere outillage van de spreck-
kamer. Daar staat tegenover, dat men de vaak zo nuttige ,,samen-
spreking" mist; slechts zelden immers zal de huisarts zijn patiënt
naar het spreekuur van de specialist vergezellen.

Bij de verwijzing van de ambulante patiënt gaat het in de meeste
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gevallen niet om zulke ernstige ziekten als bij het consult aan het
ziekbed er met name is hierbij zelden sprake van levensgevaar.

Daaruit volgt, dat de huisarts hier ook zeker niet zo spoedig aan
elke wens gevolg behoeft te geven. Hij make de patiënt duidelijk,
dat niet iedere huiduitslag onmiddellijk verwijzing naar de der-
matoloog vereist en dat een gewone conjunctivitis meestal heel
goed door de huisarts behandeld kan worden. Ook hier gaat het
er vooral om, dat de huisarts zijn eigen grenzen moet kennen. Hij
moet niet te lang doorstumperen wanneer specialistische behande-
ling betere kansen kan geven. Maar evenmin moet hij zijn patiën-
ten uit gemakzucht te gauw doorsturen; de cerumenprop behoort
niet bij de oorarts thuis. Men bewandele de gulden middenweg.

De huisarts behoort de specialist steeds telefonisch of schrifte-
lijk inlichtingen over de zieke te verschaffen (brieven aan patiën-
ten meegeven, anders dan in een gesloten enveloppe, is te allen
tijde ontoelaatbaar). Wanneer men dit van te voren met een spe-
cialist heeft afgesproken, kan men natuurlijk in onbeduidende ge-
vallen (b.v. brillen) de inlichtingen achterwege laten; geeft men
deze wel, dan moeten zij zo zijn, dat de specialist er wat aan heeft
en dat dus de belangen van de patiënt er mede gediend zijn. Een
brief met: ,,Geachte collega, wilt u deze patiënt eens voor mij onder-
zoeken, coll. X", is als regel het papier niet waard, waarop het
geschreven wordt. De huisarts vermelde de voorgeschiedenis, de
eigen bevindingen en eventueel de reeds toegepaste therapie met
de resultaten daarvan. In dit schrijven dele de huisarts duidelijk
zijn bedoeling omtrent de verwijzing mede. Hij vrage dus àf om
advies en oordeel, öf om behandeling. De specialist dient zich
streng aan deze bedoeling te houden.

Wanneer de specialist de patiënt, die door de huisarts alleen
maar gezonden was om oordeel en advies, toch behandelt, geeft
dit aanleiding tot veel onenigheid en, speciaal in de grotere steden,
wordt de verhouding specialist-huisarts door deze veel voorkomen-
de handelswijze sterk geschaad. Acht de specialist het nodig, dat
een patiënt, die alleen voor advies en oordeel werd gezonden, bij
hem onder behandeling blijft, dan plege hij overleg met de huis-
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arts. Wanneer een patiënt ter behandeling naar een specialist wordt
verwezen, verdient het aanbeveling, dat de huisarts bij het begin van
de behandeling omtrent de door de specialist gestelde diagnose,
prognose en voorgenomen therapie wordt ingelicht. Als de spe-
cialist de behandeling beëindigd heeft, is een dergelijk bericht ab-
soluut noodzakelijk. Voorts kan het in gevallen van infauste pro-
gnose van groot belang zijn, dat de specialist aan de huisarts mede-
deelt in hoeverre en in welke vorm hij de patiënt en diens familie
hierover heeft ingelicht. Hij late dit inlichten echter zoveel moge-
lijk aan de huisarts over, omdat deze laatste de patiënt en zijn om-
geving het beste kent.

Speciaal in centrale poliklinieken met vele assistenten, b.v. Uni-
versiteitspoliklinieken, wil het nog al eens gebeuren, dat het onder-
zoek van de patiënt niet achter elkaar afgewerkt, doch over vele
spreekuren verdeeld wordt. Daardoor kunnen behandeling of werk-
hervatting onnodig uitstel lijden. Laat men bij instellingen beden-
ken - en de jonge assistenten in die richting opvoeden - dat de be-
langen van de patiënt en van de gemeenschap door een vlug on-
derzoek worden gediend.

Opname. Wanneer de patiënt in een ziekenhuis wordt opgenomen,
brengt dat meestal de overdracht van de behandeling aan de spe-
cialist mede. Ook hier zijn behoorlijke inlichtingen van de huis-
arts voor de specialist vaak onmisbaar. Evenzeer heeft de huisarts
recht op behoorlijke inlichtingen van de specialist; hij wil gaarne
weten wanneer zijn patiënt is opgenomen, hij wil op de hoogte
blijven van de behandeling, maar hij wil vooral de stand van zaken
kennen bij het ontslag van zijn patiënt. Bij het ontslag en niet ge-

ruime tijd daarna: het is voor de patiënt, die thuis op bed ligt te
wachten, buitengewoon onaangenaam als zijn huisarts maar niet
komt, of, na een boodschap, niet op de hoogte blijkt te zijn van wat
in het ziekenhuis werd gevonden, geadviseerd of verricht.

Het is een goede gewoonte, dat de huisarts zo mogelijk af en
toe bij zijn in het ziekenhuis liggende patiënten gaat kijken, al zijn
deze op dat ogenblik niet bij hem, maar bij de specialist onder be-
handeling. Dit brengt natuurlijk wel met zich mede, dat hij op
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vele vragen van de patiënt een rechtstreeks antwoord schuldig zal
moeten blijven, omdat deze vragen slechts door de behandelend ge-

neesheer kunnen worden beantwoord.
Interspecialistisch consult Een specialist, die bij een naar hem

verwezen patiënt geen afwijkingen op zijn gebied vindt, zendt
de patiënt naar zijn huisarts terug met de mededeling: ik vond op
mijn terrein geen afwijkingen, eventueel met mededeling van het
specialisme, waarbij de patiënt naar zijn mening thuishoort. Hij
zende de patiënt niet zelf naar die andere specialist door. Alleen
als tot completering van zijn onderzoek de hulp van een andere
arts noodzakelijk is (b.v. röntgenoloog, laboratoriumarts) kan hij
zelf een interspecialistisch consult vragen. Natuurlijk kunnen bij-
zondere omstandigheden afwijken van deze regel wettigen, b.v.
periculum in mora, of als de patiënt anders te veel zou moeten
reizen en trekken. De huisarts dient hiervan in kennis gesteld te
worden. Ligt de patiënt echter in het ziekenhuis, dan is de be-
handelend specialist ten volle gerechtigd direct een andere specia-
list in consult te vragen, hoewel ook hier voorafgaand overleg met
de huisarts zeker gewenst is.

Wel dient er voor gezorgd,, dat een van hen de huisarts over het
resultaat van dit consult inlicht. Voor een patiënt is het steeds
van het allergrootste belang, dat alle gegevens van specialisten, la-
boratorium, enz. bij de huisarts terecht komen, die deze dan ook
behoorlijk moet bewaren.

Voor de regels, welke zijn gesteld voor de verhouding huisarts-
specialist, worde verwezen naar hoofdstuk IX.
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Hooldstuk XII

HET HONORARIUM

De arts, als beoefenaar van het officium nobile, ontvangt geen
loon of salaris, maar een ,,honorarium", een ereloon. Voor de
patiënt is het een kwestie van eer zijn arts naar behoren te belonen
en voor de arts een erekwestie zijn patiënt, ongeacht de beloning,
naar beste kunnen en vermogen te helpen. Dit zij de arts àch te
allen tijde bewust en hij voede zijn patiënten ook tot die overtuiging
op.

Wanneer wij over honorarium spreken betekent dit oorspronke-
lijk, dat de patiënt zelf bepaalt wat hij zijn dokter voor diens hulp
zal geven; eerst dan is het in de volstrekte betekenis een ereloon.
Een reminiscentie aan dit oorspronkelijk gebruik wordt nog ge-
vonden in de gewoonte, die in sommige streken bestaat, dat de
kraamvrouw de dokter op de negende dag een enveloppe met in-
houd als betaling voor zijn verloskundige hulp overhandigt, die zij
onder het hoofdkussen verborgen had. Verder is het in de tegen-
woordige tijd zeker een hoge uitzondering.

Tegenwoordig bepaalt - tengevolge van de veranderde maat-
schappelijke constellatie - voorzover dit particuliere patiënten be-
treft, de medicus zelf wat hij meent dat hem toekomt, waarbij zo-
wel de welstand van de patiënt als de grootte van het door de arts
gepresteerde, als maatstaf geldt. Doch dit bepalen is geen gemak-
kelijke taak. Honorariumproblemen hebben dikwijls een enigszins
delicaat karakter en menig medicus, die al zuchtend zijn rekeningen
uitschrijft, realiseert zich nog eens, dat, in dit opzicht althans, het
abonnementstarief van de ziekenfondsen een belangrijk voordeel
betekent: het bespaart niet alleen administratie, maar ook conflic-
ten, zowel met de patiënten als met het eigen geweten.

Vooral de pas gevestigde arts pleegt, ondanks de richtlijnen, door
de landelijke organisatie van huisartsen gegeven, op dit punt moei-
lijkheden te ondervinden. In het algemeen kan gezegd worden, dat
de gulden middenweg de beste is. Men rekene niet te hoog; een
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tijd van ziekte kan voor een kleine particulier, indien hij zich al-
thans niet verzekerd heeft, ruïneus zijn. Doch aan de andere kant
dient juist de beginneling op te passen, dat hij niet uit angst voor een
te hoge nota te laag rekent. Dat is hij verplicht aala zichzelf , aan zijn
gezin en niet minder aan zijn collega's, tegenover wie hij toch niet
graag de schijn van oneerlijke concurrentie op zich zou laden. Hij
bedenke zowel door te hoge als door te lage rekeningen het respect
voor de medische stand te kunnen schaden.

Het uitschrijven van rekeningen aan verzekeringslichamen, waar-
bij vastgestelde tarieven bestaan (S.V.B., erkende ziekenfondsen),
heeft in dit opzicht zekere voordelen. Het spreekt vanzelf, dat alle
gedeclareerde posten voor visites, behandeling, enz. volkomen ver-
antwoord moeten zijn.

Huisartsentarieven.

In de eerste plaats, zo zagen wij, bepaalt de medicus zijn tarieven
naar de financiële draagkracht van zijn patiënt. Door de landelijke
organisatie van de huisartsen zijn hiervoor in 1953 aanwijzingen
gegeven: geen vaste regels maar richtlijnen. Aan de hand van deze
richtlijnen zijn, met inachtneming van plaatselijke toestanden en
traditie, voor elke streek en plaats onderlinge afspraken en bepa-
lingen gemaakt. De pas gevestigde collega informere dus omtrent
deze honorariumnormen bij de voorzitter van de Maatschappij-
afdeling, waartoe hij behoort, of bij de voorzitter van de plaatselijke
huisartsenvereniging, zo die in zijn rayon bestaat.

Het bepalen van de financiële draagkracht van zijn patiënten
vereist tact en mensenkennis en wordt al doende geleerd.

Het is onbehoorlijk om onder het plaatselijk geldend tarief te
werken met de bedoeling de naam te krijgen goedkoop te zijn en
zo zijn praktijk te vergroten. Toch zal men in sommige gevallen
wel lager moeten berekenen dan de norm, b.v. omdat door lang-
durige ziekte het naar de norm berekende bedrag van de rekening
verre boven iemands draagkracht zou gaan.

Een afspraak met een particuliere patiënt deze te zullen behan-
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delen tegen een vast jaarlijks honorarium, moet onjuist worden ge-
acht.

Ook voor bevallingen geldt een tariefregeling naar welstand.
Het maakt hierbij dus geen verschil of de partus een langdurig en
moeilijk verloop heeft, door de specialist ten huize van de kraam-
vrouw of in een ziekenhuis dient te worden beëindigd, of dat alles
snel en gemakkelijk gaa:t. Evenmin dient het honorarium verlaagd,
wanneer de arts te laat bij de bevalling komt buiten zijn schuld. Het
tarief voor bevallingen dient plaatselijk vastgesteld te worden en
zal in het algemeen 20 x het visitebedrag bedragen. De noodzake-
Iijke controle tijdens de normale graviditeit en de visites tijdens het
kraambed (tot de lOe dag) zijn hierbij inbegrepen. Bij een gravi-
diteit, waarbij de arts slechts gedeeltelijk hulp verleent, worde een
redelijk honorarium in rekening gebracht. In plaatsen waar geen
woedvrouw is gevestigd, kan de arts met de ziekenfondsen een
overeenkomst aangaan, waarbij hij voor rekening van het fonds
bevallingen bij ziekenfondsleden verricht voor een vaststaand hono-
rarium. Is er wel een vroedvrouw gevestigd, dan berekene hij aan
de ziekenfondspatiënten, die hem verzoeken de bevalling te leiden,
ten minste het laagste particuliere tarief.

Consulteert de patiënt een arts per telefoon, dan kan hem het
gewone honorarium van een spreekuurbezoek in rekening worden
gebracht; natuurlijk niet als het telefoongesprek door zijn aard of
onbeduidendheid niet het karakter van een advies heeft.

Wanneer een arts een patiënt, die in een ziekenhuis opgenomen
is en daar door een andere collega behandeld wordt, bezoekt,
spreekt het vanzelf, dat deze visite niet wordt gedeclareerd, tenzij
dit bezoek plaats vindt op verzoek van de patiënt of van de behan-
delende medicus.

Wanneer een huisaÍs door een andere huisarts in consult wordt
gevraagd - in de tegenwoordige tijd zal dit meer en meer uitzonde-
ring worden - dan moeten beiden een gelijk honorarium berekenen,
dat een veelvoud van dat voor een normale visite zal moeten be-
dragen.

Worden de tarieven dus enerzijds bepaald door de financiële
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draagkracht van de patiënt, anderzijds worden ze mede bepaald
door het door de arts gepresteerde. Het is veelal gebruikelijk, om
voor een bezoek bij de patiënt aan huis meer te rekenen dan voor
een spreekuurbezoek: dit vormt een zekere rem tegen het onnodig
vragen van huisbezoeken, maar het is ook billijk want het huisbe-
zoek vereist meer tijd en moeite en brengt meer kosten mede.

Voor een spreekuurbezoek buiten het spreekuur en voor een
visite, welke 's avonds of met spoed of tegen een bepaald uur wordt
aangevraagd, mag men 2 x het basis-tarief berekenen; nachtvisites,
zondagvisites, door de patiënt aangevraagd, mogen 3 x worden
berekend: de regelmatige gang van de praktijk wordt er door be-
moeilijkt en het veroorzaakt extra moeite.
Op sommige plaatsen wordt een afstandsvergoeding berekend, b.v.

voor elke km die wordt afgelegd buiten een cirkel met een straal
van 4 km om het huis van de arts getrokken, wordt een bepaald
bedrag berekend. Men houde zich ook in deze aan plaatselijke ge-
bruiken.

Voor de behandeling van meerdere patiënten bij één visite kan
voor elk volgende patiënt een halve visite worden berekend. On-
nodig te zeggen, dat de vraag ,,hoe haal ik zo veel mogelijk uit
mijn praktijk" nooit - en hier ook niet - de drijfveer mag wezen
bij het bepalen van het honorarium.

Laboratorium-onderzoek, petite chirurgie e.d. kunnen afzon-
derlijk worden gedeclareerd. Regels hierover zijn moeilijk te geven;
men moet dit geval voor geval bezien. Juist hier heeft men een
goede gelegenheid om een anders hoge nota wat te verlagen zonder
met het basis-tarief in strijd te komen.

Men kenne echter aan de aan een bepaald advies verbonden
moeite een niet te grote invloed toe bij het vaststellen van het hono-
rarium, doch streve naar een zekere uniformiteit: de ene keer is
weliswaar een diepgaande anamnese, een uitgebreid onderzoek of
een tijdrovende behandeling nodig; een andere keer daarentegen
is men spoedig klaar met een simpel advies of de iteratie yan een
recept.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de patiënt te allen tijde het
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recht heeft te vragen welk tarief hem is berekend (eventueel zal
worden). Men vatte een dergelijke vraag niet te spoedig op als
een bewijs van wantrouwen.

Specialistentarieven

Wanneer ook hier het advies luidt: volg de gulden middenweg,
dan moet het accent toch vooral vallen op ,,niet te hoog". Juist de
specialistenrekeningen zijn in staat een gezinsbudget voor geruime
tijd te ontwrichten. Niettemin geldt ook hier ,,niet te laag": het is
onbehoorlijk wanneer een specialist hetzelfde of slechts weinig
meer berekent dan de huisarts.

Het kan gewenst zijn, dat de huisarts de specialist inlicht om-
trent de financiële toestand van een patiënt, die hij naar hem ver-
wijst. In het bijzonder is dit op z'n plaats, wanneer een beroep
moet worden gedaan op de clementie van de specialist. Anderzijds
wijze de arts de patiënt, wanneer deze in een ziekenhuis moet wor-
den opgenomen, er ook op, dat het liggen in een hogere klasse
automatisch een hoger honorarium aan de specialist meebrengt: de
specialist bepaalt zijn honorarium naar wat hij van de welstand van
de patiënt waarneemt.

Voor de onderlinge prijsverhoudingen van technische verrich-
tingen, heeft men een goede leidraad in de tarieven van de S.V.B.
en de ziekenfondsen, terwijl in vele plaatsen ook voor de particu-
liere praktijk, naar welstand gedifferentieerde specialistentarieven
bestaan.

Men hoort wel eens klagen over de hoge rekeningen, die een
zeer gerenommeerd specialist aan zijn patiënten stuurt. Toch steekt
daarin niets onbehoorlijks, mits hierbij geen sprake is van een mo-
nopoliepositie, d.w.z. dat de patiënt niet naar een andere specialist
kan gaan. De patiënt mag gerust betalen voor de reputatie, die hem
juist naar die specialist deed gaan, terwijl het hem bovendien vrij
staat vooraf naar de kosten te informeren.

Als de patiënt klaagt over het door de specialist berekende ho-
norarium, geve de huisarts geen commentaar hierop, maar verwijze
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de patiënt naar de specialist om met deze de rekening te bespreken.
Handhaaft echter de specialist na toelichting van en bespreking
met de patiënt, een exorbitant hoge rekening, dan verwijze de huis-
arts de patiënt naar de afdelingsraad.

Medische hulp zonder honorariumberekening.

Vanouds is het gebruik, dat men collegae, met hun vrouw en
kinderen, collegiaal, d.w.z. zonder dat honorarium wordt ontvan-
gen, behandelt. Deze goede gewoonte dient gehandhaafd. Andere
familierelaties of zelf verdienende kinderen van collegae kan men
behandelen zonder honorarium, maar dit is niet nodig. Wel is
dit regel ten opzichte van een weduwe van een arts en haar niet
zelf verdienende kinderen. Het is een sympathieke gewoonte om
medische studenten, b.v. na het doctoraal examen, in dit opzicht
als collegae te behandelen.

Het goede gebruik wil verder, dat men vroedvrouwen en ver-
pleegsters, waarmede men geregeld samenwerkt, gratis behandelt;
het is wel gewenst om deze gratis hulp uit te breiden tot alle ver-
pleegsters, gezien hun ideëel ons nauw verwante werk, een en ander
natuurlijk alleen voor zover de betrokkenen niet verzekerd zijn.
Overigens zij men met gratis behandelen zo terughoudend mogelijk;
iets wat iemand zonder prestaties verkrijgt, wordt vaak weinig ge-
waardeerd.

De gratis behandelde patiënt behoort vergoeding van gemaakte
onkosten aan te bieden; de medicus kan dit gerust accepteren en
behoort zelfs een rekening te zenden, indien die vergoeding niet
spontaan wordt aangeboden.

Soms zal een gratis behandelde collega er op staan een rekening
te ontvangen. Dit kan berusten op een verkeerd motief, b.v. een
zekere hoogmoed, die maakt dat men niet ,,ontvangen" wil; maar
het kan ook z'n oorzaak vinden in altruïstische motieven, b.v.
financiële omstandigheden van de helpende collega e.d.

Indien een meningsverschil blijft bestaan, verdient het aanbe-
veling het ,,geweigerde honorarium" te schenken aan een algemeen
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goed doel of te storten in het Ondersteuningsfonds der Maatschap-

Pij.
Indien de patiënten, van wie in het voorgaande sprake was,

verzekerd zijn tegen dokterskosten, komen de verhoudingen anders
te liggen.

Of men predikanten, geestelijken, tandartsen en apothekers gra-
tis behandelen zal, hangt af van de plaatselijke gebruiken. Een
jonge collega informere hieromtrent bij een oudere collega ter
plaatse of bij de voorzitter van de afdeling, waartoe hij behoort.

De honorering ten opzichte van liefdadige instellingen zal geval
voor geval dienen te worden bekeken. Eenerzijds dient gewaakt
voor een misbruik maken van de arts, wanneer door allerlei instan-
ties een beroep op hem wordt gedaan; anderzijds zal de arts, net als
iedere burger, een deel van zijn gaven en tijd ter beschikking van
de gemeenschap willen en moeten stellen.

Rekeningen.

Placht men vroeger slechts eenmaal per jaar rekeningen uit te
schrijven, tegenwoordig zijn kwartaal- of halfjaars-nota's meer ge-
bruikelijk. Men stelle het rondzenden der rekeningen ook niet te
lang uit. Niet alleen berokkent men zichzelf daarmede schade
maar ook vele patiënten vinden dit onaangenaam. Bij niet-betaling
stuurt men na drie maanden of zes maanden een herhalingsnota.
Korte tijd later kan men dan zonodig een kwitantie laten aanbie-
den. Betaling in termijnen kan men op verzoek toestaan, doch in
't algemeen verdient dit systeem geen aanbeveling.

Bevallingen en operaties kunnen direct gedeclareerd worden.
Patiënten van een andere arts of van elders - die slechts eenmaal,
resp. weinige keren komen - late men zo mogelijk contant betalen.

Wanbetaling.

Wanbetalers zijn helaas een onvermijdelijk kwaad, waartegen
niet veel te doen valt. Een civiele procedure is een onaangename
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(en kostbare!) methode. En tot de laatste stap, het aanvragen van
faillissement, zal een medicus bij zijn eigen patiënt zeker niet over-
gaan. Waarschijnlijk zou het publiek hem dat ook kwalijk nemen.

Soms is er nog enig resultaat te verwachten wanneer men een

incasso-bureau in de arm neemt. Men overtuige zich dan echter
eerst, dat men met een te goeder naam en faam bekend staande in-
stelling te doen heeft.

Het is goed te weten, dat volgens het Burgerlijk Wetboek een

doktersrekening verjaart twee jaar na het indienen der nota (mits
dit binnen de gangbare termijn geschiedde), resp. na de laatste aan-
maning. 'Wanneer een patiënt een nieuwe dokter kiest, zonder eerst
de oude dokter betaald te hebben, kan de laatste dit aan zijn op-
volger opgeven. Deze heeft dan de morele plicht bij de patiënt met
grote nadruk op betaling aan te dringen. Het kan voor hem trou-
wens ook aanleiding zijn om maar liever voor de ,,klandizie" te
bedanken!

Specilicatie.

Het staat vast, dat de arts verplicht is om op verzoek van de
patiënt zijn nota te specificeren. Enkele decennia geleden zouden
wij met deze simpele constatering hebben kunnen volstaan, maar
in de huidige tijd ligt de situatie meestal zo geheel anders dan vroe-
ger, dat het thans noodzakeiijk is nadere richtlijnen te geven.

Vroeger kon een verzoek om specificatie eigenlijk niet anders
opgevat worden dan als uiting van wantrouwen; heeft de dokter
niet te veel visites genoteerd en welk tarief heeft hij per verrichting
gerekend? Zulk een verzoek had dus uit de aard der zaak een enigs-
zins pijnlijk karakter. Tegenwoordig echter is het in het overgrote
deel der gevallen een zuiver zakelijk verzoek, waarbij de specifi-
catie alleen gevraagd wordt omdat de patiënt moet kunnen vol-
doen aan de eisen van zijn verzekeringsmaatschappij. Deze maat-
schappij kan gegevens vragen van de meest verschillende aard, om-
dat zij moet kunnen nagaan of er, gezien de polisvoorwaarden, een
verplichting tot uitbetaling van het gedeclareerde bedrag bestaat.
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Zo kan b.v. gevraagd worden naar het tarief per verrichting, het
aantal verrichtingen, de aard daarvan, de namen der behandelde
personen, de aard der behandelde ziekten, eiz., enz.

Vooropgesteld zij, dat de medicus met de maatschappij niets te
maken heeft. Het is de patiënt, die aan de maatschappij de gevraag-
de gegevens moet verstrekken en die daarvoor de verantwoorde-
lijkheid draagt. Eigenlijk is het dus ook de patiënt, die aantekening
dient te houden van alle gegevens, welke de maatschappij hem
straks zal vragen; maar daarvan komt in de praktijk natuurlijk niet
veel van terecht.

Welnu, er is geen enkel bezwaar tegen, dat de medicus de pa-
tiënt hierbij helpt, mits hij de gevraagde gegevens uitsluitend ver-
strekt aan de patiënt en nooit direct aan de maatschappij. Gevaar
voor schending van het beroepsgeheim kan er op deze wijze eigen-
lijk niet bestaan, immers de patiënt kan zelf selecteren wat hij aan
de maatschappï1 zal opgeven. Doch dit is slechts theorie. In de
praktijk doet de arts, wetende dat de patiënt de specificatie waar-
schijnlijk klakkeloos aan de maatschappij zal doorsturen, beter de
nodige voorzichtigheid te betrachten, vooral bij het vermelden van
bijzondere verrichtingen (zoals op chirurgisch of obstetrisch ge-
bied); öf hij behoort de patiënt uitdrukkelijk te wijzen op de bij-
zondere betekenis van wat hij in zijn specificatie vermeldde.

In geen geval vermelde de arts op de nota de aard van de behan-
delde ziekten. Inlichtingen omtrent deze ziekten kunnen alleen
gegeven worden aan de medisch adviseur of de controlerend ge-
neeskundige der betrokken maatschappij en dan alleen op diens
verzoek, met toestemming van de patiënt en nadat de patiënt is ge-
zien. De apotheekhoudende geneeskundige, aan wie een specificatie
van zijn geneesmiddelennota wordt gevraagd, kan soms volstaan
met het noemen van de afleveringsvorm (b.v. 7 mei drank voor
Piet; 15 mei ampullen voor mevrouw; 3 juni verbandmiddelen).

Of de apotheekhoudende arts wettelijk verplicht is om op ver-
zoek van de patiënt afschrift te verstrekken van de door hem zelf
geleverde geneesmiddelen is twijfelachtig. Als er een gegronde re-
den is voor het afgeven, weigere men dit niet. Men zij zich echter
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bewust, dat er voor de patiënt in uitzonderingsgevallen moeilijk-
heden kunnen ontstaan, als deze de door de arts afgegeven af-
schriften van recepten aan derden toont,

Boekhouding.

De boekhouding wordt door de meeste artsen als een noodzake-
Iijk kwaad gevoeld. Toch is het verstandig hieraan de nodige aan-
dacht te besteden en dit loont de moeite dubbel en dwars. Bij een
grotere praktijk kan het aanbeveling verdienen hiervoor een be-
taalde hulpkracht te nemen; anders zal deze taak veelal op de
schouders van de doktersvrouw rusten. De medicus moet zijn aan-
tekeningen liefst zo inrichten, dat hieruit op eenvoudige wijze de
rekeningen kunnen worden opgemaakt. Hij moet er daarbij zorg
voor dragen, dat de medische aantekeningen geheel van de boek-
houding blijven gescheiden: anders is het onmogelijk tegenover de
belastingambtenaar het beroepsgeheim te bewaren. Het is nuttig
om niet alleen de verrichtingen in de particuliere praktijk, maar
ook keuringen, controles e.d. nauwkeurig te noteren.
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Hooldstuk XIII

HET ZIEKENFONDSWEZEN

Het ligt buiten ons bestek hier een overzicht te geven van de
organisatie en de vele problemen van het ziekenfondswezen. Zelts
als men zich tot de voornaamste zou beperken, zou de ruimte
daartoe ontbreken, maar bovendien zijn alleen die facetten in dit
boekje op hun plaats, die raken aan de persoonlijke of collectieve
medische ethiek, of medische gedragsleer. Tot goed begrip zullen
echter wel enkele zakelijke en historische opmerkingen moeten
worden ingelast.

De centrale bemoeiingen van de Maatschappij met de zieken-
fondsen dateren zo ongeveer van 1912, toen men in afwachting
van een komende ziektewet zich voorbereidde op algemene ver-
anderingen op het ziekenfondsterrein, die hiervan mogelijk het
gevolg zouden zijn. De Maatschappij ging zelf ziekenfondsen op-
richten en verbood bij bindend besluit haar leden zich te verbinden
aan andere ziekenfondsen, indien deze niet aan bepaalde voorwaar-
den voldeden. De vlucht, die het ziekenfondswezen daarna en in het
bijzonder in de laatste 25 jaar genomen heeft, is van zodanige om-
vang, dat men zich de situatie van voor die tijd nauwelijks meer
kan voorstellen.

Om het belang ervan op zijn juiste waarde te kunnen schatten
moet men zelf de tijd hebben meegemaakt, waarin het vaak grote
moeite kostte om voor minder goed gesitueerden of ook wel voor
toen reeds ten dele verzekerden, noodzakelijke hulp zoals zieken-
huisopname te verkrijgen. Vooral de oudere artsen kunnen besef-
fen, dat de zoveel duurdere en omvangrijke geneeskundige hulp
van deze tijd zonder instellingen zoals de ziekenfondsen niet meer
denkbaar is.

De grote verandering in het ziekenfondswezen is tot stand ge-

komen tijdens de bezettingsjaren. Het Ziekenfondsbesluit, in 1941

door de Duitsers ingevoerd, was een mengsel van een reeds lang
voorbereide wettelijke regeling en het nastreven van doelstellingen,
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die zowel aan de geneeskundige verzorging als aan onze volksaard
vreemd waren. Ondanks de vele bezwaren hebben de artsen, die
hun handen vol hadden aan de verdediging van hoger belangen, n.l.
de onafhankelijke positie tegenover de patiënt, zich niet tegen in-
voering van het ziekenfondsbesluit verzet. Zij leefden in de over-
tuiging, dat dit besluit na de bevrijding een spoedige dood zou
sterven en vervangen worden door een zuiver Nederlandse regeling.
Ofschoon het dictatoriale karakter er aan is ontnomen en ook an-
dere wijzigingen zijn aangebracht, is op het ogenblik waarop dit
wordt geschreven, deze maatregel uit de bezettingstijd nog steeds
van kracht. De oorzaak hiervan schijnt men vooral te moeten zoe-
ken in het feit dat geen eensgezindheid te bereiken blijkt te zijn
over wat er voor in de plaats moet komen. Hoewel er altijd moei-
lijkheden over en bezwaren tegen het ziekenfondswezen in onze
kring hebben bestaan, zou bij een ontwikkeling en regeling langs
democratische weg, dus in overleg met de deelnemers, het geheel,
Iroe het dan ook zou zijn geworden, gemakkelijker te aanvaarden
zijn dan thans het geval is.

De eisen die de Mij eertijds heeft gesteld zijn, voorzover zij voort-
komen uit de medische ethiek, in grote trekken door de jaren heen
gehandhaafd, al is het begrijpelijk, dat de accenten wel eens anders
komen te liggen. Zij geven nog steeds de opvattingen weer, die de
Mij huldigt ten aanzien van een goede geneeskundige verzorging.

Een van de belangrijkste is ongetwijfeld de vrije artsenkeuze. In
wezen is dit een patiëntenbelang, omdat alleen een vrije keuze in
overeenstemming is met de vertrouwensverhouding tussen patiënt
en arts. Daarnaast houdt het automatisch in dat de arts onafhan-
kelijk is van het ziekenfonds, wat betreft zijn vestiging en de op-
bouw van zijn praktijk. Hij krijgt niet, zoals dit in ambtelijke ver-
houdingen mogelijk is, een standplaats en bepaalde patiënten toege-
wezen.

De vertrouwensverhouding arts-patiënt brengt anderzijds ook
mee, dat er vrijheid moet bestaan ten aanzien van het aanvaarden
van patiënten, de z.g. vrije patiëntenkeus. }Iet is duidelijk dat van
deze vrijheid slechts gebruik mag worden gemaakt als de persoon-
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lijke verhouding zich naar de mening van de arts niet langer
leent voor het verkrijgen of handhaven van een vertrouwenshou-
ding en dat deze niet mag worden misbruikt om ongunstige risico's
op een collega af te wentelen. Evenmin mag men daarin een mid-
del zien om patiënten te weren, omdat zij bij een speciaal zieken-
fonds zijn aangesloten. De ziekenfondskeuze is een recht van de
patiënt, waaraan de aÍsen niet mogen tornen. Mocht men over-
tuigd zijn dat een ziekenfonds opvattingen huldigt waarmede men
zich niet kan verenigen, dan kan men correctie nastreven via de
rechtsprekende organen, die in de overeenkomsten daarvoor zijn
aangewezen of men kan de Mij-organen inschakelen, maar men
mag niet de weg zoeken van beïnvloeding van de patiënt om daar-
mede persoonlijke gevoelens af te reageren.

Het beroepsgeheim en de scheiding van behandeling en con-
trole behoeven hier geen nadere bespreking, omdat zij in ons land
nauwelijks aanleiding gaven tot moeilijkheden in het ziekenfonds-
wezen.

Van meer belang is de vraag in hoe ver de vrijlteid van handelen
in het beroep wordt beperkt, doordat de stilzwijgende overeen-
komst, die er in de particuliere praktijk tussen arts en patiënt be-
staat, in de ziekenfondspraktijk voor een deel wordt vervangen
door een collectieve overeenkomst tussen artsen als groep en de
ziekenfondsen. Het is bij een georganiseerde curatieve zorg on-
mogelijk om aan patiënt en arts de volledige vrijheid te laten ten
opzichte van de te nemen maatregelen zonder acht te slaan op de
kosten ervan. De Maatschappij heeft zich steeds op het standpunt
gesteld, dat gepaste zuinigheid plicht was, maar dat de belangen
van de patiënten hierdoor niet in het gedrang mochten komen.

De regels, die op dit gebied moeten worden gesteld, moeten in
overleg met de medewerkers (artsen, apothekers, enz) tot stand
komen, De uitvoering moet liggen in handen van commissies van
deskundigen (artsen, apothekers, enz.). De praktische beoordeling
of in een bepaald geval een verstrekking kan worden toegestaan
behoort in medische handen: de medische adviseurs der zieken-
fondsen of somtijds bij een van de genoemde commissies.
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Hierbij zal het nodig zijn te streven naar een redelijke algemene
voorziening, maar toch de beperkingel zo te matigen, dat de artsen
zich niet te zeeÍ belemmerd voelen bij de individuele behandeling
van hun patiënten.

Het is de plicht van de artsen steeds op de hoogte te blijven van
de gestelde regels en zich zoveel mogelijk daarnaar te richten. In
gevallen waarin dit vereist is of waarin niet is voorzien, zal overleg
met de medische adviseur noodzakelijk zijn. Beide aÍsen zullen
zich dan bewust moeten blijven van het feit dat enerzijds een or-
ganisatie vereist is, die zonder beperkende bepalingen niet kan be-
staan, maar dat anderzijds een bepaalde situatie een soepele toe-
passing nodig kan maken. Bij een juiste instelling aan beide zijden
kunnen moeilijkheden voor de patiënten wel worden vermeden.
Ontstaat niettemin verschil van inzicht, dan kan men zich wenden
tot de Ziekenfondsraad als hoogste instantie. Toch kan men zich
nog de situatie voorstellen waarin de behandelende arts meent, dat
zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn patiënt hem dwingt deze
iets voor te schrijven wat niet in overeenstemming is met de voor-
waarden van zijn deelnemersschap aan de ziekenfondsen. Indien
de arts meent, dat hij zich geplaatst ziet voor een conflict van
plichten, zal hij het recht hebben naar eer en geweten zijn beslissing
te nemen, maar hij zal dan ook de consequentie moeten aanvaarden
dat zijn houding aan het oordeel van de daarvoor ingestelde recht-
sprekende colleges kan worden voorgelegd.

Ten aanzien van deze rechtspraak heeft de Mij steeds het stand-
punt ingenomen dat de beoordeling van medische zaken door artsen
behoort te geschieden.

Voor zover het bepalingen betreft, die in de contracten met de
ziekenfondsen zijn geregeld, zijn daarvoor speciale commissies in-
gesteld. Voor zuiver medisch-ethische kwesties is het streven van
de Mij deze zoveel mogelijk onderworpen te houden aan de recht-
sprekende organen van de Mij zelf, ten einde een uniforme opvat-
ting in de hand te werken.

Het zal niet steeds gemakkelijk vallen de grenzen te trekken,
waarin sprake is van overtreden van bepalingen of handelen in
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strijd met de ethiek. In de contracten is het niet wenselijk en niet
mogelijk alles tot in details te regelen. Men moet daarom zijn toe-
vlucht nemen tot algemene formulering, zoals de in contracten niet
ongebruikelijke vorm ,,zich gedragen als een goed arts".

Behalve in uitgesproken gevallen zal de beoordeling of men aan
deze eis voldoet, in het algemeen moeten berusten op wat in dit
boekje, waarvan de inhoud door de Mij gesanctioneerd is, is neer-
gelegd. In afzonderlijke gevallen zal het echter steeds een verge-
lijking inhouden met de opvattingen van bona fide collegae en dus
moetetr geschieden door organen, die uit deze zelf. zijn voortge-
komen. Ten aanzien van het ziekenfondswezen houdt de eis om
zich als een goed arts te gedragen zeker in, dat het nastreven van
het welzijn van een patiënt niet mag worden beïnvloed door het
feit of hij al dan niet bij een ziekenfonds is ingeschreven.

Men behoort niet blind te zijn voor het feit dat de aard van de
verzekering niet zonder invloed is gebleven op omvang en aard
van de waag naar geneeskundige hulp. Het heeft ook niet aan
pogingeo ontbroken de daardoor ontstane bezwaren te ondervan-
gen. Alle mogelijke voorstellen om de eigen verantwoordelijkheid
van de patiënten voor de financiële consequenties van het inroepen
van hulp (ten onrechte wel ,,rem" genoemd) in te schakelen zijn
tot nu toe als onbruikbaar verworpen. Men zal zich moeten neer-
leggen bij het feit dat ook aan het grootste goed onaangename
kantjes verbonden zijn. In het onderhavige geval diene men steeds

weer te bedenken, dat het ziekenfondswezen voor zo vele patiën-
ten een onmisbare aanwinst is in vergelijking met enkele tientallen
jaren geleden, maar dat ook de medici wel dankbaar mogen zijn
voor veel ruimere armslag, die hun in hun werk wordt gegeven.

Het is dan ook niet alleen medisch-ethisch onaanvaardbaar, maar
ook van elke grond ontbloot als een arts door de honoreringsvorm
van de ziekenfondsen,hetzij een abonnementstarief hetzij een kaaÍ-
stelsel of all-in tarief, zijn houding tegenover een ziekenfonds-
patiënt laat beïnvloeden. Ook al is de werksfeer wel eens veran-
derd, dan zal men zich daaraan dienen aan te passen met waaÍ-
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dering voor het goede maar ook zonder wrevel yoor wat verloren
mocht zijn gegaan.

Voor velen doet zich in dit verband de waag voor of het nog
wel juist is ziekenfondsspreekuren te handhaven. Het zal wel niet
mogelijk zijnzul& een veelvuldig voorkomend gebruik in korte tijd
te wijzigen. Plaatselijke omstandigheden kunnen hier van doorslag
gevende betekenis zijn. Men zou wel een grote stap in de goede
richting kunnen doen door een scheiding te maken tussen wat men
algemene of vrije spreekuren kan noemen en afspraak spreekuren,
waar men dan ieder kan ontvangen die men liever buiten de sfeer
van het steeds wat jachtiger vrije spreekuur, met zijn vulling voor
herhalingeo van recepten en verwijskaarten, in een rustiger tempo
kan onderzoeken, dus ook de ziekenfondspatiënt waarvoor men
dit wenselijk oordeelt.

Men zou nog talloze problemen aan de orde kunnen stellen
waaronder zeker ook gerechtvaardigde verlangens van de artsen,
die nog op bevrediging wachten. Hij zou echter onjuist zijn te
menen dat deze alle voor verwezenlijking vatbaar zijn. Het maat-
schappelijk leven stelt zijn beperkingen, omdat ook met andere fa-
cetten rekening moet worden gehouden.

Zo anllet er steeds bezwaren overblijven, zeker ook voor de ver-
zekerden zelf. Dit houdt in dat het stelsel van het ziekenfonds-
wezen dan ook alleen wenselijk kan zijn, als de voordelen de na-
delen overtreffen. De Maatschappij neemt het standpunt in dat de
consequentie hiervan is, dat het ziekenfondswezen behoort te wor-
den beperkt tot die groep van de bevolking, die daaraan behoefte
heeft. Dit houdt niet alleen in, dat een inkomensgrens moet worden
gehandhaafd, maar tevens dat het niet juist is als men bij de ver-
zekering onderscheid gaat maken tussen bevolkingsgroepen naar de
wijze, waarop zij hun inkomsten verwerven, zoals tot nu toe ge-
schiedt bij de splitsing tussen verplicht en vrijwillig verzekerd.

Ofschoon reeds vele jaren ervaring is opgedaan, kan men op het
ogenblik nog niet stellen, dat een definitieve vormgeving is ge-
vonden. Steeds zal men nog een compromis moeten vinden tussen
de opvattingen van artsen, verzekerden en andere belanghebbende
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groepen. Of zulk een compromis tot stand komt in de vorm van
een scherp marchanderen of als een vrucht van gezamenlijk streven
naar het beste resultaat, zal uiteindelijk wel niet veel verschil uit-
maken voor wat te voorschijn komt. Maar wel zal dit een grote
invloed hebben op de sfeer, waarin de artsen zullen werken. Dat
deze sfeer voor de geneeskundige hulp zelf een niet te verwaar-
lozen factor is, zijn de artsen zich zeker bewust. Mogen zij, maar
zeker ook andere instanties waarvoor dit minder voor cle hand ligt,
dit niet uit het oog verliezen.
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Hooldstuk XIV

DE ARTS EN HET VERZEKERINGSWEZEN

1. DE ARTS EN DE SOCIALE VERZEKERINGSWET"TEN.

In de laatste 50 jaar is de positie van de werknemer, die door
ziekte of ongeval niet in staat is zijn werk te verrichten, in finan-
cieel opzicht wel zeer verbeterd. Door de ontwikkeling van het zie-
kenfondswezen en van de sociale verzekeringswetgeving zijn de gel-
delijke zoÍgeu, welke ziekte woeger steeds meebracht, voor het
grootste deel van hem weggenomen.

Het spreekt vanzelf, dat voor het lichaam, dat belast is met de
uitkering van de vergoedingen, de plicht bestaat deze uitgaven
te verantwoorden, zodat een controle op de noodzakelijkheid van
deze uitgaven niet kan worden gemist.

Vroeger was het vaak de taak van de huisarts om mede te hel-
pen een oplossing te zoeken voor de financiële consequenties van
de ziekte; deze z-orgen werkten ongunstig op de psyche van de
patiënt en noopten hem vaak te vroeg aan de slag te gaan en de
voorscbriften van zijn dokter niet lang genoeg op te volgen.

Deze last is voor de huisarts nu praktisch vervallen, maar hier
tegenover zijn nieuwe werkzaamheden gekomen: de medewerking,
die van de artsen wordt gevraagd bij de uitvoering der sociale ver-
zekeringswetten, De bezwaren van vroeger zijn nu vrijwel vergeten
en de verkregen voordelen worden dus niet meer als zodanig be-
seft. Men bedenke dit voordat men gaat klagen over de taak, die
de sociale verzekering op ons artsen legt.

De opvattingen van sommige artsen zijn niet altijd in overeen-
stemming met de ontwikkeling, die de samenleving heeft doorge-
maakt. De arts heeft een ,,dienend" beroep. Zljn taak omvat niet
alleen de zorgen voor de individuële patiënt, maar deze wordt mede
bepaald door de behoeften van de gehele samenleving. Hij behoort
op de hoogte te blijven van de evolutie en de behoeften van deze
samenleving. Hem wordt veel meer dan vroeger gevraagd reken-
schap af te leggen van zijn daden en hij behoort het toetsen van zijn
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handelen aan algemene normen niet te schuwen. De uitvoering van
een deel der sociale wetten zou zonder de medewerking van de
artsen niet meer op bevredigende wijze kunnen geschieden, waar-
door de nu verkregen rechten, welke voor de patiënten zo belan-
rijk zijn, in gevaar zouden komen. Het behartigen der belangen
van onze patiënten vraagt hier onze medewerking. Het is duide-
lijk, dat deze naar vermogen gegeven dient te worden. Deze mede-
werking betreft in de eerste plaats de instelling van de behandelen-
de arts tegenover de sociale verzekering. Hij wake er voor door
zijn uitlatingen het vertrouwen van de patiënt in deze voor hem
zo nuttige instellingen te ondermijnen of de weerstand tegen de
noodzakelijke controlemaatregelen te bevorderen.

De taak, die hier voor de artsen ligt, komt voornamelijk voort
uit de Ongevallenwetten, de Ziektewet en de Invaliditeitswet.
Naast de voorlichting van de patiënten zijn het voornamelijk be-
zigheden van administratieve aard, die gevraagd worden. Hiervoor
is echter enige kennis van deze wetten en hun uitvoering vereist.
Alleen dan is het mogelijk de patiënten de juiste adviezen te geven
en de mogelijkheden, die deze wetgeving voor hen biedt, vlot werke-
lijkheid te doen worden.

Tengevolge van de historische ontwikkeling bestaat er een ver-
schil in handelen naarmate men met de O.W. of met een der an-
dere wetten te maken krijgt. Bij de Ongevallenwetten is de ver-
lening van genees- en heelkundige behandeling van de verzeker-
den door de wetgever aan het verzekeringsorgaan opgedragen. Bij
de uitvoering is niet de weg gekozen deze aan speciale, door het
verzekeringsorgaan aangewezen artsen, op te dragen, doch men
heeft de behandelende artsen de mogelijkheid gegeven zich als
deskundige te doen inschrijven, waarbij op bepaalde voorwaarden
dit orgaan zich verbonden heeft de behandeling te honoreren.

De Sociale Verzekerings Bank heeft met de Maatschappij een
contract gesloten, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd; dit geldt
tevens voor het Gemeenschappelijk Administratie-Kantoor. Het
betreft hier uitsluitend wettelijk verzekerden voor ongevallen; voor
ziekteregelingen is deze overeenkomst niet bestemd.
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De artsen verbinden zich bij hun inschrijving de ongevalsaan-
giften in te vullen, de benodigde inlichtingen te verstrekken en
gepaste zuinigheid te betrachten. De kosten van behandeling, ver-
voer, opname e.d. zijn voor het uitvoeringsorgaan. Dit orgaan
heeft het recht op controle op deze kosten en kan, ook voor de
behandeling, een specialist naar eigen keuze inschakelen.

De behandelende arts zal hiertegen geen bezwaar mogen maken,
aangezien dit is vastgesteld in de voorwaarden waarop hij zich
aan de S.V.B. enz. heeft verbonden door inschrijving als deskun-
dige. De controle-arts moet hierbij met tact te werk gaan. De pa-
tiënt verspeelt bij weigering zijn recht op uitkering en vergoeding
van behandelingskosten. In deze gevallen wordt zo mogelijk eerst
door de geneeskundige dienst van het uitvoeringsorgaan met de
behandelende arts (huisarts of specialist) overleg gepleegd. Indien
dit niet mogelijk is, wordt deze zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte gebracht.

De eis voor het betrachten van gepaste zuinigheid is vanzelfspre-
kend. Hier dient geen verschil te worden gemaakt met de aard
en de frequentie van de behandeling van een in abonnementstarief
behandelde patiënt.

Ten opzichte van de patiënten, die onder de Ziektewet en de
Invaliditeitswet vallen, is van een ander standpunt uitgegaan. Deze
wetten bevatten geen bepalingen, welke de behandelende aÍsen
een taak geven. Hier blijft toch de ethische plicht bestaan om de
goede uitvoering dezer wetten mogelijk te maken door het ver-
strekken van inlichtingen aan de controle-arts, die de patiënt heeft
gezien.

Hoewel dit verschil dus historisch wel verklaarbaar is, blijft het
een inconsequente indruk maken. Medisch-ethisch is de houding
tegenover de ziekteverzekering principieel juister. In de praktijk
blijken er echter minder bezwaren te bestaan dan theoretisch te
verwachten zouden zijn, mits het beroepsgeheim niet wordt ge-
schonden en het ware belang van de patiënten in het oog wordt
gehouden.

Waar de Nederlandse artsen het standpunt innemen, dat be-
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handeling en controle gescheiden moeten blijven, dient men het
verstrekken van inlichtingen door de behandelende artsen als het
onmisbare complement van dit standpunt te aanvaarden. (Zie ook
hoofdstuk XV, controlerend geneeskundigen.)

De controlerend arts zal echter deze inlichtingen pas mogen
wagen indien hij deze nodig heeft; hij heeft de plicht eerst te
trachten zelfstandig een eigen oordeel te vormen. Dit is natuurlijk
niet steeds mogelijk, b.v. als hij de patiënt niet vanaf het begin
van de ziekte heeft kunnen volgen of herhaling van de voor de
diagnose benodigde onderzoekingen voor de patiënt onwenselijk is.

De controlerend geneeskundige zal bij het wagen van inlich-
tingen het doel moeten noemen waarvoor hij deze nodig heeft.
Tevens zal bij moeten aangeven, welke aanvulling van gegevens
hij behoeft, zodat het niet gaat om inlichtiogen zonder meer, doch
om gerichte vragen over de patiënt, die hij heeft gezien. De con-
trolerend geneeskundige dient zelÍ de arbeidsongeschiktheid te be-
oordelen; ook in de gevallen, waar dit onderdeel in discussie is
geweest, zal het uiteindelijk oordeel, dat de controlerend genees-

kundige aan zijn opdrachtgever, het uitvoeringsorgaan van de so-
ciale verzekering, rapporteert, voor zijn verantwoording blijven.
Ook hierom moet het noodzakelijk worden geacht, dat de contro-
lerend geneeskundige de patiënt zelÍ gezien heeft, alvorens hij aan
een collega inlichtingen mag vragen.

De inlichtingen zijn voor de c.g. bestemd en behoren niet als
zodanig aan het uitvoeringsorgaan te worden overgelegd.

De morele verplichting tot het verstrekken van inlichtingen kan
met name voor sommige specialisten een zware last worden. Hoe-
wel de Maatschappij zich op het standpunt heeft gesteld, dat deze
inlichtingen niet voor honorering in aanmerking komen, spreekt
het vanzelf, dat een vergoeding van de kosten van hulppersoneel
voor dit doel niet gemist kan worden. (Zie de voetnoot * aan het
slot van dit hoofdstuk.)

Naast het vragen van inlichtingen, dient de c.g. de mogelijkheid
te hebben zijn oordeel aan te vullen met een Íapport van een des-
kundige. De specialist, aan wie deze opdracht wordt gegeven, mag
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de patiënt ook in het verleden niet behandeld hebben, daar ook
de vroeger vertrouwensverhouding niet in het geding mag worden
gebracht. Dit geldt ook voor de andere specialisten van een inrich-
ting, waar de verzekerde onder behandeling is geweest, daar het
voor de patiënt niet geloofwaardig is te maken, dat men daar niet
gezamenlijk over alle gegevens beschikt. Het bezwaar, dat ingrij-
pende onderzoekingen moeten worden overgedaan, kan ook
door de rapporteur worden ondervangen door het vragen van de
resulaten hiervan aan de behandelende specialist. De specialist,
die een dergelijke opdracht krijgt, zal zich ook af moeten wagen
of röntgenologisch onderzoek vermeden kan worden om de dose-
ring van ioniserende stralen zo laag mogelijk te houden. Ook hier
kan het ter inzage vragen van vroegere foto's doublures verhoeden.

Dergelijke rapporten behoren naar de geldende maatstaven te
worden gehonoreerd. In tegenstelling tot de inlichtingen van de be-
handelende arts, moeten deze expertises als grond of aanvulliag van
zijn rapport door de c.g. worden overgelegd; zij worden bij beroeps-
zaken als een onderdeel van de stukken beschouwd.

Bij het verstrekken van inlichtingen moet men het ware belang
van de patiënt behartigen. Dit belang dient men niet te zien als
congruent met de grootst mogelijke uitkering. Want de schaduw-
zijde van deze sociale maatregelen is de verminderde neiging om
weer aan het werk te gaan en om bepaalde bezwaren van lichame-
lijke en psychische aard te overwinnen. Hier dient men niet te ver-
geten, dat het verrichten van zijn werk voor de mens een noodzake-
lijke voorwaarde voor zijn geestelijk evenwicht is. In sommige ge-
vallen moge men de arbeidsweugde bij de patiënt niet hoog aan-
slaan; het wegvallen van de dagelijkse plicht en dagvulling leidt
vaak tot nadelige gevolgen en dit des te meer naarmate de reden
van het arbeidsverbod minder grond heeft.

Het verbieden van het werk is een even verantwoordelijke in-
greep als het voorschrijven van een operatie of andere ingrijpende
therapie.

De sociale verzekeringsverstrekkingen kunnen het ziektebeeld
van de neurose in de hand werken. De vlucht in de ziekte is voor
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de patiënt een ramp, welke ook later nog nadelige gevolgen kan
hebben. De taak van de huisarts op dit gebied wordt vaak onvol-
doende beseft. Juist door het vertrouwen, waarmede de patiënt
zich tot hem wendt, kan hij in deze veel goeds verrichten, doch
ook veel leed veroorzaken. De houding van de arts, die de patiënt
het eerste ziet - speciaal bij ongevallen - is vaak beslissend
voor de instelling van de patiënt.

Aan een eerste uitspraak wordt door de patiënt en door zijn
omgeving vastgehouden. De revalidatie van de patiënt begint op
het ogenblik, waaÍop de arts de patiënt voor het eerst ziet.

De taak van de arts om zijn patiënten op dit gebied van advies
te dienen houdt in, dat hij op de hoogte moet zijn van de voor-
naamste mogelijkheden, die deze wetten voor de patiënt bieden, en
de plichten, die zij de patiënt opleggen. Hij dient bereid te zijn over-
leg te plegen waar dit nodig is en in die gevallen, waar hij de over-
tuiging is toegedaan, datzljt patiënt geen recht wedervaart en over-
leg niet tot overeenstemming heeft geleid, hem de weg naar de
beroepsmogelijkheid te wijzen en hier verdere steun aan te ver-
lenen.

Voor deze taak is het noodzakelijk, dat aantekeningen beschik-
baar zijn. Deze dienen op tijd te worden gemaakt, om later de
juiste gegevens met de juiste data te kunnen overleggen tegenover
het verzekeringsorgaan of het rechtsprekende lichaam. Zakelijke
aantekeningen bevorderen ook het juiste inwllen van ongevals-
aangiften en het vermijden van vage omschrijvingen, waardoor de
beslissingen vlotter kunnen worden genomen en de patiënten eerder
in het genot van hun uitkeringen kunnen worden gesteld.

Het is noodzakelijk, dat hier tussen de behandelende artsen en
hun collegae, die met een speciale taak op dit sociaal-geneeskundig
gebied zijn belast, een goede samenwerking bestaat. Een goed be-
grip voor elkaars taak dient hiervoor de grondslag te vormen. Zo
komt ieders werk tot zijn recht en worden de belangen van de pa-
tiënt het beste gediend.

Tenslotte een enkel woord over de verhouding van de arts tot
degenen aan wie hij adviezen heeft uit te brengen. Bij de sociale
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verzekering zal dit meestal eeD medicus zijn, doch deze medische
adviseurs zullen zelf hun adviezen moeten geven aan met de uit-
voering der wetten belaste penionen, die de regels moeten toepas-
sen. De adviezen dienen dus in een voor hen bruikbare vorm te
worden gegeven, waarbij men rekening moet houden met hun
denkwijze.

Deze zal voornamelijk juridisch georiënteerd zijn en neiging
vertonen onze op subjectieve observaties berustende uitspraken
als wetenschappelijke zekerheden toe te passen. De aÍs dient zich
hier bewust te zijn, dat zijn gevolgtrekkingen uit de resultaten van
zijn onderzoek meestal berusten op hypothesen, die opgesteld
zijn naar aanleiding van ervaringen bij andere patiënten. Deze
hypothesen blijken in de loop der tijden nogal eens aan verande-
ring onderhevig te zijn, waardoor de juistheid van de gevolgtrek-
king niet zo zeker is als meestal wordt aangenomen.

Het spreekt vanzelf, dat men bij deze adviezen zorg moet dra-
gen, dat geen vertrouwelijke gegevens over de patiënt worden ge-

openbaard. Men raadplege voor nadere bijzonderheden het rap-
port over het beroepsgeheiml) en hoofdstuk XVIII, het beroepsge-
heim.

In het rapport van de commissie ter bestudering van de medi-
sche aspecten der sociale verzekering2) wordt de volgende samen-
vatting gegeven:

,,De ervaring leert, dat de verzekerde in de controle-arts in
,,de eerste plaats een dokter zien, d.w.z. iemand aan wie men ge-

,,woon is vertrouwelijke mededelingen te doen. Iedere arts staat
,,tot degene die hij onderzoekt in een vertrouwensverhouding, on-
,,geacht of dit onderzoek dient om een behandeling in te stellen
,,of een controle-oordeel te vormen, Naast hetgeen de controle-
,,arts voor een goede uitvoering van de sociale verzekeringswet-
,,ten omtrent de verzekerde weten moet, worden hem, hetzij door
,,de mededelingen van de patiënt, fistz.ij door eigen onderzoek of

r; M.C. ro.28/1952, blz. 474 e.v.
2) M.C. rto.66/1953, blz. 390 e.v,
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,,waarneming (men denke ook aan het bezoek ten huize van de

,,patiënt) vele zaken omtrent de verzekerde bekend, die voor de

,,uitvoering van de wet van geen betekenis zijn en die dus niet
,,bekend behoeven te worden gemaakt.

,,Voorts zal de verzekerde het als een stilzwijgende afspraak
,,beschouwen, dat de controle-arts zijn bevindingen uitsluitend
,,aan het uitvoeringsorgaan en niet aan wie het niet aangaat zal
,,mededelen. De controle-arts overwege dus steeds nauwkeurig
,,wat hij zal mededelen en aan wie.

,,Op grond van deze overwegingen moet de controle-arts ge-

,,acht worden uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding ver-
,,plicht te zijn, zodat het bepaalde bij Wetboek van Strafrecht art.
,,272 op hem toepasselijk is met inachtneming van de bij de con-
,,trole bestaande bijzondere verhoudingen.

,,Deze conclusie valt onder de algemene stelling, dat iedere aÍs
,,bij de uitvoering van zijn medische taak door zijn beroepsgeheim
,,gebonden is.

,,De consequenties, die hieruit getrokken moeten worden, zijn
,,ten eerste, dat de controle-arts het recht en de plicht heeft zich
,,zelf af te wagen wat voor zijn opdrachtgever van belang is te
,,weten en ten tweede, dat het in bijzondere gevallen zal kunnen
,,voorkomen, dat de controle-arts zich verplicht voelt bepaalde,

,,hem bij het onderzoek bekend geworden, feiten te verzwijgen.
,,Hij zal zich dan, mits zijn bezwaren redelijk en dus goed ge-

,,motiveerd zijn, op het verschoningsrecht kunnen beroepen krach-
,,tens Wetboek van Strafvordering art. 218."

Ook mag de controlerend geneeskundige de gegevens, hem door
de behandelend geneeskundige verstrekt, uitsluitend gebruiken
voor zijn eigen oordeelvorming, maar deze niet als zodanig in zijn
rapporten verwerken. Deze gegevens zijn hem door de behande-
lend geneeskundige onder geheimhouding verstrekt en door ver-
melding zou hij diens beroepsgeheim schenden.
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2. DE ARTS EN DE PARTICULIERE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN.

Een groot deel van de bevolking is niet in staat alle risico van
ziekte te dragen. Degenen, die niet onder de ziekenfondsverznkv
ring vallen, zijn aangewezen op de particuliere verzekeringsmoge-
lijkheden. Deze maatschappijen vervullen dus een belangrijke en
nuttige rol; zij moeten kunnen rekenen op de medewerking van
de artsen ten behoeve der patiënten.

Toch liggen op dit gebied vele moeilijkheden; de ervaring heeft
geleerd, dat er vooral op het gebied der ziektekostenverzekering,
door het feit dat de mensen met slecht risico geroyecrd worden,
conflicten kunnen ontstaan, die deze vorÍn van verzekering in dis-
crediet brengen.

De verklaring is te vinden in het feit, dat de mensen met een

slecht ziekterisico trachten zich voor toekomstige hoge kosten te
dekken; door de vrijwillligheid van deze verzekering is het aantal
normale risico's veel kleiner dan bij een verplichte groepsver-
zekering.

De basis van de verzekering is de overeenkomst, die tussen de
patiënt en de verzekeringsmaatschappij wordt gesloten. In deze
overeenkomst moet de maatschappij beperkende bepalingen op-
nemen om de uitkeringen binnen bepaalde grenzen te houden en
om onrechtmatige aanspraken te voorkomen. Het publiek wordt
vaak onvoldoende ingelicht over de draagwijdte van deze bepalin-
gen; de kleine letters van de polis worden door bijna niemand ge-
lezen.

De verzekeringsmaatschappij zal voor het toetsen van de uit-
keringsaanvragen aan de bepalingen der overeenkomst vaak het
oordeel van een arts behoeven. De maatschappij zal dit oordeel
niet van de behandelende arts kunnen verkrijgen (zie het Rapport
Geneeskundige Verklaringen) en de hulp van een controlerend
geneeskundige moeten inroepen. Deze zal een eigen oordeel moe-
ten trachten te vormen, door een voldoende anamnese op te ne-
men en een eigen onderzoek te doen, nadat hij door de maatschap-
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pij op de hoogte is gesteld vatr de bepalingen, waaÍop de aanvra-
gen berusten. Alleen in de gevallen, dat deze pogingen onvoldoen-
de gegevens opleveren, zal hij inlichtingen van de behandelende
arts behoeven als aanvulling op zijn bevindingen.

De behandelende arts is moreel verplicht deze inlichtingen aar
de c.g. te verstrekken, mits deze de patiënt gezien heeft en mits
hij deze inlichtingen nodig heeft en het doel der vragen duidelijk
heeft weergegeven, en alleen voorzover de b.g. dit met zijn be-
roepsgeheim in overeenstemming kan brengen.

De c.g., die aan zijn opdrachtgever rapporteeÍ zonder de pa-
tiënt te hebben gezien, verstoort de verhouding b.g.-patiënt, daar
een eventuele weigering van de aanwaag door de patiënt aan zijn
arts zal worden verweten; deze toch was de enige, die de gegevens
voor de weigering heeft kunnen verstrekken.

In vele gevallen zal het niet nodig zijn de b.g. te raadplegen als
de verkregen gegevens reeds voldoende zijn om de opdrachtgever
een beslissing te doen nemen. De beantwoording van alle vragen
is dan niet noodzakelijk.

De behandelende arts is natuurlijk aan zijn beroepsgeheim ge-
bonden. Het feit, dat de patiënt zich tegenover de verzekerings-
maatschappij vaak verbonden heeft het geven van dergelijke in-
lichtingen goed te keuren, doet aan de plicht tot geheimhouding
niets af; de patiënt kan de arts hier niet toe dwingen. Het blijft
aan het oordeel van de arts overgelaten, in hoeverre hij zich zon-
der of met toestemming van de patiënt tot het geven van inlichtin-
gen gerechtigd acht.

Wanneer de inlichtingen ten voordele van de patiënt zullen uit-
vallen, zijn de moeilijkheden minder groot dan wanneer dit niet
het geval blijkt te zullen zijn. In het laatste geval zal de oplossing
vaak worden gevonden, indien de behandelende arts voorlichting
aan zijn patiënt verstrekt. Deze kan dan het inzicht verkrijgen,
dat de uitkering inderdaad niet verplicht is, of dat de kans op een
uitkering alleen kan worden verkregen door een vertrouwelijk
overleg tussen b.g. en c.g.

Voor de beoordeling is het echter noodzakelijk, dat de b.g.
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nauwkeurig op de hoogte wordt gebracht waarom de waag wordt
gesteld. Dit klemt vooral bij de beruchte vraag naar het begin der
klachten. Bij een pas gesloten verzekering zal dit een reden tot
weigering kunnen zijn, terwijl bij een langer lopende verzekering
een toesteming tot opname juist een betere kans kan bieden wan-
neer de klachten reeds lang bestaan.

Halve waarheden zijn verwerpelijk; de b.g. mag zijn patiënt
niet steunen in een poging een voordeel te verkrijgen waar deze
geen recht op heeft.

Er zullen echter vragen blijven bestaan, die niet door de c.g.
kunnen worden beantwoord. Het publiek dient duidelijk gemaakt
te worden, dat de overeenkomsten tussen de patiënt en de maat-
schappij geen derde - de behandelende arts - kunnen binden. De
uitkering mag hier nooit afhankelijk van worden gesteld.

Ten opzichte van de oudedagsverzekering kunnen zich dezelfde
problemen voordoen. De oplossing zal gezocht moeten worden in
de zin als boven aangegeven.

Het is duidelijk, dat een arbitragemogelijkheid bij conflicten in
een behoefte zou voorzien. Deze is nog lang niet in voldoende
mate aanwezig, er zijn b.v. nog verzekeringsmaatschappijen die
een vaste arbitrage-commissie hebben ingesteld door het verze-
keringsorgaan zelf. Het is zonder meer duidelijk, dat een dergelijk
eenzijdig samengesteld orgaan de verzekerde niet het gevoel van
veiligheid geeft bij de beoordeling van een meningsverschil met
zijn verzekeringsmaatschappij.

Naast de mogelijkheid van een goede arbitrage is er zeker ook
behoefte aan een onpartijdig toezicht op de werkwijze van de
verzekeringsmaatschappijen. De Nederlandse Vereniging van On-
gevallen en Ziekteverzekeraars heeft in deze behoefte voorzien
door het instellen van een Raad van Toezicht op het verzekerings-
bedrijf. De leden van deze Raad, die door bovengenoemde vereni-
ging worden benoemd, zijn vooraanstaande juristen en artsen. De
artsen zijn benoemd in samenwerking met de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Verzekerden, die menen door hun verzekeringsmaatschappij
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niet juist te zijn behandeld, kunnen bij deze Raad van Toezicht een
klacht indienen.

De moeilijkheden, die zich woeger met de levensverzekerings-
maatschappijen voordeden, zijn opgelost in overleg met deskun-
digen op dit gebied.

De lange voorgeschiedenis van deze kwestie, welke met de zgn.

,,Vrede van Tilburg" in 1910 haar voorlopige afsluiting vond, is
weergegeven in het Artsenboekje 1934.

De huidige regeling luidt: Ten behoeve van levensverzekerings-
maatschappijen mag de b.g. een verklaring omtrent de doodsoor-
zaak afgeven, mits het daartoe strekkende verzoek:
uitgaat van de med. adviseur;
vergezeld gaat van een retourenveloppe, welke uitdrukkelijk voor
de med. adviseur bestemd is;
vermeldt, dat de gevraagde opgave der doodsoorzaak uitsluitend
gebruikt zal worden ten behoeve van de medische statistiek der
maatschappij;
bevestigt, dat de uitkering reeds heeft plaatsgevonden, resp. de

maatschappij op een later (in de verzekeringsvoorwaarden vast-
gelegd) tijdstip tot uitkering zal overgaan.

Andere inlichtingen (b.v. omtrent de duur der laatste ziekte)
zijn niet toegestaan.

") In 1957 heeft een daartoe ingestelde Commissie aan het Hoofd-
bestuur een rapport uitgebracht over het vragen van collegiale inlich-
tingen. In dit rapport, dat is gepubliceerd in Medisch Contact, nr.
ll/1957, blz. 164, staat o.m.:

Gerichte vragen.

De c.g. behoort de b.g. nooit te vragen om ,,inlichtingen" zonder
meer. Hij dient nauwkeurig te formulcren, wat hij graag wil weten, -bijv. diagnose, prognose, oordeel over arbeidsongeschiktheid, duur
der ziekte, bevindingen bij operatie, verband met andere kwaleD, e.t.q.

Vragen naar de ingestelde therapie zullen in vele gevallen onnodig
zija.

Zware last voor specialisten.
Door talrijke c.g.'s van allerlei instanties worden aan de b.g.'s

enorm veel inlichtingen gevraagd. Vooral voor de specialisten (met
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name itr de interne vakken), maar ook voor hun administratief per-
soneel betekent dit veelal een zser zware belasting. Ook daarom mag
van de c.g.'s worden verlangd, dat zij niet vaker en niet uitvoeriger
om inlichtingen wagetr dan 

- 
in het licht van het boven besprokene

- werkelijk nodig is.
Voorts behoren zij voorzover mogelijk rekening te houden met de

verlangens der verschillende artsen voor wat betreft tijdstippen van
opbellen of van persoonlijke bezoeken.

Kostenvergoeding.
De scheiding van behandeling en controle is grotendeels ingevoerd

op verzoek van de behandelende artsen. Het gcven van collegiale in-
lichtingen - die hierop immers het noodzakelijkc complement vor-
men - is dus een ,,morele" verplichting, waaraan de b.g. zich (tenzij
hij meent, dat dit hem in strijd zou brengen met zijn geheimhoudings-
plicht) niet mag onttrekken, en de b.g. behoort hiervoor ook geen

,,honorering" te ontvangen.
Een geheel andere zaak is echter een ,,vergoeding" voor de kosten

van het hulppersoncel (dus voor opzoeken van gegevens, opnemen en
tikken van antwoordbrieven, enz.). Het is niet meer dan behoorlijk,
dat voor schriftelijk gewaagde inlichtingcn door de vragende instel-
ling aan de specialist een redelijkc vergoeding wordt aangeboden. De
b.g. kan een dergelijke vcrgoeding zondcr bczwaar accepteren, doch
hij is uiteraard ook volkomen vrij van dit aanbod geen gebruik te
makcn, b.v. wannecr hij het gevoel mocht hebben anders niet geheel
onafhankclijk te staan tegcnover de instelling.

Als norm voor de hoogte van deze vergoeding kan (althans gere-
kend uaar de geldswaarde van 1957) een bedrag van f 4.- gelden.
Voor bijzonder uitvoerige of tijdrovende inlichtingea kan dit bedrag
hoger worden gesteld, voor zeer eenvoudige inlichtingen lager. Reëel
gemaakte extra-onkosten (b.v. het maken van afdrukken van foto's)
diencn natuurlijk afzonderlijk te worden vergoed. Deze regeling geldt
niet allcen voor dc organen dcr sociale vcrzekering, doch evenzeer
voor andere verzekerings-instellingen, bedrijfsgeneeskundigc diensten,
enz.

Telefonische cn mondelinge vcrzoekcn om inlichtingcn bctekenen
voor de specialist (en soms voor zijn pcrsoncel) cvencens een extra-
belasting, Hct is echter niet wel mogelijk ook hiervoor cen vergoe-
dings-regcling vast te stellen.

Wat de huisaÍsen betreft: de hun gevraagde inlichtingen zijn over
het algemeen veel eenvoudiger en vereisen ook minder administratie-
ve beslommeringen. Behalve voor bijzondere inlichtingen, behoeft hier in
het algemeen geen vcrgoeding aangeboden of gevraagd te worden.
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HooÍdstuk XV

CONTROLEREND GENEESKUNDIGE
BEDRIJFSARTS

KEUREND ARTS

Deze functies zijn hier tezamen ondergebracht, daar de werk-
zaamheden op verwant gebied liggen waardoor wel eens mis-
verstanden ontstaan; door de onderverdeling is nu getracht de
scheidingslijnen aan te geven. Deze beroepen hebben zich de laat-
ste tientallen jaren sterk ontwikkeld en worden in veel gevallen
in volle dagtaken uitgeoefend; er zijn echter ook veel huisartsen
die dit werk op kleine schaal naast hun taak verrichten; bij sommige
sociaal-geneeskundigen zijn de verschillende functies in één per-
soon verenigd. Deze toestanden geven aanleiding tot verwarring
en maken het zeker voor buitenstaanders moeilijk de redenen te be-
grijpen,die hier tot splitsing noopten. Waar de verschillen ook de
artsen niet altijd duidelijk voor ogen staan, kan men van de patiënt
niet verlangen, dat hij dit onderscheid voldoende ziet. Hij leeft veel-
al in een krachtenveld, dat beheerst wordt door de drie polen: be-
handelend-, controlerend- en bedrijfsgeneeskundige. De patiënt
dient in deze de weg te worden gewezen om conÍlicten te vermijden.

De aÍs dient zich bewust te zijn in welke functie hij handelt
en zich dan aan de normen van deze functie te houden. De huis-
arts, die controleert, treedt bij deze bezigfieden als controle-arts
op en is aangewezen op de gedragslijn van de controle-arts; de
controlerend geneeskundige, die geroepen wordt een advies als
bedrijfsarts te geven, moet zich hierbij als bedrijfsgeneeskundige
gedragen.

De meeste conflicten ontstaan bij het incidenteel verrichten van
deze werkzaamheden.

Het is voor de patiënten noodzakelijk, dat dit werk wordt ge-
daan en het is niet overal mogelijk op elk van deze gebieden artsen
in volle dienst te hebben; tegenover de stemmen, die deze vol-
ambtelijke functies noodzakelijk achten, kan men het vaak het voor-

178



treffelijke werk stellen, dat door ,,part-time" artsen als nevenfunctie
wordt verricht.

Controlerend geneeskundige voor de sociale verzekeringswetten.

Deze functie heeft zijn ontstaan voornamelijk te danken aan

de opvatting van de Nederlandse artsen, dat er een scheiding dient
tE zijÍr tussen behandeling en controle. In deze neemt Nederland
een afwijkend standpunt in ten opzichte van alle andere landen.

Omstreeks de eeuwwisseling kwam dit punt in de Maatschappij
op de tafel. Na enige strijd over de vraag of een derde persoon
kon worden toegelaten tussen de arts en zijn patiënt, werd de
stelling scheiding tussen behandeling en controle aanvaard om
de verhouding tussen behandelend arts en patiënt ongerept te
kunnen houden.

De patiënt moet de zekerheid hebben dat hij zijn dokter te allen
tijde zijn vertrouwen kan schenken en dat de vragen, die aan zijn
arts rvorden gesteld, alleen de bevordering van zijn genezing ten doel
hebben. Hij mag nimmer in twijfel verkeren of hij zich wel onder
behandeling zal durven stellen, zijn arts heeft immers de taak hem
in zijn nood te helpen. Anderzijds staat de arts hierdoor ook wij
tegenover zijn patiënt, hem wordt niet opgedragen tegenover der-
den over deze een oordeel uit te spreken. Het is voor de behande-
lend arts ook moeilijker dan voor de controlerend geneeskundige,
om het financieel belang van zijn patiënt af te wegen tegenover dat
van de gemeenschap. De patiënt is vaak in de veronderstelling, dat
hij meer rechten heeft dan hem door de controle-arts worden toege-
kend; zijn houding tegenover de onpersoonlijke verzekering getuigt
zelden van voldoende begrip voor het feit, dat het hier gezamenlijk
opgebrachte fondsen betreft, die alleen volgens vaste regels mogen
worden besteed.

De behandelende artsen hebben door dit standpunt de contro.
lerende taak op de schouders van andere artsen laten leggen. Hier-
uit resulteert voor hen mede de plicht om, voor zoveel het in hun
vermogen ligt, medewerking te verlenen om de controle tot zijn
recht te laten komen.
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Met de zegen van de sociale zorg heeÍt ook de vloek van de
zucht naar,,uitkering-zonder-voldoende-reden" zijn entree ge-
maakt. De strijd tegen de tegenzin het werk te hervatten, als de ge-

volgen van de ziekte of de verwonding voldoende geweken zijn,
behoeft niet door de behandelende arts te worden gevoerd, al zal
het zeker zijn plicht zijn in dergelijke gevallen zijn patiënt niet te
steunen, doch te wijzen op de noodzakelijkheid zich over deze
tegenzin heen te zetten. De hervatting van de arbeid betekent veel-
al de kroon op het werk van de behandeling. Het ligt wel degelijk
op de weg van de behandelende arts de patiënt te adviseren het
werk te hervatten. Dit is in tegenstelling met vroegere uitspraken
van de Maatschappij, die werden gedaan in de tijd, dat de schei-
ding tussen behandeling en controle nog niet algemeen goed was.
Het is dus onjuist om de patiënt te laten wachten op een oproep van
de controlerende geneeskundige, indien hij arbeidsgeschikt wordt
geacht. Een bepaling van een datum van arbeidshervatting in de
toekomst, late men over aan de controle-arts.

De plichten van de controle-arts in de zin van medische ethiek,
kan men splitsen in die ten aarzien van de patiënt, die ten aanzien
van de opdrachtgever en die ten aanzien van de behandelende arts.

In zijn houding tegenover de patiënt houde hij er rekening me-
de, dat hij niet de door de patiënt gekozen arts is en dat de patiënt
verplicht wordt, op straffe van inhouding van uitkering, het door
de controle-arts in te stellen onderzoek te ondergaan.

De patiënt zal hij steeds correct moeten bejegenen en deze de
gelegenheid bieden zijn anamnese te geven. Hij dient zijn oordeel
te vormen door dit onderhoud en dit aan te vullen door voldoende
onderzoek. Hij kent van de meeste mensen niet hun voorgeschiede-
nis. De patiënten komen meestal niet onbevangen in zijn spreek-
kamer; velen menen, in hun angst niet geloofd te worden, goed te
doen, hun klachten op overdreven wijze voor te dragen en lopen
daardoor het risico van aggravatie te worden verdacht.

De beslissing, die op het advies van de c.g. zal volgen, heeft voor
de patiënt vaak belangrijke consequenties; een afwijzend advies
betekent vaak niet alleen een geldelijk verlies voor de betrokke-
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ne, doch houdt meestal ook een schade in zijn reputatie bij de
werkgever in, terwijl last not least zijn gevoel van eigenwaarde
wordt gekwetst. De c.g. dient dus voldoende tijd en aandacht aan
iedere patiënt te wijden om een verantwoorde conclusie te kunnen
trekken.

Het aantal te onderzoeken patiënten per tijdseenheid mag niet
te groot zijn. Ook zal de c.g. zijn kennis voldoende op peil moeten
houden, om een goed oordeel te kunnen geven. Hij zal er vooral
voor moeten waken de patiënten met wantrouwen tegemoet te
treden; indien hij geen afwijkingen vindt en de anamnese ook niet
overtuigend is, dan moet hij denken aan de mogelijkheid van (al
of niet bewuste) aggravatie, eerder dan aan simulatie, want dit
laatste komt veel zeldzamer voor dan wel eens wordt aangenomen
en gaat bijna steeds met een geestelijke onvolwaardigheid gepaard.

Er kan wel degelijk ook ten aanzien van de c.g. een vertrou-
wensverhouding ontstaan; vooral in de gevallen van functionele
stoornissen kan de patiënt uit het vertrouwen, dat hij heeft in de
controle-aÍs, de moed putten zichzelf te overwinnen.

In twijfelgevallen moet de controlerend geneeskundige de mo-
gelijkheid hebben een rapport door een specialist te laten maken.
Het verdient aanbeveling, dit de huisarts tevoren mede te delen en
deze in ieder geval een afschrift van een dergelijk rapport toe te
sturen.

De c.g. dient in de gevallen, dat hij een patiënt wegens arbeids-
ongeschiktheid beoordeelt, hem duidelijk mede te delen wanneer
hij meent, dat deze is geweken, teneinde hem te behoeden voor
verloren arbeidstijd en de daaraan verbonden conflicten.

Ten aanzien van de opdrachtgever heeft hij de plicht een objec-
tief, deskundig oordeel te geven. Zijn rapporten zijn de gronden,
waarop de beslissingen van de opdrachtgever worden genomen;
deze rapporten moeten in de betrokken gevallen ook aan de rech-
ter worden overgelegd. Hij moet de hem toevertrouwde geheimen
bewaren. Tegenover de werkgever van de verzekerde zal hij strik-
te geheimhouding van de medische gegevens moeten betrachten.
Zijn hulppersoneel zal onder geheimhoudingsplicht moeten wer-
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ken. Bij de sociale verzekering zal deze verantwoordelijkheid meest-
al op de medisch adviseur komen te rusten, aan wie de rapporten
worden uitgebracht. Ten aanzien van de huisarts is zijn eerste
plicht het intact houden van de vertrouwenshouding arts-patiënt.
Slechts in de uiterste noodzaak, wanneer de huisarts niet te berei-
ken is en directe hulp vereist is, kan hij in de behandeling ingrijpen,
daar dan zijn artsenplicht primair is (verwijzing naar ziekenhuis
bij direct dreigend levensgevaar; maagperforatie, coma diabeti-
cum). Ook in deze gevallen trachte hij de vertrouwenshouding niet
te schaden.

In gevallen, waarin de controle-arts de patiënt niet arbeidsonge-
schikt vindt en de behandelende arts gemeend heeft in het belang
van de gezondheid van een patiënt het advies ,,staken van de ar-
beid" te moeten geven, dreigt een conflict te ontstaan, zodat over-
leg noodzakelijk is. Hier dient de controle-arts te overwegen, dat
de behandelende arts, in 't bijzonder de huisarts, uit hoofde van
zijn kennis van de voorgeschiedenis, gestel en milieu van de pa-
tiënt voorzichtigheid zal betrachten, waarnaast de behandelende
arts rekening moet houden met het feit, dat de kennis van het werk
en de invloed hiervan op de gezondheid, meer op het terrein van de
controle-arts ligt.

De behandelende arts, die een beoordeling onjuist acht, zal in
het belang van zijn patiënt zijn mening aan de controle-arts ken-
baar maken, terwijl de controle-arts - als hij hoort, dat deze het
werken heeft afgeraden of ,,verboden" - contact met die arts zal
moeten zoeken.

Een dergelijk overleg zal meestal, indien voldoende respect voor
elkaars opvatting bestaat, tot een oplossing leiden, waarmede bei-
de partijen zich kunnen verenigen. Dit overleg zal steeds buiten
de patiënt om moeten plaats vinden. Het overbrengen van mon-
delinge boodschappen via de patiënt is ongewenst, daar dit tot ver-
keerde gevolgtrekkingen leidt en de boodschappen vaak onjuist
worden overgebracht en daardoor tot misverstanden aanleiding
geven.

Men houde er in bepaalde gevallen rekening mede, dat brieven
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soms worden oPengemaakt.
Veel tegenstellingen zijn terug te brengen tot verkeerde opvat-

tingen van eigen taak of overschatting van eigen inzicht. Wan-
neer het belang van de patiënt in het oog wordt gehouden, komt
men het snelst tot overeenstemming, waarbij geen misplaatste
angst voor verlies van gezag het verlaten van een eerder ingeno-
men standpunt mag verhinderen.

De controle-arts dient zelf zijn oordeel te vormen en zijn eigen
verantwoordelijkheid te dragen. Hij geve zijn uitspraak aan de pa-
tiënt als zijn eigen mening; ook indien hij het oordeel van de be-
handelende arts heeft gevraagd, late hij diens mening buiten dis-
cussie. Wanneer er geen overeenstemming bereikt wordt, dan is
het vaak wenselijk het oordeel van een specialist, of indien de b.g.
een specialist is van een andere specialist, in te winnen. De huisarts
en de controlerend geneeskundige zijn gelijkwaardige grootheden,
waaryan elk gelijk kan hebben en elk kan falen. De huisarts kent
zijn patiënt beter, doch de controle-arts staat er onafhankelijk te-
genover. Wordt de weg van overleg niet gekozen, dan dient de pa-
tiënt op de beroepsmogelijkheid te worden gewezen. Hier worden
de rechten van de patiënt ten opzichte van de betrokken wet ge-

toetst. Het conflict tussen de artsen kan hier slechts langs deze om-
weg worden beslecht, daar zij geen partijen zijn. Vrijwillig kan de
afspraak worden gemaakt, dat de artsen een arbitrage vragen; dan
dient het uitvoeringsorgaan zich echter van te voren te binden deze
uitspraak te volgen. De patiënt kan dan nog steeds zijn beroeps-
recht opeisen. Deze beroepsmogelijkheid is bij de sociale verzeke-
ringswetten altijd aanwezig.

Een ander geschilpunt kan in de behandeling liggen.
Wanneer een controle-arts het niet eens is met de toegepaste

therapie, zodat de duur der arbeidsongeschiktheid z.i. hierdoor
wordt verlengd of de mate van invaliditeit ongunstig wordt be-
invloed, is het zijn plicht buiten de patiënt om met de b.g. over-
leg te plegen. Opmerkingen dienaangaande tegenover de patiënt
dienen als een ernstige tekortkoming te worden opgevat; het is een
der eerste plichten van de controle-arts de verhouding ,,patiënt-
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behandelend arts" niet te verstoren.
Bij de ongevallenwetten heeft de controlerend geneeskundige

het recht de patiënt ter behandeling naar een andere arts te ver-
wijzen( zie hoofdstuk XIV.).

Te weinig wordt nog de mogelijkheid beseft, dat in vcel geval-
len een nuttige samenwerking tussen behandelende arts en controle-
arts kan bestaan, omdat de laatste de macht heeft sancties voor te
stellen, indien de patiënt de voorschriften van de b.g. niet opvolgt.
De samenwerking brengt een patiënt er eerder toe een kuur door
te zetten, rust te houden of andere voor hem minder aangename
voorschriften te volgen. Men zij hier echter zéér voorzichtig en
brenge de verhouding behandelend arts-patiënt niet in het geding.
Zie het Rapport Medische Aspecten der Sociale Verzekering x

De controle-arts mag geen adviezen geven, al brengen de pa-
tiënten hem vaak in moeilijkheden door juist zijn raad te willen
weten. Hij verwijze steeds naar de behandelend arts. Het spreekt
vanzelf, dat ook de behandelend arts geen kritiek op de controle-
arts aan de patiënt mag laten blijken, en dat hij bij het door deze
gewaagde overleg zich eerlijk moet afvragen wat in het belang
van de patiënt noodzakelijk is.

De meeste uitvoeringsorganen gebruiken voor hun controle ook
lekenambtenaren, die belast zijn met het verzamelen van de ad-
ministratieve gegevens, en het nagaan van het opvolgen van de
controle-voorschriften, die de verzekerden moeten naleven om
voor uitkering in aanmerking te komen. Deze leken behoren zich
niet met de medische aangelegenheden te bemoeien, hetgeen in
hun instructies moet worden vermeld.

Bij de grote organen voor de uitvoering van de sociale verzeke-
ringswetten kan men bovendien contact zoeken met de veraDt-
woordelijke medische adviseurs, die een open oog dienen te heb-
ben voor de standpunten van beide partijen. Dit dient speciaal
ovenvogen te worden in de gevallen, waar zich herhaaldelijk con-
flicten voordoen.

* M.C. no. 66/1953, blz. 390 e.v.
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De controlerende geneesheer betrachte terughoudendheid bij
vertrouwelijke gegevens, die de patiënt hem geeft in de veronder-
stelling, dat dezp geheim zullen blijven. Hij rappoÍere alleen met
volledige gegevens wanneer het vertrouwen gewaarborgd is bij de
opdrachtgever. Aan leken of verzekeringsinstellingen zonder me-
disch adviseur geve hij alleen een conclusie zonder medische ge-
gevens.

De controle-arts heeft steeds het recht bij de patiënt te worden
toegelaten; alleen in uitzonderingsgevallen, waar schade voor de
patiënt te verwachten is, dient hij de gewenste voorzorgen in acht
te nemeD. In het bijzonder geldt dit voor psychiatrische patiënten;
het bezoek dient de patiënt niet te schaden. De behandelende arts
heeft in een dergelijk geval de plicht de controle mogelijk te ma-
ken door zijn volle medewerking in het overleg te verlenen.

In de overige gevallen is het gewenst, dat de patiënt bemerkt,
dat hij ook in het ziekenhuis onder het toezicht van de controle-
rend geneeskundige staat. De gegevens tijdens dit verblijf verkre-
gen zouden anders alleen van de zijde van de behandelende arts
kunnen komen, zodat de hieruit door het uitvoeringsorgaan ge-
trokken conclusies tot verwijten aan een behandelende arts aan-
leiding zouden kunnen geven.

Bij het controleren van patiënten in ziekenhuizen is tevoreD
overleg met de chef van de afdeling gewenst; diens medewerking
en ook die van de verantwoordelijke geneesheer-directeur wordt
als vanzelfsprekend beschouwd.

Op het platteland zal het niet altijd mogelijk zijn de controle
in handen te leggen van vol-ambtelijke artsen. De plaatselijke art-
sen moeten dan worden ingeschakeld, al zal het voorkeur verdie-
nen de controle niet in het eigen rayon te doen, om de plaat-
selijke verhoudingen tussen de artsen niet te verstoren. Hier dient
de controle-arts in eigen omgeving wel zeer zorgvuldig op te pas-
sen, dat hij niet de indruk wekt het beter te weten dan zijn col-
lega en een uitbreiding van zijn eigen praktijk hierdoor in de hand
te willen werken.

De toenemende belangstelling voor de sociale geneeskunde
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heeft in de loop der jaren bij velen het besef gebracht, dat dit
onderdeel een noodzakelijk deel van het medische werk is, waar
samenwerking de conllicten tot een minimum kan terugbrengen,
hetgeen alleen maar ten goede kan komen aan het aanzien van
het medisch beroep.

Controlerend geneeskundige voor de ziekenÍondsen,

Naast de controle-arts voor de beoordeling van de arbeidsge-
schiktheid (ziektewet en ongevallenwet), waarvan in het voorgaande
hoofdstuk sprake is geweest, moet de functie van controlerend ge-

neeskundige voor de ziekenfondsen nog apart worden vermeld.
Hem wordt gevraagd naar een oordeel over de noodzakelijkheid

van een verstrekking, welke moet worden gegeven of vergoed.
Het zal dus veelal een oordeel zijn over hetgeen een arts heeft
voorgeschreven of nodig geacht in het belang van zijn patiënt (ge-

nezing of verzorging), zodat ook alleen een arts om een oordeel
kan worden gevraagd.

Ook hier is uitgegaan van de gedachte, dat een controle-instan-
tie noodzakelijk is om het beheer over de samengebrachte gelden
verantwoord te voeren. Het is bovendien duidelijk, dat de behan-
delende arts daarom niet als controle-arts kan optreden, omdat
hijzelf meestal de gewaagde verstrekking had voorgeschreven of
aangeraden.

De noodzakelijkheid, dat de behandelende arts hier inlichtingen
aan de controle-arts verstrekt, is hier vanzelfsprekend, de behan-
delend arts waagt immers een verstrekking voor zijn patiënt. Het
is hier niet dringend voorgeschreven, dat de controlerend ge-

neeskundige de patiënt eerst heeft gezien, voordat hij inlichtingen
vraagt; het zal de patiënt duidelijk zijn, dat zonder deze inlichtin-
gen geen gemotiveerde vraag voor een verstrekking kan worden
gesteld.

Het ziekenfonds blijft hier verantwoordelijk voor de toekenning
van het gevraagde. Het ziekenfonds zal daarom naast een medisch
oordeel, ook de administratieve toetsing van de regels volgens de
voorschriften behoeven. In de meeste gevallen wordt een belangrijk
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deel van het recht toestemming te verlenen gedelegeerd aan de con-
trolerend geneeskundige, behoudens het recht op weigering op ad-
ministratieve gronden. Toch zal men er goed aan doen in herinne-
ring te houden, dat deze toekenning steeds voor de verantwoording
van het ziekenfonds blijft; er is dus bij weigering geen conflict ver-
zekerde-controlerend arts, maaÍ verzekerde-ziekenfonds. Wèl zal
het mogelijk zijn, dat de behandelend aÍs het niet eens is met het
oordeel van de controle-arts, indien tenminste het geval op diens
oordeel is afgewezen. In dat geval bestaat er dus een verschil van
inzicht tussen de artsen; er kan hier een oordeel worden gewaagd
aan de regionale Commissie van Toezicht, eventueel de Centrale
Commissie van'Ioezicht, indien het belang van de zaak dit wettigt.

In beginsel dient men hiervan scherp te onderscheiden de ge-
vallen, waarin tussen behandelend arts en controlerend genees-
kundige collegiale moeilijkheden bestaan of dreigen te oDtstaan.
In deze gevallen is de juiste weg te trachten een afdelingsraad der
Maatschappij in te schakelen.

De arts, die met het onderzoek wordt belast, zal zich goed be-
wust moeten zijn, dat hij zich van de vorderingen van het medi-
sche kennen en kunnen op de hoogte houdt. Hem wordt niet ge-
vraagd om een bepaalde diagnose en bepaalde therapie te geven;
integendeel, hij krijgt te beoordelen of een aangevraagde therapie
volgens de bepalingen van het Ziekenfondsenbesluit voor vergoe-
ding in aanmerking komt. Het is zijn plicht niet-noodzakelijke uit-
gaven tegen te gaan; het belang van de patiënt moet daarbij vóór
alles in het oog worden gehouden.

Bij een juiste houding van beide partijen ten opzichte van de
hier rijzende problemen behoort het vinden van eeD oplossing, die
aan beide eisen voldoet, geen moeilijkheden te geven. De controle-
arts houde steeds de vrijheid van behandeling voor ogen; de be-
handelende arts blijve open voor argumenten, die een minder kost-
bare therapie, of goedkoper vervoer, of een kortere verpleegduur
aanbevelen.
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De bedrijlsarts

De bedrijfsarts vindt zijn arbeidsveld in het bedrijf, waaraan
hij verbonden is. Daar heeft hij de taak al die maatregelen te be-
vorderen, die de gezondheid in het bedrijf ten goede komen en
al die nadelige factoren te bestrijden, die ziekte of invaliditeit van
de werknemers in de hand kunnen werken. Hij is de vertrouwens-
man van het gehele bedrijf, zowel van de leiding als van de werk-
nemers.

Hiertoe moet hem een voldoende mate y31 esaffoenkelijkheid
zijn gewaarborgd. Waar de huisarts allereerst de zorg voor de be-
handeling van de zieke mens heeft en de controlerend arts de ad-
viezen geeft betreffende verstoring der arbeidsgeschiktheid als ba-
sis voor financiële vergoeding van noodzakelijk arbeidsverzuim,
ligt het accent van het werk van de bedrijfsgeneeskundige in de
preventie: voorkomen van ziekte en bevorderen van gezondheid,
voor zover een en ander verband houdt met het bedrijf.

Het is hier niet de plaats een uitvoerige omschrijving te geven
van de taak van de bedrijfsgeneeskundige. Men raadplege daartoe
het Ministeriële rapport ,,De ontwikkeling van de bedrijfsgenees-
kunde in Nederland" *), waaraan als bijlagen zijn toegevoegd het
rapport van de Sectie voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde van
de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde
en het rapport van de commissie tot bestudering van de taak van
de bedrijfsgeneeskundige, ingesteld door de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

De medisch-ethische plichten van de bedrijfsarts kunnen het
beste worden bezien, uitgaande van de verschillende taken, die
tot zijn werk behoren. Ook zijn verhouding tot andere catego-
rieën artsen, waarmede hij in aanraking komt, moet hier onder
het oog worden gezien. Ook hier geldt, dat bij het vervullen van
een bepaalde taak allereerst de plichten van deze taak tot hun

*) Rapport van de commissie, ingesteld bij beschikking van de Mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 29 april 1949
(Staatsdrukkerij 19 52).
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recht moeten komen. Want in zijn positie als bedrijfsarts treedt
hij in bepaalde omstandigheden op als behandelend arts, als keu-
rend arts, als controlerend geneeskundige of als adviseur van di-
rectie of afdelingskas. Dan zal hij zich allereerst naar de regels
van deze taken moeten richten en pas in de tweede plaats de con-
sequenties van zijn algemene taak als bedrijfsaÍs voor ogen moe-
ten houden. Hierbij zal hij steeds moeten streven de belangen van
de werknemers zowel als die van het bedrijf te dienen; deze zijn
meest niet zo tegenstrijdig als de buitenwereld denkt; een goede

uitvoering kan tot een allen bevredigende oplossing voeren. Het
blijft de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijfsgeneeskundige,
hoever hij de grenzen zal trekken in de uitoefening van deze taken.

Wat de verhouding tot de behandelend arts betreft, wordt in
het genoemde rapport van de Commissie tot bestudering van de taak
van de bedrijfsgeneeskundige, ingesteld door de Koninklijke Ne-
derlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de
volgende samenvatting gegeven:

,1. de algemene medische gedragsleer dient steeds in acht ge-
nomen te worden;

2. de principes van de wije artsenkeuze en het wije spreekuur
moeten onverkort worden gehandhaafd, zowel door de be-
drijfsgeneeskundige als door de behandelend geneeskundige;

3. het beroepsgeheim dient door de bedrijfsgeneeskundige te
worden geibrbiedigd, eeft ursnne€r hij niet als behandelend
geneeskundige optreedt;

4. beide groepen van geneeskundigen dienen in een geest van
samenwerking met elkaar het nodige overleg te plegen, o.a.
betreffende beroepsziekten en de overplaatsing van werk-
nemers in de bedrijven;

5. het is gewenst, dat de behandelend geneeskundige in meer-
dere mate dan tot heden het geval is, belangstelling toont
voor de verandering in de sociale verhoudingen, welke het
gevolg zijn van de toenemende industrialisatie;
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6. het verdient aanbeveling, dat de behandelend geneeskundige
de werkgevers in hun verlangen naar controle tegemoet komt
door desgevraagd het invullen en ondertekenen van een be-
wijs, inhoudende hoe laat de behandeling van een werkne-
mer op het spreekuur is afgelopen*;

7. de bedrijfsgeneeskundigen kan men indelen in:

I bedrijfsartsen met een in hoofdzaak preventief-genees-
kundige taak;

II ondernemingsartsen, die verbonden zijn aan een op
grond van de Ongevallenwet door de Rijksverzekeringsbank
erkende geneeskundige dienst, wie het verlenen van eerste
hulp bij ongevallen, het behandelen van ongevalspatiënten
en de controle op deze patiënten is opgedragen;

UI de bedrijfsgeneeskundigen met andere functies belast;

8. de bedrijfsgeneeskundige beperke zich ter zake van de bc-
handeling tot de volgende verrichtingen:
a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. als hij ondernemingsarts is tot de behandeling, zoals deze
is geregeld bij de wet;

c. als hij is ingeschreven als deskundige bij de Rijksverzeke-
ringsbank tot behandeling van patiënten met ongevalslet-
sels, mits zlj het werk niet behoeven neer te leggen;

d. het verlenen van eerste hulp bij spoedeisende ziektegeval-
len, die tijdens het werk optreden;

e. het behandelen van acute aandoeningen van lichte aard,
welke niet nopen tot het neerleggen van het werk;

* Het bepaalde onder 6 werd door de Maatschappij niet aanvaaÍd, te-
meer niet waar gebleken is, dat deze maatregel, bij een proefneming,
welke door de maatschappij in een beperkte kring werd genomen,
weinig werktijd bespaarde, terwijl deze stelling ingaat tegen de regels
omtrent spreekuurbriefjes, gesteld in het Rapport Geneeskundige Ver-
klaringen.

190



f. de behandeling van andere aandoeningen, voorzover de

behandelend geneeskundige hiertoe een verzoek doet en
de bedrijfsgeneeskundige hieraan gevolg wil geven;

g. het rechtstreeks verwijzen van patiënten naar een specia-
list voor behandeling of het doen opnemen in een zieken-
huisinrichting; dit slechts in spoedgevallen en dan met
kennisgeving aan de huisarts;

9. de werknemer, die door zijn aandoening de arbeid moet sta-
ken, dient naar de huisarts te worden verwezen. In geval de
bedrijfsarts de patiënt gedurende kortere of langere tijd heeft
behandeld, zal hij de huisarts hieromtrent voldoende in-
lichten."

Tot zover de conclusies van het aangehaalde rapport. Enkele
opmerkingen mogen hier volgen:

Het vrije spreekuur, onder 2 genoemd, slaat niet op het spreek-
uur van de bedrijfsarts, maar op het spreekuur in het algemeen
van een behandelend arts. De beperking van de mogelijkheden,
dat de bedrijfsarts als behandelend arts optreedt, volgt immers
onder 8.

Bij punt 8 c zouden wij nogmaals willen aantekenen, dat de pa-
tiënt vrij moet zijn in zijn artsenkeuze. De omschrijving van punt
8 e blijft moeilijk; voorbeelden kunnen misverstanden wekken en
het blijft aangewezen hier zich als bedrijfsarts steeds af te wagen
of men inderdaad zich beperkt tot de bedoeling van dit punt, n.l. om
aan de huisarts in werkelijkheid de essentiële behandeling te laten.

Bij de keuring van nieuw personeel zal hij zich als keurend arts
dienen te houden aan de daarvoor gestelde regels, die afzonderlijk
zullen worden besproken. Hr1 zal, indien mogelijk, trachten de
juiste man op de juiste plaats te brengen, teneinde het selecteren op
risico- en invaliditeitskansen tot het toelaatbare te beperken. Zo z-al

hij het belang van de kandidaat en van het bedrijf trachten te die-
nen. Het is natuurlijk onvermijdelijk, dat hij sommige kandidaten
moet afwijzen, maar dit is niet alleen in het belang van het bedrijf,
maar ook van de werknemer; de laatste is dan ook niet gediend met
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een goedkeuring voor een beroep, dat aan hem te hoge eisen stelt.
Een afwijzing kan echter een psychisch trauma betekenen.

Het verdient zeker de voorkeur een oplossing te zoeken, die
beide partijen bewedigt. Ook hier moet de huisarts op diens ver-
zoek worden ingelicht omtrent de gevonden afwijkingen. Bij het
vinden van ernstige afwijkingen, die vermoedelijk nog onbekend
waren, geschiede dit inlichten spontaan.

Afwijkingen kunnen ook worden gevonden bij periodiek ge-
neeskundig onderzoek, b.v. op tuberculose of op verschijnselen
van inwerking van schadelijke stoffen in het bedrijf als steenstof,
lood e.d. Ook deze bevindingen dienen aan de huisarts te worden
medegedeeld. Hier moge nog eens worden herhaald, dat derge-
lijke berichten, yoorzover overbrenging door de patiënt moet ge-
schieden, alleen per gesloten brief mogen worden verzonden.

Indien de bedrijfsarts een opdracht voor controle op het perso-
neel heeft ontvangen, gelden voor hem de regels, die voor de con-
trolerend geneeskundige zijn opgesteld (afdelingskas). Dit zal in
vele gevallen een beperkte opdracht zijn, omdat slechts omtrent
een deel van de uitkeringen door hem wordt geadviseerd (wacht-
dagen, aanvulling tot bovenwettelijk ziekengeld, bijzondere ver-
strekkingen). In deze gevallen komt het dus voor, dat meer dan
één controlerend geneeskundige over de patiënt een oordeel moet
geven; hier is het van belang een tegengesteld oordeel te vermij-
den, de patiënt niet buiten zijn schuld in moeilijkheden te bren-
gen en nodeloze kritiek op een collega te voorkomen, zodat het
vertrouwen in de geneeskundigen niet wordt geschaad. Bij een
goede opvatting van de taak moet hier door overleg een oplossing
te vinden zijn. Conflicten ontstaan hier meestal door het vast wil-
len houden aan eigen uitspraken om prestige-overwegingen.

Naast de plichten, die uit de specifieke taken voortkomen, zijn
er nog vele situaties, die een intercollegiaal contact wenselijk ma-
ken. Het bedrijfsgeneeskundig spreekuur geeft hieÍoe veel aan-
leiding. Hier komen patiënten uit eigen initiatief, naast anderen,
die door huisaÍs, werkbaas of werkleiding worden gezonden om
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het oordeel van de bedrijfsarts te vernemen in hoeverre gezond-
heidsstorende factoren door of voor het bedrijf een rol spelen.
Mochten deze gevonden worden, dan zijn maatregelen vaak ge-

indiceerd; geneeskundige behandeling of -toezicht, advies tot an-
der werk of op een andere plaats, voorlichting of opvoeding van de
omgeving e.d. In de gevallen, dat de huisarts dit onderzoek vraagt
(gesloten briefjes!) spreekt het vanzelf, dat een antwoord van de be-
drijfsarts zal volgen, maar ook in vele andere gevallen is het ge-

wenst, dat de huisarts wordt ingelicht. Ook zal een overleg ge-

wenst zijn, indien de oorzaak van de stoornis mogelijk in het ge-

zinligt, een omgeving, waarover de huisarts beter dan de bedrijfs-
arts is georiënteerd (nerveuze spanningen, thuis helpen, e.d.). Bij de
huidige verhoudingen, waar de patiënten met zoveel verschillende
artsen in aanraking komen, is het uitermate gewenst, dat de
huisarts het centrale punt is, waar al de informaties samenkomen;
dit slaat niet alleen op specialistische onderzoekingen, maar ook
op gegevens omtrent de sociale sfeer.

De huisarts van zijn kant zal zich in 't algemeen van het uitspre-
ken van een oordeel tegenover de patiënt over de gevolgen van
zijn werk of over de verhoudingen, waaronder dit wordt verricht,
moeten onthouden, zonder eerst overleg met de bedrijfsarts te
hebben gepleegd. Meestal is de huisarts onvoldoende op de hoog-
te om hierover een oordeel te vellen en beschikt hij alleen over de
veelal subjectief gekleurde verhalen van de patiënt.

De bedrijfsarts dient onvoorwaardelijk zijn beroepsgeheim te
verdedigen, ook al mag hem dit in sommige gevallen in moeilijke
verhoudingen brengen. De bedrijfsleiding mag nimmer verlangen,
dat de bedrijfsarts volledig verslag uitbrengt over zijn medische
bevindingen. De werknemer, al dan niet patiënt, die de bedrijfsarts
bezoekt, moet ook aan deze aÍs zijn vertrouwen kunnen schenken.

In werkelijkheid ziet deze werknemer ook in de bedrijfsarts in
de eerste plaats een arts, d.w.z. iemand aan wie men gewend is
vertrouwelijke mededelingen te doen; dit vertrouwen mag niet wor-
den beschaamd! Medische gegevens behoren onder berusting van
de arts te blijven en door niemand te kunnen worden opgeëist.
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In zijn adviezen geve de bedrijfsarts alleen zijn conclusies en
behoren de medische gegevens buiten beschouwing te blijven. In-
dien in verband met ziekte van een werknemer maatregelen van
preventie voor de bedrijfsgenoten moeten worden genomen, pre'
valeert dit belang, maar dan blijft toch terughoudendheid gebo-
den ten aanzien van details en prognose betreffende de zieke.

Al het bovenstaande geldt volledig ook voor de arts, die naast
zijn praktijk een gedeeltelijke dagtaak als bedrijfsgeneeskundige
vervult. Hij zal er voor dienen te waken, dat de vrije artsenkeuze
in genen dele in het gedrang komt en zal een oplossing moeten
vinden voor het keuren en controleren van eigen patiënten, daar
dit niet door hem zal mogen worden gedaan.

Keurend arts.

Keuringen vorÍnen een onderdeel van het medische werk, dat
bijna altijd naast een ander werk wordt verricht; het zal zelden
een volle dagtaak vormen, zoals de taken, die in de vorige para-
grafen werden behandeld. Het meeste keuringswerk wordt door
bedrijfsartsen en huisartsen verricht.

Op medisch ethisch gebied liggen echter speciaal bij dit werk
problemen, die een aparte bespreking wettigen. Het rapport van
de Commissie ter bestudering van het probleem van de maatschap-
pelijke betekenis van keuringen *), dat 26 juni 1953 is uitgebracht,
omvat vele aspecten van dit werk.

Hier worden in het kader van dit boekje alleen de medisch-
ethische kanten in beknopte vorm naar voren gebracht. Evenals
bij een controle, is bij een keuring sprake van drie partijen: de op-
drachtgever, de kandidaat en de arts-onderzoeker. Bij het aanvaar-
den van een dergelijke opdracht neemt de arts dus de verant-
woording op zich tegenover de beide andere partijen. De opdracht-
gever mag een deskundig resultaat verlangen, de kandidaat ver-
wacht een zuivere beoordeling.

* Medisch Contact ao. 47/1953, bladzijde 7?l
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In de meeste gevallen gaat de keuring om het antwoord op de
vraag, of de kandidaat geschikt is voor bepaalde werkzaamheden.
Of deze werkzaamheden zijn verbonden aan een bepaalde werk-
kring of dat het gaat om de beoordeling van dienstplichtigen,
kandidaten voor een bepaalde opleiding of toekomstige autobe-
stuurders, is bijzaak.

Daarnaast staat de categorie keuringen voor verzekeringen.
Bij de eerste groep dient naast lichamelijke en geestelijke ge-

schiktheid om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren, ook het
risico van ziek worden te worden bezien; bij de laatste groep is

alleen dit risico de reden van de keuring.
Bij de opdracht behoort dus een nauwkeurige omschrijving van

de vraag, wat het doel van de keuring aangaat; alleen dan is het
mogelijk, dat de onderzoeker een adaequaat antwoord kan geven.

Het is voor vele keuringen gebruikelijk, dat een keuringsschema
of een aantal vragen worden gegeven; de adviserende arts van de

opdrachtgever moet uit de antwoorden een eindoordeel kunnen
vormen. In alle andere gevallen zal men zichzelf, al naar het doel
van de keuring, de wagen moeten stellen om geen fouten te be-
gaan, welke beide partijen nadeel kunnen opleveren. Dit houdt
ook kennis van en belangstelling voor de diverse beroepen in.

Bij het sluiten van een levensverzekering is het voor iedereen
duidelijk, dat het niet aangaat een kandidaat met een ernstig risico
goed te keuren, doch evenmin voor een geringe afwijking hem
van de verzekering te doen uitsluiten.

Bij het keuren op geschiktheid voor bepaald werk, wordt door
de keurende arts wel eens vergeten, dat het onredelijk is een kan-
didaat om een kleine afwijking af te wijzen. Zo goed als men te-
genover de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid heeft door
een goed onderzoek en zo juist mogelijk gevormd oordeel, zo is
men ook tegenover de kandidaat verplicht de bezwaren van een
afwijzing onder het oog te zien. Een goedkeuring van een onge-
schikte persoon kan voor deze zeker nadelige gevolgen hebben
door het lichamelijk of geestelijk niet aankunnen van het opge-
dragen werk.
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Een afkeuring kan voor de betrokkene een ernstig struikelblok
betekenen in zijn carrière; het niet krijgen van de begeerde plaats
kan tevens inhouden een onmogelijkheid elders geplaatst te wor-
den; ook is het een nadeel het odium van afkeuring te moeten
meedragen en elders te moeten mededelen.

Het afwegen van deze gevolgen moet zorgvuldig geschieden;
men trachte de mogelijkheid te bevorderen bij beroepskeuringen
de kandidaat voor de voor hem geschikte plaats aangewezen te
krijgen, dus een positief advies (geschikt voor) in plaats van een
negatief oordeel (ongeschikt voor) te geven. Bij de meeste keurin-
gen wordt verzocht de kandidaat niet in te lichten omtrent het aan
de opdrachtgever te geven advies. Hiertegenover mag men van
de opdrachtgever vragen de kandidaat bij afkeuring voor bepaald
werk niet mee te delen, dat hij ,,afgekeurd" is, hiervoor kan men
een andere vorm kiezen: b.v, voor bepaald werk niet in aanmer-
king te kunnen komen of uit de sollicitanten niet de eerste te zijn.

De leek-opdrachtgever behoort alleen de uitslag te horen, me-
dische bevindingen mogen niet worden medegedeeld. De rappor-
ten met medische gegevens mogen alleen in handen van een me-
disch-adviseur worden gesteld, die daardoor de verantwoording
overneemt dit medisch geheim te bewaren. Het invullen van keu-
ringsformulieren mag dan ook alleen geschieden, indien deze rap-
porten gestuurd kunnen worden naar een medicus. Onnodige ver-
trouwelijke détails behoren trouwens niet in de rapporten thuis.
Men zie hiervoor het rapport over het beroepsgeheim. *

Bij het vinden van belangrijke afwijkingen, die de kandidaat of
zijn huisdokter vermoedelijk niet bekend waren, overwege men
ernstig mededeling te doen aan de huisarts. Het zal practisch
steeds mogelijk zijn hier een weg te vinden de kandidaat in de
richting van de noodzakelijke behandeling te sturen, zonder de
verhouding patiënt-huisarts te schaden, mits men dit voldoende
bewust in zijn handelingen betrekt. Men vermijde de indruk te
geven van het zoveel nauwkeuriger onderzoek, zoveel betere dia-

* M.C. no. 28/1952, blz. 474 e.v
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gnosestelling of zoveel meer aandacht aan de anamnese van de
kandidaaÍ te besteden, dan andere artsen deden. De patiënt mag
niet ongerust worden gemaakt; het komt ook voor, dat de huisarts
de gegevens kende, maar deze de patiënt om goede redenen ont-
houden had. Overigens overschatte men de kennis, waarop een
oordeel berust, niet. Het zijn toch altijd conclusies, gebaseerd op
een aantal ervaringen uit het verleden, zonder dat men met wis-
kundige zekerheid kan stellen, dat de gevolgen in de individuele
gevallen steeds dezelfde zullen zijn. En bij het vorderen van de
medische kennis blijkt ook de theorie, die aan het oordeel ten
grondslag lag, vaak niet langer houdbaar te zijn, zodat de con-
clusies zeker aanvechtbaar zijn geworden.

De keurende arts zal goed op de hoogte van de vorderingen
van de medische wetenschap moeten blijven, teneinde geen kan-
didaten uit te sluiten, die bij de huidige geneeswijzen wel valide
gemaakt kunnen worden, resp. geen groot risico meer vormen.

Evenals bij de controle wordt hier een eigen oordeel gevraagd.
In bepaalde gevallen zal het voor het oordeel zeer gewenst zijn
de voorschriften te kennen. Men bedenke echter bij het vragen
van inlichtingen aan de behandelende arts, of. dezB vragen een uit-
lokking van het schenden van diens beroepsgeheim zijn. In ieder
geval vermelde men eerst, dat men als keurend arts inlichtingen
waagt met het doel een juister oordeel te kunnen vormen.

Het keuren van eigen patiënten is ontoelaatbaar. Men kan zich
hier niet van zijn voorkennis ontdoen en men zal een van beide
partijen onrecht aan kunnen doen door gegevens, die men ver-
trouwelijk weet, öf weg te laten, öf te vermelden.

Het maken van aantekeningen is bij keuringen zeer noodzake-
lijk; latere wagen of verwijten kan men alleen verantwoord be-
handelen, indien de concrete gegevens voorhanden zijn.
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Hooldstuk XVI

DE ARTS EN DE MAATSCHAPPELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

De onder dit hoofdstuk te bespreken problemen betreffen voor-
namelijk: de houding van de behandelende artsen ten opzichte
van de maatschappelijke gezondheidszorg, de houding van de so-
ciaal-geneeskundigen ten opzichte van de onder hun zorgen val-
lende personen, de afbakening van de verschillende terreinen van
werkzaamheid van de onderscheiden groepen artsen.

Van de behandelende artsen mag men het inzicht verwachten,
dat de taak van elk van hen afzonderlijk slechts een onderdeel is
van een grote sociale opdracht vocr allen, om de gezondheid van
de mensen ieder in het eigen onderdeel naar vermogen na te stre-
ven. Dit kan slechts met vrucht geschieden als men de taken niet
streng gescheiden houdt, maar het gemeenschappelijk doel tracht
te bereiken in volle samenwerking met artsen, die andere wegen
bewandelen.

Zo zullen de artsen, die in hoofdzaak het curatieve werk als hun
taak hebben gekbzen, toch ook hun medewerking moeten verlenen
aan het preventieve werk en aan maatregelen, die de positieve
gezondheidszorg beogen. Zij zulleln dit moeten doen als steun en

aanvulling van hen, die dit gebied als hun hoofdtaak hebben ge-

kozen. Maar zij zullen ook zelfstandig hun steentje daaraan moe-
ten bijdragen uit hoofde van hun taak in het gezin. Hun patiënten
verwachten immers, dat men als vertrouwens-arts deskundige lei-
ding geeft en waarschuwt voor gevaren, ook voordat ziekte tot
ingrijpen noopt. Het heeft de schijn of dit werk zou vallen buiten
de contractuele verhouding, die het sterkst in de verhoudingen
in de ziekenfondsen tot uiting komt. Waar echter terecht wordt
verwacht dat men ook binnen dat kader behoort te voldoen aan
wat men noemt ,,zich als een goed arts gedragen" behoort men
ook de belangen van de patiënten in bovengenoemde zin te behar-
tigen, omdat dit voor de vertrouwensverhouding onmisbaar is.
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Met dit alles wordt gedacht aan een vorm van medewerking,
die naast de gewone dagtaak kan worden uitgevoerd. Men moet
hierin ook geen grond zien voor een afzonderlijke honorering,
evenmin als wij dit vinden bij de verplichte aangifte van besmette-
Iijke ziekten of het afgeven van het z.g. doodsbriefje B voor de
statistiek.

Anderzijds moet er voor worden gewaakt, dat organen van de
gezondheidszorg al te veel een beroep zouden doen op behande-
lende artsen om tijd en werkkracht kosteloos ter beschikking te
stellen voor het verrichten van diensten, die buiten het gebied van
hun eigenlijke werk vallen.

In het algemeen mag men stellen dat, als de medewerking een
belangrijk onderdeel vormt van de dagtaak en dus ingrijpt in het
eigenlijke werk, dat de basis vormt van het levensonderhoud van
de arts, er een recht op honorarium bestaat en dat hiervoor ook
behoort te worden opgekomen. Ieder behoudt daarbij het recht
tijd en werk ter beschikking te stellen aan een minder draagkrach-
tige vereniging, mits het verlenen van hulp de eigenlijke doelstel-
ling is en niet een verkapte reclame de achtergrond daarvan.

Als het gaat om de medewerking te verlenen aan de algemene
gezondheidszorg moet de behandelende arts zich in de eerste plaats
houden aan de maatregelen, die de wet dwingend voorschrijft,
zoals de aangifte van besmettelijke ziekten, beroepsziekten enz.
Daarnaast blijft echter een plicht op hem rusten maatregelen te
nemen tegen gevaren, die veroorzaakt worden b.v. door niet in
de wet genoemde maar toch besmettelijke ziekten. Hij zal daarbij
in de eerste plaats moeten trachten zijn patiënten er toe te brengen
de nodige hygiënische maatregelen na te leven. De mogelijkheid
bestaat echter, dat iemand zo hij al niet weigert hieraan mede te
werken, dan toch in feite onvoldoende zorg aao de dag legt en,
zoals bij t.b.c. of geslachtsziekten mogelijk is, een gevaar vormt
voor zijn omgeving. Dan kan voor de behandelende aÍs een con-
flict van plichten ontstaan, waarbij de oplossing steeds geval voor
geval zal moeten worden gekozen. Enerzijds mag de arts het ver-
trouwen van zijn patiënt niet beschamen en inbreuk maken op diens
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wettelijk beschermd recht op geheimhouding, anderzijds kan hij
ook niet zijn handen in onschuld wassen als door het onmaat-
schappelijk gedrag van zijn patiënt slachtoffers zouden vallen. Dat
de wet uit tactische overwegingen niet voor alle besmettelijke
ziekten aangifteplicht heeft ingesteld, moet ons niet blind maken
voor het feit, dat deze wettelijke regeling niets meer is dan een
vastlegging van wat ook de artsen als moreel verantwoord hebben
gevoeld. Als er moeilijkheden bestaan zal de arts, geleid door zijn
geweten, de overwegingen mogen laten gelden waarop de wet is
gebaseerd.

Ja, zelfs in het niet uitgesloten, dat zijn plicht tegenover de ge-
meenschap hem er toe kunnen leiden het risico te aanvaarden, dat
een klacht tegen hem zou worden ingediend wegens schending
van het beroepsgeheim en dat hij zich zou moeten onderwerpen
aan het oordeel van de rechter. Uit het laatste blijkt reeds, dat
er wel zeer ernstige redenen aanwezig moeten zijn als men zich
verantwoord wil gevoelen de rechten van de patiënt ter wille van
de gemeenschap te schenden. In zulke gevallen plege men overleg
met de voorzitter van de afdeling alvorens enige stap te doen.

Steeds zal hij er ook hierbij naar moeten streven zijn ambts-
geheim te bewaren. Waar mogelijk zal hij een medische instantie
een indice geven, dat onderzoek gewenst is. Wij zijn gewend binnen
het kader van het gezin voor dergelijke moeilijkheden een andere
maatstaf aan te leggen dan daarbuiten.

In bepaalde gevallen mag worden overwogen of een overeen-
komstige bescherming van het milieu niet uitgebreid behoort te
worden tot de ruimer levenssfeer van de patiënt, d.w.z. tot de
omgeving waarin hij werkt of voor kinderen tot de school , die zii
bezoeken.

Waar de medewerking aan de orde komt van de gevestigde

artsen aan een georganiseerde immunisatie van de bevolking, moet
men vooropstellen, dat het voor het resultaat zelf van weinig be-
lang is wie de immunisatie verricht. Terecht stellen vele huisartsen
er prijs op dit bij de ,,eigen" gezinnen te verrichten, omdat dit

200



hun positie als algemeen gezondheidsverzorger en vertrouwens-
man van het gezin bevordert.

Daarnaast mag men niet blind zijn voor de voordelen van een
centrale administratie, waarbij op eenvoudiger wijze gegevens kun-
nen worden verzameld en toezicht kan worden gehouden op de
immunisatietoestand van de bevolking. Op vele plaatsen bestaat
reeds een regeling, in de vorm van entgemeenschappen, waarin
huisartsen, overheid en kruisverenigingen samen werken, De re-
sultaten van deze regeling zijn goed.

Bij de afscheiding van de terreinen zullen de plaatselijk gegroeide
toestanden en zeker ook de aard van de te bestrijden ziekte een
belangrijke rol spelen. Steeds zal het nastreven van een zo goed
mogelijk resultaat, bij alle betrokkenen op de voorgrond moeten
staan.

Een belangrijke rol is toebedeeld aan de statistische verwerking
van gegevens. flet verzamelen hiervan is niet mogelijk zonder de
medewerking van zo veel mogelijk praktizerende artsen. De ver-
plichting hiervoor is reeds wettelijk vastgelegd voor de besmette-
lijke ziekten, doodsoorzaken e.a., maar de noodzaak is niet minder
groot voor sterk verbreide en langdurige ziekten, zoals rheuma,
carcinoom en vele andere. Het medewerken aan dergelijke enquëtes
moet worden beschouwd als een morele plicht voor alle artsen; het
steeds weer weigeren zijn steentje hieraan bij te dragen is strijdig
met wat ethisch van een arts mag worden verwacht. Wel mag men
zich verzetten tegen een overbelasting van de bereidwillige artsen.
Dit kan gemakkelijk voorkomen worden als men door een centrale
instantie toezicht laat houden op de aard en urgentie van dergelijke
enquëtes, en bovendien zorg laat dragen voor een statistisch ver-
antwoorde spreiding over de medewerkende artsen, waarbij niet
alle medici aan alle enquètes behoeven mede te werken.

Ook de curatieve zorg,het eigenlijke terrein van de praktizerende
artsen, is niet vrij gebleven van maatschappelijke bemoeiingen. Het
onderbrengen bij de sociale voorzieningen maakt een zekere be-
perking en controle noodzakelijk.
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Het spreekt vanzelf, dat de arts tegenover zijn patiënt verplicht
is onnodige uitgaven te voorkomen; deze plicht blijft onverminderd
gelden als de kosten collectief of door middel van sociale voor-
zieningen worden gedragen. Dan is zelfs niet de patiënt de enige
belanghebbende, maar geldt het tevens een verantwoordelijkheid
tegenover de gehele gemeenschap. Maar zelfs al zouden alle artsen
dit ter harte nemen, dan nog zou toezicht op de bestedingen nodig
blijven. De behandelende artsen zullen daarvoor enige bemoeienis
als noodzakelijk moeten aanvaarden en daar hun medewerking
aan moeten verlenen. De problematiek daarvan is in hoofdstuk
XIII in nadere beschouwing genomen.

Voor controle op het arbeidsverzuim en werkhervatting, ook een
maatschappelijke zorg, die met de gezondheidszorg doorweven is,
mag naar hoofdstuk XV worden verwezen. Men bedenke, dat het
weder terugkeren in het normale leven, ook wat het werken be-
treft, een belangrijk onderdeel is van het doel van de behandeling.

Er z4n nog veel andere gebieden, waarop de medewerking van
de artsen wordt gevraagd, meestal in de vorm van attesten. Vaak
strookt dit niet met wat de artsen als hun taak beschouwen en soms
is het zelfs daarmee in strijd.

Wij mogen ons daarom gelukkig prijzen, dat de Maatschappij
hiervoor een leidraad ter beschikking heeft gesteld in de vorm van
het Rapport geneeskundige verklaringen, het z.g. Groene Boekje,
dat elke arts niet alleen in zijn bezit maar ook paraat behoort te
hebben, om elk geval te kunnen toetsen aan de normen, die voor
het afgeven van verklaringen gelden.

De sociaal-geneeskundige heeft als elke arts tot opdracht de
mens te helpen in zijn streven het leed, dat voortkomt uit een minder
goede gezondheidstoestand, zo veel mogelijk uit te bannen.

Hiermede heeft hij reeds rekening te houden bij het aanvaarden
van zijn taak, die meestal in een instructie nader is omschreven.
Indien daarin elementen zouden voorkomen, die strijdig zijn met
deze opdracht is dit voor hem als arts onaanvaardbaar. Als arts
is hij geroepen ook tot deze functie; als arts blijft hij gebonden aan
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zijn beroepseed en de normen, die voor alle artsen gelden.
Maar ook al laat de instructie voldoende ruimte over, dan nog

is het vaak nodig, dat men er voor waakt dat men de uitoefening
van zijn ambt vrijwaart voor tendenzen, die niet stroken met de
positie als arts. Zo is b.v. het gevaar niet denkbeeldig, dat men
door het geheel andere uitgangspunt van een directie van een be-
drijf zou worden gedrongen in de richting van de positie van een
verlengstuk van de commerciële onderneming. Men houde zich
dan echter aan de sociale taak, die men heeft ten opzichte van de
menselijke gemeenschap, die in het bedrijf haar emplooi vindt. Het
is niet daarmede in strijd om mede te werken aan het opvoeren van
de produktie, maar men heeft te zorgen dat dit niet geschiedt door
een maximale, voor de gezondheid schadelijke, belasting van de-
genen, die in de onderneming werkzaam zijn.

Daarnaast houdt men als arts een algemene verantwoordelijk-
heid tegenover de gemeenschap als geheel en daardoor ook tegen-
over andere kleinere gemeenschappen en personen buiten de
eigen groep. Men is niet gerechtigd de grenzen van het eigen werk-
terrein te beschouwen als het eindpunt van de verantwoordelijkheid,
die men te dragen heeft.

Zo is men niet gerechtigd een keuring voor een bedrijf of in-
stelling te laten verworden tot het opstellen van een ranglijst, waar-
van alleen de allerbesten in aanmerking komen met uitsluiting van
de anderen. Men zie hierover het desbetreffende Maatschappij-
rapport en hoofdstuk XV.

Het doel het menselijk leed te bestrijden zal de sociaal-genees-
kundige benaderen langs andere wegen dan de behandelende arts.

Het voorkomen van leed zal veelal het voornaamste doel van
zijn opdracht zijn. Hij tracht dit te bereiken door het opsporen
en verbeteren van schadelijk invloeden uit het milieu, die zoal geen
ziekte-oorzaak, dan toch een medewerkende factor zijn; dit geldt
zowel voor ,,materiële" als voor ,,intermenselijke" verhoudingen.
Anderen hebben tot taak ziekten op te sporen in een vroeg stadium,
waarin de patiënten zelf nog onvoldoende de noodzaak voelen
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zich onder geneeskundige behandeling te stellen. Weer anderen
houden toezicht en geven leiding voor de opgroeiende mens of
bij diens werkzaamheden, opdat ieder zijn plaats in het leven naar
behoren kan vervullen. Hiertoe is het meestal nodig dat de artsen
hun zorgen uitstrekken tot Broepen of categoriën van mensen.
Dan is het niet altijd mogelijk de belangen van alle afzonderlijke
personen, die daaronder vallen, gelijkelijk te ontzien. Dit mag er
nooit toe leiden een bepaalde persoon ernstige schade te berokke-
nen terwille van het geheel, hoe groot deze waarde ook moge zijn.
Men beseffe goed, dat dit niet inhoudt dat men geen enkel risico
zou mogen nemen. Dit zal dan voor allen gelijk aanwezig moeten
zijn, in omvang en ernst aanvaardbaar en vrijwillig aanvaard, voor-
zoyer deze vrijwilligheid niet vervangen is door een wettelijk be-
sluit namens de gehele bevolking. In dit geval heeft de geneeskun-
dige stand recht op objectieve duidelijke voorlichting, omdat zij
uiteindelijk de verantwoording heeft te dragen en aangewezen is
de bevolking van advies te dienen.

IIet zal steeds een grote moeilijkheid zijn te beslissen, waar het
juiste evenwicht ligt tussen het belang van de enkeling en dat van
het geheel, van een groep of van de maatschappij. Men zal willen
streven naar een zo hoog mogelijk gemiddelde en tegelijk het risico
van ieder afzonderlijk, speciaal in ernst van de gevolgen, tot het
minimum willen beperken.

Hoe gering het risico ook moge zijn, steeds zal men hebben na
te gaan of de reden tot het nemen of propageren van maatregelen
voor een bepaalde bevolkingsgroep voldoende zwaarwegend is. Men
zal er voor moeten waken, dat een dergelijke opzet niet geboren
wordt uit een overmaat van activiteit, uit een zucht naar volledig-
heid of omdat zoiets elders - wellicht onder geheel andere omstan-
digheden - ook wordt gedaan. Het is zelfs niet uitgesloten, dat
aandrang van bemoeizuchtige of in paniek geraakte leken een
factor van betekenis vormt. Dit zijn zaken, die aan de orde kunnen
komen b.v. bij het overwegen van vaccinatie bij een ver verwijderde
of goed geïsoleerde pokken-haard of ten aanzien van het immuni-
seren tegen een andere niet direct dreigende besmettelijke ziekte.
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Het spreekt vanzelÍ, dat bij de uitvoering van maatregelen alles
er op behoort te worden afgestemd om lasten en risico tot het be-
reikbare minimum te beperken.

Bij de beslissing of een bepaald risico aanvaardbaar moet worden
geacht, kan men zich laten leiden door gelijksoortige overwegingen
als waardoor iemand zich laat leiden, die een operatie moet onder-
gaan. In dit geval kan de patiënt zich over de noodzaak, de voor-
en nadelen laten voorlichten, zich laten adviseren, maar uiteindelijk
behoudt hij het recht zelf te beslissen of hij de ingreep wil onder-
gaan; de arts heeft niet het recht en zeker geen volmacht zijn
mening op te dringen.

De sociaal-geneeskundige heeft dezelfde opvatting te huldigen
ten aanzien van een mensengroep, die aan zljn zorget is toever-
trouwd. Ook hij is helper en uitvoerder, maar niet een eigenmach-
tig dirigent. Een voornaam verschil is, dat de sociaal-geneeskun-
dige een andere verantwoordelijkheid te dragen heeft, omdat hij
meer nog dan de behandelende arts een vertrouwensfunctie be-
kleedt. Immers, een groep mensen aanvaardt gemakkelijker een

advies, omdat emotionele remmingen een geringere rol spelen dan
bij de enkeling. Het advies wordt aanvaard als het resultaat van
de deskundige en zorgvuldige afweging der pro's en contra's. In
feite wordt een beslissing in handen gelegd van een sociaal-ge-
neeskundige instantie.

Het advies zalhet risico voor elke persoon afzonderlijk bepalen,
zoals dit geschiedt voor een patiënt bij een operatie; zij het dat
men zou kunnen zeggen in een andere dimensie, maar toch ook in
procenten. Hiermede wordt niet bedoeld een winst- en verlies-
rekening, waarbij het hoogste percentage de doorslag geeft.

Ten aanzien van mensen mag men de eis stellen, dat het alge-
meen nut, al heeft de betreffende persoon zijn deel daarin, verre
overweegt. Men kan altijd een veilige maatstaf vinden als men zich-
zelf in de plaats stelt van de persoon, die onder een maatregel zou
vallen, of als men overweegt of men ook zijn eigen naaste familie
aan het risico zou onderwerpen,zowel met het oog op het percents-
gewijze risico als op de ernst van eventuele gevolgen.
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In ons land worden dwangmaatregelen op het gebied van de
gezondheidszorg zo veel mogelijk vermeden of, indien dit niet
vermeden kan worden, wordt een gemitigeerde vorm gekozen,
zoals deze bij de vaccinatie is ingevoerd. Toch is het niet uitge-
sloten, dat zich omstandigheden voordoen, waarbij het toepassen
van dwang moet worden overwogen. De beslissing hierover zal
meestal liggen in handen van colleges, die zo goed als geheel uit
leken bestaan. Daarom ligt er een zware verantwoordelijkheid bij
de sociaal-geneeskundigen, die geroepen zijn van advies te dienen
als het maatregelen betreft, die voor degenen, die er aan onder-
worpen worden, risico medebrengen. Bijzondere omstandigheden
daargelaten, zal immers op hun kompas moeten worden gevaren.
Zij mogen dan bedenken, dat het een natuurlijk recht is van ieder
voor zijn lijfsbehoud op te komen en dus ook gevaren te vermijden
naar eigen inzicht. Het algemeen welzijn zal dan ook ernstig in
gevaar moeten zijn, wil men aan dit recht voorbij gaan.

Bij het nemen van maatregelen is het van praktische waarde voor
de vrijwillige medewerking als eventuele gevolgen worden opge-
vangen. Het is zeker de taak van de aÍs om bij voorlichting ook
andere schade dan die aan de gezondheid zelf, b.v. economische
schade, niet te verbloemen, al is het gevaar aanwezig dat een eco-
nomisch risico als reëler wordt gevoeld en dus remmender werkt.

Is het uit praktische overwegingen dus reeds raadzaam tevoren
met andere instanties te overleggen, hoe dergelijke schade kan
worden opgevangen, moreel is de arts dan heel wat beter verant-
woord, omdat het geluk van de mens het einddoel is van het me-
dische werk en dit niet alleen door gezondheid te bereiken is. Of-
schoon b.v. doorlichting in een bedrijf zeker in het belang is van
elk individu afzonderlijk, ligt hierin toch ook wel een zo sterke
factor van gemeenschapsbelang, dat men het naast onpraktisch,
zoals boven betoogd, toch ook onrechtvaardig zou vinden als ie-
mand door een positieve vondst, b.v. van een vitium-cordis, aan
het risico van ontslag zou worden blootgesteld, of indien ontslag
noodzakelijk is, zijn levensonderhoud niet zou ziln veilig gesteld.

De sociaal-geneeskundige zal ook, als zijn taak ligt op het gebied
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van verzorging van een groep mensen, vaak geneigd zijrn z'n zorgen
in bepaalde gevallen te wijden aan een enkeling uit deze groep.
Hij bedenke echter, dat hij niet geroepen is te treden in het per-
soonlijke leven van de patiënten. Dat wil niet zeggen, dat er niet
speciale facetten van de sociale geneeskunde zijn, waarin dit juist
een vereiste is. Men denke b.v. aan de bestudering van problemen
van geestelijke volksgezondheid of van voorzieningen voor be-
jaarden, waarin het persoonlijk leven en het milieu het object zelf
vormen. Maar in het algemeen dient de sociaal-geneeskundige zich
te onthouden van bemoeienis met gezin en particuliere leven, dat
hij als het eigen terrein van de patiënt dient te respecteren; waar
nodig geschiede dit in samenwerking met de huisarts.

Dit is ook daarom noodzakelijk omdat hij rekening moet houden
met het feit, dat een bepaalde ordening in de gezondheidszorg
onmisbaar is en in de loop der jaren gegroeid is tot een vorm,
die men niet zonder schade kan verbreken.

Zo zien wij, dat voor de curatieve zorg als regel de huisaÍs in
het gezin optreedt en de specialist in ziekenhuis of op diens spreek-
uur. Noodzakelijke afwijkingen worden dan volgens gebruik ge-

regeld.
Door de aard van zijn werk, zijn meer preventieve <Ioelstelling en

vooral ook door het karakter van zijn objecten, die meer gezonde
groepen zijn dan zieke personen, is het terrein van de sociaal-
geneeskundige daarvan afgescheiden.

Het is zeker aannemelijk, dat in bepaalde gevallen overschrij-
ding van gebruikelijke grenzen voordelen kan opleveren. Dit is
bij elke organisatie het geval. Men hoede zich er echter voor, be-
houdens in noodgevallen, van gebruikelijke ordening af te wijken,
omdat geen enkele organisatie kan blijven bestaan als de begren-
zingen niet worden gehandhaafd. Daar komt nog bij, dat men
eventuele voordelen slechts beziet vanuit het eigen standpunt, dat
niet altijd het enige is. Men beseffe ook zijn eigen beperktheid.

Niet alleen in incidentele gevallen is het gewenst zich te beperken
in zijn bemoeiingen. Dit geldt evenzeer bij de opbouw van een
georganiseerde groepsvoorziening. Wil men voor een bepaalde
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groep alles wat maar mogelijk is afzonderlijk tot stand brengen, dan
leidt dit, ook al is het met de beste sociale bedoelingen, gemakke-
lijk tot een onsociaal groeps-egoïsme, dat andere groeperingen of
voorzieningen belemmert in de ontwikkeling.

Tenslotte mag er op worden gewezen, dat de sociaal-genees-
kundige, in welke functie ook, niet alleen als functionaris naar
voren treedt, maar het onmisbare vertrouwen ook ontlenen moet
aan zijn persoonlijk optreden. Dit brengt mede, dat hij zich als
persoon kenbaar maakt met het noemen van zijn naam wanneer
de verhoudingen dit wenselijk maken, en - het is niet overbodig dit
op te merken - ook in andere opzichten de vormen der burgelijke
beleefdheid in acht neemt. Wil men de helper zijn van de mens bij
diens levensgeluk, dan is het niet te veel gevraagd dat men hem bij
de eerste ontmoeting een beetje op zijn gemak probeert te stellen.
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Hooldstuk XVII

HET CONSULTATIE.BUREAU

In de georganiseerde gezondheidszorg heeft het Consultatie-
bureau een eigen plaats verworven en daarmede ook nieuwe pro-
blemen doen oprijzen, die een afzonderlijke bespreking rechtvaar-
digen.

Reeds een twintigtal jaren geleden heeft de toenmalige Sociaal
Hygiënische Commissie een uitgebreide studie aan deze proble-
men gewijd en de resultaten daarvan neergelegd in een uitvoerig
rapport, dat aan bruikbaarheid nog weinig heeft ingeboet. De con-
clusies kunnen ook nu nog als basis dienen van veel wat hier naar
voren wordt gebracht.

In het algemeen is het wenselijk een duidelijke scheiding te ma-
ken tussen wat men verstaan wil onder een Consultatie-bureau en
een polikliniek. Consultatie-bureaus zouden instellingen moeten
zijn, die naar de opvatting van de Sociaal Hygiënische Commissie:

,,1e bedoeld zijn om in het belang van de volksgezondheid preven-
,,tie, opsporing en vroege herkenning te bevorderen van bepaalde
,,ziekten (b.v. tuberculose) of ziekten van bepaalde groepen van
,,de bevolking @.a. zuigelingen); zij streven dit doel na door
,,propaganda, opsporing, onderzoek, controle, hygiënische,
,,diëtistische en pedagogische adviezen en het bevorderen van
,,sociale hulp;

,,2e ter preventie van complicaties bij bepaalde fysiologische toe-
,,standen; hierbij wordt gebruik gemaakt van methoden van on-
,,derzoek en controle;

,,3e ter controle en voor het verlenen van medische pedagogische

,,adviezen en sociale hulp bij opvoeding en beroepskeuze, gees-

,,telijke onvolwaardigheid en alcoholisme;

,,4e voor nazoÍg en de daarbij behorende sociale hulp.
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,,Poliklinieken zijn instellingen bestemd voor onderzoek en lo-
pende behandeling van lijders aan bepaalde ziekten. Behandeling
staat als doel op de voorgrond."

Bij het bepalen van de verhouding tussen het consultatie-bureau-
wezen en de curatieve geneeskunde stelde de Sociaal Hygiënische
Commissie zich terecht op het standpunt, dat het belang van de
volksgezondheid op de voorgrond moest worden gesteld. Nadruk-
kelijk wordt hieraan toegevoegd, dat dit niet moet worden uitge-
legd, alsof daarmede de meest uitgebreide bestaansmogelijkheid
voor de consultatie-bureaus wordt beoogd. Integendeel eist de
volksgezondheid een zorgvuldig afwegen van dat andere belang van
de volksgezondheid, dat gelegen is in het hooghouden van een
vertrouwen genietende artsenstand en het handhaven van de be-
staansmogelijkheid daarvoor.

De resultante kan niet anders zijn dan een modus vivendi, die
alle facetten van de gzondheidszorg de gelegenheid laat tot ont-
plooiing te komen. Als zodanig kan men de scheiding zien, die
gemaakt is ten opzichte van poliklinieken, welke in feite neerkomt
op een afzien van behandeling door de consultatie-bureaus en het
zich beperken tot adviseren. Het is duidelijk, dat een scherpe grens
daarbij niet te trekken is en de interpretatie onder verschillende
omstandigheden kan variëren.

Van de leiders van de consultatie-bureaus mag men verwachten,
dat zij beseffen, dat deze modus vivendi eist, dat zij de behandeling
zoveel mogelijk over laten aan de huisarts of specialist en dat het
handhaven van deze werkwijze belangrijker is voor een nuttige
samenwerking en dus voor het werk zelf, dan een incidentele uit-
breiding van de bemoeienis van het bureau. Anderzijds moeten de
gevestigde artsen niet elke ingreep uitleggen als een uiting van
onwil om de modus vivendi te handhaven.

Goede wil en tegemoetkomendheid zullen daarbij de grondslag
moeten vormen. Deze is alleen te bereiken als er een behoorlijk
contact bestaat tussen de bureauarts en de huisarts. ln de eerste
plaats vereist dit een behoorlijk gestelde schriftelijke inlichting over
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zaken, die de patiënten betreffen. Mededelingen via de patiënt
zijn van weinig waarde en geven vaak aanleiding tot misverstand
door de gewijzigde vorm, waarin zij plegen te worden overgebracht.
De leider van het bureau geve zijn bevindingen aan de huisarts op
zodanige wijze toegelicht, dat deze in staat is, de motieven van
het advies van de C.B.-aÍs te begrijpen en niet op de wijze, waarop
men een recept schrijft voor een apotheek. De behandelend arts
geve duidelijk te kennen om welke reden hij een bepaalde patiënt
naar een bureau verwijst.

Behalve door deze berichtgeving is de samenwerking uitermate
gediend door een persoonlijk contact, zoals dit mogelijk is op af-
delingsvergaderingen, die ook voor de C.B.-artsen leerzaam zun en
nuttig in bovengenoemde zin. Voor de huisartsen is een persoonlijk
bezoek aan een bureau ter bespreking van een patiënt vaak het
uitgangspunt voor een verhelderend inzicht in de opvatting van de
C.B.-arts.

Een bron van moeilijkheden kan gelegen zijn in het feit, dat
sommige C.B.leiders tevens gevestigd zijn als behandelende artsen.
Indien het een specialist betreft, behoort hij geen bezoekers van het
bureau voor daar geconstateerde afwijkingen onder behandeling te
nemen, zonder dat daartoe een verzoek door de huisarts is gedaan.

Het aanvaarden van het leiderschap van een bureau brengt als
consequentie mee, dat men zich voor dergelijke gevallen niet be-
roepen kan op het vrij zijn van het spreekuur. Bovendien bedenke
men, dat het onjuist is, dat een C.B.-arts verwijst naar een andere
specialist of ziekenhuis met voorbijgaan van de huisarts, behoudens
natuurlijk in noodgevallen.

Als een huisarts een bureau leidt behoort dit alleen toegankelijk
te zijn voor eigen patiënten. Indien meerdere artsen ter plaatse
zijn gevestigd, kan hierop slechts met goedvinden van deze een
uitzondering worden gemaakt. Daarbij hoede men zich toch nog
zorgvuldig ervoor dit instituut voor de volksgezondheid te mis-
bruiken voor persoonlijke reclame. Ook de plaats, waarop een bu-
reau gevestigd is kan van betekenis zijn. Het houden van een bu-
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reau in het randgebied van de praktijk, kan onaangename verhou-
dingen in het leven roepen ten opzichte van de buurtcollegae. In-
dien er bezwaren rijzen zal men advies van het bestuur van de af-
deling of de plaatselijke huisartsenvereniging dienen in te winnen.
Het is duidelijk, dat in alle gevallen het opwekken tot bezoek aan
het bureau zelf dient te geschieden zonder vermelding van naam
van de leidende arts. Dit geldt ook als de leider vol-ambtenaar is.
Men bedenke dat dit niet alleen betrekking heeft op de schriftelijke
opwekkingen het bureau te bezoeken, maar dat er op dient te wor-
den gelet, dat al te ijverige enquètrices of wijkverpleegsters hun
mondelinge toelichtingen in bovengenoemde zin beperken.

De toelating tot enkele consultatie-bureaus is vrij, zoals bij
zuigelingen- en kleuterbureaus. Voor andere is er een verwijzing
gewenst. Dit geldt speciaal voor die bureaus, die ten doel hebben
de behandelende artsen van advies te dienen. Immers ongevraagde
raad, zo niet onwelkom, kan toch in staat zijn weerstanden te wek-
ken. Daarnaast bestaat het gevaar, dat het werk van het bureau
onnodig wordt belast door angstige mensen, die beter elders hulp
kunnen zoeken. Bij weer andere bureaus, waarbij opsporing van
bepaalde ziekten een belangrijk onderdeel vormt van de doelstel-
ling, is de toelating Iangs bepaalde kanalen georganiseerd, zoals
bij de tuberculosebestrijding, waar de geselecteerden van bevol-
kings- of bedrijfsdoorlichting naar het consultatie-bureau worden
verwezen. Hier moeten de behandelende artsen beseffen, dat een
advies een logische begeleiding is van een attenderen op gevonden
afwijkingen. Bij de toelating tot zijn bureau beperke de leider zich
tot de bevolkingsgroep, waarvoor het bureau bestemd is, met de
beperking ten aanzien van leeftijd of het rayon, waarin de patiën-
ten wonen. Onderlinge concurrentie tussen bureaus zelf moet wor-
den vermeden.

Ook wat de werkzaamheid betreft is beperking gewenst. Hoe-
zeer ook een bredere belangstelling te prijzen valt, toch kan het
voor een C.B.leider raadzaam zljn, zijn onderzoekingen en spe-
ciaal zijn adviezen te beperken tot wat behoort tot het specifieke
terrein van het werk van het bureau, met inbegrip van wat de dif-
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ferentiaal diagnostiek eist. Hij moet er zich steeds bewust van
zijn, dat buiten dat eigenlijke gebied andere en wellicht uitgebreider
mogelijkheden zijn, die öf achterwege zouden blijven öf tot een
herhaling van werkzaamheden zouden leiden. Bij het geven van
adviezen buiten het specifieke terrein bestaat de mogelijkheid, dat
de behandelende arts, hetzij huisarts of specialist, een afwijkend
inzicht heeft en het advies naast zich neerlegt, wat geenszins be-
vordelijk is voor het vertrouwen van de patiënt, indien deze zich
van het meningsverschil bewust is, maar evenmin voor het ver-
trouwen van de behandelende arts in het oordeel van de leider van
het consultatie-bureau.

Men moet zich er steeds van bewust blijven, dat uiteindelijk de
behandelend arts de gekozen raadgever is van de patiënt. Ook als
hij de patiënt heeft verwezen en dus om een advies heeft gevraagd,
kan hij zich toch genoodzaakt voelen van dat advies af te wijken.
Het is duidelijk, dat dit beperkt moet blijven tot bijzondere gevallen
en alleen na ruggespraak met de gever van het advies. Bij blijvend
meningsverschil doet men goed een derde collega naar diens oor-
deel te vragen.

Indien meningsverschil bestaat, behoort de consultatiebureau-
arts dit niet aan de patiënt kenbaar te maken en er tevens voor te
zorgen, dat dit niet langs de weg van huisbezoeksters wordt overge-
bracht. Hij blijve de adviseur van de behandelende arts en niet de
Ieider van de therapie.

Er doen zich wel eens gevallen voor, waarin elke samenwerking
met een bepaalde arts strandt op onwil zijnerzijds. Indien via een
bemiddelend collega geen betere verhouding te verkrijgen is, is het
alleszins begrijpelijk als de C.B.-arts zijn adviezen rechtstreeks
aan de patiënt geeft en een afschrift stuuÍ aan de desbetreffende
arts.

Ten aanzien van de mededelingen, die een bureauleider aan de
patiënt mag doen, werd vroeger gesproken van ,,niets zeggende
mededelingen". Ofschoon er ongetwijfeld mensen zijn, die hele
redevoeringen kunnen houden zonder iets te zeggen, is het toch
vaak moeilijk dit te doen als antwoord op concrete vragen van
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terecht nieuwsgierige patiënten. Waar mogelijk zal de leider zich
onthouden van een definitieve inlichting met als reden, dat het
onderzoek nog niet volledig is (bloedonderzoek, foto). Als dit ar-
gument ontbreekt, dan zal men in de gevallen waar het niet lukt
de patiënt geduld te laten uitoefenen tot hij via de huisarts be-
richt ontvangt, bij zijn uitlatingen steeds <Ie nadruk er op leggen, dat
een definitief oordeel of advies afhankelijk is van de bevindingen
op het bureau in combinatie met de kennis van de huisarts omtrent
de persoon en situatie, zodat nader overleg of wijziging niet de pas

is afgesneden.
Er zijn talloze vormen van consultatie-bureaus elk met eigen

problemen. Behandeling van alle is niet mogelijk. Wij zullen ons
moeten beperken tot enkele bijzondere vormen en verwachten, dat
men naar analogie daarvan zijn houding ook voor de niet-bespro-
ken bureaus kan opbouwen.

Z ui g el in g e n- e n kleuterb ur eaus

Het is duidelijk, dat de leider hiervan niet van elke bevinding
mededeling kan doen, ja zelfs niet van elk kind, dat is ingeschreven.
Ook de scheiding van behandeling en adviseren is hier moeilijk
door te voeren. De praktische mogelijkheden voorkomen hier
echter zelf het ontstaan van misbruiken, doordat infectieuze aan-
doeningen van zelf wel zullen worden geweerd en ernstige voedings-
stoornissen meer toezicht vereisen dan de een of twee wekelijkse
zittingsdagen mogelijk maken.

Bij de regeling van de voeding wake speciaal de jongere kinder-
arts, die een bureau te leiden krijgt, er voor onsebruikelijke, of-
schoon goede, regimes in te vocren. Het is niet mogelijk of ge-
wenst een nationaal schema voor voeding op te stellen, maar al te
grote verscheidenheid geeft onrust bij de moeders en praktische
bezwaren bij verhuizing. In bijzondere gevallen is dan zowel aan
het nieuwe bureau als ook aan de nieuwe huisarts, die meestal de
eerste stoot krijgt op te vangen, mededeling te doen van vorm en
indicatie. Van de inentingen op het consultatie-bureau gaf de
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Sociaal Hygiënische Commissie indertijd als haar mening, dat deze
op het bureau niet thuis hoorden. Daarentegen hebben gezagheb-
bende instanties op het gebied van de sociale geneeskunde het
enten op de bureaus juist gepropagandeerd. Men bedenke hier
weer, dat in dergelijke gevallen de volksgezondheid om een rnodus
vivendi vraagt. Zoals reeds is gezegd in hoofdstuk XVI, blijkt dat
inschakeling van de huisarts bemoedigende resultaten geeft, voor-
al wat betreft de immunisatiegraad van de jeugd.

Consultatie-bureaus ter bestrijding der tuberculose.

Deze hebben een ontwikkeling ondergaan, waarbij de invloed op
de behandeling steeds meer naar voren kwam. Zij werden de ad-
viseurs voor de instanties, die de behandeling moesten financieren,
waardoor de indicatiestelling met name voor sanatoriumbehande-
ling vrijwel een monopolie werd. Waar de moderne behandeling
vrijwel steeds opname vraagt, liepen zodoende diagnose en indica-
tie-stelling meestal parallel. Men moet dit dan ook niet zien als
een neiging om de behandeling in deze gevallen naar het consul-
tatie-bureau over te brengen.

Voor de schaarse gevallen, die nog voor verpleging aan huis
in aanmerking komen, mogen vele consultatie-bureaus zich wel
enige reserve opleggen t.a.v. de leiding van de behandeling. Een
supervisie met verscheidene maanden tussenpoos met vaak wel
erg summiere inlichtingen aan de huisarts, is ten enenmale onvol-
doende als leiding bij een langdurige ziekte. Het persoonlijk con-
tact van de patiënt met de huisarts is van groot belang, maar dit
kan slechts inhoud hebben, als deze ook werkelijk een deel van de
verantwoordelijkheid kan dragen. De verhoudingen, zoals die ge-
groeid zijn, brengen echter mee, dat de huisarts onvoldoende ken-
nis draagt van de gevonden afwijkingen om wijziging te kunnen
brengen in de op lange termijn gegeven voorschriften. Hij moet
zich verschuilen achter de adviezen van een C.B.-arts, die de pa-
tiënt in geruime tijd niet heeft gezien en die zelfs voor beoordeling
van intercurrente complicaties niet ter beschikking is. Het ware
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gewenst voor de weinige gevallen, die daar nog voor in aanmerking
komen, dat het oude gebruik werd hersteld, dat een afdruk van de
foto en een ruimere vorm van inlichtingen aan de huisarts werden
gezonden.

De C.B.Jeider als arts heeft het recht als alle andere artsen, in-
dien zijn instructie daar ruimte voor laat, op het gebied van zijn
deskundigheid keuringen te verrichten. Hij moet er voor waken,
dat hij niet misbruikt wordt voor een goedkope vorm van onder-
zoek voor particuliere instanties. De tarieven behoren in overeen-
stemming te zijn met die van andere artsen.

Consultatie-bureaus voor geslachtsziekten,

Men mag er vrede mee hebben, dat hier, zij het niet geheel
terecht, de naam consulatie-bureau behouden blijft. De behande-
ling moet hier wel een essentieel onderdeel vormen van het werk.
De verhoudingen zijn hier zo delicaat en de aard van de patiënten
soms zo anders ingesteld, dat men hier de gebruikelijke maat-
staven niet mag handhaven als men meent, dat in dit geval de
modus vivendi op een ander niveau van meer nut kan zijn.

Er zijn nog talloze andere bureaus, die hier niet genoemd zullen
worden. Of deze allen reden van bestaan hebben is, zoals boven
reeds gesteld, geen principiële zaak, maar vindt zijn grond in het
nut voor de gezondheidszorg met alle facetten daarvan. Wil men
een modus vivendi vinden, dan zal het nodig zijn, dat hier de ver-
schillende belanghebbenden overleg plegen. De Sociaal-Hygiëni-
sche-Commissie heeft in haar rapport reeds aangedrongen op in-
stelling van een instantie, die dit zou beoordelen. Als deze zo'n

oordelen, dat instelling gewenst is, dan zouden de gevestigde art-
sen hieraan hun medewerking moeten verlenen. Hun zienswijzen
zouden zij door een beslissing kenbaar kunnen maken. Indien echter
door elke willekeurige instantie een bureau in het leven kan wor-
den geroepen, zal het onderscheid tussen theoretische afwijzing
en daadwerkelijke tegenwerking niet meer te trekken zijn, tot
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schade van elke samenwerking. Ongetwijfeld is incidenteel in deze
zaken contact tussen verschillende groepen mogelijk en dit wordt
niet geheel vergeten. Toch mag aan de gedachte van de S.H.C.
worden herinnerd, omdat het ook nodig is een uitspraak te kunnen
voorleggen aan de artsen, die elke nieuwe vorm met wantrouwen
tegemoet zien, om langs deze weg de samenwerking te bevorderen
en daarmede het nut van de consultatie-bureaus en de inpassing
daarvan in de gezondheidszorg.
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HooÍdstuk XVUI

HET BEROEPSGEHEIM

I Algemene Beschouwhtgen:

Het beroepsgeheim behoort tot de oudste en meest respectabele
tradities van het geneeskundige beroep.

Zoals wij zullen zien dient dit beroepsgeheim niet de arts, doch
de patiënten en moet de arts maar al te vaak zijn recht op zwijgen
verdedigen. Het is daarom goed, dat de wet hem in dezen steunt.
De wet spreekt alleen van ,,uit hoofde van zijn ambt of beroep"
en wijst niet uitdrukkelijk deze beroepen aan. Natuurlijk twijfelt
niemand er aan dat geestelijken hieronder vallen en op grond van
de jurisprudentie staat dit ook voor geneesheren en advocaten vast.

De verplichting en het recht te zwijgen is niet beperkt tot de
beoefenaren der genoemde beroepen, maar rust b.v. ook op tal van
ambtenaren. Al deze personen zijn wettelijk tot geheimhouding
verplicht krachtens art. 272 Wetboek van Strafrecht.

Het bij art. 272 strafbaar gestelde feit bestaat in de opzettelijke
bekendmaking van een geheim, dat men uit hoofde van zijn, hetzij
tegenwoordig, hetzil vroeger ambt of beroep, verplicht is te bewa-
ren. Bovendien kan deze verplichting steunen op een elders gesteld
wettelijk voorschrift (voor de betrokken ambtenaren b.v. in de be-
lastingwetten, in de Ongevallenwet 1901 en de Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet vao 1922) of op een aan de ambtenaar gegeven in-
structie, doch zij kan ook voortvloeien uit de aard van het beroep.
Waar de wet alleen spreekt ,,uit hoofde van zijn ambt of beroep"
en deze beroepen niet aanwijst, is dus de aard van het ambt of het
beroep in dezen bepalend. Er moeten dus grondslagen zijn, waarop
deze plicht tot geheimhouding berust. Voor de arts ligt deze grond-
slag wel het best omschreven in een arrest van de Hoge Raad van
2l april 1913:

,,dat die eischen ten aanzien van het geneeskundig beroep
medebrengen dat een ieder, die zich of een der zijnen onder
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behandeling stelt van den geneesheer, er op kan rekenen,
dat hetgeen deze bij die behandeling door mededeelingen van
den zieke zelf of te zijnen behoeve gedaan of door eigen onder-
zoek omtrent zijn patiënt te weten komt - al hetwelk geacht
moet worden den geneesheer als zoodanig te zijn toever-
trouwd - geheim blijve, vermits alleen bij voldoening aan dien
eisch kan worden voorkomen, dat de zieke zelve, of zij die
geroepen zijn voor hem te zorgen, uit vrees voor openbaarheid
zich laten weerhouden geneeskundige hulp in te roepen en dus
slechts dan het doel van het aan geneeskundigen toekomende
verschooningsrecht kan worden bereikt".

Voor alle categorieën van personen aan wie de verplichting tot
geheimhouding is opgelegd, geldt dat men dikwijls gedwongen
wordt aan hen iets mede te delen dat men geheim zou willen hou-
den. Deze dwang kan berusten op een wettelijk voorschrift (b.v.
belastingzaken) of op de behoefte aan geestelijke, geneeskundige
of rechtskundige bijstand. Noch de geestelijke, noch de arts, noch
de advocaat kan zijn medemens de gevraagde hulp verlenen wan-
neer deze niet bereid is hem zijn vertrouwen te schenken,

Dit noodzakelijk vertrouwen vraagt bescherming tegen misbruik
door een io de wet gesanctioneerde zwijgplicht.

Deze sanctie is neergelegd in art. 272 W. v. Strafrecht, dat luidt:

,,Hij, die opzettelijk enig geheim, hetwelk hij uit hoofde van
zijn, hetzij tegenwoordig, hetzij vroeger ambt of beroep ver-
plicht is te bewaren, bekend maakt, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste / 600.-. Indien dit misdrijf tegen een bepaald
persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens
klacht".

Voor de strafbaarheid is opzet nodig. Uit de plaatsing van het
woord ,,opzettelijk" vooraan in het artikel, volgt, dat de dader er
ook mede bekend moet zijn geweest dat zijn bekendmaking een
geheim betrof dat hij verplicht was te bewaren (Simons). Als aan-
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vulling van de zwijgplicht kennen wij het verschoningsrecht. Dit
is neergelegd in art. 218 Wetboek van Strafvordering en in art.
1946 Burgerlijk Wetboek. De personen, die, door het afleggen
van een verklaring, krachtens art. 272 W. v Strafrecht strafbaar
gesteld kunnen worden, hebben volgens bovenstaande artt. het
recht om zich van het afleggen van getuigenis te verschonen. Zij
ontslaan, voor datgene wat onder zijn geheimhoudingsplicht valt,
de arts van de verplichting, die iedere burger is opgelegd, wan-
neer hij als getuige voor de rechter verschijnt, naar waarheid alles
wat hem bekend is over het te berechten geval mede te delen,

Men kan zich afvragen of de arts, die van het recht hem in aÍ.
218 W. v. Strafvordering toegekend, geen gebruik maakt, strafbaar
is volgens art.272 W. v. Strafrecht. Men kan stellen, dat de wetge-
ver de personen, bedoeld in art. 218 W. v. Strafvordering, het recht
heeft gegeven te kiezen. Ze kunnen öf een verklaring afleggen, àf
zich op hun verschoningsrecht beroepen. Door een verklaring af
te leggen doen zij iets waartoe de wet hun het recht geeft en zijn
zij dus niet strafbaar. Art.42 W. v. Strafrecht zegt immers: ,,Niet
strafbaar is hij, die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk
voorschrift".

Art. 218 W. v. Strafvordering luidt:

,,Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van
bepaalde vragen kunnen zich ook verschonen zlj, die uit hoof-
de van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding
verplicht zijn, doch alleen omtrent hetgeen waarvan de weten-
schap aan hen als zodanig is toevertrouwd".

Toevertrouwd: men zou hieruit kunnen concluderen, dat alleen
dat wat de zieke aan zijn arts heeft medegedeeld als geheim mag
worden beschouwd.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 2L april 1913 hierover
echter een duidelijke uitspraak gedaan, die wij reeds aanhaalden,
waaruit duidelijk blijkt dat ,,toevertrouwd" niet slechts slaat op
wat is medegedeeld, maar ook op wat men door eigen onderzoek
te weten is gekomen. Niet alleen dus dat, wat de zieke zelf. weet en
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aan zijn arts heeft verteld, maar ook dat, wat de arts bij zijn onder-
zoek heeft ontdekt en waarvan de zieke zelf mogelijk onkundig is.

Naast art. 218 W. v. Strafvordering geeft de wet nog andere aan-
vullingen van de zwijgplicht. In artt. 90, 104, 106 en 113 W. v.
Strafvordering worden voorschriften gegeven, die de geheimhou-
ding verzekeren in geval van huiszoeking, in beslagneming en ver-
plichte uitlevering.

Uit dit alles blijkt wel duidelijk, dat de Nederlandse wetgever
het beroepsgeheim hoog aanslaat en het zelfs laat prevaleren boven
de belangen van de rechtspleging.

Wij moeten ons nu bezig houden met de vraag welke betekenis
de eed, afgelegd na het artsexamen, heeft voor het beroepsgeheim.
Deze beroepseed luidt:

,,Ik zweer (beloof), dat ik de genees-, heel- en verloskunde
volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn
beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand
zal openbaren wat in de uitoefening als geheim mij is toever-
trouwd of ter mijner kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring
als getuige of deskundige in rechte gevorderd, of ik anderszins
tot het geven van mededelingen door de wet verplicht wordt".

De beroepseed kan worden beschouwd als een morele bekrach-
tiging van het beroepsgeheim, maar de eed schept het beroeps-
geheim niet. Het is nodig dit nog eens nadrukkelijk te stellen, want
ondanks de voorlichting, die de artsen hierover herhaaldelijk werd
gegeven, bestaat er nog steeds een ontstellend gebrek aan kennis
omtrent deze aangelegenheid.

Dat de eed het beroepsgeheim niet schept, blijkt uit het feit, dat
voor andere beroepen, die eveneens het beroepsgeheim kennen,
geen beroepseed voor de uitoefening vereist is. In vele landen wordt
geen beroepseed afgelegd, maar in alle landen bestaat het beroeps-
geheim. De eed is voor het beroepsgeheim niet van fundamentele
betekenis; ze is zoals reeds gezegd, alleen de morele bekrachtiging
er van.
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De verplichting tot geheimhouding wordt ondersteld bij de eed,
die wordt afgelegd. De arts, die voor de rechter als getuige of des-
kundige wordt geroepen, moet zich dan ook niet beroepen op zijn
eed, indien hij wenst te zwijgen, maar op zijn verschoningsrecht.

Niet alleen ontbreekt aan de eed de fundamentele betekenis voor
het beroepsgeheim, maar zij schept zelfs verwarring, waar zij de
gedachte suggereert, dat de arts - als getuige voor de rechter - ver-
plicht is te spreken.

De woorden ,,tenzij mijn verklaring. . . etc." worden nog altijd
- ook door artsen - als een beperking van de zwijgplicht gezien.
Dit is niet juist. Ondanks de woorden van de eed heeft de arts het
recht te zwijgen op grond van art. 218 W. v. Strafvordering. De
Hoge Raad heeft in zijn reeds eerder genoemd arrest vastgesteld,
dat de zwijgplicht niet wordt ontleend aan de eed, maar aan de
eisen, die het geneeskundige beroep met zich brengt.

De Hoge Raad zegt verder, dat de omvang van het recht bij
art.2l8 W. v. Strafvordering toegekend, ook voorzover het genees-

kundigen betreft, moet worden vastgesteld aan de hand van dat
artikel zelf en niet op grond van overwegingen, ontleend aan de
tekst en de wordingsgeschiedenis van de, krachtens art.2l der wet
van 25 december 1878, door geneeskundigen af te leggen beroeps-
eed.

De Hoge Raad vervolgt dan:

,,dat eenerzijds de eed van art. 21 den geneeskundige de ver-
plichting oplegt om aan niemand te openbaren wat in de uit-
oefening der genees-, heel- en verloskunde als geheim hem
is toevertrouwd of te zijner kennis is gekomen, welke verplich-
ting echter wordt opgeheven als zijn verklaring als getuige of
deskundige wordt gevorderd, anderzijds art. 218 den genees-

kundige de bevoegdheid verleent, om ook al is hij als getuige
of deskundige voor de rechter geroepen om verklaring af te
leggen en dus van de hem door zijn eed opgelegde plicht tot
zwijgen ontslagen, desondanks getuigenis te weigeren nopens
hetgeen waarvan de wetenschap hem, geneeskundige, als zo.
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danig is toevertrouwd. Dat de waag in hoeverre die laatste
bevoegdheid reikt ook daarom hare beantwoording niet kan
vinden in den door den geneeskundige afgelegden eed, omdat
art. 218 een algemene regel bevat krachtens welke het z.g.
verschooningsrecht toekomt aan verscheidene categorieën van
personen, waaronder er zijn als b.v. de advocaten, die geen

eed van geheimhouding hebben afgelegd".
,,Dat, waar nu art. 218 geen onderscheid maakt, moet worden
aangenomen, dat de plicht tot geheimhouding waarvan dat
artikel spreekt, voor die onderscheiden categorie van personen
berust op dezelfde gronden, zijnde voor elk harer de eigenaar-
dige eischen van het uitgeoefende beroep".

Wat valt onder het beroepsgeheim? De wetgever laat zich hier-
over niet uit. De Hoge Raad omschrijft het als volgt: ,,Hetgeen de
geneesheer te weten komt bij de behandeling door mededeling van
de zieke zelf of te zijnen behoeve gedaan of door eigen onderzoek".

Deze omschrijving zullen de meeste artsen kunnen aanvaarden
omdat de geheimhouding niet afhankelijk wordt gesteld van een
kenbaar gemaakte wens van de zieke.

De grenzen, welke aan de plicht tot zwijgen kunnen en mogen
worden gesteld, zoekt men echter in deze formulering tevergeefs.

Men kan op grond van deze uitspraak verdedigen, dat iedere
mededeling over de patiënt verboden is. Niet alleen geheim houden
rvat de patiënt als geheim heeft toevertrouwd of dat, waarvan men
redelijkerwijze mag verwachten, dat hij het geheim zou willen hou-
den, maar zwijgen over alles wat de patiënt betreft: het secret
absolu. Ongetwijfeld is de aanvaarding van het secret absolu in
zoverre het gemakkelijkst, dat men weet waar men aan toe is. Men
behoeft niet in ieder geval te gaan wikken en wegen of men spreken
zal en zo ja, wat men zal zeggen en wat niet. Men wordt niet ge-
plaagd door moeilijke problemen en men lijkt consequent. Maar
men vergeet één ding: het beroepsgeheim bestaat niet voor de arts,
maar voor de patiënt; de bestaansgrond van het beroepsgeheim is
lret belang van de patiënt. Wanneer men dit in het oog houdt wordt

223



het duidelijk, dat een secret absolu onaanvaardbaar is. Dan zal men
aanvaarden, dat het onjuist is te zwijgen als daardoor de belangen
van de patiënt zouden worden geschaad.

De arts moet dan ook van geval tot geval weer opnieuw beslissen
wat hij als geheim moet bewaren en in ieder geval weer opnieuw
de grens vaststellen. Dit kan moeilijk zijn, maar wij hebben die
moeilijkheid te aanvaarden en de beslissing in laatste instantie
over te laten aan eigen geweten.

Hippocrates heeft het eigenlijk wel heel juist geformuleerd als hij
zeg!: ,dat hij als geheim zal bewaren en verzwijgen wat niet past
dat bekend gemaakt wordt". Het eigen oordeel is voor hem be-
slissend; het eigen oordeel dat zich moet laten leiden door het be-
lang van de patiënt.

Wij aanvaarden echter niet alleen een beperking van de zwijg-
plicht voor wat betreft zijn omvang, maar ook ten aanzien van
degenen tegenover wie gezwegen moet worden.

Men zal tegenover familieleden meer mogen en dikwijls zelfs
moeten zeggen dan tegenover buitenstaanders. Toch zij men ook
hier voorzichtig. Wat wij aan familieleden, zelfs aan de allernaasten
mededelen, moeten wij laten afhangen van de aard van het geval,
maar zeker ook van de aard van de persoon tot wie wij spreken.

De huisarts, die jaren in een gezin praktizeert, zal hier gemakke-
lijker de weg vinden dan een jongere collega, die het gezin, waarin
hij komt, nog niet voldoende kent en aan algemene ervaring en

mensenkennis nog veel heeft te leren. Grote voorzichtigheid en
in vele gevallen terughoudendheid, is vooral voor de jongere col-
legae geboden.

Wat betreft geheimhouding tegenover collega's is het algemene
standpunt dat, indien verschillende artsen bij de behandeling van
een patiënt betrokken zijn, onderlinge uitwisseling van gegevens,

waarvan de kennis wenselijk is voor de behandeling, niet in strijd
is met het beroepsgeheim. In uitzonderingsgevallen kan het voor-
komen dat de patiënt uitdrukkelijk vraagt iets niet aan de specialist,
respectieve niet aan de huisarts, mede te delen. In dat geval zal de
betrokken arts zich hieraan houden. Mocht hij dit in strijd achten
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met het belang van de patiënt, dan trachte hij deze te overtuigen
dat mededeling aan de andere arts nodig is. Moeilijkheden kunnen
zich hier ook in grensgevallen voordoen.

Heeft de arts verbonden aan een medisch pedagogisch bureau,
heeft de schoolarts hier dezelfde rechten als de behandelend arts?
In 't algemeen zal men deze vtaag met ja beantwoorden, maar er
zijn uitzonderingen denkbaar.

Over controlerende- en keurende artsen wordt verder in dit
hoofdstuk uitvoerig gesproken. Aan de waarnemer, die vaak nog
een onervaren arts is, zal men bepaalde bijzonderheden die hij voor
behandeling niet behoeft te weten, wel eens verzwijgen. Moet men
hem toch bepaalde intieme mededelingen doen, dan drukke men
hem op het hart aan de patiënt van deze kennis niet onnodig blijk
te geven.

Tegenover verpleegsters e.d. die bij de behandeling van de pa-
tiënt betrokken zijn, overwege men ook nauwkeurig wat men wèl
en wat men niet moet zeggen.

Algemeen wordt aanvaard, dat de patiënt zijn recht op de ge-
heimhouding door de arts kan prijsgeven. Dat wil echter niet zeg-
gen, dat de arts dan ook verplicht is te spreken. Htj zal zich in de
eerste plaats moeten afvragen of het geheim alleen betrekking heeft
op de patiënt en niet ook anderen betreft, ten opzichte van wie
hij eveneens geheimhoudingsplicht heeft. Is dit laatste het geval,
dan is hij verplicht te zwijgen. Bovendien moet het voor hem vast-
staan, dat de patiënt de draagwijdte van de toestemming tot spreken
volledig overziet. Verplicht tot spreken is de arts, ook al heeft de
patiënt hem van zijn plicht tot zwijgen ontheven, nimmer.

Voor een moeilijke beslissing wordt de arts geplaatst, wanDeer
hij zich moet afvragen of hij zijn geheim mag prijsgeven in het
belang van anderen, ook al staat het vast, dat geheimhouding in
het belang is van zijn patiënt of wel door deze tritdrukkelijk wordt
verlangd. Het is mogelijk, dat door het zwijgen van de arts belangen
van anderen ernstig in gevaar worden gebracht. Het is zeker niet
overdreven dit een van de moeilijkste problemen te noemen, waar-
voor de arts in verband met zijn beroepsgeheim wordt gesteld.
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Wat moet hij doen als hij bemerkt, dat zijn patiënt de taxi-chauf-
feur lijdende is aan epilepsie, of dat een schoolgaand kind lijdende
is aan een open tuberculose en de ouders het kind niet willen thuis-
houden van school?

Het is zonder meer duidelijk, dat hier voor anderen ernstige
gevaren dreigen. Moet hij nu toch zwijgen of moet hij zijn geheim
prijsgeven in het belang van die anderen? Richtlijnen zijn hier niet
te geven. De arts zal in elk geval opnieuw moeten beslissen wat
naar zijn mening het zwaarste weegt. IIij zal het grote belang van
het beroepsgeheim moeten afwegen tegen andere belangen, die in
gevaar zijn. Hij zal moeten doen wat zijn geweten hem ingeeft en
moet dan de verantwoordelijkheid voor zijn beslissing zelf dragen.
Hij bedenke, dat hij door te spreken zijn geheirahoudingsplicht
schendt en de kans loopt zich hiervoor te moeten verantwoorden
tegenover de rechter. Hij kan zich dan beroepen op overmacht en
de rechter kan hem vrijspreken ingevolge art. 40 W. v. Strafrecht,
luidende: ,,niet strafbaar is hij, die een feit begaat waartoe hij door
overmacht is gedwongen". Indien de arts de beslissing moeilijk
vindt - en dat zal wel haast voor iedereen het geval zijn - dan
legge hij deze voor aau een ervaren collega, b.v. de voorzitter van
de afdeling.

Misdrijven, die de arts in zijn kwaliteit van behandelend genees-

heer op het spoor komt, behoeft hij niet aan te geven. Of hij het
doen zal, zal hij geval voor geval moeten beslissen. Ook hier is
weer zijn geweten zijn enige richtsnoer. Er is echter een uitzonde-
ring op deze vrijheid van handelen. Deze uitzondering wordt ge-
vormd door de verplichting aan iedere burger opgelegd in art. 160,
lid 3 W. v. Strafvordering, luidenCe: ,,Evenzo is ieder, die kennis
draagt, dat iemand gevangen gehouden wordt op een plaats, die
niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht daarvan onverwijld aan-
gifte te doen bij een opsporingsambtenaar".

Van deze verplichting worden degenen, die zich kunnen ver-
schonen, niet uitgesloten.

Dat de arts zelf zijn patiënt als misdadiger zal menen te moeten
aangeven, is vrijwel ondenkbaar. Maar ook als de patiënt slacht-

226



offer is van misdrijf, zal de arts toch lang niet altijd zijn geheim
mogen prijs geven.

In de meeste gevallen zal het belang van patiënt met geheim-
houding niet gebaat zijn, maar er zijn hierop zeker uitzonderingen.
De vrouw, die ingevolge van een criminele abortus ernstig ziek
wordt, heeft er b.v. wel degelijk belang bij, dat de arts dit misdrijf
niet aan de justitie bekend maakt.

Zeer algemeen staan de Nederlandse artsen op het standpunt,
dat aan een controlerend geneeskundige (c.g.) inlichtingen over
een patiënt mogen worden verstrekt. Echter met de restrictie ,,ech-
ter voorzover het beroepsgeheim dit toelaat". Dit is ook juist. Het
is niet alleen een maatschappelijk belang, dat de c.g. een juist in-
zicht heeft in de toestand van de patiënt, die hij controleert; het
is ook in het belang van de patiënt zelf. Het belang van de patiënt
is rechtstreeks gemoeid met het medisch oordeel dat de c.g. over
hem uitspreekt.

De behandelend geneesheer (b.g.) zal dus aan de controle mede-
werking moeten verlenen, met het doel het oordeel zo juist en

rechtvaardig mogelijk te doen zijn. Hij zal dus bereid moeten zijn
tot het geven van inlichtingen .,voorzover het beroepsgeheim dit
toelaat". Hij zal er daarenboven voor moeten waken, dat de ver-
trouwensverhouding tussen de patiënt en hem niet wordt geschaad.
Wat moet men nu echter verstaan onder ,,zoveÍ het beroepsgeheim
dit toelaat". Hij zal in het algemeen aan de c.g. die gegevens kun-
nen verstrekken, welke deze ook door eigen onderzoek of door het
inschakelen van een specialist zelÍ te weten zou kunnen komen,
maar waardoor hinderlijke en wellicht zelfs schadelijke herhaling
van onderzoek zou moeten plaats vinden.

Doch ook voor de beoordeling van de huidige toestand van be-
lang zijnde inlichtingen over bevindingen en ingrepen die de c.g.
niet kan verifiëren, zullen in het algemeen kunnen worden gegeven,
daar het oordeel van de c.g. die de patiënt onderzoekt hierdoor
alleen beter kan worden en de vertrouwensverhouding hierdoor
niet zal worden verstoord.
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Dit alles dus in de veronderstelling, dat een goede beoordeling in
het belang van de patiënt is.

Anders wordt het echter, wanneer de c.g. inlichtingen vraagt
over vroegere ziekten of over het tijdstip, waarop zich de eerste
manifestaties van de ziekte hebben voorgedaan. Indien de inlich-
tingen de strekking of het gevolg hebben de aanspraken van de
patiënt in gevaar te brengen, behoren deze vragen, die niet door
eigen onderzoek of ondervraging van de patiënt beantwoord zijn,
te worden gesteld noch beantwoord. lmmers de b.g. is de enige,
die dan de inlichtingen kan verstrekken, zodat nu het geheim
van de patiënt onthuld wordt. Tevens zal een afwijzing van de zijde
van de verzekering alleen hierop kunnen berusten. De patiënt wordt
hierdoor attent gemaakt op de schending van het beroepsgeheim,
zodat bovendien de vertrouwensverhouding wordt geschaad.

Niet genoeg kan er op gewezen worden, dat het de plicht van de
b.g. is dit soort inlichtingen te weigeren, ook zelfs als het verzeke-
ringsorgaan een schriftelijke machtiging van de patiënt produceert.
Men bedenke toch, dat de patiënt de draagwijdte van deze machti-
ging vaak niet kan beseffen en men zal ervaren, dat, wanneer men
gegevens verschaft op grond van een machtiging van zijn patiënt,
de goede verhouding soms toch ernstig is verstoord.

Zeer terughoudend zij de b.g. met inlichtingen aan keurende
artsen van verzekeringsmaatschappijen of werkgevers. De keurend
arts zal op grond van zijn onderzoek en gehoord de inlichtingen
van de b.g. tot bepaalde conclusies komen ten aanzien van de ge-
keurde kandidaat en deze mededelen aan zijn opdrachtgever. Een
voor de betrokkene schadelijke conclusie kan dus met medewer-
king van zijnb.g. tot stand komen en het spreekt vanzelf, dat wij
hiermee uiterst voorzichtig moeten zijn. Anderzijds is het in de
praktijk veelal zo, dat ook uit het weigeren van inlichtingen voor
de patiënt nadelige conclusies worden getrokken. Men geve dus
inlichtingen alleen waar men de patiënt op de eventuele conse-
quenties heelt gewezen en deze met het vcrstrekken accoord gaat.

Voor een verdere uiteenzetting van de samenwerking tussen
b.g. en c.g. of keurend arts worde verwezen naar hoofdstuk XIV
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,,De arts en het verzekeringswezen" en hoofdstuk XV ,,De contro-
lerend geneeskundige, bedrijfsarts en keurend arts".

Tenslotte nog een algemene opmerking: uit het feit dat het be-
roepsgeheim een respectabele traditie is en bestemd om de patiën-
ten individueel of als groep te dienen, volgt dat het niet mag worden
gehanteerd om zichzelf of een collega te sauveren.

II Bijzondere beschouwingen.

a. Mededelingen aan tustttie en Politie,

Dikwijls worden door de politie aan de arts inlichtingen gewaagd
over door hem behandelde patiënten. Uit alles wat hiervoor is uit-
eengezet, is het duidelijk dat de arts het recht heeft elke mededeling
aan de politie en justitie te weigeren en dat ook tegenover hen het
beroepsgeheim moet worden gehandhaafd. Men bedenke, dat elke
vraag kan neerkomen op een inschakelen van de arts in het op-
sporingsapparaat van de justitie en politie. Daaraan kunnen en
mogen wij niet medewerken, zover het onze patiënten in de ruim-
sten zin betreft; wij zouden daarmee ons beroepsgeheim schenden
en de vertrouwensverhouding arts-patiënt zou worden geschaad.
Zelfs op een onschuldig lijkende vraag als bijvoorbeeld: ,,Hebt u
een gewonde behandeld?" kan het noodzaak zijn dat men weigert
te antwoorden. Het is echter niet toevallig dat het beroepsgeheim
juist in de verhouding arts-politie telkens weer ter discussie wordt
gesteld.

Zo heeft de sterke toeneming van het wegverkeer tot gevolg
gehad, dat het bovenstaande afwijzende standpunt niet altijd kon
worden gehandhaafd. Men is na uitvoerige besprekingen tot de
overtuiging gekomen dat voor de inlichtingen, gevraagd in verband
met verkeersongevallen. onze medewerking niet op goede gronden
kan worden geweigerd, omdat die medewerking hier niet wordt
gevraagd ten behoeve van het opsporingswerk van de politie, maar
omdat het hier uitsluitend gaat om inlichtingen, die van belang zijn
voor de te volgen procedure.
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De Algemene Vergadering der Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst heeft zich in 1953 ak-
koord verklaard met een regeling aangaande verkeersongevallen,
ontworpen in een Commissie, waarin zowel het Ministerie van
Justitie als onze Maatschappij vertegenwoordigd was. Besloten
werd, dat de arts bepaalde, door de Commissie vastgestelde, vragen
mag beantwoorden, mits deze schriftelijk bij hem worden inge-
diend door een hogere politieambtenaar.
De toen vastgestelde vragen zijn:

,,1. Welk letsel hebt u bij bovengenoemde waargenomen?

2. a. Laat het letsel uitzicht over op volkomen genezing?
ja/ neen/onzeker.

b. Is voortdurende ongeschiktheid tot uitoefenen van de
ambts- of beroepsbezigheden waarschijnlijk? jalneen.

c. Hoe lang schat u de tijd van de tijdelijke ziekte of van de
verhindering van de uitoefening van de ambts- of
beroepsbezigheden?

d. Is storing van de verstandelijke vermogens gedurende
langer dan vier weken waarschijnlijk? ja/neen.

3. Welke bijzondere mededelingen acht u nodig in het belang
van de patiënt.

Deze inlichtingen mogen alleen worden gegeven bij een slacht-
offer van een verkeersongeval en indien de naam van het slacht-
offer aan de politie bekend is. Uitdrukkelijk is vastgesteld, dat
de arts de vragen mag beantwoorden, maar dat hij hiertoe niet
verplicht is. Andere vragen mogen niet worden gesteld en beant-
woord.

Wanneer de politie aan de arts, die hulp verleent bij een verkeers-
ongeval, verzoekt bloed af te nemen van de daarbij betrokkenen
om het alcoholgehalte van het bloed te doen onderzoeken, dan
mag de arts aan dit verzoek niet altijd voldoen. Hij wordt hierdoor
ingeschakeld in het opsporingswerk, maar een dergelijk onderzoek
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kan ongetwijfeld in het belang van de onderzochte zijn. De arts
mag dit daarom alleen doen wanneer de betrokkene daarvoor zon-
der enige dwang uitdrukkelijk zijn medewerking verleent en aan de
politie mededeelt, dat hij hiertegen geen bezwaar heeft. Bij een

bewusteloze moet de arts dit echter beslist weigeren. Indien degene
die het onderzoek moet ondergaan een eigen patiënt is van de arts,
doet deze er goed aan zelf nog eens nadrukkelijk te vragen of de

betrokkene geen bezwaar heeft tegen dit onderzoek. Uitdrukkelijk
dient te worden vastgesteld, dat de arts nooit verplicht is aan dit
onderzoek mede te werken en dat indien het een eigen patiënt
betreft hij goed doet er aan te denken, dat ondanks de gegeven

toestemming de vertrouwensverhouding tot zijn patiënt toch ge-
vaar kan lopen. Een weigering van de arts kan in deze gevallen
zeker niet worden gelaakt.

b. Ov erlij de nsv er klaringe n.

Voor het afgeven van verklaringen over de doodsoorzaak aat
Levensverzekeringsmaatschappijen worde verwezen naar hoofd-
stuk XIV.

Voor de verklaring van overlijden (bedoeld in art.29 i van de
wet op de lijkschouwing) en de geneeskundige opgave van de doods-
oorzaak, ten behoeve van de statistiek, (bedoeld in art. 5 en 6 van
de Wet regclende de uitoefening van de geneeskunst, zoals deze
artikelen zijn gewijzigd bij art. 65 van de Gezondheidswet) is de
regeling als volgt:

De behandelend geneeskundige geeft de verklaring van overlij-
den (verklaring A) slechts af, indien hij ervan overtuigd is, dat de
dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke doodsoorzaak;
hij doet dan tevens aan de medisch adviseur van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek opgave van de doodsoorzaak (verklaring B).

De arts geve deze verklaring niet af, indien hij niet overtuigd
is dat de dood het gevolg is van een natuurlijke oorzaak en in ge-
val van crematie; alsdan is lijkschouwing door de gemeentelijke
lijkschouwer noodzakelijk.
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c. Het beroepsgeheim van de controlerend geneeskundige,
De waag of de c.g. zelf een beroepsgeheim heeft, is dikwijls ont-

kennend beantwoord. Men motiveerde dit door te ze5gen dat de
grondslag waarop het beroepsgeheim berust, n.l. het veilig inroepen
van de hulp van de arts, hier niet in het geding was.

Dit standpunt wordt thans door de Nederlandse artsen niet meer
aanvaard. Het uitspreken immers van een oordeel over een patiënt-
verzekerde vereist een medisch onderzoek en elk medisch onder-
zoek brengt de ene mens tegenover de ander in een bijzondere ver-
houding. De onderzochte wordt gedwongen zijn persoonlijke vrij-
heid, zijn geheim, prijs te geven. Men bedenke dat de verzekerde
verplicht is zich aan het controle-onderzoek te onderwerpen. Voor
het verkrijgen van een goed oordeel is het nodig dat de verzekerde
aan de controle-arts alle inlichtingen geeft, die deze behoeft. De
praktijk leert dat de verzekerden vrijwel zonder uitzondering deze
inlichtingen, ook indien ze van zeer persoonlijke en vertrouwelijke
aard zijn, geven. Dit betekent dat de verzekerden in de c.g. in de
eerste plaats een arts zien, d.w.z. iemand aan wien men gewoon ts
vertrouwelijke mededelingen te doen. Gezien deze vertrouwens-
verhouding dient de c.g. nauwkeurig te overwegen wal hij zal mede-
delen en aanwie. Onderscheid dient hierbij te worden gemaakt tus-
sen controles in opdracht van de uitvoeringsorganen der sociale
verzekering en controles, verricht voor particuliere werkgevers en
particuliere verzekeringsmaatschappijen.

Bij controles verricht voor de uitvoeringsorganen der sociale ver-
zekering, mag de c.g. zijn oordeel uitsluitend aan de bevoegde uit-
voerders bekend maken en aan niemand anders. Hij beperke zijn
mededelingen strikt tot datgene wat voor de uitvoering der sociale
verzekeringswetten noodzakelijk is.

Bij controles voor particuliere werkgevers mag de c.g. zich alleen
uitspreken over het al of niet bestaan van arbeidsongeschiktheid.
Het mededelen van de diagnose aan de werkgever is ontoelaatbaar.

Bij controles in opdracht van een particuliere verzekerings-
maatschappij mag de c.g. alleen inlichtingen verstrekken aan de
medisch adviseur, De c.g. zal er dan op moeten kunnen vertrouwen
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dat de medisch adviseur van zijn gegevens op de juiste wijze gebruik
maakt, d.w.z. met inachtneming van het beroepsgeheim zoals dit
voor de c.g. zelf. geldt. Het is dan ook van belang, dat de c.g. zich
er van overtuigt, of zijn mededelingen in goede handen zijn. He-
laas blijkt dat er nog steeds medische adviseurs zijn, die hun plicht
in dezen niet of onvoldoende beseffen. Men weigere steeds als
controlerend arts op te treden voor verzekeringsinstellingen, waaÍ-
aan geen medisch adviseur verbonden is.

Wanneer de c.g. zich voor het verkrijgen van inlichtingen tot de
b.g. wendt, dient hij zich aan het volgende te houden:

Hij moet allereerst aan de b.g. duidelijk maken in welke kwali-
teit hij zijn inlichtingen vraagt en waarvoor ze dienen. Hij mag geen

inlichtingen vragen die de vertrouwensverhouding arts-patiënt kun-
nen verstoren; in het algemeen geen vragen over vroegere ziekten
of vragen welker beantwoording strafmaatregelen voor de patiënt
tengevolge kunnen hebben. Dit laatste is b.v. het geval wanneer
gevraagd wordt naar de voorschriften die door de b.g. aan zijn
patiënt zijn gegeven.

Het verzekeringsorgaan heeft n.l. het recht uitkeringen van zie-
kengeld te weigeren als de patiënt de voorschriften van zijn b.g.
niet opvolgt.

De c.g. moet elke inlichting van de b.g. beschouwen als strikt
vertrouwelijk. Hij mag deze uitsluitend gebruiken voor het vormen
van een beter oordeel over de patiënt, waardoor hij in staat is een
juister advies uit te brengen. Hij geve in zijn rapport dit advies
uitsluitend als zijn eigen oordeel en hij late, wat hij van de b.g. te
weten kwam, onvermeld.

Schriftelijke mededelingen van de b.g. aan de c.g. moeten be-
schouwd worden als strikt persoonlijk en behoren niet bij de ove-
rige stukken in het dossier.

Alle inlichtingen van de b.g. behooÍ hij tegenover derden, tegen-
over zijn opdrachtgever en ook tegen de beroepsrechter als strikt
geheim te beschouwen, zelfs in rechte gehoord zal hij moeten weige-
ren omtrent deze inlichtingen getuigenis af te leggen, anders wordt
het beroepsgeheim van de b.g. illusoir.
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Hooldstuk XIX

BEMIDDELING EN RECHTSPRAAK

,,De betekenis van deze rechtspraak ligt dan ook niet in de
,,eerste plaats in het berechten van ernstige misgrepen, wat
,,ook door andere instanties kan geschieden, maar in het
,,scheppen en handhaven van de juiste sfeer rondom het werk
,,van de arts. Men zou dwalen indien men meende, dat het
,,handhaven van de medische ethiek in de eerste plaats voor
,,de artsen zelf van betekenis was. De betekenis voor de volks-
,,gezondheid van goede intercollegiale verhoudingen en een

,,correct gedrag tegenover het publiek, kan men moeilijk over-
,,schatten."
(K. Ittmann in zijn rede, gehouden op het Ledencongres 1952).

Bemiddeling en rechtspraak in onze Maatschappij zijn van het
begin af aan bedoeld als een intercollegiale. In de aanvang werd
zo hier en daar incidenteel behoefte gevoeld aan een instituut, dat
voor de handhaving van de medische gedragsleer diende zorg te
dragen en omstreeks het einde van de vorige eeuw ziet men in en-
kele afdelingen een z.g. Raad van Discipline daarmede belast. Deze
raden kan men dus als voorlopers beschouwen van de tegenwoor-
dige afdelingsraden, die bij de reorganisatie van de Maatschappij
in 1903 voor alle afdelingen verplicht werden gesteld en welker
samenstelling, bevoegdheden, rechten en plichten reglementair wer-
den vastgelegd.

Bij alle nadere omschrijvingen en reglementswijzigingcn, die in
de loop der jaren nodig of wenselijk bleken, bleef steeds het inter-
collegiale karakter zorgvuldig bewaard. Men voelt het als de kracht
van deze intercollegiale rechtspraak, dat zij de handelingen en ge-
dragingen der artsen onderwerpt aan het oordeel van door hen-
zelf vrij gekozen vakgenoten, in wie zij vertrouwen stellen, omdat
zij hen zien als goede vertegenwoordigers van hun stand en omdat
deze geacht kunnen worden niet alleen te beschikken over vol-
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doende vakkennis, maar ook de juiste opvattingen te huldigen,
waarnaar de verhouding tussen de artsen onderling, zowel als tus-
sen hen en het publiek geregeld dient te worden.

Dit immers zijn de speciale vereisten, nodig om zich een juist
oordeel te kunnen vormen over wat wel en wat niet geoorloofd is.
Een vaak zeer moeilijke opgave, vooral bij de ingewikkeldheid,
die de maatschappelijke verhoudingen in steeds grotere mate ver-
tonen.

Dit stemt overeen met wat in de memorie van toelichting van
de wet van 2 juli 1928, regelende het Medisch Tuchtrecht, door
haar geestelijke vader, minister Aalberse, wordt opgemerkt: ,,de
normen worden gesteld door hen, die tot oordelen geroepen zijn".
Geldt dit voor de Tuchtwet, dan zeker ook voor de disciplinaire
rechtspraak van onze Maatschappij, waarbij het uitoefenen van toe-
zicht en het streven naar bemiddeling voorop staan.

Het kan voorkomen, dat omtrent de te stellen normen onzeker-
heid bestaat, of dat algemeen geldende richtlijnen voor een bepaald
geval blijken te ontbreken, of door vaagheid of onduidelijkheid
voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Dan zal men door een uit-
spraak tot in hoogste instanties tot een zekere codificatie komen.
Maar meestal zal men kunnen uitgaan van het levende besef van
wat al of niet oirbaar wordt geacht in een bepaalde verhouding in
de uitoefening van een bepaalde functie, waarbij het oordeel dus
afhankelijk is van allerlei variaties in motieven en omstandigheden,
die van invloed konden zijn. Daarom zullen de uitspraken over het
algemeen zich weinig lenen tot codificatie.

Uitdrukkingen als ,,ongeschreven wetten", ,,gulden regels", ,,goe-
de gewoonten" zijn a.h.w. aanduidingen van de stem van een col-
lectief geweten, die door beroepsgenoten duidelijker en met sub-
tieler nuanceringen kan worden verstaan dan door buitenstaanders.

In deze geest heeft de Maatschappij dan ook steeds en terecht
bij haar rechtspraak de nadruk gelegd op de collegiale bespreking,
waarbij oudere, meer ervaren ambtsbroeders de collega, die van
het rechte pad is afgeweken, dit weer helpen vinden.

Het kan ook voorkomen, dat normen, die algemeen aanvaard
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werden in een vroegere constellatie, hetzij van de ,,grote" maat-
schappij, hetzij van de artsenwereld, niet meer blijken te passen

in het kader van een gewijzigde structuur. Men denke b.v. aan de
strenge opvatting, die de voorstanders van het ,,secret absolu" hul-
digden, maar ten opzichte waarvan vrijwel algemeen allengs meer
concessies zijn gedaan ter wille van het algemeen belang. Blijkt
een veranderde opvatting, die natuurlijk toch nooit in strijd met
de grondbeginselen der ethiek mag zijn, gemeengoed te zijn ge-

worden, dan zal de rechtspraak zich daaraan moeten conformeren
en tot nieuwe regels kunnen voeren.

Het is denkbaar, dat wettelijke voorschriften of bepalingen niet
stroken met onze medisch-ethische gedachtengang. Dan zal de me-
dicus zich voor een conflict van plichten geplaatst kunnen zien,
waarin hij naar eer en geweten een keuze moet doen. Dat hij ver-
standig doet daarbij raad te vragen aan meer ervaren collegae of
een officiële instantie - liefst van onze Maatschappij - spreekt
van zelf. Geldt het belangrijke zaken of komen dergelijke conflict-
situaties veelvuldig voor, dan is hier voor onze Maatschappij een
schone taak weggelegd, n.l. om langs geoorloofde weg aan te sturen
op wijziging of opheffing dier wettelijke bepalingen of voorschrif-
ten. (Men denke hier aan de moeilijkheden, welke officieren van
gezondheid ondervonden toen hun werd opgedragen aan niet-me-
dische superieuren diagnoses betreffende hun patiënten mede te
delen).

In sommige gevallen ziet men, dat onze rechtsprekende organen
uitgaan van een ander standpunt dan de gewone rechter of de tucht-
rechter. Zo kunnen b.v. bij de berechting van ,,kunstfouten" de
Iaatste instanties de ernst van het gepleegde feit voornamelijk
afwegen naar de nadelige gevolgen er van voor de klager of voor
het algemeen belang, terwijl ze het nadeel voor de waardigheid van
de geneeskundige stand of voor de belangen daarvan slechts secun-
dair of in't geheel niet in hun beschouwingen kunnen betrekken.

Daarmede is niet gezegd, dat de tuchtrechter geen open oog
heeft voor de mogelijkheden, dat handelingen - zelfs al hebben deze
op zichzelÍ niet met de uitoefening van het beroep te maken -
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door het schaden van de standseer ook het vertrouwen in de stand
ondermijnen. In een arrest van 30 juni 1939 verklaarde de Hoge
Raad, dat niet is in te zien waarom een geneeskundige niet door
handelingen, die hij buiten verband met zijn geneeskundige prak-
tijk verricht, het vertrouwen in de stand zou kunnen ondermijnen.

In verreweg de meeste gevallen staan beide factoren met elkaar
in nauwe relatie. Wil men een schematische verduidelijking, dan
zou men kunnen stellen: handelingen en gedragingen tegen de
waardigheid van de geneeskundige stand, aangeduid met A en het
ondermijnen van het vertrouwen met B, geven voor verreweg de
meeste gevallen de formule A + B,waarbij A en B variabele groot-
heden zijn. Is de factor B zeer klein, dan zal de tuchtrechter van
de behandeling afzien:' is ze zeer groot, dan geeft de Maatschappij-
rechtspraak klager conform art. 638 in overweging zijn klacht
tevens in te dienen bij de tuchtrechter. Dit is van belang, indien
bij zeer ernstige gevallen een ontzetting uit de bevoegdheid te
overwegen zou zï1n, een maatregel, die de Maatschappijrechtspraak
niet kan toepassen, maar waartoe de tuchtrechter wel bevoegd is.

Vaak zien onze rechtscolleges zich nog gesteld voor de taak een
uitspraak te doen met een civielrechtelijk karakter. Art. 651 nl.
legt de afdelingsraad de plicht op om, indien blijkt dat een der par-
tijen onrecht heeft geleden, op verzoek van de zich benadeeld ach-
tende partij pogingen aan te wenden om het onrecht te herstellen.

De leden van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst hebben door hun toetreding een con-
tractuele verbintenis aangegaan, waarbij ze zich o.m. vrijwillig
onderwerpen aan de rechtspraak dier Maatschappij. Op grond
daarvan is dus die rechtspraak bindend voor de leden. Voor niet-
leden is ze bindend door het tekenen van de verklaring bedoeld in
art. 635. Bij geschillen met niet-leden moet namelijk van het niet-
lid een schriftelijke verklaring worden gevraagd, dat hij, behoudens
zijn recht op beroep - en in geval van beroep - met de beslissing
yan onze colleges genoegen zal nemen.

Alleen dan kan de gewone rechter de geldigheid teniet doen,
wanneer ons vonnis niet zou voldoen aan de eisen van billijkheid,
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redelijkheid en goede trouw (vonnis Rechtbank 's-Gravenhage, d.d.
3 juli 1953).

De organen der rechtspraak zijn de afdelingsraden en de Raad
van Beroep. Art. 600 bepaalt: ,,Elke afdeling heeft een afdelings-
raad, die uit ten minste drie leden en ten minste twee plaatsver-
vangende ledeo bestaat". Uit de omschrijving van het doel der af-
delingsraden komt het intercollegiale karakter der Maatschappij-
rechtspraak wel zeer sterk naar voren. Hoofddoel is handhaving
der standseer. ,,De afdelingsraden" (art. 604) ,,waken er voor, dat
de leden zich houden aan de eisen der gedragsleer voor genees-

kundigen". ,,2i1 zijn verplicht" (art. 605) ,,een onderzoek in te
stellen zodra hun handelingen of gedragingen van een lid van de
afdeling bekend worden, die in strijd schijnen met de waardigheid
van de geneeskundige stand of met de belangen van die stand of
van de Maatschappij". Evenzeer ,,z1jn zij verplicht" (art. 609) ,,de
geschillen, die bij hen worden aangebracht, in behandeling te nemen
en te beslechten."

In deze artikelen openbaart zich tevens een ander elementair
beginsel der Maatschappijrechtspraak, n.l. dit, dat als einddoel der
bemoeiingen voorop moet staan vredestichting.

Aan art. 609 is de volgende bepaling toegevoegd: ,,tenzij het de
voorzitter van de raad is gelukt door persoonlijke bemoeiing de
partijen tot elkander te brengen". Hier is dus zelfs de mogelijkheid
geschapen, dat alleen reeds door succesvolle bemoeiingen van de
voorzitter van de afdelingsraad bemiddeling wordt bereikt en ver-
dere behandeling achterwege kan blijven.

Daarom is het ook van zoveel gewicht, dat deze functie vervuld
wordt door iemand, die, gerespecteerd door zijn collegae, naast het
nodige gezag ook over voldoende tact beschikt.

Ook de afdelingsraad zelf kan trachten door middel van een col-
legiale bespreking een eervolle oplossing te bereiken. De Algemene
Vergadering heeft op 20 december 1958 een nieuw artikel 640 a

aangenomen, waarin is vastgelegd, dat de afdelingsraad in een ver-
gadering een collegiale bespreking kan houden; indien van deze
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mogelijkheid wordt afgezien of indien deze bespreking niet tot
het beoogde doel heeft geleid, zal de afdelingsraad de zaak in een

zitting behandelen. Dit art.640 a luidt: l. ,,Tenzij de afdelings-
raad van oordeel is, dat de zaak zich daartoe niet leent, wordt al-
lereerst in een vergadering van de afdelingsraad door middel van
een collegiale bespreking met degenen, die de raad daartoe uit-
nodigt, getracht de zaak tot een goed einde te brengen c.q. een
eervolle oplossing te bereiken; 2. indien dit doel wordt bereikt,
wordt dit vastgelegd in een uitspraak; 3. indien van het houden
van de collegiale bespreking wordt afgezien of indien de gehouden
bespreking niet tot het beoogde doel heeft geleid, bepaalt de af-
delingsraad een datum voor de behandeling van de zaak in een
zitting".

Er is dus onderscheid gemaakt tussen een collegiale bespreking
in een vergadering van de afdelingsraad en een zitting van cle af-
delingsraad. Leidt de collegiale bespreking tot het gewenste doel,
dan wordt dit vastgelegd in een uitspraak (art. 640 a. 2). Leidt de
collegiale bespreking niet tot het beoogde doel, dan volgt op een

nader te bepalen datum behandeling in een zitting en een uitspraak.
Zulk een uitspraak moet altijd met redenen worden omkleed,
art. 655.

Indien na de zitting een veroordeling volgt, kan een tucht-
middel worden toegepast, maar dit behoeft niet; dat hangt na-
tuurlijk geheel af van de aard van de aangebrachte klacht of van
een aangebracht geschil; dikwijls zijn deze onbetekenend. Zíjn de
klachten of geschillen te onbeduidend, dan kan de Raad weigeren
ze in behandeling te nemen (art. 637. 1.),

Ook als ze een feit betreffen, dat reeds langer dan een half jaar
aan de aanbrenger bekend was (art. 637 .2), (oude koeien late
men in de sloot). Toch is in beide gevallen beroep mogelijk op deze
weigering, die in de vorm van een uitspraak aan de betrokkenen
wordt medegedeeld.

Is de raad van oordeel, dat er gestraft moet worden, dan heeft
hij zich te houden aan art 653 .l ,,Indien bij de behandeling van
een zaak blijkt, dat een lid heeft gehandeld in strijd met de waar-
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digheid van de geneeskundige stand of met de belangen van die
stand of van de Maatschappij, of het vertrouwen in de genees-

kundige stand heeft ondermijnd, kunnen door de betrokken raad
een of meer van de volgende tuchtmiddelen worden toegepast.

a. een waarschuwing;
b. een schriftelijke berisping;
c. een boete van ten hoogste twintigduizend gulden; *

d. een schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste één jaar;
e. een schorsing van het lidmaatschap, gepaard met een voorstel

aan de Raad van Beroep om tot schrapping over te gaan,"

Het is een eerste vereiste, dat de aangeklaagde - en hetzelfde
geldt bij een geschil voor partijen - alle gelegenheid geboden wordt
zich vrij uit te spreken. Hiervoor heeft de voorzitter vóór alles te
zorgen. ÍIij zal trachten hem door een tegemoetkomende houding
op zijn gemak te zetten, waardoor de beklaagde in de eerste plaats
in hem zijn collega voelt, die uit eigen ervaring de moeilijkheden
kent, waartoe het beroep kan leiden. Hij heeft hem geduldig aan
te horen. Hij heeft te zorgen dat hij zich zo goed mogelijk kan
uiten. De bekende oud-voorzitter van de Raad van Beroep, tevens
de vader van het huishoudelijk reglement voorzover dat de recht-
sprak betreft, Dr. van Dam, begon nooit een verhoor zonder te
wijzen op de inhoud van art. 647, dat aldus luidt: ,,Aan partijen
wordt elk getuigenis medegedeeld, dat invloed op de uitspraak kan
hebben en partijen worden in de gelegenheid gesteld, tot verdedi-
ging van haar standpunt, alles in het midden te brengen wat zij
dienstig achten."

Het is steeds gewoonte geweest dat partijen, zo zij dit wenselijk
oordeelden, getuigen mochten medebrengen. De omschrijving van
dit als vanzelfsprekend aanvaarde recht vindt men in art. 648:
.,Schriftelijk getuigenis is toegelaten, doch getuigen worden bij
voorkeur gehoord in de vergadering of de zitting van de raad".

. Art. 653 .7 bepaalt, dat boetebedragen na aftrek van gemaakte
onkosten worden gestort in het Ondersteuningsfonds.
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Dat ook de raad zelf het recht heeft zich te doen voorlichten is

vastgelegd in art. 641: ,,De afdelingsraad en de Raad van Beroep
zijn bevoegd alle leden, wier inlichtinget zil bij het vervullen van
hun taak wensen in te winnen, uit te nodigen in hun midden te
verschijnen."

Gedurende vele jaren is het een strijdpunt geweest of aan par-
tijen kon worden toegestaan, zich door een rechtsgeleerde te laten
bijstaan. De Algemene Vergadering heeft zich een paar maal uit-
gesproken tegen het toelaten van advocaten in de zittingen van
de rechtsprekende organen. Langzamerhand is echter het inzicht
gerijpt, dat juridische bijstand principieel niet behoort te worden
geweigerd; het wijelijk kiezen van een raadsman en het zich door
deze doen bijstaan, is een fundamenteel recht van iedere aange-
klaagde. Reeds enige jaren laat dan ook de Raad van Beroep raads-
lieden toe, al was dit niet reglementair verplicht.

Op 20 december 1958 heeft de Algemene Vergadering, daartoe
voorgelicht door leden en oud-leden van de Raad van Beroep, de
rechtsgeleerde raadsman en de juridische adviseur der Maatschap-
pij, zich akkoord verklaard met het toelaten ter zitting van raads-
lieden van partijen. ln art. 642 a is neergelegd, dat ieder die recht-
streeks bij een zaak is betrokken, het recht heeft zich ter zitting
van de afdelingsraad en van de Raad van Beroep door een lid van
de Maatschappij en/of een advocaat als raadsman te laten bijstaan.

Dit recht hebben zowel de partijen in een geschil, als de aange-
klaagde en de klager ter zake van een klacht. Het komt alleen tot
gelding in de zittingen van de afdelingsraden en van de Raad van
Beroep. Bij een collegiale bespreking in een vergadering van de

afdelingsraad, welke immers ten doel heeft een eervolle oplossing
te bereiken, wordt geen raadsman toegelaten, daar dit in strijd
is met het collegiale karakter van de bespreking.

De raadsman wordt in de gelegenheid gesteld het woord te
voeren en kan, door bemiddeling van de voorzitter, wagen stellen,
waarbij het aan de voorzitter is te beoordelen of deze vragen ter
zake dienende zijn. De voorzitter van het rechtsprekend college
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dient te voorkomen, dat de beschouwingen van de raadsman leiden
tot vertroebeling van de hoofdzaak en tot het op de achtergrond
dringen van de medisch-ethische kant van de in behandeling zijnde
aangelegenheid.

De Algemene Vergadering heeft op 20 december 1958 ook
aanvaard, dat de afdelingsraden bevoegd, echter niet verplicht zijn,
zowel in als buiten hun zittingen, gebruik te maken van de diensten
van een door het Hoofdbestuur benoemde juridische adviseur (art.
601 a). De Raad van Beroep kent sedert 1952 reglementair deze
juridische adviseur reeds in de persoon van een jurist adjunct-
secretaris (art. 616).

De juridische adviseur heeft tot taak de mérites van de juridische
argumenten en verweren te helpen beoordelen en bij de redactie
van uitspraken met juridische kennis van zaken behulpzaam te
zijn; de te behandelen zaken zijn dikwijls voor de betrokkenen van
veel belang, zodat de beslissingen behoorlijk moeten worden ge-

motiveerd en geredigeerd, ook van juridisch standpunt bezien.*
In dit verband zij er nog op gewezen, dat een rechtstreeks bij

de zaak betrokkene kan eisen, dat de Raad van Beroep, bij een
procedure voor die Raad gevoerd, het advies vraagt van de rechts-
geleerde raadsman der Maatschappij (art. 624).

Bij de behandeling van een zaak valt op te merken, dat het
de beschuldigde vrij staat te zwijgen. Hij geve zich dan echter
ernstig rekenschap van de draagwijdte van dat zwijgen. Immers
art. 649, le al. luidt:

,,Wanneer een betrokkene zich niet wenst te verdedigen ten
opzichte van een klacht of een beschuldiging, tegen hem ingebracht,
of indien hij weigert de gevraagde inlichtingen daaromtrent te ver-
strekken, is de raad gerechtigd de klacht of de beschuldiging voor
juist te houden."

* Voor nadere bijzonderheden over de bijstand door medische en
juridische raadslieden en over de juridische adviseur van de afdelings-
raad worde verwezen naar Medisch Contact van 17 okt. 1958 no. 42,
blz. 668.
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Wel ,,heeft elke betrokkene het recht op de vragen, die hij rede-
lijkerwijze niet onmiddellijk kan beantwoorden, een schriftelijk ant-
woord in te zenden" (art. 646 .2).

Er is dus geen plicht om te spreken - wel echter om te verschij-
nen. Zelfs geldt deze plicht niet alleen voor partijen, maar ook
voor die leden der Maatschappij van wie de rechtsprekende or-
ganen bij het vervullen van hun taak inlichtingen wensen te ver-
krijgen. (art. 641).

Een belangrijk voorschrift (art.646.1) is, dat partijen in elkaars
tegenwoordigheid moeten worden gehoord. Geen apartjes met een
der partijen! Wat de ene partij beweert moet de andere horen en

beide moeten evenzeer kunnen horen de opmerkingen, die door
de leden van de raad worden gemaakt.

Nog is het van belang, dat notulen gehouden worden door de
secretaris, terwijl de mededelingen en verklaringen van de betrok-
kenen, tijdens de zitting opgetekend en na voorlezing, voorzover
het hen betreft, voor juist erkend en ondertekend moeten worden
(art. 646 .3).

Zeer belangrijk - tevens een sterk kenmerk van het specifieke
van collegiale rechtspraak - is de verplichting van de colleges tot
geheimhouding (art. 661). Wel is hierbij vermeld, dat de genoemde

colleges de geheimhouding, indien zij dit nodig of wenselijk achten,
geheel of gedeeltelijk kunnen opheffen, maar dit blijft grote uit-
zondering; regel is dat zij streng wordt gehandhaafd.

Er zijn gevallen, waarbij de intercollegiale rechtspraak uitge-
sproken disciplinair moet zijn; gevallen, waarbij gezondigd is of
wordt tegen act. 2a der statuten, volgens hetwelk de doelstelling
der Maatschappij langs wettige weg wordt nagestreefd door be-
vordering van de maatschappelijke belangen der geneeskundigen
in Nederland, voorzover deze niet in strijd zijn met het algemeen
belang.

Gemoedelijkheid is hier misplaatst. De terechtwijzende vriend
wordt nu de strenge rechter, die onverbiddelijk oordeelt en straft.

Schorsing, schrapping van het lidmaatsctrap, hoge boeten tot
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twintigduizend gulden toe zijn hier de maatregelen, die volgens
het reglement in overweging moeten worden genomen. Bij over-
treding van bepaalde artikelen van het H.R. (b.v. art. 117, deel-
neming aan een niet door het Hoofdbestuur erkend ziekenfonds
of daarmede gelijkgestelde verzekeringsmaatschappij) zijn de raden
verplicht het opleggen van een hoge boete in overweging te nemen
((art. 653 .5).

AÍt. 657 .l luidt: ,,Van elke uitspraak van een afdelingsraad
kan binnen twee weken na dagtekening beroep worden aangetekend
bij de Raad van Beroep."

Deze Raad treedt dus nooit in eerste instantie op. Van de uit-
spraak van de Raad van Beroep is geen beroep mogelijk; wel heeft
elk lid der Maatschappij, indien het meent dat de Raad van Beroep
in zijn uitspraak de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Re-
glement niet is nagekomen, als staatsburger het recht zijn be-
zwaÍer. daartegen aan de civiele rechter ter beslissing voor te leg-
gen.

De Raad van Beroep bestaat uit vijf leden, die voor de tijd van
vijf jaren door de Algemene Vergadering worden gekozen uit een
voordracht, opgemaakt door het Hoofdbestuur, die de namen be-
vat van tenminste drie kandidaten voor elke opengevallen plaats
(aÍt 615 .2).

Een aftredend lid is eenmaal voor vijf jaar onmiddellijk herkies-
baar (art. 615 .5).

De Raad van Beroep is aan dezelfde voorschriften, wat de
wijze van behandeling van zaken betreft, gebonden als de afdelings-
raden. Alleen is schriftelijke afdoening mogelijk, indien de Raad
van Beroep die voldoende acht (art. 623).

De rechtspraak geschiedt namens de Maatschappij. Het spreekt
vanzelf dat het Hoofdbestuur nauw voeling houdt met de Raad van
Beroep om op de hoogte te blijven van wat er in de Maatschappij
op het gebied der rechtspraak omgaat. Het ligt evenzeer voor de
hand, dat het Hoofdbestuur zich onthoudt van inmenging van
welke aard ook in de uitspraken van het college, waaraan de Maat-
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schappij het moeilijke werk der rechtspraak heeft toevertrouwd.
Terecht heeft men bestuursfuncties in de Maatschappij met het
lidmaatschap van de Raad van Beroep onverenigbaar verklaard
(art. 617). De rechtspraak moet in alle opzichten onafhankelijk zijn.

In vele gevallen vraagt het Hoofdbestuur advies aan de Raad
van Beroep. Zo is het b.v. gewoonte, dat het Hoofdbestuur de
Raad van Beroep het onderzoek opdraagt overeenkomstig art.
I00a, als iemand die als lid gedeballoteerd is, bij het Hoofdbestuur
in beroep komt. Verplicht is het vragen van advies aan de Raad
van Beroep in geval het Hoofdbestuur oordeelt, dat een afdeling
of enige commissie gehandeld heeft in strijd met de reglementen
of als er klachten daaromtrent bij het Hoofdbestuur zijn ingeko-
men (art. 9), en tenslotte als de Algemene Vergadering heeft te be-
slissen over uitlegging van het reglement (art. 627).

De voorzitter van de Raad van Beroep of diens plaatsvervanger
woont de Algemene Vergadering en de vergaderingen van het
Hoofdbestuur bij; hij heeft in het H.B. een adviserende stem. (art.
628).

Om de rechtspraak zo objectief mogelijk te doen zijn, hebben
zij, die - ter beoordeling van het betrokken college - rechtstreeks
bij een zaak betrokken zijn, het recht van wraking t.o.v. de leden
van de raad, die zullen deelnemen aan een zitting van de betrok-
ken raad (art. 643). De wraking moet echter berusten op voldoen-
de gronden; de redenen der wraking zijn in art. 643 genoemd.
Indien de wraking één lid betreft, wordt de gegrondheid der wra-
king beoordeeld door de overige leden; betreft de wraking twee
of meer leden van de afdelingsraad of van de Raad van Beroep,
dan beoordeelt de Raad van Beroep de gegrondheid daarvan voor
elk gewraakt lid afzonderlijk. Ook kan een lid van de raad zichzelt
verschonen voor deelneming aan de behandeling van een bepaalde
zaak; de overige leden beoordelen of de redenen daartoe gegrond
zijn (art. 643 a).

Bij de oproep voor de vergadering en de zitting moet de secre-
taris steeds de samenstelling van het college mededelen (art. 642).
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Het stemt tot voldoening in de Memorie van Toelichting op de
Wet van 2 juli 1928 Staatsblad no. 222, waarbij de Tuchtcolleges
werden ingesteld, te lezen dat de Overheid voor de Maatschappij-
rechtspraak waardering heeft, tot uiting komend in woorden als:

,,. . .dan heeft men door initiatief van een particuliere organisatie
een steun tegen verval van de medische stand, die grote waardering
verdient", terwijl gesteld wordt dat de bescherming van de belangen
der Maatschappij praktisch overeenstemt met hetgeen de samen-
leving behoeft. Dat zij desondanks wettelijk ingrijpen op dit gebied
nodig heeft geacht, vond blijkbaar hierin zijn oorzaak, dat bij de
uitoefening der geneeskunst een maatschappelijk belang is betrok-
ken en het lidmaatschap der Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst niet verplicht is.

Wil men geen gevaar lopen een kentering in deze waardering te
zien optreden, dan is het zaak dat ieder, die in de Maatschappij
tot zulk een vertrouwenspositie wordt geroepen, zich daarvan duch-
tig rekenschap geeft en behalve zijn medisch-ethisch besef, ook zijn
technische kennis van de reglementen en besluiten op peil houdt.

Vooral bij een kleinere afdeling, waar weinig kwesties ter behan-
deling komen, zal die niet zo voor de hand liggen. Om dit gevaar
zoveel mogelijk te bezweren, is een handleiding uitgegeven voor
de rechtspraak, ten behoeve van de afdelingsraden. Hierdoor
zullen fouten in de procedure, die soms ernstige consequenties
kunnen hebben, naar men mag verwachten zoveel mogelijk verme-
den kunnen worden.

Bovendien is in art. 655 uitdrukkelijk bepaald, dat van elke uit-
spraak, ook al is er geen beroep ingesteld, een afschrift naar de
Raad van Beroep moet worden gezonden. De Raad van Beroep
wordt dan de plicht opgelegd op eventueel ernstige reglementaire
onjuistheden of omissies te wijzen.

Een apart art. 632 is gewijd aan de rechtspraak ten aanzien van
leden-ambtenaren, voorzover de klachten of geschillen hen betref-
fen in de uitoefening van hun ambt. Blijkt bij het onderzoek, dat
een bevoegde ambtelijke instantie de zaak reeds op een voor de raad
aanvaardbare wijze behandelt, dan wordt geen uitspraak gedaan.
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De afdelingraad beslist in hoeverre sprake is van een ambtenaar
of daarmede gelijkgestelde, na eventueel beide partijen te hebben
gehoord. Van beslissingen ingevolge dit artikel staat beroep open
bij de Raad van Beroep.

Verder hebben ook nietJeden der Maatschapptj, zoals reeds ver-
meld, het recht volgens aft. 634.9 een klacht of een geschil met
een lid aan te brengen. Bij geschillen moeten zij tevoren schriftelijk
verklaren met de beslissing van het college genoegen te nemen,
behoudens hun recht op beroep (art. 635).

Belangrijk is voor de Maatschappij-rechtspraak geweest de in-
voering van de Tuchtwet van 2 juli 1928, waarvan wij de memorie
van toelichting reeds ter sprake brachten. De drie criteria van het
huidige Tuchtrecht zijn:

le. ondermijning van het vertrouwen in de stand der genees-

kundigen;
2e. zich schuldig maken aan nalatigheid, waardoor ernstige schade

is berokkend;
3e. blijk geven van grove onkunde in de uitoefening der genees-

kunst.

Uit deze opzet blijkt zeer duidelijk, dat het er vooral om te
doen is geweest het publiek tegen tekortkomingen van de medici
te beschermen. De door de Tuchtcolleges toe te passen maatre-
gelen zijn waarschuwing, berisping, geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden, schorsing in de uitoefening van geneeskunst voor
ten hoogste een jaar, ontzegging van de bevoegdheid geneeskunst
uit te oefenen. Van de beslissing van een Tuchtcollege staat beroep
open op een Centraal College; indien de beslissing evenwel in-
houdt oplegging van een geldboete, schorsing in de uitoefening
van geneeskunst of ontzegging van de bevoegdheid geneeskunst

uit te oefenen, staat beroep open bij het Gerechtshof.
Indien het Centraal College meent, dat er termen zijn om te

overwegen in de door hem in hoger beroep voorgelegde zaken de
maatregel van geldboete, schorsing of ontzegging toe te passen,
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draagt het de zaak over aan een Gerechtshof. Gezien de ernstige
strafmaatregelen, welke de Tuchtwet kent, is het duidelijk dat in
de Tuchtcolleges het juridische element is vertegenwoordigd en dat
de behandeling van zaken in hoger beroep, waarbij geldboete,
schorsing of ontzegging in het geding is of kan komen. in handen
is gelegd van de geheel uit juristen gevormde en met de rechtspraak
volkomen vertrouwde Gerechtshoven. De persoon, over wie ge-
klaagd is, heeft het recht zich in alle instanties van de behandeling
van zijn zaak door een jurist te doen bijstaan.

Wat punt 1 betreft: ondermijning van het vertrouwen in de ge-
neeskundige stand, hier valt het gebied van de rechtspraak der
Tuchtcolleges met dat van de Maatschappij-rechtspraak samen.
In art. 605 .l worden immers ook handelingen of gedragingen, die
ondermijnend schijnen voor het vertrouwen in de geneeskundige
stand, aangewezen als redenen voor de afdelingsraden om een
onderzoek in te stellen.

Alleen: het gemeenschappelijk terrein wordt vanuit een verschil-
lende richting betreden. Bij de Tuchtwet staat voorop bescherming
van het publiek, bij de Maatschappij-rechtspraak correctie van de
medicus, die zijn boekje te buiten gaat. Verschil is er dus toch nog
wel.

Dit verschil wordt duidelijk geanalyseerd in een uitspraak van
het Gerechtshof te Amsterdam, Tweede Kamer, van 19 december
1934 (zie N.T.v.G. 1935, blz. 1432), waarin ,,niet juist geacht"
wordt wat in de uitspraak van het Tuchtcollege te Amsterdam was
geponeerd, ,,dat het vertrouwen in de stand mede afhankelijk is
van het aanzien dat die stand geniet".

In tegenstelling met het voor advocaten en notarissen geldende
Tuchtrecht - zo overweegt het Hof -, waarbij sprake is van de zorg
voor de eer van de stand der advocaten en der notarissen, is in art.
1 van het Medisch Tuchtrecht sprake van handelingen die het ver-
trouwen in de stand ondermijnen, wat er op wijst dat de wetgever
de eer en de waardigheid van de stand der geneeskundigen een
niet door de wet te beschermen belang oordeelt. Uit de Memorie
van Toelichting blijkt, dat de eis, dat de waardigheid of de belangen
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van de geneeskundige stand niet worden gekrenkt - welke eis be-
grijpelijk is in het reglement van de Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst - niet rechtstreeks doelt op wat voor de wetgever
een te beschermen belang is, daar voor de wetgever de standseer
secundair is, doch primair dat de zieken en gezonden vertrouwen
kunnen hebben in de medische stand, zodat de eis gesteld mag
worden, dat de medicus zich onthoude van handelingen, rlie dit
onmisbaar vertrouwen ondermijnen. Toch kan zeer zeker de eer
en de waardigheid hierbij in het geding zijn, voorzover op de ver-
trouwensverhouding arts-patiënt inbreuk rvordt gemaakt door han-
delingen, die bij de arts wijzen op een tekort aan die zedelijke ernst,
welke zijn optreden juist ook als medicus dient te beheersen, ook
al geschieden die handelingen buiten de uitoefening der praktijk.

Er is reeds gewezen op het verband tussen handelingen die de
stand schaden en handelingen die het vertrouwen in de stand onder-
mijnen. Ter illustratie van een en ander mogen hier enkele uitspra-
ken volgen, door diverse Medische Tuchtcolleges gedaan.

Zo nam b.v. het Tuchtcollege te Zwolle niet in behandeling het
niet-nakomen van een contract bij praktijkovername, aangezien
dit geen handeling is waaraan een geneeskundige als zodanig, d.w.z.
als geneesheer tegenover het publiek, zich heeft schuldig gemaakt
(N.T.v.G. 1931, blz. 1610). Sprekender nog is de beslissing van
het Zwolse Tuchtcollege (vermeld in het N.T.v.G. 1932 pa9.2522),
waarbij het een medicus vrijsprak die jaren nadat hij zijn praktijk
had overgedaan aan een collega, die deze intussen opnieuw had
overgedaan, in zijn oude standplaats terugkeerde en er wederom
de praktijk ging uitoefenen. Het college acht dit ,,een zedelijk on-
toelaatbare gedraging, die het vertrouwen schendt dat de ene
medicus in de andere als zedelijk behoorlijk mens meent te mogen
stellen", maar het acht art. I der wet niet gericht tegen krenking
van het aanzien en de waardigheid en de belangen van de genees-
kundige stand. Er was hier geen ondermijning van het vertrouwen
in de geneeskundige stand, welk vertrouwen een gemeenschaps-
belang is, dat geschaad wordt door gemis aan vakbekwaamheid of
door handelingen, die een tekort aantonen van die zedelijke ernst
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die zijn optreden als medicus dient te beheersen. De klacht werd
als ongegrond afgewezen. De Maatschappij-rechtspraak zou in bei-
de gevallen de standseer beledigd hebben geacht en daarvoor zijn
opgekomen.

Zo wees het Tuchtcollege in Amsterdam en later in hoger be-
roep evenzeer het Centraal Tuchtcollege de klacht af over een me-
dicus, die, toen hij een ruptuur hechtte van een door een vroed-
vrouw geholpen patiënte, zich uitgelaten had, dat die ruptuur de
schuld was van de vroedvrouw. Het verwijt van de dokter werd
,,ongegrond" verklaard, ,,misplaatst en onjuist", maar de verkla-
ring was in beperkte kring op zodanige wijze gedaan, dat het
vertrouwen der kraamvrouw in de vroedvrouw niet was geschaad.
De bedoelde uitlating kon niet worden gerekend tot ,,handelingen
die het vertrouwen in de medische stand ondermijnen" (N.T.v.G.
1933, pag. 4939). Ook hier zou een afdelingsraad een andere uit-
spraak hebben gegeven.

Nog een voorbeeld. Het Tuchtcollege te Amsterdam gaf een me-
dicus een waarschuwing, omdat hij bij een echtscheidingsproces
schriftelijke verklaringen had afgegeven aan een advocaat omtrent
een vroegere patiënte (zenuwpatiënte). Hij was op dat tijdstip sinds
anderhalf jaar niet meer haar dokter, maar wel die van haar echt-
genoot. Volgens het Tuchtcollege had hij het vertrouwen geschon-
den, dat patiënte in hem als huisarts had (al was hij dan niet meer
haar huisarts), door zijn oordeel aan derden kenbaar te maken. (N.
T.v.G. 1933, pag. 1054). In hoger beroep besliste het Centraal
Tuchtcollege dat van ernstige schade, die de patiënte zou hebben
ondervonden door de gedragingen van de medicus, niets was ge-
bleken; dat derhalve de waarschuwing van het Tuchtcollege in Am-
sterdam, dat zich hierop beriep, ongegrond was; dat echter de inge-
diende klacht wel gegrond was wegens schending van het beroeps-
geheim; dat de medicus door te handelen in strijd met de plicht tot
geheimhouding zich dus had schuldig gemaakt aan handelingen, die
het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnen. Daar
het Centraal Tuchtcollege echter overtuigd was, dat de medicus vol-
komen te goeder trouw bad gehandeld en klaagster generlei ern-
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stige schade had ondervonden, achtte het geen termen aanwezig
om enige maatregel op hem toe te passen. De schending van het
beroepsgeheim werd toegegeven; maar het Centraal Tuchtcollege
zag hier geen reden tot waarschuwing of berisping, omdat van
geleden schade niets was gebleken. Ook hier zou onze uitspraak
anders geluid hebben. Wij zouden niet uitgegaan zijn van de vraag:
Wat zijn de gevolgen geweest voor de patiënte, maar wij zouden
allereerst hebben overwogen: Heeft de medicus iets onbehoorlijks
gedaan? Zo ja, dan verdient hij een berisping. Wat de geleden
schade betreft - die in dit geval blijkbaar te verwaarlozen was -

zou een eventueel verzoek van patiënte hebben kunnen leiden tot
het overwegen van een opdracht tot herstel van gedaan onrecht.

Een onmiskenbare beperking van de bemoeiingen der Maat-
schappij-rechtspraak is deze, dat ze zich uiteraard als regel uitstrekt
over de leden der Maatschappij, wat vanzelfsprekend bij die van
de Tuchtcolleges niet het geval is.

Uiteraard heeft de rechtspraak der Tuchtcolleges een meer iu-
ridisch karakter dan die der Maatschappij. De Tuchtcolleges heb-
ben b.v. het recht getuigen onder ede te horen; beklaagden en ge-
tuigen kunnen desnoods door de sterke arm voor het college ge-
bracht worden; kortom, de rechtspraak is op een andere leest ge-
schoeid. Volledigheidshalve is het goed hier even aan toe te voe-
gen, dat de wet nog andere gevallen dan de hier besprokene in han-
den van de tuchtcolleges heeft gelegd:

le. het berechten van geschillen met toestemming van partijen;

2e. het beoordelen van gevallen van ongeschiktheid voor uitoefe-
ning der geneeskunst wegens ziels- of lichaamsziekten (resp.
gebreken).

3e. het ontzeggen van de bevoegdheid wegens verslaving (drank,
verdovende middelen), resp. het opleggen van ontwennings-
kuren.

Er dient nog te worden gewezen op het feit, dat behandeling door
een ander rechtscollege geen reden mag zijn voor onze rechtspraak
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om zich geheel afzijdig te houden. Het kan hier juist ernstige ge-
vallen gelden, waarbij schrapping van het lidmaatschap overwogen
moet worden (art. 631).

Wat ook ten opzichte van de boven besproken verhouding tus-
sen tuchtrecht of collegiale rechtspraak de toekomstige ontwikke-
ling zal brengen, zeker is het, dat de hoofdbemoeienis voor de
rechtsorganen der Maatschappij steeds was de beslechting der in-
tercollegiale geschillen. Die vormden steeds de hoofdschotel van
het menu en zullen dat blijven doen. Incollegiaal optreden tegen-
over elkaar, tekoÍ doen aan de waardigheid van de geneeskundige
stand of aan diens belangen, ondermijning van het vertrouwen in
die stand en dan daarnaast vergrijpen tegen reglementsbepalingen
der Mij., dat is en blijft het gebied, waar de eigen rechtspraak op
haar plaats is, omdat zij beter dan enige andere de motieven weet te
beoordelen, die tot enige daad, die aan haar oordeel wordt onder-
worpen, hebben geleid en omdat hier - althans wat de beide eerste
punten betreft - het karakter van het tot elkaar brengen van de par-
tijen het best tot zijn recht kan komen, het vaderlijke karakter dat
de Maatschappij-rechtspraak dient te hebben, waarbij bemiddeling
het eerste doel moet zijn.

Bij deze beschouwingen over onze eigen rechtspraak zijn enkele
malen andere rechtsprekende instanties ter sprake gekomen. Mo-
gelijk is men dan tot de ietwat beklemmende conclusie gekomen,
dat de arts op zijn weg vele kruispunten treft met het pad van
Vrouwe Justitia. Die indruk wordt bevestigd bij het lezen van het
boek ,,Arts en Wet", waarin de auteurs Dr. H. H. van Eyck en
Mr. A. J. Verstegen niet minder dan 730 blz. nodig hebben om
ons artsen hierbij tot gids te zijn, terwijl een nieuwe druk - de
laatste is van 1929 - zeker aanzienlijk meer blz. zou bevatten. De
auteurs klagen zelf over de onoverzichtelijkheid der geneeskundige
wetgeving en constateren in hun voorwoord, dat de arts dagelijks
op of in de nabijheid van een terrein verkeert, dat door strafbe-
palingen dreigend wordt bestreken. Om slechts enkele voorbeelden
te noemen: Schending van het beroepsgeheim is strafbaar volgens
art. 272 W.v.St. De straf-maxima voor abortus criminalis zijn voor
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artsen (evenals voor woedwouwen en apothekers) hoger dan voor
leken. Het opzettelijk afgeven van een schriftelijke valse verkla-
ring betreffende het al of niet bestaan van ziekten, zwakheden of
gebreken, is strafbaar gesteld in art. 228 W.v.St. Een ernstige
kunstfout* kan leiden tot een veroordeling door de gewone rechter;
maar ook de tuchtrechter kan de medicus ter verantwoording roe-
pen en de aÍdelingsraad kan zich met de zaak gaan bemoeien als
de arts lid is van de Maatschappij. Gelukkig echter blijken in de
praktijk fatale ontmoetingen met de geblinddoekte Vrouwe eerder
uitzondering dan regel. Een onredelijl6s grrmulafis van straffen bij
de berechting door verschillende instanties is in het verleden door
de betrokken organen als regel wel vermeden.

Overigens kan men bij moeilijkheden altijd te rade gaan bij de
officiële instanties der Maatschappij; menig collega heeft een gang
naar het Bureau der Maatschappij uitkomst geboden. En zo be-
hoeft de geneesheer, die zijn ,,officium nobile" volgens eer en ge-
weten uitoefent, zich niet te laten verontrusten.

* Hector Treub heeft voor de medische kunstfout de volgende defini-
.tie gegeven: ,,De geneesheer begaat ecn kunstfout dan, wanneer hij niet
weet, niet onderzoekt, niet doet of niet nalaat datgene, wat goede me-
dici in het algemeen, onder dezelfde omstandigheden, zouden weten,
onderzoeken, doen of nalaten." (Uit geneeskundige bladen 1908, blz.
154).
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Hooldstuk XX

DE ARTS EN DE GODSDIENST

De godsdienst heeft voor de arts twee belangrijke aspecten. Is
hij zelf gelovig, dan zal hij - steunend op wat hij erkent als god-
delijke openbaring - er in zien de zuivere bron van het geweten,
waaruit het vermogen voortkomt naar onveranderlijke beginselen
te onderscheiden tussen goed en kwaad. Aldus is de godsdienst
voor hem richtinggevend en erkent hij er de wortel in van alle
ethiek - dus ook van de medische - die vanuit dit terrein voortdu-
rend wordt beïnvloed en gevoed. Maar er is nog een ander aspect,
dat door iedere arts, ook door hem die de godsdienst niet in boven-
bedoelde zin aanvaardt, in het oog gehouden moet worden, wil
hij geen gevaar lopen tegenover vele zijner patiënten ernstig tekort
te schieten.

Het is dit aspect, waarover wij in dit hoofdstuk enige beschou-
wingen willen houden.

De arts wordt herhaaldelijk als helper-in-nood geconfronteerd
met de godsdienst en de uitingen daarvan bij zijn patiënten. In alle
mogelijke overgangen en variaties, van rotsvaste overtuigingen tot
slechts vage gevoelens, ontmoet men elementen, die in de mense-
lijke psyche een rol spelen van dusdanige betekenis, dat de arts
daarmede terdege rekening zal moeten houden.

Maar dat niet alleen, hij bedenke, dat er meer dingen tussen he-
mel en aarde zijn dan waarvan hij in zijn filosofie droomt. Gods-
dienstige overtuigingen kunnen een zo integrerend deel van de
persoonlijkheid zijn, dat een onjuiste houding ten opzichte van
deze gevoelens het vertrouwen tussen arts en patiënt ernstig kan
verstoren.

Het kan zijn, dat de uitingen er van hem vreemd voorkomen.
dat de voor de patiënt zinvolle symboliek er van hem ten enemale
ontgaat. Hij kan ook geërgerd menen, dat vroomheid wordt ge-
veinsd en er slechts sleur, formalisme, fanatisme of huichelarij in
zien. Hij zij voorzichtig in zijn oordeel: Wat in een anders binnen-
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ste omgaat onttrekt zich gemakkelijk aan onze beoordeling.
De medicus vermijde dus zorgwldig - in het bijzonder wanneer

hij niet godsdienstig is of een andere religïeuze overtuiging aan-
hangt dan zijn patiënt - alles wat deze zou kunnen kwetsen in wat
hem heilig is.

Het demonstreren van scepsis, een geringschattende uitlating,
kan dieper wonden dan men vermoedt en ernstig afbreuk doen
aan de verhouding patiënt-arts. Tegen alle bedoelingen in worden
zó juist innerlijke onrust en conflicten verwekt. Daartegenover kan
een eerlijk gesprek de relatie juist verdiepen en verstevigen; een
gesprek dan in de betekenis, die de moderne psychologie daaraan
hecht: een gesprek dat, ook als het over alledaagse dingen gaat,
in een sfeer van openheid en vertrouwelijkheid gunstig kan wer-
ken op de relatie, maar dit des te meer kan doen als het over ern-
stige onderwerpen op verheven peil wordt gevoerd. Komen er ver-
schilpunten voor de dag, dan zal de arts juist door mild begrijpend
daar tegenover te staan, blijk kunnen geven van een oprechte wil de
overtuiging van de ander te eerbiedigen. Dit zal meer gewaardeerd
worden dan een krampachtig vasthouden aan een eerder verkillend
werkende neutraliteit. Want vaak zal de patiënt behoefte blijken te
hebben aan een diepergaand gesprek en men bewijst hem dan een
dienst, die zeker niet lager behoeft te worden aangeslagen dan b.v.
de toediening van medicamenten: men helpt de geest richten op de
troostrijke en verheven aspecten, die het lijden dragelijker, aan-
vaardbaar, zelfs zinvol kunnen maken. Zo ligl ook voor de arts,
die zich verplicht gevoelt te ,,getuigen", de mogelijkheid open dit
te doen zonder eigen mening op te dringen.

Terloops zijn opgemerkt, dat het vaak een weldaad voor de pa-
tiënt is, als hij bij een gesprek de actieve partner is en de arts zich
voornamelijk bepaalt tot het belangstellend toeluisteren. Het is reeds
veel waard, dat de patiënt voelt, dat hij zijn hart eens kan uit-
storten bij iemand, wie hij zijn vertrouwen schenken kan.

Hier dreigt echter het gevaar, dat men zich teveel begeeft op het
terrein van de zielzorger, de geestelijke leidsman. De arts beseffe
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ook hier de grenzen van zijn kennen en kunnen en zo goed als hij
verplicht is tijdig de hulp van meer gespecialiseerde collegae in te
roepen, zo zeer ook zie hij het als een plicht contact te zoeken of
voor zijn patiënt tot stand te brengen met de geestelijke, wanneer
behoefte daaraan blijkt te bestaan.

Waar de godsdienst voor velen is vaste grond in de verbijstering
van het leven door het onzekere, het wankele van het bestaan, door
het problematische van allerlei waarden, die zich als levensvulling
aandienen, door het richtingloze van allerlei strevingen, die in
koortsachtige jacht worden nagejaagd, zal de medicus juist daar-
om de betekenis van de godsdienst voor het geestesevenwicht van
zijn patiënt moeten inzien. Ook zal hij in het wezen van een gods-
dienstige overtuiging het bindende, het imperatieve karakter moe-
ten erkennen en ook aanvaarden. Immers, de gehoorzaamheid aan
wat de godsdienst eist, is uiteraard primair ten opzichte van welke
andere overweging of welke andere macht ook.

De godsdienstige overtuiging geeft als zodanig vastheid, ge-
moedsrust, evenwicht voor hem, die haar bezit. Maar om haar te
bereiken, evenzeer om haar te behouden is - naast wat de gelovige
als genade, als Gods hulp erkent - strijd nodig. Dat wil dus zeggen'
kans op nederlagen, teleurstellingen, moedeloosheid, wanhoop.
Hierin is dikwijls de verklaring te vinden voor psychische onrust,
voor neurotische reacties. Het kan dus voor de medicus zaak zï1n
met tact in deze richting te speuren. De samenwerking van de
arts met de geestelijke zal dan vaak dringend noodzakelijk blijken
te zijn.

Bij de grote verscheidenheid van levensbeschouwing en ge-

loofsrichting, die men in ons land aantreft, is het ondoenlijk meer
concreet een algemeen geldende gedragslijn aan te geven. Er zijn
echter groeperingen in kerkelijk verband, waarbij de gelovigen aan
min of meer duidelijk omschreven wetten of voorschriften be-
treffende geloof en zeden zíjn gehouden.

Bedoeld zijn hier - in alphabetische volgorde gerangschikt -
Joden, Katholieken en Protestanten. Voor elk dezer groepen zal
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getracht worden de voornaamste punten, die men als arts in acht
dient te nemen, te vermelden.

Yoor joodse patiënten zij gewezen op de volgende punten:
Algemeen geldende regel is, dat ieder voorschrift wijkt voor levens-
geyaar, dat met grote waarschijnlijkheid uit de toepassing ervan
zou voortvloeien. Uit Ceze regel volgt b.v., dat de besnijdenis niet
mag plaats hebben indien men daarbij door gegrond vermoeden op
hemofilie levensgevaar ducht.

Bij het voorschrijven van een dieet houde men rekening met de
voorschriften die zijn ontleend aan Leviticus 11 van de Penta-
teuch. Daar leest men, dat toegestaan is vlees van dieren, die her-
kauwers zijn en tevens gespleten hoeven hebben. Van wild is in
overeenstemming daarmede alleen toegestaan ree, hert en gems
(buffel en karbouw worden slechts volledigheidshalve vermeld).
De dieren moeten ritueel zijn gekeurd, geslacht en toebereid; dit
geldt ook voor de vogels, die toegestaan zijn en wel: kip, haan,
kapoen, patrijs, watergans, wilde gans, eend, fazant, vink, kwartel
en duif. Al wat roofvogel is, is verboden. Vissen, die vinnen en
tevens schubben hebben, zijn toegestaan. Week- en schelpdieren
zijn verboden. Menging van vlees met melk en de daarvan bereide
zuivelproducten is verboden. De combinatie van beide zonder men-
ging is eveneens niet toegestaan aan één maaltijd. Na het gebruik
van vlees moet minstens een uur verlopen zijn vóór men melkspijs
mag nemen,

Tijdens het paasfeest is het gebruik van gedesemd brood en al
wat bereid is uit gegist of gerezen graan verboden (dus b.v. ook
bier). Het joodse paasbrood (de z.g. matzes) wordt enkel uit meel
en water zó vlug bereid en gebakken, dat het deeg geen tijd heeft
om tot rijzing te komen.

Bloed mag niet worden gebruikt per os; men schrijve dus geen
hematogeen e.d. preparaten voor. Wel is dus bloedtransfusie toe-
gestaan. Dit verbod wijkt ook weer als het leven op het spel staat en
bloed per os het enige redmiddel zou zijn.

257



Het is van belang te weten, dat er 5 vastendagen zijn, tijdens
welke men totaal niets mag eten of drinken en ook geen genees-

middel per os mag gebruiken. Er is een gamma van gestrengheid,
wat betreft de hiervoren reeds genoemde regel dat ieder voorschrift
wijkt voor levensgevaar, geldend voor deze vastendagen. De grote
verzoendag is het strengst. Alle vastendagen beginnen met zons-
ondergang en eindigen wanneer bepaalde sterren zichtbaar zijn ge-
worden (hiervoor is een tabel samengesteld).

De joodse overtuiging staat beslist afwijzend tegenover de abor-
tus provocatus,' alleen wanneer het gaat om het redden van het
leven van de moeder is deze toegestaan.

Anti-conceptionele praktljken zijn naar joodse begrippen onge-
oorloofd. Op nadrukkelijk medisch voorschrift mag de vrouw ech-
ter wel na cohabitatie het semen virile krachteloos maken, b.v.
door spoelingen met bepaalde oplossingen.

Periodieke onthouding wordt, wanneer er ernstige redenen zijn,
geoorloofd geacht.

Sterilisatie met als rechtstreeks doel uitschakelen van de voort-
plantingsfunctie, wordt afgewezen voor mannen. Voor vrouwen
kat ze om ernstige redenen in uitzonderingsgevallen toelaatbaar
zï1a.

Over het al of niet geoorloofd zijn van kunstmatige inseminatie
is nog geen algemeen geldende mening geformuleerd.

Euthanasie in de zin van een einde aan het leven maken, is in
strijd met het principe, dat het leven heilig is.

Bij mutilatie eo orgaantransplantatie moet strenge medische in-
dicatie de doorslag geven bij de morele beoordeling. Het nut voor
de ontvanger moet daarbij zeker opwegen tegen het nadeel voor de
gever.

Voor sommige vrouwelijke patiënten, met name hartlijdsters,
kan het rituele bad, dat voorgeschreven is 4 dagen of later na af-
loop van de menses, nadelig zijn. Daarbij is n.l. een volledige onder-
dompeling vereist, zij het slechts een moment. Met het oog op de
verpleging zij nog vermeld, dat een joodse vrouw tijdens haar
menses en 4 dagen daarna niet mag worden aangeraakt door haar
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man, tenzij dit ter levensredding nodig mocht zijn. Men plege, als
er ernstige bezwaren zijn, overleg met de rabbijn.

Dit overleg is ook nodig wanneer sectie op een lijk wenselijk of
nodig wordt geacht. Zeker is deze verboden wanneer ze geschiedt
enkel en alleen om statistisch materiaal voor louter wetenschappe-
lijke doeleinden te verzamelen. De drijfveer moet zijn, dat ze direct
nut kon opleveren uit een oogpunt van gezondheidszorg.

Bij katholieke patiënten neme men het volgende in acht: Men
advisere niet lichtvaardig tot het vragen van dispensatie van de
vasten- en onthouding.s'reÍ. Sinds 1956 is de vastenwet aanmerkelijk
verzacht. Het aantal vastendagen per jaar is verminderd tot in
totaal 13. Op die dagen is voor de gelovigen, die niet gedisponeerd
zijn, één volle maaltijd per dag geoorloofd. Bij de andere maal-
tijden moeten ze zich beperken. De onthoudingswet, die het ge-
bruik van vleesspijzen op sommige dagen verbiedt, zal zelden
moeilijkheden geven, daar genoegzame vervanging mogelijk is.

Men drage zorg, dat een katholieke patiënt trldig bediend wordt.
Men late zich niet weerhouden door de gedachte, dat het sein
daartoe door de patiënt als een bewijs van het hopeloze van zijn
toestand zal worden opgevat. Zeker zal in sommige gevallen, wan-
neer de patiënt zich zï1n toestand weinig bewust is, de mededeling
hem sterk treffen. Zij moet dan ook speciaal in zulke gevallen met
de nodige tact worden gedaan, waarbij men b.v. kan wijzen op het
feit, dat men nooit zeker is welke complicaties zich plotseling kun-
nen voordoen en dat het beter is voor de innerlijke rust van de
zieke zelf. om op alle mogelijkheden voorbereid te zijn.

Men ziet dan bijna steeds die innerlijke rust intreden, wat de
zieke niet anders dan ten goede kan komen. Men kieze dus met
zorg het moment, waarop men het advies tot het bedienen nodig
acht. Allerlei omstandigheden kunnen op de keuze van dit tijd-
stip van invloed zijn. Het kan b.v. zijn, dat men reden heeft te
wezen voor een ongewenst sterke emotie. Aan de andere kant mag
men niet tekortschieten in eerbied voor het sacrament door het
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lichtvaardig zonder voldoende reden te laten toedienen. Zeer zeker
mag het toegediend worden, ook als er slechts verwijderd gevaar
van sterven is; dus eigenlijk bij iedere op zichzeff ernstige ziekte,
al is de toestand nog niet zo, dat men de dood met grote waarschijn-
lijkheid moet verwachten.

Volgens de katholieke leer is dit sacrament niet noodzakelijk
ter zaligheid, maar bij achterwege blijve ervan wordt de zieke een
groot geestelijk goed onthouden. Bovendien gelooft de katholiek
aan de incidentele mogelijkheid, dat het ontvangen van het sacra-
ment ook een direct gunstige uitwerking op de lichamelijke toe-
stand van de zieke heeft.

Ook bij een ,,mors subita" bedenke men, dat nog korte tijd (men
neemt aan enkele uren) na de dood de bediening kan plaats hebben,
omdat het moment, waarop de dood werkelijk intreedt, niet met
absolute zekerheid is vast te stellen.

Als het gevaar voor sterven na een algeheel of bijna geheel her-
stel - waarbij de patiënt b.v. al weer naar buiten mocht - zich her-
haalt, is het plicht hem wederom te laten bedienen. Ook wanneer
na een langere periode, b.v. van een jaar, een betrekkelijke ver-
betering weer plaats maakt voor een vererging van de toestand.
Bij een zo langdurig verloop der ziekte zal men als arts overigens
kunnen volstaan met te wijzen op dergelijke veranderingen in de
toestand, als men merkt dat de patiënt of zijn omgeving zich hier-
van niet voldoende rekenschap geven. Immers ook de geestelijke zal
zijn aandacht aan de patiënt blijven schenken en - zo nodig attent
gemaakt - op eigen initiatief handelen.

De arts zorge er voor, dat bij een bevalling, zo het kindje in
levensgevaar verkeert, dit zo spoedig mogelijk gedoopt worde.
Dreigt onmiddellijk gevaar, dan heeft hij zelf de doop te verrichten.
Hij dient daarbij liefst wijwater of, zo dit niet aanwezig is, na-
tuurlijk water (bronwater, regenwater, leidingwater) ook al is het
niet geheel zuiver in de zin van rein, schoon, over het hoofd of,
zo dit onmogelijk is, (maar ook dàn alleen, b.v. doordat de vrouw
nog in partu is) over een ander lichaamsdeel uit te gieten. Het ge-

bruiken van een desinfectans in gebruikelijke concentratie gemengd
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of gesteriliseerd water is geoorloofd als er medische indicatie voor
is. Er zij nog op gewezen, dat het water moet vloeien; met bespren-
keling kan niet worden volstaan. Terwijl het water vloeit, spreekt
hij, die het water doet vloeien, de volgende woorden hoorbaar uit:
,,Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest". De formule wordt niet besloten met het woord ,,Amen".
Zo iemand uit hoofde van zijn eigen overtuiging de sacramentele
woorden niet mag uitspreken, is hij zedelijk verplicht dit tijdig
mede te delen, zodat er voor gezorgd kan worden, dat een ander
aanwezig is, die de ceremonie kan verrichten.

Komt bij een moeilijke en geprotraheerde partus een ander deel
dan het hoofd eerst te voorschijn, dan doopt men bij gevaar van
sterven op dit deel, maar dan voorwaardelijk. De formule luidt
dan: ,,indien ge hiervoor ontvankelijk zijt, doop ik U in de Naam. . .
enz." Is het kind dan levend geboren en nèg in gevaar van sterven,
dan moet het opnieuw gedoopt worden, nu op het hoofd. De for-
mule luidt dan: ,,indien ge niet gedoopt zijt, doop ik U in de Naam
... enz."

Ook de onrtjp geboren vrucht moet gedoopt worden wanneer ze

zeker leeft. Bij twijfel voorwaardelijk; de formule luidt dan: ,,in-
dien ge leeft, doop ik U in de Naam. .. enz." Is het ei nog klein
en in z'n geheel uitgestoten met nog intacte vliezen, dan moet men
deze eerst breken, want het dopen op de vliezen is (evenals het
dopen op de navelstreng) ongeldig. Het breken der vliezen stelt hier
geen moreel probleem, omdat ze hun betekenis voor het leven der
vnrcht hebben verloren. Het beste kan men het ei geheel onderdom-
pelen - eventueel de vliezen onder water openen - om zeker te
zijn, dat bij opheffen uit het water dit over het hoofdje vloeit.

Gevallen, waarbij het doopsel intra-uterien zou moeten worden
toegediend, doen zich praktisch niet meer voor. Bij een nog niet
levensvatbare vrucht mag men de vliezen niet breken, want dit
staat gelijk met het opwekken van abortus en dit is en blijft onge-
oorloofd, ook met het doel om te dopen. Blijft dus de theoretische
mogelijkheid, dat er geen redelijke hoop meer is, dat een levens-
vatbare vrucht, al is het maar gedeeltelijk, geboren zal worden en
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dat geen sectio caesarea mogelijk is, nöch het afhalen van enig deel
(ecclampsie, hydrocephalus).

Dan mag men de vliezen breken, als dit tenminste op nchzelÍ
niet de levenskansen van het kind daadwerkelijk vermindert en voor
de moeder geen ernstig risico schept.

Men kan dan het water (gesteriliseerd of gedesinfecteerd) met
een steriele spuit op het voorliggende deel richten en daarbij de ge-
wone doopformule uitspreken. Een intra-uterien doopsel is altijd
slechts dubieus geldig. Wordt het kind dus toch nog levend ge-
boren, dan moet het - als het nog in gevaar van sterven is - opnieuw
gedoopt worden, maar dan voorwaardelijk: ,,Indien ge niet ge-
doopt zijt, doop ik U in de Naam. . . enz." Men moet dan ook niet
intra-uterien dopen zolang er nog een redelijke kans is, dat het
kind levend ter wereld komt.

Overlijdt een zwangere dan verlangt de kerk, dat direct na het
intreden van de dood sectio caesarea geschiedt, als men vermoeden
kan dat de vrucht nog leeft. Datzal vóór de vierde maand vrijwel
zeker niet het geval zijn. Volstrekte zekerheid wordt niet vereist.
Verondersteld wordt, dat er iemand aanwezig is, die de sectio kan
verrichten zonder de foetus in gevaar te brengen. De plicht sectio
caesarea te doen begint dus van kracht te worden wanneer het
moraliter zeker is, dat de moeder is gesuccombeerd en blijft aan-
wezig tot het moraliter zeker is, dat het kind is gestorven.

Levende monstra moeten altijd gedoopt worden. Bij dubbelmon-
stra is soms moeilijk uit te maken of er één of twee individuen zijn.
Bij twijfel dope men het ene onvoorwaardelijk en het eventuele
andere voorwaardelijk. Bij deze laatste doop luidt dan de formule:
,,Indien ge hiervoor ontvankelijk zijt, doop ik U in de Naam. . .
enz." Desnoods - en bij tijdsgebrek - kan men veelvoudige monstra
tegelijk dopen door het water op elk hoofd uit te gieten en de for-
mule in meervoudige zin uitspreken.

Ook een doodgeboren kind moet onmiddellijk voorwaardelijk
gedoopt worden als de harttonen nog kort (enkele uren) voor de
geboorte gehoord werden. (De formule luidt dus: ,,Indien ge leeft,
doop ik U in de Naam. .. enz."). Hierbij geldt dezelfde overweging
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als bij het toedienen van het H. Oliesel na een mors subita.
Er is een bepaald gebied, waar de medicus zich t.a.v. zijn r.k.

patíënten bijzonder in acht behoort te nemen. En wel dat, betref-
fende het waagstuk der geboorte-beperking. De r.k. kerk wijst
kunstmatige geboortebeperking ten stelligste af. Alle middelen, on-
verschillig of zij onder de naam van Neo-Malthusianisme of als
geboorteregeling worden aanbevolen, worden afgewezen, als in
strijd met het natuurrecht en dus onzedelijk in zich. Vele medici
zijn om medische of ook wel andere motieven geneigd deze in be-
paalde gevallen aan te bevelen. De medicus, wetend dat hij op
godsdienstige bezwaren stuit, make geen gebruik van het over-
wicht dat hij zou kunnen ontlenen aan zijn positie; hij mag dus
zelfs niet op deze praktijken doelen, maar respectere de bezwaren
als primair aan de zijne. Dit is het directe uitvloeisel van de reeds
eerder in dit hoofdstuk gestelde voorrang van godsdienstige motie-
ven boven alle andere. Dat wil niet zeggen, dat de medicus niet in
bepaalde gevallen om ernstige redenen zijn verantwoorde mening te
kennen mag geven over een uit medisch oogpunt gewenste of zelfs
noodzakelijke beperking van het kindertal. Dan kan men wijzen
op de mogelijkheid van periodieke onthouding, die volgens de
katholieke moraal toelaatbaar is indien hiervoor ernstige redenen
bestaan. Immers, hierbij grijpt men niet gewelddadig in in de na-
tuurlijke orde der dingen, maar men maakt alleen een verstandelijk
beredeneerd gebruik der natuur, wat op zichzelf. niet goed of niet
kwaad behoeft te zijn. Het wordt dit eerst door de bedoeling, die er
achter ligt. Vandaar de voorwaarde, dat er ernstige redenen moeten
zijn.

Of die er zijn is een vraagstuk, dat de patiënt met zijn geweten,

eventueel in overleg met zijn geestelijke raadsman, dient op te los-
sen. Maar zelfs wanneer de echtelieden de periodieke onthouding
om ernstige redenen in gelijkgezindheid aanvaarden, bereid om de
nodige zelfbeheersing op te brengen, behoeft men niet de ogen te
sluiten voor de gevaren, welke deze methode ongetwijfeld in zich
bergÍ. Op de arts rust dan verder de plicht omtrent de praktische
uitvoering duidelijke toelichting te geven. De kerk veroordeelt de
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door preservatieve maatregelen gedenatureerde geslachtsdaad, om-
dat dit neerkomt op een onnatuurlijk gebruik maken van een na-
tuurlijk vermogen, dat God de mens gaf om te gehoorzamen aan
Zijn gebod: ,,Gaat en vermenigvuldigt U".

Wat voor schade systematisch toegepaste contraceptie zou kun-
nen aanrichten op biologisch terrein, kan men in het midden laten;
doch de schadelijke repercussies op de psyche zijn niet te looche-
nen. Men denke hier, behalve aan de natuurlijke afkeer, ook aan
de schuldbelastende gevoelens, die neurotische reacties kunnen op-
roepen; juist bij hen, die in deze door opvoeding en vermaning ge-
neigd zijn tot gewetensonderzoek. Menigmaal leert overigens de
ervaring, dat het leven veel meer mogelijkheden van aanpassing
heeft dan men eerst geneigd is te denken; dat moeite en zorg zelf
vaak nieuwe energieën opwekken; dat ook lichamelijke bezwaren,
die voor een volgende zwangerschap deden vrezen, vaak veel beter
overwonnen werden dan men kon vermoeden; kortom, dat het
,,durf te leven" van fundamentele betekenis is.

Veel moeilijker is het voor de medicus, dat de katholieke leer,
indien bij de bevalling het leven van de moeder alleen te redden
is door opoffering van het kind,, het direct doden van de yrucht
verbiedt. Volgens deze leer is het geïntendeerde doden van een on-
schuldige ongeoorloofd, ook al zou nren een goed doel voor ogen
hebben; het doden mag dus niet het middel zijn om het leven van
de moeder te redden, hoe kostbaar dit ook zij.

Het leven is een onvervreemdbaar recht; voor de moeder geldt
dit niet meer of minder dan voor het kind. Beider leven is even
heilig. Als men het leven der moeder van groter waarde acht, ver-
geet men dat men de mogelijkheden van het kind niet kan beoorde-
len en dat men dus twee grootheden vergelijkt, waarvan de ene vol-
komen onbekend is. Ook kan men niet zeggen, dat men voor het
doden van het kind het minste van twee kwaden kiest. Want de
twee kwaden zijn evenmin te vergelijken; ze zijn niet van dezelfde
orde: de dood van de moeder is een fysiek kwaad, het opzettelijk
doden van het kind een zedelijk kwaad.

Toch zullen vele medici meer uit gevoelsoverwegingen zulk een
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afkeer hebben van het ,,opofferen" van de moeder in een dergelijk
geval, dat zijzich hier voor een gewetensconflict geplaatst zien. Is
de arts huisarts, dan kan hij een r.k. specialist in consult roepen;
is hijzelf specialist, dan zal hij zich voor dit geval moeten terug-
trekken en een r.k. collega, of een collega die in dit opzicht diens
opvattingen huldigt, de behandeling overlaten.

Gelukkig komen dergelijke gevallen, dank zij de vooruitgang
der medische wetenschap, slechts uiters zelden meer voor. De moei-
lijkheid is daardoor vrijwel theoretisch geworden.

Het streng afwijzend standpunt, dat de r.k. kerk inneemt ten
opzichte van de abortus provocatus, berust eveneens op de veroor-
deling van het geïntendeerd doden van een onschuldige. De vrucht
immers wordt van het moment der conceptie af als een levend men-
selijk wezen beschouwd. Ook op medische indicatie is daarom de

abortus provocatus ongeoorloofd. De moeilijkheden, die zich hier
voordoen en de oplossing ervan zijn mutatis mutandis dezelfde, als
zo juist hierboven geschetst. Ook hier kan men met voldoening wij-
zen op het feit, dat deze zich steeds zeldzamer voordoen, naarmate
het medisch kennen en kunnen vorderingen maakt.

Het indirect, niet bedoelde doden van de vrucht, dat voortvloeit
uit een behandeling, welke bedoeld is als middel om de moeder te
genezen van een bestaande ernstige ziekte of afwijking, is geoor-
loofd wanneer aan een viertal voorwaarden is voldaan. Men heeft
hier dan te maken met een ,,handeling met een dubbel effect",
d.w.z. een daad, die een goed èn een kwaad gevolg heeft. De daad
mag gesteld worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

l. ze mag niet intrinsiek, io zichzelf, slecht zijn;

2. de bedoeling moet goed zijn;

3. het goede gevolg moet onmiddellijk uit de daad voortvloeien;

4. er moet een ernstige reden zijn om de daad te stellen, zodat
er een redelijke verhouding is tussen beide gevolgen.

Men mag dus b.v. een carcinomatetze zutatgere uterus extirpe-
ren, waarbij men moet bedenken, dat, als het zonder gevaar voor
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de moeder kan worden uitgesteld tot de vrucht levensvatbaar is ge-
worden, men tot dit uitstel zedelijk verplicht ís.

Ingewikkeld zijn de verhoudingen bij ectopische graviditeit. De
morele beoordeling van sommige gevallen is nog onderwerp van
discussie tussen de moralisten. Een bevredigende oplossing zal ntet
gevonden kunnen worden aleer de medische wetenschap verdere
duidelijke gegevens verschaft. Men handele hier naar eigen gewe-
ten, waarbij met al het voorgaande zoveel mogelijk rekening gehou-
den dient te worden.

Beschouwt men een tubaire zwangerschap zelf als een patholo-
gische toestand en de zwangere tuba als een pathologisch orgaan,
een ernstig gevaar inhoudend voor het leven van de moeder, dan
zal men ook een niet gebarsten tuba, welke een niet levensvatbaar
maar wel levend foetus bevat, mogen wegnemen.

Het is niet ondenkbaar dat in een der bedoelde dramatische ge-
vallen de patiënte, voor de harde werkelijkheid gesteld, terugschrikt
voor de consequenties, die zij, als uit de eigen principes voort-
vloeiende, heeft te aanvaarden. De arts mag zich daarom dan nog
niet gerechtigd achten om zonder meer te handelen volgens zijn
eigen inzicht. Hij bedenke, dat de keuze onder emotionele hoog-
spanning gedaan, later, als de bezinning is weergekomen en de stem
van het geweten weer gehoord wordt, betreurd kan worden en
wroeging kan geven. Zo ooit, dan is hier vooral contact met de
zielzorger op z'n plaats. Is dit niet mogelijk, dan wijze men op de
grote zedelijke verantwoordelijkheid, die de patiënte (c.q. de echt-
genoot) op zich neemt.

De snelle ontwikkeling van de medische wetenschap heeft de
laatste tijd nog allerlei moraal-theologische vraagstukken aan de

orde gesteld, waaromtrent reeds een respectabele hoeveelheid litera-
tuur geraadpleegd kan worden. Hoewel de discussie onder de r.k.
moraaltheologen hier en daar in volle gang is, kan men omtrent de
volgende problemen wel van een algemeen aanvaarde mening
spreken.

Omtrent mutilatie is het volgende standpunt wel algemeen aan-
vaard. Men verstaat onder verminking het verwijderen of func-
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tioneel vernietigen (onwerkzaam maken) van enig lichaaamsdeel of
orgaan, dat voor de integriteit van het gehele lichaam noodzakelijk
is. Dit is op zichzelf ongeoorloofd.

BloedtransÍusie en huidtransplantatie binnen redelijke grenzen
zijn, zo beschouwd, geen verminking voor de donor. Amputatie of
extirpatie van zieke organen of lichaaamsdelen vallen hier niet
onder: hierdoor immers wordt het welzijn van het gehele lichaam
gediend.

Orgaantransplantatie ten behoeve van anderen, waarbij de donor
een verminking ondergaat, welke niet noodzakelijk is voor het
eigen lichamelijk welzijn, is te veroordelen. Cornea-transplantatie
na de dood is geen verminking volgens de boven gegeven definitie.
Evenmin het afstaan van een gezond hoornvlies van een oog dat
blijvend blind is.

Yoor obductie is het verwerven van kennis in het belang van
de medische wetenschap een voldoende reden ter rechtvaardiging.

Prefrontale lobotomie (leucotomie) wordt geoorloofd geacht on-
der de volgende voorwaarden:
er moet een ernstige geestesstoornis zijn;
.de operatie moet verricht worden door een bevoegde chirurg, die
de hiertoe nodige toestemming heeft van of namens de patiënt;
ze moet een laatste toevlucht zijn, waarbij toch nog redelijke hoop
op succes kan bestaan (een juiste verhouding tussen de goede en de
kwade gevolgen dus);
,er moet een juiste verantwoorde nabehandeling mogelijk zijn.

Bij sterilisatie onderscheidt men de directe en de indirecte; onder
de eerste verstaat men de sterilisatie, die op zichzelf doel is of mid-
del tot een ander doel; zij is als zodanig veroordeeld. Indirect
noemt men haar als ze onrechtstreeks gewild is, als een der normale
gevolgen van een chirurgische ingreep, die nodig is voor de gezond-
heid van het gehele lichaam. Als zodanig is ze toegestaan (hier
geldt weer de regel van de handeling met dubbel effect).

Castratie kan als therapeutische maatregel in aanmerking komen,
'wanneer bij psychisch gestoorden een abnormaal versterkte (en
.mogelijk ook nog abnormaal gerichte) libido tot uiting komt, mis-
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schien mede door een ernstige verzwakking van de wil. Dan kan er
een verminderde toerekeningsvatbaarheid zijn of kan deze geheel
ontbreken. IIet zal vaak moeilijk zijn de mate van toerekenbaar-
heid vast te stellen. Overleg met ter zake kundige collegae en gees-
telijken zal hier wel steeds geboden zijn. Men bedenke, dat castratie
een ernstige verminking betekent, wanneer men niet alleen de ana-
tomische verhoudingen in het oog vat, maar ook de gewichtige
functie van het betrokken orgaan. Men moet dus weer overwegen
of de ernst van de verminking in redelijke verhouding staat tot het
goed dat er mede bereikt zal worden, terwijl de kans op succes
redelijk groot mo€t zijn. Wanneer dan andere minder ingrijpende
methoden hebben gefaald of niet in aanmerking kunnen komen en
de patiënt of diens wettige vertegenwoordiger zijn toestemming
geeft, is castratie zedelijk geoorloofd. Ook bedenke men, dat vol-
gens de opvattingen der r.k moraaltheologen een zwakke wil en,/of
een sterke aandrang op zichzelf, zonder dat er dus sprake is van
een werkelijk ziekelijke stoornis, geenszins van de verantwoordelijk-
heid voor eigen daden ontslaau.

Euthanasie in de zin van een einde aan het leven maken wordt
steeds zedelijk ongeoorloofd geacht. (flet leven is heilig en een on-
vervreembaar recht).

Het voorzichtig toedienen van bedwelmende middelen om pijn
te verlichten of te verdoven, is geoorloofd wanneer er relatief ern-
stige redenen voor bestaan (handeling met dubbel effect).

Wat betreft het experimenteren op mensen kan verwezen worden
naar de toespraak, door Paus Pius XII op 14 september 1952 ge-
houden tot de deelnemers aan het eerste internationale congres
voor histopathologie van het zenuwstelsel. Daarin worden 3 criteria
gesteld om proeven en methoden van onderzoek te rechtvaardigen.

Deze criteria zijn:

a. het belang van de medische wetenschap;
b. het persoonlijk belang van de te behandelen patiënt;
c. het belang van de gemeenschap.

De vraag is dan of deze belangen stuk voor stuk en tezamen als
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criteria een absolute waarde hebben öf slechts binnen bepaalde
grenzen.

ad a. I{et vermeerderen en verdiepen van kennis is in zich goed

als streven om tot de waarheid te komen; doch de wijze, waarop
dit doel wordt nagestreefd kan ongeoorloofd zijn, b.v. wanneer
daarbij het recht van anderen wordt aangetast of een moreel voor-
schrift van absolute waarde wordt geschonden. De wetenschap nu
is niet de hoogste waarde, waaraan alle andere orden van waarden
ondergeschikt zijn - aldus de Paus. Zo zijn de vertrouwensrelatie
arts-patiënt en het persoonlijk recht van de patiënt op het fysiek en
geestelijk leven en zijn psychische en morele onschendbaarheid
waarden, welke boven het wetenschappelijk belang uitgaan.

ad b. Wat het belang van de patiënt betreft, geldt allereerst dat
de arts geen enkele maatregel kan nemen, geen enkele ingreep kan
doen zonder de toestemming van de patiënt. De arts heeft over de
patiënt slechts de macht en de rechten, welke deze laatste hem
geeft, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet en stilzwijgend. De pa-
tiënt van zijn kant kan niet méér rechten afstaan dan hij zelf. bezit:
hij is niet absoluut meester van zichzelf, van zijn lichaam en geest;
hij is slechts vruchtgebruiker, geen eigenaar, en heeft dus in deze
geen onbeperkte macht. De patiënt heeft dus niet het recht om zich
aan experimenten te onderwerpen, wanneer dit ernstige venryon-
dingen, mutilaties, functiestoringen of gevaren meebrengt of ten-
gevolge heeft.

Dit geldt ook voor de psychische component van zijn persoonlijk-
heid. Het in zich opwekken van alle lusten in de seksuele sfeer is
moreel ontoelaatbaar, ook wanneer dit bedoeld is als therapeutische
methode ter bevrijding van remmingen, verdringingen en psychi-
sche complexen. Hier geldt een wet van onschendbaarheid en per-
soonlijke zuiverheid, van zelfrespect, welke verbiedt zich aldus te
storten in de wereld van seksuele neigingen en voorstellingen.

De grenzen voor arts zowel als patiënt hier aangegeven, gel-
den ook voor de wettige vertegenwoordigers van hen, die niet in
staat zijn om over zichzelf. en hun aangelegenheden te beschikken
met de volheid van hun verstand.

269



ad c. Hier gaat de Paus uit van het standpunt, dat de mens als
individu uiteindelijk niet aan het nut van de gemeenschap onderge-
schikt is, maar dat integendeel de gemeenschap er is voor het indi-
vidu.

De gemeenschap nu is, als een geheel beschouwd, geen fysieke
eenheid welke op zichzelf. bestaat en haar individuele leden zijn er
geen integrerende delen van.

Daarentegen is het fysieke organisme van de mens wel als ge-
heel een op zichzelf bestaande eenheid; hier is elk lidmaat een in-
tegrerend deel, volgens de gehele natuur bestemd om in het geheel
van het organisme te worden ingeschakeld. Daarbuiten heeft zulk
een lidmaat geen zin, geen doel; het is geheel door de totaliteit van
het organisme geabsorbeerd.

In de gemeenschap zijn de individuen slechts medewerkers voor
de verwezenlijking van een gemeenschappelijk doel. De overheid
als hoofd der gemeenschap, het openbaar gezag, heeft niet het
recht om over het fysiek organisme der medewerkers te beschikken;
wel het recht om eisen aan hun activiteit te stellen. Een recht nu,
dat men zelf niet bezit, kan men ook niet aan een ander - in casu
een arts - overdragen.

Wanneer echter proefnemingen op het lijk of het dier niet vol-
doen of praktisch onuitvoerbaar blijken, zal de medische weten-
schap zich willen oefenen op haar onmiddellijk object: de levende
mens. De eis, dat elk gevaar en e/t risico moet zijn uitgesloten,
zou daarbij ieder onderzoek verlammen en kunnen neerkomen op
nadeel voor de patiënt. Dan moet de beoordeling van de mate van
gevaar aan de ervaren kundige medicus worden overgelaten. Er
blijft echter een graad van gevaar, welke de moraal niet kan toe-
laten. Zijn er redelijke kansen op succes en geeft de patiënt zijn
toestemming, dan is de proef geoorloofd. Ongetwijfeld werken de
eisen der moraal hier, bepaalde gÍerl'zen stellend, remmend op het
wetenschappelijk onderzoek. Doch deze werking, aldus de Paus,
is te vergelijken met de functie der dijken, die het al te onstuimig
wassende water beletten onherstelbare schade aan te richten.
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Wil men als aÉs in staat zijn om rekening te houden met de op-
vattingen van het protestantse deel van zijn patiënten, dan moet
men begrip hebben voor het feit, dat wij hier niet te doen hebben
met absolute uitspraken, die van bovenaf worden gedaan en dan
voor allen geldend zijn, maar dat tenslotte elke protestant voor
zichzelf. zal moeten beslissen wat hij meent, dat juist of onjuist is.
Men spreekt dan van ,,in zijn eigen geweten overtuigd zijnde".

Nu is het geweten van de een anders dan van de ander en zo
krijgen wij grote variatie in opvattingen. Men kan dus aantreffen
ongeargumenteerde vrijere opvatting, waarbij men doet wat in een
bepaald geval met eigen geweten strookt. Soms zal de medicus
reacties en opvattingen aantreffen, die hem vreemd en onbegrijpe-
lijk, misschien ook onsympathiek zijn. Maar hij vergete dan niet,
dat het mede zijn taak kan zijt zich van de achtergrond van dit
alles rekenschap te geven. En dan zal hij meermalen ervaren, dat
achter het starre conservatisme, achter de bevooroordeelde opvat-
tingen, weliswaar niet altijd maar toch heel dikwijls, hogere levens-
opvattingen zijn te vinden. Zelfs waar men geneigd is te spreken
van overdreven orthodoxie, waar men geneigd is te denken aan
dode vormen, zal men toch voorzichtig moeten zijn met zijn oor-
deel.

Dit alles neemt niet weg, dat er uitvoerig beredeneerde uitspraken
zijn van bepaaalde vooraanstaande protestanten, die in hun kring
grote invloed hebben, en zo stemmen de opvattingen van verschil-
lende orthodoxe protestantse groepen - met behoud dus van de
steeds aanwezige persoonlijke en subjectieve factor - tot op grote
hoogte overeen.

In het algemeen vergete men bij een protestant niet de dominee
erbij te betrekken als daartoe aanleiding en mogelijkheid is, zowel
bij psychische conflicten als bij ernstig verloop der ziekte.

Het vraagstuk der geboortebeperking is ook in de ogen der
orthodoxe protestanten zeer belangrijk. In het algemeen is men
van opvatting, dat men hiertoe niet mag overgaan uit opportunis-
tische of egoïstische motieven, maar dat men slechts weloverwogen
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en op grond van ernstige redenen zal ingrijpen in de natuurlijke
gang van zaken.

Men moet dus wel zeer goede gronden hebben de ,,kinderzegen"
te weigeren. Is men evenwel in een bepaald geval overtuigd, dat het
toepassen van een beperking juist is, dan lopen de meningen uit-
een over de toelaatbare middelen. Blijkens de literatuur op dit ge-
bied zijn er orthodoxe protestanten, die de anti-conceptionele mid-
delen beslist verwerpen. Andere orthodox protestantse autoriteiten
menen, dat niet de middelen toelaatbaar of ontoelaatbaar zijn, maar
dat het doel - n.l. de beperking - toelaatbaar of ontoelaatbaar is.

Is het doel in een bepaald geval ontoelaatbaar, dan is e/k middel
onjuist; ook de onthouding. Is het doel geheel verantwoord, dan
maakt het voor hen principieel geen verschil welk middel men ge-
bruikt, ook al zijn zij praktisch wel huiverig voor anti-conceptionele
middelen.

Van de medicus zal men voor zijn advies tot geboortebeperking
en eveneens voor andere ingrijpende adviezen als abortus enz. een
streng medische indicatie verwachten. Is deze strenge medische indi-
catie aanwezig, dan zal men slechts zelden moeilijkheden hebben
met zijn protestantse patiënten, waarbij het van groot belang is deze
medische indicatie op tactische wijze naar voren te brengen; duide-
lijk tot uiting te brengen, dat men ernstig met de overtuiging van
de patiënt rekening wil houden en bereid is medisch de verantwoor-
ding te aanvaarden.

Gezien de variatiemogelijkheden in de persoonlijke opvattingen
zal men ook hier goed doen in bepaalde gevallen contact op te
nemen met of voor advies te verwijzen naar de predikant.

Voor allerlei andere problemen, zoals de abortus provocatus, het
opolferen van de vrucht teneinde het leven van de moeder te be-
houden, de mutilatie, de orgaanlransplantatie, de obductie, de
leucotomie, de sterilisatie en de castratie geldt in het algemeen bij
protestanten, dat de medische indicatie doorslaggevend is voor de
morele waardering van het advies, dat de arts geeft, en van de in
te stellen behandeling, die hij eventueel zal toepassen. In grote lijnen
is de protestantse opvatting over euthanaste en experimenten op
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mensen dezelfde als de voren omschreven rooms katholieke op-
vatting.

In ons land waarborgen de medisch-ethische inzichten van de

artsen gelukkig een grote mate van zekerheid, dat de medische
indicatiestelling zelden in conflict zal komen met de religieuze op-
vatting van de patiënt; het zal voor de artsen daarom in het alge-

meen niet al te moeilijk zijn rekening te houden met het boven-
staande.

Voor minder orthodoxe protestantse kringen geldt, dat de per-
soonlijke opvatting in nog sterkere mate de doorslag geeft. Dit
geldt evenzeer voor niet kerkelijk georiënteerden. De medicus ver-
gete nooit, dat er in alle groeperingen zeeÍ velen zijn, die een eigen
opvatting hebben over wat moreel wel of moreel niet geoorloofd
is, een opvatting waarvan de waarde zeker niet bepaald wordt door
de vraag of zij meer of minder ,,streng" schijnt. In alle gevallen zal
de arts zich hebben af te vragen of hetgeen hij meent dat nodig
is, of ook of datgene wat de patiënt van hem vraagt, wel in overeen-
stemming is met de hem bekende geestelijke en morele structuur
van zijn patiënt. Deze geestelijke en morele structuur immers kan
maken, dat de patiënt later gekweld wordt door ernstig zelfverwijt
en in vele gevallen zal hij zljn vertrouwde arts dankbaar zijn als
deze - ook al vindt de medicus dit zelf misschien ongemotiveerd -
hem, de patiënt, ernstig op die mogelijkheid wijst; soms ook hem
nu reeds argumenten verschaft om de ongemotiveerdheid van dit
zelfverwijt duidelijk te maken.

Steeds zij een arts uiteindelijk bereid de uitgesproken opvatting
of overtuiging van zijn patiënt te respecteren, ook al meent hij,
datdeze ongemotiveerd is; ook al ziet hij zich daardoor beperkt in
de mogelijkheid de, volgens zijn opinie juiste, medische hulp te
verlenen. De arts kan dan op alle hem ten dienste staande manieren
zijn patiënt of zijn familie proberen te overtuigen en dat dient hij,
als het om belangrijke dingen gaat, zeker te doen; maar als dit op
geen enkele manier gelukt, dan kan er uiteindelijk een moment ko-
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men, dat hij zich bij deze overtuiging neerlegt en daarmede ten
volle rekening houdt, zelfs al is dit soms moeilijk. Wanneer hij zich
echter hierbij voor een gewetensconflict geplaatst ziet en zich naar
eigen geweten niet bij deze overtuiging kan neerleggen, zalhij zrch
moeten terugtrekken.

Een arts zal des te meer respect voor zijn opvatting kunnen ver-
wachten en ook dagelijks ervaren, naarmate hij zelf ook in staat
is respect voor de opvattingen van zijn patiënten op te brengen.
Volgt de medicus de hierboven aangegeveD gedragslijn, dan is er
ook geen reden om te vrezen voor conflicten of wrijvingen tussen
aÍs en zielzorger.

Indien een aÍs onvoldoende respect heeft voor deze opvattingen,
heeft hij het aan ziclrr,elf. te wijten als een geestelijke of predikant
hem tegenwerkt of een andere arts pousseert. De geestelijke of
predikant kan hiervoor gegronde redenen hebben, indien hij de
ervaring heeft opgedaan, dat een bepaalde arts de godsdienstige of
zedelijke belangen van zijn parochianen of gemeenteleden schaadt.
De arts, die dergelijke verwijten hoort, doet goed te trachten in con-
tact te komen met de geestelijke. Voorzover een en ander op mis-
verstand berust, kan een gesprek alleen maar voor beide paÍijen
opvoedend werken. Zou blijken, dat de arts zich bewust stelt tegen
de opvatting van de kerk, dan mag hij zich er niet over beklagen,
dat de dienaren der kerk doen wat zij hun plicht achten.

Terloops zij hier opgemerkt, dat de arts, die bij een dergelijke
controverse tussen de geestelijkheid en een of meer plaatselijke col-
legae gepousseerd wordt, zich geen met de medische ethiek strij-
dige reclame of propaganda late welgevallen. Het zal soms nodig
zijn, dat hij zich daarvan dan openlijk distancieert.

De toelaatbaarheid van kunstmatige inseminatie is in de jaren
1949-19 57 uitvoerig bestudeerd vanuit verschillende levensbeschou-
wingen.

In 1949 werd het r.k. standpun, weergegeven in een uitspraak
van Paus Pius XII, waarin de kunstmatige inseminatie als regel
wordt veroordeeld.
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Wel mag men bepaalde kunstgrepen toepassen, die de eenmaal
op normale, natuurlijke wijze gestelde geslachtsdaad bedoelen te
helpen om het doel te bereiken (dus b.v. opzuiging en dan dieper
inbrengen van het in de vagina geloosde semen of instrumentele
oprekking der toegangswegen).

Men kan de argumentering in de pauselijke toespraak in het kort
aldus samenvatten: Niet alleen het primaire huwelijksdoel, maar
ook de totale betekenis van de menselijke seksualiteit, vooral van
de natuurlijke huwelijksdaad, zowel voor de progenituur als voor de
eigen persoonlijkheid van de gehuwden, eisen een natuurlijke in-
seminatie. Anders negeert men de waarden, die aan de door de
Schepper zelf gewilde natuurlijke handelwijze eigen zijn en waar-
door alleen de huwelijksdoeleinden, zowel de bovenpersoonlijke
als de persoonlijke, harmonieus te bereiken zijn en het welzijo zo-
wel van kroost als verwekkers gewaarborgd wordt.

In het jaar 1956 verscheen in het juni-nummer van ,,Zedet-
opbouw", het tijdschrift van de Christelijke Vereniging 7*den-
opbouw, een uitvoerige beschouwing van protestants christelijke
zijde.Hierin wordt de heterologe inseminatie, dus met sperma van
een donor, eveneens absoluut afgewezen, terwijl de homologe in-
seminatie, dus met sperma van de echtgenoot, niet principieel on-
aanvaardbaar wordt geacht. Niet alleen worden na de geslachtsdaad
bepaalde kunstgrepen toelaatbaar geacht, zoals dit ook van r.k. zijde
wordt gezien, maar ook wordt gesteld, dat, principieel gezien, de
wijze waarop het sperma wordt verkregen en ingebracht secundair
is, al is het wel degelijk van zeer groot praktisch belang de natuur
zoveel mogelijk te volgen.

Van de zijde van de generale synode der Nederlands Hervormde
kerk verscheen in 1957 een rapport over de kunstmatige insemina-
tie bij de mens. De inseminatie met sperma van een donor, de
heterologe inseminatie dus, wordt volledig veroordeeld; binnen het
huwelijk wordt de inseminatie met sperma van de echtgenoot in
het algemeen niet ongeoorloofd geacht.

In 1955 verscheen van de hand van de Christelijke Vereniging
van Natuur- en Geneeskundigen en de Calvinistische Juristen Ver-
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eniging in Nederland een publikatie over dit onderwerp, waarin
dezelfde opvatting tot uiting kwam als in de twee reeds genoemde
rapporten. Wij citeren uit deze verhandefing: ,,Het monogame
huwelijk heeft, niet alleen in de christelijke kerk, doch óók in de
rechtsorde van de staat, zozeeÍ een vaste plaats gekregen, dat ik (de
schrijver is de secretaris van de Ned. Anthropogenetische Vereni-
ging) tot de oveÍuiging ben gekomen, dat een arts, die zijn mede-
werking verleent aan het kunstmatig insemineren van een vrouw
met sperma van een donor, in strijd handelt met de medische ethiek.
Hij grijpt in in de integriteit van het huwelijksleven, al geschiedt
dit op indicatie van onvruchtbaarheid en met de beste bedoelingen.
Zelfs al zou er een stringente eugenetische indicatie zijn, dan nog
mag hij niet heteroloog kunstmatig insemineren.

Wij mogen niet zonder meer voorbijgaan aan de nood van hen,
wier huwelijk onvruchtbaar is gebleven. Maar het middel van de
heterologe inseminatie mag, naar mijn mening, niet worden gehan-
teerd om aan de wensen van het echtpaar tegemoet te komen. Ik
zeg dit met nadruk, niettegenstaande er geen directe biologische
bezwaren bestaan en er zelfs eugenetisch nieuwe aspecten geopend
worden. Al ziet de vmcht er gaaf en verlokkelijk uit, zij is ge-
groeid aan een giftige plant. Met Loeffler ben ik het eens wanneer
hij in een lezenswaardig artikel de kunstmatige inseminatie een
grensoverschrijding noemt en een Absinken in Materialismus".

Tenslotte wijzen wij nog op een nota, welke het Humanistisch
Verbond in 1957 opstelde als een voorlopige standpuntsbepaling.
Hierin wordt, in tegenstelling met de r.k en de protestants chris-
telijke opvatting, de kunstmatige inseminatie met sperma van een

donor, de heterologe inseminatie dus, niet zonder meer afgewezen.
Wel wordt gewezen op de vele praktische en theoretische moeilijk-
heden, terwijl gezegd wordt, uit psychologische overwegingen, dat
slechts in zeer bijzondere gevallen heterologe kunstmatige insemi-
natie aanvaardbaar is, omdat er voor alle betrokkenen een net van
complicaties ligt.

Met nadruk willen wij er op wijzen, dat, in overeenstemming
met hetgeen in dit hoofdstuk is geschreven over andere problemen,
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welke zozeer ingrijpen in de religieuse en morele opvattingen van
de overgrote meerderheid van ons volk, ook ten aanzien van de
kunstmatige inseminatie voor de artsen in Nederland moet gelden,
dat een zéér grote mate van voorzichtigheid is geboden.

Het ligt voor de hand, dat men in een plaats, waar een bepaalde
godsdienstige richting sterk overheerst, ook het liefst een gelijk-
gezind medicus heeft. Vooral de jonge arts moge intussen beden-
ken, dat hem van de zijde zijner geloofsgenoten niet altijd louter
goeds is beschoren. Natuurlijk geeft het zich verbonden weten in
eenheid van geloof, het zich veilig voelen ook in situaties, die ge-
wetensconflicten kunnen oproepen, een zekere band. Toch blijkt
deze niet altljd zó stevig, dat hij niet, - soms met verbluffend gemak
- verbroken kan worden.

Begrijpelijk is dit, wanneer het vertrouwen in de kunde geschokt
wordt. Vaak ook ligt de oorzaak in verschil van karakter en tempe-
rament. neringziekte, jalouzie enz., die verwijdering geven.

Daartegenover zal hij ervaren. dat als hij zich met al zijn kennis,
ijver en warmte oprecht in dienst stelt van zijn patiënten, hij waar-
dering zal oogsten, ongeacht het verschil in religie of levensbe-
schouwing.

Een moeilijk punt voor de behandelende aÍs is in hoeverre hij
de patiënt kan, mag of moet inlichten over de eventuele ernst van
zijn toestand.

Hierover bestaat onder artsen een groot verschil van gevoelen,
maar in dit verband is het belangrijk, dat de arts daarbij ook zal
hebben te rekenen met de religieuze opvattingen van zijn patiënt.

Vele patiënten zullen er ernstige bezwaren tegen hebben als hun
arts hen pertinent onjuist inlicht over hun toestand. Sommige pa-
tiënten zullen zelfs tegen hun behandelende arts zeggen: ,,Vertel
mij maar precies waar het op staat. Ik weet liever de waarheid en
zal die ook rustig aanvaarden." Als de arts deze laatste patiënt
gelooft, en hem een eventuele harde waarheid onverbloemd vertelt,
dan zal hij dikwijls opschrikken van de reactie, die dit töch bij de
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patiënt verwekt. Men late zich dus niet alleen door de patiënt
leiden. De een verdraagt meer dan de ander en de een vraagt meer
dan de ander. Men ga met tact te werk; vertelle geen directe leugen
en lichte in het algemeen liever de familie in. Of men bepaalde vra-
gen zal trachten te ontwijken is een kwestie van tact. Men zal er
zich echter steeds weer over verwonderen, dat een fatale vÍaag zo
zelden gesteld wordt en dat een ontwijkend antwoord er op zo dik-
wijls wordt aanvaard!

Maar toch zal hierdoor de patiënt dikwijls rijp gemaakt worden
om tenslotte de waarheid te vermoeden, te begrijpen en te verwer-
ken. Veel begrip voor het gehele psychische leven van de patiënt
is hiervoor nodig, en zal de juiste weg doen vinden in moeilijke
situaties.

Men wete als arts, dat zcer vele patiënten leven uit de overtui-
ging, dat dit leven niet het enige en ook niet het belangrijkste is
en men onthoude dezulken de mogelijkheid van een geestelijk rij-
pingsproces niet. Ook hier verzuime men niet tijdig een geestelijke
in te schakelen.

Er zijn nog vele terreinen waarbij de arts rekening moet houden
met de religieuze opvattingen van de patiënt, zoals b.v. waar het
huwelijksproblemen betreft. Het zou te ver voeren hierop in dit
bestek nader in te gaan.
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Hooldstuk XXI

PROEVEN OP MENSEN EN OBDUCTIES

1. PROEVEN OP MENSEN.

Er is een Spaans spreekwoord: ,,'Wanneer gij de macht hebt, zal
ik u zeggen wie gij zijt".

Wij hebben de waarheid hiervan ondervonden in de bezettings-
tijd en een van de meest afschuwelijke ervaringen was de wijze,
waarop ,,proeven" op mensen werden genomen.

Nu is de medicus ook een machtig man: machtig door zijn per-
soonlijk gezag, door dat van de professie en door de positie, die de
geneeskunde in het maatschappelijk bestel inneemt.

De arts zij zich steeds bewust, dat hij zijn geestelijke macht alleen
ten goede mag aanwenden. Bij het onderwerp dat wij hier bespre-
ken, komt het er op aan te weten, wanneer een handeling de pa-
tiënt, respectievelijk de geneeskunde, ten goede komt en waar hier
de grenzen van het geoorloofde liggen.

De eerste waag is: Waar begint een medische diagnostische of
therapeutische handeling het karakter te krijgen van een proef. Men
kan verdedigen, dat elke medische handeling onzekere elementen
insluit en daarom steeds min of meer het karakter heeft van een
proef. Op die wijze vertroebelt men het probleem door sofismen.

Alles wat wel overwogen is en primair gericht is op het welzijn
van de patiënt, zal als regel geen aanleiding geven om de vraag
toelaatbaar of niet toelaatbaar te stellen. Daarentegen zal aan een
handeling, die alleen nut kan opleveren voor de geneeskundige
wetenschap en de patiënt nadeel kan bezorgen, steeds een zorgvul-
dige afweging van die vraag moeten voorafgaan. De grote meerder-
heid der gevallen ligt tussen deze twee uitersten en stelt ons telkens
voor andere problemen.

Hierbij wordt in de bestaande literatuur veelal de ,,toestemming"
van de ,,proefpersoon" belangrijk geacht.

Het feit echter van de bovenaangeduide geestelijke machtspositie
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van de arts, doet ons aan deze toestemming niet een zo ver strek-
kende, bijna alles beheersende betekenis, hechten.

In de W.M.A. is het onderwerp ter discussie gesteld en is er een
rapport over uitgebracht. Verder hebben wij ter beschikking een
later uitgegeven rapport, dat door een Commissie uit de Gezond-
heidsraad werd uitgebracht. Wij willen hiervan alleen de conclusies,
waarmee wij ons geheel kunnen verenigen, vermelden en verwijzen
degene die, hetzij omdat hij persoonlijk met de problematiek gecon-
fronteerd wordt, hetzij omdat hij om andere redenen belang stelt in
het onderwerp, naar de volledige publikatie in Medisch Contact
van 31 mei 1956 blz. 310 e.v.

De Commissie beveelt de volgende richtlijnen aan ten aanzien
van proeven (ingrepen), die enig risico, bijzonder ongerief of pijn
voor de mens met zich kunnen brengen.

a. Bij experimenten op mensen is de verantwoordelijkheid van de
onderzoeker primair, niet de bereidheid van de proefpersoon.

b. Het is gewenst dat de onderzoeker andere deskundigen van zijn
beraamd onderzoek op de hoogte brengt, het besef van verant-
woordelijkheid zal hierdoor worden vergroot.

c. Bij ingrepen gericht op vermeerdering van kennis en ter ver-
krijging van vaardigheid en ervaring waarbij risico, bijzonder
ongerief of pijn aan de ingreep is verbonden, wordt toestem-
ming van de vrij beslissende, volledig ingelichte proefpersoon
noodzakelijk geacht.

d. Ingrepen waaraan een aanzienlijk risico is verbonden, ook al is
aan de voorwaarde van volstrekte vrijwilligheid en volledigc
voorlichting voldaan, acht de Commissie niet in overeenstem-
ming met de aard en de doelstelling van de medische weten-
schap.

e. Indien de functie van experimentator en die van behandelend
arts in één persoon is verenigd, zijn ingrepen die gevaar voor de
proefpersoon met zich brengen niet geoorloofd zonder inscha-
keling van een adviescollege, aangezien de behandelend arts,
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tevens experimentator, niet de aangewezen persoon is de al of
niet toelaatbaarheid van het risico te beoordelen.

f. Een proef op een mens moet onmiddellijk worden beëindigd als
de proefpersoon dit wenst of indien onverwacht gevaar op-
treedt, hetgeen inhoudt dat ingrepen waarvan de gevolgen niet
ongedaan kunnen worden gemaakt (bijv. het inbrengen van
geïnfecteerd plasma) niet toelaatbaar zijn.

g. Het behoeft nauwelijks te worden vermeld, dat elk niet strikt
onvermijdelijk lichamelijk of geestelijk lijden en gevaar moet
worden voorkomen.

h. Proeven (ingrepen) op kinderen gepaard gaande met risico of
bijzonder ongerief of pijn acht de Commissie niet aanvaardbaar.

i. Groepsonderzoekingen in kindertehuizen, rusthuizen en huizen
voor ouden van dagen en dergelijke, welke onderzoekingen met
risico, bijzonder ongerief of pijn gepaard gaan, zijn niet toe-
laatbaar.

j. Proeven op krankzinnigen gepaard met ingrepen, die meer dan
normaal risico, bijzonder ongerief of pijn met zich brengen,
acht de Commissie niet aanvaardbaar.

k. Proeven op gevangenen, gepaard met ingrepen, die meer dan
normaal risico, bijzonder ongerief of pijn met zich brengen,
acht de Commissie niet aanvaardbaar,

l. Tenaanzien van proeven (ingrepen) op patiënten die geacht
worden lijdende te zijn aan een onherstelbare ziekte, spoort
de Commissie aan tot de meest mogelijke terughoudendheid
ook al bieden dergelijke patiënten zich voor een proef (ingreep)
aan.

m. Proeven op stervenden worden onder alle omstandigheden door
de Commissie als ontoelaatbaar verworpen.

n. Een patiënt mag niet met onnodige onderzoekingen worden
lastig gevallen. Diagnostische ingrepen, die enig gevaar voor
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de patiënt kunnen opleveren, zijn alleen verantwoord iodien een
doeltreffende therapie daarvan het gevolg kan zijn. De Com-
missie is daarom van mening, dat bij een routine-onderzoek
niet onder alle omstandigheden van allerlei nieuwe methoden,
die niet zonder gevaar zijn, gebruik behoort te worden gemaakt.

Dit laatste punt ligt formeel eigenlijk even naast het zuivere idee
van een proef, maar het is praktisch van het grootste belang. Het
hier boven gestelde is een probleem voor de arts bij zeer veel pa-
tiënten. Hoewel de bedoeling wel duidelijk is, bevat dit punt in zijn
kortheid toch geen formulering die voldoende houvast geeft. Het
is hier niet de plaats om door casuïstiek te trachten de ingewikkeld-
heid van deze problematiek te illustreren; aan de ene kant zijn er
gevallen, waarin schade werd gezien van ingrepen, waarvan men
meent dat ze bij zorgwldige overweging achterwege hadden kunnen
blijven, anderzijds hebben alleen ,,pour acquit de conscience" ge-
dane onderzoekingen soms gegevens opgeleverd, die een geheel
nieuwe kijk op het ziektegeval en de behandeling daarvan gaven.
De regel, die nog het beste houvast geeft is, handel met uw patiënt
zoals gij zoudt wensen, dat er met u gehandeld werd, indien gij in
zijn geval verkeerdet. Men bedenke daarbij nog, dat pijn, enz. voor
de een een groter trauma betekent dan voor de ander, zodat men er
toch niet geheel en al uitkomt door zichzelf op de plaats van de
patiënt te denken.

2. OBDUCTIES.

De arts zal, af.gezien van hetgeen wettelijk is of zal worden voor-
geschreven, bij het besluit van het verrichten van obductie en bij
het uitvoeren ervan, met de grootst mogelijke omzichtigheid te
werk moeten gaan.

Soms is een obductie van groot belang uit een justitieel oogpunt;
in deze gevallen gelast de officier van justitie de obductie met de
bedoelng, de doodsoorzaak te doen vaststellen teneinde aldus tot
een juiste berechting te komen. De verantwoordelijkheid voor een
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dergelijke obductie berust uiteraard bij de autoriteit die deze heeft
gelast. Daarnaast zijn obducties steeds van groot belang uit me-
disch oogpunt bezien en wel voor de medische wetenschap, voor
de controle op diagnostiek en therapie, ter voorkoming en bestrij-
ding van epidemieën, voor het onderwijs aan studenten in de ge-
neeskunde, voor de nascholing van artsen en yoor de opleiding van
specialisten.

Zonder dat het noodzakelijk lijkt hier verder op in te gaan, kan
men stellen, dat dit medisch belang uitermate groot is. Het is der-
halve uit een wetenschappelijk oogpunt gewenst, dat het aantal
verrichte obducties zo groot mogelijk zij.

In het hoofdstuk Arts en Godsdienst is uiWoerig besproken, dat
de medische ethiek eist, dat men ernstig rekening houdt met gods-
dienstige bezwaren. Dit geldt stellig ook bij het verrichten van ob-
ducties, maar ook andere bezwaren, berustende op piëteitsgevoe-
lens of louter op sentimentsoverwegingen, kunnen doorslaggevend
zijn voor de beslissing een obductie al dan niet te verrichten.

Het is een eis van medische ethiek, dat men in het algemeen een
obductie niet zal verrichten alvorens de familie in de gelegenheid
te hebben gesteld, de overledene nog te zien. Ook dient men de
familie gelegenheid te geven, bezwaren tegen de voorgenomen ob-
ductie tot uiting te brengen. Dat de obductie niet verricht worde,
voordat de dood met absolute zekerheid vaststaat, is een vanzelf-
sprekendheid; even vanzelfsprekend lijkt het, dat ervoor wordt
zorggedragen dat na de verrichte obductie het lichaam met uiterste
kiesheid in een zo toonbaar mogelijke toestand wordt gebracht.

Zoals zo dikwijls geldt ook hier, dat een nauwkeurig tegen el-
kaar afwegen van de belangen van de patiënt (en diens nabestaan-
den) tegenover die van de wetenschap noodzakelijk is, teneinde tot
een beslissing te komen welke deze belangen zoveel mogelijk dient
en die tevens in overeenstemming is met de medische ethiek.
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Hoofdstuk XXII

DE DOKTER ALS PATIËNT

YERSLÀvINGSVERGIFTEN

loen onlangs een jonge collega, die ging promoveren, een van
ons vroeg of men niet een mooie stelling voor hem wist, werd hem
geantwoord: Verdedig de stelling: ,,Het is geenszins noodzakelijk,
dat een arts, als hij zelf ziek is, slechter wordt behandeld dan de
minste van zijn patiënten."

De collega Iachte even; hij begreep, dat er gespot werd, maar
de grond van de spot ontging hem. Hij wist niet, dat naast een
aantal artsen, die zich in geval van ziekte gedragen zoals een pa-
tiënt betaamt er anderen zijn, die dit niet kunnen of niet willen.
Enkelen van hen lopen met hun kwalen van de ene specialist naar de
andere. Velen echter willen de kwalen, waaraan zij lijden, niet er-
kennen; willen ze niet grondig laten onderzoeken en dienovereen-
komstig doen behandelen.

De wijsheid, dat ook ernstige kwalen in het beginstadium vaak
nog behandelbaar zijn, schijnt alleen bestemd voor hun patiënten.
Voorzichtigheid, voorzorg en therapie zijn voor hen zelf niet nodig.
Deze dokters kennen voor zichzelf slecht twee categorieën van ziek-
ten: die, welke vanzelf overgaan en die, waaraan toch niets te doen
is. Is dit een gebrek aan kennis? Nauwelijks; men vindt deze op-
vatting onder de knapsten.

Wat zijn dàn de oorzaken? Er zijn natuurlijk allerlei psycholo-
gische en materiële omstandigheden, die hiertoe leiden; maar in
wezen komt het er op neer, dat deze artsen zichzelf willen bedok-
teren. Een analyse van de functie van de dokter leert hoe verkeerd
dit is. In zijn verhouding tot de patiënt is de dokter de deskundige,
objectieve en gezaghebbende raadgever.

Van deze drie eigenschappen kan de eerste bij de arts, die zich-
zelf behandelt, min of meer aanwezig zijn, sommige kwalen kan
men op de bij zichzelf waargenomen verschijnselen goed diagnosti-

284



seren; andere vragen voor de diagnose onderzoekingen, die men
niet bij zichzelf. kan verrichten.

De tweede eigenschap echter, de objectiviteit, is persé zoek als
patiënt en dokter identiek zijn.

En de derde eigenschap, waar het gaat om het gezag van de
arts over zijn patiënt, is dit niet de hoofdoorzaak, waarom de hulp
van een collega niet wordt ingeroepen?

Is de arts-patiënt niet beangst, dat hem beperkingen zullen wor-
den opgelegd, waarvan hij ergens in zijn achterhoofd goed weet,
dat zij noodzakelijk en redelijk zijn? De vrouw van de zieke is
maar al te vaak degene, die het wel ziet en probeert de zaak in
goede banen te leiden. Maar van haar wordt de gezagsverhouding
nog minder aanvaard.

En nu de ,,way out"? Ach, die is zo kinderlijk eenvoudig. Iedere
arts moet net als iedere andere burger een huisdokter hebben; een
doodgewone goede huisdokter, die hij vertrouwt en wiens raad
hij opvolgt, zoals hij verwacht, dat zíjtr patiënten zijn raad op-
volgen.

Wie dan de taak opgedragen krijgt een collega te behandelen,
zal bemerken, dat hieraan wel eens bijzondere problemen vast-
zitten. Hij zal misschien eerder dan anders specialistische raad moe-
ten inroepen. De prognose zal extra zorg geven. Maar de leiding van
de behandeling blijve ook hier in één hand. Het zwalken van de
ene specialist naar de andere tot de patiënt er één vindt, die hem
naar de mond praat. is voor de arts evenmin gewenst als voor de
gewone burger.

Het zal niet altijd gemakkelijk blijken tegenover een collega vol-
doende prestige te ontwikkelen. De wereldberoemde chirurg
Kocher werd eens geconsulteerd door een medische hoogleraar, die
zowel bekend stond om zijn uitgebreide kennis als om zijn scepsis,
en die maar niet kon besluiten het hem reeds van vele zijden ge-
geven advies tot operatie op te volgen. Toen nu ook Kocher als zijn
oordeel had gegeven, dat operatie aangewezen was, begon de op-
positie. ,,Aber geehrter llerr Kollege" en Kocher kort: ,,Ich be-
handle keine Kollegen, nur Patienten" waarmede het pleit gewon-
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oen was. De zieke arts gedrage zich als patiënt en worde behandeld
als patiënt.

Er is nog een bijzonder gevaaÍ in het zelf-dokteren gelegen.
Ieder weet, hoe aÍsen en apothekers bijzonder bedreigd worden
door het gevaax van het morfinisme. Ook hier mist de arts, die
nchzelÍ bedoktert, de natuurlijke beschermer, die elke patiënt in
een gezaghebbend huisarts vindt.

Een arts, die een pijnlijke aandoening heeft, Iegge de gehele ver-
antwoordelijkheid voor de pijnstillende middelen in handen van
een collega. En deze handele als tegenover een patiënt; hij schrijve
het recept, hij eise ook, dat geen herhaling hiervan zonder een
nieuw recept, door hem zelf. af. te geven, plaats vinde.

Hij zij er zich van bewust, dat een aantal mensen op grond van
hun psychische of somatische constitutie een verdovende injectie
als zodanig ,,verlossend" ervaren, dat zii1, ook onaÍhankelijk van
pijn of moeilijkheden, zelfbeheersing nodig hebben om niet naar
de morfinespuit te grijpen. Zeker is dit niet bij iedereen zo, maaÍ
wij weten in dit opzicht niets van onze patiënten. De arts zi1 er Àch
dus van bewust, dat bij voorbeschikte personen de eerste injectie
de weg tot het morfinisme kan openen.

Adviezen als ,,neem maar een beetje pantopon of morfine" zijn
funest. Ook een dokter is een mens, wien niets menselijks vreemd
is en die somtijds moet staan onder het gezag van zijn collega.

Wie wel eens een geval van verslaving heeft medegemaakt, be-
seft hoezeer het de plicht is van iedere arts alles te doen wat nodig
is om het ontstaan van verslaving te voorkomen, resp. te trachten
de slachtoffers zo snel mogelijk weer in het juiste spoor terug te
brengen. Neiging tot uitstel van maatregelen of halfslachtigheid
bij het doorvoeren hiervan kan de zaak alleen erger maken.

Sinds, naast de verdovende middelen, de wekamines zijn geko-
men, is de zaak nog erger geworden. Het aantal gevallen onder art-
sen is relatief groot en hier zijn de nadelen nog groter dan in ande-
re beroepen.

In de eerste plaats is de genezing sterk bemoeilijkt door het feit,
dat de arts zich gemakkelijk alle geneesmiddelen kan verschaffen.
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Hij is ten deze alleen op zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel
aangewezen en het is de bij uitstek noodlottige circulus vitiosus in
deze gevallen dat juist het verantwoordelijkheidsgevoel door de ver-
slaving wordt afgestompt.

Verder leidt het werk, dat in lichamelijk en geestelijk opzicht
zulke zware eisen stelt, zo licht naar de vlucht in de verdoving voor
wie deze eenmaal als een ,,paradis artificiel" heeft ervaren.

Tenslotte richt de arts-morfinist niet alleen ziclraelf en zijn gezir
te gronde, maar vormt hij ook een gevaar voor de volksgezondheid,
omdat hij zijn werk niet op verantwoorde wijze kan verrichten. De
tuchtrechter kan hem op deze gronden de bevoegdheid tot het uit-
oefenen der geneeskunst ontzeggen.

Iedere arts, die op de een of andere wijze met deze gevallen in
contact komt, heeft de plicht met alle middelen mede te werken
aan de maatregelen, die nodig zijn om enerzijds te trachten de pa-
tiënt op de weg die naar herstel voert, te brengen en anderzijds
het kwaad, dat deze patiënt doet, tot een minimum te beperken.

Het is niet zo eenvoudig te zeggen, wat men kan doen. Kent men
de patiënt goed of kan men een collega er in betrekken, die met
hem bevriend is en invloed op hem heeft, dan kan men in een be-
ginnend geval proberen langs die weg iets te bereiken. Men zal der-
gelijke hulp zeker nodig hebben, al was het maar voor steun van
het gezin, doch men make zich geen illusies, dat overreding alleen
hier voldoende is. De morfinist is welwillend en optimistisch, maar
leidt iedereen om de tuin.

In elk geval zal het aanbeveling verdienen eens te gaan praten
met de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid. Men
kan dit ook doen zonder de naam van de betrokkene te noemen,
indien men dit dringend gewenst vindt. Men krijgt dan vanzelf-
sprekend alleen een algemeen advies, maar men bedenke dat, be-
halve psychiaters, de Inspecteurs vrijwel de enigen zijn, die een
enigszins ruime eryaring hebben op dit gebied. Zij weten ook, wel-
ke controle-maatregelen bij apotheken enz. genomen kunnen wor-
den en zijn tenslotte degenen, die, als het geval van ernstige aard
is, de bevoegdheid hebben en moreel verplicht kunnen zijn een
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klacht bij het Tuchtcollege in te dienen. De Tuchtrechter kan n.l.
sinds de wetswijziging van 1951 aan een arts, die een gewoonte'
maakt van drankmisbruik of misbruik van verdovende middelen,
de bevoegdheid ontzeggen. Hierbij kan worden bepaald, dat de
ontzegging niet zal ingaan, als de aÍs zich onderwerpt aan een
ontwenningskuur,
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HooÍdstuk XXIil

DE PERS EN DE GENEESKUNDE

Op regelmatige tijden wordt aan het Bureau der Maatschappij
.de waag gesteld, of het Hoofdbestuur geen maatregelen kan nemen
tegen publikatie over medische aangelegenheden, welke de veront-
waardiging der vragers hebben opgewekt. Het antwoord zal dan
wel steeds in die richting moeten gaan, dat door persoonlijk con-
tact getracht kan worden bepaalde uitwassen te voorkomen, maar
dat uiteindelijk de pers haar eigen beleid op eigen veranwoordelijk-
heid voert en er zeer veel waarde aan hecht die zelfstandigheid te
handhaven.

Aangezien bij deze publikaties de artsen als lezers en somtijds
ook als schrijvers betrokken zijn, is het wel op z'n plaats in dit boek-
je iets in het algemeen over deze problematiek te zeggen.

De oorspronkelijke geneeskunde was een onderdeel der priester-
wetenschap en als zodanig in de oudste tijden een geheime monde-
ling overgedragen leer. De geneeskunde in het rijk der farao's
droeg in dit opzicht een gemengd karakter en was al ten dele ge-
seculariseerd.

In het oude Hellas bestond een duidelijke scheiding tussen pries-
ter en geneesheer. Toch is er van het idee van een geheime leer
nog wat gebleven; immers de Hypocratische eed schrijft voor: ,,dat
de geneesheer aan de voordrachten, voorschriften en al het overige
onderricht zal laten deelnemen zijn zonen en die van zijn leer-
meester, benevens de leerlingen, die zich hebben aangesloten en
gehouden zijn aan de medische wet. Niemand anders echter." Dit
betrof echter alleen de leer. Bij de behandeling werd er uitvoerig
met leken gesproken, althans indien de patiënt een vrij man was.
Over de verhoudingen van artsen en patiënten leren wij een en
ander door enige beschouwingen van Plato. ,,De zieken vrn onze
steden", schrijft hij in ,,de Wetten", ,,bestaan uit twee klassen, de
slaven en de vrijen. De slaven worden verzorgd door slaven, die
hen gaan bezoeken of in hun spreekkamers ontvangen. Er is geen
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gesprek tussen de patiënt en de dokter over de bijzonderheden van
het geval, maar met een gezicht van: ,,ik alleen weet het" schrijft
de dokter een praktisch recept voor, zoals een dictator, wiens
woord geen tegenspraak duldt, en gaat over tot de volgende zieke
slaaf; aldus de burgerdokter de zorg voor dit soort zieken bespa-
rend. Maar vrije burgers hebben als regel als dokter een vrij man.
Hij doet een diepgaand onderzoek naar het verloop van de ziekte
van het begin af en naar de diepere oorzaken, pleegt overleg met
de patiënt en met zijn vrienden, leert zelf van de patiënt, evenzeer
als hij deze onderricht en begint door zachte overreding hem langs
het pad te leiden, dat tot volledig herstel moet voeren."

Het is hier niet de plaats de verdere ontwikkeling van het pro-
bleem van de vrijheid en de openbaarheid der geneeskundige weten-
schap van stap tot stap te volgen. Opgemerkt kan wel worden, dat
het gebruik van Latijn als wetenschappelijke voertaal in de Middel-
eeuwen en nog lang daarna een feitelijke barrière tegen een alge-
meen worden van geneeskundige kennis vormde. De uitvinding der
boekdrukkunst en de ontwikkeling van de door het volk gesproken
dialecten tot een beschaafde landstaal, zal men moeten zien als de
krachten, die hier, zij het niet direct dan toch op den duur, radicale
verandering brachten.

Toch blijven ook in de hierop volgende periode niet-Latijnse
geneeskundige geschriften voorlopig schaars. Boerhaave (1668-
1738) publiceerde zijn verhandelingen bijna alle in het Latijn.
Ook de bekende verhandeling van Auenbrugger over de percussie
was in het Latijn (r76o). Corvisar, de lijfarts van Napoleon, schreef
in het Frans (r8o9).

In het begin van de r9e eeuw komen in Frankrijk en Duitsland
de leerboeken in de moedertaal (o.a. Laennec r8r9). Ook verschij-
nen er vertalingen en oorspronkelijke publikaties in het Nederlands
(o.a. van Van Swieten). In het midden van de r9e eeuw is er reeds
een zeer respectabele verzameling dikke leerboeken in moderne
talen.

Hiermede is in principe de geslotenheid der wetenschap voor
de leek opgeheven. In aansluiting daarop ontstaat de populaire ge-
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neeskundige lectuur. Dit heeft tengevolge, dat de arts niet langer
als de alleenweter tegenover zijn patiënt staat, zoals bij Plato te-
genover de slaaf-patiënt.

Zou men nu, indien dit mogelijk ware, deze ontwikkeling onge-
daan willen maken?

Zonder twijfel komt deze gedachte wel eens bij ons op. Zowel
de wijze, waarop het medische nieuws somstijds aan de man wordt
gebracht, als de reactie der patiënten op mededelingen in dagblad,
tijdschrift of encyclopedie geven vaak aanleiding tot moeilijkheden,
hetzij door het verstoren van de vertrouwensverhouding tussen de

arts en zijn patiënt, hetzij door onnodige ongerustheid van de zieke.
Somtijds geven populair wetenschappelijke publikaties aanlei-

ding tot ongewenst-zelf-dokteren, omdat de patiënt algemeen be-
doelde voorschriften buiten zijn arts om op zijn eigen geval gaat
toepassen. In andere gevallen wekken zij onnodige onrust en angst
voor een vermeende ziekte of voor de gevolgen van een ziekte,
waaraan de patiënt lijdt. In zeer veel gevallen leiden zij door het
sensationele karakter der publikaties tot een overschatting van het
allernieuwste.

Dit alles brengt soms bezwaren mee voor behandelende artsen.
Deze moeten nieuwe formules vinden om de vertrouwens-, resp.
gezagsverhouding te handhaven of te herstellen.

Men make zich echter geen illusies, dat vóór deze ,,popularisatie"
het vertrouwen zo onverdeeld was. De kritiek van Molière op de
medische stand is onbarmhartig en evenzo die van Erasmus. Wel
is de kritiek van Shaw in zijn Doctorsdilemma misschien nog scher-
per, maar ook meer opbouwend, omdat zij - nu in de tijd der popu-
Iarisatie - ook meer deskundig is.

Hier staat echter wel het een en ander tegenover, Onze patiënten
willen wij gaarne voldoende inzicht geven in de noodzakelijkheid
van behandeling en de wijze, waarop deze door hun eigen mede-
werking kan worden ondersteund, b.v. bij diabetes, bij tuberculose
enz,

Zonder een zeer populaire voorlichting zou de taak van de arts
in deze zeker zwaarder zijn. Het feit, dat er met onze instemming
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verenigingen bestaan van diabetici, voor spastische kinderen enz.
moet ons doen bedenken dat zonder een zekere algemene ontwik-
keling op medisch gebied ons werk op vele punten tekort zou schie-
ten. Hetzelfde kan gezegd worden voor de bestrijding van carci-
noom, van rheuma, van blindheid, enz.

Voor het succes van alle hygiënische en preventieve maatregelen
is enig medisch inzich bij de bevolking nodig.

Verder zou het niet mogelijk zijn van Overheid en van particu-
liere instanties de noodzakelijke gelden te krijgen voor uitgebreide
dure behandelingsinrichtingen, indien niet door een juiste voor-
Iichting een algemeen vertrouwen in de zich ontwikkelende ge-
neeskunde was gevestigd.

En tenslotte vragen wij ons af of het redelijk zon zijn een juiste
popularisering van de geneeskunde te belemmeren, wanneer wij
zelf. zo dringend behoefte hebben aan een popularisering van ande-
re wetenschappen.

Van moderne fysica kunnen wij slechts in zeer sterk gepopula-
riseerde vorm kennis nemen. Als men ons de eis stelt een vage
notie te hebben van filosophie, sociologie enz., grijpen wij naar
eenvoudige populaire lectuur. Maar zelfs in de geneeskunde leren
wij zeer vaak van ,,populaire" verhandelingen over moeilijke pro-
blemen, die wij niet persoonlijk voor de directe uitoefening van
ons eigen werk dieper behoeven te kennen.

Kunnen en willen wij dan de klok niet terug zetten, wij kunnen
wel trachten een stroom, die gevaren inhoudt, in de goede richting
af te buigen. In de eerste plaats kunnen wij de hand in eigen boe-
zem steken. Ook van zeer bevoegde medische zijde is er wel eens
propaganda voor hygiënische maatregelen gemaakt, die terecht
deskundige kritiek heeft ontmoet. Ieder, die zich met algemene
voorlichting bezig houdt, zal zowel vorm als inhoud van het ge-
publiceerde scherp kritisch moeten bezien.

Verder zullen wij ons altijd weer bewust moeten zijn, dat er aan
onze eigen kritische houding tegenover het gepubliceerde in de
pers, ook als dit de medische pers is, wel eens iets ontbreekt. Dit
geldt vooral de advertenties, op welker suggesties de artsen vaak
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even naïef reageren als de leken op mededelingen uit hun pers.
Tenslotte zullen wij het feit dat er allerlei soort voorlichting,

goede en slechte, bestaat, moeten aanvaarden en onze patiënten, in-
dien deze hierop onjuist reageren, door een rustig gesprek het juiste

inzicht moeten trachten bij te brengen. De alleen-wetende arts is
niet meer van deze tijd; het is de taak van de niet-alwetende arts
zijn patiënten te overtuigen, dat zijn advies, gegrond op ernstige
studie en grote belangstelling, voor zijn patiënt van meer waarde
is dan een sensationele mededeling in courant of tijdschrift.

Onze Maatschappij van haar kant zal de pogingen, reeds in het
verleden aangewend, om de uitwassen te bestrijden, systematisch
voortzetten.

Het medewerken aan populair-wetenschappelijke publikaties
blijft een zaak van individuele verantwoordelijkheid van de schrij-
ver. Wel heeft het Hoofdbestuur hiervoor enkele voorlopige richt-
lijnen opgesteld, die in M.C. no. ro van ro maart 1955 zijn ge-
publiceerd. Wij laten ze hier volgen:

,,In toenemende mate verschijnen er de laatste tijd medische pu-
blikaties in de lekenpers, terwijl er van verschillende zijden bezwa-
ren gemaakt worden tegen inhoud of vorm of opmaak van deze
publikaties.

Het Hoofdbestuur heeft aan de commissie Medisch Ethiek de
vraag voorgelegd, of er aanvaardbare regels op te stellen zijn, die
er toe kunnen medewerken deze stukken op een verantwoord peil
te houden en aan de bezwaren tegemoet te komen.

De commissie is van mening, dat een controle-commissie of een
controle-instantie, die alle stukken vóór hun publikatie zou moeten
beoordelen, niet tot de praktische mogelijkheden behoort. Wel is
de commissie van gevoelen, dat het mogelijk en zeer nuttig zou
zijn een aantal normen op te stellen, waaraan bedoelde publikaties
medisch-ethisch zouden moeten voldoen.

Het Hoofdbestuur heeft deze normen na bespreking en na enkele
wijzigingen te hebben aangebracht, aanvaard, in de overtuiging,
dat verreweg de meeste collegae, die hierbij betrokken zijn, dank-
baar zullen zijn voor richtlijnen, waaraan zij zich kunnen houden.
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De normen zijn de volgende:

r. Het schrijven in de lekenpers vatte men op als een schrijven van
een wetenschappelijk verantwoord arikel in een voor de leek
begrijpelijke vorm. De aanleiding tot de publikaktie kan zijn het
algemeen belang of een vraagstuk dat de algemene belangstel-
ling verdient, of de wens om voorlichting te geven over een
nieuwe medische vinding, of om het publiek veÍrouwd te maken
met een moderne wijze van onderzoek of behandeling, enz.
Steeds worde een dergelijke publikatie zoveel mogelijk algemeen
gehouden, vervalle men niet teveel in casuïstiek en geve niet
teveel een persoonlijke mening weer, maar de opvattingen, die
in geneeskundige kringen geldig zijn.

z. Het is niet geoorloofd in medische publikaties in de lekenpers
reclame te maken voor zichzelf, noch voor anderen, noch ook
voor instellingen, terwijl er voor gezorgd dient te worden, dat
ook de schijn hiervan wordt vermeden. Het vestigen van de
aandacht op anderen of op instellingen, in verband met jubilea
of onderscheidingen, kan in bepaalde omstandigheden vanzelf-
sprekend alleszins op zijn plaats zijn.

3. De schrijver van een medische publikatie in de lekenpers moet
niet alleen zoÍEen, dat de inhoud van het stuk medisch verant-
woord is en voldoet aan de bovengenoemde eisen, maar hij
moet er zich tevens zoveel mogelijk van overtuigen, dat de

,,make-up" van het stuk, zoals de illustraties, de koppen en de
gebruikte letteíypen, juist is en in overeenstemming met de
waardigheid van het beroep en met de inhoud van het artikel.

4. Het is ongewenst, dat een arts zijn publikaties in de lekenpers
vergezeld doet gaan van een foto van zichzelf.

Het Hoofdbestuur is zich bewust, dat deze normen misschien
later uitgebreid of gewijzigd zullen moeten worden, maar het ver-
trouwt niet alleen, dat de leden der Maatschappij met deze normen
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rekening zullen houden, maar ook dat de Nederlandse Pers bereid
zal blijken te zijn in de geest van deze normen mede te werken aan
een verantwoorde voorlichting van het publiek, Het algemeen be-
lang kan slechts waarlijk gediend worden, als de beroeps-ethiek
van de arts, zowel als van de pers, streng in het oog gehouden
wordt".
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ADDENDUM

Eed van Hippocrates.

De oudste optekening van de eed, die Hippocrates gezworen heeft en
zijn leerlingen deed zweren, vindt men in een elfde eeuws handschrift,
dat zich bevindt in de Sint Marcus Bibliotheek te Venetië.
Zij htidt, in een oude vertaling, aldus:

,,Ik zweer bij Apollo, den Genezer, bij Asklepios, bij Hygieia, bij
Panaceia en alle goden en godinnen, hen tot getuigen makend, naar
mijn vermogen en oordeel, dezen eed, deze verbintenis ten uitvoer te
zullen brengen.

Dat ik hem, die mij deze kunst leerde, gelijk zal stellen met mijn
ouders, have en goed met hem zal deelen, hem op zijn verlangen in
zijn nooden tegemoet zal komen, zijn kinderen op één lijn zal stellen
met mijn broeders, hun, als zij dat onderricht wenschen, deze kunst
zal leeren zonder belooning en schuldbewijs; aan de voorschriften,
voordrachten en al het overige onderricht zal laten deelnemen mijn
zonen en die van mijn leermeesters, benevens de leerlingen, die zich
hebben aangesloten en gehouden zijn aall de medische wet. Niemand
anders echter.

De geneeskundige behandeling zal ik aanwenden ten nutte der zieken
naar mijn vermogen en oordeel; vàn hen houden wat ten verderve of
tot letsel kan zijn. Ik zal aan niemand, ook niet op zijn verzoek,
eenig doodelijk geneesmiddel toedienen, noch mij leenen tot eenig ad-
vies van dien aard; evenmin zaleen vrouw een pessarium voor miskraam
van mij bekomen. Want rein en vroom zal ik mijn leven leiden en
mijn kunst uitoefenen.

Ik zweer geen steenlijders te zullen snijden, doch bij die operatie
voor deskundigen plaats te zullen ruimen.

Waar ik een woning binnentreed, zal ik dat doen in het belang der
zieken, mij onthouden van elke moedwillig verkeerde handeling, in het
bijzonder van lijfsgenot met vrouwen en mannen, hetzij vrijen of slaven.

AI, wat ik tijdens de behandelingzal zierr of hooren, of ook buiten de
praktijk in het leven der menschen, voorzoover dit nimmer mag worden
rondverteld, zal ik verzwijgen, ervan uitgaand dat zulke dingen gehei-
men zijn.

Moge, indien ik dezen eed in vervulling breng en niet breek, het
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mij welgaan in leven en kunst en moge ik bij alle menschen ten allen
tijde eervol bekend staan; bij overtreding echter en meineed moge het
tegendeel mijn lot zijn."

Ochtendgebed van Maimonides (oude vertaling).

,,Sta mij bij Almachtige, in het volbrengen mijner moeilijke taak,
opdat zij gelukke, want zonder Uw bijstand is de mensch zelfs niet tot
het geringste in staat.

Beziel mij met liefde tot mijn kunst en Uwe schepselen; laat niet toe,
dat geld of roemzucht mijn daden beïnvloeden, want deze vijanden der
waarheid en menschenliefde kunnen mij licht op dwaalwegen voeren en
mij van mijn plicht Uw kinderen wel te doen, afhouden.

Verruim mijn hart, zoodat dit steeds bereid is arm en rijk, wiend en
vijand, den kwade zoowel als den goede te helpen.

Laat mij in den lijder alleen den mensch zien; geef mij de kracht mij
aan het bed van den zieke te beheerschen, zoodat zich geen vreemde
gedachten aan mij opdringen en al mijn ervaring en kennis mij geheel
ten dienste staan om hem te helpen. Schenk mijn zieken vertrouwen in
mij en mijn kunst, opdat zij mijn voorschriften en aanwijzingen getrou-
welijk opvolgen.

Verleen mij, o God, geduld en zachtheid, wanneer een zieke mij
weerstreeft.

Schenk mij gematigdheid in alles, behalve in mijn verlangen naar
kennis.

Ceef mij bescheidenheid, z.oodat hoogmoedige gedachten over mijn
bekwaamheid ver van mij blijven.

Omgord mijn lendenen als met een pantser, wanneer onkundigen mij
bespotten, opdat mijn geest ongekwetst blijve en ondanks andere in-
vloeden de waarheid oprecht zoeke.

Indien echter wijzere mannen mij het betere willen leeren, laat mijn
geest dankbaar den aangewezen weg volgen, want het gebied der
artsenijkunst is groot.

Àmen."

Eed of beloÍte bij het artsexamen.

,,Ik zweer (beloof), dat ik de genees-, heel- en verloskunst volgens de
daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en ver-
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mogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat itr die
uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of ter mijner kennis is
gekomen, tenzij mijne verklaring, als getuige of deskundige in regten
gevorderd of ik anderszins tot het geven van mededeling door de wet
verpligt worde.

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat beloof ik)."

Declaration of Geneva, aangenomen door de W.M.A. in 1948.

,,Op het ogenblik, dat ik word opgenomen onder de beoefenaren van
het medisch beroep, verbind ik mij plechtig mijn leven te wijden aan
de dienst der mensheid.

Ik zal mijn leermeesters de achting en dankbaarheid betonen, die
hun verschuldigd is.

Ik zal mijn beroep nauwgezet el waardig uitoefenen.
Ik zal de gezondheid van mijn patiënt en van een ieder, die zich aan

mij toevertrouwt in mijn hoedanigheid van gcneesheer, als mijn voor-
naamste zorg beschouwen.

Ik zal het geheim eerbiedigen van wie zich aan mijn zorg toever-
trouwt.

Ik zal met al mijn kracht de eer en de edele tradities van het medisch
beroep hooghouden.

Ik zal mijn collega's als mijn broeders beschouwen.
lk zal niet gedogen, dat godsdienstige-, nationale-, ras-, partij-, of

standsoverwegingen zich stellen tussen mij en mijn patiënt.
Ik zal absolute eerbied bewaren voor het menselijk leven van de

bevnrchting af.
Zelfs onder bedreiging zal ik mijn medische kennis niet aanwenden

in strijd met de wetten der menselijkheid.
Dit verklaar ik plechtig, vrijwillig en op mijn woord van eer."

International code of Medical ethics. *

Adopted by the Third General Assembly of THE WORLD MEDICAL
ASSOCIATION, London, Engeland, October 1949.

Duties of Doctors in General

A DOCTOR MUST always maintain the highest standards of profes-
sional conduct.
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A DOCTOR MUST practice his profession uninfluenced by motives
of profit.

THE FOLLOWING PRACTICES are deemed unethical:

a) Any self advertisement except such as is expressly authorized by
the national code of medical ethics.

b) Collaborate in any form of medical service in which the doctor
does not have professional independence.

c) Recciving any money iu connection with services rendered to a
patient other than a proper professional fee, even with the know-
ledge of the patient.

ANY ACT, OR ADVICE which could weaken physical or mental
resistance of a human being may be used only on his interest.

A DOCTOR IS ADVISED to use great caution in divulging disco-
veries or new techniques of treatment.

A DOCTOR SHOULD certify or testify only to that which he has
persotrally verified.

Duties of Doctors to the Sick

A DOCTOR MUST ALlryAYS bear in mind the obligation of pre-
serving human life.

A DOCTOR OWES to his patient complete loyality and all the
Íesources of his science. Whenever an examination or treatment is
beyond his capacity he should summon another doctor who has the
necessary ability.

A DOCTOR MUST give emergency care as a humanitarian duty un-
less he is assured that others are willing and able to give such care.

Duties of Doctors to Each Other
A DOCTOR OUGHT to behave to his colleagues as he would have

them behave to him,
A DOCTOR MUST NOT entice patients from his colleagues.

A DOCTOR MUST OBSERVE the principles of ,,The Declaration of
Geneva" approved by The World Medical Association.

* De code is niet in het Nederlands vertaald, zloidat de Engelse tekst
wordt opgenomen.
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