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Woord vooraf bij den eersten druk.

Dit boekje is samengesteld naar aanleiding van een behoefte,
welke gevoeld werd door de Nederlandsche maatsch"pprj tot
bevordering der geneeskunst, om aan de artsen - en in de eerste
plaats aan de jonge artsen - als vraagbaak te dienen in sociaal-
geneeskundige zaken.

Het voorstel hiertoe is jaren geleden uitgegaan van de afdee-
lingen Rotterdam en O. en Delft en O., en de uitwerking van dit
voorstel werd door het hoofdbestuur opgedragen aan ondergetee-
kenden.

Met het oog op de bewerking van dit boekje hebben zij gemeend,
ten einde aan de bedoeling er van te kunnen voldoen, aan het
hoofdbestuur het volgende te moeten voorstellen:

ro de redactie van het uit te geven boekje uit de ondergetee-
kenden te doen bestaan en hun het recht te verleenen, zoo noodig,
zich een derde lid toe te voegen;

2' de uitgave te doen geschieden op kosten van de Maat-
schappij, en

3'onder toezicht van het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur ging met deze voorstellen accoord.

Dit boekje kan in tal van vraagstukken den arts tot gids
dienen. Het beschrijft de inrichting en de resultaten van
het werk der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der
geneeskunst, het lichaam, dat op dit oogenblik bijna alle
Nederlandsche artsen onder zijn leden telt. De besluiten en con-
clusies, door de Maatschappij in den loop der jaren genomen err

vastgesteld, vonnen voor ons land een groot deel der geneeskundige
gedragsleer, die geworden en gegroeid is in dien tijd, weloverwogen
en ampel bestudeerd, gewikt en overdacht, geen kunstproduct,
maar ontstaan op historischen bodem, zich vervormend en ver-
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beterend in overeenstemming met de sociale ontwikkeling van
ons volk.

Maar behalve deze besluiten en conclusies kan de arts in dit
boekje vinden veel van wat hij niet weet en toch in het practische
leven noodig heeft, wil hij niet komen te staan in de achterste rijen
in de maatschappij en een slachtoffer worden van de omstandig-
heden. Want dit moet de jonge arts wèl beseffen, dat in ons tegen-
woordig maatschappelijk bestaan alléén kracht kan uitgaan van
de eendrachtige samenwerking, van een vereeniging van vak-
genooten, die met beleid, verstand en overleg hun standsbelangen
voorstaan, overtuigd dat een goede behartiging van de belangen
van den geneeskundigen stand ook ten goede zal komen aan heel
ons volk.

Het is daarom dat onze Maatschappij, doordrongen van het
belang dier samenwerking, dit boekje ter kennismaking aanbiedt
aan den Nederlandschen arts. Hij, die zijn belang en het algemeen
belang goed begrijpt, zal dan ook overtuigd zijn van het nut, zich
aan te sluiten als lid bij de Nederlandsche maatschapprj tot be-
vordering der geneeskunst. De inhoud dezer bladzijden moge er
ook toe medewerken, dat de artsen hun belangen niet alleen in
eigen kring, maar ook in andere kringen, in andere vereenigingen,
waar noodig, verdedigen. In ons maatschappelijk bestaan is men
gewoonlijk lid van tal van vereenigingen. Toch komt het zoo

dikwijls voor, dat de leden van een vereeniging de belangen dier
vereeniging vergeten te verdedigen en voor te staan in andere
corporaties. Juist, indien dit meer in het oog werd gehouden, zou
de samenwerking dier verschillende lichamen meer vruchten
afwerpen voor het algemeen welzijn.

'Behalve een inhoudsopgave, hebben ondergeteekenden aan
het boekje toegevoegd verschillende bijlagen, benevens een uit-
gebreiden klapper. Het voornemen bestaat, jaarlijks een supplement
te doen verschijnen met wijzigingen en toevoegingen, dat aan de
artsen zal worden toegezonden.

Ten slotte houden z1j zich. ten zeerste aanbevolen voor op- en
aanmerkingen, ten einde daarmede bij de uitgave van supple-
menten rekening te houden.

H. H. VAN EYK. Juli r9r5
Den Haag.

C. F. SCHREVE
Amsterdam.
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Opmerkin§,en bij de tweede uitgave.

De redactie heeft gemeend in sommige opzichten te moeten
afwijken van de methode, die bij de eerste uitgave is gevolgd.
Van het uitgeven van een jaarlijksch supplement werd om ver-
schillende redenen afgezien.

In deze uitgave zijn niet meer genoemd de namen der commissie-
Ieden. De voortdurende wisseling van personen, die zitting hebben
in de verschillende commissies, heeft het verkeerde hiervan doen
inzien. Daarom is in elk boekje een losse lijst dier leden gelegd,
die aangeeft hoe de commissies bij de verschijning dezer uitgave
zijn samengestelld.

Voorts is ook, waar het kon, meer gewezen op hetgeen de Maat-
schappij op wetenschappelijk gebied deed en doet.

De rubriek: ,,aanhangsel" is uitgebreid en draagt nu den naam
van: ,,bijvoegsel".

De redactie zegt allen, die zoo vriendelijk \ryaren opmerkingen
te maken en inlichtingen te verstrekken, hartelijk dank en houdt
zich bij voortduring aanbevolen voor opmerkingen.

Dr. H. H. VAN EYK. Juli rgzr Dr. H. PINKHOF.
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Mededeelingen bij de derde uitgave.

Het dagelijksch bestuur benoemde in zijn vergadering van
r7 December Íg2S een commissie voor herziening van het Artsen-
boekje, die zich vormde als volgt:

L. L. Posthuma, Loenen a/d Vecht, voorzitter.
H. H. van Eyk, Huizen (N.H.).

J. G. Schnitzler, Arnhem.
H. Pinkhof, Amsterdam.
H. J. \M. Droogleever Fortuyn, Amsterdam, secretaris.

Na het overlijden van H. H. van Eyk in r93o werd zijn plaats
in r93r ingenomen door C. F. Schreve, Amsterdam.

De heer S c h n il zl e r heeft in r93o zijn functie nedergelegd.

Dr. Schreve overleed op 30 December 1933, na een lang-
durige ziekte, die oorzaak was dat hij aan de herziening van dit
boekje niet veel doen kon.

Maar de opzet van het boekje, de eerste uitgave, is voor een

belangrijk deel zijn werk.
In zijn plaats benoemde het hoofdbestuur den heer A. M. Hartog

te Maarssen.
Gedurende de bewerking van het artsenboekje zijn steeds weer

wijzigingen gekomen in allerlei regelingen, die in dit boekje worden
behandeld.

Het is niet mogelijk geheel bij te zijn en het is niet wenschelijk
de afdoening uit te stellen, en af te wachten: hoe het groeit.

VerschÍllende instellingen, thans behandeld, zijn reeds opge-
heven en andere hebben kans te verdwijnen.

Maar de beteekenis van ons werk moet voor een deel hierin
worden gezocht dat het geschiedenis geeft, die anders verloren
zo:u gàan en dat het door mededeeling van gebeurtenissen een

ruimer inzicht geeft in vele waagstukken.

-ro-



De samerstelling van besturen, commissies en raden, die elk
jaar wisselt, vindt men in de ledenlijst, die door het secretariaat
der Mij. wordt opgemaakt.

Ook voor een bijeenvoeging met inhoudsopgave van de officieele
publicaties in het Orgaan der Maatschappij, zorgt het secretariaat.

Het TijdschiÍt zelf. neemt jaarlijks een inhoudsopgave op en
geeft af en toe een afzonderlijk naam- en zaakregister uit over
meerdere jaren.

Zij, die een uitvoeriger studie willen maken over de vraagstukken
in dit artsenboekje aangeroerd, kunnen in die registers vinden
wat zij daartoe noodig hebben.

Onze Commissie moest zich beperking opleggen en mocht niet
streven naar volledigheid, daar zij anders zou komen met een

uitgave, bestaande uit meerdere boekdeelen.
Het toezenden van verbeteringen en aanvullingen aan het

secretariaat der Mij., waarmede dan rekening kan worden gehouden
bij een nieuwe uitgave, zal zeer worden gewaardeerd. Aldus kan,
mede door het Bureau der Maatschrpprj, datgene worden bijeen-
gebracht, waarvan dan gebruik kan worden gemaakt bij een volgen-
de herziening.

Het boekje is niet in den handel en uitsluitend bestemd voor
leden van de Maatschappij voor Geneeskunst.

De Commissie betuigt haar dank aan allen die op haar verzoek
de noodige gegevens zonden.

Bij deze herziening zijn wij veel dank verschuldigd aan het
Bureau der Mij., in het bijzonder aan de administratrice, mejuífrouw
M. van Breemen.

Uitvoeriger dan artikelen in statuten en reglementen, dan be-
sluiten en regelingen, dan bepalingen en wetten, behandelt dit
Artsenboekje menig vraagstuk.

Als dit alles tot bezonken feiten zal zijn geworden, zullen nieuwe
besluiten en bepalingen, nieuwe regelingen en nieuwe stukken
geschiedenis in een nieuwe uitgave worden ingevoegd.

Tot zoolang moge dit boekje velen tot wegwijzer zijn.

December 1934. L. L. POSTHUMA, voorzitter
Dr. H. J. W. DROOGLEEVER FORTUYN,

secretaris.
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HOOFDSTUK I"

De Maatschappij voor Geneeskunst.

t. Kort gleschledkundt§ overzlcht.

(Liteiatuur: Archief voor geneeskunde, 1846, deel V, bl. zt4; Tijdschrift der
Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, r85o, bl. r3;
T. 1899, II, bI.53; T. rgoz, I, bl. ro8z; T. r9o8, I, bl.58r, T. r9r8, II, bI.5.
Jaarverslagen van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der genees.
kunst en Gedenkboek der Maatschappij van 8 Juli r9z4; T. rgz4, I, bI.536;
T. rgzg, III, bl.3527iT.r93o, I, bl.2r7,355; IV, bl. 5662,58oo, 58o5,58o8;

T. r93r, II, bl. 3523, III, bl. 3778; T. rg3z, I, bl. zo4, 2o5. (*)

De Nederlandsche maatschapprj tot bevordering cier genees-
kunst werd opgericht den zzen October 1849. De stoot daartoe is
uitgegaan van den geneeskundigen kring te Zutphen op voorstel
van zijn lid Dr. A. F. H. de Lespinasse te Vaassen, terwijl
ook reeds Gerrit Jan Mulder, Christiaan van
Nierop en J. P. Heye er vóór dien tijd op hadden aan-
gedrongen; de laatste in de volgende bewoordingen:

,,ltrat gij zoudt kunnen doen? Alles, zoo gij krachtig en eenparig
tot de verbetering onzer geneeskundige inste'llingen wildet samenwerken,
en, met terzijdestelliog of opoffering van enkele tinten van verschil, eenige
groote en degelijke beginselen wildet vaststellen, aankleven en verkondigen.

En hoe ge dit zoudt kunnen en behooren te doen? Door u te ver-
e e n i g e tr eo u, uit uw midden zelf, te doen vertegenwoordigen door
hen, die gij rekendet de hoogste wetenschappelijke kennis, de innigste zucht
voor vooruitgang en ontwikkeling, de onwankelbaarste geestkracht in den
strijd van levenwekkende beginselen te bezitten."

Vóór de oprichting der Maatschappij bestonden reeds genees-
kundige kringen, o.a. te Alkmaar, Amsterdam, Arnhem,'s-Graven-
hage, Groningen, Rotterdam, Tiel, Utrecht, Zuidbroek, Z:utpl:renenz.

De eerste voorzitter der Maatschappij was Dr. G u s t a v
Edu ard Voorhelm Schn ee v oo gt,doorG. J.Mu lder
l1-f , O. ffteratuuropgave wordt met T, bedoeld het Nederlandsch tljdschrift voor
ge neeskunde.
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genoernd de ,,facile princeps", terwijl hij door B J.Stokvis.
in zijn feestrede bij het vijftigjarig bestaan der Maatschappij, werd
betiteld als de kunstvolle, nimmer gekunstelde ,,charmeur", die
zijn kunstbroeders en leerlingen gelijkelijk bekoorde.

De eerste secretaris en mede-oprichter der Maatschappij was

J.n Nicolaas Ramaer, geneesheer aan het krank-
zinnigengesticht te Zutphen.

Tusschen deze beiden en met hen beiden stond J. C. G. E v e r s
als penningmeester, die door Stokvis aldus is beschreven: J. C. G.
E v e r s, de type van den practicus-empiricus, leuk, sceptisch,
scherpzinnig, een geraffineerd \Maarnemer, maar ook een geraffi-
neerd spotter met de tekortkomingen van theoretische bespiege-

lingen en onrijpe verklaringen. E v e r s, die echter noch voor
Ramaer noch voor Schneevoogt onderdeed, waar het
de verheerlijking van de jonge, frissche gezondheidsleer en de
verheffing van den stand der geneeskundigen gold.

Naast dit triumviraat, de voorloopige, en natuurlijk later
blijvende leden van het hoofdbestuur, moeten nog de beide andere
later benoemde voorloopige leden van het hoofdbestuur genoemd
worden, namelijk de groote Gerrit Jan Mulder, de onver-
murwbare, onverbiddelijke tegenstander van Th o r b e c k e, die
in een zijner gevleugelde woorden de in Den Haag bijeenkomende
volksvertegenwoordigers als deskundigen wel Staten-Generaal
wilde noernen, mits men dan ook aan de algemeene vergadering
onzer Maatschappij als die eener samenkomst van deskundigen
den naam van Staten-Speciaal gaf; en als laatste J. B. M o I e-

w a t e r, geneesheer aan het stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam,
van wien Stokvis deze woorden, hooghartig klinkend voor dien
tijd, aanhaalt: ,,dat een ziekenhuis in zijn geheel beschouwd moet
worden als één groot samengesteld geneesmiddel, dat als zoodanig
geheel in de hand van den geneesheer moet gegeven zijn en alleen
onder zijn oppermachtige leiding geheel gunstig verÍnag te werken".

Naast hen werden in de eerste algemeene vergadering van 1849

nog andere hoofdbestuursleden benoemd. Allereerst F r a n s

Cornelis Donders, de beroemde schepper der nieuwere
oogheelkunde en de heerscher op het gebied der physiologie; voorts

Jr., Pieter Heye, de doctor-dichter-denker, de geestelijke
vader der nieuwe geneeskundige Staatsregeling van 1865, maar
ook van onze Maatschappij, waarvan hij 13 jaar lang hoofd-
bestuurder-secretaris was en tevens haar ziel en leidsman; A I i
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C o h e n, de Groninger doctor, bekend als statisticus en historicus;
N. D. Sybrandi, de Amsterdamsche geneesheer, eerste biblio-
thecaris der Maatschapprj; J. J. H o m o e t, de bekende geneesheer

te Arnhem, die op 8r-jarigen leeftijd door S t o k v is op de 5oste
algemeene vergadering werd toegesproken met de woorden: ,,Gij,
dien de liefde voor de menschheid steeds schijnt te verjongen, zljt
het ideaal eens priesters van Askleipios"; en ten slotte de niet
minderbekendechirurg P. van Vollenhoven te Amsterdam.

Van belang voor de geschiedenis onzer Maatschappij is een
rapport eener commissie uit de Maatschappij, namelijk van die
voor,,Geneeskundige Politie en Openbare Gezondheidsregeling",
ongeveer in r85o benoemd. De leden dier commissie waren E v e r s,

Molewater en Donders.

,,Gaat men r'a", zoo schrijÍt zij in haar eerste Rapport, ,,hoe ionig de
algemeene gezondheid verbonden is met de meeste maatschappelijke
belangen, hoe al wat tot onderhoud des levens, tot verhooging van levens-
genot, tot veredeting van <Ien mensch kanstrekken, door veelvuldigeom-
standigheden oorzaak kan worden van ziekte en uoegtijdigen doocl, dan
gevoelt men hoe groot de invloed moet zijn, die door de geneeskundigen

op de Maatschappij behoort te worden uitgeoefend, dan erkent men, hoe die
invloed ten goede alleen erlangd kan worden door onze gemeenschappelijke

krachtvolle behandeling der" (het Rapport is een halve eeuw oud) ,,sociale
belangen. Wij moeten komen tot de kennis van de nadeelen, voortspruitende
uit algemeene oorzaken, wij moeten geraken tot de kennis van ziekteoorzaken,
welke door bepaalde wettelijke verordeningen kunnen worden verwijderd:
wij moeten onderzoek doen naar alle algemeene instellingen van opvoeding
en wcldadigheid, naar alle inrichtingen tot herstelvangekrenkte gezondheid,

naar alle verordeningen tot voorkomen etr weren van besmettelijke ziekte-
stoffen, naar alle maatregelen tot voorkomen van bederÍ in spijs, drank en
lucht. Vruchtbaarder dan deze arbeid zal geen andere zijn. In haar ir het
hootdvoordeel te zoeken, dat uit onzen gemeenschappelijken arbeid voor
de groote Maatschappij kan voortspruiten."

De wenschen van deze commissie zijn door bemiddeling der
Maatschappij in vele opzichten reeds vervuld en vele zullen in
de toekomst door eendrachtige samenwerking nog veryuld kunnen
worden.

Zoo is dan het woord van D o n d e r s: ,,dat de oprichting der
Nederlandsche maatschapprj tot bevordering der geneeskunst
niet was een daad van zelf.atcht, dat de strijdleuze: verheffing
van den geneeskundigen stand in Nederland tegelijkertijd be-
teekende: ,,strijd voor Neérlands volkswelvaart en volksgeluk",
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bewaarheid. In de halve eeuw van haar bestaan - zegtS t o k v i s
in 1899 - heeft onze Maatschappij overal, waar het de volks-
gezondheid, de bronnen om haar te kennen en de middelen om
haar te verbeteren gold, soms schuchter, vaak onbeholpen, een
enkele maal geheel onvoldoende, maar meestal op voortreffelijke
wijze de leiding genomen.

Tempora mutantur et nos mutamur in itlis !

Gaarne zou men stilstaan en eens rustig terugzien op het ver-
ledene, wanneer men de bovengenoemde feestrede van S t o k v i s
leest, want juist na het vijftigjarig bestaan der Maatschappij kwamen
er veranderingen in de sociale verhoudingen,langzaam beginnend,
maar steeds in sneller tempo. Het was een groot verlies voor onze
Maatschappij, dat juist toen S t o k v i s ons ontviel. Hij had voor
onze Maatschappij nog zoo wonderveel kunnen doen, deze laudator
temporis acti.

Reeds in zijn laatste jaren werd het duidelijk, dat ook de Neder-
landsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, wilde zij
zooals steeds aan haar doel blijven beantwoorden, een open oog
zou moeten hebben voor de sociale veranderingen, welke in de
groote maatschappij zich begonnen te ontwikkelen.

Zij heeÍt getoond daarvoor een open oog te hebben.
Een kort overzicht van wat men zou kunnen noemen de sociale

ontwikkeling onzer Maatschappij moge daarom hier volgen.
In zijn openingsrede van de eerste algemeene vergadering onzer

Maatschappij in 1849 weesreeds Voorhe 1m Schn e evoogt
er op,datde taak der Maatschappij ook zolzijn,,de beharti-
ging der belangen van de geneeskunst-oefe-
naren". ,,Hare roepirLg zal het zijn", zoosprakhij,
,,het goede te ondersteunen, misbruiken te
weren, het verkeerde tegen te gaan. Door
vereenigde kracht en inspanning zal zij dit
doen en daardoor opnieuw het bewijs leveren,
dat op die wijze het doel te bereiken is, waar-
naar elk individu afzonderlijk tevergeefs
zou streven". En iets verder zegt hij: ,,Hoe menige
verhouding, waarin de geneeskundige tot
den Staat gebragt was, werd niet vernede-
rend voor zijn stand, beleedigend voor zijn
gevoel? Hoe menige klagt, hoe menige wenk
ter verbetering ging niet te loor, bij gemis
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van de noodige kracht om tot de de hooge
regering door te dringen. Maar ziet, tot één
geheel gesloten en dat geheel bezield met
de eerlijkste bedoelingen. toegerust met de
volledigste kennis, zal onze Maatsch"ppij op
de hervorming onzer geneeskundige staats-
regeling en op hare getrouwe toepassing dien
invloed oef enen,dien men van hare zedelijke
kracht en van hare ruimere middelen ver-
wachten mag".

Die meening van den eersten voorzitter onzer Maatschappij
werd gedeeld door de reglementscommissie van r85o, die over de

sociale belangen sprak. Moge al door de omstandigheden
de beoefening der geneeskundige wetenschap een hoofdschotel
hebben gevormd, mannen als Evers, Heye, Huet e.a. wezen

eveneens en bij voortduring op de sociale belangen van den

geneeskundigen stand, vooral waar het gold de geneeskundige

wetgeving, zoodat naast de beoefening der wetenschap de Maat-
schappij gedurende de eerste twintig jaar van haar bestaan mede
in het teeken der herziening van die wetgeving stond.

Na de invoering der Wetten van 1865 trad een reactie in, welke
in r87o aan S t o k v i s deze woorden in den mond legde:

,,Sedert de aanneming der nieurve wetten, sedert de regeling onzer genees-

kundige toestanden, is (waaronr het te verbloemen?) een sooÉ lauu'heid,
indifferentismus in onze Maatschappij niet te miskennen. Het hooÍddoel
der Maatschappij was bereikt 

- 
zoo meenden velen 

- 
en nu behoeÍde

men wel nog niet naar huis te gaan, men kon nog wat bij elkaar blijven,
zooals reizigers, die gemeenschappelijk een gevaarlijken tocht gedaan

hebben, maar dat bij elkaar blijven geschiedde meer uit een soort van piëteit,
dan op een rationeelen grond van samenzijn. Of ja! één

grond, één overwegende reden van sarnenzijn was er. Het behartigen der
gemeenschappelijke eigenbelangen, die de vis unita, de vis unita ÍoÉior
eischte.

Maar is inderdaad met de Wet van 1865 het doel onzer Maatschappij
bereikt? Is die Vv-et de eindpaal op den weg der ontwikkeling van de genees-

kundige toestanden in Ncde:'laud, of is zij slechts een mijlpaal? ls zij ,,Íot
all ages", oÍ veÉegenwoordigt ook zij niet de wenschen en begrippen van
een bepaalde generatie van medici, onder bepaalde omstandigheden tot
daad geworden? Onze Maatschappij daarentegen wenscht niet alleen voor
het tegenwoordige geslacht, zij wenscht ook voor de toekomende geslachten

een punt van vereeniging te zijn. En dat kan zii niet anders, dan door haar
vaandel tot bevordering dor Gerreeskunst met alte
kracht te blijven vasthouden."
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Toch heeft het verzuim der Maatschappij in 1865, om in verband
met de nieuwe geneeskundige wetgeving, ook de Maatschappij te
herzien, zich langen tijd doen gevoelen, zoodat H u e t in r88r te
Zwolle nogmaals ten zeerste er op aandringt. Hij zegt o.a.:

,,Inderdaad,detijd is gekomen voor een ever radicale
verand erin g vaa onze vergadering alsdieinonzemedische
toestanden heelt plaats gehad; de tijd is gekomen om ernstig te overwegen,
welk karakter die vergaderingen moeten aannemen; of z ij z u I I e n
voortgaan met de sociale belangen der geneeskun-
digeu op deD. voorgrond te stellen, dan of zij een ver-
zamelplaats moeten worden voor allen, wien onze weteaschap lieÍ is."

Maar hij wil de Maatschappij tot een zuiver wetenschappelijk
lichaam maken. ,,Gelukkig", zegt S i k k e I in r9oz, ,,ging men
met H u e t niet nrede. Het gevolg zou geweest zijn, dat wij haar
opnieuw hadden moeten stichten".

De aanleiding tot de reorganisatie der Maatschappij was een
urgent voorstel van de afdeeling 's-Gravenhage en O. in r9or.
Dit voorstel luidde:

,,De algemeene vergadering noodige het hooÍdbestuur uit te onderzoeken

- en van den uitslag mededeeling te doen - of de Maatschappij onder de
veranderde tijdsomstandigheden haar tegenwoorrlige inrichting en wijze
van werken dient te handhaven of beide behoort te herzien in de richting
van een vakvereeniging."

Na discussie en vooral ook op aandrang van P r o f . B. J
S t o k v i s, die betoogde, dat de richting van het onderzoek een
onbepaalde, een onbeperkte moet zijn, liet men de laatste woorden:
in de richting aa.n een uakuereeniging dt het voorstel weg.

De aansporing tot het doen van dit voorstel door 's-Gravenhage
was gelegen in den oproep door den arts F. M. Ockerse aan
de collega's gedaan tot oprichting van een artsenbond. Zljn poging
had een negatief resultaat voor zijn oorspronkelijk doel, maar is
toch de stoot ge\Meest om aan de reorganisatie in de Maatschappij
spoed bij te zetten. Het was namelijk S i k k e l, die op dat oogen-
blik op de bres sprong en door het indienen van een motie, in de
vergadering voor een op te richten artsenbond, betoogde, dat, wat
nu sommigen buiten de Maatschappij wilden gaan doen, in de
Maatschappij behoorde te worden tot stand gebracht.

In een zeer belangrijk rapport naar aanleiding van de aan-
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neming van het voorstel 's-Gravenhage, worden dan door S i k k e I
als rapporteur de reorganisatieplannen ontvouwd.

Daarin stelt Sikkel de waag:
Behoort onze Maatschappij een vakvereeniging te worden ?

Zijn antwoord luidde: ,,Wij willen al dadelijk zeggen, dat onze
Maatschappij als geheel en in het algemeen geen vakvereeniging
moet zijn, wil zij aan haar doel blijven beantwoorden".

Evenwel dit was in rgoz en wij schrijven nu 1933.
De veranderingen gaan snel, in steeds sneller tempo.
Hetgeen Sikkel in rgoz kon zeggen: ,,En wij zijn vast over-

tuigd hiermede aan het gevoelen van de overgroote meerderheid
der leden uitdrukking te geven", blijft nog steeds waar, al kan niet
worden ontkend, dat door sociale stroomingen in de groote maat-
schappij de Maatschappij soms sterk gedrongen wordt in de richting
van een vakvereeniging te gaan.

In het dagelijksch maatschappelijk leven vermag de enkeling
niets meer; het vereenigingsleven heeft zulk een snelle en krachtige
ontwikkeling doorloopen, dat hij, wien de belangen van zijn stand
en van zich zelf. ter harte gaan, moet meeleven en meedoen aan
zijn vakbeweging, moet lid zijnvan,,zijn" vereeniging. De werking
van het vereenigingsleven is bovenal ook opvoedend. De verlaten-
heid van den enkeling verdwijnt; de arts gaat zich meegetrokken
gevoelen in een groot levensbewegen; zijn zelfbewustzijn groeit; de
omgang met zijn collega's onderwerpt hem aan onderlinge kritiek en
toezicht, welke in hemzelf een ongekend zelfbedwang moeten wekken.

De Maatschappij is geworden een beroepsuereeniging in den
besten zin van het woord, doordat zij behartigt zoowel de weten-
schappelijke als de sociale belangen harer leden, en dan ook artsen
van alle politieke en godsdienstige richting toetreden.

Zoo is dan de reorganisatie in tgoz ter hand genomen. De groote
stoot hiertoe gaven de botsingen, zoowel directe als te voorziene
op sociaal terrein. Wilde van onze Maatschappij kracht uitgaan,
dan moest zij eerst inwendig worden versterkt door eendrachtige
aaneensluiting en stevige organisatie.

De sociale wetten op geneeskundig gebied in Duitschland reeds
in 1883 ingevoerd, zijn, ons Nederlanders, daarbij een waarschuwing
geweest. Terwijl onze Maatschappij reeds in 1849 is opgericht,
ontstond in Duitschland eerst in t87z de z.g.n. ,,Aertzetag"
(waarvan Herman Eberhard Richterde grondleg-
ger was), en reeds in r8B3 de Ziekteverzekeringswet aldaar
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in werking trad. Het begrip ,,noodige aansluiting", in Duitsch-
land eerst geruimen tijd na het in werking treden dier wet
neergelegd in het ,,Leipziger Verband", heeft bij ons te lande
reeds vóór er een dergelijke wet in werking is getreden, een vasten
vorm aangenomen.

De eerste daad van groote beteekenis in Nederland op zieken-
fondsgebied is het nemen van een algemeen bindend besluit in
tgtz. Herzien in Ígr7, rgz3 sÍt Í.§26, heeft het thans de redactie,
die men vindt op bladzijde 169.

Het ziekenfondswezen, ingegroeid in de burgerij, is grondig
bestudeerd, en Ieiding is gegeven door het oprichten van Mij.-
ziekenfondsen en het sluiten van collectieve contracten met be-
sturen van ziekenfondsen. De plaats van den arts en zijn rechts-
positie in het ziekenfondswezen zijn daardoor erkend en

versterkt.
Onze Maatschappij heeft op allerlei gebied belangrijk werk

verricht, zooals blijkt uit de jaarverslagen van de Maatschappij
en uit de Handelingen, dat zijn de publicaties in het Orgaan van
de Maatschappij, die jaarlijks, voorzien van een inhoudsopgave,
een boekdeel vormen.

In het bijzonder moge genoemd worden: het geven van adviezen
over Wetsontwerpen aan de Regeering, het geven van voor-
tichting aan Gemeentebesturen, in het bijzonder over verorde-
ningen, instructies en regeling van salaris; het plegen van overleg
met instellingen als de Rijksverzekeringsbank, Centraal Beheer,
Raden van Arbeid, het Algemeen Mijnwerkersfonds en het
Zieken- en Ondersteuningsfonds der Staatsspoorwegen.

Vele en velerlei vereenigingen en instellingen stellen prijs op
onze voorlichting en medewerking. Het bureau der Maatschappij
is een waagbaak voor leden en a.s. leden en ook voor particulieren.
Elk jaar wordt een naamlijst uitgegeven van de leden; bovendien
werd het bestaande, eenvoudige kaartregister, in OctobeÍ Í925
uitgebreid met allerlei gegevens en is ook een kaartregister voor
niet-leden saamgesteld.

Op statistisch gebied zijn cijfels verzameld en bewerkt, die voor
een deel zijn opgenomen in het Gedenkboek der Maatschappij,
bij haar 75-jarig bestaan in Juli tgz4, den leden aangeboden.

Ook werden door de Maatschappij af en toe prijsvragen uitge-
schreven en met goud bekroond (T. r9r8, II. bl. S; T. rgzg,IÍI
bl. 3527 en T. r93r, III, bl. 3778. De bekroonden zijn l. J. Th.
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Doyer Ph. L. M. M. Taminiau en J. Goudsmit.
Aanraking met het buitenland, in t9z4 door den secretaris

van de Maatschappij in Kopenhagen verkregen, een bespreking
daarna in Londen in rgz5,leidden tot de oprichting van de Associa-
tion Professionnelle Internationale des Médecins (A. P. I. M.)
n ry26 in Parijs.

Het gevolg van dit internationaal contact is o.a. het houden
van enquëtes en de publicatie daarvan in de door de A. P. I. M.
uitgegeven Revue Internationale, waarvan het eerste nummer
verscheen in Mei 1928.

Het secretariaat van de Maatschappij was, toen Dr. C. F. Schreve
als hoofdbestuurder-secretaris de leiding had, ondergebracht in
de woning van Dr. Schreve van December r9o4 tot r Juni r9o8,
Amsteldijk 37.

Daarna huurde de Maatschappij eenige vertrekken op de Heeren-
gracht 58r.

Op r Mei r9r5 werd het secretariaat gevestigd in een ruimer en
hoog gelegen bovenhuis aan de Raadhuisstraat nr. 20. Op de boven-
vertrekken daarvan werden de vergaderingen van het Hoofdbe-
stuur gehouden.

Op r November r93o betrok de Maatschappij een voor haar doel
ingericht huis op de Keizersgracht 327, eigendom van de Maat-
schappij, \ryaarvan de koopacte werd gepasseerd op 16 December
tgzg. (Zie T.v.G. van 15 November tg3o, b'2. 5662, Hand. 396 en
van 22 November tg3o, btz. 58oo en 58o5, Hand. 4o3 en 4o8).

Ten behoeve van de Huisartsen-Commissie en de Specialisten-
Commissie werden in dit gebouw eenige vertrekken voor de bureaux
van deze Commissies en voor besprekingen in kleinen k.irg,
benevens ruimte voor berging van archief, ingericht, en in bruikleen
afgestaan.

De Maatschappij is allerminst uitsluitend op het gebied van
de belangen der geneeskunst-oefenaren werkzaam geweest.

Gelijk uit enkele der volgende hoofdstukken meer uitvoerig zal
blijken, heeft zij, getrouw aan art. z, b en c der statuten, zich
zoowel met de wetenschap als met de belangen der volksgezondheid
ernstig bezig gehouden. Hier moge volgen een korte opsomming
van een deel der in den loop der jaren - in rapporten - in opdracht
der Maatschappij behandelde onderwerpen, ten bewijze, dat onze
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Maatschappij niet heeft gewacht op aansporingen aan buiten. De,ze

rapporten hebben in woeger tamelijk onverschillige kringen be-
langstelling in zaken van dien aard doen ontstaan. Sedert het
bestaan der Maatschappij vinden wij dan rapporten over o.a. de
volgende onderwerpen:

Rapport der commissie voor geneeskundige politie en de algemeene
gezondheidsregeling (woningwraagstuk, wasch- en badhuizen, gymnastiek-
onderwijs). Handelingen (H.) 1857, bl. rz4; r85q, bl. 69.

Onderzoek naar de geneeskundige armenverzorging. H. 186r, bl. ro.
Statistick over de lotelingen der provincie Groningen van 1836-186r.

H. 186r, bl. 89.

Onderzoek naar den toestand der kinderen in de fabrieken arbeidende.
H. 1864, bl. z.

Onderzoek naar de werking der reglementen op de prostitutie. H. 1866,

bl. 35; 1867, bl. 55; T. r87z,bl.277.
Onderzoek der geheime geneesmiddelen. H. 1866, bl. 53.
Onderzoek naar den hygiënischen toestand van geneeskundige gestichten.

T. t87r, bl. ro9, 169, r85, 34r, 354.

Bcschrijving van de volksvoeding in het arrondissement \Minschoten.
H. 1874, bl. r47.

Onderzoek naar de volksvoeding in Nederland. H. 1876, bl, r, rr7; 1878,

bl. r3g.

Rapport aangaande begraven en begraafplaatsen. H. 1876, hl. to7.
De volksvoeding il Zeeland. H. t877, bl. 97.
Rapport omtrent de werking en de resultaten der wet van 4 Dec. r87z

en naar de wenschelijkheid van rvettelijke regeling der prostitutio. H. 1879,

bl. z9; r88o, bl. 15.

Onderzoek naar de middelen, die kunnen worden aangewend om den

begunstigenden invloed weg te nemen of te verminderen, die de bestaande

begraíenisfondsen in Nederland indirect op de kindersterfte uitoefoneu.
H. r88o, bl. z5; 1882, bl. r.

Onderzoek naar <le maatregelen, die van rijkswege behooren te worden
genomen tot beteugeling van do uitbreiding van syphilitische en venerische

ziekten. H. 1882, bl. r8; 1883, bl. rr; 1884, bl. r9.

Do wijze waarop zou kunnen worden voldaan aan de behoefte aan genees-

kundige hulp in Nedertand. T. 1886, II, bl.9r; 1887, II, bl.297.
De voeding van de landmacht. T. 1887, II, bl,+lZ.
De voorschriften voor keuring van militieplichtigen. T. 1887, I. bl. zor.
De vervuiling van rivieren. T. r89r, I, bl. 752; T. 1892, II, bl. r.
Meeschkeuring. T. 1895.

Oorzaken van blindheid en doofstomheid. T. 1894, II, bl. 53; 1895, II,
bl. rrrz.
Prisons-asiles. T. 1894, I, bI.559; 1895, I, bl. qO8; II, bl. rr9.
Steilschrift. T, 189.5, I, bl. ror.5.
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Medisch-hygiënisch schooltoezicht. T. 1896, I, bl, 5zg; 1897, I, bl +5S,
1899, I, bl. gz3: r9oo, I, bl. roo4; II. bl. 7r8; r9or, I, bl. aEs.

Behoefte aan geneeskundige hulp teu plattelande. T. 1897, I, bl. 7o6.
Gehalte en positie der woedvrouwen. T. 1897, I, bl. 6ro.

Geneesk. hulp aan behoeftigen. T. 1898, Í bl. 742; rgoo, I, bl. 685; II,
bl. 7zo.

Het dienstbaar maken van groote ziekenhuizen aan de oplelding van
geneeskundigen. T. r9oo, I, bI. 1163.

Verbreiding van besmettelijke ziekten door zuivelÍabrieken en melkhandel.
T. rgoz, I, bl. rr89; II, bl. r89.

Wet op de besmettelijke ziekten. T. rgoz, II, bl. zo3; r9o3, I, bl. rr97;
r9o5, I, bl. r55r.

Uitreiking van wenken voor jonge moeders. T. tgoz, II, bl. tgg.
Onderzoek naar een onderlioge verzekeringsbank. T. r9o4, I, bl. 825.

Onderzoek van ziekenhuizen ten plattenJande. T. r9o4, I, bl. rr53.
Bespreking over gemeenschappelijke belangen met een commissie uit

de maatschappij ter bevordering der pharmacie. T. r9o4, I, bl. tz5z.
Enquéte naar de besmettelijkheid van tuberculose. T. r9o5, II, bl. 4.
Onderzoek naar het leven van schepelingen aan boord. T. r9o4, I, bI. 1375.

Het beroepsgeheim voor spoorwegartsen. T. 19o6, II, bl. r.
Invaliditeitsverzekering der leden der Maatschappij. T. r9o7, Í, bl. 7zg,

1370.

Gedwongen verpleging van drankzuchtigen. T. r9o5, II, bl. 1165; r9o7,

I, bl. 16o9.

Invloed van poliklinieken op de standsbelangen dcr geneesheeren. T. r9o8,

I, bl. 1653.

lMijziging van art. 5 der wet van r Juni 1865. T, r9o8, I, bl. zz3z.

Onderzoek naar dc strafrechtelijke verantwoordelijkheid van den ge-

neesheer. T. r9o9, I, bl. 7r,
Het praktische en aanvullende geneeskundige onderwijs. T. r9o9, I, bl.

35?;tgto, I, bl.8og; r9rr, I, bl. 1364; r9r4, I, bl. 16o3.

Verhouding der geneeskundigen ten opzichte der levensverzekerings-
maatschappijen. T. r9o9, I,bl. rzzt; r9rr, I, bl. rSrr; II, bl. r4o5; r9r4,I,
bl. r44r.

Onderzoek naar de waarborgen van het staatstoezicht op de volksgezond.
heid ten opzichte van de verantwoorrlelijkhei<i der geneesheeren. T. r9o9,
I, bl. r57r.

Eventueeel onderzoek naar de s6ql2isning van geneeskundige hulp in
de Nederlandsche koloniën. T. r9ro, I, bl. 1855.

Wet op het arbeidscontract. T. r9ro, I, bl. r97r.
Verstrekking verloskundige hulp in Ned. O.-Indië. T. r9ro, I, bL. zoz7.

Medischestatistiek. T. 19ro, Il,bl.477; r9rr, I, bl. 1443; 1916, I, bl. 166r,
2o3oi tgr7, II, bl. rzg; r9r8, I, bl. rzor.

Het vroedvrouweuvraagstuk hier te lande. T. r9rr, I, bl. rro5.
Syphilis en gonorrhoe. T. r9rr, I, bl. r7o9; r9r4, I, bl. 1438.

Verband tusscheo geestelijke en lichamelijke opvoeding. T. rgtz, I, bl.zoó9.
Positie deÍ oÍÍiciereu van gezoodheid. T. r9r3, l, bl. toz7, rrg5.
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Gerechtelijk geneeskundig onderzoek. T. r9r5, II. bl, 199.1,

Pathogeoese der tuberculose. T. 1916, I, bl. 6or.
Gemobiliseerde artsea. T. rgr7, II, bl. 1623.

Ziekteverzckering voor deo Middenstand. T. tgt7, I, bl. zoo6; r9r8, I,
bI. 4o9; t923, I, No. zr. bl. 2337 en No. 24, bl. 2748; T. 1925. I, No. 23,

bl. z6o8; T. 19z6, I, No. 25, bl. 2766 en No. 26, bl. zg37; T. Í934, No, r9,
bl. 2163.

Pharmaco-therapeutisch instituut. T. r9r9, I bl. 75r; r9zo, II, bl.
t72, 1473. f)

Medisch schooltoezicht. T, rgzo, I, bl. rozr.
Arts-Staatsambtenaar. T. tgzo, I, bl. rrog
Artsen aan gevangenissen en aanverwante gestichten. T. rgzo, I, bl. 1788.
Diphtherie-bestrijding. T, rgz3, I, No, 8, bl. 828.
Eeu medische Rijksdienst. T. rgz3; No. zr, bl. 23o9.
Roodvonk-bestrijding. T. rgz4, I, No. 14, bl. 1614.

Kinkhoest-bestrijding. T. 19z6. I, No. 7, tl. Z3S.
Medisch beroepsgeheim, T. 19z6, I, No. 25, bl. 2779.
Psychotechnisch onderzoek van chauffeurs. T. 1926, I, No. 26, bl. 2953.
Voorkoming en behandeling van lichamelijke gebrekkigheid. T. rgz8,

I, No. rr, bl. r4or.
Rapport betrefÍende het geneesl<undig schooltoezicht. T. r93r, II, bl. 32o9.
De ziekenÍondsen in Nederlancl, T. tg3z, II, No. 25, 3rr3.
RappoÉ over cen onderzoek uaar den stand van de physische therapie

in Nederland. T. rg3z, IV, No. 52, bl. 5886.
Oorlogsprophylaxis. T. r93r, bl. 3o67, 5856; T. rg3z, bl. 758, 37o4;

T. 1933, II, No. 15, bl. 1736; T. rS34, No. 23, bl.27o8.
AÉsen-auto-embleem. T. 1933, II, No. 23, bl. 2747; T. t934, I, No, 6,

bl. 748.

Waartoe de wijzigingen in de inwendige regeling der Maat-
schappij in de latere jaren hebben geleid, waardoor de Maatschappij
als zoodanig in staat ïvas, krachtig de belangen harer leden te
behartigen, moge uit de volgende hoofdstukken blijken.

Vooraf willen wij echter hier laten volgen een lijst van voor-
zitters, secretarissen, penningmeesters en bibliothecarissen der
Maatschappij gedurende haar 85-jarig bestaan.

1r1 Het vraagstuk, dat de commlssie ad hoc had te bestudeeren, was, op welkewljzeaan
den arts behoorllike voorllchtlng zou kunnen worden verschaft over de samenstelllng, de
deugdeliJkheld en de werklng van nleuwe geneesmlddelen en voedingspÍaeparaten, voor
zooveÍ deze laatstc ln het blJzonder voor zleken bestemd zun.

De oprlchtlng van €en Rljkslnstltuut voor pharmaco-therapeutlsch onderzoek was het
rechtstreeksch gevolg van dit rapport. (StaatEcourant t920, K. B. 127; T.1920, II, bt. I?2).
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No. Jaar
r 1849

2 r85o

3 r85r

4 r85z

5 1853

6 1854

7 1855

8 1856

9 t857
ro 1858

rr 1859

t2 186o

13 186r
t4 r86z
15 1863

16 1864

tZ 1865

r866

ALGEMEENE VERGADÈRINGEN

Datum: Plaats: Voorzitter:

23 October .. . . . Arnhem Dr. G. E. Voorhelm Schoeevoogt.
z6 en z7 lun'i . . Utrecht Prof. G. J. Mulder.
tg el 20 Leiden .. . . . . , Dr. G. E. Voorholm Schneevoogt.
22 et 23 GroningeÍr..... Dr.J.Penn.
22 en 23 Amsterdam .. , Prof. F. H. Krieger.
2t eÍr 22 Middelburg .. , Dr. A. P, Fokker.
20 eÍ! 2r Haarlem ... , .. Prof. Dr. J. Baart de la Faille.
25 eD. 26 Leeuwarden .. , Dr. G. H, van Vollenhoven.
24 en 25 Zwolle ., . . . . , Prof. F. C. Donders.
23 en 24 Rotterdam .. .. Dr. J. N. Ramaer.
22 eD. 23 's-Gravenhage . Prof. van Geuns.
20 eÍr 2r Zutphen . . . . . . Dr. G. H. van Vollenhoven,
12 en 13 Hoorn . Prof. A. Heijnsius.
z5 er z6 Tilburg Dr. J. C. G. Evers.
24 eD 25 Leiden ....... Dr. J. J. Homoet.
22 ei 23 Arnhem Dr. A. Meursinge.
z8 en zg Amsterdam .,. Dr. C. J. Vaillant.
z7 et z8 Middelburg ... Prof. J. A. Boogaard.

plaats gehad wegens heerschen der cholera).
z6 en z7 Juni .. Middelburg ... ProÍ. J. A. Boogaard.r8

r9
20
2Í

(niet
t867
r868
r869
t87o
t87r

r87z z6 en z7

r8 en 19

23, 24 eD, z5 Juni
23 eD 24

2t eÍ 22

t9, 20 el 2t ,,
2, 3 eÍ, 4 Juli ..
r5, 16 en Í7 ,, .. .

6,7en8
13 en 14

IO EN II
en ro
etr8
en 14 Juni..

Leeuwarden
Rotterdam .

Almelo .. . .

Wiuschoten

Leiden

's-Hertogenbosch
Arnhem
Utrecht
Haa.rlenr...,..
Groningen.....
Dordrecht.....
's-Gravenhage

filburg
Zwolle .,.....
XÍaastricht .. ..
Amsterdam .. .

Leeuwarden .. .

Middelburg .. .

Hoorn .

Winschoten .. .

Nijmegen.....

Ramaer.
Egeling.
Stokvis.

Prof. J.W. R.Tilanus (vergadering
geleid door prof. Stokvis als
ondervoorz.),

Dr. ÉI. Snellen (vergadering ge-

leid door prof. Tilanus als
ontlervoorz.).

Dr. M. J Godefroy.
Dr. J. N. Ramaer.
Prof. F. C. Donders.
Prof. B. J. Stokvis.
Dr. C. J. Vaillant.
Prof. A. Heynsius.
Dr. J. Baart de la Faille.
Prof. H. Snellen.
Prof. G. D. L. Huet.
Dr. L. J. Egeling.
Prof. C. H. Kuhn Lzn.
Prof. B. J. Stokvis.
Prof. A. P. Fokker.
ProÍ. P. K. Pel.
Prof. J. E. van Iterson.
ProÍ. C. A. Pekelharing.

24 en 25

23 eD. 24

29 en 30
2t eÍt 22

Dr. J. N.
Dr. L. J.
Dr. B. J

23

24

25

z6

z8
29

3o
3r
32

33

34

35

36
37

38

39

t873
r874
18?5

1876

r877
r878
t87g
r88o
r88 r
r88z
r883
r884
r885
r886
t887
r888

9

r3

5

4

ED

en
en

6

5

3
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No. Jaarr

40 1889

4r r89o

42 r89r

43 r89z

4+ 1893

45 r894

46 1895

47 1896

48 1897

49 1898

50 1899

5r r9oo

52 r9or

53 t9o2

54 1903

55 1904

56 r9o5

57 1906

58 tgoT

59 r9o8
6o rgog
6r rgro
6z rgrr
ó3 tg72
64 r9r3
65 r9r4
66 r9r5
67 1916

68 ÍgÍ7
6g r9r8

7o I9r9
7r r92o

72 t92r
73 t922

74 1923

75 1924

76 r92S

7? 19z6

78 Í927

79 rgz8
8o r9z9
8r r93o
8z r93r
83 t932
84 1933

85 ts34

Datum Flaats:

Flaarlem ......
Utrecht
Zutphen ......
Rotterdam .. ..
Dordrecht.....
Amsterdam ...
Groningen.....
's-Gravenhage
Leeuwarden ...
I[aastricht ... .

Arnhem
Middef burg .. .

Leiclen .......
's-Hertogenbosch
Zwolle .......
Breda .

Amsterdam .. .

Groningen.....
Utrecht ......
Rotterdam....
Leeuwarden .. .

Tilburg
Deventer.....,
's-Gravenhage .

Rreda .

Leiden .......
Amsterdanr .. .

Utrecht
Amsterdam .. .

Amsterdam .. .

Alkmaar......
Arnhem
Groningen.....
Maastricht....
Enschede .....
's-Gravenhage
Middeiburg .. .

Rotterdam ....
Amsterdam ,. ,

Utrecht
Haarlem.,,.,.
Leeuwarden ...
Nijmegen.....
Zwolle
's-Gravenhagc
Breda .

Voorzitter:

Dr. J. Baart de la Faille.
Dr. M. J. GodeÍroy.
Prof, Dr. H. Treub.
Prof. B. J. Stokvis.
Dr. H. P. I(apteyn.
Prof. G. If. van der Mey.
Dr. Th. Haakma Tresling.
Prof. C. A. Pekelharing.
Dr. R. H. Saltet.
Dr. J. Menno Huizinga.
Prof. Dr. B. J. Stokvis.
Dr. M. lM. Pijnappel.
ProÍ. Dr. G. C. Nijhoff.
Dr. A. Mijnlieff.
Dr. A. Sikkel.
Dr. A. Sikkel.
Dr. A. Sikkel.
Dr. M. \M. Pijnappel.
Prof. Dr. B. J. Kouwer.
Prof. Dr. B. J. Kouwer.
Pro{. K. F. Wenckebach,
Prof. Dr. H. Treub.
Dr. K. A. F. Deelen.
Dr. K. A. F. Deelen.
Dr. N, van Rijnberk.
ProÍ. Dr. H, Zwaardemaker.
Prof. Dr. P. K. Pel.
Dr. A. Sikkel.
Dr. C. À. J. Krol.
Mr. Dr. E. J. Swaep.
Prof. H. Burger.
Dr. A Sikkel.
Dr. A. Sikkel.
Dr. H. Klinkert.
Dr. H. Aldershoff.
Prof. H. Burger.
ProÍ. H, Burger.
Dr. L. C. Kersbergen.
Dr. A. J. A. Ttromas.
Arts Th. Hammes.
Arts Th. Flammes.

Prof. G. C. Nijhoff.
Dr. A. Th. Plauten.
Arts M. Mauritz.
Arts J. G. A. Honig.
Arts G. van Gangelen

8en
6,7 et
6en

e!
I
7

uli

IÍ EN 12

2,3 en 4
2eD.3,,
8en9,,
6en7,,
5en6.,
4en5,,
3,4etr5,,
2etl3,,
Ien2,,
6,7en8 ,,

13 en r4

4,5eÍI6
3etr4,,
9 enlo
Ietr2,,
6,7 en 8 ,,

5en6,,
4,5en6 ,,

3en4,,
8,9 en ro ,,

7,8eng
6,7 et 8 ,,

5etr6,,
3,4en5
z7 eo, z8 Aug.

z JuIi
8,,

Ien
7en
5,6en
4en
3en
2 eÍt

7e\
6en
5en
4etr
2 eÍt
Ien
7en
6en
4en
3en
2eÍ

7

5

4

3

8

6

l)

3

8

5

4

3
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Sccrclaris der Maatschappij :

Dr. J. N. Ramaer 1849, dr. J. P. Heye 185o--1862, dr, J. Zeeman
186z-1868, dr. G. D. L. Huet 1868-1873, prof. dr. À. A. G. Guye 1873-1889,
dr. G. C. Nijhoff 1889-r.993, dr. H. vau Geuns 1893-rgoz, dr. E. C. van Leersum
\go2-Í9o4, dr. C. F. Schreve Januari rgo5-Juli rgzr, dr. E. J. Buning,

Juli rgzr-r5 Augustus Í922 et dr. H. J. W. Droogleever Fortuyn vanaf 15 Augus-
tls tgzz (secretaris-penningmeester).

Penningmeester der Maalschappij :

Dr. J. C. G. Evers 1849-1852, dr. J. H. Molkenboer r85z-1856, dr. H. Boursse
\flils 1856-1868, prof. T. Zaaijer 1868-r87r, prof. J. A. Boogaard t87t-r878,
dr. M. Juda r878-r9r5 en dr. L. C. vao der Meulen vanaf Januari 1916-
r Januari 1923; sedert dien Dr. H.J.W.Droogleever Fortuyn.

Bibliolhccaris iler Maatschappij :

Dr. W. R. Sybrandi 1849-1853, dr. J. Penn 1854, dr. G. A. N. Allebé 1855,

dr. L. LehmaDn 1856 en 1857. dr. J. W. R. Tilanus 1858-1862, dr. À. H. Israëls
186z-1865, prof. G. E. Voorhelm Schneevoogt 1865-1868, dr. A. H, Israëls
r8ó&-r884, dr. C. E. DaniëIs r884-r9zo, Prof. J. P. Kleiweg de Zwaan rgzo

-tg2Í, dr. B. \M. Th. Nuyens vanai. tgzz.

Begonnen met 63r leden in fi49 @r afdeelingen), telde de

Maatschappij in 1875 niet meer dan 96z leden; eerst daarna stijgt
regelmatig, met af en toe een kleinen teruggang,hetlaatstintgzz,
het ledental tot 48oo op 3r December 1934. (60 afdeelingen).

2. Doel en streven der Nederlandsche maatschappiJ tot
bevorderlng, der $eneeskunst.

Zetel der Maatsctnppij: Keizersgracht 327, Amsterdam (C.).

(Telefoon 368o8).

De beide eerste artikelen der statuten omschrijven het doel der
Maatschappij aldus:

A r t i k e l r. De Nederlandsche maatscbappij tot bevordering der
geneeskunst, gevestigd tc Amsterdam, stelt zich, overeenkomstig haar naam,
ten doel do geneeskunst in haar ruimsten omvang in Nederland en zijn
koloniën te bevorderen.

Artikel z. De Mij. tracht, langswettigenweg, dit doel te bereiken:
p. door bevordering van de maatschappelijke belangen dergeneeskuudigen
in Nederlaod, voor zooverre deze belangea uiet in strijd zrjn oet het algenleen
belaag;
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D. door bevordering van geneeskundige wetenschap en kennis;
c. door toezicht op en medewerking aan de ontwikkeling en uitvoering
van wetten, die de belangen der geneeskunde, der geneesku[digen en der
volksgezondheid raken;
d. door het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten in den zin
van de wet van z4 December 1927, Staatsblad 4r5.

Ter bereiking van dit doel worden in het huishoudelijk reglement
eenige te behandelen onderwerpen en aan te wenden middelen
met name genoemd.

A r t i k e I r. De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der
geneeskunst (Mij.) schenkt, ter bereiking van haar in artt. r en z der statuteÍt
omschreven doel, onder meer haar aandacht:

a, aan alles, wat tot bevordering van geneeskundige wetenschap en

kennis kan strekken;
b. aat de opleiding van geneeskundigen;

a. aan het voortgezet theoretisch en practisch geneeskundig onderwijs
aan aÉsen;

il. aan d.e openbare gezondheidsregeling in Nederland en zijn overzeesche
gewesten;

e. aar, d,e geneeskundige statistiek van Nederland en zijn overzeesche
gewesten;

l. aan de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland en zijn over-
zeesche gewesten;

g. aan de kennis der volksziekten in Nederlancl en zijn overzeesche
gewesten;

l. aan de geschiedenis dcr geneeskunde in Nederland en zijn overzeesche
gewesten;

i, aan de kennis der geheime geneesmiddelen en der volksgeneesmiddelen

in Ncderland en zijn overzeesche gewesten;

i. aan het hooghouden van de gedragsregelen der geneeskundigen;

È. aal de belangen van de geneeskuudigen etr van hun staud;
/. aan de bevordering van een goed ingericht ziekenfondswezen;
m. aan alle waagstukken, die verband houdeo oet de bemooiingen der

geneeskuodigen ten opzichte van sociale verzekering.

À r t i k e I z. Dc Mij. wendt, tor bereiking van haar doel, ondor meer,

de volgende middelen aan:

a. het houden van vergaderingon;
à. het instellen van commissies of het verstrekken va.n opdrachten aan

eokele personen v@r bepaalde onderwerpen;
c. bet uitlokken van weteaschappelijke oaderzoekiËgen, bijv. door bet

uitschrijven van prijswagen;
d. het in stand houden en het uitbreiden van haar geaeeskundigo boekerij;
a. het stounen, zoowel zedelijk als stoÍfelijk, van alles wat de volks-

gozoudheid in dou meost uitgebreidon zin kan bevordoreo;

I, het opricbten eD ir stand boudeo vau l\iíaatschappij-ziekedoodseo;
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g, het verleenen varr steul aan al datgeoe, wat in het bslang van clen
geneeskundigen stand kan worden geacht;

i. het instellen en in stand houden van commissies en vereenigingen ter
behartiging der beroepsbelangen;

d. het in stand houden van een. intorcollegiaal toezicht en van een recht-
spraak in geschillen tusschen de leden ondcrling en tusscheu de leden en
derden;

i. het in stand houden van eetr bureau voor waarneming en vestiging;
À. het in stand houden van een fonds tot ondersteuning van behoeftige

kunstgenooten, leden der Mij., en van hun weduwen en minderjarige
weezen;

l. het aangaan van verbintenissen, rvaardoor de uitgave van ecn officieel
orgaaa der Mij. wordt verzekerd.

3. De inrlchtln§ der MaatschapptJ.
(Literatuur: T. r9ro, I, bl. r37o; T. r9rr, I, bl. r5z3; T. 19r8, II, bl. r33;

T. rgz3, I, bl. 1965, zr8z, 2449, 2757; ll, 95?;T. 1933, II, hl.2747;
T. ts34, Í, bl. 747).

De Maatschappij bestaat uit 6o afdeelingen, die bij hare op-
richting uit ten minste ro leden moeten bestaan en welker grenzen
door het hoofdbestuur zijn vastgesteld.

De afdeelingen zijn $oepsgewijze veÍeenigd tot 9 districten.
Zij, die zich willen aanmelden voor het I i d m a a t s c h a p der

Maatschapprj, moeten dit doen bij den secretaris der afdeeling,
binnen welke zij metterwoon zijn gevestigd of, zoo zij buiten
Nederland wonen, bij den secretaris der Maatschappij.

Indien een candidaat-lid wordt gedeballoteerd, kan het in
beroep gaan bij het hoofdbestuur of na een jaar zich opnieuw
aanmelden of, na afloop van dien termijn, met zijn toestemming
door den afdeelingsraad der betrokken afdeeling als lid worden
voorgedragen.

In geval een lid verhuist naar het gebied eener andere afdeeling,
wordt het zonder meer bij die afdeeling overgeschreven. Wanneer
het lid bij die overschrijving zijrL kwitantie der laatst verschuldigde
contributie vertoont, is het van het betalen van contributie over
hetzelfde jaar in de nieuwe afdeeling wijgesteld.

De rechten der leden bestaan in het toegang hebben tot de
wetenschappelijke \ilerkzaamheden in alle afdeelingen; in het
deelnemen aan de beraadslagingen over wetenschappelijke onder-
werpen, zoowel als over sociale aangelegenheden in de vergade-
ringen hunner eigen afdeelng. Zij hebben toegang tot de algemeene
vergaderingen, waarin zij aan alle beraadslagingen mogen deel-
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nemen. Verder bezitten zij het recht candidaten aan te bevelen,
o.a. voor het hoofdbestuur; zij ontvangen de handelingen der
Maatschappij, mits zij jaarlijks vóór r Januari aanvrage doen
bij den secretaris der Maatschappij; zij mogen binnen de be-
palingen van het huishoudelijk reglement der Maatschappij deel-
nemen aan Maatschappij-ziekenfondsen, opgericht door- en eigen-
dom van de Maatschappij, en medewerken aan de uitvoering van
overeenkomsten voor verstrekking van geneeskundige verzorging,
door of uit naam van de Maatschappij met rechtspersoonlijkheid
bezittende instellingen gesloten.

Ook kunnen leden van een afdeeling b u i t e n I i d worden van
een andere afdeeling.

De p 1i c h t e n der leden bestaan o.a. in het niet deel-
nemen aan een onderneming, een rechtspersoonlijkheid bezittend
lichaam of instelling op ziekenfondsgebied, tenzij met goed-
keuring van het hoofdbestuur.

Voorts moeten zij verschijnen voor den afdeelingsraad, den raad
van beroep en het hoofdbestuur, indien zij daartoe door het
betrokken college worden uitgenoodigd.

De Maatschappij kent àk eereleden, die benoemd worden
door de algemeene vergadering, op voorstel van het hoofdbestuur.

De gewone algemeen e vergadering, welke eens per jaar
gedurende twee of drie dagen in JuIi wordt gehouden, is als volgt
ingericht. De voorzitters der afdeelingen, waaruit een district
bestaat, vornen te zamen een commissie (ontvangstcommissie),
aan wie is opgedragen de ontvangst der algemeene vergarlering te
regelen; na negen jaar zijn dus alle districten bezocht.

De plaats der vergadering wordt vastgesteld door het hoofd-
bestuur, in overleg met de bovengenoemde commissie; de aan

deze vergadering als zoodanig noodzakelijk verbonden onkosten
worden betaald uit de kas der Maatschappij.

De werkzaamheden der algemeene vergadering worden gesplitst
in wetenschappelijke en maatschappelijke.

De eerste bestaan uit mededeelingen van practisch-genees-
kundigen aard, en daarvoor zijn ingericht secties voor genees-,

heel- en verloskunde en voor gezondheidsleer. Van het in die
secties verhandelde wordt uitvoerig verslag uitgebracht in de

handelingen der Maatschrpprj.
Maar bovendien wordt het wetenschappelijk gedeelte buiten de

algemeene vergadering behartigd. In de eerste en voornaamste
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plaats door de afdeelingen zelve door het houden van voordrachten
in hare vergaderingen, maar ook, door cle bevordering van artsen-
cursussen.

De maatschappelijke werkzaamheden betreffen den staat on

de belangen der Maatschappij, en de behandeling van rapporten;
ook zij worden volgens een vastgestelde volgorde verricht.

Een besluit der algemeene vergadering kan aan een eindstemming
(referendum) worden onderworpen (Statuten art. r9). Dit geldt
zoowel voor een aangenomen als voor een verworpen voorstel.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden uitge-
schreven door het hoofdbestuur of moeten op verzoek van
ten minste tien afdeelingen door het hoofdbestuur worden uit-
geschreven.

Elke afdeeling heeft haar eigen bestuur, benevens een

af deel in g sraad, wiens taak bestaat in het toezicht houden
op de intercollegiale verhoudingen en in het bestudeeren van
sociaal-geneeskundige vraagstukken. De tuchtmiddelen waarover
de rechtspraak beschikt zijn:

Schriftelijke berisping, schorsing van het lidmaatschap voor ten
hoogste één jaar en schrapping.

Het toepassen van tuchtmiddelen kan vergezeld gaan van het
opleggen van een boete van ten hoogste f ro.ooo.-.

De bestuursleden en de leden van den afdeelingsraad worden in
een afdeelingsvergadering door de leden gekozen.

Bestaat er in een afdeeling geen afdeelingsraad, dan rust de taak
van den afdeelingsraad, op de schouders van het bestuur der
afdeeling.

Een afdeeling is wij ten aanzien van haar eigen huishoudelijke
inrichting, doch haar reglement behoeft de goedkeuring van het
hoofdbestuur en mag niet in strijd zijn met de statuten en regle-
menten der Maatschapprj. Ook kan een afdeeling eere-leden be-
noemen. In iedere afdeeling kan worden gevormd een vereeniging
van leden met gelijksoortige beroepsbelangen, b.v. van huisartsen,
van ziekenfondshuisartsen, van specialisten of van ziekenfonds-
specialisten, welke vereeniging door het hoofdbestuur kan worden
erkend, als tenminste zl3 van de leden van zulk een groep, binnen
het gebied der vereeniging gevestigd, tot de vereeniging zijn toe-
getreden.

De leden der afdeeling komen gewoonlijk éénmaal per maand,
in sommige afdeelingen ééns in de twee maanden, in een ver-
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gadering bijeen, ter behandeling van maatschappelijke en weten-
schappelijke onderwerpen.

De afdeelingen hebben het recht bindende besluiten te nemen,
welke de goedkeuring van het hoofdbestuur vereischen en waaraan
de leden gebonden zijn zich te houden op straffe van schorsing en
boete, en bij herhaling der overtreding op straffe van verlies van
lidmaatschap der Maatschappij.

Bovendien heeft elke afdeeling het recht een afgevaardigde
te zenden naar de algemeene vergadering; de onkosten hiervoor
kunnen op verzoek der betrokken afdeeling, ter beoordeeling
door het H.B., vergoed worden uit de kas der Maatschappij.
Ook kan zij zich met goedkeuring van het hoofdbestuur, laten
vertegenwoordigen door den afgevaardigde van een andere
afdeeling.

Ook kunnen leden die tot een bepaalde groep behooren, als
schoolartsen, gestichtsartsen, officieren van gezondheid, in een
gedeelte van het land of in het geheele land, zich vereenigen tot
behartiging van de belangen hunner groep, in een vereeniging, die
erkenning van het hoofdbestuur kan verkrijgen.

De Maatschappij wordt bestuurd door een hoofdbestuur,
saamgesteld uit 9 personen en een dagelijksch bestuur, bestaande
uit 3 personen. De leden van het hoofdbestuur worden gekozen
door de leden in de algemeene vergadering. Voorts wordt één lid
aangewezen uit en door de Huisartsencommissie, één lid uit en
door de Specialisten-commissie, om als adviseerend lid de ver-
gaderingen van het H. B. en het D. B. bij te wonen; en één lid
uit en door de Centrale commissie voor de beroepsbelangen, als
adviseerend lid in de vergaderingen van het H. B. De voorzitter
van den raad van beroep woont als adviseerend lid de vergaderingen
van het hoofdbestuur bij.

Het hoofdbestuur wordt terzijde gestaan door een secretaris-
penningmeester, die geen lid van het hoofdbestuur is; hij wordt
door de algemeene vergadering benoemd voor een tijdvak van

5 jaren.
In verscheidene besturen van vereenigingen, werkzaam op

geneeskrrndig gebied, heeft, als vertegenwoordiger van het hoofd-
bestuur, een lid daarvan zitting.

Er zijn drie blijvende commissies tot behartiging van de beroeps-
belangen, die het hoofdbestuur en de leden van advies dienen en
als werk-commissie ook zelfstandig werkzaam kunnen zijn in het
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belang van de leden van hun groep; één commissie behartigt de

belangen van de huisartsen (H.C.), één die der specialisten (S.C.)

en één de algemeene beroepsbelangen, waartoe ook die der ambte-
naren behooren (C.C.).

De ziekenÍondshuisartsen hebben een fonds bijeengebracht dat
als weerstandskas dienst doet in geval van ziekenfondsstrijd.

De Sociaal hygiënische commissie der Maatschappij bestudeert
de vraagstukken van maatschappelijk gezondheidsbelang en

brengt daarover rapport uit.
De algemeene vergadering en het hoofdbestuur kunnen voor

allerlei andere belangen tijdelijke commissies benoemen.
De Maatschappij beschikt over een kostbare boekerij, waarin

vele zeldzame werken van Nederlandsche schrijvers over genees-

kunde en haar hulpwetenschappen zijn bijeengebracht.
In tgrT kwam het Informatie Bureau voor Nederland, dat door

Dr. DaniëIs geleid werd, en sinds rgoz bestond, onder leiding
van het secretariaat der Maatsch"pprj.

Het bureau helpt de leden bij ziekte of afwezigheid aan een plaats-
vervangend arts.

De Huisartsen-organisatie had het verleenen van bemiddeling
bij het overdoen van een praktijk ter hand genomen.

Dit werk is in OctobeÍ Ígz5 door het secretariaat der Maatschappij
overgenomen en gereorganiseerd.

Het verleenen van tusschenkomst bij vestiging geschiedt met
behulp van het Bureau voor Vestiging.

De commissie voor het bureau voor waarneming en vestiging
bestaat uit drie leden.

De secretaris der Maatschappij is lid dier commissie en tevens
directeur.

Het bureau der Maatschappij verricht het daaraan ver-
bonden werk.

Eris een Ondersteuningsfonds gesticht ten behoeve van behoeftige
leden en voor weduwen en minderj arige weezen van leden, dat overeen
kapitaal van ruim f roo.ooo.- beschikt, aan jaarlijksche bijdragen

! | z6.ooo.- en aan jaarlijksche giften f l4.ooo.- ontvangt.
Het Orgaan der Maatsch.pprj is het Nederlandsch tijdschrift

voor geneeskunde, waarin berichten en mededeelingen aan leden
en besturen worden opgenomen, betreffende de organisatie der
Mij. of haar optreden naar buiten en benevens verslagen van
wetenschappelijke voordrachten, gehouden in een algemeene

3
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vergadering, en van de jaarverslagen van de Maatschappij, hare
afdeelingen en hare commissies.

Verschillende instellingen der Maatschappij worden nog nader
besproken in hoofdstuk IV.

Reeds in rgro was in de algemeene vergadering te Tiel (Ned.
tijdschrift voor geneeskunde van r9ro, re helft, bladz. BZoi
handelingen r9ro, bladz. rr8), besloten tot het instellen van
onderaÍdeelingen tot behartiging van het ziekenfondswezen, onder
leiding van een Centraal Comité, gevormd door zeven leden; ook
zijn toen enkele onderafdeelingen opgericht.

Het eerste jaarverslag van het Centraal Comité is opgenomen
in het Ned. tijdschrift voor geneeskunde van r9rr, L,bladz. t5z3;
handelingen tgrr, bladz. 349.

Maar dit Centraal Comité is in r9r5 opgeheven in een buiten-
geïvone algemeene vergadering. In r9r3 werd gevormd de Centrale
Organisatie, die later bij de oprichting van de Huisartsen-Orga-
nisatie op 16 Januari rgzt, als onderdeel daarvan, het Centraal
Orgaan werd gedoopt.

De ziekenfonds-huisartsen hadden in het C.O. een bestuur,
bestaande uit 3 personen, waarvan z als groepsbestuurders bezoldigd
werden, benevens een bezoldigd secretariaat en penningmees-
terschap. Het C.O. gaf advies omtrent alle zaken, het zieken-
fondswezen betreffende, en regelde zelfstandig geschillen.

Het was de bedoeling, dat, onder invloed van het C.O., algemeene
afdeelingsziekenfondsen, zich uitstrekkende over het geheere

gebied van de afdeeling, en bijzondere ziekenfondsen, verzorgende
een gedeelte van het gebied der afdeeling (huish. reglement der
Maatschappij, Hoofdstuk X) zouden worden opgericht, en collec-
tieve contracten zouden worden gesloten. In r9r4 waren reeds

r3 afdeelingsziekenfondsen gevormd.
De rekeningen en verantwoordingen van deze ziekenfondsen

werden nagezien door het C.O., thans door de Huisartsen-commissie.
De ziekenfonds-huisartsen betaalden aan deze organisatie z o/o

van hun ziekenfondsinkomen, de apotheekhoudende flz o/o; ten-
minste Í to.-, ten hoogste Í r5o.-. Dit geld werd tevens gebruikt
tot vorming van een weerstandskas.

Van hetgeen de ziekenfonds-huisartsen meer afdroegen dan
besteed werd voor bestuursonkosten, kregen zij een renteloos
aandeel, uit te betalen op 65-jarigen leeftijd, bij het neerleggen
der praktijk, bij blijvende invaliditeit of overlijden.
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In rgrr had overleg plaats in het hoofdbestuur over een specia-
listen-organisatie.

In r9o5 was de Amsterdamsche Specialisten-vereeniging ont-
staan, en in r9r4 wenschte de afd. Amsterdam bij reglements-
herziening een verplichte Specialisten-Organisatie in te voeren.

In Juni van dat jaar werd buiten de Maatschappij een Algemeene
Vereeniging van Ned. Specialisten opgericht te 's-Gravenhage.

Een commissie inzake de verhouding van de specialisten tot de

ziekenfondsen besloot met ro tegen 5 stemmen, dat de oprichting
van onderafdeelingen der Specialisten-Organisatie n i e t v e r-
p I i c h t zor zljn. Ook op de Algemeene vergadering der Maat-
schappij stelde Rotterdam een motie voor, dat het toetreden niet
verplicht zou, zijn en werd uitgemaakt: geen enkele specialist op
geen enkele wijze verplicht.

fn een buitengewone algemeene vergadeling in r9r5 werd
besloten een Centrale Vertegenwoordiging van
Specialisten in te stellen. De Specialisten eischten toenlin
de buitengewone algemeene vergadering te Utrecht op 7 Mei 1916

meer waarborgen.
Op z en 3 Mei r9r8 werd een buitengewone algemeene vergadering

te Amsterdam gehouden (Tijdschrift voor geneesk. r9r8, II,
bladz. r33) en daar werd een Specialisten Organisatie met v e r-
plichte deelneming aangenomen. lr::t

Het door de S. O. geëischte recht, om bindende besluiten te
nemen en recht op veto, werd verworpen. De S. O. werd opgericht,
maar de specialisten traden uit de Maatschappij. Tegenvoorstellen
van de Centrale Vertegenwoordiging van specialisten werden in
een Buitengewone Algemeene Vergadering te Utrecht op 19 en

zo Dec. r9r8 behandeld en aangenomen. Het hoofdbestuur der
Maatschappij trad af.

De specialisten keerden in r9r9 weer terug in de Maatschappij.
Een ontwerp-reglement der S. O. kwam in een vergadering te
Utrecht ter tafel en werd aangenomen. Het bestuur telde 9 leden.

Van de 6o afdeelingen vormde ongeveer de helft een onder-
afdeeling.

De specialisten betaalden toen z o/o van hun inkomen uit zieken-
fondspraktijk.

Nadat in r9r9 een referendum was gehouden inzake het oprichten
van een Huisartsen-Organisatie, is deze op verlangen van de

specialisten-organisatie in tgzr ontstaan.
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Het H. O. bestuur telde 9 leden.
Volgens het jaarverslag van de H. O. (Tijdschrift v. geneesk.

t923, L, bladz. 2757) waÍen er van de 6o afdeelingen 26, waar
een onderafdeeling was gevormd of vertegenwoordigers \ilaren aan-
ge\flezen.

Ook een ambtenaren-organisatie werd gevormd; de gestichts-
artsen, de officieren van gezondheid, de controleerend genees-

kundigen bij de R.V.B. en de Justitie-artsen traden als afzonderlijke
groepen toe. (T. rg22,I,bl.94z; II, bl. 2SS7;T.Ígz7,I, bl. 186o,
bl. zrTr; T. r93r, III, bl. 4963, bl. 577il.

In het hoofdbestuur waren naast de 9 districtsgewijs gekozen

leden van het hoofdbestuur voor drie leden van de Huisartsen-
organisatie en voor drie leden van de specialisten-organisatie
plaatsen ingeruimd. Het dagelijksch bestuur bestond uit 5 leden,
waarvan z als vertegenwoordigers van H. O. en S. O.

De aldus gevormde organisaties vormden een macht in het
bestuur der Maatschappij en hadden tot doel een centralisatie die
velen wat ver ging; ook waren de geldelijke bijdragen aan de

organisaties velen te hoog. De Maatschappij begon te lijden onder
ontevredenheid; het ledental ging maar matig vooruit en in r9r9
en in tgzz was er zelfs eenige teruggang.

In de Algemeene vergadering, gehouden te Maastricht in

J:uli tgzz, werd besloten een Financieele Commissie in te stellen
om maatregelen te beramen tot herstel van het gestoorde even-
wicht in de financiën der Maatschappij. Deze Commissie, door het
hoofdbestuur benoemd, bracht in Februari ry4 een uitvoerig
rapport uit §ed. Tijdschrift voor Geneeskunde rgz3, I, bl. 1965).

Dit rapport, waarin ook omtrent de inwendige organisatie der
Maatschappij voorstellen werden gedaan, werd behandeld in de

Algemeene vergadering te Enschede in JuIi r9z3 (N. T. v. G. tgz3,
II, bl. 957) en had onder meer tot gevolg dat een blijvende financieele
commissie werd ingesteld, staande buiten het hoofdbestuur, om
toezicht uit te oefenen, zoowel op het geldelijk beheer van de
Maatschappij als van de Organisaties en om den beheerders van
raad te dienen.

De bezwaren, die allengs in den boezem der Maatschappij rezen
tegen haar inrichting en werkwijze, leidden er toe, dat het hoofd-
bestuur in December Í922 een Bevredigingscommissie instelde,
welke moest trachten die bezwaren uit den weg te ruimen. Reeds

was in October van dat jaar een enquëte onder de leden gehouden
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over het handhaven der organisaties ter behartiging der vak-
belangen met verplichte deelneming en over de hoofdbezwaren
tegen de bestaande inrichting der Maatschappij. Twee derden van
de leden zonden hunne antwoorden in; de meerderheid stemde
tegen het behoud van de organisaties in haar toenmaligen vorm.
De uitslag werd opgenomen in het Tijdschrift voor Geneesk. van
December rgzz, bladz. z7z6 en volgende.

Het rapport der Bevredigingscommissie kwam 4 Mei t9z3 in,
(opgenomen in het Tijdschrift voor Geneeskunde tgz3, I, bL. zt8z,
2449), het werd wel besproken in de algemeene vergadering in tgz3,
maar de verdere behandeling werd uitgesteld tot een buitengewone
algemeene vergadering, die in Mei ry24 te Utrecht gehouden werd.

In beginsel werd besloten tot het opheffen van de organisaties
en het vorÍnen van werk-commissies voor beroepsbelangen, en
werd de mogelijkheid geopend om vereenigingen van groepen met
gelijksoortige vakbelangen te vormen, die, na erkenning door het
hoofdbestuur, het recht zouden verkrijgen tot het nemen van
bindende besluiten. Tevens werd een regeling aangenomen voor
het vormen van een vrije weerstandskas. De voorstellen tot reorga-
nisatie, in deze vergadering aangenomen, maakten herziening
van het huishoudelijk reglement en de statuten noodzakelijk.

In verband met bij de Regeering aanhangige voorstellen be-
treffende de geneeskurrdige rechtspraak werd het hoofdstuk inzake
de rechtspraak voorloopig nog ongewijzigd gelaten.

In Mei Í925, in een buitengewone algemeene vergadering,
verkreeg de herziening van reglement en statuten haar beslag.

Daardoor werd de samenstelling van het hoofdbestuur gewijzigd.
Als stemhebbende leden zaten toen in het hoofdbestuur één

vertegenwoordiger van de Huisartsen-Commissie, één vertegen-
woordiger van de Specialisten-commissie en één vertegenwoordiger
van de Centrale Commissie voor de beroepsbelangen.

In het dagelijksch bestuur werden de vertegenwoordigers van
de Huisartsen-Commissie en van de Specialisten-commissie, die
v6ór tgz5 als vertegenwoordigers van H. O. en S. O. stem-
hebbend zitting hadden, adviseerende leden.

Het Centrale Bestuur van de Huisartsen-Organisatie (H.O.),
bestaande uit 9 leden, v/aarvan 3 leden het Centraal Orgaan voor
ziekenfondsbelangen vormden (het C. O.), werd hervormd tot een

Huisartsencommissie van 7 ledenmet een secretaris en een penning-
meester. Een gedeelte van deze commissie werd aange\À/ezen voor
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de behartiging van uitsluitend ziekenfondsbelangen, een ander
gedeelte voor de overige belangen; de twee groepsbestuurders, die
als bezoldigde functionarissen zitting hadden in het C.O., werden
behouden.

Het bestuur van de Specialisten-Organisatie, gevormd door 9
specialisten en een secretaris, werd teruggebracht tot een Specia-
listen-commissie van 3 leden en een secretaris.

De Ambtenaren-Organisatie, met een bestuur van 4 leden, werd
opgeheven.

Aan de huisartsen en aan de specialisten en even zeer aan andere
gïoepen als b.v. schoolartsen, werd de gelegenheid geboden ver-
eenigingen te vormen, hetzij voor een afdeeling of een gedeelte
van een afdeeling, hetzij voor het geheele land, die doorhethoofd-
bestuur als zoodanig konden worden erkend. Een model-huis-
houdelijk reglement voor erkende vereenigingen van huisartsen
en specialisten werd door den secretaris der Mij. opgesteldenna
goedkeuring door het hoofdbestuur in November tgz5toegezonden
aan alle afdeelingsbesturen.

Toen de ervaring leerde, dat ook door deze herinrichting geen
voldoend-vlotte afdoening van zaken was bereikt, stelde het
hoofdbestuur voor de H. C., evenals dit het geval wasmetde S. C.

en de C. C., te doen bestaan uit drie leden, met een secretaris-
penningmeester, die tevens, voor zoover noodig, met de com-
missie de onderhandelingen zolJ voeren en de besprekingen
zou houden, welke vroeger aan de groepsbestuurders waren toe-
vertrouwd.
|i, De drie vertegenwoordigers der Commissies voor de beroeps-
belangen in het Hoofdbestuur, kregen uitsluitend een adviseerende
stem.

Het geven van vacatiegelden, tot dien tijd een gebruik brj de
S. C., werd afgeschaft.

De bureaux van H. C. en S. C. zouden gevestigd worden in het
Gebouw der Maatschappij.

Deze wijzigingen in de bestuurs-organisatie onzer Maatschappij
werden aangenomen in de Algemeene Vergadering in Juli r93r.
Van de daartoe noodige reglementswijzigingen, waarvoor een buiten-
gewone algemeene vergadering werd gehouden in December r93r,
werd gebruik gemaakt om allerlei veranderingen, die in den
loop der jaren noodzakelijk waren gebleken, in het reglement
aan te brengen. Een nieuw exemplaar van het huishoudelijk
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reglement der Maatschappij en van de Statuten, werd vanuit
het Bureau der Maatschrpprj aan alle leden toegezonden op
rz April tg3z.

Daar de huishoudelijke reglementen van alle afdeelingen
verouderd waren en niet meer aansloten bij het herziene huis-
houdelijk reglement der Maatschapprj en omdat eenheid in die
reglementen zoo gervr/enscht is, werd een model saamgesteld van
een huishoudelijk reglement voor de af deelingen, dat
aan alle afdeelingen werd toegezonden.

Eereleden der MaatschapptJ slnds de oprtchttnE.

Mr. W. de Sitter, rB73; Prof. M..J.L. de Bruyn Kops, 1873;
W. C. J. Feith, rB74; Dr. J. G. de Yrlj, t874:. Jhr. Mr. G. de

Bosch Kemper, r88o; Prof. Dr. P. C. Plugge, r8B5; Prof. Dr.

Jac. Moleschott, t9gz; Prof. Dr. C. A. Pekelharing, tgo6;
Dr. C. E. DaniëIs, rgrz; Dr. M. Juda, r9r5; Dr. B. A. P. van
Dam, r9r9; Dr. A. Sikkel, r9r9; Dr. L. C. van der Meulen,
rgzz;Dr.C.F.Schreve,rg2z; Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, t9z6;
Prof. H. Burger, 1934.
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HOOFDSTUK II.

Besluiten en Regelinsen.
A. Van de Maatschappij.

1. Levensbeschrljvingen van overleden leden der Maatschappij.
(Uteratuur T. r8q8, fI, bI. 65).

In rB98 werd door de 59ste algemeene vergadering het besluit
genomen om jaarlijks achter de naamlijst der leden een opgave
te doen van de overleden leden der Maatschappij, al of niet met
een korte levensbeschrijving.

Dit voorstel ging uit van de woegere afdeeling Zeeland en tffas

geïnspireerd door D r. d e M a n, een historicus van rijpe ervaring.
Het voorstel werd aangenomen, en de uitvoering hiervan berustte
bij den secretaris der afdeeling, die in het begin van het vereeni-
gingsjaar aan den hoofdbestuurder-penningmeester de levens-
beschrijving van het overleden lid of van de overleden leden zijner
afdeeling verstrekte.

Daarvan is overgebleven de vermelding van de namen der over-
ledenen, terwijl in geneeskundige periodieken en in de dagbladpers
bij overlijden de belangrijkste feiten worden medegedeeld.

2. Staatstoezlcht en verantwoordeliJkheld van den arts.
(Literatuur T. r9o9, I, B, bl. r57r1, ÍI, A, bl. 575; T. tgzr, I, bl. 788; II, bl. r94r;

T. rgz3, I, bl. z6zg.

In r9o8 werd door de 59ste algemeene vergadering besloten een

commissie te benoemen ter bestudeering van de verhouding
tusschen het staatstoezicht en de verantwoordelijkheid van den arts.

Aangezien deze zaak voor den praktiseerenden arts van zoo
uitermate groot belang is, volgt hier een groot gedeelte van het
rapport. De aanleiding tot het benoemen eener commissie was
gelegen in het volgencle feit: Een medicus te Appingedam had
uitwendig calomel bij een oogaandoening aangewend; de

calomel, door een apotheker geleverd, bleek sublimaat te zijn
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en de schadelijke gevolgen bleven niet uit. De arts werd in r9o7
door het Gerechtshof te Leeuwarden tot schadevergoeding ver-
oordeeld.

Aan een commissie werd nu opgedragen een rapport in te dienen
behelzende,,een studie over de waarborgen, die
het staatstoezicht op de volksgezondheid
geef t ten opzichte van de verantwoordelijk-
heid der geneesheeren".

Het rapport luidde in hoofdzaak:

Tusschen de daden der geneeskundigen cn het staatstoczicht bestaat dus
geen verband, en a fortiori kan er daarom reeds geen sprake van zijn, dat
de verantwoordelijkheid der geneesheeren in het staatstoezicht op ccnigc
wijze dekking zou kunnen vinden. Bovendieu kan o.i. bezwaarlijk worden
uitgegaan van de gedachte dat het oefenen van toezicht, van contrölo

- 
gesteld, dat deze in casu bestond 

- 
ds velaafu,oordelijkheid var deo

gecoutroleerde zou kunnen ovcrbrengen op àen controleur.
Uw commissie meent dat cr slechts op twee punten sprake kan zijn van

eenig 
- 

maar dan nog niet meer dan een indirect - 
verband tusschcn

de verrichtingetr vatr de geneeskundigen cn het staatstoezicht, namelijk
ten opzichte van het aanwendeo van geneesmiddelen, afgeleverd door
apothekers, eD. van vaccine, afgeleverd door die parcs vaccinogènes, rvelke
van rijkswege Íiuancieel gesteund, onder toezicht van den inspecteur vau
dc volksgezondheid staan,

Dc ons verstrekte opdracht vindt dan ook haar oorsprong in de bekendo
calomel-tragedie, dus in een geval, behoorende onder de eerste categorie.
Daar wendde de geneeskundige persoonlijk bij een patiënt een geneesmiddel

aan, dat hij betrokken had uit een apotheek, waarop het staatstoezicht
volgens de wet contröIe uitoefende; en hier kan dus alleen van eenig indirect
vcrband tusschen een daad van een geneeskundige en het toezicht sprake zijn.

Bij het beschouwel van dit geval 
- 

en hetzelfde zou voor analoge gevallen
gelden 

- kunnen en zijn ook reeds vragcn gesteld van de volgende strekking :

a.Mag cen gcnceskundige aanncmen, dat al het-
geen door ccn apotheker is af gelevcrd, deugdclijk
en betrouwbaar is, zoodat zelf s vergissingen zijn
uitgesloten, omdat op den apotheker wordt toege-
zíerr door het Staatstoezicht op de Volksgezond-
heid? Met andere woorden: geef t dc Staat een vol-
komen garautie voor elke handeling van den apothe-
ker, omdat hij den apotheker het recht tot uitoeÍe-
niug der artsenijbereidkuust heeft verzckerd on-
der bepaalde verplichtingen cn er op toeziet, dat
aan die verplichtingea wordt voldaan?

D. Moet en kan een gcneesheer de geDeesmiddelcn,
wclke hem door eetr apotheker zijl. geleverd, om dic
persoonlijk bij zijn lijders aan te wenden, coutrolGereo?
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,. BlijÍt dan de geoeeskundige aansprakelijk voor
zijn daden met betrekking tot het aanwenden vah
geneesmidrlelen uit een apotheek betrokken en in
hoeverre?

Ad a. Volgeos de wet, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst, wordea
dc apothekers gecontroleerd door een inspecteur van de volksgezondheid, dea
pharmaceutischen inspecteur. Deze contröle geschied( in het algemeen door be-
zoeken op ongeregelde tijden, welke soms zeer lang uit elkander liggen. Zij kan
slechts in bijzondere gevallen, indien de toestand der apotheek daartoe aanleiding
geeÍt, met kortere tusschenpoozen herhaald worden. Het tijdroovend onderzoek
in verband met het aantal apotheken, welke in elk ambtsgebied aanwezig zijn,
zou voor een dikwijls herhaald onderzoek als algemeene regel een te groot aantal
inspecteurs vergen.

Maar gesteld, dat het onderzoek van elke apotheek eenmaal per jaar, oÍ zelÍs

eenmaal per week of per dag plaats vond en dat werd gecontroleerd op bevoegd
personeel, deugdelijke geneesmiddelen, juiste aflevering eD.z., eÍrZ., dan nog zou
men niet gevrijwaard zijn voor onjuiste aflevering door welke oorzaak dan ook.

En allerminst uiet voor vergissingen, hetzij door onkunde, achteloosheid, toeval
of hoe dan ook ontstaan.

Toezichtvanstaatswegekanniet voorkómen, dat nimmer bijv. in plaats van stof
a, sto{ b, of in stede van een onschuldige, een sterkwerkende stof wordt afgeleverd.

De onder a gestelde waag kan dan ook, Daar onze meening, niet aoders dan
ontkennend worden beantwoord. Toezicht, door den staat uitgeoefend, garandeert
hier evenmia als op welk ander gebied ook, dat er niet iets verkeerds gebeuren

kan. De staat houdt toezicht op maten en gewichten, maar niemand zal toch
meenetr dat de staat daardoor de zekerheid rvaarborgt, dat nooit met onjuiste
maten gemeten of met onjuiste gewichten gewogen wordt.

En eveumin ziju toezicht en garantie ten opzichte van de apotheken gelijk to
stellen.

Het toezicht kan, zooals de ervaring leeÉ, wel praeventieve opvoedeu<le be-
teekenis hebben en bij geblcken tekortkoming, ook door toepassing van de straÍ-
bepalingen der wet, eenigen invloed hebben, maar meer kan en mag niet van het
toezicht worden verwacht; et zeker mag niet in blind vertrouwen alles, wat uit
een apotheek komt, voor deugdelijk worden aangenomen, omdat op de apotheken
van staatswege toezicht wordt gehouden.

Zelfs indien de staat leverancier staÍe, zorT onÍeilbaarheid niet mogen worden
aangenomen.

Even misplaatst als blind vertrouwen achten wij wantrouwen tegenover alles,
wat uit de apotheek komt, gemotiveerd. De ervaring geeÍt daartoe geeo reden
en het calomel-geval is niet meer dan een noodlottige
Íout, welke tot zoodanig systematisch wantrouwerr
niet behoef t en ook niet mag !eiden.

Het bedrijf der apothekers in het algemeen staat bij ons zeker op even hoog
peil als i-a audere landen. Daarmede is niet gezegd, dat er geen bijzondere gevallen
zijn, waariu voor eenig waotrouwen en bijzondere waakzaamheid reden bestaat.

De vraag kan worden gesteld of het staatstoezicht de geneesheeren niet voor
dergelijke gevaarlijke apotbeken (nl. waar het belangrijke Íouten heeÍt ontdckt)
zou kunneo waarschuwen. I\Iaar het springt in het oog dat, indiea zulk een macht
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bestond, de feiten grondig, in rechten. zouden moeten vaststaan, om van zulk een

diep ingrijpende bevoegdheid gebruik te maken, en dan zoude de bestraffing wegeas

die in rechten vastgestelde feiteu met de daaraan verbonden openbaarheid do

ouderhandsche informaties vrijwel overbodig maken.
Zoolao.g den belanghebbeuden apotheker niet gewaarborgd is, dat tegen hem

ingebrachte bedenkingen als bovenbedoeld, in rechten zijn vastgesteld 
- 

en zulk
een regeling bestaat thans helaas niet 

- 
zou eetr zoodanige waarschuwing, een

zoo diep ingrijpende administratieve bevoegdheid o.i. ongeoorlooÍd zijn en niet te
verdedigen. Wij zouden bovendien vreezen dat een dergelijke diep ingrijpende
censuur, welke alleen de ergste toestanden zou signaleeren, door stilzwijgen tot een

schijn-zekerheid teÍt opzichte van alle aodere zou leiden.

Adà. Beschouwen wij in het licht van het voorgaande, de sub ö gestelde vraag:
,,moet en kaE eeD. geneesheer de geneesmiddelen, dio
hem door eetr apotheket zijo, geleverd, om die persoonlijk
brj rrjo lijders aan te wenden, controleeren?" dauisons
antwoold als volgt:

Aangezien niet blindelings mag worden aangenometr, dat fouten of vergissingen
geheel zijn uitgesloteo, kan de geneesheer zich niet ontslagen achten van de ver-
plichting om zoo mogelijk na te gaan of het middel, dat hij persoonlijk wil aau-
wenden, inderdaad ook is hetgeen hij wrl toepassen eu niet iets anders.

Bedenkende echter, hoe uiterst moeilijk in de meeste gevallen zulk een contröle
is en in hoevele gevallen zelÍs onmogelijk, za! de geneesheer als eerste voorzorgs-
maatregel van veiligheid dergelijke middelen niet betrekken van apothekers, dio
hij niet vertrouwt, en natuurlijk zeer zeker niet van onbevoegden. Daarnevens zal
hij ook voor die middelen, welke door een apotheker zijn afgeleverd, rlie hem tot
geen wantrouwen aanleiding geeft, een corrtröle niet per se overbodig mogen achteu
en a fortiori niet, indien door bijzondere omstandigheden het middel alleen kao
worden t'etrokken van een apotheker, die geen volledig vertrouwen. inboezemt.

K a n evenwel 
- 

en dit is de tweede vrag 
- de geoeesheer dergelijke middelen

controleeren ?

In het algemeen zeker niet, allerminst wat de quantiteit der
werkzame stoffen in oplossingen enz. betreÍt. Slechts bij uitzondering zal de genees-

kundige daartoe wel in staat zijn, althans om verwisseling aau de hand vao sterk
sprekende, i.n het oog vallende, uiterlijke kenteekenen waar te nemen.

Wij meenen dus dat de geneesheer die middeleu, welke hij zelf wil aanwenden,
moet betrekkeu onder de voorzorgen, die hem betrouwbaarheid zooveel mogelijk
waarborgen. OeÍent hij daarnevens toch nog contröle uit, vo ot zo oveÍ hij
dit kaa doen, dankanvanhem niet meer wordengevorderd.

Ad c. En daarmede is o.i. teveus het antwoord gegeven op de derde vraag

,,blijft dan de geneeskundige aansprakelijk voor zija
daden met betrekking tot het aanwendeD van genees-
middelen uiteen apotheek betrokken en in hoeverre?"

Indien de geneesheer zijre voorzorgen heeÍt genomen en de contröle, waaÉoo
hij redelijkerwijze in staat kan worden geacht, hecft ingesteld, dus heeÍt gedaan
wat van hem mag wordeu gevorderd, zal ook voor hcm zcker moeten geldeu het
,,ultra posse uemo tenetur" en is het onCenkbaar dat hij aanrprakclijk zal wordeo
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gesteld voor nadeelen, die hij naar zijn beste weten heeÍt willen voorkomen. Van
schuld, nalatigheid oÍ onvoorzichtigheid kan dan toch geen sprake zijo.

Een dergelijke uitspraak intusschen heeft geen algemeen geldende beteokenis.
Het komt op de bijzondere gevallen aan.

Zooals wij in dea aanhef zeidcn, is het aanwenden van vaccine, afgeleverd door
die parcs vacciuogènes, welke van rijkswege Íinancieel gesteund, onder toezicht
vau <Ien inspecteur van de volksgezondheid staan, het tweede en laatste geval,
dat hier ter sprake kan komen. De geneesheer zal hie:, waar het bemerken of ont-
dekken van vergissingen, fouten of gebreken slechts uiterst zelden vóór bet eerste
gcbruik mogelijk zal zijn, veel minder dan bij het aanwenden van geneesmiddelen,
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wel is zulk een geval denkbaar, bijv. indien
de geueesheer, nadat hem de oudeugdelijkheid in den ziu van schadelijkheid gcbleken
ware, uit achteloosheid de vaccine van dezelfde herkomst toch verder ging gebruiken.
Dan zou hij zijn eigen aansprakelijkheid voor daarvoor toegebrachte schade niet
kunneu alwentelen op den directeur, die hem de stof leverde en zeker zich niet
kunnen beroepen op het staatstoezicht op de volksgezondheid.

Onder verwijzing naar de boven aangevoerde gronden spreekt uw commissie
dus als haar meening uit:

ro. dat dc geneesbeer verantwoordelijk is voor
zijn eigen verrichtingen en dat hij in geen geval
die verantwoordclijkheid op hct Staatstoezicht
op de Volksgezondheid kan overdragen;

2o. dat de geneeshecr, doende, wat redelijkcrwijzc
van hem mag worden verwacht, niet aansprakelijk
mag worden gesteld voor nadeclen, rf,clke van dio
vcrrichtiageu hct gevolg mochteu zijn.

3. Strafrechtel[ke verantwoordel[kheld van den arts.
(Literatuur: T. r9o5, I, bI.866, r3o5, 1385; T. 19o6, I, bl.85z, ro95;

II, bl. 529; T. r9o9, I, bl. 7r, 553).

Door de afdeeling Amsterdam werd in r9o5 aan de 56ste alge-
meene vergadering een voorstel gedaan om aan het hoofdbestuur
op te dragen tot de Regeering en de Volksvertegenwoordiging het
verzoek te richten aan de straf wet een zoodanige
uitlegging te geven of daarin zoodanige
bepalingen op te nemen, dat de naar zijn
geweten, op uitsluitend medische indicatie
handelende geneeskundige, wegens zij n han-
delingen niet met de strafwet in botsing
kome.

Dit voorstel heeft er toe geleid, dat in 1906 door het hoofd-
bestuur, krachtens besluit der algemeene vergadering, een com-
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missie werd benoemd van rechtsgeleerden en geneeskundigen ter
bestudeering van het vraagstuk der strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid van den geneesheer.

Deze commissie bracht in r9o9 haar rapport uit, waarvan de

conclusies waren:
I.

Het is voor de rechtszekerheid van den gencesheer, evenals voor dc
belangen zijner patiënten, noodzakelijk, dat worden toegevoegd:

aan de Wet, regelende de uitoefening der geneeskuust, do volgeude
aÉikelen:

In gevallen, waarin door tlen geneeskundige gewelddadig moet wordcn
ingegrepen, waaronder mede moet worden verstaan het brengen in een staat
van bewusteloosheid of onmacht, behoort hij zich vooraf te verzekereo van do
uitdrukkelijke toestemming van dengene, die de behandeling moet ondergaan.

Is deze buiten staat zijn wil behoorlijk te verklaren, heeÍt hij den leeÍtijd
van zestien jaren nog niet bereikt, of is hij, anders dau wegens verkwisting,
onder curateele gesteld, dan wordt de uitdrukkeliike toestemmiog vercischt
van den wettelijken vertegenwoordiger in burgerlijke zaken.

Bij ontsteutenis van dezen oÍ bij zijn weigering kan door dea gcncor-

kundige de toestemming van den kantonrechter, binnen wieug rcssoÉ
de te behandelen persooo verblijft, wordea gevraagd.

De beslissing van den kantonrechter is niet aan berocp ondcrworpen
en wordt gesteld op het rekwest, waarbij zijn tusschenkomst is ingeroepcn.
Zij kao, echter ook mondeling worden verleend.

Bij oogeublikkelijk dreigend gev,rar voor leven of gezondheid is de gcneor-
kundige tot dadelijk gewelddadig ingrijpen, ook zonder toestemming, bevoegd,

aan het Wetboek voor Strafrecht een art. 4za, luidende: (*)

Niet straÍbaar is de geneeskundige, die een Íeit begaat, dat naar redelijk
inzisfuf is geboden oÍ toegelaten door de regelen der geneeskunst.

Eén lid der commissie kon niet meegaan met het nieuwe artikel
4za, iladien dit, zooals de meerderheid der commissie wilde, ook
geldig zo:u zijrl voor de aftL 296 el 297 Wetboek voor Strafrecht. (t)

1t1 Arl. re. Nlct EtraÍbaar ls htJ, dle een Íelt begaat ter ultvocrlng van ccn wctt€Ujk
voor3chrlÍt.

<l) Att. tg6. Hl! dle opzettelljk de aÍdrljvlng oÍ den dood der vrucht van ccne vrouw
zonder harc tocstemmlng veroorzaakt, wordt gestraÍt met een gevangenlsstraÍ van tcn
hoogstc twaalÍ Jarcn.

Indlcn het Íelt dcn dood der vrouw ten gevolge heeít, woÍdt hU gestraÍt met gevangenls-
straí van ten hoogste vlJÍtlen Jaren.

Arl. t97. HU dle opzettellJk de aídruvlng ol den dood der vrucht van eene vrouw met
herc toeltcmmlng veroorzaakt, wordt gestraÍt met gevangenlsstrat van ten hooggte vl.Í
Jarcn Èn zcs maandcn.

lndlen het Íclt den dood van de vrouw ten gevolge heeÍt, wordt hu gcstraÍt mct
gevangenlsstraÍ van ten hoogstc ze8 Jaren,
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II.
Het is gewenscht, dat bij de beoordeeling van het al of niet culpose van

deze medische handelingen gerekend wordt met de volgende begrenzing
der kunstÍouten.

In genoemd rapport zegt le dien opzichte de commissie:
Zijn er redenen, die het wenschelijk, zooal niet noodzakelijk makeo, dat

van de medische kunstfouten een afzonderlijke begrenzing wor<lt gegeven?
Onze commissie was daaromtrent eenigermate van meening verdeeld.
Sommigen meenden, dat men hier, als overal elders, kan volstaan met deu
algemeenen regel, dat schuld dan aanwezig is, wanneer de dader met oDvoor-
zichtigheid heeft gehandeld en de gevolgen van zijn handelen heeÍt kunnen
of moeten voorzien, waarbij moet worden in het oog gehouden, dat naar
de leer van den Hoogen Raad niet iedere, maar alleen zoogenaamde grove
of ernstige schuld strafbaar is; als dus niet die voorzichtigheid in acht is
geaometr, die onder de omstandigheden mocht worden gevorderd.

Overwegend bezwaar tegen deze opvatting bestond nu weliswaar ook
bij de andere commissieleden niet, maar zij meenden toch, dat voor den
geneesheer een ietwat nadere omschrijving van wat hem als grove schuld
mag worden aangerekend, althans wenschelijl, is.

Zij stellen daarbij voorop, dat het uiet in het minst hun bedoeling is den
ouden rechtsregel, die luidde: in eo qui artem proÍitetur impentia culpa
est (t), voor den geneesheer op zijde !,e zettet. Integendeel, door de m e-
d i s c h e leden der commissie werd zeer nadrukkelijk gezegd, dat het
niet anders dan toe te juicheu zou zijn, wanneer nu en daa een op geweten-
looze wijze praktizeerende, en vooral opereerende geneesheer met den
strafrechter in aanraking kwam. Zij onderschrijven zelfs niet de conclusie,
waarmede de volgende, van den jurist G. R i p e r t afkomstige, zinsneden
worden besloten: ,,Ce serait une fausse conception de dire de lui (Ie médecin)

,,qu'il a d'autant plus de responsabilité qu'il a plus de pouvoir. Car à l'écraser
,,sous le fardeau de sa responsabilité, on tuerait toute initiative, et son

,,abstention est plus dangereuse que son action. En d'autres termes, iI
,,f aut, pour des motif s d'utilité sociale, créer en
,,sà faveur une certaine irresponsabilité."

ZelÍs op deze betrekkelijke onverantwoordelijkheid van den
geneesheer wenschten de medische leden urver commissie voor hun vak-
genooten geen aanspraak te maken. Zij meenden echter, dat de bedoelde
nadere omschrijving om twee redenen wenschelijk moet worden geacht.

Ten eerste omdat de geneesheer, door den aard van zijn werk, meer
dan wie ook, gevaar Ioopt te worden vervolgd op grond der aangehaalde
artikelen 3o7-3o9. (t)

(r) Voor hem, dle met onervarenheid de kunst beoefent, ls schuld aanwetig.
<t) Ad. goz. tlll aan wlens schuld de dood van een ander te wl.lten is, wordt gcstraÍt

met gevangenlsstraf oÍ hechtenis van ten hoogste negen maanden. '
Att. 3o8, HIj aan wlens schuld te wljten ls dat een ander zwaar Ilchamelilk Ietsel bekomt

ot zoodanlg Iichamelljk Ietsel waarult ilJdelijke zlekte of verhlndering ln-de ultoeÍenlng
zljner amöts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangènlsstraf ol hechtenis
van ten noogste zes maanden.

Art. jog. Indlen de ln dezen tltel omschreven misdrljvcn worden gepleegd ln de ult-
ocfenlng van eenig ambt oÍ beroep, kan de straÍ met eeà derde wordtri veihoogd, kan
ontzettlng worden uitgesproken van de uitoefenlng van het beroep waarin het misdrljf iE
gepleegd, en kan de rechter de openbaarmaklng zunei uitspraak gela§ten.
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Meer dan eenig ander heeft hij dan ook te zorgen, dat een ongcrecht-
vaardigde vervolging op grond der aangobaalde artikeleo worde voorkomeu.
Moge al zulk eea ongerechtvaardigde vervolging h!.er te lande zelden,

zoo ooit, zijn geschied, de kans daarop wordt zeker grooter, rvanneer. zooals

de comnrissie wenschelijk acht, door den strafrechter meer dan tot nog toe
het geval is, wordt gelet op het doen en laten der geneesheeren.

Ten tweede is de grens der imperitia bij medische handelingen veeltijds
moeilijk te trekken, zoodat het trewijs van het al of niet culpose van zulk
een handeling dikwijls lastig te geven is en althans haast nooit te geven is
door anderen dan door deskundigen. Een formuleering van wat als medische
kunstfout moet worden beschouwd, staat in geen enkele wetgeving en

verlangen wij ook niet in de Nederlandsche. Evenrrin is het ons mogelijk
een s c h erp e omschrijving tegeven van watwel enwat nietals kunstfout
moest worden beschouwd. De bezwaren, waaïop men stuit bij het zoekeu

naar zulk een omschrijving, zijn besproken in een recente publicatie van
een ouzer (Treub, Geneeskundige Bladen, r3de reeks, no. 5) en wij
kunnen volstaan met daarnaar te verwijzen. De formuleering zal dus nood-
zakelijk een min of meer vage moeten zijn en als voorbeeld geven wij die
van M o d d er m a n, zooals T r e u b haar heeft uitgebreid (zie bl. r54 t.a.p.) :

,,De geneesheer begaat een kunstÍout dan, wanneer hij niet weet, niet

,,onderzoekt, niet doet of niet nalaat datgene, wat goede medici in het

,,algemeen, onder dezelfde omstandigheden, zouden weten, onderzoeken,

,,doen of na1aten".
De waag, waaÍop het aankomt, is slechts of zoowel juristen als genees-

heeren het met deze Íormule eens zijn. Men kan daarin natuurlijk ,,onder-
zoeken, doen en nalateu" samenvatten in het ééne woord handelen. Dit
zou evenwel slechts leiden tot een nog leelijker zin clan de hierboven
gegevene, tenzij meo het weten er uit weg liet. Dit laatste is te verdedigen
op grond hiervau, dat het weten slechts een subjectief geestesproces is,

terwijl eerst het objectieve gevolg daarvan, de handeling, eventueel een

kunstfout kan zijn. Deze redeneering is volkomen juist, maar zou toch in
de praktijk tot groote moeilijkheden voeÍen.

Ste!, dat ten gevolge van onvoldoende kennis een oniuiste diagnose

wordt gemaakt. Dao kan zulk een onjuiste diagnose voeren tot een ver-
keerde, soms zelfs gevaarlijke therapie. Was daarentegen de diagnose
juist geweest, dan zou dezelfde gevaarlijke therapie niet verkeerd, doch
aangewezen kunnen zijn. De geheele kunstfout vindt in zulk geval haar
oorsprong in het niet weten. Door de aangegeven formuleering te behouden,
voorkomt men, dat in een gegeven geval de dader in de toegegeven onjuiste
diagnose dekking vindt voor zijn fout, en kan men dus aan deskundigeu
de vraag voorleggen, of onwetendheid, die voerde tot d e z e onjuiste
diagnose, al of niet culpoos moet worden geacht.

Ten slotte komt het dus altijd op het bewijs aan, eD. van veel grooter
belang dan de min of meer scherpe begrenzing der kunstfouten is dan
ook de wijze, rvaarop het onderzoek eener strafzaak bij vermoedelijke
overtreding der artt. 3o7-3og door een geneesheer geschiedt,

Of er een strafbare medische kunstfout is begaan, zal zoo goed als nooit
door den niet-geneesheer kunnen worden beoordeeld. Zotdet uitzonderiag
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vraagt dan ook de justitie daaromtrent hetoordeelvandeskuadigen. Het
ware echter in de hoogste mate wenschelijk, dat alsvaststaanderegelwerd
aangenometr, dat reeds in den aanvang van het onder-
z o e k het oordeel der deskundigen werd gevraagd ea zoodoende het openbaar
ministerie behoorlijke gegeveDs kreeg om de zaak al of niet te vervolgen.
En dan wel met dien verstande, dat niet als deskundige wordt beschouwd
de eerste de beste geneesheer, dien de rechter-commissaris kan viuden, doch
dat het oordeel wordt gevraagd van minstens twee, in het betrokken onder-
deel der geneeskunst a!5;emeen als hoogstaand erkende geneesheeren, dic
bij het vellen van dit oordeel, als maatstaf van wat een ,,goed" geneesheer

dient te weten, niet zullen moeten nemen de kunde van een specialist oÍ
hoogleeraar, maar die van een geneesheer van gemiddelde bekwaamheid.
Slechts op deze wijze is het gevaar voor eeD. later ongegrond blijkende
publieke behandeling van zulke strafzaken te voorkomen. Kans op veÍoor-
deeling moge in zulk een geval al niet bestaan, omdat de verdedigers vao
den beklaagde wel zorgen voor behoorlijke deskundigen à décharge, ook
een op vrijspraak uitloopende vervolging wegens een vermeende kunstÍout
zal allicht voor den geneesheer een bedenkelijke rem in zijn loopbaan worden.

De door ons aanbevolen wijze van doen wordt, het is ons bekend, ook
nu wel eens gevolgd. Wij meene[ echter den wetrsch tc
moeten uitspreken, dat dit een algemeea eo steeds
toegepaste regel zal worden.

Daarom luidt dan ook de derde conclusie:

III,
Het is eveoeens ea nog meer gewetrscht, dat bij het vóórotrder-

z o e k naar vermoede kunstÍouten een werkelijk deskundig oordeel ge-

vraagd worde.

Het rapport v/erd door bovengenoemde vergadering met
algemeene stemmen aangenomen.

4. Getul§entspllcht en verschoonlnEsrecht.
(Literatuur: Tijdschr. v. StraÍrecht 1898. XI. bl. z; T. rgrz,l, bl. 1848; bl. r45,
zt6;T. r9r3, I. bl. r33o, r5o9, 1849; T. r9r5, II, bl. 682, 828, tztt, t296, t368'
t374, 2o87, 2t4g, 2z1o, 2328, 2517, z76o; T. 1916, II, bl. r238, 196r; T. 19z6, I,
bl, z77g;T. tgz7, II, bl. r876; T. tgz8, bl. 3zr3; IÍ,bl. z7z7; III, bl. 43o8; T. r93o,

bl. 568; T. r93r, bl. 47o2, 4s76; T. 1933, bl. 574).

De arts is evenals ieder burger verplicht, indien de justitie dit
verlangt, als getuige te verschijnen voor de rechtbank of den

rechter van instructie en naar waarheid alles mede te deelen, wat
hem omtrent het te berechten geval bekend is. Indien hem echter
vragen worden gedaan, waarvan de beantwoording volgens zijn
overtuiging strijdig zolr zijn met de geheimhouding, waartoe hij
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ten aanzien zijner palienten verplicht is, mag et moet hij zich
beroepen op het verschooningsrecht, omschreven in het wetboek
van Strafvordering, art. zr8. Deze zekerheid bezitten wij in
ons land sedert r April r9r3, toen de Hooge Raad der Nederlanden
in hoogste beroep uitspraak deed in de zaak van H. A. D i e p e n,
die wegens weigering van getuigenis over een bepaald punt tot
gijzeling was veroordeeld. Deze collega dient, evenals C. M. B e u-
k e r s, die een overeenkomstige uitspraak van het Hoog Militair
Gerechtshof heeft uitgelokt, hier met eere te worden vermeld om
zijn manmoeclig gedrag en niet minder E. H. J. v. d. H e y cl e n,
aan wien het te danken is, dat wij weten, dat ook de geneeskundige
ambtenaar, als hij deel neemt aan behandeling
van een zieke (i.c. door plaatsing van een zieke in een

ziekenhuis mogelijk te maken) aan het beroepsgeheim gebonden is.
Het verschooningsrecht voor den arts (art. 1946 B.W.) was

door de rechtbank te 's-Hertogenbosch bestreden op grond van
de bewoordingen van den eed na het artsexamen, waarin gezworen
wordt het beroepsgeheim te zullen bewaren, tenz'ij de verklaring
van den arts als getuige of deskundige in rechte wordt gevorderd. De
Hooge Raad oordeelde, dat de arts hierdoor in het genoemde
geval slechts van den plicht t of zwijg en wordt ontslagen,
maar dat artikel 98 W. v. S. den geneeskundige d e b e-

v o e g d h e i d verleentom,,desondanksgetuigeniste we ig e re n
nopens hetgeen \ryaarvan de wetenschap hem, geneeskundige, als
zoodanig is toevertrouwd". De verplichting tot geheimhouding,
waarvan dat artikel spreekt, berust volgens den Hoogen Raad,
op de eigenaardige eischen van het uitgeoefend beroep: (over-
wegende) ,,dat die eischen ten aanzien van het geneeskundig
beroepmedebrengen,dat een ieder, die zich of een der zijnen
onder behandeling stelt van een geneesheer, er op kan rekenen,
dat hetgeen deze bij die behandeling door mededeelingen van den
zieke zelf.of te zijnen behoeve gedaan of d o o r e i g e n o n de r-
zoek omtrent zijn patient te weten komt - al hetwelk geacht
moet worden den geneesheer als zoodanig te zijn toevertrouwd -geheim blijve, vermits alleen bij voldoening aan
dien eisch kan worden voorkomen, dat de
zieke zelve of zlj, die geroepen zijn voor
hem te zorgen, uit vrees voor zij n openbaar-
heid zich laten weerhouden geneeskundige
hulp in te roepen en dus slechts dan het doel
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van het aan geneeskundigen toekomend ver-
schooningsrecht kan worden bereikt."

Het spreekt van zelf., dat pogingen, waarmede soms wordt
gedreigd, om door huiszoeking bij den arts uit diens aanteekeningen
te weten te komen hetgeen hij niet wijwillig wil mededeelen, in
het stelsel van den Hoogen Raad ongeoorloofd zijn. Eveneens, dat
men zich slechts op het hier vermelde arrest van den Hoogen Raad
heeft te beroepen, indien een rechter (zie T. r9r3, f, bl. r5o9),
ondanks dat arrest het verschooningsrecht betwist en bijvoorbeeld
beweert, dat een arts, in openbaren dienst, die een zieke behandelt,
ten opzichte van de justitie niet vrij staat gelijk zijn collega's, of
den arts-getuige verwijt, dat hij zich verschuilt achter het beroeps-
geheim, terwijl hij slechts zljn zieke verschuilt, gelijk hem geboden is.

Art. 98 \M. v. Strafvordering zegt nadrukkelijk: Bij personen
met bevoegdheid tot verschooning, v/orden, tenz ij met hun
toestemming, niet in beslag genomen brieven of andere
geschriften, tot welke hun plicht tot geheim-
houding zich uitstrekt (Zie hierover uitvoeriger T.
1928, III, bl. 43o8).

Daarentegen vervalt het verschooningsrecht,
indien het feiten geldt, die den arts in een andere hoedanigheid dan
van behandelend geneesheer is te weten gekomen, bijvoor-
beeld als controleerend of keurend arts.

En wij moeten ons wèl bewust zijn, dat ons
verschooningsrecht niet is een recht om ons
te onttrekken aan onze verplichting om de
justitie, gelijk ieder burger, te dienen met
onze mededeelingen, als wij dat mogen en
kunnen.

Indien wij h a a r beteekenis voor de maatschappij even juist
weten te waardeeren als de Hooge Raad dit getoond heeft tegen-
over ons beroep, zullen wij deze fout zeker weten te vermijden.

Het Hoog Militair Gerechtshof heeft gelegenheid gehad in
deze aangelegenheid in hoogste beroep uitspraak te doen, doordat
de officier van gezondheid, C. M. B e u k e r s, had geweigerd een

order van den minister van marine op te volgen, waarin hem was
gelast, den Commandant opgave te verstrekken van de namen der
officieren, die wegens geslachtsziekten onder zijn behandeling
waren gekomen. Door den krijgsraad was hij veroordeeld \ilegens
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dienstweigering. Het Hoog Militair Gerechtshof was van
oordeel, dat de plicht tot geheimhouding óók geldt voor den officier
van gezondheid, omdat die plicht door hem was aanvaard vóórdat
hij officier van gezondheid kon worden, en hij dit slechts heeft
kunnen worden door de bevoegdheid van arts te verkrijgen. De
mededeeling van een geneeskundig beroepsgeheim aan een Com-
mandantkan ook niet worden beschouwd als d ien s tge h e im,
want de artseneed zegl: ,dat ik aan n i e m an d zal openbaren";
terwijl ,,daarenboven bedoeld dienstgeheim niet geldt, wanneer de

onmiddellijke chef tot mededeeling o pdr a cht o f t o e s t e m-
m i n g geeft" (m.a.w. de commandant kan omtrent hetgeen hij
eerst als dienstgeheim heeft beschouwd, later weder de geheim-
houding opheffen, zoodat de arts niet eens verzekerd is, dat het
geheim althans bij hen, wien het aangaat, bewaard zou blijven).

Het Hoog Militair Gerechtshof overwoog verder, ,,dat er inder-
daadvoorhem (denbeklaagde) heeftbestaaneen c o n fl i c t v an
rechtsplichten, \ryaar hij werd gesteld voor de keuze zíjn
eed als geneeskundige te schenden of aan dienstweigering - een

strafbaar feit - zich schuldig te maken; dat, waar hij het tweede
heeft gekozen, door hem met grond op o v e r m a c h t in den vorm
van uit conflict van rechtsplichten voortvloeienden noodtoe-
s t a n d een beroep kan worden gedaan, omdat van hem, die
geneeskundige w a s, toen hij w e r d officier, en officier is geworden
en heeft kunnen worden enkel omdat hij genees-
kundige \ilas, in redelijkheid en ook rechtens
niet m a g worden gevorderd, dat hij aan zijn eed als geneeskundige
te kort zou doen".

Ondanks deze beslissende uitspraak hebben eenige officieren
nog moeilijkheden ondervonden, doordat zij den dienstorder van
den minister van marine niet wenschten te gehoorzamen. Ten
slotte is de dienstorder ingetrokken.

fn verband met het voorgaande moge hier de opmerking een
plaats vinden, dat ten opzichte van den artsen-eed, zoowel bij de
Ieeken als bij de geneeskundigen, vaak tweeërlei misverstand wordt
aangetroffen. Ten eerste is deze eed geen ambtseed, maar
een beroepseed, want de arts als zoodanig bekleedt geen ambt.

Ten tweede berust onze plicht tot geheimhouding niet op den

eed, maar deze brengt alleen den van ons beroep onafscheidelijken
plicht in woorden. Ook zonder den eed zouden wij tot het bewaren
van het beroepsgeheim verplicht zijn.

-5r-



De beroepseed is opgenomen ïn de Wet, regelende de uitoelening
der Geneeskunst, (van den ren Juni 1865, S. 6o) in artikel 2r, dat
als volgt luidt:

,,Zij, die voldaan hebben bij het examen als arts, tandarts, apotheker,
vroedvrouw of apothekers-assistent, leggen, voordat zij als zoodanig worden
toegelaten, in handen van den voorzitter der examineerende Íaculteit of
commissie den volgenden eed (of belofte) aÍ:

,,Ik zweer (beloof), dat ik de genees-, heel- en verlos- (tandheel-, artsenij-
bereid-, verlos-)kunst volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen
naar mijn beste weten en verÍnogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand
zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of ter
mijner keonis is gekomen, tenzij mijne verklaring, als getuige of deskundige
in regten gevorderd of ik anderszins tot het geven van mededeeling door
de wet verpligt worde.

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtigl (Dat beloof ik'I."

Schending van het geheim ïvordt gestraft met gevangenisstraf
of boete. In het Wetboek van Strafrecht Titel XVII, isblj artikelzTz
het volgende bepaald:

,,Hij die opzettelijk eenig geheim hetwelk hij, uit hoofde van zijn hetzij
tegenwoordig hetzij vroeger ambt of beroep, verplicht is te bewaren, bekeod
maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden

of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.
Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het

slechts vervolgd op diens klachte."

In verband met deze strafbepaling worde hier nog besproken,
in hoeverre ontheffing van geheimhouding door den betrokkene
den geneesheer voor straf vrijwaart, resp. hem het recht geeft,
het tot dusver als geheim beschouwde te openbaren.

Indien het geheim uitsluitend de persoon betreft, die
vergunning tot openbaring heeft verleend, en deze persoon ten
volle bekend is met de beteekenis van wat zalworden geopenbaard,
dan mag de arts het van wetswe€íe openbaren, doch hij
m o e t het niet - gelijk hierboven ten opzichte van getuigenis
voor den rechter is uiteengez€t -, en hij zal de openbaring dan
ook dikwijls achterwege laten.

In vele gevallen echter zullen ook anderen dan degeen, die de

vergunning heeft verleend, belang hebben of meenen te hebben
bij de stilzwijgendheid van den arts, en dan zou een klacht kunnen
worden ingediend, als in bovengenoemd art. z7z W. v. S. bedoeld.

En is de betrokken persoon minderjarig, of staat hij onder
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curateele, dan is zijn toestemming tot openbaring ongeldig, tenzij
zijn wettelijke vertegenwoordiger daarmede instemt.

Een Duitsche schrijver, (F I ii g g e, Deutsche med. Wochenschr.
r9ro, nr. z4) acht het evenrvel twijfelachtig, of de vader van den
minderjarige den arts kan ontheffen van het beroepsgeheim,
dat den minderjarige betreft. In een voorkomend geval zou het
het beste zijn, dat de arts den vader of voogcl mededeelt, dat de
minderjarige hem wenscht vrij te laten en dat met de openbaring
een groot belang is gemoeid. Want zonder de toestemming van den
minderjarige kan van openbaring geen sprake zijn. Verder stelle hij
den vader of voogd in kennis van hetgeen zou moeten worden
geopenbaard.

Zot de vader, voogd of curator de toestemming geven, doch de
rechtstreeks betrokkene n i e t, dan blijft de arts gebonden aan
het beroepsgeheim.

Het openbaren van geheimen van jongelieden aan de ouders
of voogden kan in het belang dier jongelieden en ook in het alge-
meen belang zijn (zwangerschap, geslachtsziekte), doch het zal
den arts meestal wel gelukken, den betrokkene van dit belang te
overtuigen, en met diens toestemming een bekentenis in te leiden.

(Zie hierover T. 19z6, I, bl. 278$.

De Centrale Commissie voor de beroepsbelangen heeÍt een
rapport uitgebracht over het medisch beroepsgeheim, in opdracht
van het hoofdbestuur, d.d. rr Juni tgz7, dat behandeld is in de
algemeene vergadering op 2 et 3 Juli rgz9 te Utrecht.

De C.C. komt daarin tot de volgende stellingen:

r. De grondslag van hct medisch beroepsgeheim is, dat ieder, onder
welke levensomstandigheden ook, vol vertrouwen zijn arts kan raadplegen,
wetend, dat zijn mededeelingen oÍ de resultaten van een onderzoek geheim

blijven.

II. Het medisch beroepsgeheim is te onderscheiden in een wettelijken en
een zedelijken plicht tot geheimhouding.

III. De patiënt kan zijn geneesheer ontslaan van diens wettelijken plicht
tot geheimhouding.

IV. Ontheffing van dien plicht heft niet de bevoegdheid tot geheimhou-
ding op.

V. Het medisch beroepsgcheim geldt alleen voor wat de geneesheer

bij de behandeling te weten komt.
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De C.C. voegt hieraan toe de volgende adviezen:
A. Wanneer de patiënt hem daartoe heeft gemachtigd, hetzij in de polis,

hetzij later, geve de behandelende geneesheer aan den medischea adviseur
eener verzekering-maatschappij een verklaring van doodsoorzaak af, nadat
omtretrt de uitkeering zekerheid is verkregen.

B. De behandelende geneesheer onthoude zich van de keuring zijner
patiënten.

C. Verklaringen zonder geneeskundig onderzoek en zgD. huisarts-attesten,
worden niet afgegeven.

D. Voor den rechter. beroepe de behandelende geaeesbeer zich steeds

op zijn verschooningsrecht.
E. Aan politieambtenaren geve hij geen enkele inlichting.
F. De behandelende geneesheer kwijte zich van zijn aangifteplicht bij

besmettelijke ziekten en geboorte.
In het overlijdensÍormulier bestemd voor den Burgerlijken stand, vulle

hij de doodsoorzaak in zeer algemeene termen in, maar vermijde daarbij
onjuistheden ! De vraag over eventueelen geweldadigen dood beant-
woorde hij niet.

G. Hij verleene zijn volledige mede',verking bij de uitvoering der
sociale wetten.

H. Hij geve geen enkele inlichting over zijn patiënten aan hun werkgever.
I. Dit late hij eveneens na aan gemeentelijk oÍ burgerlijk armbestuur

en aan ziekenhuisbesturen,
K. Indien hem blijkt van misdaad, of van mishandeling, besmetting

van zijn patiënt door anderen, zoo overwege hij ernstig, of wet of publiek-
belang hem tot aangiíte noopen, doch alleen zoo zijll- patiënt hem daartoe
machtigt.

(T. v. G. van z Juni r9:8, bladz. z7z7 en vlg.).

5. Abortus crlmlnall§.
(Literatuur T. r9o3, II, bl.75o; r9o4, I, bl.665; II, bI.358; r9o5, I, bI.865; r3o5;
r3r5; II, bI.869; rgo7,I, bI.895; II,59o; 1916, II, bl.3SS; T. tgzr,Í,bl.z6z7;
tg4, L, bl. 2854; IÍ, 2657 i 1928, bl. 5886; r93r, bl. 95, 4zo; 1933, bl. 41gg; t934,

bl. 2643, 3888).

In r9o4 werden door de afdeelingen Amsterdam, Oldambt,
Gouda en O., Gooi- en Eemland en Haarlem en O., verschillende
voorstellen ingediend bij de 55e Algemeene Vergadering, welke
alle de strekking hadden de Regeering aan te sporen tot krachtiger
maatregelen tegen de toen reeds hand over hand toenemende

-i5dadige vruchtafdrijving. De toenmalige Regeering had reeds
het voornemen te kennen gegeven tot zulke maatregelen, en nu
werd het door de genoemde afdeelingen van belang geacht, dat
het aan de volksvertegenwoordiging zou blijken, dat de artsen,
geheel af.gezien van hun opvattingen op staathuishoudkundig,
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politiek of godsdienstig gebied, in deze naast de Regeering stonden,
op grond van hun ondervinding als geneeskundigen. De heer
H. B u r g e r heeft in die algemeene vergadering te Breda de voor-
stellen samengevat in een motie, welke met algemeene
s t e m men werd aangenomen.

Deze motie luidde:

,,De algemeene vergadering der Nederlandsche maatschappij tot be-
vordering der geneeskunst, bekend met het Íeit, dat de toepassing van
den abortus criminalis in Nederland, o.a. te Amsterdam, een zeer groote
uitbreiding heeft verkregen, terwijl hoogst zelden een veroordeeling kao
volgen; immers in 1896 kon geen veroordeeling geschieden wegens dit
misdrijf, in 1897 slechts één te Groniugen, in 1898 één te Haarlem ea één

te Amsterdam, io 1899 één te Utrecht, één te Groningen en één te Breda,
iu rgoo één te Amsterdam en in rgor geen enkele;

overtuigd, dat een nader onderzoek naar den omvang, dieu het genoemde

misdrijÍ in ons land heeft verkregen, naar de vormen waaronder het kwaad
optreedt en naar de schadelijke gevolgen, die het voor de gezondheid der
betrokken persoDen oplevert, de waarheid vaa bovenstaande uitspraak
iu elk opzicht zal bevestigen;

van oordeel, dat met behoud en verscherping der bestaande straÍbe-
palingen tevens preventieve maatregelen tegen de opwekking vau abortus,
buiten grondig medisch advies, moeten worden beraamd en toegepast;

draagt aan het hooÍdbestuur op uit hun midden een commissie te be-

noemen, die bij Zijne Excellentie den minister vau Justitie een audiëntie
zal aanvrageu, ten einde dezen hoogen ambtenaar het gevoelen van de
algemeene vergadering over deze zaak kenbaar te maken eD toe te lichten."

De wijziging van het wetboek van strafrecht op dit punt heeft
het inderdaad mogelijk gemaakt meerdere gevallen van misdadige
afdrijving voor den strafrechter te brengen en meer schuldigen te
straffen.

Intusschen werd in r9o5 twijfel geopperd of de arts, die op
geneeskundige indicatie een abortus zou opwekken, volgens de
letter der wet \Mel voor straf gewijwaard zo:u zijr,. De afdeeling
Amsterdam diende daarom bij de 56e algemeene vergadering een
voorstel in, dat door het hoofdbestuur (nadat prof. D. S i m o n s
een oordeel over het voorstel had ten beste gegeven) aldus werd

teamendeerd:

,,De algemeeue vergadering draagt het hooÍdbestuur op, tot de regeering
en de volksvertegenwoordiging het verzoek te richten, in verbaod met
de voorgestelde wijzigingen vao art zg5-zg8 van het wetboek vau straf-
recht, daarin zoodanige bepalingen op te nemeu, dat de naar zijn geweteu

op uitsluitend medische indicatie haadelende geneeskundige niet met de
straÍwet in botsiog kome."

-))-



Op de algemeene vergadering te Amsterdam werd dit voorstel
met ro8 tegen B stemmen aangenomen. Conclusie I, op bl. 45, be-
handelt hetzelfde vraagstuk uit een meer omvattend gezichts-

punt.
Terwijl de strafwet dan aan de wenschen der geneeskundigen,

wat betreft een krachtiger optreden tegen de misdadige afdrijving,
is tegemoet gekomen, viel var. medewerking der pers tot het weren
van de advertenties der afdrijfsters weinig te bemerken.

Reeds in r9o3 was in het tijdschrift voor geneeskunde (t.a.p.)
in een artikel over: ,,De zonden der pers" op het gevaarlijk karakter
dier advertenties ge\ilezen en naar aanleiding van dit artikel werd
door één der groote bladen besloten zulke advertenties niet meer
op te nemen. Andere bladen hadden reeds vooraf hun kolommen
er voor gesloten, maar over het algemeen \Mas er ruim stof tot
klagen.

Daarom werd in r9o7 door de afdeeling Gorinchem en Omstreken
het volgende voorstel bij de 58ste algemeene vergadering ingediend:

De algemeene vergadering der Nederlandsche maatschappij tot be-
vordering der geneeskunst, ten zeerste betreurende het Íeit, dat door de
administratie van tal van week- en dagbladen hier te Iande, in haar kolommen
advertenties worden opgenomen, waarin de gelegenheid tot het opwekken
van abortus als zoodanig of zijdelings wordt kenbaar gemaakt, noodigt het
hoofdbestuur uit deze, haar meening ter plaatse, waar het zulks noodig el
wenschelijk acht, kenbaar te maken.

Zoowel het hoofdbestuur als de algemeene vergadering, in
beginsel met het voorstel meegaande, als zijnde dit een poging
ter bestrijding van den crimineelen abortus provocatus, waren
echter van oordeel, dat de resultaten van dit pogen zeer poover
zouden zijn, in aanmerking genomen de omstandigheid, dat reeds
herhaaldelijk gebleken was, dat de pers in dit opzicht tamelijk
onverbeterlijk is.

De afdeeling Amsterdam diende een amendement op het voorstel
in en zag dit aangenomen. Bij de discussie over dit amendement
werd bezwaar gemaakt tegen de samenkoppeling van het opwekken
van abortus en de kwakzalverij, terwijl genoemde afdeeling er in
toestemde in haar amendement aan het woord: ,,abortus" alsnog
de woorden: ,,als zoodanig of zijdelings" toe te voegen. De opmer-
k'ng, dat het hoofdbestuur maar niet een circulaire zou moeten
rondzenden, waarvan toch het resultaat wel nihil zou zijn, doch
zou optreden waar het zulks noodig achtte, deed waarschijnlijk
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velen vóór het amendement van de afdeeling Amsterdam stemmen.
Het aldus gewijzigde amendement werd aangenomen en luidde
als volgt:

De algemeene vergadering dcr Nederlandschc maatschappij tot be-
vordering der geneeskunst, ton zeerste betreurende het feit, dat door do
administratie van tal van week- en dagbladen hier te lande, in haar kolommen
advertenties worden opgenomen, waarin de gelegenheid tot het opwekkeo
van abortus als zoodanig of zijdelings wordt kenbaar gemaakt, of waarin
wordt aangekondigd, dat door onbevoegden de geneeskunst wordt uitge-
oeÍend, noodigt het hoofdbestuur uit, deze haar meeniug ter plaatse, waar
het zulks noodig en wenschelijk acht, kenbaar te maken.

Door de aanneming van bovengenoemd amendement is dus
toen aan het hoofdbestuur de bevoegdheid verleend, waar het
zulks noodig en wenschelijk acht, zijn meening ter plaatse kenbaar
te maken ten opzichte van het opwekken van abortus en ten op-
zichte van de kwakzalverij.

Bemoedigend voor allen, die een schijnbaar hopeloos doel
nastreven, maar hen tevens aansporend tot geduld is het feit,
dat negen jaar later ,,De Nederlandsche Dagbladpers" (waarin
de uitgevers der dagbladen vereenigd zijn) het volgende besluit
heeft genomen:

r. Advertentiën, aangeboden door ,, deskundigen" en handelaars in zekero

artikelen, worden altijd geweigerd.

z. Advertentiën vatr masseuses en woedvrouwen worden alleen aan-
genometr, wanneer die vergezeld gaan van een uitdrukkelijke verklaring,
geteekend door een bij de administratie bekend geneesheer, dat do
inzendster in alle opzichten betrouwbaar is, of wanneer haar naam voor-
komt op een door de plaatselijke aÍdeeling van de Ne-
derlandsche maatschappij tot bevordering der
g ctr e e s k u n st verstrekte lijst.

3. Advertentiën van vagen iuhoud worden niet geplaatst, vóórdat van
de politie ter plaatse bevredigende inlichtingen zijn ontvangen.

4. AdveÉentiën van twijfelachtigen inhoud en aÍkomstig van personen

omtront wie geeu informaties zijn verkregen, worden afgervezsn.

De vergadering - zoo luidde het bericht verder - was zich er
van bewust, dat ook, wie naar deze vier bepalingen handelt, nog
niet in ieder geval verzekerd is tegen ontsiering van zijn courant
door ongewenschte advertentiën, maar die zullen toch tot de groote
uitzonderingen behooren.

Tegen het groote kwaad van den abortus
criminalis, die niet alleen leidt tot moedwillige afbreking
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van de zwangerschap, maar ook tot ernstige verslapping van het
zedelijkheidsgevoel, zullen de couranten in Neder-
land dan het hare hebben bijgedragen.

6. De Pers.
(Literatuur: T. r9o3, II, bl. 75o; T. r9o9, I, bI.993; II. bl. 645; T. r9zr, I,bl. z7z7;
T.tgz7,I,bl.zzgo; T.r9z8,bl.386r;T.rgz9,bl.z83z;T.r93r,bI.3o85;T.tg3z,

bl. 532; Geneesk. Gids, zr Mei 19z6; ^8. tgzg, IL bl. z83z).

a. geneeskund,ige iournal,istiek.

In r9o9 werd door de afdeeling Rotterdam en Omstreken het
volgende voorstel bij de 6oste algemeene vergadering te Leeuwarden
ingediend:

De afdeeling Rotterdam en Omstreken, het ongewenscht achtende, dat
artikelen uit geueeskundige bladen en tijdschriÍten en niet voor leeken
bestemd, op onoordeelkundige wijze worden overgenomen in de dagbladen,
noodigt het hoofdbestuur uit met den Nederlandschen Journalistenkring
in overleg te treden om na te gaau hoe hiertegen kan worden gewaakt.

Door genoemde afdeeling werd in haar toelichting o.m. gezegd:

,,en zoo leert dan de ervaring, dat door de misplaatste en onvol-
ledige kennis van het geneeskundig vakgeschrift bij den lezer maar
al te vaak valsche hoop wordt gekweekt of heilzaam vertrouwen
ontnomen wordt. Overtuigd dat de Nederlandsche pers niet minder
dan de geneeskundige stand het ,,primum non nocere" als leid-
spreuk in waarde houdt, vertrouwen wij dat dit overleg met den
journalistenkring tot goede gevolgen leiden zal".

Na de discussie, en voornamelijk nadat tal van sprekende
voorbeelden ter toelichting \Maren genoemd, werd het voorstel door
genoemde afdeeling ingetrokken, omdat van het overleg
weinig of geen resultaat werd verwacht.

Toch is het van belang deze zaak hier mede te deelen, om,
daar vooral ook voor jonge artsen de verleiding groot kan zijn
in couranten te schrijven, tevoorkomen dat dit op onoordeel-
k u n d i g e wijze zou geschieden. De bespreking van dit voorstel
had dan ook het nut, zeide de voorzitter, dat hierdoor in het
openbaar van geneeskundige zijde gewezen is op de bezwaren,
welke aan deze handelingen verbonden zijn.

Ter waarschuwing volgt hier een gedeelte uit de toelichting van
den afgevaardigde der afdeeling Rotterdam en Omstreken, wijlen
collega S. A. van Leer:
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De artikelen in de geneeskundige tijdschriftea
zijn door de schrijvers bestemd voor geneeskundi-
gen eo Iriet voor leeken; daarom worden zij g"plaatst
in een geneeskundig blad; bestemt de schrijver ze
voor Ieeken, dan zendt hij ze aan een niet-genees-
kundig periodiek bIad. Nu zij het verre vao mij een
dagblad het recht te betwisten, ook uit vakbladen
gedeelten over te D.emen; doet het zulks echter,
dan moet dit geschieden met behoorlijk oordeel
des onderscheids, dan mag niet het eenig criterium
zijn de vraag: stellen vele lezers hierin belang of
wordt ons dagblad hierdoor aantrekkelijk?, maar
dient m.i. als hoof dvoorlvaarde voldaan te worden
aan den eisch, dat men niet iets doet wat schade,
rvat ellende ver oot zaakt.

De Centrale Commissie heeft een rapport samengesteld over de
geneeskundige journalistiek, T. v. G., IÍ, t9zg, bladz. 2832.

In de Algemeene Vergadering te Haarlem rgzg zijn toen de
conclusies, als volgt geformuleerd, aangenomen.

r 
o. Van de geneeskundige onderwerpen, te behaudelen in de niet-vakbladen,

komen vooral in aanmerking, die, welke betrekking hebben op de
gezondheidsleer, de preveotieve geneeskunde, de volksgezoodheid, de
sociale geneeskunde en eventueel ook nieuwere inzichten in de genees-

kunde, doch alleen als deze goed bezonken zijo; raad.zaam i,s het be-
schouwingen te verrnijden, welke een conscientieus medicus niet
zou houden tegenover zijn zieken.

zo. }let verdient de voorkeur de zooeven bedoelde artikelen niet te
onderteekenen.

3o. Het is wenschelijk, dat bladen, die grootere of kleinere artikelen en
berichten over geneeskundige onderwerpen opnemen, dit niet doen
zonder deskundige voorlichting.

,4o. Het hoofdbestuur stelle zich in verbinding met de hoofdbesturen der
verschillende vereenigingen van belanghebbenden bij de dagbladpers,
teneinde de gesignaleerde misstanden in de toekomst te voorkomen.

Naar aanleiding van dit rapport benoemde het Hoofdbestuur
een Commissie inzake journalistiek en reclame op geneeskundig
gebied, die een uitvoerig rapport samenstelde, dat zoo goed als
geheel gereed is.

Als schadelijk moeten dan vooral worden beschouwd voorbarige
mededeelingen over beweerde nieu\fle ontdekkingen betreffende
de behandeling van ziekten als kanker en tuberculose. Deze wekken
verwachtingen, onverrnijdelijk gevolgd door bittere teleurstelling.
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En inmiddels wordt het vertrouwen in den behandelenden arts
geschokt, omdat deze niet op de hoogte is van die nieuwe vondst
of te conservatief om die toe te passen. Evenzoo wordt ,,de officieele
wetenschap" in de Pers telkens in gebreke gesteld, omdat zij niet
ieder nieuw dwaallicht als opgaande zon wil erkennen, en zoo
bekrompen is, bewijzen te verlangen van wat men beweert. De
Pers begeert bewijzen van de wetenschap, dat hetgeen beweerd
wordt niet waar is.

De arts, die medewerkt aan een leekenblad, moet zich niet
alleen zelf onthouden van mededeeling van ziektegevallen op
een zoodanige wijze, dat de zieke (of diens bekenden) de beschrijving
als h e m betreffende kan herkennen en daardoor dingen te weten
komt, die hij niet mag weten; maar hij moet zijn invloed gebruiken
om de redactie ervan te onthouden, zulke mededeelingen uit
vakbladen over te nemen. Hij moet niet over geneeswijzen schrijven,
omdat de leek zich dan gaat verbeelden dat hij het óók weet,
en wel beter dan zijn raadsman. Allerminst mag hij verkondigen
hoe hijzelf bepaalde ziekten behandelt. Dit is afkeurenswaardige
reclame, die hij moet vermijden, ook ten opzichte van bepaalde
middelen of toestellen.

Zeer gevaarlijk zijn de geneeskundige ,,vragenbussen" in sommige
bladen. De geneeskundige medewerker zal niet altijd kunnen
onderscheiden of de waag, door een leek gesteld, eigenlijk door
dezen tot zijn arts had moeten zijn gericht, en dan wel eens adviezen
geven, welke in de verhouding van arts tot patiënt storend ingrijpen.
Het spreekt vanzelf, dat de bekwaamste arts niet zoo goed in
staat is, een hem onbekende persoon de inlichting te geven, die
voor deze persoon dienstig is, als diens dokter, en eigenlijk moest
ieder antwoord in deze rubriek luiden: Vraag Uw dokter !

b. geneeskundige reclame.

Ook de geneeskundige reclame in de pers heeft een onderwerp
van onderzoek uitgemaakt voor de Centrale Commissie voor de
beroepsbelangen.

De door de Commissie daaromtrent opgestelde regelen zijn als

volgt vastgesteld door de Soste Algemeene Vergadering te Haarlem.

ro. Geoorloofd is bij vestiging driemaal te adverteeren in de plaatselijke
bladen; bij ontstentenis door ziekte of bij vacantie éénmaal bij het
begin en éénmaal bij het einde.
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20. AIle advertenties, die den indruk maken van reclame, zijn af te keuren.

3o. Het is niet geoorloofd dankbetuigingsadvertenties uit te lokken of
in de hand te werken; integendeel moeten deze zooveel mogelijk voor-
komen worden.

40. Men mag niet toestaan, dat anderen reclame maken met attesten,
geschreven en onderteekend door geneeskundigen; aanbeveling ver-
dient het de afgiÍte daarvan te weigeren.

5". IvÍen zoÍge eÍ voor, dat geneeskundige inrichtingen, laboratoria,
cousultatiebureaux en dergelijke, geen reclame maken met de namen
der daaraan verbonden artsen in de niet-vakpers.
Voor zoover de geneeskundigen daarop invloed kunnen uitoefeneu
worde er tegen gewaakt, dat door die inrichtingen, behalve in de
vakpers, ook daar buiten geadverteerd wordt.

Het uitvoerig verslag daarover van de Centrale Commissie voor
de Beroepsbelangen is afgedrukt in het Tijdschrift voor Geneeskunde

van 8 Juni tgzgbladz. z83z en volgende.
Het onderwerp \Mordt nader behandeld in het spoedig te ver-

schijnen rapport van de daartoe ingestelde Commissie.

7. Syphtlts en Gonorrhoe.
(Literatuur: T. r9o8, I, bl.96r; T. r9rr, I, bl. rTro; II, bl.54o; T. rgtz, I, bl. zo4o;
II, bl. 554; T. tgzr, I, bl. zz6; T. rgz4, II, b[. z93z; T. r93r, bl. 4o34; T. 1933,

bl. 3gzz', T. 1934, bl. 516z).

Door de afdeeling Groningen werd in r9o8 bij de 59ste algemeene

vergadering te Rotterdam het volgende voorstel ingediend:

Het hoofdbestuur benoeme een commissie, die in opdracht krijgt tc
onderzoeken of, eu zoo ja, welke maatregelen in ons land van overheids-
wege dienen te worden genometr ter bestrijding van de geslachtsziekten,

en daarover rapport uit te brengen.
Aan de te benoemen commissie blijve overgelaten te beoordeelen of

het gewenscht en mogelijk is gegevens te verzamelen aangaando de ver-
breiding van deze ziekten, en den omvaug van het kwaad, dat zij in sociaal
opzicht aanrichten.

Het hoofdbestuur stelde aan de algemeene vergadering voor
de commissie slechts voor een gedeelte uit geneesheeren te doen
bestaan en de woorden: ,,in ons land van overheidswege" te laten
vervallen. Aldus geamendeerd werd het voorstel aangenomen en
benoemde het hoofdbestuur tot leden der commissie, behalve
geneesheeren, personen van verschillende richting en stand.

In rgrr diende de commissie bij de algemeene vergadering een

uitvoerig rapport in. Dit rapport bevat de volgende hoofdstukken:
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I. Maatregelen ter voorkoming dezer ziekten.
r. Voorlichting. (Belang daarvan. Tot wie te richten ? Door

wie te verstrekken en met welke middelen ? Wat moet
zij omvatten?)

z. Maatregelen direct tot voorkoming van besmetting.
a. Extra-genitale besmetting. Bepaalde beroepen. Zoogen.

Besnijdenis. Bevalling. Sommige inrichtingen van
publiek gebruik.

ö. Genitale besmetting. Onderzoek vóór het huwelijk.
Prophylactica.

c. Prostitutie. Bordeelen. Reglementeering. Bestrijding.
3. Straf- en civielrechterlijke gevolgen van het overbrengen

van besmetting en van geslachtsomgang van besmetten.

II. Maatregelen tot genezing der ziekten.
r. Algemeene beschikbaarheid van geneeskundige hulp.
z. Verplichte aangifte en behandeling.

3. Vereischten der geneeskundige hulp.
4. Opleiding van geneeskundigen.

III. Conclusies (met betrekking tot de kennis van den omvang
der ziekten, de voorlichting, de persoonlijke voorzorgsmaat-
regelen, de prostitutie, de wettelijke maatregelen en de
geneeskundige behandeling).

Aan het eind van haar rapport sprak de commissie als haar
meening uit dat, wijl de bestrijding der geslachtsziekten een voort-
durende aandacht, een voortdurende actie eischt en van de Neder-
landsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst niet
verwacht, noch verlangd mag worden, juist aan deze zaak haar
voortdurende aandacht te wijden, het gewenschtzouzijneen centraal
lichaam in het leven te roepen, dat doorloopend in het belang van
de bestrijding der geslachtsziekten werkzaam is. Vandaar dat zij
aan haar zr conclusies een laatste conclusie toevoegde:

De Nederlandsche maatschappij tot bevorderiug der geneeskunst neme
het initiatief tot oprichting van een permaueut lichaam, dat zich de be-

strijding der geslachtsziekten ten doel stelt.
'Wegens de groote belangrijkheid van dit rapport, besloot de

6zste algemeene vergadering te Deventer, op voorstel van het
hoofdbestuur, het rapport, aan de hand van door het hoofdbestuur
in overleg met de commissie vast te stellen vraagpunten, in de
afdeelingen commissoriaal te maken, opdat het in de 63ste alge-
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meene vergadering met een in het tijdschrift te geven overzicht
der ingekomen antwoorden een punt van uitvoerige bespreking
zou uitmaken.

In de 63ste algemeene vergadering werd nu besloten, dat de

Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst
het initiatief zou nemen om te geraken tot het oprichten van een

Nederlandsche vereeniging tot bestrijding der geslachtsziekten,
die zich voortdurend met de studie van het onderwerp en met de

Ieiding der te nemen maatregelen zou belasten, en werd aan het
hoofdbestuur opgedragen in overleg met de commissie de noodige
stappen te doen. Het hoofdbestuur voldeed aan deze opdracht en

na tal van voorbereidende besprekingen werd den z4sten April r9r4
de Nederlandsche vereenigrng tot bestrijding der geslachtsziekten
opgericht, bij welker oprichting besloten werd het groote verschil-
punt in de opvatting over de bestrijding der geslachtsziekten, n.l.
het al of niet propageeren van het gebruik van middelen tot
persoonlijke prophylaxis, voorloopig te laten rusten en om te
beginnen met gezamenlijk de krachten te besteden aan het vele
overige gewichtige werk ter bestrijding der geslachtsziekten, dat
dan nog te doen bleef.

Het aantal leden bedraagt thans ruim 2oo, terwijl een zo-tal
vereenigingen lid zijn.

In verschillende adressen wendde de vereeniging zich tot de Regee-

ring om maatregelen tot beteugeling der geslachtsziekten te bepleiten.
Een vlugschrift:,,Over geslachtsziekten" (geschreven door

Dr. D. Snoeck Henkemans) werd door weiwillende bemiddeling
van het legerbestuur tijdens de mobilisatie op zeer ruime schaal
onder de militairen verspreid. Terwijl dit vlugschrift meer bestemd
is ter uitreiking aan nog niet besmetten, stelt de vereeniging, ter
uitreiking aan patiënten, voor geneeskundigen haar ,,Wenken op
het gebied der geslachtsziekten" beschikbaar.

Onder redactie van het dagelijksch bestuur verschijnt een

tijdschrift ,,Sexueele Hygiëne", waarin zoowel de medische, als de
ethische, paedagogische en sociale zijden van het veel omvattend
onderwerp belicht worden. (Uitgever J. Ploegsma te Zeist).

Sinds October rg3z verschijnt ,,Sexueele Hygiëne" als ,,mede-
deelingen van de Nederlandsche Vereeniging voor Moreele Hygiëne",
waarvan de omvang kleiner is, terwijl uitgebreidere artikelen en
voordrachten in brochurevorm worden uitgegeven.

De vereeniging is in het bezit van een collectie lantaarnplaatjes
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en een serie wandplaten, ten gebruike bij voordrachten en cursussen.
Tijdens de oorlogsjaren organiseerde zij tal van voordrachten voor
militairen. Zij verleent haar medewerking bij het houden van
lezingen voor verschillende bevolkingsgroepen, bevordert het
houden van cursussen over geslachtsziekten, over sexueele hygiëne
aan de volksuniversiteiten, enz.

Naast haar werkzaamheden tot verspreiding van juist inzicht
in het wezen der geslachtsziekten en in het vraagstuk van de
sociale bestrijding, heeft de vereeniging in verschillende steden
consultatiebureaux geopend, die evenwel niet aan de bedoeling
bleken te beantwoorden. Om het publiek beter te bereiken, is thans
een andere vorm gekozen, en zijn in verschillende provincies opge-
richt: Federatieve commissies tot bestrijding der geslachtsziekten,
bestaande uit vertegenwoordigers van het Groene Kruis, \Mit-
Gele Kruis, enz. In vele plaatsen zijn adviesbureaux geopend, die
in nauwe samenwerking met de geneesheeren in hun district
statistische gegevens verzamelen en het onderzoek en de behandeling
der patiënten en het opsporen van de bronnen van besmetting
zooveel mogelijk bevorderen.

(Zie Dr. E. H. H e r m a n s: Nieuwe Wegen bij de bestrijding
van Geslachtsziekten" Uitgever: De Erven J. J. Tij l, Zwolle).

Aan hen, die daarvoor in aanmerking komen, wordt financieele
en maatschappelijke raad verleend, om het hun mogelijk te maken,
de voorgeschreven behandeling te ondergaan.

Deze provinciale commissies ontvangen subsidie van de regeering,
werken voortdurend samen met de Inspectie van de Volksgezond-
heid, en met de Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding der
geslachtsziekten, wier ze secretaris de vergaderingen bijwoont.
Daar het werk dat direct door de Ned. Ver. tot bestr. der gesl.

ziekten wordt verricht, door deze nieuwe organisatie voornl.
ligt op het gebied van voorlichting en opvoeding, heeft de ver-
eeniging haar naam aangevuld tot: Nederlandsche Vereeniging
voor Moreele Hygiëne (Nederlandsche vereeniging tot bestrijding
der geslachtsziekten). Voor propaganda in velerlei vorm is deze

nieuwe naam meer geschikt, en zal het dikwijls gemakkelijker
zijn, diegenen te bereiken, wier steun de vereeniging behoeft of
tot wie de vereeniging zich wenscht te richten.

De statuten zijn koninklijk goedgekeurd. Art. 3 luidt: Lid der
vereeniging kunnen worden alle personen boven ztjaar; en art. 14:
De jaarlijksche contributie voor persoonlijke leden bedraagt
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minstens I t.-. Hier ter plaatse zij ook nog vermeld art. 5: Voor
één der plaatsen in het bestuur wordt steeds overleg gepleegd met
het hoofdbestuur van de Nederlandsche maatschappij tot bevor-
dering der geneeskunst, zoodat de Maatschappij door een der leden
van haar hoofdbestuur in het bestuur der vereeniglng is vertegen-
woordigd en er een band tusschen beide corporaties blijft bestaan.

8. Orthopaedie en massag,e.
(I.iteratuur: T. 1897, I, bl. ro59; T. r898, I, bl. 839;T. rgzt,II, bl.39r7;T. 19:.:,
II,bl. 1595;T.rgz5,IÍ,bl.z6o7;T.rgz7, I,bl.z95r;II,bl. zzz3;'1. r9:8,bI.37o;

t772, 556o; T. r93r, bl. zo5z; T. rg3z, bl. 852, zr5z.)

Door de afdeeling Haarlem en Omstreken werd in 1888 bij de

39ste algemeene vergadering het volgende voorstel ingediend:

De Nederlantlsche rnaatschappij tot bevordering der geneeskuast vestigo
de aandacht der Regeering op de wenschelijkheid, om het uitoefenen der
orthopaedie door onbevoegden te voorkomen, door betere toepassing van
aÉ. r8 der Wet van 1865.

In de toelichting werd door de afdeeling gezegd dat, hoewel
door vonnissen van verschillende rechtbanken en zelfs door den
Hoogen Raad is uitgemaakt, dat art. 18 derWet van r Juni 1865,
Staatsblad no. 60 (*) van toepassing is op ieder, die orthopaedie
en massage uitoeÍent, zonder de bevoegdheid te hebben de genees-
kundige praktijk uit te oefenen, het toch blijkt, dat het aantal der
onbevoegden, die zich met deze deelen der geneeskunst bezig-
houden, voortdurend toeneemt en dat dezen zich niet ontzien door
talrijke advertentiën in dag- en weekbladen, zich bij het publiek
aan te bevelen voor de behandeling van verschillende ziekten.
Aangezien nu de toepassing der orthopaedie en massage, zonder
dat vooraf een juiste diagnose gesteldis, verrevanonschuldigisen
zij de gezondheid of het leven van den lijder in gevaar kan brengen,
lag het volgens de afdeeling op den weg der Maatschappij bij de
Regeering op voorziening aan te dringen, nu gebleken is dat de tegen-
woordige toepassing der wet geen genoeg zamer. waarborg verstrekt.

In deze algemeene vergadering werd het voorstel in dien zin
aangenomerr, dat de Maatschappij de aandacht der Regeering zou
vestigen op de wenschelijkheid om het uitoef enen
der orthopaedie en massage door niet-genees-

(.) Dlt artlkel was wel reeds in 1886 vervallen, maar dlt doet aan het principlcele der
zaak nlets af.
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kundigen, zonder aanwijzing en voortdurend
toezicht van geneeskundigen, te voorkomen.

Later kwam deze kwestie nog eenmaal in de algemeene ver-
gadering, toen zich een commissie had opgeworpen, die aan heil-
gymnasten en masseurs, na een door hen afgelegd en door de com-
missie afgenomen exuunen, diploma's ging uitreiken.

Door de afdeeling Rotterdam en Omstreken werd namelijk bij de

48ste algemeene vergadering in 1897 het volgende voorstel ingediend:
De algemeene vergadering der Nederlandsche maatschappij tot be-

vordering der geneeskunst spreke als haar oordeel uit, dat de wijze vaa
afnemen der examina voor heilgymnastiek en massage. zooals dit tot nu
toe geschied is door sommige geneeskundigen, die zich hebben laten in-
schrijven als buitengewone leden van het genootschap ter bcoefening der
heilgymnastiek in Nederland, afkeuring verdient.

In de toelichting tot dit voorstel sprak de afdeeling als haar
meening uit:

dat het in het belang van de patiënten is, dat de geneeskundigen
zelf niet het werk uit handen geven, maar zelf. of aan andere
geneeskundigen de behandeling opdragen ;

dat slechts voor enkele gevallen de uitvoering der massage en

heilgymnastiek, onder voortdurend toezicht der geneeskundigen,
zou kunnen plaats hebben en dat het daarom zeker nuttig zolo

zijn uit hen, die examen middelbaar onderwijs gymnastiek hebben
gedaan, door theoretisch en vooral praktisch onderwijs van de
zijde der medici, een keurbende te vorïnen, \.vaarvan de genees-

heeren verzekerd zijn dat hun voorschriften, gelijk in de zieken-
verpleging geschiedt, met nauwgezetheid door dergelijke personen

zouden worden opgevolgd.
Naar aanleiding van dit voorstel werd in bovengenoemde

algemeene vergadering door de afdeeling Arnhem en Omstreken
een urgent voorstel ingediend:

De algemeene vergadering der Nederlandsche maatschappij tot bevor-
dering der geneeskunst spreke als haar oordeel uit, dat het noodig is, dat
de orthopaedie, met inbegrip van massage en heilgymoastiek, alleen door
medici en niet door leeken worde uitgeoeÍend.

Verbetering van het hooger onderwijs op dit gebied is eeu zaak van
dringend belang.

De afgevaardigcle dier aÍdeeling deed hierbrj uitkomen, dat het
doel van het voorstel was om op den voorgrond te stellen, dat de
heilgymnast, gediplomeerd of niet, steeds moet zijn en blijven de
helper van den arts en niet zelfstandig moet optreden.
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De afdeeling Rotterdam en Omstreken trok daarop haar voor-
stel in, terwijl naar aanleiding van het voorstel van de afdeeling
Arnhem en Omstreken, de vergadering bij motie van de afdeeling
Breda en Omstreken de noodzakelijkheid uitsprak van het instellen
van een grondig onderzoek door een commissie ad hoc.

Door het hoofdbestuur werd alsnu een commissie benoemd, die,
na een onderzoek in de verschillende afdeelingen der Maatschappij
te hebben ingesteld, brj de 49ste algemeene vergadering in 1898
een rapport indiende, waarbij zij aan het slot, onder het uitspreken
van den wensch, dat de oprichting der Nederlandsche orthopae-
dische vereeniging de voorbode moge zijn van gezonde toestanden,
de volgende conclusies ter overweging aanbood:

De algemeene vergaderiug der Ne,1 erlandsche
maatschappij tot bevordering der teneegkunst
sprcke als haaÍ oordeel uit, dat:

t. Massage ctr geoeeskundige gymoastiek moeten
beschouwd wordon als onderdeelen der genees-
kunst eD mogeD als zoodanig uitsluitend door ge-
neeskundigen worden uitgeoeÍend.

z. Verbetering van het Hooger Onderwijs tcn op-
zichte der orthopaedie, vooral wat betreÍt be-
wegingsleer, goneoskundige gymnastiok en mas-
sage, is dringend noodzakelijk.

3. Meerdere inmenging vatr Staatswege ten op-
zichte van te verleenen hulp bij de toepassing der
orthopaedische thorapie, incl. mass&ge on gences-
kuudige gymnastiek, is overbodig.

De algemeene vergadering vereenigde zich met algemeene
stemmen met bovenvermelde conclusies, nadat op voorstel van
de afdeeling Amsterdam de tweede conclusie als volgt zou worden
gelezen:

Verbetering van de gelegenheid voor oefening en
onderwijs in orthopaedische therapie, bewegings-
leer, geneeskundige gymÍraetiek en massago. ie
werscholijk;

terwijl in de derde conclusie in plaats van de woorden: ,,Meerdere
inmenging" gelezen zou worden: ,,ïnmenging".

In tgzt werd naar aanleiding van een schrijven van het bestuur
van het genootschap voor heilgymnastiek en massage aan de
Maatschappij, het volgende voorstel door het hoofdbestuur aan
de algemeene vergadering gedaan; dit voorstel door de algemeene
vergadering aangenomen, luidt:
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De algemeene vergadering dragc aan het hoofdbestuur op een commissie
van drie leden te benoemen, die namens de maatschappij in de examen-
commissie van het genootschap voor heilgymnastiek en massage gedelegeerd
worden. Deze gedelegeerde leden behooren alle rechten te verkrijgen der
examinatoren en ook invloed te kunnen uitoefenen op het examen-program.
EIk jaar vóór den rsten Maart brengt de commissie verslag uit aan het
hooÍdbestuur omtrent haar bevindingen en rverkzaamheden.

De Ieden der commissie worden voor 5 jaar benoemd, zijn herbenoem-
baar, terwijl een rooster er voor zorgt, dat niet steeds alle leden der commissie
tegelijk aÍtreden.

Het hoofdbestuur deele het genootschap mede, dat er geen termen bestaau
het instellen vau een staatsdiploma te helpen bevorderen.

Het eerste verslag van de gedelegeerden {er Maatschappij
verscheen in Februari r9zz.

Eenige orthopaedisten konden zich met de regeling niet ver-
eenigen en bereikten, dat door het Hoofdbestuur een Commissie
werd ingesteld ten einde rapport uit te brengen over de waag of
de Maatschappij zal voortgaan zich te doen vertegenwoordigen
bij de examens van het genootschap voor heilgymnastiek en
massage in Nederland, zooals het is aangenomen op de algemeene
vergadering der Maatschappij ia tgzt.

Geïnstalleerd op a Februari 19z6, bracht de Commissie in April
Ígz7 een uitvoerig rapport uit.

Daarbij v/as gevoegd een ndnderheidsnota van D r. S n o e c k
Henkemans, die ter wille van de praktische gevolgen rvilde
behouden wat verkregen was.

De meerderheid der Commissie daarentegen wenschte voor die
opleiding uitsluitend verplegers en verpleegsters te kiezen, terwijl
dan de leeraren in de gymnastiek zich zouden moeten beperken
totflde lichamelijke opvoeding van gezonden en tot massage van
gezonden.

Ook zou dan het genootschap moeten af.zien van elke poglng
tot het verkrijgen van een staatsdiploma nu en in de toekomst.

De algemeene vergadering te Utrecht in Juli r9z'8 vereenigde
zich, evenals het Hoofdbestuur, met het minderheidsrapport.

Het genootschap heeft eenigen tijd later een verzoek tot het
instellen van een Staatsdiploma bij de regeering aanhangig gemaakt.
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9. Levensverzekerlngmaatschapp{len.

(Literatuur: T. 1862, bl. 257,455; T. 1863, bl. 473; T. 1864, bl. 273, 469, 472,

47giT. 1865, bl.35r; T. 1869, I, bl. zro; II, bl. 283; T. 1888, L,bl. ll7; II, bl. r3S;
T. 1889, l,bl.7zz; T. 1896. I, bl.66r; II, bl. 9t;T. 1897, I, bl. 285, 289,666;II,
bl. 58,6r,62; T. 1898, I, bl. 488, 644,648; II, bI. 52, 5s,67,7o; T. r9oo, II, bl.
tz9,316;T.rgo7,II,bl.6or,8g7,t463;T.r9o9,l,bl.rzzz', II,bl.5z5, SS5,62Zi
T. r9ro, I, bl. r9o3; II, bl. 6o5, 647,66r,2073, zt45; T. r9rr, I, bl. rSrr; II, bl.

548; T. rgtz, !I, bl. 562; T. tgzz, I, bl. 1599; T. tgz5, I, bl. z6o7; T. tgzg,
bl. 4++g; T. rg3z, bl. 4259).

De verhouding tusschen artsen en levensverzekeringmaatschap-
pijen heeft, gelijk o.m. uit bovenstaande literatuuropgave blijkt,
zoowel in als buiten de Maatschappij meer dan eens gedurende
haar bestaan, tot velerlei besprekingen en tot strijd aanleiding

Segeven.
Voor ongeveer 70 jaren heerschte in onze Maatschappij en daar-

buiten een heftige strijd tusschen de artsen en de levensverzekering-
maatschappijen inzake de waag of de huisartsen behoorden in te
vullen en zouden blijven invullen de verklaringen, de z.g.n. decla-
ratoren, die hun door de levensverzekeringmaatschappijen werden
voorgelegd, wanneer een hunner cliënten een verzekering wilde
aangaan. Toen waren n.l. de levensverzekeringmaatschappijen nog
niet ertoe overgegaan om het onderzoek van de candidaten voor
een levensverzekering op te dragen aan door hen aangestelde
keurende geneesheeren, maar velden zij hun oordeel omtrent de
aanneembaarheid van den èandidaathoofdzakelijk op de gegevens,

die zij door middel van de ,,declaratoren" van de behandelende
geneesheeren trachtten te verkrijgen.

Merkwaardig mag het heeten dat, evenals nu nog verschillende
verzekeringmaatschappijen tegen de geldelijke gevolgen van
ziekte en ongevallen zeggen: ,,Zonder ingevulde verklaring van
den behandelenden geneesheer geen uitkeering", destijds ver-
schillende levensverzekeringmaatschappijen geen verzekering wilden
afsluiten, wanneer niet door den behandelenden geneesheer het
uitgebreide ,,declaratoor" nauwkeurig was ingevuld. Evenals nu
door de eerste soort maatschappijen wordt beweerd: ,,Wij kunnen
geen controleerende geneesheeren overal aanstellen", werd toen
door de levensverzekeringmaatschappijen het zelfde beweerd ten
opzichte van het aanstellen van keurende geneesheeren.

In 1864 echter nam de Nederlandsche maatschappij tot be-
vordering der geneeskunst een besluit, dat haar leden voortaan
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zouden weigeren ,,declaratoren" in te vullen ten behoeve van
maatschappijen van levensverzekering; dit besluit had ten gevolge,
dat die maatschappijen gedwongen werden het onderzoek van
de candidaten voor een levensverzekering op te d-ragen aan door
hen aan te stellen keurende geneesheeren.

Uit de onderstaande publicatie, voorkomende in den feestbundel,
eenige jaren geleden uitgegeven door de Eerste Hollandsche
Maatschappij voor Levensverzekering, bij gelegenheid van haar
roo-jarig bestaan, krijgt men een indruk van den toen gevoerden
strijd tusschen onze Maatschappij en de levensverzekering-
maatschappijen.

Eerst io 1864 kwam hierin een belangrijke verandering. In dat jaar toch
nam de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst het
besluit dat haar leden voortaan zouden r,r'eigeren declaratoren in te vullco
teo behoeve van maatschappijen van levensverzekering.

llet is niet van belang ontbloot eenigszins nader op deze zaak, die voor
de levensverzekeringmaatschappij van zoo'n groot gcwicht is geweest,
in te gaan.

De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst had
in haar algcmoene vergadering van hot jzar 186z aan baar medolid, don
in Amstordam zeer bekendea Dr. C, E. Heynaius, broeder ven deu
€vetreens vormaardeu Leidschen hoogleeraar, opgedragen, een onderzoek
in te stellen omtrent de verhoudingen der geneeskundigeo tot de maat-
schappijen van levensverzekering.

In het Nederlandsch tljdschrift voor geneeskunde van r 863 is op pag. 473 het
vorslag van dit door Dr. C. E. H e y n s i u s verrichte onderzoek afgodrukt.

De conclusie, die schrijver vastlegt in de drie volgendo puntetr, ie dcze:

a, dat de particuliere artsen zich moeten onthouden van de beantwoor-
ding der vrageD, die thans vanwege de levensverzekeringmaatschappijea
hun worden voorgelegd, ondanks dat dit geschiedt door tusschenkomst
hunner cliënten. a

ö. dat het onderzoek en de beoordeeling van de geschikthcid der zich
aanmeldende poreoneu voor do maatschappijen van levensverzekerlng
uitsluitead moet worden overgelaten aan den arts, dien de maatschappij
als deskundigen raadso.an heeÍt gekozen.

c. dat, waar door dezen, bij uitzondering in voor haar duistere gevallea,
inlichtiugeu van de particuliere aÉsen verlangd worden, de particuliere
arts iu het belang van zijn cliënt die niet mag weigeren, maar dat die dienstcn
door de levensverzekeringmaatschappijen in haar belang geëircht, door dcze
behoorden te worden geremunereerd.

Uit deze drie punten blijkt, dat zoowel moreele als Íinancieelo bezwaren
den heer H ey n s i u s er toe hebben gebracht, zijn conclusies te trekkeu.

Verwondering kan het zeker niet wekken, dat van den kant van de be-
langhebbenden in den bloei der levensverzekcring het rapport van I)r.
lleynsius aan bespreking en aaa critiek werd onderworpen.
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In ,,De Assurantiebode" van z9 Augustus 1863, No. r13 en in de ,,Schat
der Gezondheid" van 1863, No.9, rr en 12 en van 186.1, No. z, komen

stukken voor om de denkbeelden van Dr. Heynsius toe te lichten
oÍ te bestrijclen.

Ook P. Langerh uizen, de toenmalige Directeur der Hollandsche

Sociëteit, meende tegen Dr. Heynsius in het krijt te moeten treden.
Opmerkelijk en kenschetsend voor den indruk, dien het stuk vao Dr.
Heynsius maakte. is het, dat, hoewel de Hollandsche Sociëteit steeds

afkeerig is geweest en nog is van overdreven reclame en het aan den weg

timmeren, P. Langerhuizerï, het niet onder zich kon laten, de

goede rechten zijner maatschappij te verdedigen. Hij deed dit echter, in
tegenstelling met C. v. H., die ook in de ,,Schat der Gezondheid" schreef,

met open vizier en in zeer beschaaÍde bewoordingen. Vooreerst stelt
P. L an g e r h u i z e n in het licht, dat de vorm van declaratoreu, die de

Hollandsche Sociëteit vraagt, geheel verschilt van dien der andere in
Nederland werkende maatschappijen. De declaratoren toch der Hollandsche
Sociëteit van Ievensverzekeringen bevatten geen vrageD, maar alleen eene

bevestiging der verklaring van den persoon, die eene verzekering verlangt;
hij knoopt daaraan vast een beschouwing over de waarde, die het advies

van den huisdoctor zal hebben voor den geneeskuudigen adviseur de

maatschappij en eindigt met de opmerking, dat eeu ,,vennootschap v t

koophandel, zonder haar eigenaardig karakter te verliezen, een n-r:jii
strekking kan hebben."

Deze laatste passus is vooral gericht tegen de opmerking in hot stuk
van Dr. H eyn si u s, dat de maatschappijeu van levensverzekering niets
te makeo hebben met philanthropie, maar gewone vennootschappeu vau
koophandel zijn, die winst, lieÍst groote winst, hopen te maken.

Hetvoorstelvan Dr. H e yn si u s werd inde algemeenevergaderingder
Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst van r864 op

den cersten dag, den zzsten Juni, behandeld en was in aansluitiug met de

door hem in zijn onderzoek omtrent de verhoudiogen der geneesl<undigen

tot de maatschappijeo van levensverzekeringeu genomen conclusiën, en
in verband met de bespreking dier conclusiën in deu geoeeskuudigen kring
te Amsterdam, aldus geÍormuleerd:

,,De maatschapprj spreke als haar meening uit, dat de geneeskundigen
zich moeten onthouden van de invulling der vragen den gezondheids-

toestand hunner patiënteu betrefÍende, welke door de maaf,schappijen van
levensverzekering hun plegen voorgelegd te rvordeo."

,,De maatschappij geve aan lraar uitgesprokeu meening de noodige
publiciteit."

Aan de discussie werd door verschillende afgevaardigden deelgenomen.
Vooral kwam de aÍgevaardigde van Rotterdam tegeu het voorstel op. Hij was
van oordeel dat het onuitvoerbaar zoude blijken te zijn, omdat de meeste der

bestaande levensverzekeringmaatschappijen twee verklaringen eischeu, de
eeue van den medicus der maatschapplj, de andere van den huisdokter.
!\'eigert deze haar af te geven, dan kaa hij zijn patiënt belemmeren, ja
zelfs geheel verhinderen om aan een levensverzekeringmaatschappij deel
tc nemcn. Eveneens acht hij het bezwaar, dat de huisdokter bij het afgeven
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van een minder gunstig declaratoor in conflict zal komon met zijn patiënt
en diens vertrouwen zal verliezen, niet klemmend, en wel omdat de open-
baarma"king omtrent den gezondheidstoestand van den patiënt door deu
buisdokter alleen geschiedt op diens verzoek ea met diens goedvinden.
Bij de stemming werd het eerste lid van het voorstel aangenomen met
29 teger- 18 stemmen; het tweede lid zonder hooÍdelijke stemming.

Door de aanneming van het hierboven besproken voorstel gedwongen,
nam de Hollandsche Sociëteit op den 3etr October 1864 het besluit, om
zich in verschillende plaatsen des lands in betrekking te stellen met genees-

kundigen, die zich voortaatr met het medisch onderzoek zouden belasten.
Als plaatsen werden gekozen die, waar tevens correspondenten waren

gevestigd. Eveneens we.rd besloten, dat de keuringskosten voortaan door
de Hollandsche Sociëteit zouden worden gedragetr en bepaald dat de ge-
neesheer voor elke keuring I 3.- zoude ontvangen.

Dat het bovengenoemde besluit der Maatschappij succes heeft
gehad, blijkt wel uit het feit, dat de levensverzekeringmaat-
scbappijen reeds sedert jaren het systeem van keurende genees-
heeren hebben ingevoerd.

Na 1864 is nog herhaaldelijk het waagstuk van de verhouding
der artsen tot de levensverzekeringmaatschapplen aan de orde
geweest, waarbij de kwestie van het al of niet afgeven door den
behandelenden geneesheer vÍu1 een ander soort verklaringen,
n.l. van die, betreffende de doodsoorzaak ten behoeve der levens-
verzekeringmaatschappijen, meer en meer op den voorgrond trad.
Zoo werd in de 39ste algemeene vergadering, gehouden in r8B8 te
Nijmegen, naar aanleiding van het voorstel van de toenmalige
afdeeling Zeeland., luidende :

De Maatschappij spreke als haar oordeel uit, dat de maatschappijen
van levensverzekering van de geneeskundigen, die een bij de maatschap-
pijen verzekerden persoon in zijn laatste ziekte behandeld hebbeo, geen

andere verklaring vorderen kunnen dan een duphcaat van de door dien
geneeskundige teo behoeve van den Burgerlijken Stand afgegeven verklaring,

met overgroote meerderheid een motie van de afdeelingen Amster-
dam en Friesland aangenomen, v/aarbij:

de Maatschapprj als haar oordeel uitsprak, dat de
geneeskundigen aan de maatschappijen van levens-
zekering geen verklaringen behoorcn aÍ te geven
ter opzichte van de patiënten, die zij in hunne
laatste zíckte behandeld hebben,

en werd tevens besloten zich tot de regeering te wenden uret hct
verzoek, bij een eventueele wet op de levensverzekeringen, op die
uitspraak te letten. Daarmede stond de Maatschappij op het stand-
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punt van het,,secret médical absolu". Juist tien jaar
later werd in de 49ste algemeene vergadering te Maastricht dezelfde
kwestie opnieuw behandeld en wel naar aanleiding van het rapport
eener commissie, die op voorstel van de afdeeling Breda en Om-
streken door de 47ste algemeene vergadering te Leeuwarden was
ingesteld, met de opdracht een onderzoek in te stellen naar de
regelen, die de behandelende arts heeft te volgen bij het afgeven
van attesten omtrent ziekte of overlijden zijner patiënten.

In dit rapport werden door twee directeuren van levensver-
zekeringmaatschappijen, dq heeren Dr. S. R.J.van Schevic-
haven en Mr. A. K. F. Hartogh de redenen uiteengezet,
waarom de levensverzekeringmaatschappijen deze verklaringen
van overlijden noodig hadden, n.l.:

a. tot het voorkómen van bedrog en oplichterij;
ó. tot het ontdekken van valsche en slechte geneeskundige

verklaringen;
c. tot het verkrijgen van een betrouwbare statistiek.
Ten opzichte van de in sub a ën b genoemde redenen wordt in

het rapport het volgende gezegd:

,,De meerderheid der commissie heeft zich veel moeite gegeven om de
deskundigen te overtuigen, dat de beginselen der geneeskundige zeden-
leer ons eeavoudig verbi ed en door mededeelingenvan feiten, diein de
uitoefening der praktijk tot onze kennis zijn gekomen, de doeleindea
onder a en ó genoemd, in de hand te werken. Is het tegenover een patiënt
een gebiedende plicht, iedere uiting 1s vslmijden, waardoor een ongunstige
meening omtrent de handelingen oi de bekwaamheid van een collega
zouden kunnen ontstaan, zoo kau er toch een medische indicatie
bestaan, omhiervanin zooverre af te wijken, dat een in het belang
van deo patiënt onvermijdelijke wijzígíng ia de tot
dusverre gevolgde wijze van behandeling niet achterwege gelaten mag worden.
De grootste omzichtigheid blijft hierbij geboden. Maar tegenover een maat-
schappij heeft men hiertoe nimmer het recht. G een woord v an on s

mag als waperr tegen eeD. collega kunnen dierren,
opdat het wapeu zich niet tegen ons keeret ,,Wie
ziin stand slecht maakt. is altijd een dwaas", zegt Sonderegger in
zijn levensgeschiedenis, en hij heelt gelijk.

Evenzoo trachtte Uwe Commissie te betoogen, dat het zeker prijzens-
waardige doel, waar het kan, bedrog en oplichterij te voorkomen, door
den geneesheer niet mag nagejaagd worden, zoo zijn patiënt de schuldige
kan zijn; Uwe Commissie wees er op, dat het in het belang der meusch-
heid noodig is, dat ieder, hoe schuldig ook, zich met het volste vertrouwen
in behandeling van een geneesheer kan begeven, en dat, zoo de zekerheid
niet bij het publiek vaststaat, dat in geen geval hetraadplegenvan
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een geneeshecr zedelijk, maatschappelijk of stoffelijk nadeel zal knnnen
berokkenen, tot schade van het nenschdomin menig geval niet of te
I a a t d e hulp zal worden ingeroepen, die redding had kunnen brengen."

De derde reden werd door de commissie erkend en vandaar
dat zij inging op een compromis, waarbij dan het attest van de
oorzaak van overlijden door den behandelenden geneesheer zou
worden gezonden aan den geneeskundigen adviseur der levens-
verzekeringmaatschappij en door dezen aan de directie zou worden
overgelegd, terwijl de levensverzekeringmaatschappijen dan zouden
bepalen, dat: ,,iedereen bij het aangaan der verzekering een ver-
klaring zou moeten onderteekenen, waarbij hij verzoekt, dat de
geneesheer, die hem in zijn laatste ziekte zal behandelen, een bewijs
van overlijden met een nauwkeurige opgave der doodsoorzaak aan
zijn naaste bloedverwanten of de rechtverkrijgenden op de uit-
keering zal afgeven."

Hiermede week de commissie niet onbelangrijk van het stand-
punt van r88B af. De door de commissie naar aanleiding van dit
compromis gestelde en hierboven genoemde conclusies werden
met eenige wijzigingen door de 49ste algemeene vergadering
aanvaard. Blijkbaar schrikte die vergadering den volgenden dag
reeds van dit,,verrassende" besluit terug, aangezien zij op voorstel
van de afdeeling Amsterdam het hoofdbestuur uitnoodigde nog
geen gevolg te geven aan de opdrachten, waartoe die conclusies
aanleiding gaven.

In de 5rste algemeene vergadering te Middelburg in rgoo werd
door de afdeeling Groningen voorgesteld het hoofdbestuur uit te
noodigen vóór de volgende algemeene vergadering de vraag van
het beroepsgeheim van den geneesheer tegenover de maatschappijen
van levensverzekering weder tijdig aan de orde te stellen en wel
in zoodanigen vorn, dat de te ontwerpen conclusies vatbaar
zouden zijn voor een referendum als bedoeld in art. 19 der statuten.

Aan dit verzoek voldeed het hoofdbestuur door aan het oordeel
van de 5zste algemeene vergadering o.m. de volgende conclusies
te onderwerpen:

l. Indien er geen bepaalde redenen toe bestaaa, behoeft de behandelende
geneesheer niet te weigeren aan den geneesktrndigen adviseur eener levens-
verzekeringmaatschappij omtrent een enkel punt inlichting te verschaffen,
zoo dit ten behoeve vatr een zijner cliënten, candidaat-verzekerde, eD met
diens goedkeuring gevraagd wordt.

B, Dc bebandelende geneesheer behoort geen gezondheidsverklaringen
af te geven ten behoeve van candidaat-verzekerden.
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C. Het ir wooschclijL det de geueerkundlgca do verLlerlng ve! ovd.
lijden ten dienste der levensverzekering aan de naaste bloedverwa[tetr
of rechtverkrijgenden op de vcrzekering afgeven.

D. De levensverzekeriogdaatschappijen dieuen biJ het aangaan eener
verzekering eon verklaring te laten ondeÍteeketren, waarbiJ de vorzekerde
den geneesheer, die hem in zijn laatste ziekte 2al behandelen, machtigt
tot het doen van een nauwkeurigc opgave van do doodsoorzaak ten bate
zijner levensverzekering,

Conclusies A en B werden met groote meerderheid aangenomen;
op conclusie C werd door de afdeeling Schiedam en Omstreken een
amendement ingediend om aan die conclusie toe te voegen de

woorden: ,,zonder opgave van de doodso otzaak".
Dit amendement werd aangenomen met 69 stemmen vóór en

47 stemmen tegen, waardoor conclusie D verviel en waardoor de

52ste algemeene vergadering weder terugkwam op het standpunt
van 1888, n.l. van het ,,secret médical absolu". Dit standpunt
werd door het over de conclusies in r9o2 gehouden referendum
bekrachtigd, doordat bij de eindstemming de aldus geamendeerde
conclusie met 392 stemmen vóór, 6o tegen en 5 in blanco werd aan-
genomen. Hiermede verviel tevens het bovengenoemde compromis.

Conclusie C werd toen als volgt:

Het lE wenacheltjk, dat $,en€eslundig,en de verklarin§,
van overl{den ten dienote dcr levensverzekorln$ aan de
naaste bloedverwanten of rechtverkriJ§,enden op de ver-
zgkerlng af§,even, zonder opgave van de doodsoorzaak.

Vele geneeskundigen hebben bezwaar tegen het mededeelen
van de doodsoorzaak met vermelding van den naam van de(n)
overledene.

Maar ook in verzekeringskringen wordt het duidelijk, dat het
niet aangaat, in een overeenkomst tusschen twee partijen, een ver-
plichting voor de eene partij (in casu den verzekerde) op te nemen,
welke afhankelijk is van den wil van een derde, en deze partij met
schade te bedreigen, voor het geval de derde, de arts, niet wenscht
aan de hem buiten zijn medeweten opgelegde verplichting te
voldoen. Onzedelijk wordt het opleggen van zulk een verplichting,
als de partU, die haar oplegt (de verzekeraar) we e t, dat de derde,
de arts, ernstige bezwaren heeft tegen deze verplichting.

Eerst acht jaar later zou een compromis tot stand komen. Dit
is bekend onder den naam van ,,Vre de van Tilburg".

Door de afdeeling Tilburg en Omstreken werd n.l. in r9o7 bij de
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58ste algemeene vergadering te Utrecht het volgende voorstel
ingediend:

De algemeene vergadering drage aan het hoofdbestuur op zich in ver-
binding te stellen met de voornaamste hier te lande werkzame levens-
verzekerinqmaatschappijen, ten einde te komen tot:

ro. een uniform keuringsÍormulier;
zo, vaststelling van uniforme minimum-honoraria voor keuringen.

Dit voorstel grng vergezeld van de volgende toelichting:

ad ro. De formulieren van verscbillende maatschappijea zijn verouderd
en noodeloos omslachtig. Dc vragen, waar het op aan komt, om over iemands
gezondheidstoestand te oordeelen, kunnen bcknopt zijn, zooals o.a. blijkt
uit de practische inrichting bij groote Amerikaansche maatschappijen (zie
het nieuwe formulier der ,,Equitable"). Te minutieus gestelde l'ragen geven
aanleiding tot minder accuraat onderzoek, doordat zij den onderzoekenden
geneesheer prikkclen en noodeloos tijdvertes geven.

ad zo. De honoraria, door de verschillende maatschappijen vastgesteld,
loopen zeer uiteen. De ,,Algemeene" geeft bijv. f 5.- voor een keuring,
waervoor de ,,Natiooale" Í ro.-, de ,,Equitable" I rz.5o, andere maat-
schappijen f 7.5o honoreeren. Het komt voor, dat aan een geneesheer,

die hooger honorarium vraagt dan het vastgestelde. dit wordt toegestaan.
'Wat echter de deurdicht doet, is het volgende: onlangs vïoeg eeÀ nieuwe
Haagsche maatschappij een onzer medeleden om als keurend geneesheer

op te treden op deze voorwaarden : het invullen van e e o. z e I f d e keurings-
Íormulier zou gehonoreerd worden naar de grootte van het te verzekeren
bedrag. Voor een verzekering van f rooo.- werd hetzelfde werk gewaagd
als voor een van Í So@.-, maar het honorarium voor datzeUde werk
varieerde, naarmate meer of mindsl verzekerd werd, van een minimum
tot | 7.5o. De afdeeling meent dat dezelfde handelwijze ook door andere
maatschappijen wordt gevolgd.

Hieraan worde door de geneesheeren zelÍ paal en perk gesteld. De keurende
geneesheer behoort er geen belang bij te hebben of een grootere of kleinere
post gesloten wordt.

In het buitenlaad, met name in Duitschland, is in deze reeds een algemeen
geldende regeling getroÍfen.

Naar aanleiding van dit voorstel gaf het hoofdbestuur aan de

58ste algemeene vergadering - op grond van zijn meening dat,
behalve de twee door de afdeeling Tilburg en Omstreken in het
voorstel gebrachte zaken, er nog verschillende andere, zeeÍ zeket
niet minder belangrijke kwesties zijn, welke zoowel uit maatschap-
pelijk als uit wetenschappelijk oogpunt betrekking hebben op de
verhouding tusschen geneesheeren en levensverzekeringmaat-
schappijen - in overweging een commissie te benoemen, w e I k e
zou hebben te onderzoeken alles, wat betrek-
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king heeft op de verhouding tusschen ge-
neesheeren en levensverzeke ringmaatsch ap-
pijen, teneinde daarover rapport uit te
brengen, alvorens de Nederlandsche maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst
zich in verbinding zorr stellen met de hier
te lande werkende maatschappijen van
levensvetzekering.

De 58ste algemeene vergadering te Utrecht vereenigde zich
met het praeadvies van het hoofdbestuur, als gevolg waarvan de

bedoelde commissie werd ingesteld, waarin naast geneesheeren,

deskundigen op het gebied der levensverzekering zitting namen.
Deze commissie bracht aan de 6oste algemeene vergadering, in

r9o9 te Leeuwarden gehouden, een uitvoerig rapport uit, waarbij
behalve de twee hierboven genoemde punten, ook het vraagstuk
van het afgeven van huisartsen-attesten en van verklaringen van
overlijden met opgave der doodsoorzaak, ter sprake kwam.

De 6oste algemeene vergadering nam de twee conclusies, waartoe
de commissie ten opzichte van de huisarts-attesten in haar rapport
was gekomen, met algemeene stemmen aan.

Deze conclusies luiden:

r. De commissie is in zake de vraag oÍ huisarts-
attesten behooren te word en aÍgegeven, e enstemmig
van oordeel, dat deze kunnetr worden gemist en
niet behooren te worden af gegeven.

z. De commissie is eenstemmig varr meening, dat
het geoorloof d is, dat de behandelende geneesheer
inlichtingen verstrekt, wanneer deze door den
ge n e e s ku nd i g-ad vis e u r d er m aa ts ch ap pij wo r d e n
gewenscht, mits de candidaatvetzekerde hiertoe
zijn toestemming verleeut,

Met betrekking tot het vraagstuk der verklaringen van overlijden
met opgave der doodsooÍzaak, over welk waagstuk in de commissie
geen eenstemmigheid heerschte, 'fferd door de afdeeling Rotterdam
en Omstreken een motie ingediend, luidende als volgt:

De algemeene vergadering, van oordeel, dat icder geneeskundige, die
vermeent geen opgave der doodsoorzaak ten behoeve der levensverzekering-
maatschappijen te mogen doen, volledige wrijheid van handelen daarin
dient te hebben, draagt het hoofdbestuur op maatregelen te beramen, optlat
aau den tegenwoordig bestaanden dwang in deze een einde worde gemaakt
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Deze motie werd door de 6oste algemeene vergadering aan-
genomen.

Ten gevolge van het met de commissie gepleegde overleg, stelde
het hoofdbestuur aan de 6rste algemeene vergadering, gehouden

4, 5 en 6 Juli rgro te Tilburg, een viertal conclusies voor, waardoor
aan den strijd tusschen levensverzekeringmaatschappijen aan den
eenen kant en de geneesheeren aan den anderen kant, een einde
zou kunnen worden gemaakt.

De conclusies werden met enkele niet-principieele wijzigingen,
welke door de commissie werden overgenomen, door de 6rste
algemeene vergadering te Tilburg aangenomen. Zij luiden als volgt:

Conclusie A.

D e I e v e n s v er zek e r i n g m a a t s c h ap p ij e n I a t e n v er-
vallen uit de polis den eisch dat een genoeskundigo
verklaring met opgave van doodsooÍzaak worde
overgelegd.

Conclusie B.
Ofschoon hct voor de levensverzekoringmaat-

schappijen gewenscht is, dat de verklaring van
overlijden met opgave der doodsoorzaak vóór de
uitkeering worde ingeleverd, blijven de geDees-
heeren vrij deze verklaring al of niet af. te geven.

Conclusie C,

De Nederlandsche maatschappijtot bevordering
der getreeskunst drukke als haar meening uit, dat
het ge\r/enscht is, dat een verklaring als bovenbc-
doold, nà de uitkeering in geen geval geweigerd
worde aan den geneeskundig-adviseur, mits deze
zich verbindt, met inachtneming van het medisch
ambtsgeheim, deze verklaring uitsluitend te doen
dienen ten behoeve van de statistiek.

Conclusie D.
De directies der levensverzekeringmaatschap-

pijen hebben het recht overlegging te vorderen ven
dio stukken, dre voor het beoordeeleD. vaÍr het recht-
matige eener urtkeering noodig zíjn, waaronder,
mits de rechtverkrijgende zich die katr verschaf Íen,
behoort de verklaring van overlijden met opgave
van de doodsoorzaak.

,llfTevens werden door de algemeene vergadering de door de
commissie ont\trorpen uniforme keuringsformulieren, die hieronder
volgen, vastgesteld, benevens uniforme honoraria voor de keuringen.
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Deze honoraria zijn sedert rgÍg Í ro.- (formulier A) en I 5.-
(formulier B).

De aldus aangenomen conclusies en besluiten werden door het
hoofdbestuur ter kennis van alle in Nederland werkzaam zijnde
levensverzekeringmaatschappij en gebracht.

Meer dan één levensverzekeringmaatschappij heeft dit , com-
promis aanvaard; terwijl meer en meer bij de maatschappijen het
uniforme keuringsformulier in gebruik wordt genomen.

Volgens besluit van de algemeene verga-
dering te Arnhem in Íg2o behoort de ver-
goeding voor de keuringen volgens f ormulier
A niet beneden I ro.-, volgens f ormulier B
niet beneden 15.- te zijn.

V erklaringen zond,er geneeskundig onderzoeh.

(Literatuur: T. r9r5, I, bl. 497).

Het komt nog maar al te dikwijls voor, dat verzekeringmaat-
schappijen een verklaring vragen: ,,dat de candidaat-verzekerde
zonder eenig voorbehoud gezond is en zonder eenig lichaams-
gebrek."

Het staat vast, dat zoodanige verklaringen van geen waarde
zíjt, daar niemand zonder onderzoek kan verklaren of iemand
gezond is en dat wel ,,zonder eenig voorbehoud".

De centrale commissie voor de beroepsbelangen drong er daarom
nogmaals op aan zulke verklaringen niet te geven en wel:

re. omdat zij niet de waarde hebben, welke behoort te kunnen
worden gehecht aan een verklaring, onderteekend door den drager
van een wetenschappelijken titel;

ze. omdat die verklaringen reeds sedert 1888 herhaaldelijk
en zonder tegenspraak door de maatschappij onwenschelijk zijn
geoordeeld en ook door de deskundigen op verzekeringsgebied,
door de maatschappij geraadpleegd, steeds onnoodig en nutteloos
werden geacht; en

3e. omdat de collega's, die het afgeven van geneeskundige
verklaringen zoo ernstig opnemen als het behoort en zich richten
naar de uitspraken der Maatschappij, steeds onaangenaamheden
zullen ondervinden, zoolang er collega's zijn, die zich anders
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gedragen, wat door het publiek als een bewijs van grootere wel-
willendheid wordt beschouwd.

Een juist besef van de eischen der collegialiteit alsook van
het gevaar, dat het afgeven van niet voldoende gegronde ver-
klaringen oplevert voor het aanzien van ons beroep, zal voldoende
zijn om een eind te maken aan het aÍgeven van verklaringen, die
aan zooveel bedenkingen onderhevig zijn.
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IiORMULIER A.

Honorarium niet beneden Í ro.-.

Verklarln§ van den candldaat voor het §eneeskundl$ onderzoek
Ik ondergeteekende ...

verklaar te zijn geboren te ..........

beroep te zljtr ................. en te wonen te

I. Acht gij u tegenwoordig gezond?
II. Hebt Brj ooit geleden

hoestenLangdurig
aan een of meer der volgencle ziekten ?

?

III.

Borstvliesontsteking (pleuritis) ?

Asthma ?

Bloedopgeven ?

Hartkloppingen ?

Maag- of ingewandsziekten ?

Stoornissea bij het slikken of bij dc ontlasting?
Ontsteking van den blinden darm ?

Zware hoofdpijnen ?

Oorettering ?

Zenuwlijden ?

Overspanning ?

Toevallen ?

Jicht? Hoeveel aanvallen?
Gewrichtsrheumatiek ?

Stoornissen in de urineloozing?
Syphilis? of
Andere geslachtsziekten ?

Zoo gij aan een der bovengenoernde ziekten hebt geleden:
r. Wanneer ?

z. Hoelang?
3. Hoe was het verloop?
Aan welke atrdere ziekten hebt gij geleden ?

r. Hoelang?
z. Wanneer ?

Hebt gij een ernstige verwonding gehad of een operatie ondergaan?
In geval van syphilis:
r. Wanneer hebben zich de eerste verschijnselen vertoond?
z. }Ioe eÍr 'waar deden zij zich voor?
3. I{oelang was hun duur ? Welke kuur of kuren hebt gij daarvoor gevolgd ?

4. Wanneer hebben zich voor het laatstverschijnselenvansyphilisvertoond ?

Welke waren deze ?

5. Wanneer hebt gij de laatste behandeling er voor ondergaan?
Maakt gij gebruik van alcoholische dranken?
Hoeveel dagelijks ?

Van bedwelmende middelen ? Welke ?

Zijt gij ingeënt en gerevaccineerd ?

Zijt gij a'f.gekeurd voor militairen dienst of eenige bctrekking?
Waarom ?

Wanneer ?

Hebt gij in de tropen gewoond?
I{oelang ?

Waar?

'..........., van

a.
b.
c.
d.
c.
Í.
c.
h.
i.
i.
h.
t.
,n
n.
o.
p.
q.
f.

t.
u

a
b
c.
d
e-

Í

(»
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g. Aan welke ziekten hebt gij daar geleden?
Wanneer ?

Hoelang ?

à. Hebt gij een kuur doorgemaakt?
Waar?
Waarvoor?
Wagneer ?

r. Wie is uw tegenwoordige geneesheer?
Wie heeÍt u vroeger behandeld ? Waarvoor ?

i. Heeft eenige maatschappij ooit een verzekering op uw lovou gewoigerd,
uitgesteld of gewenscht die tegen verhoogde premie aan te nemen ?

Zoo ja, door welke maatschappij en wanneer?
h. Zijn er, voor zoover u bekend, onder urv uaasto bloedverwanten, dio ge-

leden hebben of lijden aan tuberculose, kanker, zielsziekten, suikerziekte,
vallende ziekte, jicht, beroerte?

/. Kwam zelÍmoord of poging daartoe in uw Íamilie voor ?

m. Zijt gij gehuwd ?

Is uw echtgenoot(e) gezond ?

IV. Bij een vrouw:
a. Is de menstruatie geregeld cn ongestoord?
b. Bestaat er zwangerschap ?

Sedert wanneer?
Hoeveelste ?

c. Hoe verliepen vorige bevallingen ?

d. Hebt gij miskraam gehad ?

Hoe dikwijls?
r. Lijdt gij of hcbt gij geleden Íran een aatrdoeniog der geslachtsorganen?

V. Wees zoo goed onderstaand staatje, betreffende den toestand v&n uw familie,
zoo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Oorzaak van den dood?

Vader

Moeder

Oorzaak van
den dood?

Broedcr .. .

Zuster.....

Kinderen .. .

Ik oodergeteekende verklaar bovenstaande mededeelingen naar mijn beste
weten en naar waarheid te hebben gegevetr en ben mij bewust, dat eea verzwijging
of verkeerde opgave de maatschappij van levensverzekering van haar verplicbtitrgen
te mijnen opzichte ontslaan kan.

Tevens machtig ik aIIe geneesheeren, die mij behandeld hebben of behan-
delen zullen, de door deze maatschappij gevraagde inlichtingetr omtretrt mijtr
gezondheidstoestand en de oorzaak van mijn overlijden mede te deelon.

Handteekening van clen te verzekcren persoon,

Geteekend in mijn tegenwoordigheid te
De onderzoekende Beneesheer:

_Bz

den ...............

Toestand der
gezondheid en

ouderdom ?

Op welken
leeftijd

overleden ?

Aantal in
leven ?

Toestand der
gezondheid en

ouderdom ? Ieden ?

Aintal
over:

Op welken
leeftijd

overleden ?



Vt. r,

2.

3.

4.
6.

5.
7.

VII. r.

3.
1.
5.

6.

VIII. r.

3.
4.

RAPPORT VAN DEN GENEESHEER.

a. Kent gij dezen persoon?
D. Sedert hoelaug?
c. Hcbt gij hem (haar) ooit behandeld ?

d. Wanneer?
a. Waarvoor?
l. Weet grj iets omtrent zijn (haar) tegenwoordigen gezondheidstoostaud?
Schijnt de:c persoon u gezond ?

a. IÀ het uiterlijk in overeenstemming met den leeÍtijd van. . . . . . .' . . jaar
Is de algemeene bouw stevig, de houding krachtig, de lengte in verband
(lengte . c.M.) met de zwaarte (ge'rvicht Sewogen .) (Kilo's

geschat .. ....)
niet opvallend boven of beueden de middelmaat ?

Is do stem helder?
Zljr er opvallende afwijlringen in huid oÍ nagels?
Bestaan "r loli"trvvgllingen ?

Bestaat er misvorming van het skelet ?

Maakt de candidaat den indruk psychisch normaal te zijn?
Bestaan er stoornissen in:
a. Motiliteit (paralyses, tremoren) ?

ö. Sensibiliteit?
Is de patellair-reflex normaal ?

Kao hij (zij) loopcn en stilstaan met gesloten oogen?
Zijn er aÍwijltingen aan:
a. het gezichtsorgaan?
ö. het gehoor?

Zoo ja, welke?
Zijlr de pupillen gelijk; reageeren zij normaal op:
a. licht ?

D. convergentie?
Is er otorrhoe ?

Is de thorax goed gebouwd?
'Welke is zijn omvang Bemeten over de papilla mammae (bij vrouwen
boven «le mammae) bij zijdelings uitgestrekte armen ?

o. bij diepste ioa6sming? (c.M. ......................).
b.,,,, uitademing?(c.\[.............................).
Is de ruimte boven oÍ onder de claviculae ingevallen ?

a- Zet d,e borstkas zich beiderzijds gelijkmatig en voldoende uit?
ö. Verplaatst zich de longJevergrens voldoende bij de adenrhaling?
c. Verwekt diepe ademhaling hoest?
Viadt gij bij percussie der borstkas eenige afwijking ?

Vindt gij bij auscultatie der borstkas eenige afwijking?
Waar is de hartstoot te voelen ?

Is hij zichtbaar?
a. Waar is de bovengrens der hartdofheid?
à. Waar de rechter gren
c. Waar de linker grens?
Vindt gij bij auscultatie van het hart eenige aÍwijking?
I{oe is de pols?
a. Írequentie?
ö. rythmus?

I vulling ?

c. aard{ spanniug?
I hardheid?

6. Bestaat er artcriosclcrose?
7' Bcs.t.aan er: I vaa bcteekeDis?4. Vanceg I

b. Haemorrhoiden
8. Is er vermoeden op ceo aneurysma?

5.
6.

IX. r.

3.

4.
5.

-- 83



X. r. Valt er in Írond-, neus- en keelholte iets abnormaalg waàr te nemen?
z. Welken omvang heeft de buik over den navel, gemeten in staande

houding? ............................ c.M.
3. Is de buik ergens pijnlijk bij druk?
4. Zijn er afwijkingen aan maag, lever, milt oÍ andere buikorganen te

bespeuren ?

5. Is er een breuk? Wordt die gemakkelijk door een band ingehouden?
XI. r. Hoe zijn:

a. Het specifiek gewicht? )
à. De reactie? [ der urine? (*)
e. De helderheid ? I

z. Bevat zij: a. eiwít?
ó. suiker?
c. andere abnormale bestanddeelen?
d. Volgens welke methoden hebt gij onderzocht?

3. Bestaat er vermoeden op een vernaurving der urethra of een andere
ziekelijke aÍwijking der organa urogenitalia?

XII. Bij een vrouw:
r. Vermoedt gij zwangerschap?
z. Vermoedt gij een aandoening der geslachtsorganen?
3. Vermoedt gij vernauwing of misvorming van het bekken?
4. Zijn d,e mammae gezond ?

XIII. Is er gron<l om te vermoeden, dat eenige ziekte oÍ eenig gebrek in de voor-
gaande vra.gen niet genoemd, aanwezig ís? Zijt er redenen oE het bestaan
van constitutioneele syphilis aan te nenren ?

Op grond van het boven beschreven onderzoek acht ondergeteekende, on-
derzoekend geneesheerder maatschappij, den gezon dh eid stoestand vatr

Gunstig:
Middelmatig
Ongunstig

...... den

Dc geneeshecr

(r) De urine m o e t tijdens het onderzoek geloosd woÍden
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ITORMULIER B.

Honorarium niet beneden Í 5.-.

Verklarin§ van den candldaat voor het §eneeskundlp, onderzoek.

Ik ondergeteekende . ..

verklaar te zijn geboren te ................. ....... den

beroep te zijn.................. ..... en te'wonen te......

I. Acht gij u tegenwoordig gezond?
II. Aan welke ziekten hebt gij geleden?

'Wanneer 
?

Hoelang ?

IIL Wees zoo goed onderstaand staatje zoo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Oorzaak van <len
doo<l ?

Vader ..

Moeder .

Broeders

Zusters ,.

Kinderen

IV. Zijt gij aÍgekeurd voor militairen dienst, cen Ievensverzckering of eelige
betrekking ?

Zoo ja, waarom ?

V. Leeft gij matig en geregeld ?

VI. Kwam onder uw naaste bloedverwanten tering, kanker, krankzinnighei<I,
vallende ziekte, beroerte oÍ zelfmoord voor?
Za ja, geef bijzonderhedeu op.

Ik ondergeteekende verklaar bovenstaande mededeelingen naar mijn beste weten
en naar waarheid te hebben gegeven, en ben mij bewust dat een verzwijging of
verkeerde opgave de maatschappij van levensverzekering van haar verplichtingeu
te mijneD opzichte ontslaan kan.

Tevens machtig ik alle geneesheeren, die mij behandeld hebben oÍ behandelen
zullen, de door deze maatschappij gevraagde inlichtingen omtreot mijn gezond-
heidstoestand en de oorzaak van mijn overlijden mede te deelen.

Handteekening van den te verzekeren persoon:

Geteekend in mijn tegenwoordigheid te .........-. den ...........

De onderzoekende geneeshcer
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GENEESKUNDIGE VERKLARING.

Algegeven door .................

betreÍIende

oud ....,............... jaren, van beroep

r. Schijnt deze candidaat u gezond?
2. Komt het uiterlijk oveÍeen met den leeÍtijd ?

3. Vindt gij:

í. iï J,l'lï,il',"r1, | "'ot*" aÍwijking aan de longen?

4. Vinclt gij:
a. bij percussre: t -ö. bij àuscultatie:i eeni8e afwijkiag aan het hart?

5. Vertoont het vaatstelsel eenige afwijking?
6. Vindt gij in de tijdens het onderzoeh geloosde urine: eiwit, suiker of audere

abnonnale bestanddeelen ?

7. Vindt gij iets abnormaals in de buikorgauen?
8. Bestaat er:

a. constitutioneele zickte?
à. stoorais in de motilteit of sensrbilitcit?
c. aÍwijking aan een der zintuigon?

Welke?
g. Indien de candidaat een vrouw is: Bestaat

bevalling aan. meer gevaar onderhevig dan
ro. Acht gij den gezondheidstoestand:

Gunstig:

Middelmatig:

Ongunstig:

er zwangerschap en ccht gij haar
gewoonlijk ?

Te ....... ...... den .....

De geneesheer :
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VERKLARING C

Dc ondergeteekende, geneeskundig adviseur der levensverzekeringmaatschappij
gevestigd te ............. .,.... verklaart dat

de bij zijn maatschappij verzekerde .....-...... blijkens
bijgaande verklaring den hem behandeld hebbenden geneesheer heeÍt gemachtigd
tot het afgeven van eenc verklaring van overlijden met opgave der doodsoorzaak,

en troodigt den heer arts te ............. beleeÍd uit,
onderstaande verklaritrg dienovereenkomstig te willen invullen en terugzenden,
terwijl de ondergetcekende l) zich verbindt, met inachtneming van het medisch
geheim, deze verklaring uitsluitend te doen dienen ten behoeve der statistiek.

dcn

Handteehcning aan den geneeshundigtn aihiseut ilet
bouengctoemde maatschapfij.

,) Op verzoek van den geneesheer
die de verklaring afgeeft.

verklaart op grond vau de hem overgelegde machtiging, dat ....................
woonachtig geweest te .............. .-.........., is overleden ten gevolge van

De genccshcer

Aan den geneeshuniligen ailuiseur
dn leaensu er zc h eringmaalsc hap pij
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10. Arbeldscontract.
(Literatuur: T. rgo8, II, bl. rzo5, r85o, r9r7; T. r9o9, I, bl. 384, 89o, 98r;
II, bl.6oz; T. r9ro, I,bl.667, t9o1, t97t) II, bI.7o.1,758; T. r9rr, I, bl. 1346;

II, bl. 4ea).

Naar aanleiding van het in werking treden der wet op het
arbeidscontract werden door de afdeelingen Leiden en Omstreken,
Rotterdam en Omstreken en Groningen aan de 6oste algemeene
vergadering te Leeuwarden voorstellen gedaan, in verband staande
met de verhouding tusschen de geneeskundigen en de inwonende
arbeiders volgens de wet op het arbeidscontract, welke het hoofd-
bestuur aanleiding gaven aan genoemde vergadering voor te
stellen:

Àao de centrale commissie voor de beroepsbelangen op te dragen de
werking van de wet op het arbeidscontract, voor zoover die de genees-

kundigen raakt, te onderzoeken en in haar rapport aan te geven op welke
wijze zij meent, dat in dezen het best de belangen van patiënten en ge-

neeskundigen, zoowel in de steden als op het platteland, behartigd kunnen
worden,

Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen.
De centrale commissie voor de beroepsbelangen voldeed aan

de opdracht en bracht aan de Brste algemeene vergadering te
Tilburg een rapport uit, waarvan de behandeling in die vergadering
werd afgebroken en de zaak tot de 6zste algemeene vergadering
werd verdaagd, bij welke de commissie nog een aanvullingsrapport
indiende.

De conclusies, waartoe cle commissie kwam, waren de volgende:

ro. De algemeene vergadering stelle geen, voor
alle afdeelingen geldende, regel vast.

2". In iedere aÍdeeling rvorde vastgesteld de
gedragslijn der leden ten opzichte var art. r638ij
van het Burgerlrjk Wetboek.

Beide conclusies werden door de 6zste algemeene vergadering
aanvaard.

Het artikel r638ij Burgerlijk Wetboek luidt aldus:

De werkgever is verplicht in geval van ziekte of ongeval van eenen bij
hem inwonenden arbeider, zoolang de dienstbetrekking duurt,
doch uiterlijk tot eeo tijd van zes weken, voor diens behoorlijke verpleging
en geneeskundige behandeiing zorg te dragen, voor zooverre daarin niet
uit anderen hooÍde is voorzien. Hij is gelechtigd de kosten op den arbeider
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te verhalen, doch zooveel betreft die der eerste vier weken alleen dan,
'lvanneer de ziekte of het ongeval door diens opzet of onzedelijkheid veroor-
zaakt, of. het gevolg i.s vau een lichaamsgebrek, waaromtrent de arbeider
bij het aaDgaan dcr overeenkomst den werkgever opzettelijk valsche in-
lichtingen heeÍt gegeven.

Elk beding, waardoor deze verplichtingen des werkgevers zouden worden
uitgesloten of beperkt, is nietig.

Waar het dus om gaat is dit: de wet legt den werkgevcr de ver-
plichting op brj ziekte van zijn inwonend personeel (dienstboden,
winkeljuffrouwen, bakers, verpleegsters, koetsiers, winkelbedienden
enz.) voor de geneeskundige behandeling gedurende uiterlijk de
eerste 6 weken zorg te dragen.

De werkgever kan dit doen door zijn personeel in een zieken-
fonds te laten inschrijven en de contributie daarvoor zelf.te betalen
of door zijn personeel te verzekeren bij een maatschappij tegen
ziekte en ongevallen en de verzekeringspremie zelf. te betalen, of
hij kan zijn personeel particulier laten behandelen en daarbij de
kosten dier behandeling op zich nemen.

Doordat de minister bij de indiening van dit wetsartikel in de
memorie van toelichting had gezegd, dat deze wet voor de genees-

heererr de gelegenheid opende om bij de behandeling van inwonend
personeel een hooger honorarium te verkrijgen, ontstond brl de
geneeskundigen de vraag of zij voortaan inwonend dienstpersoneel
wel langs ziekenfonds'ryeg zouden blijven behandelen. Deze vraag
werd door de bovengenoemde afdeelingen voor de algemeene ver-
gadering gebracht, welke na ampele bespreking, op advies der
centrale commissie voor de beroepsbelangen, besloot in dezen geen

voor het geheele land geldende gedragslijn voor te schrijven, maar
iedere aÍdeeling wij te laten in het bepalen harer houding te dien
opzichte, Sommige afdeelingen hebben nu een maatschappelijk
besluit genomen om inwonend dienstpersoneel niet in de zieken-
fondsen op te nemen, terwijl andere besloten dit wel te doen of hun
leden daarin geheel vrij te laten.

Dit wetsartikel heeft, wat de uitlegging betreft, reeds tot ver-
schillende processen aanleiding gegeven naar aanleiding van de
vraag of de werkgever onder alle omstandigheden geldelijk aan-
sprakelijk is voor de kosten der geneeskundige behandeling,
eventueel der verpleging gedurende den wettelijken termijn.

In het algemeen kan men zetgen, dat, daar de verplichting
aan den werkgever is opgelegd, de geneeskundige, die bij het
inwonend dienstpersoneel ter hulp rvordt geroepen, van den
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rverkgeveÍ zelf het verzoek moet ontvangen, opdat deze

zich later er niet op kan beroepen, dat een ander door het inroepen
van geneeskundige hulp voor de geneeskundige behandeling had
zorg gedragen. De werkgever toch is van de verplichting vrijgesteld,
indien ,,uit anderen hoofde" in de geneeskundige behandeling,
resp. de verpleging, is voorzien.

Willen de geneeskundigen zich dus vrijwaren voor eventueele
financieele schade, dan behooren zij het bovenstaande ter harte
te nemen.

In het model-reglement, dat als leidraad dient voor op te richten
Maatschappij-ziekenfondsen, goedgekeurd door het hoofdbestuur
in rgz7, na wijziging het laatst goedgekeurd op z4 Januan rgzg,
komt in artikel 2, onder ,,Doel", het volgende voor:

,,Een verzekerde, die volgens een wet, of uit anderen hoofde gedurende

zekeren tijd geneeskundige hulp kan verkrijgen zonder dat de kosten daar-
vao voor zijn rekening komen, heeft gedurende dien tijd geen recht op
behandeling vatr\4rege het ziekenfonds".

ll. Ztekenbrteftes en ContrÖle.
(Literatuur: T. 1896, I, bl.66r, 666;lI,bl.58,6z; T. 1898, I,bl.4g4; II, bl.6o,
488; T. r8gg, II, bl. rgz; T. r9or, II, bl. 13z; T. r9oz, II, bI.94; T. 19o6, Í,bl. rozT;
T. r9o8, II, bl. r85r; T. r9o9, II,bl.6z7; T. r916, I, bl. rg78; IL,bl.6Z+;T. rgzo,l,
bl. 592; II, bl. 1236, t464, r73r, tg43,27to;'t^. r9zr, I, bl. 1496; T. rgz4,L,bl. z55z;
T. rgz5, I, bl. 2488; T. t926,1,bl. zg73;T. tgz7,I,bl. z6zr; II, bl. z4ro;T. rgz8,
bl. z7z7; T. r93o, bl. 3o, 354, 966, g7g,1560,2493, 3944,625o; T. r93r, bl. SSZ,

3490; T. r932, bl. 4384, 5r r8, 54r3; T. r933, bl. 463,2276,4488).

Met betrekking tot de vraag of, en zoo ia, welke ziekenbriefjes
door de behandelende geneesheeren ten behoeve van verzekerings-
maatschappijen enz. mogen worden afgegeven, werden door de
maatschappij in het verloop der jaren verschillende besluiten

Senomen.
De in 1896 door de 47ste algemeene vergadering te 's-Graven-

hage, naar aanleiding van het voorstel der afdeeling Breda en

Omstreken ingestelde commissie, aan welke werd opgedragen
een onderzoek in te stellen naar de regeling, die de be-
handelende arts te volgen heeft bij het af.-
geven van attesten omtrent ziekte of over-
lij den zij ner pat iënten, werd, op voorstel dier afdeeling,
in 1897 door een andere commissie vervangen. Deze diende bij de

49ste algemeene vergadering te Maastricht haar rapport in, waarin
o.m. de volgende conclusie werd voorgesteld:
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r. Do slgemceoe vergaderi[g gev6 ali haar wensch tc Loauen, dat iedere
aÍdeeling der Maatschappij binneo den kring harer werkzaamheid aan
alle lichameo, die in staat kunnen geacht worden hun zieken zelf te doeu
controleeren, mededeele, dat de geaeeskundigen voortaan geeo zleken-
brieÍjes meer te hunnen behoeve zullen afgcven.

Deze conclusie werd door de algemeene vergadering arulvaard,
evenals de volgende conclusie, nadat deze door de afdeeling
Dordrecht en Omstreken geamendeerd was:

z. Aat aUo Nederlaudsche maatschappijen voor verzekering tegen dc
gevolgen van ougelukLen, ziekte en invaliditeit en aan alle hoofdvertegen-
woordigers van buitenlandsche maatschappijen van dien aard worde naneus
de maatschappij bericht, dat de leden der Maatschappij ten behoeve hunner
patiënten alléén verklaren, dat de patiënt onder hun behandeling is gekomen;

en nadat, krachtens een motie van de afdeeling 's-Gravenhage en
Omstreken besloten was den aanhef dezer conclusies zóó te doen
luiden, dat zij het karakter van bindend voorschrift missen.

In de daarop volgende soste algemeene vergadering te Arnhem
werd, op voorstel van de afdeeling Amsterdam, besloten deze
conclusies aan een referendum te onderwerpen, zoodra de Konink-
lijke goedkeuring op de nieuwe statuten was verkregen, terwijl in
de 5rste algemeene vergadering te Middelburg het hoofdbestuur
werd uitgenoodigd de conclusies in een zoodanigen vorm te brengen,
dat zij voor een referendum vatbaar zouden zijn.

In de 5zste algemeene vergadering te Leiden werden, met het
oog op het te houden referendum, de beide conclusies aan een
nieuwe stemming onderworpen. De eerste conclusie \Merd nu met
overgroote meerderheid verworpen en de tweede conclusie, nader
geamendeerd door de afdeeling Breda en Omstreken, als volgt
aangenomen:

Aaa alle Nederlandsche maatschappije[ voor verzokering tegen de
gevolgen van ongelukkea, ziekte eo invaliditeit en aan alle hooÍdvertegen-
woordigers van buitenlaudsche maatschappijeu vau dien aard, wordt
namens de Maatschappij bericht, dat de leden der Maatschappij ten behoeve
hunner patiënten alleen verklaringetr van den volgendeu inhoud zullen
afgoven:

De ondorgeteekende verklaart dat ................

ven den tot dcn

ondet zijn bohaadeling is geweest.

De algemeene vergadering is vau oordeel, dat het wonschelijk is,
dat de leden zich gedragen tcn opzichte van het afgeven van attestcn naar
deu re6el van bovenstaande conclusie.
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Bij het daarop in rgoz gehouden referendum, werd het ver-
werpen der eerste conclusie goedgekeurd metzS8tegen r6ostemmen
en 9 in blanco; het aannemen der tweede conclusie werd goed-
gekeurd met 389 tegen 6z stemmen en 6 in blanco.

In de buitengewone algemeene vergadering var^ zS Maart 19o6,
ter bespreking van de aan een ziektewet te stellen eischen, stelde
het hoofdbestuur de yraag, hoe in dit opzicht daarbij moest worden
gehandeld. Bij een eventueele ziektewet kon de uitkeering van
ziekengelden öf van de uitspraak van controleerende genees-

kundigen öf van de afgiften van ziekenbewijzen door den behan-
delenden geneesheer aÍhankelijk worden gesteld. Het prae-advies
vau het hoofdbestuur hieromtrent werd aangenomen, met dien
verstande dat, op voorstel van de afdeeling Rotterdam en Om-
streken, het daarin neergelegde beginsel niet verder behoeft te
worden doorgevoerd dan mogelijk is. Dit prae-advies luidt:

Het hoofdbestuur huldigt het door de Maatschappij steeds ingenomen
standpunt, dat het ongewenscht is- dat de behaudeleode geneesheer do
coatroleereude deskundige van zijn patiënt is. Hoogstens dient hij alleea
het feit te vermelden, dat iemand zich onder zijn behandeling heeft ge.
steld, mits de patiënt hem dit verzoekt. De districtsziekenkas bepaalt of
iemand recht heeft op ziekengeld en hoelang; zoo noodig roept hij daartoe
het advies in van den controleerenden geneeskundige.

Het beginsel, neergelegd in het bovenstaande door de algemeene
vergadering aangenomen prae-advies, \trerd nader bevestigd in
een in r9o8 tot de afdeelingen en de leden der Maatschappij ge-

richten brief van het hoofdbestuur, in verband met de wet op het
arbeidscontract, die nieuwe vonnen van risico-verzekering deed
ontstaan:

Er bestaat dan ook geen enkel bezwaat, dat de leden der Maatschappij
als controleerende geneeskundigen zic}r aan deze maatschappijen ver-
binden, onder voorbehoud, dat zij niet controleeren hun eigen patiënten.
De tunctie toch van coatroleerend geneeskundige dient streng gescheiden

te worden van die van behandelend geneesheer.

Aan de in rgoz bij referendum aangenomen verklaring werd in de
6oste algemeene vergadering te Leeuwarden in r9o9, op voorstel
van hoofdbestuurnogtoegevoegd, dat door den behan-
delenden geneesheer bij ongevallen de aard
der door het ongeval teweeggebrachte aan-
doening tevens mag worden vermeld (Been-
breuk, brandwond).
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Bovengenoemde besluiten werden in een brief van 19 Mei rgro
nogmaals onder de aandacht van de leden der Maatschappij
gebracht, als volgt:

Het hooÍdbestuur der Nederlandsche maatschappij tot bcvordering der
geneeskunst voelt zich gedrongen, zich tot ieder der leden van de maat-

schappij persoonlijk te wenden. Tcngevolge vao de wet op het a.rbeids-

contract werden in den lande tal van verzekeringsmaatschappijen opgericht
met het doel het risico over te nemen, dat voor deo werkgever vooÉvloeit
uit de verplichting, hem bij de wet opgelegd ten opzichte van zijn dienst-
personeel. Door de gevoerde actie van het hooÍdbestuur, door tal van

conferenties van het dagelijksch bestuur mct de vertegenwoordigers vaa
vslschillsads dier maatschappijen, is het, dank zij de sanctie van de alge-

meene vergadering te Leeuwarden, aan het hoofdbestuur mogeu gelukken

te verkrijgen, dat deze maatschappijen bleven, oÍ werden verauderd in
zuivere verzekeringsmaatschappijen, d. w. z. instellingen, welke, door
het sluiten van contracten met werkgevers, waarbij dezen een jaarlijksche
premie betalen, zich verplichten bij ongeschiktheid tot arbeiden door
ziekte of ongeval van inwonend dienstpersoneel den coatractant, hetzij
een bepaald bedrag per dag uit te keeren, teneinde daaruit o. a. de kosten
vaa geneeskundige behandeling te bestrijden, hetzij aan hem de voldane
dokters- ea apothekersrckening te vergoeden. ÀIdus is voorkomen, dat
deze verzekeringsmaatschappijen zich met de ziektebehandeling zouden

inlaten door het aanstellen van vaste doktoren tcr behandeliug van het
dienstpersoneel der contractanten, eu dat dus in den laade instellingen
werden geschapen. die uit den aald der zaak niet arrders zijn dan ge-

maskeerde financieele ziekenÍonds-ondernemingen, waarvan de ervaring
heeft geleerd, dat ze door dc zucht naar winstbejag het meest hebben
bijgedragen tot het ortstaan en het voortbestaan dcr misbruilien op het
gebied van het ziekenfondswezen.

Een der redenen, l\raarom hct hooÍdbestuur zich thans tot ieder lid der
Maatschappij persoonlijk wendt, is gclegen in het feit, dat in de laatste
maanden in verschillende plaatsen in den landc opgericht zijn of staan
opgericht te worden z.g. ouderlinge verzekeringsmaatschappijen tegen
ziekte en ongevallen, of tegen het risico, voortvloeiende uit de wet op het
arbeidscontract, welke maatschappijen voornamelijk haar werkkring
uitstrekken over de kleine steden en het platteland, en wel tot die personen,

welke behooren tot den land- en tuinbouw.
Alhoewel het dagelijksch bestuur na een conferentie van het bestuur

der Centrale Land- en Tuinbouw-Onderlinge wist gedaan te krijgen, dat
deze centrale vereeniging zol zijn een zuivere verzckeringsmaatschappij
eu zij dus de ziektebehandeling zou laten varen, ziet het hoofdbestuur
met leedwezen, dat de bovengeuoemde onderlinge maatschappij, bijv.
de Onderlinge Limburgsche Ougevallenverzekering en de Onderlinge Land-
bouw-Ongevallen en Arbeidscontract-Verzekering van den Provincialen
Stichtschen Boerenbon<l, 

- om er maar twee te troemen - 
zich met de

ziektebehandeling inlaten, door in de statuten op te nemerr debepaling,
dat zij, die uit hooÍde der verzekering in de termen vallen, vanrvege do
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voreeDiging ontvÀngen genees- en hcelkundige hulp, alsmede de noodige
gcneesmiddelen, door daartoe door het bestuur rler vereenigjng aau te
wijzen geneesheeren en apothekers.

Door het opnemen van dergelijke bepalingcn betreden deze onderlinge
verzekeringsmaatschappijen het terrein der ziektebehandeling en zijn zíj
dus als vcrkapte ziekenfondsen te beschouwen. Op hen zijn bijgevolg van
toepassing de bindende besluiten, door verscbiUende aÍdeelingen in zake
nieuw op te richten ziekenfon<lsen genomen. eo Beetr Iid der maat-
schappij mag dus met dergelijke iastellingen eeD
verbintenis aangaaD, noch als behandeleud ge-
neesheer, noch als corrtroleereDd geneeskundige.

Vandaar dat het hoofdbestuur U op het optreden van deze maatschap-
pijen opmerkzaam maakt, en tevens een afschriÍt van dit schrijvea zendt
aaD de besturen en radeu der verschillende afdeelingen. Het rekent daarbij
op Uwe ernstige medewerking in dezen en verwacht d at gij eeo aan-
bod om als behandelend geneesheer of coDtro-
leerend geneeskundige van een dergelijke maat-
schappij op te tred.et, zult weigeren, of een reeds
aatrgegane verbintcnis zult opzeg,g,eD.

Slechts door eendrachtigc samenwerking, door een krachtige actíe zal
het gelukken aan het voortbestaan van deze maatschappijen als verkapte
ziekenfondsondernemingen een einde te maken en deze te doeo omzetten
in zuivere verzekeringsmaatschappijen.

Doch ook om eetr andere reden heeft hct hoofdbestuur gemeend zich tot
U te moeten wenden, een reden, die met de vorige in bepaald verband
staat. Bij referendum s'erd in r9o2 besloten, dat de leden der maatschappij
ten behoeve hunner patiënten aan maatschappijeo, verzekerend tegen
de gevolgen van ongelukken, ziekte en invaliditeit, a I I e e n verklariugen (r)
van den volgenden inhoud zullen geven:

a. De ondergeteekende verklaart, dat patiënt

den ................... ........ ooder zijne behandeling is gekomen.

b. De ondergeteekende verklaaÉ, dat patiënt

den ................... ........ uit zijne behandeling is ontslageo.

De behandelende geneesheer behoort dus geenerlei verklaring af te
geven, die contröle van den kant der verzekeringsmaatschappijen ten
opzichte van hun patiënt-verzekerde ten doel heeft. De algemeene ver-
gadering van r9o9r te Leeuwarden heeft opnieuw dit besluit bekrachtigd
en daardoor gesteund de actie van het hoofdbestuur, om bij de conferenties
met verschillende dier maatschappijen dit besluit onzer maatschappij
voortaan door haar te doen eerbiedigen.

Op voorstel van het hoofdbestuur werd tengevolge van een coaferentie
met den vertegenwoordiger van de celtrale land- en tuinbouw-onderlinge

(v.rvolg oD bl. 08)

(.) Deze verklarlngen diencn door de vcrzekeÍingsmaatschapp[en mct t 0.50 gchonoreerd
tc worden; hctzcllde bedrag, waarmcde de R.V.B. dergelljkc vcrklarlngen honoreert,
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b

NED. TIAATSCI|APPU T0T BEVORDERINO DER OEI{EE§KUNST

4 met verzekeringsmaatschappijen tegen ziekte, ongevallen,

invaliditeit en in zake art. r638ij, die voor de behandeling van

haar verzekerden geneesheeren aanstellen, is het niet geoorloofd

een verbintenis aan te gaan, noch als behandelend geneesheer,

noch als controleerend geneeskundige.

met verzekeringsmaatschappijen tegen ziekte, ongevallen,

invaliditeit en in zake aft. r638ij, die zuivere verzekerings-

maatschappijen zijn en dus n i e t voor de behandeling van

haar verzekerden zorg dragen, is het geoorloofd een verbintenis

als controleerend geneeskundige aan te gaan, mits men niet zijn

eigen patiënten controleert.

NED. MAATSCTIAP TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

Ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen tegen ziekte,
ongevallen, invaliditeit en in zake art. r638ij mogen alléén v e r-
klaringen(*) afgegeven worden van den volgenden inhoud:

a. De ondergeteekende verklaart, dat patlënt.............

den

Bllziekten
onder zflne behandeling is gekomen.

ó. De ondcrgcteekende verkleart, dat pattënt ..

ult zfne behrndeling is ontslagen.

a. De ondergeteekende verklaart, dat pattënt ....

............. den.,....

den ,......... ..

..... onder

BU zflnebehanderngisgekomen".g.r.Ír.lïïï0.1ïH;1ï."rltïËli;r.l

à. Deondergeteekendeverklaart,datpatlënt .. .
ongevallen

ult z[ne behandellng is ontslagen.

(.) Deze verklaringen dlencn door de verzekeringsmaatschappijen, evenals de R.V.B.
zulkr doet, mct Í 0.50 gchonoreerd te worden.
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besloten, deze verklaringen ten behoeve van de oogevallen-
vetze kering uit te breiden in dien zin, dat, evenals in de formulieren
voor de Rijksverzekeringsbank, de aard d er aandoening daarbij
magwordenopgegeven, in het mi dden latende of die aan-
doening aI of niet het gevolg is van een ongeval.

Door het optreden van het hoofdbestuur is bewerkt, dat verschilleode
maatschappijen de besluiten onzer maatschappij in zake het afgeven van
die verklaringen vooÉaatr zullen eerbiedigen, eu dat, waar die maat-
schappijen van oordeel zijn, dat in het belang van haar zaak d,e bij hen
verzekerden tijdens ziekte of ongeval gecontroleerd moeten worden, zij
die contröle door controleerende geneeskundigen zullen laten verrichten
en zulks niet meer zullen verzoeken aan den behandelenden geneesheer,

die zich terwille van derden voor een dergelijke contröle over zijn eigen
patiënt (verzekerde) niet behooÉ te leenen.

Wil echter ook deze actie, ter eerbiediging van het besluit der algemeene
vergadering volkornen slagen, dan behoort het hoofdbestuur daarin gesteund
te worden door alle lerlen der l\Íaatschappij, en daarom richt het tot U het
dringend verzoek voortaan ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen
tegen ziekte, ongevallen en invaliditeit geen andere verklaring af te geven
dan de bovengenoemde. Mocht gij daarbij van den kant dier maatschappijen
nog moeilijkheden ondervinden, dan houdt het hooÍdbestuur zich voor
directe mededeeling aanbevolen, opdat het tegenover die maatschappijen,
rvelke onwillig zijn, terstond kan optreden.

Ter voortdurende herinnering aatr deze besluiten wordt bij dit schrijven
cen kaart gevoegd, waarop deze besluiten vermeld staan (zie bladz. gS),

welke kaaÉ door U in het doktersboekje kan worden gelegd.

Ten slotte werd in r9o9, op voorstel van de afdeeling Haarlem
en Omstreken door de 6oste algemeene vergadering te Leeuwarden
aan het hoofdbestuur opgedragen een commissie te benoemen, die
rapport zou uitbrengen over devraag,hoe moet worden g e r e g e I d
de onderlinge verhouding tusschen verzeke-
ringsmaatschappijen, behandelend genees-
heer en controleerend geneeskundige.

De naar aanleiding van dit voorstel door het hoofdbestuur
ingestelde commissie bracht in rgrr aan de 6zste algemeene ver-
gadering te Deventer een uitvoerig rapport uit. Dit rapport werd
aldaar besproken, maar op verzoek van de commissie werd de

verdere behandeling uitgesteld, wijl tegen de conclusies van de

meerderheid der commissie in, de algemeene vergadering een motie
van de afdeeling West-Friesland aannam, waarbij de algemeene

vergadering, zich refereerende aan de uitspraak der buitengerffone
algemeene vergadering, den zzsten December rgro te Utrecht
gehouden, overging tot de orde van den dag. De uitspraak dier
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buitengewone algemeene vergadering was n.l. dat zij het n i e t
wenschelijk vond, dat door de behandelerde
geneesheeren verklaringen over arbeids-
o ngeschiktheid worden af gegeven, m.a.w. dat zij
de bovenafgedrukte verklaringen, betreffende de ziekenbriefjes,
handhaafde.

In r9r4 diende de commissie, na gepleegd overieg met het
hoofdbestuur, een aanvuilingsverslag bij de 65ste algemeene
vergadering in. Naar aanleiding hiervan werd door de centrale
commissie voor de beroepsbelangen een motie voorgesteld welke,
na geamendeerd te zijn door de afdeelingen Deventer en Amsterdam,
met ro5 stemmen vóór en z6 stemmen tegen werd aangenomen.
De motie luidde als volgt:

De algemeene vergadering, dankbaar voor de door de commissie ad hoc
genomen moeite, spreekt ia overeenstemming met vÍoeger genomen be-
sluiteu, den wensch uit, dat alle leden der maatschappij zich verbinden,
voortaan aan verzekeringsmaatschappijen tegen de geldelijke gevolgen van
ziekte en ongevallen en aan particuliere instellingen tot uitkeering bij ziekte
of ongeval, geen andere verklaringen af te geven, dan die van den datum,
waarop de behandeling is begonnen en geëindigd, en draagt het hooÍd-
bestuur op, dit in een algemeen bindend besluit voor te bereiden.

Het hoofdbestuur, gevolg gevende aan deze opdracht, heeft
nu aan de 66ste algemeene vergadering te Amsterdam in r9r5,
het volgende algemeen bindend besluit voorgesteld:

De algemeene vergadering besluit, in den zin van aÉ, zz der statuten,
een algemeen bindend besluit te nemen, a'!s volgt luidende:

De leden der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der genees-

kunst verbinden zich, in huu hoedanigheid van behandelend geneesheer,

aan verzekeringsmaatschappijen tegen de geldelijke gevolgen van ziekte
en ougevallen, oÍ aan andere instellingen tot uitkeering bij ziekte of ongeval,
of aan werkgevers, die met het oog op de uitkeering van loon of ziekengeld,
inlichtingen verlangen betrefÍende werknemers, die door ziekte of ongeval
zijn getroffen, geen andere verklaringen af te geven dan die van den datum,
waarop de behandeling is begonnen en van den datum, waarop de behandeling
is geëindigd, behoudens bij ongevallen, met vermelding van den aard van
het letsel.

De 66e algemeene vergadering heeft over een dergelijk bindend
besluit geen beslissing genomen. Het bleek, dat er plaatselijke
omstandigheden waren, die het onaannemelijk maakten, het weigeren
van ziekenbriefjes voor alle leden der maatschappij bindend voor
te schrijven. Daarom werd door de centrale commissie aanbevolen,
plaatselijk, overal waar op een eensgezinde handelwijze der collega's
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behoorlijk kon worden gerekend, besluiten, hetzij niaatschappelijkc,
hetzij bindende, te nemen. Dit is dan ook in een aantal afdeelingen
geschied.

Het gevolg hiervan is geweest, dat een groot aantal maat-
schappijen voor ziekengeldverzekering en een groot aantal patroons
controleerende artsen hebben aangesteld voor de zieken en de
door ongevallen getroffenen onder hun verzekerden en werklieden.

Ook buiten de geneeskundige wereld is meer en mcer de over-
tuiging gewekt, dat scheiding van contröle en behandeling nood-
zakelijk is. Dit blijkt wel het duidelijkste hieruit, dat dit beginsel
is opgenomen zoowel in hct ontwerp-ziektewet-Treub, als in hct
ontwerp-ziekteverzorgingswet-Aalberse, en dat de commissie,
die van regeeringswege, om het contrölevraagstuk in verband met
de uitvoering der Ziektewet te bestudeeren, in r93o een reis naar
Duitschland heeft ondernomen, hetzelfde beginsel aanbeveelt.

De centrale commissie voor de beroepsbelangen hccft in tgtT
in een aantal dagbladen een publicatie geplaatst, rvaarin het stand-
punt van de meerderheid der gcneeskundigen ter zake van de
verschillende soorten van attesten wordt uiteengezet. Een afschrift
dezer publicatie (zie hieronder) heeft reeds herhaaldelijk dienst
gedaan om leeken, patroons of verzekeraars voor tc lichten, en

meer dan eens rverd dan blijk gegevcn van instemming, zelfs van
dankbaalheid voor de uiteenzetting.

Het standpunt der centrale commissie wordt intusschen niet
door alle geneeskundigen gedeeld, gelijk een blik in de literatuur
hierover spoedig duidelijk zou maken. Maar onder de nog niet
overtuigden zijn er ook, die zich niettemin naar het inzicht der
meerderheid gedragen en wel, omdat hun meenirtg hen niet d,zuingt,

wèl ziekenbriefjes al te geaen, waar de meening hunner collega's
deze wèl dwingt ze te ueigere?x, en zíj deze weigcring niet kunncn
volhouden, althans niet zonder strijd en schade, als niet eensgezind

wordt opgetreden door alle artsen.
Slechts als op deze wljze rekening worclt gehouden met de over-

tuiging der meerderheid, is het mogelijk, door eensgezindhcid
eerbied af te dwingen.

De bovengenoemde publicatie luidt als volgt:

GENEtrSI{UNDIGE ATTIISTI]N.
Naarmatc in den loop der jarcn meer en meer dc nciging is ontstaan, om voor

erllerlci docleinden van den dokter een verklaring of cen ,,briefje" te vragen, ter
bcvestiging van ecn bewering vao ecn patiënt wcrd <loor hct publick mcer cn
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mecr ondervonden, (lat zulke briefjes ongaarnc werden gegeven, dikwijls ook
s'erden gewcigercl, jlr zelis rlat in sommige plaatsen door dc gcnceskundigen ccn

eenparig besluit rvcrd gelromen, sommige soorten van verklaringen in het geheel

nict rnecr tc verstrel:kcn. Slechts kortzichtigheid of ergdenkendheid kon wel eens

in zrrlk cen hou:ling een ,,gril" ol ccn ,,onwelwillendheid" zicn. Toch u'ordt ool<

door welgezinde rncnschen dc rveigcring van iets, lvat mcn zonder ltwadc be-

doelingen vraagt, als iets onaangenaams onden,onden, althans zoolang men rlcn
grond dicr rvcigering nict begrijpt. Nict rveinigcn, en dat zijn de verstancligstcn,
zouden zich gaarne latcn voorlichten aangaande de berveegredenen der artsen,
mzrar de reeds vrij omvangrijke literatuur hierover is in geneeskundige tijdschrift-
artil;elen vcrspreid on voor den loek niet toegankelijk. Wij mccnen nu dezcn rveet-
gicrigcn en ook den vclen werl<gevers, werknemcrs en ancleren, die onophoudelijk
tegenovcr het attestonvr:ragstul< komen tc staan, geen ondienst tc bervijzen door
ccn beknopte r:ritecnzctting te gcven van de bezrvaren, dic in gencesl<unQige krinqcn
l>cslean tcgcn hct afgeven van somnrige soorten van attestcn.

A. Hel ,,oílestccren" in fut algemeen.

Wie van een an<ler cen schriftelijke inlichting verlangt, zal dat als regel slechts

doen, als die inlichting voor hem strikt noodig is, en hij, hetgeen hij wenscht te
rveten, niet l<an te u'eten komen zonder die inlichting; hij zal den verstrekker
der inlichting, zekerlijk als hij hem niet kent, scfuiftelijk er om vragen m e t
duidelijke vraagstelling, zoodatmeteen ja of neen mecstalzou
kunnen rvorden volstaan. Zoo althans geschiedt het meestal, doch tegenover
geneeskundigen u'ordt deze eenvoudige beleefdheid niet in acht genomen. De
patroon, die zijn loopjongen n.iet gelooft, als deze te laat komt en beweert bij zijn
clol<ter op hct spreekuur tc zijn geweest, stuurt hem nog eens naar <len dokter met
de trooclschap ,,de patroon zegt, dat u een briefje moet geven". Zec'r verbaasd zou

die patroon opl<ijken, als de dokter, wiens dienstbode treweert bij hem in den
rpinkel te zijn geweest, op dezelfde wijze te werk ging. Zulk een briefje, denkt
men, is een lileine moeite. l\faar als op een reeds overvuld spreekuur tallooze briefies
worden gevraagd, wordt het een ondragelijke last. Als de loopjongen zijn patroon
*'il bedrici4en, kost het hem weinig moeite met een voorgewende klacht het spreek-
uur te bczoeken, dus Cc patroon hceÍt aan het briefje n i e t s, maar de doktcr
heeft van zijn krap bcmetcn tijd rvcder ecn deel verspild. Men beginne dus
mct zijn menschen te vertrouwen; is er grond om te u'an-
trourven, dan trachtc men door eigen moeite achter de waarheid te l<omcn. Slechts
bij uitzondering rvorde eerr vÍaag tot een ander gericht, en in de a l l e r l a a t s t e
plaats rvorde de dokter met die vraag lastig gevallen. En dan nog u'orde
stcccl s dc vraaEJ cloor dengecn, die cle inlichting vcr-
langt, rcchtstreeks tot den dokter gericht en in den
gcbruikelijken vorm. War'rom nu in de allerlaatste plaats tot
<'len dokter? Omclat ccn ant§.oord van den dokter, dat be-
zwaÍend is voor diens patiiint, een zecr ongewenschtc wijziging
brengt in de noodzakelijke ver houding tusschen hcn beiden. De
<lolitcr hce{t qeen tijd voor uitecnzettingen aan den patiënt, waarom zijn verklaring
niet in dicns gccst lian uitvallen, en de patiönt begrijpt van zulk een uiteenzetting
niets; hij meent dat de dokter van nature zijn voorspraak moet zijn. Hierin teleur-
gesteld, zoekt hij ecn ander op, die ,,eemakkelijker" is met de ,,briefjes".

T)it is volsr"rclit nict allecn bij dc volksklassc het geval. Iien deftig heer, clie
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met zijn gezin reeds vóór de vacantie naar buiten wil en nu een ,,briofje" ver-
langt, dat de kleine meid dit voor haar gezondheid noodig heeft, kan even veront-
waardigd zijn o v e r d e w a a r h c i d s I i e Í d e van den clokter als de rcldaet,
die bij zijo meisje het vertrekuur van den trein naar N.-Ilrabant heeÍt laten vcr-
strijken en met behulp van den dokter den kapitein zou willen wijsoaken, dat
een ongesteldheid hem heelt opgehouden.

Daarom mogen allen, patÍoons, onderwijzers, oÍÍicieren, opzlchters, bedenken,

dat een geneeskundige verklaring een ernstige handeling behoort te zijn, welke
slechts bij onvermijdelijkheid, om ernstige redenen, en in bohoor-
lijken vorm mag worden aangevraagd.

En slechts g€neeskundige vragen mogen den dokter worden gesteld;
geen vragen, waarop ook eeo leek het antwoord kan g e v e n of, als hij de moeito
wil doen, kan v i n d e n, meestal treter dan de dokter. Dus uiet gevraagd of eeo

meisje van school moet thuis bliiven, omdat zij in moeders huishouding noodig
js. Dat kan een onderwijzeres, die er even heen gaat, gemakkelijk beoordeelea,
een arts slechts zeklen.

B . ,, Ziehenbrieljes" .

Een ziekenbrie(ie noemt men een verklaring, dat ecn werkman wegens ziekte
niet in etaat is te werken. Te Amsterdam en in sommige andere plaatsen worden
zulke briefjes sedert eenigen tijd door do geneesheeren geweigerd. Om twee
redeneo. De eerste is straks reed-. aangeduid. Het mag van den dokter niet worden
gevorderd, dat hij zijn verhouding tot zijn patiënt laat bederven ter wille van het
geldelijk belang van een derde: den patroon,de vereeniging, de ziekenkas,

die terecht geen ziekengeld wil verspillen aan ,,lijntrekkers". Maar in de tweedo
plaats, oodat de behandeleade arts onmogelijk de verantwoordelijkheid voor
het ziekengeld op zich kan nemen. Het kan noodlottig worden, als hij in
de klachten van wie hem raadpleegt, mogelijk bedrog moet veronderstellen, eu
doodend is het voor het vertrouwen, als de zieke moet vreezen, dat de dokter hem
met speurend oog beschouwt, omdat hij wel eens een lijntrokker zou kunnen zijn.
Bij gegrondcn twijÍel moet de behandelende arts zich toch er voor wachten zijn
patiënt voor een bedrieger aan te zien. Vele gevallen van ,,lijntrekkerij" zullen
dus bij het stelsel van ,,ziekenbriefjes" onontdekt blijven tot schade voor
de ziekengeldkas. Door een aantal lichamen, naar wij meenen, hot eerst,
reeds voor ongeveer zo jaret, door den A.N.D.B., de geme.ente Amsterdam eu
de Rijkspostspaarbank, is dan ook al lang geleden ingezien, dat de contr6le behooÉ
te geschieden door daartoe aangestelde geneeskundigen, die de zieken niet behan-
delea. Ook minister T r e u b, die niet kan worden verdacht van overdreven volg-
zaamheid naar de wenschen der aÉsen, heeft in zijn ontwerp-ziekteverzekeringswet
dit stelsel gevolgd. De kosten dezer contröle worden rijkelijk vergoed door dc
besparing aan ziekengeld, en vermeden worden alle nadeelen, straks genoemd,
waarbij rrog mag worden gevoegd de demoralisatie, die daardoor wordt veroorzaakt,
dat bij het stelsel van,,ziekenbriefjes" zond er een i ge kwade tro u w
van de zijde der artsen, noodzakelijkerwijze ziekengeld kan worden
getrokken door velen, wien dit niet toekomt. Op de kosten katr nog
worden bezuinigd door de contróle in eersten aanleg op te dragen aan s i e t.
geDeeskundige beambten, en den controleereud geneesheer eerst om zijn
oordeel te vrageD als de leek-bezoeker in twijfel verkeert. Het besluit der Amster-
damsche geneeskundigen heeft ten gevolge gehad, dat door vele patrooDs contro-
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lecrende gedeesheeren zijn aangestel<l, en wij zijn oveÉuigd dat alle paÉijen zullen

ondeiliDden dat het zóó beter is.

Vollcdigheidshalve willen wij nog vermelden, dat soms, gelukkig zelden, patroonr,
dio een controlocreDd genoesheor hebbon aange§teld, niottemln eerst trechtca
een ,,zickenbriefjo" van den behandelenden dokter machtig te worden, door den
werkman daarom te latea vÍagen, met de gebruikelijke bewering, dat hij andors
geen ,,ziekengeld" kan krijgen, en dat alleen om zoo mogelijk een visite van doa
coutroleerenden geneesheer uit te sparen. Dat zulk een handelwijze oogepast is,

behoeÍt geen betoog. Even ongepast is een vaker voorkomende houding, n.l. dat
men,alseeninlichting, waarom men nooit behooÍIijk heef t ver-
zocht, aiet zonder meer door den aÉs wordt verstrekt, dezen daarom brutalo
brieven schrijft en hem bedreigt met benadeeling, ja zelÍs tracht de betrokken
werkncmers te dwiagen een anderen arts te kiezen.

Het is misschien niet overbodig er aan te herinneren dat men, als zulk een poging
zou slagen, volgens het Burgerlijk Wetboek kan worden
vorplicht do aan den arts toegebrachte schade te ver-
goeden.

C. A ttesten u oor oer zeheringsmaatscha| Pi en.

De verklaringen, welke door maatschappijen tot verzekering tegen schade,

ontstaan door ziekte of ongeval, worden verlaogd, gaan trog iets verder dan de

,,ziekoabrieÍjes". De maatschappijen wenschen terecht te weten of de ziekto of
het ongeval, waarvoor schadevergoeding wordt verlangd, niet door eigen toedoen
ontstaaa is, welke de aard der aandoening is 

- dit onder meer om te kunnon
beoordeelen of het werkverzuim niet te lang wordt gerekt, of door hetgeen wordt
gedaan of nagelaten wellicht de ziekteduur wordt verlengd.

Maar nu willen zij dit dikwijls vernemen van den behandelenden ge-

neesheer, en bij de ,,ziekenbrieÍjes" is reods betoogd, dat het niet goed is dezen
ala getuige op te roepen ter staving van de betrouwbaarheid van de beweringen
van zijn patiënt.

Dea brand-assuradeur zou het niet invallen door den verzekerde den taxatcur
te laten aanwijzen, die advies zal hebben te geven omtrent het al of niet recht-
matige van de aanwaag om vergoeding. Zoo ook hier. De verzekeraar handelt
billijk en voordeelig door zelf zijn taxateur, den controleerenden genees-

kundige, te zenden en zich tevreden te stellen met de mededeeling, die ieder arts
bereid is te verstrekken, dat de patiënt wegens een ziekte of een ongeval (dosnoods

met vermelding van den aard van het ongeval) zijn hulp heeft ingeroepen. Door
veleverzekeraarswordt dit ook ingezien. Maar vele andere eischen nog in hu n
polisvoorwaarden, dat de verzekerde voor de inlevering der te eischon
attosten zal zorget. Hiervan mag aan die verzekeraars eetr
orastig verwijt worden gemaakt. Er is geen hunner, die
niet reeds jaren Iatrg rÀ/eet, dat een groot aantal artsen
deze attesteu uit beginsel weigert, dus dat de verzekerde
buiten machte is om aan zulk een polisvoorwaarde te
allcn tijde te voldoen. De verzekerde bemerkt dit pas, als de nood
aan den mar is en kan- al is het maar door onaangenaamheden te ondervinden,
waat de uitkoering komt meestal wel in orde - daarvan
dc dupe worden. Het ergst is dit, als de getroffene niet zelf de verzekering heeft
gesloten, maar door ziju patroon èollectief bij een maatschappiJ is verzekerd,
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De goede trou w tegenover de verzekerden verlangt dus, dat in de polis-
voorwaarden niet iets wordt geëischt, waarvan de steller der voorrvaarden weet,
dat de vervulling niet in de macht van den verzekerde staat. En het g e z o n d
verstand eischt, dat twee lieden, die een overeenkomst sluiten, daarbij geen

verplichting opleggen aan een onbekenden derde, die buiten de overeenkomst
staat. Wie zich wenscht tc verzekeren, moet dus de polisvoorwaarden goed

nazien en weigeren zich te verzel<eren als zulk een eisch rvordt gesteld. En
wie reeds verzekerd is, moet op schrappi ng van zulke eischen aandringen,
vóórdat hij door ziekte of ongeval lt'ordt getroffen.

Het komt voor, dat verzekeraars, als door genecskundigen attesten rvor<len

geweigerd, een houding aannemen gelijk aan het slot van het vorigc hooÍdstul<
is geschetst en beginnen te dreigen. Meestal wordt intusschen, als het blijkt, dat
de dokter op zijn stuk staat, toegegeven. Ja, soms is door dezen wel eens een woord
vanlof geoogst. Zoo moet het zljn. Alsdebchandelendegcneesheerer
geen bezwaar in ziet, de hem gestelde vragen te bcantwoorden, m o g e h e m
dit vrij staan. Maar op dezelfdevrijheid heelt iedere andere geneesheer

aanspraak, en die vrijheid wordt reeds belemmerd, als zijn patiënt last of moeite
ondervindt, indien zijn geneesheer niet bereid is de bedoelde attesten te geven.
Verkeerd is het dus door een dwingende bepaling de vrijhcid van geneeskundigen,

die niets met haar te maken hebben, te belemmeren.

Zoo is het ook met de verklaringen omtrent de doodsoorzaak van ver-
zekerden bij een levensverzekeringmaatschapprj. Ook hiertegen bestaat bij een

belangrijk deel der geneeskundiget bezwaar, samenhangend met hun opvatting
omtrent het beroepsgeheim. Dit bezwaar wordt door de meeste verzekeraars,
wellicht door allen, ongegrond geacht. Maar zij w e t e n sinds menschenheugenis
dat het bestaat, en toch eischen zij in de polisvoorwaarden dat zulk een
verklaring door de rechthebbenden zal worden ingeleverd. Wcl leert de praktijk,
dat de uitkeering der verzekerde som t o c h plaats heeft, al weigert de huis-
dokter de verklaring, maar de belanghebbenden verkeeren op een tijdstip, waarop
hun dit het allerminst gelegen komt, in de zorg, dat de houding van hun dokter
hun rvellicht schade zal berokkenen. Aandrang om zijn - op erkende beginselen
berustende 

- 
houding te wijzigen, is daarvan het gevolg. Niet zelden neemt,

door de goede zorgen van den vetzekeraar, dcze aandrang een hoogst onaange-
namenvormaan. Dit moet anders worden. Ook hier eischt de
v r ij h e i d eerbiediging. Wie de verklaringen wenscht te geven, blijve vrij, onge-
hindeld door wat men wel doctrinaire artsen gelieft te noemen. Maar wie
doctrinair wenscht te zijn, blijve ook vrij, ongehinderd door een dwingende polis-
bepaling.

Ook bij het sluiten eener levensverzekering rvorde dus door het publiek, dat
ten slotte onschuldig zijn deel heeÍt in de gevolgen der onhoudbare polisvoor-
waarden, geëischt dat iedere voorwaarde verdwijne, rvaarin ool< aan ecn derde,
buiten de overeenkomst staande, een verp'lichting wordt opgelegd.

Ten slotte behooren te verdwijnen de zoogenaamde gezondheidsver-
klaringen door den eigen dokter van een candidaat voor een kleine levens-
verzekering oI voor een vereeniging, rvelke uitkeering bij overlijden verstrekt,
afgegeven. Men mag van een arts niet vorderen, dat hij voor de belangcn eener
maatschappij of eencr vcreeniging een verantrvoording op zich nccmt w-ellicht
ten koste van het belang van zijn patiënt. IIet levcnsvcrzekeringsbcclrijf hcclt
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rceds lang met dit verkcerde stelsel gebroken en blijkt daarvan geen berouw te
hebben. Het laat zijn candidatcn keuren door andere dan hun eigen artsen.

ALGEI\ÍEENE REGELEN BETREFFENDE DE CONTRÖLE BIJ ZIEKTE
EN ONGEVAL i]N DI] VERI{OUDING TUSSCHEN BEHÀNDELEND EN

CONTROLEEITEND GI.]N trESHEER.

Het niet af geven van verklaringen ten behoeve van
geldclijke uitkeering maakte het aanstellen vaD. con-
troleerende geneeskundigen noodzakelijk. Op aan-
drang van <1 e behandelende artsen zelf. is het instituut
van controleerende artsen ontstaan. Het is in het be-
lang van dokter en patiënt, en van hunne onderlinge
verhouding, dat de huisarts geen moeilijkheden in den
weg legt bij het aanstellen van controleerend genees-
kundigen en bij het volvoeren van hun taak. Het hooÍd-
bestuur hecf t, in overleg r.net de H. O. ín tgz4, vastge-
steld de volgende algemeene regelen betre{f ende de
contröle eD. een standaard-overcenkomst bevattende
de arbeids-voorwaarden voor den controleerend Senees-
kundige.
r. De b.g. behoort contróle mogelijk te maken en er aan mede te werken dat

deze zooveel mogelijk aan haar docl beantwoordt, ook <loor het geven van
inlichtingen aan den c.9., voorzooveÍ deze niet in strijd zijn nret zijn beroeps-

geheim.

2. Indien in een gemeente het aanta.l gevallen te gering is om een c.g. te be-

noemen en contröIe aldaar toch noodzakelijk blijkt, dan moeten de ter plaatse
gevestigde geneeskundigen bereid zijn elkaars patiënten te controleèren.

3. De b.g. late zooveel mogelijk het bepalen van den datum van arbeidshcr-
vatting over aan den c.g., tenzij de gezondheid van zijn patiënt daardoor
gevaar zou kunnen loopen.

4. De c.g. onthoude zich van elke therapeutische raadgeving, ook wanneer
hem daarom wordt gevraaEld, maar vcrwijze den patiënt steeds naar zijn
huisarts.

-5. Wanneer de b.g. mceut dat het opvolgen van de voorschriften van den c.g.

nadeelig zou kunnen zijn voor zijn pafiënt, stelle hij zich in verbinding met
den c.g., rnaar late zich daarover nooit tegenover den patiënt uit.

6. Wanneer de c.g. meent dat de behandeling onvoldoende is, stelt hij zich in
verbinding met dcn b.g., nraar late zich daarover nooit uit tegenover den
patiënt.

7 Het zich met elkander in verb:nding stellen van c.g. met huisarts oÍ omgekeerd,
geschiede nirnmer door middel van open brieÍjes, noch ook door het mede-

geven van mondelinge boodschappen aan den patiënt.
8. De b.g. gevc nimmer aan den rverkgever gerichtc attesten, wanneer hij weet

dat de werkgever een c.g. heeft (noch open, noch gesloten). In dat geval
richte hij zich tot den c.g., mondeling of per gesloten bricf.

b. g. : behandelend gcneesheer.

c. B. : controleerend genecshcer.
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9, De b.g. richte zich nooit achter den rug van den c.g. tot den werkgever, tenzij
tot het eanvragetr van een arbitrage, indien de c.g. dat mocht weigeren (zio
aÉ. 16).

to. Bij het regelen der vergoeding van den c.g. verrlient het stelsel, waarbij hct
honorarium wordt vastgesteld volgens een vast bedrag per te controleeres
persoon en per jaar (tenminste I z.5o) d,e voorkeur.

tr. Het verdient aanbeveling dat den c.g. worde vergund uaast zijn contröle-
prafrtijk ook gewone praktijk te verrichten, met dien verstande dat hij nooit
als c.g. over zijn eigen patiënten behoort op te treden.

HOOGER BEROEP EN ARBITRAGE.
t2. Wanneer eerr werknemer of verzekerde meent zich niet te kunnen onder-

werpen aan de voorschriften van den c.g., behoort hem het recht te zijn
verzekgrd op eetr hooger beroep, dat opschoÉend werkt.

13. Bij de keuze der deskundigen, die het hooger beroep vonnen, kan het bestuur
der aÍdeeling voorlichting geven.

14. De commissie van beroep oÍrtvangt vergoeding van den werkgever oÍ van de
verzekeringsinstelling. Wanneer de werknemer of verzekerde evenwel in het
ongelijk wordt gesteld, zal deze laatste een deel der orkosten behooren te
betalen.

15. Het hooger beroep behoort zoo spoedig mogelijk, liefst binnen z4 uur, te
geschieden.

16. Wanneer omtrent arbeidshervatting of andere te nemen maatregelen b.g.
en c.g. niet tot overeenstemming kunnen komen, behooren beiden zich te
onderwerpen aan de uitspraak van een commissie van arbitrage.

17- Deze commissie van a.rbitrage bestaat in den regel uit den b.g., dea c.g. en
een derden deskundige, in onderling overleg gekozen.

r8. De kostea vatr arbitrage rvotden steeds door den werkgever gedragen.

19. De arbitrage behooÉ zoo spoedig mogelijk, lieÍst binnen z4 uur, te geschiedetr.

STANDAARD.OVEREENKOMST,

ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DEN CONTROLEEREND
GENEESKUNDIGE.

Tusschen als contractant ter eenre, en
Dr, ...... als contractant ter andere, is overeengekomen
de contractant ter andere (c.t.a.) verbindt zich als controleerend geneesheer te
zullen optreden over het personeel van den contractant ter eenre (c.t.e.), voor
zoover dat personeel woonachtig is te ................. ..oodeÍ de hierna te
veraelden voorwaarden:

Art. r.
Deze overeenkomst, welke op ................... in werking treedt, wordt

aangegaan voor den duur van jaar, met dien verstande, da1" àj telkens
wordt geacht voor denzelfden tijd te zijn verlengd, indien niet door een der contrac-
tanten drie maanden voor het eindigen dezer overeenkomst bij aangeteekend
schrijven den anderen contractaDt de overeenkomst is opgezegd.
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Ar t. z,

C.t.a. zal de hem door of vaowege c.t.e. opgedragen contröle-bezoeken afleggen;
hij zal op werkdagen, op een in overleg met c.t.e. te bepalen plaats en uur spreekuur
houden en verder alles doen, wat billijkerwijze van een control. geneesheer mag
worden gevergd.

Art.3.
De c.t.e. betaalt na aÍloop van elk kalender-kwartaal aan den c.t.a. een bedrag

naar reden van I z.5o per jaar en per persootr, behoorende tot vorenvermeld perso-

neel, berekend naar het aantal op den laatsten dag van dat kwartaal te ...........-........

aztwezig, welk bedrag eventueel zal worden verhoogd met het bedrag van de
vergoedingen, waarop c.t.a. op grond van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 over
het loopende kwartaal aanspraak zal hebben. Voorts wordt aan c.t.a. driemaa.o-
delijks een bedrag van vergoed voor het gebruik van vervoermiddelen
ten dienste van contröle-bezoeken.

Art.4.
C.t.a. zal een vacantie genieten van ...................., dagen per jaar, gedurende

welke hij zicu. zal doen vervangen, voor welke vervanging aan c.t.a. door c.t.e.
ecn bedrag varr ........................... gulden daags zal worden vergoed.

De aanwijzing van den vervanger behoort te geschieden in overleg met c.t.e.,
terwijl de c.t.a. minstens een maand voor den aanvaDg der vacantie daarvan aan
den c.t.e. kennis geeÍt.

Art. 5.

llij zíekte van c.t.a, zal deze voor vervanging zorgen, voor welke vervanging
door c.t.e. aan c.t.a. eveneens gulden daags zal worden uitgekeerd,
echter niet langer dan De aanwijzing van een vervanger geschiedt

ook in dit geval in overleg met den c.t.e.

Art.6.
Bij afwezigheid om andere reden dan ziekte of vacantie, omschreven in artt.

4 e\ S, zal de c.t.a. zich op zijn kosten laten ven'angen door een anderen genees-

kundige, na overleg rnet den c.t.e.

At t. 7.

C.t.e. machtigt c.t.a., wanneer hij zulks te zijner voorlichtiag noodig acht, hct
advies in te winneu van een specialist, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten
door c.t.e. zullen worden gedragen.

Art.8.
Mocht onverhoopt tusschen partijen verschil van meeniag ontstaan over de

uitlegging van den inhoud dezer overeenkomst, dan verplichten partijen zich bij
voorbaat, zich zonder voorbehoud te zullen gedragen naar de uitspraak van een
arbitrage-commissie.

Art.9.
De in art. 8 genoemde arbitrage-commissie zal bestaan uit drie te goeder naam

ea Íaam bekend staande meerderjarige Nederlanders, die geen direct of indirect
belang mogen hebbeu bij een uitspraak tcn gunste van een der partijen. Door elke
partij zal een lid dezer commissie worden aaÍrgewezeo., terwijl het derde lid zal
worden benoemd door de beide aangewezen leden. Blijft een der partijen weiger-
achtig een lid der commissie te benoemen binnen 14 dagen, nadat hij door de anderc
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partij daartoe is uitgenoodigcl. dan zal de gereedc partij hct recht hebben den
president van dc Arrondissements-rechtbank tc ......te verzoeken een
lid te benoemcn, aan rvelkc benocming beidc partijcn zich moctcn onderrverpen.
Mochten de beide ledcn nict tot overeenstcmming kunnen komcn ten aanzien van
de keuze van het dercle lid, dan r,al ook diens bcnoeming aan dcn prcsident van
bovengenoemde rechtbank rvorden verzocht.

Voor de ten uitvoerlegging dezer overeenkomst kiezen partijen domicilie

den .......... r9

Naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandsche Vereeni-
ging van controleerend geneeskundigen, heeft het Hoofdbestuur
aan de 83ste Algemeene vergadering, op 4 en 5 Juli r93z te Zwolle
gehouden, het volgende algemeen bindend besluit voorgesteld:

,,Het is den behandelenden geneesheer, behoudens in bijzondere gevallen,
ter beoordeeling van diens afdeelingsraad, verboden mededeelingen te doen,
betre{fende aard of duur eener ziekte, of de arbeidsgeschiktheid zijner
patiénten, aan uitvoeringsorganen der ziektewet, hunnc ambtenaren of
controleerende geneesheeren.

Dit verbod geldt niet voor inlichtingen aan controleerende geneesheeren,

die den patiënt tijdens zijn ziekte Í.e zijncn huize of op het spreekuur hebben
gezien".

Overeenkomstig artikel 99 van het huishoudelijk reglement der
Maatschappij, is het bindend besluit aan een eindstemming onder
de leden onderworpen.

De uitslag hiervan is als volgt: vóór %9
tegen 416

Volgens artikel 22 der Statuten is een algemeen bindend besluit
aangenomen, wanneer de eindstemming met tenminste drie vierden
der uitgebrachte stemmen is bevestigd.

Dit algemeen bindend besluit is dus ver-
worpen.

De oorzaken, dat dit bindend besluit voor het geheele land niet
is aangenomer, zijr, verschillend.

Er zijn er die ten onrechte meenden, dat ambtelijke verantwoor-
delijkheid hierdoor in de knel zou komen.

Er zijn er ook die van hun standpunt ,,algeheele vrijheid" niet
af kunnen.

Er rvaren er ook die geplaatst werden tusschen de keuze ,,beurs
en beginsel".

Het hoofdbestuur blijft ook na verwerping van dit algemeen
bindend besluit van oordeel, dat scheiding van behandeling en
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contröle van zieken, in het belang is, zoowel van de behandeling
als van de contröle, dat het geven van inlichtingen aan derden, in
verband met het al of niet geven van uitkeering, over den aard eener

ziekte en daarmede samenhangende arbeidsgeschiktheid, niet in
overeenstemming is met het beroep van arts en aanleiding kan
geven tot een allerminst wenschelijken vorm van concurrentie.

Vandaar dat het hoofdbestuur er op blijft aandringen blijkens
mededeeling in het Tijdschrift var: zB Januari '33, deze aange-
legenheid plaatselijk te regelen door het nemen van bindende
besluiten, zooals er reeds door verscheidene afdeelingen zijn ge-

nomen. Tusschen deze plaatselijke bindende besluiten zijn allerlei
verschillen.

De redactie is ongeveer als volgt:
Dc leden der afdeeling. . .. . .verbinden zich:

re. geen inlichtingen te verschaffen over dcn aard der ziekte of over ar-
beidsmogelijkheid van eigen patiönten aan werkgevers, Bedrijfsver-
eenigingen of Raden van Àrbeid, met uitzondering van het Z. en O.-
fonds der Staatsspoorrvegen;

2e. voor dergelijke vragen steeds te verwijzen naar den betreffenden con-
trolecrend geneesheer;

3e. contröle nogelijk te maken door inlichtingcn te verstrekken aan den
controleerend geneesheer, die den patiënt tijdcns zijn laatste zickte
onderzocht heeÍt, voor zoover het beroepsgeheim dit toelaat."

12. Verklarin§en in §eval van overlijden.
( l-iteratuur : T. r<12 r, I, bl. z7 z<;1, :9S6 ; T. r934, bl. :245)

Artikel 4 van de wet van ro April 1869, Staatsblad 65, tot vast-
stelling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken, enz.,
bepaalt:

,,Geene begraving geschiedt zonder schriftelijk verlof van den ambtenaar
van den burgerlijken stand, enz.

Bij het vragen van verloÍ wordt overgelegd de schriftelijke verklaring,
bedoeld in artikel .5 der wet van r Juni 1865 (Staatsblad No. 6o). Ontbreekt
zoodanige verklaring, dan wordt de doodschourv verrigt en de verklaring
aÍgegeven door een geneeskundige, dic door burgemeester en wethouders
jaarlijks daartoe wordt aangewezen en in handen van den burgemeester
een ced of beloÍte aflegt, waarvan het formulier door ons wordt vastgesteld.

De eed of belolte gcldt voor de opeenvolgende jaren, rvaarin de genees-
kundige voor het verrigten van de doodschouw wordt aangewezen."

Artikel 5 van de wet betreffende uitoefening der Geneeskunst
vrrn r Juni 1865, Staatsblacl Cro, bepaalt het volgende:
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,,De geneeskundigen ondertcekenen bij het overlijden vau elk hunner
lijders ten behoeve van den ambtenaar van dea burgerlijken staad eene

verkla.ring van dit overlijden, en doen daarbij naar hunne oveÉuiging, doch
met inachtneming van den door hen afgelegden eed of belofte van geheim-
houding, zoo nauwkeurig mogelijk opgave van de oorzaak van den dood.

Zij geven de in het vorige lid bedoelde verklaring niet af dan na zich door
persoonlijke schouwing overtuigd te hebben van het overlijden."

In geval van overlijden vult de geneeskundige, die de overledene
gedurende zijn laatste ziekte behandeld heeft, een verklaring in,
waarin voorkomt de naam van den overledene, met opgaaf van de
doodsoorzaken, waarbij de arts rekening houdt met zijn beroeps-
geheim.

Aan deze verklaring is toegevoegd een afzonderlijk formulier B.,
bestemd voor het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, ten
behoeve van de Statistiek; daarin komt niet voor de naam van
den overledene en hierop kan dus, zonder eenige terughouding,
de doodsooÍzaak zoo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven.

Ook door den vorm is dus het geneeskundig beroepsgeheim
beschermd.

Geen particulier medicus is verplicht een verklaring af te geven
van overlijden van een persoon, die hij niet heeft behandeld lerzake
van de ziekte oÍ het ongeval, dat aanleiding heeft gegeven tot het
overlijden.

In zoodanig geval zal dan de verklaring van een door het ge-
meentebestuur met den doodschouw belasten geneeskundige noodig
zijn, opdat verlof tot begraving zal kunnen \Morden gegeven.

13. Huisartsen en Speclallsten.
(Literatuur: T. r9oo, II, bl. 7o6: T. rgrz, I, bl. ro37; II, bl. 464,598; T, r9r3,
I, bI.687, 7t3;ÍÍ, bl. r165, t2Í7,1607;T. tgzt, I, bl. 3o23, II, bl.8o7; T. tgzz,
lÍ,bl. r37z;T. tgz7, II, bl. r9o9, zrz6;T. rgzg,bl.43z6;T, r93o, bl.4185;

T. r93r, bl. 5g7r,6t7z;T. rg3z,bl. z88z).

Op de 63ste en 64ste algemeene vergaderingen, gehouden te
's-Gravenhage en Breda tn r9rz en r9r3, u/erden een aantal con-
clusies aangenomen, regelende de wederkeerige verhouding van
huisartsen en specialisten tegenover de patiënten.

Deze conclusies zijn het gevolg geweest van een voorstel, dat
door de afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken bij de 6rste alge-
meene vergadering werd ingediend en als volgt luidde:
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De afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken acht het noodzakelijk, dat
door de algemeene vergadering aan het hoofdbestuur worde opgedragen
een commissie te benoemen tot onderzoek van de vraag: welke wijze vaa
samenwerking tusschen huisartsen en specialisten voor het algemeen belang

het beste is.

Dit voorstel werd geamendeerd en als volgt aangenomen:
De algemeene vergadering drage alsnog aan de polikliniek-commissie op het

onderzoek van de waag in hoeverre het algemeen belang samenwerking
eischt tusschen huisaÉsen en specialisten, en acht het noodzakelijk,datdeze
commissie daartoe met hoogleeraren en specialisten worde uitgebreid.

Het verslag dezer commissie werd in rgtz uitgebracht en in de

63ste algemeene vergadering behandeld, die de conclusies eenigszins
gewijzigd aannam.

Tegelijkertijd werd in die vergadering er op gewezen, dat een

verslag van genoemde commissie niet mag eindigen met een stel
conclusies over de ethiek der specialisten, tenzij daarbij behoort
als complement een dergelijk stel conclusies, betreffende de ethiek
van den huisarts tegenover den specialist. Het ontwerpen dier
conclusies werd aan de polikliniek-commissie opgedragen, die zich
het volgend jaar van haar opdracht kweet, en haar conclusies door
de algemeene vergadering zag aangenomen.

De in beide algemeene vergaderingen aangenomen conclusies
luiden als volgt:

Voor den specialist:
I. Het is in het algemeen belang wenschelijk, dat

de specialist, die te zijnen huize een patiënt onder
behandeling neemt, daarvan aan den huisarts
mededeeling doet, ongeacht of d e zier'e reeds elders
onder behandeling was, terzij de patiënt zich daar-
tegen beslist verzet.

II. Het is in het algemeen belang wenschelijk,
dat de specialist een patiënt, di e niet onder be-
handeling is, te diens huize slechts onder behande-
ling neemt, indien de huisarts daarmede in kennis
wordt gesteld.

III. EeD patiënt, die voor het lijden, waarvoor hij
bij den specialist hulp zoekt, onder behandeling
is van zijn huisarts, wordt door der specialist niet
aan huis bezocht en behandeld,, zonder vooraf gaatr-
de kennisgeving van den specialist aan den huis-
arts.
Voor den huisarts:

I. Hct is in het algemeen belang wenschelijk, dat
de huisarts zich trercid vcrlilaart cn zijn mede-
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werkitrg verleent tot het inroepen van de hulp van
eeÍr specialist, wanneer de zieke het verlangen
daartoe te kennen geeft.

II. Het is dringend gewenscht, dat de huisarts
op verzoek volledige inlichtingen verstrekke aan
den specialist, wiens hulp dooÍ zijn patiënt is in-
geroepen, ongeacht de wijze waarop dit is ge-
schied.

III. Het is wenschelijk, dat de huisarts den patiënt
gelegenheid geve uit meerdere specialisten een
keuze te doen in al die gevallen, 1\'aarin het belang
van den patiënt niet de aanwljzing van een be-
paalden specialist eischt.

Ín zeer bijzondere gevallen hceÍt hij hct rccht
de keluze v an een trepaalden specialist af te raden,

IV. Het is wenschelijk, dat een arts, die een zicT<e
op z.ijn spreekuur onder behandeling krijgt, rvclke
reeds onder behandeling is van ecn ander, den
laatste daarvan in kennis stelt, tenzij de patiënt
zich beslist daartegen verzet.

In de Algemeene vergadering te Haarlem in rgzg werden nieuwe
regelen voorgesteld door het hoofdbestuur aangenomen, luidende:

I. Als ecn patiënt een consult wcnscht, rvordc aan
dien wensch voldaan.

II. Een óonsulent nemc de behandeling niet ovcr

- 
tenzij op verzoek van den behandelcnden arts-,

',vanneer hij zic}: vereenigt met de meening cn
behandeling van den behandelcnden arts, of rvan-
neer bij verschil van meening de behandelen«Ie
arts bereid en in staat is de door den consulent
aangegeven behandeling toe te passen.

III. Zonder overleg of directe kennisgeving behan-
delen twee artsen niet eer. zelfden patiënt voor
ecrr zelÍde ziekte.

IV. De specialist behandele geen patiënt ten
huize van den patiënt, zonder daarmede zoo uloge-
lijk te voren den huisarts in kennis te stellen en
zonder de volle verantwoordelij khcid voor de
behandeling te aanvaarden.

V. Een specialist trachte het daarhecn tc leiden,
dat de huisarts kennis draagt van de behandeling
door den specialist, hctzij van het in behandeling
nemcn, hetzij van het in bchandcling houden.

Deze regels zijn bedoeld als algemeene of grondregels voor
de afdeelingen, die zelÍ detaih'egelingen kunnen vaststellcn.
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Deze moeten dan voldoen aan de navolgende drie voorwaarden:

re. ze rnogen niet in strijd zijn met de vijf algemeene regelen;

2e. ze moeten vastgesteld worden in onderling overleg door gelijk-
waardige partijen;

3e. ze behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur.

Waar geen nadere regeling tot stand komt, gelden alleen de

grondregelen en spreken, in voorkomende gevallen, de afdeelings-
raden recht naar eer en geweten; aldus vormt zich een juris-
pmdentie.

In dit Artsenboekje vindt men op verschillende bladzijden
wenken en regelingen op het gebied van de medische ethiek.

In 1933 is er een Commissie benoemd, op voorstel van de afd.
Nijmegen en O. tot samenstelling eener handleiding van gedrags-
regelen.

Ongewenscht zijn reclame door herhaald adverteeren of door
een naambord van buitengewone verhouding; concurrentie door
lage tarieven, door overdrijving bij voorschriften ten koste van
anderen, door het beginnen met een avondspreekuur of een spreek-
uur op Zondag. Hierdoor worden de onderlinge collegiale ver-
houdingen bedorven. In de meeste gevallen kan ieder wel bedenken
wat hij moet nalaten als hij zíctr zelf. maar indenkt in de positie
van de andere partij.

Wie inlichtingen wenscht of voorlichting behoeft, die kan zich
wenden tot het bestuur van zijn afdeeling, dat beter dan buiten-
staanders op de hoogte is van toestand en gebruiken ter plaatse.

Kinderartsen.

Bij besluiten van de algemeene vergaderingen te 's-Gravenhage
in 1933 en te Breda in ry34, nadat dit onderwerp reeds een punt
van bespreking had uitgemaakt in de algemeene vergadering te
ZwolTe in t932, is aangenomen dat kinderartsen zullen worden
beschouwd als specialisten en dientengevolge onderworpen zullen
zijn aan de regels, geldende voor de specialisten.

Als overgangsmaatregel is aangenomen dat dit besluit niet van
invloed zal zijr. op kinderarts-huisartsen, die op 4 Juli 1933 reeds
als kinderarts gevestigd waren en ook niet op kinderarts-huis-
artsen die op 4 Juli 1933 reeds z jaar ot langer in functie v/aren
als assistent-l<inderarts.

-IIr-



S p eci ali síen-r egi ster.
(Literatuur: T.tg3z, bl. t346; T. 1933, bl. tt7, z47z;T. 1934, bl. t5o4, z3ot,

4r66,58oo).

Een specialist is vrij zich als zoodanig te vestigen en aan te
kondigen; maar wil hij werkzaam zijn voor Maatschappij-zieken-
Íondsen of deelnemen aan overeenkomsten, die de Maatschappij
voor Geneeskunst op ziekenÍondsgebied heeft gesloten, dan moet
hij zijn ingeschreven in het specialisten-register.

Bij besluit van de Algemeene Vergadering te Leiden in r93o en
bij nader besluit van de Buitengewone Algemeene Vergadering op
rz December r93r is aan het Huishoudelijk Reglement van de
Maatschappij toegevoegd een hoofdstuk: ,,Commissie voor het
register van erkende specialisten".

De inschrijving in dit register geeft geen rechten; het is een
beperking van het bepaalde in art. 2Í var. het H.R. der Mij. met de
bedoeling om zooveel mogelijk tegen te gaan dat artsen zich zouden
vestigen, als specialisten, zonder voldoende opleiding.

Dichotomie.

Om te voorkomen dat een verkeerd gebruik, waarbij de chirurg
of specialist een gedeelte var. zijr. honorarium afstaat aan den
huisarts, die hem den patiënt toezond, in ons land zou indringen,
heeft de Algemeene Vergadering te Haarlem in tgzg de volgende
regelen vastgesteld.

I. Het is den arts niet geoorloofd eenige belooning oÍ vergoeding te geven

in uitzicht te stellen, aan te nemen, of te vragen voor de verwijzing van
een patiënt.

II. HeeÍt een arts ecn patiënt naar een specialist verwezen en assisteert
hij op de een of andere wijze den specialist bij de behandeling van dezen
patiënt, dan behoort hij zelf zijn honorarium te bepalen en zelfstandig
zijn nota in te dienen.

14, Pollkllnleken.
(Literatuur: T. 19o6, I, bI.849; II, bl.5o6; T. r9o8, I, bl. 1593; II, bl.38o, 14z6;

T. r9o9, Í, bl. zozo; T. rgzr, bl. SS:).

In 19o6 werd door het hoofdbestuur bij de 57ste algemeene
vergadering het volgende voorstel, dat door de centrale commissie
voor de beroepsbelangen aan het hoofdbestuur ter overname was
aangeboden, ingediend :
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Het hoo{dbestuur benoeme een commissie, die een onderzoek zal in-
stellen naar den invloed der poliklinieken op de standsbelangen en den
r,veg aangeeft om de nadeelen te voorkomen.

Tot goed b"gnp van dit voorstel laten wij hier de geheele toe-
lichting van destijds, die ook nu nog voor een deel van belang is,
en den lezer een begrip geeÍt van de toestanden, waaruit de thans
veelal bevredigende regelingen zijn voortgekomen, volgen:

Wanneer men zich de vraag voorlegt, welke de oorzaken zijn van den
minder gunstigen toestand der geneesheeren bij vergelijking met vroegere
jaren, dan worden het groote aautal poliklinieken en het misbruik, dat
er van gemaakt wordt, als de belangrijkste íactoren genoemd. Een paar
cijfers, die ons ten dienste staan, mogen dit aantoonen.

In Berlijn werden in vijf jaren van 1894 tot 1898 omstreeks rr/, millioen
ziektegevallea kosteloos in poliklinieken behandeld. In datzelfde tijdperk
is het aantal der poliklinieken verdubbeld. Het geldelijk nadeel, aan de
medici in rgoo door poliklinieken te Berlijn berokkend, wordt op meer
dan 3 millioen Mark geschat. In Breslau nam het aantal van 1894 tot rgor
met 74 pCt. toe, tegenover een bevolkingsaanwas van 18 pCt. Van r89r
tot rgor steeg het percentage der in de Konioklijke polikliniek te Breslau
behandelde patiënten var;. 7,6 tot r3,3 pCt. der bevolking. In 1898 werden
in Breslau in alle poliklinieken te zamen rz8r54 gevallen behandeld (3r,8 pCt.
der bevolking).

Doch niet alleen in Duitschland, ook in Oostenrijk wordt op dit euvel
gewezeÍr. In Engeland worden maatregelen beraamd tegen het overmatig
bezoeken der poliklinieken door n i e t-armen, zooals uit de herhaalde
mededeelingen in hct ,,Ned. tijdschrift voor geneeskunde" blijkt, terwijl
volgens de ,,Revue de Déontologie" de nadeelen in Frankrijk van dieu
aard, zijo,, dat men ook daar op middelen zint ze teget te gaan.

Nu moetmengoedbegrijpen, datniet tegen de poliklinieken als zoodanig
wordt geprotesteerd, maar tegen de misbruiken, waartoe zij aanleiding
gevetr en die er van gemaakt worden. Tegen deze wordt de strijd aange-
bonden eu wordeo maatregelen beraamd om ze te keeren.

Het succes van dezen strijd moet onzes ioziens aÍhangen van den aard
der poliklinieken, d.i. hun samenstelling en voorwaarden. Zijn de regle-
menteu zelÍ de oorzaak der misbruiken, dan zal de strijd nutteloos blijken,
totdat het ontstaan van nieuwe poliklinieken wordt belet en het bes+.aan

der oude, inzake de reglementen, wordt gereorganiseerd.
De p o I i k I i n i e k e n, die aao u n i v e r s i t e i t e n zijn verbooden,

het Jatrecion der Grieken, hebben een onbestrijdbaar recht op bestaan;
het doel is materiaal te verzamelen voor het onderwijs; de behandeling en
de verpleging geschiede kosteloos. Wel leert de ervaring, dat n i e t-
onbemiddelde persotren, vooral van buiten, daarvan steeds meer en meer
gebruik maken en zelfs bij strengere contröle niet geheel zouden kunnen
worden geweerd, maar deze nadeelen worden gebracht als offer voor het
vele nut, dat zij aan de medici ten beste geven. Slechts door waarnemiog,
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cigen onderzocl( cn behan(leling, krijgen dc jongcrcn onzer kunstgcnootcn
de noodigc practisclre l<ennis.

Een tuecclo categorie zijn dc p o li k Ii n i c li r: n, r'crbondcn aan de

instellingcn van I ic td a d igh ci d: inrichtingen voor ooglíjclers, kindcr-
zickenhuis enz.

Zooals zij primitiof zijn ontstaan, dcden zij gcell kwaad aarr dc stands-
belangen. De medici, er aan verbonc'lcn, praesteertlen kosteloos liun arbcid
cn vondcn dc belooning in meer vertrouwen, in meer crvaring en in meer
gczag in de maatschappij.

De patiöntcn, die zich aanmeldclen, rvaren àf rverl<elijk armlastig, (')f

ingeschreven in gocclkoope zickenfondsen,'ra'aarbij geen spccialistischc
hnlp rvcrd verleend. IIet was cen maatschappclijh belang voor clie mcnschcn
tc zorgen, om(lat zij neÍgens clan in dergelijke inrichtingen hulp konclcn
krijgen; behandelinq en verpleging r,varen steeds kostcloos.

De toestandet zijn langzamcrhand veranderd. llet zieken{ondsrvezen
heelt zich uitgebreid en heeÍt reeds <le hoogere lagen der minvermosendc
maatschappij tot zich Betrokken; tal van {ondsen hebben specialistische
hulp georganiseerd; patiënten, die vroeger het spreekuur bezochten, laten
zich nu bij de fondsen inschrijven en als Íondspatiënten poliklinisch l:e-
handelen.

'Wanneer mcn nu deze personen voor die behancleling en voor even-
tneele verpleging een behoorlijke vcrgoetling laat bctalen, geen vastc
contracten met de {onrlsbcsturen maakt, teneinde nict belemmerend te
wcrken op hct beginsel van vrije artsenkcns, dan cloen zij rvcinig of gecn

nadeel aan dcn meclischen stand. l\Iaar als om cle licÍdadigheidsvlag te
laten u-aaien, iedereen maar l<osteloos rvordt bchandckl en dc kosteloozc
vcrpleging nict streng wordt beperkt tot diegenen, dic zclf niet liunncn
betalen of voor wie de liosten niet worden vergoed, clan hebtren deze lief-
dadigheidspoliklinicken een zeer nadceligen invloed op cle algemeene mc-
dischc belangen.

Een derde categorie zijn de ziekenÍonclspolikliniekcn. Wanneer zieken-
fondsbesturen een polikliniek stichten, eenig en uitsluitend tcnbatehunner
leden, om voor de specialisten, die aan hct Íonds vcrbonclen zijn, een EJoede
p.elegenheid te scheppen dc fondsleden te behandelen, en als de specialisten
de behandeling streng tot dezen bopcrken, rlan brengen zij hun voordeel
aan en doen gcen nadeel aan den mcdischen stancl.

I\Íaar als dic polikliniek gcbruilit rvordt om ook leclen van andere
zicl.,enÍondsen te behandclcn, niet-onbemiddelden, dan zullen zij ernstig
nadeel vcroorzaken en liomen zij overeenmetde vieÍdecategorie:de vrije
poliklinickcn.

Jonge mcdici, in het l;ezit r.an kennis en u-erkkracht, bemcrken na de
vcstiging alras, dat de tocvloed van patiéntcn uitblijÍt. 7-ijn zij aan zickcn-
Íondsen verbonden, dan komen cr s'el Íondspatiëntcn optlagcn, maar
tcvens komt aan hct licht, dat uitgcbreid onderzoek en beh:rndeling diku'ijls
mct groote bezwaren Sepaard gaan. \roclen zii daarenbovcn de roeprnil
zich op den een oÍ anderen tak der geneeskunde bijzonder toe te leggen,
<lrn iigt l:et voor de hanrl, dat zij onmidrlellijh tot samcnrverking bereid
z.i.in, zoodra zij wordcn uitgcnoorligd om sameu. te rverken voor de oprichting
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cener polikliniek, die aan hun behoeften kan voldoen. De install:ltie kost
geld; de exploitatie en het onderboud vorderen jaarlijks nogal eenige

uitgaven, en het natuurlijk gevolg is, dat zij van de bezoekers geldelijke
bijdragen vorderen om de onkosten te deklien; daarmede is de behandeling
van onvermogenden als regel uitgcsloten en trekken zij patiënten tot zich,
die reeds hun eigen Íonds- of huisarts hebben. Beperkten zij zich tot de
armen, dan zou, zooals bovcn reeds is gezegd, meerdcre kennis en ervaring
hun loon zijn en geen collega rverd Íinancieel benadeeld, al blijft het,,zonder
voorkennis" behandclen in sommige gevallen een rechtmatigc grief.
Dat is echter niet hct doel. De polikliniek kan van armen niet bestaan,
zij moet materiaal opleveren, maar ook financieele voordeelen aÍwerpen
en als men dan nog bedenkt, dat de samcnwerkcnde artsen zich niet aan
ccn zekcr exclusivisme kunnen onttrckken cn de polikliniek-bezoekers,
om nu maar niet van de particuliere patiönten te sprcken, naar elkandcr
verwijzcn, dan komt een stelsel in rverking, dat gocd voor de vcrbondcn
mcdici is, cen stelsel, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: geld in de
portemonnaie en een clientèlc, die zich in bctcre middellagen der maat-
schappij vertakt en cr den rveg in opent, maar dat schadelijk is voor al de
anderen.

Bovendien hebben deze poliklinieken nog andere gcbrekeo. Zij ont-
trekken de patiöntcn aan andere artsen; personen, die zich anders aan
hun dokter hechten, hcm althans zouden houden, vcrlaten hem en gaan
achter zijn rug, omdat het zoo gemakkelijk is, naar de polikliniek. Daar
de hulp zoo goedkoop te krijgen is, begint een brcede zoom van menschen
hct taricf van den huisarts te hoog te vinrlen. IIet gemakhelijk verleenen
van hulp, zonder bespreking mct den behandclendcn arts, wcrkt het ver-
trouwen en prestige bij zijn patiënten tegen.

NIaar al zou men de vele nadeelen niet met den vinger kunnen aanwijzen,
men kan verzekerd zljn,d,at, als een bepaald aantal medici elkander houw
cn trouw beloven, bij het uitvallen van een lid uit de gelederen, dit onmiddel-
lijk van elders aanvullen en hct behalen van geidelijk voordeel niet is uitge-
sloten; dat hct dan niet k:rn uitblijven, o{ ecn dergelijke vereeniging moet
nadeelig rverkcn op de algcmecne belangen.

Niet poliklinieken, als zoodanig, zijn in strijd mct dc standsbclangen,
maar hct zijn rle voorrvaarden waarondcr en de u,ijze rvaarop zij rverken;
d,cze veroorzal<en dc misbruiken cn de nadeelcn voor anderen; díír zít
de worm, die aan de standsbelangcn knzragt cn rvaartcgon met vcrccnde
ltrachten moet s'ordcn gcstreden.

De kwestie in hoeverre in deze door de commissie ook gerap-
porteerd mocst worden over universitcits-poliklinieken en spreek-
uren werd aan de te benoemen colnmissic ovcrgelaten. Deze
commissie werd na de 57e Algemeene Vergadering benoemd en is
in tgzt opgeheven.

In rgo8 werd door dc polikliuiek-commissie cen uitvoerig rapport
aan de 59ste algemeene vergadering te Rotterdam uitgebracht,
nadet zrj ecn cnquóte hacl ingcstclcl l;ij polililinicken cn bij artsen.
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In haar rapport geeÍt nu de commissie de volgende definitie van
polikliniek:

Eene polikliniek is eene iurichtiBg, welke voor
alle on- en minvermogenden openstaat voor het
ontvangeo varr geneeskundige adviezen en be-
handeling, hetzij gratis, hetzíj tegen geringe ver-
goeding ten bate der inrichtiog zelve.

Voorts geeft zij in haar rapport de wijze aan, waarop langs
doelmatigen weg veranderingen tot stand te brengen zouden zijn.

De commissie heeft bij de behandeling van haar rapport vier
principieele punten genoemd en naar aanleiding daarvan haar
wenschen in den vorÍn van conclusies voorgesteld.

Deze vier punten zijn:

r. Aangezien het publiek de polikliniek beschouwt a1s een inrichting
waar geneesheeren kunnen geraadpleegd worden, die gelden als autoriteit
op een bepaald gebied en dus op dat gebied geacht worden te staan boven
het niveau der gewone huisartsen, wordt het publiek misleid, als dat niet
het geval is. Vandaar is ontstaan wensch r.

z. De geneesheer, die door het publiek op zeker gebied als autoriteit
wordt geraadpleegd, behooÉ alleen hen als on- of minvermogenden te
behandelen, die dat rverkelijk zijn. Voor de overigen moet hij een honorarium
rekenen, dat hooger, althans niet lager is dan dat, waarop de huisarts aan-
spraak kan maken. Doet hij dat niet, dan berokkent hij schade, materieel
en moreel, aan den geneeskundigen stand, terwijl daardoor het algemeen
belang niet wordt behartigd, eer benadeeld. Het gevolg hiervan is geweest
wensch z.

3. Tegenover de gÍoote voordeelen van het specialiseeren staat o.a.
het nadeel, dat het verantwoordelijkheidsgevoel vau de huisaÉsen ver-
mindeÉ, naarmate meer geneeskundigen zich met de patiënten bemoeien.

Juist dat verantwoordelijkheidsgevoel mag genoemd worden een eisch
voor een consciëntieuse behandeling. Echter blijft dat gevoel bestaan,
waDneer de behandelende geneeskundigen met elkander overleg plegen.

Het verantwoordelijkheidsgevoel van den huisarts houdt op, wanneer

de patiënt buiten zijn medeweten door anderen wordt behandeld. Om
dit verantwoordelijkheidsgevoel van den huisarts weer te voorschijn te
roepen, is een contact tusschen hem en den anderen geDeesheer uod-
zakelijk, tenzij d,eze zelf de verantwoordelijkheid ge.heel op zich neemt.
Door gemis aan dit contact wordt het publiek belang zeer geschaad. Zoo

zijn ontstaan wensch 3 en 4.

4. Ten slotte het vierde punt. Het is in het publiek belang, dat de colle-
gialiteit, die voorschrijft, dat men een ongunstig oordeel over een collega
niet aan een patiënt mededeelt, wordt gehandhaafd, maar die collegialiteit
moet zijn grens bereiken, daar, waar het belang van den patiënt die mede-
deeling eischt, zooals kan voorkomen bij verregaande domheid, onwil of
nalatigheid. Zoo zijn ontstaan q'ensch 5 en 6.
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De bovenbedoelde wenschen zijn nu neergelegd in onderstaande
conclusies:

I. Hot is weaschelijk, dat de polikliniek-arts zich
geheel wijdt aan dat onderdeel der Beneeskunde
of de therapie, waarvoor hij zitting houdt, ten.zij
de af deeling, waaronder hij behoort, op grond van
het algemeene belang, hiervan dispensatie verleent.

II. De polikliniek zij slechts toegankelijk voor
otr- en minvermogendea,

III. De polikliniek-arts en de huisarts geven el-
kander de noodige inlichtingen omtrent gemeen-
schappelijke patiënten. Van patiënten, die de poli-
kliuiek bezoeken buitetr medeweten van hun huis-
arts, worde aan dezer;. mededeeling gedaan, tenzij
öÍ de patiënt zich daartegeÈ verzet öf een zluíver
orgaanlijden op eenvoudige wijze kan worden be-
handeld.

IV. Blijft een patiënt bij uitzondering onder be-
handeling zonder medeweten van zijn huisarts,
dan berust de geheele verantwoordelijkheid voor
dien patiënt bij de geneesheeren der polikliniek,
zoolang die behandeling duurt.

V. Behoudens in enkele exceptioneele gevallen, waarin het belang van
den patiënt dit gebiedend eischt, worde een ongunstig oordeel over do
behandeling van den huisarts nooit aan den patiënt medegedeeld.

VI. Is een zoodanige mededeeling noodzakelijk, dan worde hiervan den
huisarts bij gemotiveerd schrijven kennis gegeven.

De 59ste algemeene vergadering te Rotterdam nam de conclu-
sies I-IV ongewijzigd over, terwijl door haar de conclusies
V en VI verworpen werden om, op voorstel van de afdeeling
Amsterdam, plaats te maken voor de volgende conclusies:

V, Vatr een af wijkend oordeel over de behandeling
van den huisarts,die een geheel andere en ingrUpeo-
de behandeling noodig maakt, wordt den huisarts
bij gemotiveerd schrijven keunis gegeveu, teo.zij
de patiënt zich daartegerr verzet.

VL Een oDgunstig oordeel over de behandeling
van den huisarts worde nooit aan den patiënt mcde-
gedeeld.

De commissie stelde voor diligent te mogen blijven, wat aan-
genomen rilerd, evenals het volgende voorstel der commissie:

Het hoofdbestuur brenge oíÍicieel a.rn de leiders der poliklinieken de
weaschen der commissie over; verzoeke hua daarmede rekening te houden
cn de voorgestelde maatregelen, bijv. gedtrrende een jaar, bij rtrijze van
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procf toe te passen. Dc commissie blijve kcnnis nemen van alle klachten,
die na de invoering van hct bovenstaande mochten kornen, zoorvel van
de zijdc der polikliniekleiders als van dic der hirisartscn; met die meerdere
gegevens toegerust kan zij dan met een ni.euu' voorstel tot c1e algemeene
vergadering komen, waann al of niet eischen zijn opgenomen.

Daarop werd voorgesteld, forinulicren in gebruik te nemen
volgens het hieronder staande model, dat ten zeerste aanbeveling
verdient.
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Onderteekening

15. VerordeninÉen err instructies voor geneeskundl§en in
§emeentedienst en voor schoolartsen.

(Literatuur: T. 19o6, I, bI.356; T. r9ro, l, bl. r5:r1; T. r9ro, II, bl.64r; T. r9z8
bl.2844; ^1. r<132, irl.434; T. r933, bL.2745,1752,5332\.

Door de afdeeling We s t -Ii r i c s I an d werd bij de 57ste alge-
meene vergadcring te Groningen ir1 1906 het voorstel ingediend
om ecn collllnissie te benocmcn, aan rvellic zal \À'ord(--rl opgcdragen,
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een onderzoek in te stellen naar den rechts-
toes;tancl varl gcnceskundige ambtenaren op
grond dat haar bij eern binnen haar gebied cloor haar ingesteld
onderzoek naar den rechtstoestartd vau geneeskundigc rijks- en
gemeenteambtenaren gebleken was, dat het met dezen rechts-
toestand treurig gesteld was, wijl verschillende hunner geen of
slechts een zeer gebrekkige instructie hadden.

Naar aanleiding van het door het hoofdbestuur over dit voor-
stel uitgebrachte praeadvies besliste de algemeene vergadering
aan de centrale commissie voor de beroepsbelangen op te dragen
een onderzoek in te stellen naar de verhouding van ge-
meente-geneesheeren en gemeentebesturen,
waarmede de commissie uit zich zelL reeds een aanvang had
gemaakt door aan de loenmaals in de Maatschappij bestaande
gewestelijke raden te verzoeken binnen hun gebied de
instructies van gemeentegeneesheeren te verzamelen en aan haar
op te zenden.

In rgro bracht de centrale commissie voor de beroepsbelangen
aan de 6rste algemeene vergadering te Tilburg een uitvoerig
verslag uit.

Met voldoening gewaagt de commissie in haar rapport van het
feit, dat de ingestelde enquéte met een zeer goeden uitslag werd
bekroond. De verschillende antwoorden op de uitvoerige vragenlijst
werden door de gewestelijke raden in tabellen gerangschikt,
waardoor leggers zijn verkregen, die het mogelijk maken met één

oogopslag te overzien op welke rvijze in de meest verschillende
gemeenten van Nederland, van het noordehjkste puntje van
Groningen tot het zuidelijkste hoekje van Limburg, de genees-
kundige armenzorg is geregclcl. Afschriften van de bestaande
instructies zijn daaraan toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt,
ruitvoerige inliclrtingen te vcrkrijgen ovcr datgene, u'at in de leggers
rrerkort is aangegeven.

De verkregen gegevcns leerden nu drie fcitcn, t'elke cigenaardige
verhoudingen íran het licht brachtcn, n.l.;

r'. oat een zeer groot aantal gemeente-geneesheeren en armen-
clokters hun bctrekking tvaarnemen zonder eenige instructie;

2". dat, rvaar instructies bestaan, zij dikwerf de belangtrn der
armlastige patiënten en der geneesheeren niet voldoende waar-
borgen;
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3'. dat de aanwijzing der geneeskundig bedeelden op verschillende
wijzen geschiedt, zoodat zich daarmede dan eens de burgemeester,
dan weer de armvoogd of het burgerlijk armbestuur, dan weer een
diaken, somwijlen ook leden van den Raad belasten.

Hieruit volgt, zegt de commissie, ,,dat de verhouding tusschen
de besturen eenerzijds en de geneesheeren anderzijds in de meeste
gemeenten goed is en dat beiden niet tegenover elkaar staan als
een ambtenaar tot zijn superieuren of als twee contracteerende
partijen, maar meer als vennooten, die een zelfde zaak, in casu de
belangen der minder bedeelde menschen, behartigen. Dit neemt
echter niet weg, dat deze toestand geen ideale is en dat ook hier
geldt, dat men om den vrede te bewaren, zich voor den oorlog
dient voor te bereiden. Het is toch ongetwijfeld waar, dat in de
laatste jaren door het toenemend aantal artsen de concurrentie is
vermeerderd en de wijze, waarop die gevoerd wordt, is veranderd,
terwijl anderszins, door het toenemen van de verkeerswegen en
verkeersmiddelen, de ingezetenen, zelfs van de meest afgelegen
plaatsen, niet meer uitsluitend op den inwonenden geneesheer zijn
aangewezen

Dit legt den geneesheeren tegenover zich
zelven en hun gezin den plicht op, zich bij
het aanvaarden eener betrekking te ver-
gewissen van de diensten, welke van hen
kunnen rrvorden gevorderd en van de rechten
welke daar tegenover staan".

Omdat het nu meermalen was voorgekomen, dat er tusschen
gemeente-geneesheeren en gemeentebesturen moeilijkheden zijn
gerezen en dan de artsen zich hebben gewend tot de centrale
commissie voor de beroepsbelangen om hulp in dien strijd, t e r w ij I
er geen of een zeeÍ gebrekkige instructie
b e s t o n d, deed de centrale commissie het volgende:

Ten eerste ontwierp zij een model-instructie voor gemeente-
geneesheeren en voor geneesheeren, belast met de armenpraktijk
en voor woedvrouwen, welk ontwerp door het Hoofdbestuur ter
fine van advies in handen werd gesteld van de gewestelijke raden
en daarop in een vergadering van de voorzitters der gewestelijke
raden onder praesidium van den voorzitter der Maatschappij werd
vastgesteld, nadat de rechtsgeleerde raadsman der Maatschapprj,
Prof. Mr. E. M. M e ij e r s, van advies in dezen had gediend.
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Meer dan één gemeentebestuur heeft in den loop dezer jaren een

der modellen overgenomen of als leidraad gebruikt bij het samen-
stellen van instructies. Zij zijn op aanvÍage aan het secretariaat
der Maatschappij te verkrijgen.

Ten tweede stelde de centrale commissie voor de beroeps-
belangen twee conclusies aan de algemeene vergadering voor, die
als volgt werden aangenomen:

ro. Alleen die gemeeDtegeneesheeren en armen-
dokters, die werken naar een instructie, overeen-
komstig het schema, dat in r9o8 door het hooÍdbe-
stuur is vastgesteld, kunoen bij een eventueelen
strijd met hun besturen zich verzekerd houden
vaD een beboorlijke verdediging hunD,er rechts-
zekerheid.

De rechtsgeleerde raadsman der Maatsch"pprj, Prof. Mr. E. M.
M e ij e r s, adviseerde tot het aannemen dezer conclusie met de
volgende woorden:

Het eenige, wat men als gemeente-ambtenaar kan doen, is te zorgen

dat men een zoo goed mogelijke verordening krijgt, regelende zijn rechts-
positie. Wanneer men zich daarbij houdt aan het schema, door de centrale
commissie opgesteld, is alles gedaan, wat van den kant van den geneesheer

en ambtenaar gedaan lon worden om zijn positie te verzekeren. OÍ nu
alsdan de positie van een ambtenaar-arts overeenstemt met die van iemand,
die volgens een contract werkzaam is bij een particuliere maatschappij,
dat is een andere vraag. De positie van den arts-ambtenaar wordt altijd
behecrscht door een ander recht dan hetgeen geldt voor wie in dienst
is bij een particuliere maatschappij. Tot een contract kan de ambtenaar-
arts het nooit brengen; het eeni.ge is een zoo goed mogelijke instructie.

zo, De ceDtÍale commissie voor de beroepsbelan-
gen is verplicht de leden der maatschappij, die
inlichtingen weDschen omt!ent de armenpraktijk
in eeD gemeente, deze te verschaffen, voorzoover
de onder haar berustende, hierover bestaande
dossiers der gewestelijke raden haar daartoe in
staat stellen.

Het verdient dus ten zeerste aanbeveling, dat de artsen de
instructie van een door hen verlangd ambt van geneesheer belast
met de armenpraktijk zoowel als van doodschouwer en vaccinateur,
toetsen aan de aan dit hoofdstuk toegevoegde schemata en voor
het geval zij nog inlichtingen wenschen, zich wenden tot de centrale
commissie voor de beroepsbelangen.
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De genoerndc schen'rata zijn oorspronkelijk door de centrale
commissie opgesteld. 'fhans zou ook deze commissie liever aan-
bevelen een algemeene verordening en ecn viertal instructies te
maken, omdat de geneeskundigen, belast met de armenpraktijk,
door den gerneentcraad, de gcneeskundige belast met den dood-
schouw, door burgemeester en rvethouders rvordt benoemd, terwijl
de arts, belast met de kostelooze vaccinatie door burgemeester
en r.r-ethouders oÍ door hct gemeentebestuur wordt benoemd. De
vierde instructie is dan rlie voor de vrocclvrouw belast met de
armcnyrraktijk

Iten gcneesl«rndigc, oÍ ccn apotheckhourlend geneeskundige,
belast met dc irnncnpraktijk, kau tc:vcus iid van clcrr gemel'nter-
raad. zijn, mirai' z ijn bi:iroeming trls vaccinatcrlr cn als doodschou\r'er
maken hem onvcrkiesbairr, r'olgens ut. z5 sub f van de Gemeente-
u'et vnn z9 Juni 1.S5r cn volgcns de daarbij gcmaakte uitzondering
voor artsen, dic met de armenpraktijli zijn bclast.

Er bestaat dus in dit opziclrt een verschil tusschen den arrnen-
d<-rl;tcr cn dcn gemcente-geneeshecr, \yaarvan de laatste geheel
als ambtenaar rvorclt bcschouwd.

Levcring van mcdicijnen door dcn trrmenclokicr worclt niet
aangenomen als ccn beletscl, genocmd in artikel zó.

De centrale commissie hcefi bovenctien met enkele bepalingen
in instructies kennis gemaakt, die zij mutatis mutandis mede zou
willen aanbevelcn; bijv. :

ro. ,,Indien de geneeskundigen redcnen hebben zich over de gedragingen

van <le armen-patiënten te beklagen, gevcn zij daarvan kennis aan den
presidcnt-armvoogd, doch zullen inmiddels met de behandeling van den
lijder voortgaao, totdat het onderzoek zal zijrt afgeloopen. Achten zij zic}:

door het armlrestuur verongelijkt, dan kunnen zij bij burgemeestcr en
wethouders in beroep komen."

zo. ,,De arts schrijft gccn gcucesmicldclcn voor of geeft gectr verklaring
af ten behoeve van zieken, omtrent wier toestand hij gcen betrouwbare
gegevens heeÍt en dan nog behoudens zijn verantrvoordelijkheid." (Zie

T. rgzo, I, bl. ro93).

In de vorige schemata was niet voorzien in de mogelijkheid, dat
specialisten geneesmidclelen voorschrijven aan armlastigcn. Het
is ook gcwenscht, dat in de instructie nauwkeurig worde geregeld
voor wiens kosten de bereiding der geneesmiddelen is en op wiens
voorschrift de armlastige een specialist kan consulteeren.
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Hier zij bovendien nog gewezen op het volgende:

r'. dat kraclrtens de Armenw-et tgr'z een iitstructie voor den
geneeskundige (resp. vroedvrouw) belast met de armcnpraktijk
moet worden goedgekeurcl door gecleputeerclc staten cn dat deze,

alvorens de goedkeuring te verleenen, het advies moeten inwinnen
van den betrokken inspecteur van de volksgezondhcid. Dit geldt
natuurlijk alleen voor nieuw of opnieuw yast tc stellen, d.tv.z.
gewijzigde instructies.

2". dat volgens dezelfde wet het ontslag van een geneeskundige
(vroedvrouw) belast met de armenpraktijk, anders dan op eigen
verzoek, met redenen omkleed moet zijn en onderworpen is aan de
goedkeuring van gedeputeerde staten.

3". dat volgens de pensioenwet de geneeskundige belast met de
armenpraktijk slechts in bepaalde gevallen recht op pensioen
heeft. (Zie bl. r35).

In verband met de bepalingen der Armenwet tgtz is nog de

volgende zaak val groot belang.
Het kan voorkomen, dat van een bij de gemeente aangestelden

arts door het gemeentebestuur diensten worden gevorderd, die in
zijn instructie niet zijn opgenomen en welke bij de aanstelling
nöch in de bedoeling van den arts, nöch in die van het gemeente-
bestuur hebben gelegen. Zoo werd in 1916 bij een ziekenfondsstrijd
in één onzer groote steden aan de gemeenteartsen de opdracht
verstrekt, den leden der in strijd verkeerende zickenfondsen genees-
kundige hulp te verstrekken.

Tot uitvoering dier opdracht is het toen niet gekomen, doordat
het bijtijds tot bemiddeling kwam, doch het feit werd destijds
door het hoofdbestuur van voldoende belang geacht om aan de
centrale commissie voor de beroepsbelangen en de toen bestaande
rechtsgeleerd-geneeskundige commissie de opdracht te verstrekken
de uit dit voorval voortvloeiende vraagstukken in studie te nemen.

De gecombineerde commissie was van oordeel, dat het gemeente-
bestuur bij een strijd als deze, zich, evenals bij elk arbeidersconflict,
had te onthouden van hetverleenen van steun aan één derstrijdende
partijen. De leden der ziekenfondsen liepen volstrekt geen gevaar
van geneeskundige hulp verstoken te blijven, omdat zij öf tot een

ander ziekenfonds konden overgaan, öf, zoolang zij hun contributie
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betaalden, aanspraak hadden op vergoeding, vanwege hun zieken-
fonds, voor onkosten voor geneeskundige hulp.

Een lid der gecombineerde commissie wees er dan ook op, dat
een juist en werkelijk neutraal standpunt werd ingenomen door
den gemeenteraad te Keulen tijdens een soortgelijk conflict in
r9o9 (T. Ígog, I,765), hoewel de burgemeester persoonlijk
(T. r9o9, II, SS) aan de zijde der ziekenfondsen stond. Die raad
heeft toen namelijk besloten, tijdens den strijd de strengste neutra-
liteit in acht te nemen, d.w.z. in de ziekenhuizen geen andere hulp
te verleenen dan in gewone tijden, zoodat de zieken-
fondsen niet door poliklinieken enz. van een
deel hunner verplichtingen zouden worden
ontheven.

Voor gemeenteartsen zou het echter, voor de bepaling van hun
gedragslijn als ambtenaar, niet van invloed mogen zijn, of zij het
optreden van hun superieuren aI of niet billijk vonden. Wel waren
zij als artsen verplicht zich aÍ te vragen of zij hun eigenlijke taak,
de behandeling der geneeskundig-bedeelden, naar behooren zouden
kunnen vervullen, indien zij zic}:. tevens met de behandeling van
een niet te schatten aantal ziekenfondsleden zouden belasten.

De gecombineerde commissie was intusschen van meening, dat
de gemeente artsen de opdracht niet eenvoudig mochten afwijzen;
zij hadden - volgens het oordeel der commissie - hulp moeten
verleerlen aan de ziekenfondsleden v oot z oover zij daar-
toe in staat waren. Van groot belang voor ied.eren arts
is hetgeen de commissie in haar advies dan verder liet volgen:

,,Op deze laatste bepaling leggen wij zeer bepaald den nadruk.
Het ultra posse nemo tenetur is, zoo ergens, zeker
hier van toepassing. Indien de vermeerdering van hun arbeid zulke
afmetingen zou aannemen, dat zij niet meer in staat zouden zijn,
hun werk goed te verrichten, dan m o g e n zij niet alleen, maar
dan moeten zij weigeren op zich te nemen al het werk,
dat men hun zou willen opdragen boven de taak, welke zij nog
juist naar behooren kunnen verrichten.

Mocht het gemeentebestuur om zulk een reden tot ontslag willen
overgaan, dan zou het daartoe noodig hebben de goedkeuring
van gedeputeerde staten, want art. 37 der Armenwet rgtz zegt:
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Ootslag van een geneeskundigo of eene vroedvrouw, belast mct dc
armenpraktijk, anders dan op eigen verzoek, wordt met redeneo omkleed
en i: onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Nu is het ondenkbaar, dat Gedeputeerde
Staten een dergelijk ontslag zouden goed-
keuren.

De gemeentegeneeskundige, belast met de armen-praktijk, zou
zich dus tot Gedeputeerde Staten moeten wenden,maar deze zouden
tevens den inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid
daarvan kennis moeten geven; art. 33 der Armenwet namelijk luidt:

r. Indien voor een gemeeute niet of niet voldoende is voorzien in de
genees-, heel- of verloskundige behandeling oÍ in de verpleging van armen... .

(en dit geval zou zich voordoen bij overlading van de armenartsen met
auder wetk).... kunnen Gedeputeerde Staten, den inspecteur van het
staatstoezicht op do volksgezondheid gehoord, een bepaalde voorziening
voorschrijven.

3. .... Gedeputeerde Staten kunnen evenwel op groud van dringende
omstandigheden bepalen, dat de beslissing onverwijld zal worden uitgovoerd.

Het hoofdbestuur had aan de gecombineerde commissie ook de
vÍaag voorgelegd: ,,of in het algemeen in de instructies
van gemeentegeneesheeren bepalingen moeten of kunnen worden
opgenomen ter voorkoming van opdrachten, welke bij de be-
noeming nooit in de bedoeling van een der partijen hebben gelegen".

De commissie achtte zulke bepalingen wenschelijk en mogelijk.
Zij schreef :

Wel moet men er niet te gïoote waarde aan hechten, want daar
de instructie in den regel door burgemeester en wethouders wordt
vastgesteld, biruren de grenzen aangegeven door de verordening,
is wijziging eener instructie niet moeilijk en kan die spoedig worden
aangebracht.

Deze wijzigingen behoeven echter de goedkeuring van Gedepu-
teerde Staten volgens aÍt. 3+ en 35 der Armenwet, waarin wordt
bepaald, dat de instructie voor den geneeskundige of de vroedwouw,
belast met de armenpraktijk in een gemeente, daaronder begrepen
de regeling van de bezoldiging en van de schorsing en van het
ontslag, binnen tweemaal vier en twintig uren, nadat zij door den
raad zijn vastgesteld aan Gedeputeerde Staten moeten worden
gezonden en in afschrift aan den inspecteur moet worden toege-
zonden. Voorts, dat de inspecteur binnen dertig dagen na ontvangst
van het afschrift bezwaren kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten,
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dat deze daarop binnen drie maanden beslissen moet bij een met
redenert omkleed besluit, dat binnen clertig dagen daarna, de
gemeenteraad, burgemeester en rvethouders en de inspecteur in
Leroep kunnen kcmen bij de Iiroon.

Indien dus in ecn instrt:ctie de bepaling voorkomt, dat geen

andere opdiachten mogen rvorden ges;even, dan die well<e in
de instructic zijn aangegeven, clan is voor het geven van zulk
een opdracht een wijziging der instructie noodig. Deze wijziging
wordt eerst dan van kracht, indien aan de bovengenoemde be-
palingen van art. 34 eil 35 der Armenwet is voldaan. Hicrdoor
staat voor den geneesl<unclige, bclast met de armenpraktijk, de
gelegenlieid open, zijn bezwaren tegen een bepaalcle rvijziging
in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Op grond van het bovenstaande beveelt de commissie aan,
in alle instructies van gemeentegeneesheeren drie bepalingen
oo te nemen van ongeveer dezen inhoud:

a. de gemeentearts is niet gehouden cenige opdracht te ver-
vullen, welke in deze instructie niet is aangegeven.

b. van wijzigingen in deze instructie rvordt aan den gemcente-
arts een afschrift gezondcn tegelijk met één aan Gedeputeerde
Staten en één aan den inspecteur van de volksgezondheid.
Deze wljzigingen mogen in geen gcval
zonder voorkennis worden aangcbracht.

c. een instructie of een daarin aangebrachte wijziging wordt niet
bindend voor den geneesheer gedurende zí1n termijn van
aanstelling, tenzij een exemplaar daarvan door hem is onder-
teekend als bcrvijs van instemming.

In t9z6 deden zich weer moeilijkheden voor naar aanleiding
van de onvoldoende rechtszekerheid der gemeentegeneesheeren.

De Centrale Commissie krvam ter oore, dat een college van
Gedeprrteerde Staten nog bezwaren had tegen het ontworpen
concept van een instructie voor den gemeentegeneesheer.

h tgzT kreeg de Centrale Commissic van het Hoofdbestuur de

opdracht deze zaak verder in studie te nemen.
Na overleg o.a. met de Verecniging van Nederlandsche ge-

meenten is nu, na goedkeuring door het HooÍdbestuur in r93o,
cntstaan een schema, dat hieronder is opgenomen.
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In het orgaan van de Vereeniging van lrlederlanclsche Gemecnten
is over dit onclenverp door de Centrale Commissie een artikcl
geschreven.

SCHEMATA VAN EEN VERORDENING EN VAN INSTI{UC-
TIES VOOR GENEESKUNDIGEN IN GE}TE]]NTE-
DIENST.

SCHEMA VAN EEN VERORDENING.
De Raad der Cemeente enz.

Artikel r.
De genees- (cn verlos)liundige arrlcnvcrzorging, daarourlcr bcgrepon tle lcvcring

van Í{cneos- en vcrbanduriddelcn, is opgcdragcn aan ccll (o[ mocr) gencesliun-
dige(u), de vcrloskun<ligc arrncnvcrzorging alur ccn (,;I mccr) viocdvr"ourv(cl).

A,r t. z.

.De iazLrr,loddo va:r clcn gcnccshccr bcclraagt

Art. 3.

I)c in artil<el r bcdoeltlo gcnccshundige (en vroodvrouw) r,l'or-rl.t <.lorir clcn Ge-
meentcraad benoemd en ontslagen.

Dc bcnocming gcschiedt voor onbepaaklcn tijd uit cen voorrlraclLt van zoo
nogeiijk trvco personcn, opgernaakt door B. cn W.. Schorsing gcschi..rlt door
B. cn W. met inachtneming der volgende bcpalingen:

Àlr'orens B. cn W. tot schorsing overÍlaan, stellen zij den geneeshcer of de vrocd-
vrourv in dc gclegenheid zich binncn een door hcn bepaalden tcrrnijn schriftelijk
te verantwoorclen.

B. en W. winnen voorts het adv.ics in van clen Geneesl<undigen Inspccteur.
Cledurende de schorsing blijÍt dc geschorste in het bczit der bezoldiging.
Dt: schorsing hou<it van rcchtsrvege op, indicn niet binncn trvee maanden na

den dag, lvaarop de scliorsing is uitgcsprolien, door cicn llaad tot ontslag is besloten.

Art. 4.
Dc in art. r bedoclde gcnceshecr (of vrocdvrourv) hccÍt zich bij de uitoefening

der armcnpraktijk tc 1;cdlagcn naar dc bcpalingcn van doze verordcning en van
de door don Ilaacl vastgestclde instructic.

Art. 5.

De geneeshecr verlccnt hulp aan hen, rlie in hct bczit zijn van een bewijs van
hun recht daarop. Dit bervijs tvordt verstrckt door B. en \V. (of het Armbestuur),
die mcde dcn termijn van gcldighcid bepalcn.

Indien de gcneesheer (of vrocdvrourv) zich nict met <le uitspraak van B. en W.
(of het Armbcstuur) kan vcrcenigcn, bcstaat er hooger bcroep bij dcn raad.

In afrvachting dcr beslissing noct, zoo noo<lig, hulp verlconcl s,ordcn.

Art. 6.

Inrlien tcn behoevc van ccn armlastigc door <icn gcnccshccr, bclast met de
arnicrrpraktrjl<, ecn consult, spccialistischc behandcling in ecn zichenhuis of sana-
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torium, of bijzonderc verplegiag in eigen huis noodzakelijk wordt geacht, richt
hij een schriÍtelijk en met redenen omkleed verzoek om toestemming hiertoe aan

B. en W. (of het Armbestuur), of in spoedeischende gevallen aan het daartoo
vooraf aaDgewezen lid.

In dit verzoek moet, zoo mogelijk, opgave gedaan worden van de kosten, die
aat deze hulp verbonden zullen zijn en, indien bet de opoeming in een ziekenhuis

oÍ sanatorium betreÍt, van den vermoedelijken duur dier opneming.
Mochten B. en W. (het Armbestuur) de in de eerste alinea omschreven hulp

niet noodig oordeelen, dan zijn zij verplicht advies in te winnen van den Genees-

kundigen Inspecteur.
'Wordt een consult oÍ opneming in een ziekeahuis dringend noodzakelijk geacht

en is het bij spoedgevallen daaÉoe aangewezen lid aÍwezig, dan mag de geneesheer

zelfstandig een beslissing nemen, doch hij geeft hiervan onmiddellijk kennis aan

B. en W. (het Armbestuur).

Art. 7.

Do kosten van het vervoer van een armlastigen patiënt naar en van een zieken-

huis of sanatorium komen ten laste van het Armbestuur of de Gemeeote.

Art. 8.

In alle gevallen, dit onderrverp betrefÍende, r,r'aarin deze verordening niet voor-
ziet, besUssen B. en W. met beroep op den Raad.

SCHEMA VAN EEN INSTRUCTIE VOOR DEN GENEES.
HEER, BELAST MET DE ARMENPRAKTIJK DER
GEMEENTE.

Artikel r.
De geneesheer is verplicht de armlastigen kosteloos te behandelen en ge[ees-

en verbandmiddelen te leveren.

Voor kostelooze behandeling komen in aantnerking zij, die daartoe door B. en W.
(het Armbestuur) u'orden aangewezen.

De geneesheer heeÍt het recht, wanneer hij meent, dat een der aangewezenen

niet of niet meer voor kostelooze behandeling in aanmerking komt, zich in dezen

op den Raad te beroepen. Intusschen is hij verplicht, wanneer bijstand noodig is,

in afwachting van die beslissing hulp te verleenen.

Art. z.

Indien de geneeskundigc redenen heeft zich over de gedragingen der armen-
patiënten te beklagen, geeÍt hij daarvan kennis aan B. en W. (het Armbestuur).

I)e geneesheer zal inmiddels met de behandeling van den lijder voortgaan,
totdat het onderzoek zal zijn afgeloopen.

Acht hij zich door B. en W. (het Armbestuur) verongelijkt, dan kan hij in beroep
komen bij clen Raad.

Art. 3.

Indien B. en W. dit wenschen, is de geneesheer verplicht een spreekuur te houden.
Hij beslist in welke gevallen de aangewezeo personen op het spreekuur of thuis
behandeld zullen worden.
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In geval vaa consult, specialistische hulp enz. gelden de bepalingen, aangegeven
in art. 6 der verordening.

Indien de eventueel door den specialist voorgeschreven geneesmiddelen door
den geneesheer geleverd worden, kan hij die in rekening brengen volgens de taxen
van de Nederlandsche Eaatschappij ter bevordering der pharmacie.

Art. 4.

De geneesheer is verplicht de woedvrouw te assisteeren, wanneer zij dit met
schriftelijke opgaaf vau redenen vtaagt, bij alle verlossingen van vrouwen, die
verloskundige hulp van gemeentewege genieten.

of Art. 4.

De geneesheer verricht de verlossinge[ der armlastigen tegen een vergoeding
van f 2o.- per verlossing.

Art. 5.

Ontslag van den getreesheer geschiedt door den Raad
a. op eigen verzoek;
à. op een desbetreffend voorstel van B. en W.

Art. 6.

Ontslag op eigen verzoek behoeft door den Raad niet verleend te worden dan
met inachtneming van een termijn van twee maandeu tusschea den dag, waarop
het verzoek werd ingediend, en den dag, waarop het ontslag ingaat.

Onmidde§k ingaand ontslag kan worden gegeven, indien de geneesheer ten
genoegen van B. en W. en op eigen kosten, zorg draagt voor eerr plaatsvervanger
gedurende twee maanden of zooveel korter als de vacature onvervuld blijÍt.

At t. 7.

Bij het verleenen van ongevraagd ontslag geldt art. 37 der Armenwet van
z7 Aprrl rgrz.

Dit artikel luidt:
,,Ontslag van een geneeskundige oÍ een vroedwouw, belast met de armenpraktijk,

anders dan op eigen verzoek, wordt met redenen omkleed en is onderworpen aan
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten."

Art. 8.

Schorsing kan alleen plaats hebben met inachtneming der bepalingen, in aÉ. 3
der Verordening aangegeven.

Àrt. 9.

Bij aÍwezigheid oÍ verhindering om zijo werkzaamheden te verrichten stelt
de geneesheer een plaatsvervanger en geeft aan B. en W. (het Armbestuur) kennis,
wie hem vervangt. Dit kan ook een collega uit de buurt zijn.

Plaatsvervanging voor langer dan r4 dagen vereischt de goedkeuring van B.
en W. (het Armbestuur).

Hij heeft recht op vier weken vacantie per jaar.
Ingeval van ziekte gaat de bezoldiging ten hoogste rz maanden door.

9
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Art. ro.

Over ldachtea of bezwaron tegen den geneesheer zullon B. on lff. geen bmluit
nemoE en die niot in den Raad brengen dan na een n&uwg€zot ondoraook oa na

den genoeshoer te hebbea gehoord.

SCHEMA VAN EEN INSTRUCTIE VOOR DEN GEMEENTE.
GENEESHEER BELAST MET DE ARMENPRAKTIJK
DER GEMEENTE, MET VACCINATIE EN DOOD-
SCHOUW.

Voor den gemeente-geueesheer, tevens belast met de armenpraktijk, vaccinatie
en doodschouw, gelden dezelfde bepalingen, die voorkomen in instructie en ver-
ordening voor den geneesheer, belastmetdearmenpraktijk,maargeldtbovendien:

A r t. rr.
Tot de taak van den gemeente-geneesheer behoort voorts:
r. Het gratis verrichten van inentingen en herinentingen op tijdstippen en

plaatsen, daarvoor door B. en W. aaa te wijzen.
z. Het verrichten van den doodschouw, voorzoover hij daartoe jaarlijks is

aangewezen.

3. Het dienen van advies in zaken, de volksgezondheid betrefÍende, voorzoover
zulks door den Raad, B. en W., o{ B. alleen wordt verlangd.

4. Het verleenen van bijstand in zaken, de volksgezondheid betreffende, voor-
zoover zulks door den Burgemeester, den Inspecteur van de Volksgezondheid
gehoord, wordt verlangd.

5. Het geneeskundig onderzoeken van personen, die in aanmerking komen
voor aanstelling in een gemeentelijke betrekking.

6. Het uitoefenen van eventueel door B. en W. verlangde contröle op zieke

ambtenaren, waartoe hij echter nooit verplicht zal worden, als het betrelt ambte-
naren, wier huisarts hij is.

7. Het uitoeÍenen van contröle over verstrekte adviezen of gedane verzoeken,

aÍkomstig van andere geneesheeren.

De algemeene vergadering stelde in t934, op voorstel van de

afd. Hunsingo-FivelingG-Westerkwartier, een commissie in tot
onderzoek naar de salarieering en de rechtspositie der gemeente-
geneesheeren.

De Ned,erlandsche aereeniging aan school,a.rtsen, die zich oploste

in de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor sociale genees-

kunde, heeft vóór die samensmelting een ontwerp voor een ver-
ordening gemaakt, dat kan dienen als voorbeeld en hieronder
volgt.
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SCHEMA VOOR EEN VERORDENING, REGELENDE HET
GENEESKUNDIG TOEZICHT OP DE SCHOLEN
VOOR GEMEENTEN, \MAAR GEEN BEROEPS.
SCHOOL-ARTS KAN WORDEN AANGESTELD.

Art. r.

fn de Gemeente ............................ zal (zullen) één (z oÍ meer) schoolarts(en) met
het geneeskundig en hygiënisch toezicht op de scholen belast zijn.

At t. z.

De schoolarts(en) wordt (worden) op voordracht van Burgemeester en Wet-
houders door den Gemeenteraad benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt

telkens voor 3 jaretr met een opzeggingstermijn van 3 maanden.

Art.3.
Het salaris van den (de) schoolarts(en) wordt telkens voor drie jaren door den

Gemeenteraad vastgesteld, maar mag per jaar triet minder bedragen dan I o.8o à

I r - per onder zijn (hun) toezicht gesteld kind.

Art.4.
De schoolarts(en) is (zijn) werkzaam aan de hem (hun) toegewezen openbare

scholen voor lager on<lerwijs en bewaarscholen, en de bijzondere scholen welker
besturen aan Burgem. en Weth. hebben te kennen gegeven, dat zij toezicht vao
een schoolarts verlangen.

Art.5.
a. De schoolarts zal de kinderen, die zich voor het schoolbezoek aanmelden,

aan een voorloopig ondcrzoek onderwerpen en, indien hem blijkt dat toelating
ongewenscht is, daarvan kennis geven aan Burg. en Weth.

à. Hij zal elke school geregeld moeten bezoeken.
c. 'Wanneer een schoolhoo{d onderzoek van een kind wenschelijk acht, zal de

schoolarts dit zoo spoedig mogelijk iastellen als hij dit noodig acht.
d. \Mekelijks zal de schoolarts op een door bem vast te stellen dag en uur voor

cn ovcr schoolkinderen te spreken zijn.
a. De schoolarts kan tot het in d. genoemde zittingsuur ouders van kinderen,

die hij wenscht te onderzoeken, oÍ over wie hij met de ouders wenscht te sprekeu,
uitnoodigen, terwijl ook voor oudors, die hem over hunne kinderen wenschco te
raadplegon, in dit zittingsuur daaÉoe gelegenhcid wordt gegcven.

f. Wanneer het schoolhoofd in bijzondoro govallen bezook van deo schoolaÉs
wonscbt, zal hij hcm daartoe scbriftolijk uitnoodigen; de schoolarts zal d.at zoo
spoedig mogelijk aan dat verzoek voldoen, indien dit uit het verzoek vao het
schoolhooÍd noodig blijkt te zijr.

g. De schoolarts is bevoegd, zoo dikwijls bij dit noodig oordeelt, de school tijdens
de lesuren te bezookon.

Art.6.
Wauneor de schoolarts geneeskuudige behandeling vao eon kind wenschelijk

acht, geeÍt bij daarvao heanis aa^n diens ouders of verzorgers err stelt bun een
brieÍ ter baarl voor d.n 5o1.r1r volgens eea daartoe vast te stelleu formulier,
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wÍrarop de huisarts kan mededeeleÍl, oÍ aa.a het advies van in behandcling stelleu
gevolg is gegeven.

Behandeling in de school door den schoolaÉs mag niet plaats vinden tenzij bij
ongevallen.

Art.7
De schoolarts mag geen onderzoek instellen, waarbij ontkleeding noodig is,

indieu de ouders of verzorgers van het kind zich daartegen hebben verklaard.

Art.8.
De schoolarts is verplicht aanteekening te houden van bij de kinderen gevonden

afwijkingen en deze leerlingen geregeld te controleeren.

Art' 9.

De schoolarts houdt toezicht op de hygiënische inrichting, toestand en vcrzorging
van de schoolgebouwen, schoolmeubelen en leermiddelen en het gebruik daarvan,
voor zoover dit de schoolhygiëne betreft. In al deze aangelegenheden dient hij
B. en W. van advies.

Art. ro.
'Wanneer zich één oÍ meer gevallen van besmettelijke ziekten in de school voor-

doen, treedt de schoolarts, zoo noodig, onverwijld in overleg met den Burgemeester

omtrent het nemen van maatregelen ter voorkoming van uitbreiding en kan hij
in spoedeischende gevallen maatregelen nemen onder nadere goedkeuring.

A r t. rr.
In geval van ziekten, niet in de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten

genoemd, die voor medescholieren gevaar kunnen opleveren, is de schoolartsbe-
voegd het daaraan lijdend kind van de school te doen verwijderen, waarbij aau
ouders oÍ verzorgers de reden van die verwijdering wordt medegedeeld.

Wecler toelating van het verwijderde kind kan slechts geschieden nà vastge.
stelden tijd oÍ na inlevering van een bewijs van den school- of den huisarts, dat
het kind geen gevaar meer oplevert.

Ook in gevallen van mazelen en kinkhoest, r'oorkomende bij huisgenooten vaD

een kind, dat nog niet aan deze ziekte geleden heeft, behoort die verwijdering te
geschieden.

Art. rz.

Jaarlijks zal (zullen) de schoolarts(en) aan B. en 'W. verslag uitbrengen van
zijn (hunne) werkzaamheden en bevindingen.

Art. r3.
'Wanneer een kind wegens ziekte gedurende drie dagen de school niet heeft

bezocht, zal }ret schoolhoofd een onderzoek instellen naar den aard der ziekte.
Blijkt het kind te lijden aan een ziekte, die gevaarlijk voor de medeleerlingen is,'

cif die reeds infecfie kan hebben veroorzaakt, dan gee{t hij hiervan onverwijld
kennis aan den schoolaÉs, die zoo spoedig mogelijk de noodige maatregelen neemt.

Art. 14.

Hoofden èn onderwijzend personeel zijn verplicht den schoo!.arts zooveel mogelijk
medeqrerking te verleenen.
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De Sociaal Hygiënische Commissie heeft rapporten uitgebracht
betreffende het geneeskundig-schooltoezicht in tgzo en in r93r
(T. v. G. rgzo bladz. ro16 en rg3rbladz. 32og).

Het laatste rapport werd in de Szste Algemeene Vergadering
te Nijmegen voor kennisgeving aangenomen.

De Commissie bepleit districts-geneeskundige diensten of een
rlistrictsregeling voor het geneeskundig schooltoezicht.

Het toezicht strekke zich uit over het voorbereidend en over
tret gewone en buitengewone lager onderwijs.

De taak van een schoolarts zij observeerend, adviseerend, contro-
leerend en prophylactisch.

Therapeutische behandeling zlj een schoolarts, slechts bij uit-
zondering en dan met toestemming van ouders en huisarts, toe-
gestaan.

16. Geneeskundlge ambtenaren.
(Literatuur: T. 19o6, I, bl. 856; II, bl.539; rgo7,l, bl. r8o7; T. rgz4,I,bt. zrSz;

bl. zg64; II, bl. 3o9r).

GelSk in het vorige hoofdstuk is vermeld, stelde de afdeeling
West-Friesland in Í906 aan de 57ste algemeene vergadering
te Groningen voor, een onderzoek te doen instellen naar den
rechtstoestand van geneeskundige ambtenaren.

De afdeeling ging brj dit voorstel uit van de meening, dat ook
gemeente-geneesheeren te beschouwen zijn als gemeente-ambte-
naren. Het hoofdbestuur ging met deze opvatting niet mede en
zegt: In de buitenlandsche wetgevingen - en ook in de proeve
van wetgeving door den Bond, die zich ten doel stelt: ,,het
verkrijgen eener wettelijke regeling van den rechtstoestand
der burgerlijke ambtenaren" - komt overal de uitzonderings-
bepaling voor, dat de wet niet van toepassing is op personen,
die, hoewel een bezoldiging genietende, slechts een betrekking
vervullen, welke als een nevenbetrekking beschouwd moet
worden. Ook in de eerste en eenige ambtenaarsverordening
(deze woorden dateeren van 19o6, toen de nieuwe pensioenwet
voor rijks- en gemeenteambtenaren er nog niet was), welke hier
te lande, en wel te Maastricht, bestaat, komt de uitdrukkelijke
bepaling voor, dat de geneeskundigen, belast met de arÍnen-
praktijk, niet tot de ambtenaren behooren.

Door de afdeeling West-Friesland werd daartegen aangevoerd
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het advies van een rechtskundige, welk advies deze definitie
bevatte:

,,Een ambtenaar is in het algemeen iemand, die in dienstbe-
trekking staat tot een publiekrechtelijk lichaam: Staat, Provincie
of Gemeente. Een geneeskundig ambtenaar is dus een genees-

kundige, die in dienst staat van een dergelijk lichaam."
Het onderzoek over deze zaak werd daarna opgedragen aan

de centrale commissie voor de beroepsbelangen.
De centrale commissie stelde zich deze vragen:
Zljn in wet of verordening voor ambtenaren bepalingen neer-

gelegd omtrent: aanstelling, bevorderurg, bezoldiging, instructie,
wachtgeld en pensioen, straffen, en vooral omtrent r e c h t e n,
plichten en scheidsgerechten? d.i. wezen en kern
van den rechtstoestand.

Het bleek, dat wetten op dit gebied juist verkeerden in statu
nascendi. De centrale commissie kcin dus niet veel verder komen.
Later bleek ook wel, dat de ambtenaar-arts het best als zoo-
danig zijn positie verzekert, indien hij zorgt een zoo goed mo-
gelijke instructie te verkrijgen, waaromtrent men op bl. rr8 e.v.

de noodige voorlichting kan vinden.
De rechtstoestand van officieren van gezondheid bij de zee-

en landmacht is geregeld bij de wet van z Augustus rBBr, Staats-
blad r45 en bij de wet van 8 Juni r9oz, Staatsblad 86, 87 en

9o. De belangstellende wordt daarnaar verwezen.
Met het oog op pensioen is het van belang kennis te nemen van

het volgende uit het jaarverslagvan de centrale commissie over r9r4;

Een schrijven werd ontvangen van een collega, met verzoek om advies
oÍ hij, bij de invoering van de nieuwe peasioenwet voor burgerlijke ambte-
naren, afstand moest doen van zijo pensioenrechtelr en pensioenplichten'
door teekenen van een Íormulier, dat hem namens zijn gemeentc-secretaris,

werd voorgolegd. Later is ons gebleken, dat verschillende kleinere gemeentea,

haar anrbteoaren hiertoe geprest hebben, daarmede z*t zeker handslonde,

tegen den geest der wet en nog zekerder tegen het geldelijk belang van
haar ambtenaren. Het antwoord was, dat iedere gemeente-ambteuaar
van af r October r9r3 per se ressorteerde onder de nieuwe pensioonwet en
van af dien datum zijn premie daaraau betaalt, d. w. z. ie<lere gemeente

stóÉ voor hen in het pensioeuÍonds rz pCt. van zijn traktement eu kau
daaryan hoogstens 8 pCt. terugvorderen. Maar bovendien kan iedere ge-

neente-ambtenaar zich inkoopen voor ziin dienstjaren, die hij op r October
r913 achter'rlen rug had; öÍ Lij dat doet oÍ niet, daarover moet hij beslissen
vóór r -A,pril r9r4. Hij betaalt dan 3 pCt. van alles, wat hij tot op r Octoben
19.13 .a1s ;ge,neeate-aml)tenaar heeft geuoten, te verdeelen over ro jaar,
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ierler jaar dus 3 pCt. De gemeente doet daar 5 pCt. bij; zoodat de contantc
waardeBpCt.is,bijeenstortingvan3 pCt. Daar het dus zecr
voordeelig is zich in te koopen, is het ten storkste
af to raden zulks aa te laton.

Naar aanleiding van allerlei ervaringon aangaande honoreering en uit-
betaling bij de keuringen voor bovengenoemde pensioenwet, <leed de ceutrale
commissie een oproep in het tijdschrift, om inzending van feitenmateriaal,
daarop betrekking hebbende. Eeo rapport hierover is in bewerking, opdat
het hoofdbestuur naar aanleidiug daarvan met de Regeering kan beraad-
slagea.

Op heden is de zaak nu als volgt:
Om pensioengerechtigde te zijn heeft men te letten op twee zaken:

r'. of men gemeente-ambtenaar is in den zin der pensioenwet
(Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren rg22);

2o. of men een diensttijd heeft, die voor het verleenen van pensioen
in aanmerking komt.

Wat nu sub r betreft kan iemand zijn öf een vast ambtenaar,
d.i. dus iemand, die voorzien is van een vaste aanstelling, öf een

tijdelijk ambtenaar, d.i. dus iemand, die voorzien is van een tijde-
lijke aanstelling.

Slechts ambtenaren, die een vaste aanstelling hebben gehad,
hebben recht op pensioen. Echter kan bij de berekening van
hun diensttijd ook de tijd in tijdelijke aanstelling doorgebracht
in aanmerking komen.

De dien sttij d, doorgebracht in vasten dienst, geldt in ieder
geval voor pensioen, mits boven den r8-jarigen leeftijd.

Die dienstjaren kunnen meeteUen voor pensioen, wanneer zij
ten laste van het pensioenfonds zijn ingekocht. Het inkoopen
dezer dienstjaren kan plaats vinden indien:

a. deze dienstjaren d i r e c t gevolgd worden door een vasten
dienst,

b. of, wanneer dit niet onmiddellijk is geschied, de vroegere tijdelijke
diensten ten minste twee jaren onafgebroken hebben geduurd.

Van deze jaren wordt niet vereischt, dat het kalenderjaren zijn.
Uit een en ander volgt nu, dat, al is iemand ambtenaar,

hij nog niet altijd recht heeft op pensioen; dat het bezitten
van een instructie geenszins bewijst, dat iemand vast ambte-
naar is; en ook, dat in een gemeente, waar bijvoorbeeld twee
artsen om beurten gemeentegeneesheer zijn, deze daardoor
geen aanspraak op pensioen kunnen maken, zelfs niet voor
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de verloopen jaren, indien zij eventueel een vaste aanstelling
kregen. (t) Zulke artsen zullen dus ook om deze reden (zie boven-
dien bl. r22) verstandig doen, het daarheen te leiden, dat de één

vaccinatie en doodschouw doet en de ander armenpraktijk om
beurten, zoodat zij ger e g e I d t ij de I ij k ambtenaar zijn, wat,
in geval zij eens een vaste aanstelling krijgen, meetelt voor
pensioenjaren, indien zij hun dienstjaren ten laste van het pen-
sioenfonds hebben doen inkoopen. Dit laatste moet steeds worden
aangewaagd.

WUrrSinS van de Pensioenwet-tgzz gaf het hoofdbestuur aan-
leiding zich in r.g2z tot den Minister en in rgz4 tot de Tweede
Kamer der Staten-Generaal te wenden, echter zonder dat het
hoofdbestuur zljn doel bereikte. Dit laatste adres luidt als volgt:

Het hooÍdbestuur der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der
geneeskunst veroorlooÍt zich in het bijzonder uw aandacht te vestigen
op de in het ontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet-rgzz voor-
gestelde verandering in het eerste lid van artikel 54 dier u'et,

omdat de bepalingen, daarin vervat, den geneeskundigen ambtenaren
in het algemeen een lager pensioen verzekeren, dan aan niet-geneeskundigen
met een zelfde salaris;

omdat bij blijvende invaliditeit een lagere uitkeering zal worden gegeven

dan aan niet-geneeskundigen, en
omdat het verkrijgen van vol-pensioen op 65-jarigen leeftijd, zooals

ligt in de bedoeling der wet, voor vele geneeskundige ambtenaren niet
mogelijk zd zijn.

Het hoofdbestuur der Maatschappij wendt zich daarom tot U met het
verzoek een wets-wijziging in overweging te willen nemen, waarbij het
voor geneeskundige ambtenaren mogelijk zal zijn een pensioen te ver-

werven, evenredig aan het pensioen, dat door overige ambtenaren kan

worden verkregen.

Voor pensioen als rijksambtenaar gelden dezelfde bepalingen

als boven omschreven. (Zie art. 15 der Burgerlijke Pensioenwet.)

De crisis die in deze jaren Europa en wellicht de geheele wereld
teistert en het tekort aan werk voor duizenden, met als gevolg

ondersteuning, hebben den drang doen ontstaan naar loonverlaging,
die ook op de ambtenaren rflordt toegepast.

De ambtenaren-wet yar. r.g2g bepaalt in art. T25, T sub k en z,

(r) Zle ook de Wet van den l?den Junl 1918, S. 384, houdende regellng omtrent de

geldlgheld voor pensloenen van diensten, vroeger zonder deugdeltike aanstelllng, tudeujk
bewezen ln betrekklngen, waaraan, lndlen zlj krachtens vaste aanstelling worden vervuld
lngevolge de wet ultzlcht op pensloen ls verbonden.
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dat aan vereenigingen van ambtenaren gelegenheid moet worden
gegeven haar gevoelen te uiten ten aanzien vss algem€en binclende

voorschriften voor de ambtenaren.
Vandaar dat een groot aantal gemeentebesturen, die welhaast

alle korting toepassen op de salarissen en die de verplichte bijdrage
voor pensioen van de ambtenaren verhoogen, zich wenden tot de

Maatschappij.
Een groot deel van de hiervoor te verrichten arbeid wordt

gedaan door de Centrale Commissie voor de Beroepsbelangen, als
werk-commissie voor de ambtenaren.

In den loop der tijden bleek het noodzakelijk in de intercollegiale
rechtspraak van de Maatschappij nader te bepalen in hoeverre
die rechtspraak zich zou kunnen uitstrekken over ambtenaren.

Een ambtenaar is nu eenmaal gebonden bij de uitoefening van
zijn functie aan de daarvoor geldende voorschriften, die hem van
hooger hand worden opgelegd.

Bij het onderzoek van zulk een zaak kan men moeilijk rekenen
op de komst van getuigen als wethouder, burgemeester of minister.

Vandaar dat in r93r in de Algemeene Vergadering een wijziging
werd gebracht in het hooÍdstuk betreffende de rechtspraak en

dat daarbij het volgende werd bepaald.
Onder ambtenaren zal worden verstaan personen, die door het

openbaar gezag zljn aangesteld.
Bij een zaak, waarbij een lid, als ambtenaar in de uitoefening

van zijn ambt, betrokken is, gaat men niet over tot berechting
als de leden-ambtenaren daartoe hun toestemming niet verleenen.

17. Fabrleksartsen.
(Literatuur: T. 19z6, II, bl. 1958, 2o74, z84r;T. tgz7,L,bl. 524,2758,3432,I\,

2276, 2528, 2649, 266r, z9z5).

De uitnemende resultaten, in eenige groote ondernemingen
bereikt, door het aanstellen van een fabrieksarts, met hulp, en
het inrichten van een verbandkamer, waren oorzaak dat om
wettelijke regeling werd verzocht.

Statistieken bewezen het nut van onmiddellijke behandeling
van elke verwonding, hoe klein ook, en van de mogelijkheid van
dagelijksche behandeling van de door een ongeval getroffen
arbeiders, die bleven doorwerken.
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Zoowerd in de Ongevallenwet-r9zr ingevoegd hoofdstukYII, a
bij de 'Wet van rz Mei 1928, S. 166, welke, krachtens het besluit
van r5 November 1928, S. 4rg, in werking is getreden op z9 No-
vember 1928.

Aan ondernemingen werd daarmede onder bepaalde voorwaarden
toegestaan aan zich te verbinden een erkende geneeskundige
dienst.

. Ter vermijding van ongewenschte wrijving met den huisarts,
werd vastgesteld dat de getroffene het recht behield, na het
verleenen der eerste hulp op het bedrijf, zijn eigen arts te kiezen.

De werkgever is verplicht daarvan aan de werklieden mede-
deeling te doen. (Art. 8o, f.).

De fabrieksarts kan, naast het verleenen van de eerste hulp,
ook de verdere behandeling op zich nemen; tevens kan aan hem
de contröle over den getroffene worden opgedragen. (Art. 8o, b).

Bij uitzondering kan dus de fabrieksarts, op verzoek van den
verwonden arbeider, hem aan huis behandelen.

Een dergelijke geneeskundige dienst moet aan allerlei voor-
waarden voldoen, om van het bestrrur der Rijksverzekeringsbank
erkenning te verkrijgen (Art. 8o, a.), en deze erkenning kan ook
door het bestuur der Bank worden ingetrokken. (art. 8o, n.).

18. Keurln§ van ambtenaren.
(Literatuur: T. r9o9, lI, bl.638; T. rgzr, I, bl. ro9r, zgor;T. rgz3,I, bl.53z;

T. tgz5, \, bl. 729; T. 19z6, I, bl. zg67; T. rgz7, I, bl. zor8).

In r9o9 werd door de Afdeeling Gouda en Omstreken bij de 6oste
algemeene vergadering te Leeuwarden het volgende voorstel
ingediend omtrent de betaling voor de keuring van ambtenaren.

Het hoofdbestuur wende zich tot de regeering met het verzoek wijziging
te willen brengen in art. 5, derde lid, der wet van 9 Mei r89o, Staatsblad
r;.o. 78, tot regeling der pensioenen der burgerlijke ambtenaren, zooals
die is gewijzigd bij de wetten van 9 April 1897, Staatsblad no. 85 en van
z8 Juni 1898, Staatsblad no. r5z, en wel in dien zín, dat de kosten der
keuringen van ambtena.ren, aangevraagd ten einde pensioen te verkrijgen
s t e e d s door het betrokken departement worden voidaan, volgens een

daartoe vast te stellen tarief, onverschillig of daarop pensioenverleening
volgt oÍ niet,

Het voorstel werd echter staande de vergadering ingetrokken.
Toch is het van belang, dat de arts hieromtrent iets \À/ete, omdat

r38 -



hij dan gewaarschuwd is, indien hij een keuring doet zonder
er voor betaald te worden.

Daarom volgt hier het praeadvies, door wijlen Dr'. G. W.
Bruinsma op verzoek van het hoofdbestuur over dit voorstel
uitgebracht, welk praeadvies deze zaak uitstekend weergeeft.

Gaarne rvil ik rnijn oordeel gemotiveerd mededeelen, omdat het inderdaad
m. i. jammer zoa zijn, indien een algemeene verga<lering der maatschappij
over zoo'n nietighr:id zou beraadslagen, terwijl het voorstel niet eens de
billijkhei<l vóór zich heeft.

\Àrat toch is het geval?

Op tweeërlei wijze kan op pensioen stellen plaats vinden:

A. Op aanwijzing na onderzoek van superieuren.

B. Op verzoek van den betrokken ambtenaar.

Art. 5 luidt:
In die gevallen, onder letter C en aan het slot

der laatste zinsnede vaÍL att.3 vermeld, wordt tot
bewijs der ongeschiktheid gevorderd een met re-
denen omkleede schriÍtetijke verklaring van twee
geneeskundigen.

In beide gevallen moet geneeskund.ig onderzoek plaats hebben.
In het geval B moet de ambtenaar zelf betalen, hetzij hij al of niet op pensioen
gesteld wordt, dus al of niet aan zijn verzoek wordt voldaan.

In hetgeval A moethij ook zelÍ betalen, i n di e n hij op pensioen gesteld
wordt.

Deze regeling is niet onbillijk en bijna noodzakelijk, omdat, indien het
Departement toch de deskundigen betaalde, ieder, die meent op pensioen
gesteld te kunnen worden wegens lichaamsgebreken, wel iedere maand
een paar geneesheeren kon doen oproepen.

Blijven dus over de twee gevallen: ro. dat de superieuren het onder-
zoek gelasten en pensioen wordt toegekend (z o o n i e t, wij zagen het,
dan betaalt het Departement) en zo. d.at de ambtenaar zelf het onder-
zoek heeÍt aangewaagd en werkelijk termen tot pensionneering aanwezig
blijken te zijn.

Betreft dit een postbode, een commies, een rijkswegwerker 
- 

en bij
hoogere anrtrtenaren kan de kwestie zich toch bijna niet voordoen - en
is de geneesheer bang, dat hij van den gepensionneorde ook onder de kracht
van de laatste zinsnede van het artikel der wet, geen betaling zal krijgen,
dan kau hij het onderzoek immers weigeren, evenals elke andere wisite of
behandeling van denzelÍden persoon, indien hij hem er geldelijk niet goed
voor acht. D9 benoeming door het DepaÉement is geen requisitoir van de
justitie, waaraan hij op straffe moet voldoen.

Ifet zou in sommige gevallen weliswaar gemakkelijk zijn om eenvoudig
zijn declaratie op te zenden aan het Departement in plaats van den soms
klein gepensionneerde lastig te vallen, maar al waren er meer billijkheids-
gronden aan te voeren dan blijkbaar het geval is, zou dan ooit een rogeeríng
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getreitd zijn om der wille der geneesheeren deze regeling
te veranderenl Het is niet te denken, en onze maatschappij, die toch al
niet te dikwijls op haar verzoekschriÍten gehoor erlangt, moet zich m. i.
266 min mogelijk bloot stellen aan weigeringen.

Het volgende gedeelte van het wetsartikel:
De belanghebbende, aan wien, ingevolge den uit-

slag van het geneeskundig onderzoek, geen petr-
sioen wordt toegeken<1, is bevoegd een nieuw onder-
zoek door twee andere geneeskundigen te vorderen.
Deze geneeskundígen zullen op aanvrage van het
Departement van algemeen bestuur, waaronder
de belanghebbende behoort, worden benoemd en
beëedigd door den kantonrechter van de woon- o{
verblijfplaats van den belanghebbende.

. De uit dit nader onderzoe k voortvloeiende kosten
worden door den Staat gedragen.

Dit betreft een superarbitrium en slaat zoowel op het geval A als op

B; in het laatste geval is het eigenlijk een vrijgevigheid, dat het Departement
de kosten draagt, doch juist daarom kunnen daaruit geen konsekwenties
volgen voor het eerste onderzoek; het zijn hier andere genees-

kundigen, zooals duidelijk gezegd wordt.
De vergelijking met ,,levensverzekeringen" gaat heelemaal mank; het
betreft hierbij een contract tusschen parfijen, waaraan wederzijdsche

voorwaarden verbonden kunnen worden bij onderling goedvinden; ver-
gelijking met eenigen tak van Staatsdienst kan daarbij, als betreffende
ongelijksoortige grootheden, nimmer worden toegelaten.

Tot een geheel ander inzicht is het hoofdbestuur in r9r9 ge-

komen: in een adres aan den Raad van Ministers komt nog deze

pasisus voor (in een door de centrale commissie gegeven, en als

bijlage toegevoegd, overzicht daaromtrent) :

,,Taldjk en eensluidend, trouwens uw hoofdbestuur sedeÉ jaren bekend,

zijn de klachten over het honorarium voor keuringeo van rijks-
etr gemeente-ambtenaren met het oog op het ver-
krijgen van pensioen. Een blik op het keuringsÍormulier, dat
moet worden ingevuld, zal u doen zien, dat dergelijk werk reeds lang vóór
dezen duren tijd door vele groote verzekeringsmaatschappijen betaald
wordt met Í ro.-. De Staat betaalt hiervoor I S.-. Ook hier wordt geklaagd

over late uitbetaling van het honorarium, dat al weder bij den betaalmeester
moet worden afgehaald, - 

i n d i en het wordt betaald; - 
in d i en d e

dubbel opgemaakte declaratie eens wordt gehonoreerd. Want de

verbijsterende bepaling bestaat, dat de artsen, als de aaovrager van het
pensioeo niet wordt afgekeurd, door den opdrachtgever (den Staat, ver-

tegenwoordigd door den Minister of den Burgemeester) n i e t wordt
betaatd en maar moet trachten zijn honorarium te krijgen van den aan-

vrager, die veelal onmachtig, vaak ook onwillig zal zijn- om te betalen.
Dan is al het werk om niet gedaan.
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lndien de Staat inderdaad niet door uoodelooze pensioen-aanvragen
wenscht te worden belast met kosten, kon hij daaraan ontkomen door
het bedrag van de honoraria vooraf door de aanl'ragers te laten stoÉen
en het hun terug te geven, wanneer pensioen wordt toegekend. Maar wel
worde daarbij bedacht, dat de aanvrage vaak in opdracht van den
c h e Í wordt gedaan, zoodat de aaovrager onschuldig is als hij niet wordt
afgekeurd en dan niet mag worden gestraft, door hem het honorarium voor
de aÉsen te laten betalen. Daarbij komt nog, dat, als personen buiten de
gemeente rnoeten worden gekeurd, de artsen geen vergoeding voor tijd-
verzuim ontvangen en dat soms vier u ren aan zulk een keuring (voor

I 5.-) moeten worden bestced. Niemand zal verwachten, dat dit alles met
opgewektheid wordt ondergaan."

Toch is op dit gebied verbetering ingetreden. De centrale com-
missie schrijft althans in haar jaarverslag over rgzo:

De keuringen voor pensioen-aanvragen zijn sedert r Juli r9zo,
althans voor de huisartsen, ook op het gewenschte honorarium
gebracht. Ten aanzien van de tarieven voor de specialirten wordt
naar verbetering gestreefd. Ook wordt er op aangedrongen,
dat het honorarium in alle gevallen, ook als de aanvrager niet
wordt afgekeurd, door den Staat wordt voldaan.(*) Ook omtrent
de keuringen voor den militieraad kan een bewedigende regeling
worden tegemoet gezien, naar aanleiding van een schrijven dato
8 Dec. Íg2o var. het hoofdbestuur aan den minister van oorlog.
Dit luidt:

Door verscheidene geneesheeren werd de aandacht van het hoofdbestuur
der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst ge-
vestigd op de onvoldoende belooningen van burger-geneeskundigen, die
belast zijn met de keuringen voor den militieraad en welke belooningen
zijn vastgesteld bij Kon. besluit van 3r Mei rgrz, Staatsblad, r77,,,be-
tref{ende presentiegeld, jaarwedde en geldelijke tegemoetkoming van
personeel van militie- en keuringsraden, alsmede de belooningcn van burger-
geneeskundigen ter zake van het onderzoek van militieplichtige zeevarenden
anders dan bij den keuringsraad".

Gehoord de centrale commissie voor de beroepsbelangen zijner maat-
schappij en erkennende dat de bij het Kon. besluit vau 3r Mei r9rz, Staats-
blad, r77, voor de burgergeneeskundigeo vastgestelde belooningen (l ro.-
per zitting en Í 3.- voor eetr keuring ten huize van den militieplichtige)
inderdaad met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden nood-
zakelijk verbetering behoeven, heeft het hoofdbestuur in zijn j.l. gehouden
vergadering besloten zich tot Uwe Excellentie te wenden met verzoek
een herziening van genoemd Kon. besluit te willen bewerkstelligen en wel

(r) Het bedraagt thans Í 10.-, voor speclallsten f 15.-; Röntgen-opnamen worden ge-
honoreerd volgens het tarleÍ der Rllksverzekeringsbankl reis- en verblijÍkosten volgens het
,,Relsbeslult". (Oeneesk. onderzoek lngevolge de Pensloenwet 1922, bll N. Samsom 1926).
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in dien zir-, d,at de burgorgeneeskundigc als belooning ontvangt voor ecn
keuringszitting, die den gebeelen dag duurt, i zS.-, voor eeD. zitting, die
dea halven dag in beslag neemt, I r5.- en voor een keuring ten huize van
den militieplichtige 15.-, welk laatste bedrag, zoo de militieplichtige zich
buiten de woonplaats van den burgergeneeskundige beviudt, wordo vor-
hoogd met de gemaakte reiskosten en met f 2.5o per uur vacatie.

Een schrijven van den minister van oorlog aan de keurings-
raden, gedateerd rz April r9zr, luidde aldus:

Ik machtig U, aan de burgergeneeskundigen, die U uitnoodigt om voor
de keuring der lichting rgzz als lid deel uit te maken van IJw raad, bij
Uw uitnoodiging desgewenscht mede te deelen, dat het mijn bedoeling
is, een verhooging te bevorderen van het hun ingevolge het Koninklijk
besluit van 3r Mei rgrz (5. rll) toekomende presentiegeld.

Bij het doen van zoodanige mededeeling moet U belanghebbenden er
tevens met nadruk op wijzen, dat zij aarr die mededeeling evenwel in g e e n
enkel opzic ht aanspraak op een hooger bedrag aan presentiegeld
dan het thans nog geldende kunnen ontleenen, zoolang niet de gelden,
welke voor de door mij beoogde verhooging van het presentiegeld noodig
zullen zijn, door de Staten-Generaal zijn toegestaaD, en de verhoogde som
bij Koniuklijk besluit is vastgesteld.

19. Keurlns van chauffeurs.
(Literatuur: T. rgz4,II, bI.848; T. 19z6,I, bl. 2953; T. rgz7,II, bI.373;T. 1928,

bl. 256,36o2; T. r93r, bl. 5742, 6ro8; T. 1934, bl. ISSZ).

Teneinde de bedoeling van de Motor- en Rijwielwet, n.l. de
veiligheid van het verkeer, meer tot haar recht te doen komen,
heeft het hoofdbestuur il rg27 besprekingen gevoerd en een uit-
voerige briefwisseling gehad met het Ministerie van Waterstaat
over geneeskundige keuring van chauffeurs.

Een daartoe door het hoofdbestuur ingestelde commissie bracht
voorts een uitvoerig rapport uit over keuring en psychotechnisch
onderzoek van chauffeurs, dat \Merd behandeld in de 77ste alge-
meene vergadering in t9z6 te Amsterdam.

(Zie Ned. tijdschrift v. Geneesk. 1926, eerste helft, bladz . 2g$).
Deze algemeene vergadering achtte het wenschelijk dat de

door het hoofdbestuur met betrekking tot keuring van chauffeurs
samengestelde wenschen ter kennis van de leden werden gebracht
opdat deze daarnaar zouden kunnen handelen.

Deze luiden als volgt:
ro. Het is wenschelijk dat een keuringsreglement, samengesteld vanw'ege

het l\[inisterie van Waterstaat, aan. alle medici toegezonden wordt,
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of verkrijgbaar wordt gesteld ten gemeentehuize der woonplaats van
den arts.

2o. Om te voorkomen, dat iemand, die is afgekeurd, zonder meer zich
bij een andereo. arts kan vervoegeo, is het noodzakelijk dat ieder,
die gekeurd wenscht te worden, op het gemeetrtehuis van zijn woon-
plaats een biljet haalt, luidende:

,,De ondergeteekende. . .. . . ..arts te. . .. . ...verklaart bij een

geneeskundig onderzoek, ingesteld op.. ,... . . volgens het keurings-
reglement voor bestuurders van motorrijtuigen, bij..., oud......,.

jaar, te . ..9+ lichaams- of zielsgebreken te hebben waar-
wel

genomen, welke dezen zouden kunnen beletten een motorrijtuig naar
behooren te besturen.

(Naam, voornaam en leeftijd wordeu ten stadhuize ingevuld.
Geen duplicaat wordt gegeven, tenzij kan aaogetoond worden, dat
dit biljet voor een onderzoek is verloren gegaan)."

3o. IIet aanvragen van herkeuring moet worden mogelijk gemaakt en wel
bij een commissie zetelend in een of meer groote gemeenten der provincie,
van twee of drie medici, huisartsen of specialisten, voor elk geval door
den Minister te benoemen.

4o. Een keuringsreglement zou moeten worden samengesteld, bevattende
de volgende bepalingen:
a. aíwezigheid van geestelijke ziekten of afwijkingen, die onge-

schikt maken tot het besturen van motorrijtuigen (epilepsie, imbe-
cillitas, psychose, potatorium, ataxie van armen of beenen); of
lichamelijke afwijkingen (aandoening haÉ, nieren enz.)

b. voldoende functie der vier ledematen;
c. een gezichtsscherpte na correctie met glazen van minstens I op

het beste oog, f op het andere. Bedraagt de visus op het beste
oog S of meer, dan mag het andere minder dan I zijn, tot r/6 toe
met oÍ zonder glazen.

Het gezichtsveld in zijdelingsche richting behoort nagenoeg geetr

beperking te vertoonen. Nachtblindheid moet ontbreken.
d. De gehoorscherpte van I M. Íluisterstem op het eene en r M.

op het audere oor.
De minimum-prijs voor een dergelijk onderzoek kan op I z.5o gesteld
worden en komt ten laste van den aanvÍager.

20. Keurin§ voor de milltte en den landstorm.
(Literatuur: T. rgzr,bl. gzz;T. tgzz, I, bl. rz5o; 15o6, II, bl.2897, zgTz; T. rgz5,

II, bl. zz57; T. tez7, I. bl, 3365).

Anr. 23, re lid van het Roninkl,ijk Besluit aan rr Juli rgzz
(Stb, No. 444) bepaalt het volgende:

,,Het honorarium vao een ingevolge EÍt. 76 der Pensioenwet aange-
wezen geneeskundige voor het verrichten van het onderzoek ea het uit-
breageu van het daarop betrelLiog hebbeud rapport bedÍ+a4t I ro.-, oÍ,
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is de betrokkene een specialist voor een onderdeel der geneeskunde en is hij
niet uitsluitend op verzoek van den ambtenaar aangewezen Í tS.-".

Legerorder No. 46 uan Í924, luidt aldus:

,,Behoudeus volgens de wet of volgens algemeenen maatregel van bestuur
bestaande regeliagen, is op elk geneeskundig onderzoek ten behoeve van het
Rijk (anders dan ingevolge artikel 74 rste Iid der Pensioenwet tgzz (St.bl.
Nr. z4o) ) van toepassing het bepaalde in artikel 23, rste lid van het Ko-
ninklijk Besluit van rr Juli rgzz (St.bI. Nr. +++) met dien verstande, dat
in laatstgenoemd artikel bedoeld honorarium als maximum moet worden
beschouwd en met bepaling, dat bij gelijktijdige of bij dadelijke opeenvol-
gende keuringeu deze als één keuring worden aangemerkt, behoudens dat,
wanneer meer dan vijf personen onderzocht zijn, voor elken persoon boven
dat getal van vijf ten hoogste een vijfde van het maximum honorarium,
bedoeld in artikel 23, rste lid van het Koninklijk Besluit van rr Juli rgzz
(St.bl. Nr. 4441, als extra belooning kan worden toegekend, met dien
verstande, dat in totaal per dag geen hooger honorarium dan het dubbele
van het bedrag, in bedoelden algemeenen maatregel van bestuur genoemde,

wordt genoten.

(Literatuur
21 . Auto-embleem.

T. 1933, bl. 2747, 3oo6; T. tq4, bl. 747)

Na een rapport door een hoofdbestuurs-commissie, rapporteur
de heer T h. H a m m e s, over het embleem der geneeskunst,
opgenomen in het Tijdschrift 1933, II, bladz, 2247, is, in samen-
werking met de Vereeniging van Artsen-automobilisten, waarvan
de administratie gevestigd is te Amersfoort, Bisschopsweg 186,

een auto-embleem ontworpen en verkrijgbaar gesteld voor leden
der Maatsch"pprj, volgens mededeeling in het Tijdschrift-rg34,
bladz. 747.

Ook voor niet-leden is een plaatje, zonder onderschriÍt, ver-
krijgbaar.

Het is de bedoeling dat voor auto's, aldus gekenmerkt, geen

voorrechten bij het verkeer zullen worden gewaagd, als daartoe
geen dringende redenen bestaan.

22. Grensp,emeenten.
(Literatuur: T. r9o4, I, bl. 663; T. rgo4, bl. S+S; T. rgzt, I, bl. 2533; T. 1924, I,

bl. 892, ro73', T. rgz7, lÍ, bl. r47).

De afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen, O.D. diende in r9o4 bij
de 55ste algemeene vergadering te Breda het volgende voorstel in:
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De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst wende

zich tot de Regeering met het verzoek tot opzegging der ,,overeenkomst
tusschen Nederland en België op 7 December 1868 te Brussel gesloteu,

tot wederzijdsche toelating van geneeskuudigen in grensgemeenten (rffet
van 8 Mei 186g, S. 8o en Kon. Besluit van r8 JuDi 1869, S' ro4)" en der

,,overeenkomst tusschen Nederland en Duitschland op rr December 1873

te Berliin gesloten, tot regeling van de uitoefening der geneeskunst in de

grensgemeenten (Wet van 16 April 1874, S. 45 en Kon. Besluit van r Juni
t874, S. 7t.1"

Mocht bovenstaand voorstel om een oÍ andere reden onuitvoerbaar
zijn, dau stelt de afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen, O.D. voor:

De Nederlaadsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst wende

zich tot de Regeering met het verzoek het daarheea te willen leiden, dat
het ambt van gemeente-geneesheer in grensgemeenten niet worde opge-

dragen aan een buitetrlandschen geneeskundige, indien een Hollandsch
geneeskundige zich voor dat ambt aanmeldt op dezelÍde voorwaarden
als de buitenlandsche geneeskundige dit doet.

In de toelichting werd gewezen op het toegenomen aantal
geneeskundigen sedert de invoering der bovengenoemde wetten,
maar anderzijds wordt toch ook de onvermijdelijkheid aangenomen
van het praktizeeren over en weer. De kern der zaak is naast
het bestaan van misbruik wel deze: de benoeming van Belgen
en Duitschers tot gemeentegeneeskuudigen in Nederland, met
vo o r b ij g a a n van in die gemeenten gevestigde Nederlanders.

In het daarop door het hoofdbestuur uitgebrachte praeadvies
werd de aanneming van dit voorstel in den eerstelijk aange-
gegeven vorln ontraden, wijl de daarin genoemde overeenkomsten,
zijnde maatregelen van reciprociteit, noodzakelijk zijn en niet
kunnen worden gemist. Op grond echter dat misstanden, die van
deze overeenkomsten het gevolg zijn, kunnen en behooren te
worden geweerd, stelde het hoofdbestuur voor om het voorstel
als volgt te doen luiden:

De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst vestige,
onder mededeeling van de feiten, die daaromtrent bekend zijn, de aan-
dacht der Regeering op de omstandigheid, dat in grensgemeenten brriten-
Iandsche geneeskundigeu, krachtens de overeenkomsten met Duitschland
cn België tot de uitoefening der praktijk aldaar bevoegd, met voorbijgaan
van Nederlandsche geneeskundigen, tot gemeente-geneesheeren wordea
bcnoemd, en verzoeke de Regeering te willen bevordereu, dat aan dit gebruik
zooveel mogelijk eeu einde worde gemaakt.

De afdeeling Zeeuwsch-Maanderen O.D. wijzigde daarop haar
voorstel als volgt:
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De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst wende
zich tot de Regeering met het verzoek de overeenkomsten met Duitsch-
Iand ea België tot de uitoefening der geneeskunst in grensgemeenten in
dien zin te wijzigen, dat jaarlijks de Regoeringen elkander, over en \treer,
een lijst toezenden, bevattende do namen der gemeenten of deelen der
gemeenten, waarin de buitenlandsche geneeskundigen de praktijk mogen
uitoefenen;

dat deze lijst door de Nederlandsche Regeering jaarlijks rvordt vast-
gesteld op advies van Gedeputeerde Staten der grensprovinciën, welke
huonerzijds het gevoelen inwinnen, eenerzijds der betrokken gemeente-
besturen, anderzijds der gezondheidscommissiën, in wier gebied de ge-
meetrtetr gelegeo zijn, welke gezondheidscommissiën schriftelijk advies
vragen aatr de geneeskundigen, wonende in de betrokken gemeeuten of
in gemeenten daaraan grenzende, welke adviezen aan Gedeputeerde Staten
worden overgelegd;

dat jaarlijks door de Regeering slechts aan besturen dier gemeenten,
waar dit is gebleken onvermij d elij k te zijn, verlof wordt verleend de
ambtelijke geneeskundige praktijk in handen te stellen var een buiten-
landschen geneeskuadige.

Door den afgevaardigde van de betrokken afdeeling werd
in de algemeene vergadering het voorstel op geestige en gron-
dige wijze van alle zijden toegelicht, waarna de afdeeling Arnhem
en Omstreken het volgende voorstel indiende, dat werd aan-
genomen:

De Nederlandsche maatschappij tot bevordering
der geneeskunst vestige de aandacht der Regeering
op de vele misstanden, waartoe de uitoeÍening der
geneeskunst door vreemdelingen in oÍrze grens-
gemeeuten aanleiding geeft en dringe er bij haar
op aalr, dat de te dezen opzichte bestaande be-
paling,et zoodanig worden gewijzigd, dat de uit-
oeÍening der geneeskunst door vreemdelingen
wordt beperkt tot die gevallen. waar het belang
der in gezeteD.en z ulk ees u itzon,d, eriug gewenscht
doct zijn.

Aan deze opdracht werd door het hoofdbestuur voldaan, door-
dien wijlen Dr. Blooker in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal bij de behandeling der Staatsbegrooting uitvoerig de
aandacht van de Regeering op deze wet vestigde.

Elk geneesheer, die het voornemen heeft
zich in of bij de grensgemeenten te vestigen,
v/ordt de lezing van de over het voorstel
gevoerde beraadslagingen ten zeerste aan-
bevolen.
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Wat nu de uitoefening der grenspraktijk zelf betreft, deze is
gmorloofd zoowel aan artsen als aan woedwouwen, (nml. wat
betreft de verloskunde) die in de wederzijdsche grensgemeenten
rffonen. Het spreekt wel van zelf., dat zij dan de wetten en be-
sluiten, die op dit gebied in Duitschland en België van kracht
zijn, moeten opvolgen, evenals dit omgekeerd voor Duitsche en
Belgische artsen en vroedwouwen, die in ons land praktiseeren, van
kracht is. Wel bestaat er verschil tusschen Duitschland en België,
namelijk, dat een apotheekhoudend-geneeskundige in België
wel, in Duitschland geen geneesmiddelen mag afleveren, behalve
in spoedeischende gevallen.

Bovendien wordt in de overeenkomst met Duitschland nog
vermeld, dat de geneeskundigen zich niet in de grensplaatsen
van het andere land mogen vestigen zonder het daar te lande
geldige examen te hebben afgelegd.

De namen dezer geneeskundigen zijn a;an de wederkeerige
regeeringen bekend, want elk jaar wordt wederzijds in Januari
een lijst ingeleverd, waarop de namen dezer artsen en vroed-
vrouwen met hrm woonplaatsen vermeld staan. (i)

23. Vroedvrouwen.
(Literatuur: T. r9o9, l, A,bl. g7g; I, B. bl. r58+; II, A, bl. 583; T. r9r r, I, A, bl. r ro5

II,A, bl. S4t',T. rgrz,I, A. bl. r99; T. rgzr,I, bl. r43; T. rgz4, I,bl. z4oz;7Í
rSor; T. r93r, bl. 3976; T. rg3z, bl. 1761.

Bij de 6oste algemeene vergadering te Leeuwarden in r9o9
werd door het hoofdbestuur het volgende voorstel ingediend:

De algemeene vergadering besluite dat aan een commissie, door het
hooÍdbestuur te benoemen in samenwerking met de gynaecologische
vereeniging, de volgende vrageu ter overweging zullen worden voorgolegd:

a. of d,e opleiding tot vroedwouw hier te lande wijzigiog behoeft;
b. oÍ voor de reeds Íungeerende woedvrouwen herhalingsonderwijs noodig

is en mogelijk zou zijr;
c. of aan do woedvrouwen eenige meerdere bevoegdheid ware toe te

kennen.

Aan het hoofdbestuur was gebleken, dat onder de genees-
kundigen niet eenstemmig gunstig wordt geoordeeld over de

({) De tekst dezerovereenkomsten lste vlnden op blz. l0 in Arts en Wet,2eDruk, dooÍ
Dr. H. H. van Eyk en Mr, Verstegen.
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wijze, waarop de woedvrouwen worden opgeleid, hoe goed

deze opleiding ook zij in vergelijking met die in het buitenland,
en dat sommigen daarom meer algemeene ontwikkeling, meer
praktische oefening noodig achten en dat hierin de vraag ligt
opgesloten in hoeverre het wenschelijk ware de woedvrouw
eenige meerdere bevoegdheid toe te kennen. In de algemeene ver-
gadering werd door de afdeeling Groningen voorgesteld om
arls laatste lid aan het voorstel toe te voegen:

d. of ook andere redenen dan opleiding en ontwikkeling der vroedwouwen
veroorzaken, dat er redenen voor ontevredenheid over vele vroed-
vrouwen bestaan.

Het aldus geamendeerde voorstel werd met overgroote meer-
derheid aangenomen. Naar aanleiding van dat besluit werd door
het hoofdbestuur, na overleg met de gynaecologische vereeniging,
een commissie benoemd, die aan de 6este algemeene verga-
dering in rgrr te Deventer een uitvoerig rapport uitbracht,
waarin door haar aan de hand van bovengenoemde vier vragen
verschillende conclusies werden gesteld, die door de algemeene
vergadering werden aangenomen.

De aangenomen conclusies waren de volgende:

a.Of. de opleiding der vroedvrouwen hier te
lande wrjziging behoeft?

Waar de duur der praktische opleiding geacht moet worden te kort
te zijn om voldoende waarborgen te kunnen geven voor baudigheid en

bekwaamheid;
waar meerdere klachten zijn ingekometr over onvoldoende algemeene

ontwikkeling van vele vroedvrouwen en onvoldoende kennis van de ver-
zorging van kraamvrouwen eD pasgeborenen;

€tr,

waar bij den tegenwoordigen socialen en financieelen toestand der woed-
vÍouw geen hoogere eischen voor het toelatingsexametr mogeo worden
gesteld, zoodat ook in het vervolg een gedeelte vaa den studietijd zal moeten

worden besteed aan meer uitgebreid lager onderwijs,
ishetinderdaad gewenscht, dat de opleiding der vroed-

vrouwen hier te lande eenige wíjziging ondergaat,
eD, wel in dierr zin, dat de leerling-vroedvrouwen
in de gelegenheid worden gesteld, zich gedurende
langeren tijd praktisch te bekwamen, vooral ook
in de vetzorging van kraamvrouwerr en Pasge-
borenen,
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b. Of voor de f ungeerende vroedvrou\ryen
herhalingsonderwijs noodig en mogelijk zoï
zijn?

De overgroote meerderheid der artsen en vroedvrouwen acht h e r-
halingsonderwijs wenschelijk oÍ noodzakelijk. Een
behoorlijke regeling van het herhalingsonderwijs zou mogelijk zijn:

ro. wanneer eenige malen 's jaars aan een bepaald aantal vroedvrouweo
uit het geheele land de gelegeuheid werd geboden een cursus var t à z

weken aan een der kweekscholen te volgeu; en
zo. wan.neer de afdeeliogen der Maatschappij en haat leden hun steun

zouden willen verleenen:
r. door den vroedwouwen het nemen van een tijdelijk verlof te verge-

makkelijken;
z. door de oprichting van herhalingscursussen voor vroedvrouwen te

bevorderen.

c. Of aan de vroedvrouwen eenige meerdere
bevoegdheid ware toe te kennen?

Uitbreiding der bevoegdheid van de vroed vrou-
wen is niet gervenscht, als zijnde in het algemeen
niet bevorderlijk aan de belangen der patiënten,

d. Of. ook andere redenen dan opleiding en
ont\Mikkeling verooÍzaken, dat er redenen
van ontevredenheid over vele vroedvrouwen
bestaan?

De oorzaak, waartoe een groot deel der klachten, die over de vroed-
vrouwen bestaan 

- 
voor zoovet deze uiet de opleiding of de ontwikkeling

betreffeu- kan worden teruggebracht, is de onderlinge concur-
tentie tusschen artsen en vroedvrouwen.

Daarna komen eerst in de tweede plaats persoonlijke eigen-
schappen van sommige vroedvrouwen eD. onvol-
doende bezoldiging door vele gemeenten.

De wijze, waarop door sommige artsen concurrentie tegeo de vroed-
vÍouwen wordt gevoerd, is in strijd met recht en billijkheid. Dit kwaad
zou door de afdeelingen in eigen boezem kunnen worden tegetrgegaan:

to. door de woedwouwetr er op te wijzen, dat klachten over oneerlijke
en onwaardige concurrentie, haar door artsen aangedaan, door de afdeelings-
raden eerlijk en onpartijdig kunnen worden onderzocht, zoodra deze ter
kennis van genoemden raad worden gebracht; en

2". door het voorstellen van een minimum-tarief voor verloskundige
hulp door artsea en het regelen der voorwaarden, waarop door aÉsen,
in gevallen waar de vroedvrouwen hun hulp inroepea, die bijstand wordt
verleend.
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Mot het oog op de willokeur, die I'roedvrouwen soms van ded kant 9ad
gemeentebesturen hebben te verduren, zou het gewenscht zijL, d,at daarop
vao rijkswege, bijv. door de hoofdinspecteurs van de volksgezondheid,
Lon worden toegezlen.

Naar aanleiding van deze conclusies is toen aan de besturen
der afdeelingen verzocht eventueel aan de centrale commissie
voor de beroepsbelangen en aan het hoofdbestuur mededeeling
te doen van de maatregelen, welke naar aanleiding daarvan
door de besturen mochten worden genomen, terwijl de conclusies
ter kennis werden gebracht van de hier te Iande bestaande vroed-
vrourffenvereeniging.

Aangezien omtrent de hedendaagsche opleiding van vroed-
wouwen bij de geneeskundigen wel eens eenig misverstand
blijkt te bestaan, moge hier een en anderoverdieopleidingvolgen.

Om te worden toegelaten als leerling aan de Rijkskweekschool
voor woedvrouwen te Rotterdam of de kweekschool te Amsterdam
mogen de candidaten niet jonger zijn dan 19 en niet ouder dan z5
jaren. Bij uitzondering wordt, wat de laatstgenoemde grens be-
treft, dispensatie verleend door den minister onder wiens departe-
ment deze scholen ressorteeren.

Het examen bestaat uit een schrif telijk gedeelte, waarbij
geëischt wordt het maken van een opstel en het beredeneerd
uitwerken van enkele rekenkundige vraagstukken, en uit een

mondeling gedeelte, waarin het schriftelijk geleverde nader
wordt besproken en wordt onderzocht, in hoeverre de vakken
van het lager onderwijs (bepaaldelijk ook de beginselen van
natuur- en scheikunde) met vr:ucht zijn beoefend en of de alge-
meene ontwikkeling en de verstanclelijke gaven voldoende zijn
om te mogen verwachten, dat de candidaten de voor vroed-
vrouw noodige natuur- en verloskundige kennis zullen kunnen
verwerven. Dit examen wordt afgenomen door een speciaal
daarvoor benoemde commissie.

Indien de candidaat behoort tot de pl.m. 3o besten, komt
zij in aanmerking om te worden geplaatst op een der twee kweek-
scholen, waarbij rekening wordt gehouden met den wensch der
candidaat, aan welke school zij bij voorkeur wil worden geplaatst.

Eerst dan, wanneer het geneeskundig ondeÍzoek, dat aan de

beide scholen plaats vindt, heeft aangetoond, dat de candidaat
ook lichamelijk volkomen gezond is, wordt zij als leerling
geplaatst.
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Voor het onderwijs en de inwoning wordt een leergeld van I zoo.-
gevorderd. De leerling verbindt zich echter om gedurende twee
jaren na het verkrijgen van haar diploma ter beschikking te blijven
van het betreffende departement, zoodat de minister zich het recht
voorbehoudt de vroedvrouw een plaats aan te wijzen, waar zij
zich moet vestigen. Twee jaren na het verkrijgen van haar diploma,
is zij vrij zich te vestigen waar zij wil. Opgemerkt dient te worden,
dat tot nu toe van dat recht door den minister geen gebruik is
gemaakt.

De opleiding is bij koninklijk besluit van October r92o van
een tweejarige geworden tot een driejarige. Zlj, die tot de zwakken
behooren, kunnen echter wegens onvoldoende vorderingen öf ont-
slagen worden, öf zij moeten één jaar langer dan de anderen de
lessen volgen, zoodat haar tijd vanopleiding vier jaar in beslag neemt.

Het leerplan is als volgt opgesteld.
Van begin September tot Kerstvacantie ontvangen de leer-

lingen van het eerste jaar iederen dag les in de weefselleer, de
anatomie en de physiologie van den mensch, zoowel des mor-
gens als des middags, behalve 's-Zaterdags. Hebben zij geen
lessen, dan besteden zlj 's-morgens en 's-middags onder toezicht
twee uur aan studie. Na de kerstvacantie wordt tot de groote
vacantie doorgegaan met dit onderwijs, doch nu wordt het on-
derwijs in de verloskunde hoofdzaak.

Tot de groote vacantie wordt de physiologie der zwangerschap,
van de baring en van het kraambed onderwezen. Na ongeveer twee
maanden onderwijs in de verloskunde te hebben genoten, rvonen
de leerlingen van het eerste jaar ook de klinische lessen van het
tweede jaar bij en wordt ook begonnen met de praktijk op de
kraamzalen. Verlossingen wonen zij eerst bij tegen het begin der
groote vacantie, Daarenboven ontvangen zij ook les van een leeraar
in natuur- en scheikund.e, welke studie ook in het tweede jaar
wordt voortgezet en wel gedurende drie uren per week. Indien
haar vorderingen voldoende zijn geweest, worden de leerlingen
bevorderd tot het tweede studiejaar.

Als leerling van het tweede studiejaar maken zij kennis met
de praktijk, ontvangen zij klinische lessen en oefenen zij zich op
het phantoom. Verder leiden zij onder toezicht alle normale
verlossingen, welke in de school plaats vinden ten getale van

7oo tot 8oo per jaar en verzorgen zij de kraamvrouwen en de
zuigelingen, terwijl zij ook gelegenheid hebben op de couveuse-
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afdeeling de verzorging van te woeg geboren kinderen te leeren.
Daarenboven wonen zijbij wijze van repetitie ook de lessen van het
eerste jaar bij en de gynaecologische of obstetrische operaties,
welke in de kliniek plaats vinden.

Na afloop van het tweede jaar worden de leerlingen, mits
haar vorderingen voldoende zijn, toegelaten tot het theoretisch
examen: anatomie, physiologie en verloskunde, zoowel theore-
tisch als het kliniekbed en het phantoom betreffende. Na met
goed gevolg afgelegd examen worden zij bevorderd tot het derde
studiejaar.

In dat jaar 
- in hoofdzaak een praktisch jaar - leiden zij

onder toezicht b u i t e n de school bevallingen, leeren zij de
praktijk der zuigelingverzorging, zoowel op den iederen dag zitting
houdende consultatiebureau's, als door middel van huisbezoek
in de stad; ontvangen zij iedere week een uur les in sociale hygiëne
en een uur les in de verzorging van den normalen zuigelin g.
Ook worden de phantoomoefeningen en de klinische lessen
voortgezet en worden door haar de lessen bijgewoond van de
andere studiejaren. Onnoodig te zeggen, dat de leerlingen gedurende
het tweede en derde jaar geregeld het urine-onderzoek der
patienten verrichten en ook praktisch leeren den bloeddruk op te
nemen. In de maand April wordt haar gelegenheid gegeven het
eindexamen af te leggen, om dan noghaaropleidingvoortte zetten,
nu echter als gediplomeerde woedvrourff, als hulp in de kliniek,
of op te treden als plaatsvervangster van gevestigde vroedvrouwen,
welkeeen r4-daagschenherhalingscursus als in wonen de cur-
siste in de kweekschool willen volgen. Einde Augustus verlaten
zij de school.

Hieraan moet nog worden toegevoegd, dat zij aan de kweekschool
te Amsterdam ieder studiejaar vier uur per week les ontvangen
in de Zweedsche gymnastiek.

federe maand wordt niet alleen door de directeuren van de
kweekscholen een herhalingsles gegeven, maar bovendien bestaat
er voor de woedwouwen gelegenheid om gedurende veertien dagen
per jaar gratis in de kweekscholen te vertoeven ter opfrissching
van hare kennis. De praktijk wordt dan waargenomen door een
gediplomeerde derde jaars-leerling.

De bevoegdheid der vroedvrouw is in het algemeen be-
perkt tot de hulp, vereischt bij een ongestoorde baring, waaronder
ook behoort het catheteriseeren. Is een kunstbewerking of een
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geneesmiddel noodig, dan moet zij ten spoedigste de hulp van een

arts inroepen, doch is die niet te verkrijgen, dan mag zij het ge-

neesmiddel zelf toedienen of de kunstbewerking zelve verrichten.
Van het laatste moet zij binnen een etmaal kennis geven aan den
inspecteur.

Kort geleden is eenige meerdere bevoegdheid aan de woedvrou-
wen gegeven bij art. 15 t/m art. t7 van de Wetten betreffende
uitoefening der geneeskunst van r Juni 1865 en z Juli 1928, zooals
deze artikelen opnieuw zijn vastgesteld bij de wet van rr Februari
tg3z, Staatsblad 49.

Volgens deze artikelen en overeenkomstig de in verband daar-
mede genomen beschikking van den Minister van Arbeid, Handel
en Nijverheid van 3o Maart 1932, mogen de vroedwouwen bij
weeënzwakte, bloedingen, hartzwakte, toedienen per mond of
door onderhuidsche inspuiting praeparaten uit de achterkwab
van de glandula pituitaria als ook secale cornutum, campher en

coffeine."
Het overcompleet aan geneeskundigen en de daling van den

welstand over de geheele lijn, zijn factoren die den arts er toe
brengen, meer dan vroeger, bevallingen aan te nemen.

De concurrentie met de vroedvrouwen wordt daardoor ver-
scherpt, temeer daar geneeskundigen soms genoegen nemen met
een vergoeding, die te weinig met die van een -vroedvrouw ver-
schilt.

24. Zlekteverzekerlnp, voor den Mlddenstand.
(Literatuur: T. rgr7, I, bl. zoo6; T. r9r8, I, bl.4og; II, bl. r93-z3z;ÍL,bl. r875;
T. r9r9, IL bl. 644; T. rgzo, I, bl. rozT; T. rgz3, I, bl. 2337--2340; T. tgz4, I,
bl. z6g6; T. tgz5, l, bl. z6o8-264o, 2748; T. tgz6, Í, bl. 2766-2778, zq8; IÍ,
bl. rz4r, 1349; T. tgz7, Í, bl. 3o75, Sg5S; T. 1928, bl. 7tg, 5643, óo68; T. 1934, Í,

bl. z163-2174).

De wensch, eenerzijds bij het publiek ontstaan, anderzijds
door verzekeringsmaatschappijen aangemoedigd, om zich te ver-
zekeren tegen de kosten, die door ziekte worden veroorzaakt,
heeft in 1916 de aandacht van het hoofdbestuur getrokken. Als
gevolg daarvan werd aan een commissie opgedragen, het vraag-
stuk der zoogenaamde middenstandsverzekering te bestudeeren.
In haar rapport (T. tgr7,t.a.p.) gaf de commissie, die met de
directies van de verschillende verzekeringsmaatschappijen op
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dit gebied overleg had gepleegd, een opsomming van verschil-
lende voorwaarden, in het belang der verzekerden en der genees-
kundigen, vraaraaÍl een ziekteverzekering voor den midden-
stand zou moeten voldoen, wil zij de goedkeuring der Ned. maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst wegdragen. Een ver-
zekeringsinstelling, welke aan deze voorwaardeÍL zott voldoen,
zou mogen publiceeren, dat zij door de maatschappij was goed-
gekeurd. De commissie meende, dat dit een aansporing zo:u zrjn
voor de verzekeringsinstellingen om zich naar deze voorwaarden
te gedragen. Zij stelde nu voor:

a. dat het hoof dbestuur aaÍL de algemeene
vergadering machtiging zott v ragen, met in-
stellingen, welke zich ten doel stellen ziekte-
veÍzekering voor den middenstand, overeen-
komsten aan te gaan, waarbrj de in het rap-
port genoemde voorwaarden in acht geno-
men worden;

à. dat het hoof dbestuur van deze machtiging
kennis zou geven aan de hier te lande werk-
zaam zijnde instellingen met uitnoodiging
een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Het onderwerp genoot een groote belangstelling, getuige het
overzicht der hierover door de afdeelingen uitgebrachte prae-
adviezen (T. r9r8, I. bl. 4o9) en de uitvoerige bespreking in een

buitengewone algemeene vergadering (ibid. bl. r93). De mee-

ningen over verschillende punten liepen echter zoozeeÍ uiteen,
dat het nog niet tot een besluit kon komen, en de vergadering zich
vereenigde met de molie Zaanland, luidende:

De algemeene vergadering, gehoord de tot nu toe
gevoerde discussie, verzoekt het hooÍdbestuur
de verdere bespreking te schorsen en aan de daar-
toe bestaande commissie te vragen, met nadere
voorstellen te komen omtrent d.eze materie, gelet
op de gevoerde besprekingen.

Ten einde te voorkomen, dat bij de middenstandsverzekering
door verzekeringsinstellingen invloed zou \Morden geoefend op
de verzekerden, om zich in behandeling te begeven van bepaalde
geneeskundigen, die zich bijv. voor een lager tarief dan het ge-

bruikelijke beschikbaar zouden stellen, heeft de commissie aan het
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hoofdbestuur voorgesteld, een voorloopig algemeen
bindend besluit aan de goedkeuring der algemeene ver-
gadering te onderwerpen. Dit besluit, door het hoofdbestuur ge-

amendeerd, werd met algemeene stemmen aangenomen en door
een eindstemming bindend. Het luidt:

De leden der Nederlandsche maatschappij tot
bevordering der geneeskunst verbinden zich,
direct noch indirect, mondeling noch schrif telijk,
m e t ziekte'v er z ek e ri D g s m a a t s c h ap p ij e n vo o r d e n
middenstand of daarmede door het hoof dbestuur
gelijk te stellen instellingen, overeenkomsten tot
het verleeDen van geneeskundige hulp aao haar
verzekerdetr aaD te gaan, te bestendigeu of voor
te boreiden.

Dit bindend besluit is in tgz4 herzien en ongewijzigd bevestigd.
Het is derhalve wenschelijk, dat de arts, onverschillig of de

verzekeringsinstelling veel of \Meinig voor de geneeskundige ver-
richting vergoedt, zijn diensten naar eigen inzicht bij den cliënt
in rekening brengt. Hij behoeft in het geheel niet te weten dat
deze verzekerd is, en mag zich niet regelen naar de mate van
vergoeding die de verzekerde ontvangt. In de praktijk is evenwel
de noodzakelijkheid gebleken van een uitzondering, die echter
niet te kort doet aan het beginsel van bovengenoemd bindend
besluit.

De Marine heeÍt voor de gezinnen van haar personeel een

verzekering gesloten bij een instelling tot ziekteverzekering voor
denmiddenstand, \Maarbrj "an de gezinnen de vrije
artsenkeuze gewaarborgd was, doch een bepaald
tarief van vergoeding der geneeskundige diensten was vastgesteld.
De centrale commissie voor de beroepsbelangen heeft zich, ten
einde zekerheid te verkrijgen omtrent de bedoelingen dier ver-
zekering, tot den geneeskundigen adviseur der betrokken maat-
schappij gewend, en deze antwoordde:

,,Zoo U weot heb ik ook attijd sterk aaogedrongen op het Íeit, dat in
het algemeen de dokter niet bohoeÍt te weten dat zijn patiënt verzekerd
is eu hij dus alleen met deo patJënt te maken heeft en gebourt dit ook altijd
bij bet middenstaodsziekenÍoods.

In dit andere goval echter zullen mindereo dor zeomacht en hun familio,
dio dus ia gewone omstandigheden ia ecn gcwoou ziekonÍonds zouden
zljo, ook verzekerd zijn. Wanoeer de mau oiet bior te lando is (en vaart)
werd door den chef van den geneeskundigen dienst der zeomacht er op
aangedroDgeD, dat de aota in die gevallen zelt aao, dèn dokf,er zou worden



voldaan 
- 

omdat bij het voldoen 6s1 lsk6ning aatr de familie daardoor
misschien weiaig in handen van den arts zou komen. Hier is dus ia het
bijzonder rekening gehouden met de belangen vatr den arts en zouden wij
naar mijn meening in deze gevallen niet juist doen met er ons in het belang
der aÉsen tegen te verzetten."

De C.C. kon zich hiermede geheel vereenigen. Er is hier geen
sprake van een overeenkomst tusschen den arts en de yeÍze-
keringsinstelling; de gezinnen krijgen vrije artsenkeuze en de Staat
betaalt per verrichting, doch laat zijn risico door de instelling
dragen. In ieder opzicht dus een verbetering. Wat het bindend
besluit bedoelde, was: voorkomen dat het ziekenfonds bepaalde
artsen openlijk of bedektelijk zou aanbevelen, die bereid zouden
zijn tegen bepaalde voorwaarden te werken.

Ook is bij de C.C. (zie haar jaarverslag over rgrg) herhaal-
delijk de vraag ingekomen, of men als arts verplicht was ,,para-
feeringskaarten" in te vullen, die verzekerden bij een middenstands-
verzekering hebben in te leveren om hun onkosten vergoed
te krijgen. Het antwoord was dan, dat de patiënten ten allen
tijde het recht hebben, specificatie van de rekening
van den arts te verlangen, en dat de verzekeringsmaatschappij
op haar beurt wel moet weten, hoeveel geneeskundige diensten
aan haar verzekerden zijn bewezen, zoodat de parafeerings-
kaart «lan nog de minst tijdroovende vorÍn der eenmaal onver-
mijdelijke specificatie is. ,,Het is echter begrijpelijk, dat men
zooveel mogelijk iedere betrekking tot de verzekeringsmaat-
schappij wenscht te vermijden, daar de behandelende arts niets
heeft uit te staan met het feit, dat zijn patiënt verzekerd is, en wie
dit beginsel tot in zijn uiterste gevolgtrekkingen wenscht tt hand-
haven, moet dan maar liever zijn patiënt op diens ver-
zoek een ges p e c if i ce e r d e rekening zenden."

Telkens is weer het vraagstuk van de geneeskundige verzorging
van den Middenstand door een verzekering ter sprake gebracht.
De moeilijkheid daarbij is, dat bij een ziekenfonds-regeling, zooals
die in ons land voor de arbeiders bestaat met abonnement-systeem,
alle bezwaren zoo goed als uitsluitend drukken op den huisarts.

Bij het stelsel betaling per verrichting moet, wil dit voor een

verzekeringsinstelling bij uitvoering in de praktijk mogelijk zijn,
een rem worden aangebracht.

Laat men een zeker gedeelte van de kosten in verhouding tot
het aantal bezoeken afzonderlijk drageq door elken verzekerde,
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dan is deze vorm van verzekering niet aantrekkelijk genoeg voor
den verzekerde.

Ook voor het vergoeden voor hulp van specialisten, moet een

rem worden gevonden, daar anders het stelsel te duur is waarbij
de patiënt zelve bepalen kan onder welk specialisme zijn aandoening
moet worden gerangschikt.

Al die bezwaren doen de voorkeur geven aan geldelijke uitkeering
bij ziekte, waaruit dan de kosten voor de geneeskundige behandeling
kunnen worden betaald.

Nadere voorstellen in verband met een Middenstands-Ziekte-
verzekering, afkomstig van het Hoofdbestuur, zijn behandeld in de

79ste Algemeene vergadering te Utrecht in 1928.
Na aanwijzing en aanvulling is het volgende toen aangenomen:

De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst

acht het gewenscht geeo overeenkomst te sluiten met bestaande of
nog op te richten ziekteverzekeringen voor den middenstand, of aan
dergelijke verzekeriogen een zekere sanctie te verleenen, terwijl de
Maatschappij voor den voornaamsten factor, de soliditeit, nooit eenige
verantwoordelijkheid op zich zou kunnen nemen.

II. De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst

late de Middeastandsziekteverzekering over aan het particulier ini-
tiatief,

III. Alleen brenge zij ter kenais, dat als minimum voor een goede ziekte-
verzekering zal worden beschouwd:

a. Vrije artsenkeuze.

à. Geneeskundige hulp voor alle ziekten door huisartsen en specialisten.

c. Verbod de verzekering tusschentijds op te zeggen wegens den
gezondheidstoestand van den verzekerde.

IV. Het Íeit der verzekering brenge geen enkele wijziging in de verhouding
tusschen geneeskundige en patiënt.

V. De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst
blijft diligent ten aanzien van de verdere ootwikkeling van de midden-
standsziekteverzekering.

VI. Het vraagstuk der Middenstandsziekenfondsen worde nader in studie
genomen.

Op voorstel van de afdeeling 's-Grauenhage en O., behandeld
in de Algemeene Vergadering van Juli 1933, heeft het Hoofdbestuur
een commissie benoemd, waarvan het rapport besproken is in de
Algemeene Vergadering te Breda op 2 en 3 Juli 1934.

In die vergadering werd besloten niet verder te gaan dan aan
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de Commissie inzake de Middenstandsziekteverzekering op te
dragen haar rapport uit te breiden over Middenstands-Zieken-
fondsen en over het abonnementssysteem.

25. Gerechteltjk geueeskundlg onderzoek.
(Literatuur: T. r9r5, I, bl. ztzz; T. r9r5, II, bl. 1994; T. 1933, bl. r77t)

In r9r5 heeft het hoofdbestuur der Maatschappij, daartoe ge-
machtigd door een algemeene vergadering, er bij de regeering
op aangedrongen het gerechtelijk geneeskundig onderzoek in
zijn geheel opnieuw te regelen.

Aan het desbetreffende adres aan den minister van justitie,
waarvan de.samenstelling aan Dr. Sikkel werd opgedragen,
ontleenen we het volgende:

Alles wat met het vraagstuk in verband staat, kan hier niet uitvoerig
worden beschreven. Sommige punten kunnen slechts worden aangestipt.
Maar het is toch de bedoeling aan Uwe Excellentie een uader inzicht te
geven in de geheele zaak der gerechtelijke geneeskunde, die meer omvat
dan het onderzoek van lijken oÍ deelen van lijken ia het laboratorium,
hoe belangr-ijk dit onderdeel ook moge zijn.

De gerechtelijke gcneeskunde, welke de toepassing is der geneeskunde

in haar geheeleo omvang met haar natuurkundige hulpwetenschappeu in
dienst van de rechtspleging, is een betrekkelijk jonge wetenschap. De
moeilijkheid kan dus niet onoverkomelijk schijnen om haar ontwikkeling,
haar beteekenis, haar behoeÍten en eiodelijk de gebreken van haar regeling
is ons land na te gaan.

Met de groote vlucht der natuurwetenschappen en daarmede verbonden
die der geneeskundo, verkreeg zij eust haar tcgenwoordige beteekenis
en begon zij over middelen te boschikken, waardoor zij aan de cischon
der rechtsplegiug uaar behooren vermag te voldoen.

Wederkeerig ontwikkelde zich bij den rechter do behoeÍte Íran voor-
liohting DaaÍmate hem do toeaemende waarde van gerochtelíjk genees-

kundig onderzoek bij herhaliag aI duidelijker kon wordon aa,ngctoond.
Do omstandighoid, dat bij de toepassiog vao do strafoaat, naast de

beoordeeling van het misdrijÍ, ook de beoordssling vaa den dader al grooter
plaats vorwierf, Eaakte verdor de taak van do gercchtolijke geneoskuode,

als raadgeeÍster dr justitie, steeds belangrijkor,
Er is dan ook geeu onderdeel der goneeskunde: iawendige geneeskunde,

heolkunde, vcrloskundo, ziolkuade om vau verdero takkoa niet te spreken,
uoch vau do hulpwotcnschappeo: natuur- eo schoikutrdo (vergiftleer) on
plantkunde, dat dst in dienst van den rechter kan wordeo geroepetr.

Na een historisch overzicht van hetgeen zoowel in ons land
als in het buitenland op dit gebied te vermelden valt en dat vooral
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tot strekking heeft om er op aan te dringen, dat alleen bevoegde
personen voor een gerechtelijk geneeskundig onderzoek worden
aange\ryezen, vervolgt het adres:

Steods word het vorzet der geneeskundigen grooter tegen een regeling,
die allen verplicht om, indien zij daartoe worden geroepeD, de rechterlijke
macht ter zijde te staan. Het uitte zich onder meer in do besluiten dor
algemeene vergaderingen oazer maatschappij en in dc daaruit voortg6-
vloeide adressea aan de regeering in de jaren r88r-r889 en 1897.

Het verzet is alleszins gegrond. De gerechtelijke geneeskunde breidt
zich sinds eenige tientallen van jaren, maar voornamelijk in den laatston
tijd steeds uit en werd een wetenschap, welke door haar werkwijze, door
eigen hulpmiddelen een zelÍstandig karakter verkreeg. Zíj omvat zooveel,

dat zij onmogelijk door een enkel persoou kan worden beheerscht.

Al erkent men evenwel dit zeUstandig karakter, het volgende mag daarom
uiet uit het oog worden verloren:

ro. dat het voor den gerechtelijk-geneeskundige wenschelijk, zoo niet nood-
zakelijk blijft, om in verbinding te blijven met de geneeskundige praktijk;

2". d,at het zelfs in een laad als het onze - waar de strafrechterlijke
gevallen, teu minste de groote, niet overtalrijk zijn 

- 
voor den goed onder-

legden arts, indien hij bovendien ia pathologische anatomie ervaren is,

bereikbaar moet schijnea om in niet te langen tijd zich tot een bruikbaar
gerechtelijk-geneeskundige te vormen;

3o. dat de gerechtelijke geneeskunde, evenals de geneeskunde zelf, een

zgn. ervaringswetenschap is. ,,Niet alleen op het kennen, maar ook op het
kunnen komt het aan."

Zoolang dus alle gelegenheid tot oefening onder bekwame leidiag, hetzij
het onderzoek van verwondingen en andere aÍwijkingetr aan levenden,
hetzij aan lijken, ontbreekt, dient elke regeling niet alleen door aanstelling
of aanwijzing van thans bevoegd geachten naar verbetering te streven,
maar ook er voor te zorgetr dat voor anderen, daarbuiten, de gelegenheid

open blijve om in de praktijk, dat wil dus zeggen door wat de rechter be-

schikbaar stelt, zich tot gerechtelijk-geneeskundige te vormen.
'Wie dit thans reeds deed, is aan die gelegenheid tot zelÍoefening in de

praktijk der gerechtelijke geneeskunde veel verplicht.
'Wat is die praktijk ?

In tal vaa gevallen 
- 

en zij zullen steeds meer worden 
- heeft de rechter-

lijke macht, hetzij de oÍficier van justitie, hetzij de rechter van instructie,
behoeÍte aan deskundige voorlichting van natuurwetenschappelijken aard.
Geldt het bijv. een onderzoek naar de toerekenbaarheid van een beklaagde,
een onderzoek naar teekenen van een doorgemaakte bariug, naar de be-
teekenis van wonden, zonder doodelijkeu afloop, maar in verband gebracht
met nadeel voor gezondheid of arbeidsgeschiktheid, de rechter zal bij voor-
keur een psychiater, een verloskundige, eea heelkundige noodig hebben,

Vragen van verloskundigen en heelkundigen aard zullea dikwijls onder
de bevoegdheid van den algemeeneu arts vallen; in andere gevallen echter
slechts door een bijzonderea verloskundige of heelkundige afdoende kunnen
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wordetr beantwoord. Zíj allet zullen hun geneeskundige kennis door studie
en ervaring aan de behoeften van het recht moeten leeren aanpasseo. Voor
hun onderzoek en zoo noodig voor herhaling er van zal meestal alle tijd zijn.

Anders is het gesteld, wanneer een misdaad wordt vastgesteld of be-
vroed, die den dood van den getrofÍene ten gevolge heeÍt. Hier is spoed
vereischte. Tijdens het bezoek, dat de officier van justitie reeds dadet ijk
aan de plaats van het onheil brengt en waarbij hij zich door een genees-
kundige kan doen vergezellen (de Fransche wet spreekt van ,,assister")
zal reeds veel uit het oogpunt van gerechtelijke geneeskunde te zieo. zijo.,

dat voor het verdere onderzoek van het grootste belang kan zijn. De houding
van het lijk, de omgeving lvaarin het wordt gevonden; bij ophanging ver-
schillende kenteekenen van belang voor de vraag: misdaad of zelfmoord;
bij vergiÍtiging menige aanwijzing, die een spoor tot ontdekking van den
aard der vergiÍtiging kan geven of den dader kan helpeo vinden; dit alles
leveÉ een samenhang van verschijnselen, welke de zorgvuldige $,aarneming
en waardeering van een gerechtelijk-getreeskundige vermag te ontdekken
en dienstbaar te maken aan den opbouw van alles, wat betrekking heeft
op het zooeven plaats gehad hebbend ongeval of de bedrevetr misdaad.
Een verzuim, een leemte in dit onderzoek kan later onherstelbaarblijken,
etr juist op eeu belangrijk punt kan dan de schakel ontbreken, die gegevens,

welke nu los vau elkander en zonder beteekenis komen te staan, tot een

belangrijk deel in de bewijsvoering had kunnen verbinden. Voor de vast-
stelling van schuld of onschuld kau zulk een gaping zelfs noodlottig worden.
Hoe eerder de gerechtelijk-geneeskundige iD staat wordt gesteld aan het
onderzoek deel te nemen, zijn vragen te doen richten aan personen, die
inlichtingen kunnen geven, hoe beter en gemakkelijker het voortgezet
onderzoek zal kunnen vorderen en het oordeel kans krijgen om op te klimmcn
tot afdoend bewijs.

Is het eerste oDderzoek ter plaatse geëindigd, dat zal er doorgaans geen

bezwax zijn om het tijk, voor een verderebeschouwingen voor wat daar-
mede verbonden kan zijn, desuoods naar elders te doen overbrengen. Terecht
kan voor deze mogelijkheid op de hedendaagsche verkeersmiddelen worden
gewezen.

Is het dus begrijpelijk, dat de rechter-commissaris, wiens taak en ver-
antwoordelijkheid het is een zaak tot klaarheid te brengen, bij de opsporing
van feiten prijs stelt op de voorlichting van een gerechtelijk-geneeskundige,

dadelijk van af den aanvang van het onderzoek ter plaatse, even duidelijk
schijnt het, dat artsen, die op grooteren afstand wonen eD een werkkring
hebben die hen bindt, bijv. prosectoren van groote ziekeninrichtingen,
zich niet ter beschikking kunnen stellen voor onderzoekingen ver buiten
hun woonplaats, die langen tijd in beslag kunnen nemen.

Navraag bij officieren van justitie en rechter-commissarissea zou onge-
twijfeld aantoonen, dat zij bezwaar hebben tegen een regeling, die niet
in overeenstemming zou zijn met hun wensch om deskundige voorlichting
bij de hand te hebben.

Iets anders is het, voor het verder onderzoek in verbinding gesteld te
zijn met gerechtelijke oatleedkundigen van aÍgelegen plaatsen, aan wie
lijken of deelen van lijken kunnen worden opgezondel, omdat het rle voor-
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keur verdient voor een volledige lijkschouwing, voor microscopisch, spec-

troscopisch, biologisch en ander bijzonder onderzoek, den dienst te erlangen

van bijzonder ervaÍen personen oP dit gebied en van een laboratorium,
dat toegerust is met alle nieuwe hulpmiddelen, die deze takken van weten-

schap thans vorderen.

Er moet dus met twee belangen rekening worden gehouden:

r'. Het belang, dat de oÍficier van justitie en de rechter-conmissaris
hebben bij een onmiddellijk en nauwkeurig onderzoek ter plaatse.

zo. }Jet belang, dat er kan bestaan bij een uitgebreid voortgezet gerech-

telijk-geneeskundig onderzoek en alles wat daarmee verband kan houden.

Aan deze beide belangen ware het best te voldoen door:

a. aanwijzing van artsen, één in elk arrondissement (23) of, indien voor-
loopig het getal der geschikte en beschikbare Personen daartoe te kleiu
mocht blijken of andere overwegingen het doen verkiezen, één in elke

Broep vatr twee of meer aarl elkander grenzende arrondissementen (arron-

dissements-artsen).
Deze aÉsen, die van een osderdeel der geneeskunde, liefst de patho-

Iogische anatomie, bijzondere studie moeten hebben gemaakt en ervaring
verkregen, hebben hun hulp te geven zoo dikwijls de rechterlijke macht
(ook de politie) hun voorlichting noodig heeft.

Zij zorget er voor op de hoogte te blijven van de vorderingen der ge-

rechtelijke geneeskunde en, terwijl zij de praktijk van arts blijven uit-
oefenen, wat juist zoo noodig is voor den algemeenen kijk op veel wat
de gerechtelijke geneeskunde betreft, wijden zij zich bovendien aan het
lverk, waartoe zij elk oogenblik kunnen worden geroepen.

Tredeu zij in een bepaald geval naast oÍficier van justitie en rechter-
commissaris op, dan waken zij er voor, dat bij het onderzoek ter plaatse
niets verloren gaat vaa wat dienstig kan zija voor een aaneengesloten
opbouw van de Íeitenreeks, aan het eind waaryan zij staau. Zij verzamelen,
speuren na, alles met het doel voor oogetr van een mogelijk volgeode
schouwing van het lijk, en kunnen voorkomen dat teekenen, die straks
misschien uitgewischt zijn, onopgemerkt verloren gaan, waardoor de be-
oordeeling ernstig kan worden bemoeilijkt, ja, d,eze, zoowel als een uitspraak
in hooger beroep, geheel onmogelijk kan worden gemaal<t.

Door alle autoriteiten wordt op het groote belang van zulk een eerste
onderzoek van gerechtelijk geneeskundig standpunt gewezen.

à. aanwijzing van hen, aan wie op dit oogenblik, op grond van hun ver-
kregen ervaring, de uit- en inwendige schouw van Iijken en alle onderzoe-
kingen, die er mede kunnen samenhangen, met vertrouwen mag worden
opgedragen.

Is door de regeling ooder a ervoor gezorgd, dat deskundigen in de nabijheid
van elke rechtbank ter beschikking zijn, dan mogen de personen onder ö

zonder bezwaar voor het volgend onderzoek verder aÍwonen.
De arrondissements-arts is verplicht tegenwoordig te zijn bij de lijk-

opening. Hij is in staat vele vragen, die zich daarbij voordoen, te beant-
woorden eD vermag op omstandigheden, die hem hebben getroffen, de
aandacht vau den lijkschouwer te vestigen,
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De arrondissements-arts moet verder het recht hebben om lijkopeningen
buiten zijn weÍkkring als toeschouwer te volgen.

Indien in een deel van het Iand voor een goede rverking der gerechtelijke
geneeskunde noodig blijkt, dat een laboratorium daar worde ingericht,
mag mede bet belang gelden, dat bestaat in de beschikbaarstelling van
hulpmiddelen aan aÉsen, die zich aan gerechtelijke geneeskunde willen
wijden. Het is niet overbodig deze studie in ons land aan te moedigen.

Den arrondissements-arts kan, zooals ook elders, bijvoorbeeld in Pruisen,
geschiedt, eea heelkundige ter zijde worden gesteld.

Door dezen moeten bijvoorbeeld de gevallen van verwonding rvorden
beoordeeld, die niet den dood ten gevolge hebben en waarbij de arron-
dissements-arts het inzicht van een bijzonderen heelkundige behoe{t.

Op de hierboven geschetste wijze zouden voor de rechterlijke macht
steeds drie deskundigen ter beschikking zijn. Onmiddellijk een arrondisse-
ments-axts met een of ander onderdeel der geneeskunde, liefst patholo-
gische anatomie, tot grondstudie, voor het eerste onderzoek; een heel-
kundige voor ernstige verwondingen zonder doodelijken afloop eo dan
ook voor gevallen, waarin een tweede deskundige noodig is; en ten laatste
een deskundige, desnoods buiten het arrondissement of de groep van saam-
gevoegde arrondissementen wonend, maar door den rechter vooraf bij
keuze aangewezen, aar: wien de sectie en het verder laboratoriumwerk kan
worden opgedragen.

Voor vragen op het gebied van inwendige geneeskunde, van verloskunde,
van zielkunde en van tal van onderdeelen kan de rechter bijzonrlere voor-
lichting wenschen. In Duitschland gaat men naar het oordeel van bevoegden
in de splitsing zelÍs te ver, door ook microscopisch, spectroscopisch en

serologisch onderzoek aan afzonderlijke deskundigen op te dragen. Het
spreekt varr.zelÍ, dat een scheikundig onderzoek, de kwantitatieve bepaling
van een vergif, alléén aan scheikundigen (vergiftkundigen) kan worden
toevertrourÀ/d. De verklaring evenwel van het feit, dat in maag, darmen,
hersenen of in andere lichaamsdeelen een vergif in een bepaalde hoeveelheid
is aangetoond, komt weer aan den geneeskundige toe, die het slachtoffer
in zijn ziekte mocht hebben behandeld, èf aan den arrondissements-aÉs,
öf aan den lijkschouwer, die de veranderingen in het lijk \I/aarnam.

Het zou de harmonische samenrverking van de deskundige onderdeelen,

die in een bepaald geval zijn betrokken, zeer bevorderen, indien iD de

regeling een verbindend en toeziend element kon worden opgenomen,

dat waakt tegen verzuim in de waarnenring en tegen onvolledige oÍ onvol-
doend doorwerkte beoordeeling.

Om dit nader uiteen te zetten, moge een vergelijking voorafgaan van
wat enkele wetgevingen bepalen omtrent de wijze, waarop de gerechtelijk-
geneeskundige tot zijn taak wordt geroepen. Wij kunnen daarin drie stelsels

onderscheiden.

ro. !f et vrij e stels el, met geheel vrije keuze door de rechterlijke
macht uit alle aÉsen, zonder eenig voorschrift voor het werk van den

drskundige. Het zuiverst voorbeeld vindt mea bij ons te lande (als men

het nimmer uitgevoerde Kon. Besluit r8r8 buiten rekening laat).
2". He t gebonden stelsel,hetstelselvan de ambtenaren en van
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het voorschrift voor den arbeidsgang der deskundigen: in Oostenrijk en

Duitschland in verschillende van zijn staten, benevens in enkele kantons
van Zwitserland. Daar is het gerechtelijk geneeskundig onderzoek in drie
instantiën voorzien, en in Pruisen is zijn beloop aangegeven door het
,,Regulativ Íiir das Verfahren der Gerichtsàrzte bei den gerichtlichen Unter-
suchungen menschlicher Leichen" van 1875, welk ,,Regulativ" 4 Jan.
r9o5 is veranderd in: ,,VorschriÍten fiir das Verfahren" eaz. Deze ver-
andering, die mede op voorstel van Pl aczek het beste opnam van wat
de andere staten van Duitschland, vooral Beieren, in hun regelingen hadden
gelegd, heeft echter nog niet den stoot kunnen geven tot een voorschrift,
dat voor het geheele Duitsche rijk geldt. ,,Die Erlàuterungen zu den Vor-
schriÍten" enz. van prof. J. O r t h te Berlijn bieden den leidraad voor
hetlvettelijk voorschriÍt.

3o. H e t g e m e n g d e s t e I s e 1; in Frankrijk, waar de keuze van den

rechter beperkt is door een bij de wet vereischte lijst van geneeskundigen;

in Zwitserland, rvaar wel uit alle artsen kan worden gekozen, maar waar
in sommige kantons de gerechtelijk-geneeskundige onder toezicht staat
van een bepaald lichaam, den ,,Conseil de Santé", zooals in het kanton
,,Vaud" of waar zijn rapport, vóór het in het geding dient, onderworpen
wordt aan het oordeel van een gelijksoortigen ,,Conseil", wat in Bern het
geval is.

Dat het geheel vrije stelsel, zooals bij ons, groote nadeelea heeft, schijnt
ook in Frankrijk reeds vroeg te zijn gevoeld. Althans verzoekt een minis-
terieele aanschrijving van 30 Sept. 1826, hernieuwd 3o Aug. 1848, aan

de betrokken autoriteiten om de gerechtelijk-geneeskunöge onderzoekiageo
slechts toe te vertrouwen aan. personen ,,instruits, expérimentés et capables

de les bien Íaire", ook omdat ,,quand mëme il serait possible de recommencer
avec succès, ce qui a été mal fait dans le principe, il en résulterait toujours
un surcrolt de dépense, qu'on aurait prévenu par unechoixpluséclairée".

De ,,Procureurs de la République" moesten reeds bij voorbaat hun
keuze doen door een lijst van geneesl<undigen sameD te stellen, die in een

bepaald geval vóór alle anderen zouden worden geroepeu. De lijst werd
door de Procureurs zelf opgemaakt. Of in dit laatste de oorzaak ligt voor
de geheel onvoldoende werking van de maatregel, kan niet worden aan-
getoond, maar zeker is het dat zij geen nut opleverde. Bij decreet van
zr November 1893 wordt opnieuw bepaald, ,,dat jaarlijks voor het ressort
van ieder Hof van Appèl eeo lijst zal worden opgemaakt van gerechtelijk-
geneeskundigen, aan wie uitsluitend het verrichten van expertises zal
mogen worden opgedragen".

Aan de inschrijving van t8z6 en r84z had men zich weinig gestoord.
Het blijkt niet, op welke wijze deze lijst, in 1893 vereischt, tot stand

komt en of - 
wat toch bepaald noodig zou zijn 

- 
van getreeskundige

zijde, bijv. vatr eenig verantwoordelijk lichaam in geneeskundige zaken
bevoegd, medewerking er aan wordt verleend. Indien geeo waarborgen
worden gevraagd oÍ voorgeschreveo zijn voor de deskundige samenstelling
ervan, zal bovengenoemd decreet hoogstrvaarschijntijk al eveumin wat
uitgericht hobben als de vroegere miaisterieele aanschrijviogetr. Imrners,
Iet eenige verschil tusscbea een gebeel vrijo keuze van den rechter en
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eefl, gebonden door een jaarlijks eveneens door den rechter op te maken
lijst, zou hierin bestaan, dat de keuze, in plaats voor elk geval afzonderlijk,
eeuvoudig geschiedt vooraf en voor alle gevallen, die zich in den loop van
een jaar kunnen voordoen, tegelijk. De keuze blijft in handen van «leu

rechter, en men verkrijgt niet de zekerheid, dat hij 
- 

in geneeskundige

zaken onbevoegd - de bekwaamste personerr tot zijn hulp zal krijgen.

Het zou van belang zijn te kunnen vaststellen of de regeling, door de

w'et van r89z mogelijk gemaakt en in 1893 ingevoerd, in Frankrijk ten
genoege werkt van rechterlijke macht en geneeskundige, en in hoeverre

zij de gebreken van geheel vrije keuze vermocht weg te nemen of te ver-
kleinen.

Het gebonden stelsel laat den rechter geen keuze, geeft hem een stel
ambtenaren en vergunt hem alleen in bijzondere gevallen ook andere des-

kundigen te raa<lplegen.

In Pruisen en in Beieren zijn de hoogere instantiën niet aan personen

maar aan colleges opgedragen. De voordeelen, die een dergelijk bij de wet
voorzien hooger beroep geeft, mogen niet miskend'rvorden. Wie
het gerechtelijk-gcneeskundig onderzoek gaat regelen, dient ook zijn aan-
dacht te wijden aan dit onderzoek in tweeden aanleg, dat tot zooveel ver-
wikkelingen aanleiding kan geven.

Indien men het niet aan één persoon, maar aan een college opdraagt,
biedt het bovendien gelegenheid om de beoordeeling der rapporten van
<le gerechtelijk-geneeskundigen der eerste instantie aan twee verschillende
leden, tot referenten aange.lvezen, op te dragen, die onafhankelijk van
elkaar hun verslag opmaken. Beide verslagen worden in het voltallige
college behandeld. Zoodoende rvordt in hooger beroep een uitspraak op
gerechtelijk-geneeskundig gebied verkregen met een grooten waarborg
en een voldoend gezag.

Bij ons, waar de rechter in trvijfel een anderen deskundige oproept voor
een nieuw onderzoek, heeft een uitspraak in verderen aanleg geen andere
beteekenis dan die van een zooveelsten deskundige.

Zijn d,e uitspraken der deskundigen met elkaar in strijd, dan heeft de
rechter, die eigenlijk niet in staat is over die uitspraken te oordeelen, een

keuze te doen. De strijd tusschen deskundigen ter terechtzitting biedt
niet den grootsten waarborg voor het vinden van de waarheid. Het gevaar,

dat de eigenschap, waarover de deskundige liefst moet beschikken om
zijn rapport helder te kunnen toelichten, zijn overtuiging krachtig te kunnen
verdedigen, hem in den openbaren strijd tot spitsvondigheid verleidt,
zal aiet geringer worden, indien straks onder een nieuwe wet het aantal
deskuadigen nog zal toenemen. Terecht is voor den beklaagde bij het nieuwe
ontwerp-wetboek voor straÍvordering de waarborg verhoogd tegen een-
zijdige beoordeeling. Maar even zeker zal dan ook de waarborg moeten
worden bevestigd aan den kant van de rechterlijke macht en haar een
deugdelijk samenstel van gerechtelijk-geneeskundige rverkzaamheid tot:
hulp dienen te worden verzekerd. Hiertoe kan nu ook de regeling vau hetr
hooger beroep mederverken; zij kan de waarde van art. 239 van het ontwerp-
wetboek van strafvordering vergrooten.
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Een blijvend ingesteld college voor tweeden aanleg vermag bovendien
een zekere eenheid in de werkwijze der gerechtelijke artsen te bevorderen.
Het kan, zooals in Bern, waar het rappoÉ door den ,,Conseil" wordt nage-
zien, een verzuim in de opsporing van feiten nog tijdig ontdekken en dan
doen herstellen, èf, bij een voldoende bijeenbrenging der feiten, Íouten
in de afleiding, in het betoog zicn eu dit zoo noodig geregelder, zijn uiteen-
zetting klaarder helpen maken, wat immers voor den oordeelenden rechter
van zooveel gewicht is. De meeste zaken zijn niet de groote, de gerucht-
makende, die de openbare aandacht naar de terechtzitting trekken, waar-
door leemten oÍ begane fouten meer onder haar kritiek komen.

De kleinere zaken missen in dit opzicht iets, dat kan worden aangevuld
door een college, dat, gesteund door een groote ervaring, die het verkrijgt,
een invloed ten goede op de deugdelijkheid, de volledigheid, het weten-
schappelijk karakter der rapporten zal uitoefeneu, die hun waarde en
bruikbaarheid verhoogt.

Voor ons land zou waarschijnlijk het best een regeling voldoen, welke
het karakter van het gemengde stelsel draagt en bij de verwezenlijking
waarvan de onontbeerlijke eenheid en deugdelijkheid van het werk meer
door leidend dan door dwingend verband tot stand komen.

De geheele vrijheid, de ongeregeldheid heeÍt bij ons evenals in Frankrijk
ge{aald. Weldra honderd jaren lang leeÍt de toestand van achterlijkheid
in ons land voort. Niemand, tot oordeelen in staat, heeft ooit iets goeds

er van kunnen zeggen. Integendeel, er bestaat eetr literatuur van klachten.
De nadeelen van dat geheel vrije stelsel vloeien
voor een groot deel voort uit de verkeerde meening,
dat elke getreeskundige bekwaam is voor de taak
van gerechtelijk-geneeskundige en dat de rechter
deze bekwaamheid zou kunnen beoordeelen ter be-
paling van zijn keuze.

Maar verder verkleint deze algeheele vrijheid, die de gerechtelijk-ge-
neeskundige gevallea over allen verdeelt, de gelegeuheid voor ervaring
en studie van hen, die wenschen in deze wetenschap zich te ontwikkelen.

Dit rvordt atrders door de aanstelliug van arrondissements-artsen. Wat
over allen verdeeld was, wordt dan alleen hun werk.

Terwijl tot op hedon voor de geneeskundigen de prikkel ontbreekt om
zich op de studie der gerechtelijke-geneeskunde toe te leggen, schept meo
door de geschetste regeling een kring van a.rtsen, die dit belangrijke, maar
in ons land verwaarloosde onderdeel der geneeskundige bemoeiing kan
behaÉigen. In dien kring viodt alles, wat voor de gerechtelijke-geneeskutrde
en haar ontwikkeling van belang is, bespreking en bestudeeritrg.

Of het arbeidsveld dàn, nadat het slechts voor enkelen beschikbaar zal
zijn, voor dezen voldoonde gelegenheid zal biedon tot oefening en ervaring,
moet worden afgewacht.

Het is mogelijk dat de arrondissements-artsen slechts raadgevers blijven
voor het aanvankelijk onderzoek, maar even mogelijk en zelfs waarschijn-
lijker is het, dat uit hun midden bij een nauwgezette keuze, maunen zich
zullen vorm,en, die, aanvankelijk in eenvoudige €n geleidelijk io samen-
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gestelder zaken, ook het verder gerechtelijk-geneeskundig onderzoek in
een of meer zijner onderdeelen zullen kuonen verrichten. Er zijn gevallen,
die een zó6 veelzijdig onderzoek eischen, dat onmogelijk één persoon dit
voor zijn rekening zou mogetr nemen. Een verdeeling van arbeid zal in de

toekorrrst met de toeneming der hulpmiddelen allicht in steeds kleinere
onderdeelen noodig blijken. Ook nu reeds zal het voorkomen dat een arts,
in gerechtelijk-geneeskundige zaken bevoegd geacht, er de voorkeur aan

geeít bijzondere onderzoekingen, bijvoorbeeld op het gebied der serologie,

aan anderen over te laten.
Floofdzaak is, dat er een begin worde gemaakt

met een o!ganisatie, die een aantal personen aan
den dienst ten behoeve van de rechterlijke macht
verbindt.

Dan kan de praktijk, ten bate van enkelen, vormend gaan werken, terwijl
thans haar lessen veelal verloren gaan.

Omdat in dit opzicht alles verzuimd is, moet elke regeling evenzeer deze

vorming bevorderen als voorzien in de behoeÍteD. aan deskundigen voor
het oogenblik.

Het moet van groot belang schijnen, zooals hiervoor reeds is aangegeven,

aan het hoofd van deze regeling een college te plaatsen, dat duurzaam de
belangen der gerechtelijke geneeskunde onder zijn hoede necmt.

Dit college, samengesteld uit vertegenwoordigers van die onderdeelen
der geneeskunde en van haar hulpwetenschappen, rvelke doorgaans in
dienst van de rechterlijke macht worden geroepen, kan veel nuttig rverk

doen, kan leiding geven en toezicht houden.
Hoe meer deskundigen in een geval betrokken zijn, hoe grooter beteekenis het

werk van zoodanig college heeft voor het verband van het om volledigheid en
nauwkeurigheid in onderdeelen gesplitste, maar op één doel gerichte
onderzoek.

Zijn d,e rapporten gereed, het college is het toeziend oog, dat verzuimen
nog tijdig achterhaalt, tegenspraken docr hernieuwd onderzoek toetst.
Zoowel door zijn samenstelling als door de groote ervaring, die het zich
veru,erÍt, is het een bevoegd lichaam voor hooger beroep, een

betrouwbare vraagbaak voor de rechterlijke macht, ook waar deze soms
personen als deskundigen heeft aan te wijzen buiten degenen, met wie zU

gewoonlijk samenwerkt.

Uit dit adres (voor het geheel verwijzen wij naar het T.),
blijkt duidelijk het standpunt der Maatschappij, waarin voor den
gewonen praktischen arts dit ligt opgesloten, dat hij zich niet late
verleiden om op te treden als,,bevoegd gerechtelijk geneeskundige".

Van een officieele erkenning van het beginsel, dat deskundige
voorlichting aan rechterlijke en politioneele ambtenaren slechts
kan geschieden (althans bewedigend) door in bijzonder op dit
terrein gevormde en ervaren personen, is nog steeds niets gekomen.
Wel hebben eenige rechtbanken zich in de praktijk tot stelregel ge-
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maakt van zulke gevorÍnde krachten gebruik te maken, doch er zijn
altijd nog arrondissementen, waar dit niet het geval is en waar
collegae zich laten vinden secties en aanverwant onderzoek,
zelfs verder afliggend onderzoek, te verrichten, omdat zij niet
beseffen hoe moeilijk en verantwoordelijk dit werk is. Een behoor-
lijke gelegenheid tot opleiding is er niet, wij missen nog steeds een

criminologisch instituut.

26. Al§emeen blndende besluiten.
De statuten der Maatschappij bepalen in artikel 22 op welke

wijze een besluit kan worclen genomen, waaraan alle leden der
Maatschappij verplicht zíjn zich te houden. Ztilk een besluit -een algemeen bindend besluit, in tegenstelling met een

bindend besluit eener af deelin g (ziebl. tl3) - verkrijgt
eerst kracht, indien het bij referendum door 3/r der uitgebrachte
stemmen wordt aangenomen.

Alle algemeen bindende besluiten moeten om de ro jaar worden
herzien. Overtreding van een algemeen bindend besluit kan verlies
van het lidmaatschap ten gevolge hebben.

Bij overtreding zijn de afdeelingsraden en de Raad van Beroep
verplicht het opleggen van een hooge boete in overweging te nemen.

Dit laatste geldt ook voor de bepalingen in het huishoudelijk
reglement die steun of uitbreiding geven aan hetgeen het algemeen
bindend besluit inzake ziekenfondsen voorschrijft.

ALGEMEEN BINDEND BESLUIT INZAKE HET
DEELNEMEN AAN ZIEKENFONDSEN.

Na een uitvoerige en diepgaande bespreking in de algemeene
vergadering te 's-Gravenhage op 8, 9 en ro Juli r9rz, werd met
algemeene stemmen het bindend besluit aangenomen, dat daarna
in een referendum zijn bevestiging vond.

Dat besluit luidde als volgt:
De leden van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der ge-

neeskunst verbinden zich, niet deel te nemen na r September tgt2 aan
eenig nieuw op te richten ziekenfonds of aan eenig ziekenfonds, dat volgens
de bepalingen van een in te voeren ziektewet toegelaten is, tenzij in de
statuten aan de volgende hooÍdvoorwaarden is voldaan:

ro dat alle geneesheeren, die te goedernaam en Íaam bekend zijn enwier
geur'one werkkring zich over het gebied van het ziekenfonds of over eea
deel daarvan uitstrekt, het recht hebben als deelnemer tot het ziekenfonds
toe te treden, hetzij als huisarts, hetzij als specialist;
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zo dat iu het bestuur cn iu de algemeene vergadering, noch aan de leden,
noch aan de apothekers, noch aan een dezer groepen vereenigd met derclen,
een grootere macht is toegekend dan aan de geneesheeren;

3o dat een welstandsgrens voor gezinnen en een voor alleenstaande personen
is vastgesteld, waarbij het maximum voor gezinnen het bedrag vart I tzoq.-
's-jaars, voor alleenstaande personen het bedrag van I 8oo.- 's-jaars,
det mag overschrijden;

40 dat uitdrukkelijk is bepaald, dat de geneesheeren niet gedwongen worden
verklaringen aí te geven omtrent arbeidsongeschiktheid van ziekenÍonds-
leden, die oDder bun behandeling zijn of geweest zijn;
en ondey de oooruaarde, dat bij de len uifuoeylegging aan dit algemeen

bindend besluit
het hooÍdbestuur, gehoord de centrale commissie voor de beroepsbelangen
en het centraal comité tot behartiging van het ziekenÍondswezen, vatt
dit bindend besluit tijdelijk dispensatie kan verlcenen voor die zieken-
Íondsen, welke krachtens eeD overgangsbepaling in de ziektewet tijdelijk
toegelaten zijn.

Het besluit gold toen alle nieuw op te richten ziekenfondsen.
Daarbij werd bepaald, dat aan de geneeskundigen in het bestuur
van die fondsen en in de algemeene vergadering van die fondsen
niet minder macht mocht worden toegekend dan aan één van de

andere groepen in het bestuur.
Bij de herziening in rgrT \Merd het bindend besluit eenvoudiger

gesteld en werd bepaald, dat de leden niet zouden medewerken
aan ,,uitgesloten ziekenfondsen"; de bestuurseisch echter bleef
voor alle nieuwe fondsen gehandhaafd.

De cijfers voor de welstandsgrens werden uit het besluit ge-

llomen en daarvoor in de plaats \Merd bepaald dat:
,,plaatselijk een welstandsgrens moet rvorden vastgesteld voor gezinnen

en alleenstaande personen, ten genoege van het hooÍdbestuur der
Maatschappij".

Ook is toen aangenomen dat ziekenfondsen, opgericht vóór r
September rgr2, niet zouden worden beschouwd als uitgesloten
ziekenfondsen.

Bij de herziening en wijziging in r9z3 is met een overgangs-
bepaling voor de ziekenfondsen, die op r September rgrz be-

stonden, voor alle ziekenfondsen geëischt, goedkeuring van statuten
en reglement of het sluiten van een overeenkomst.

Omtrent de ziekenfondsen, die op r September Í9r.2 bestonden,
\ilerd bepaatd dat de leden der Maatschappij, zich aan die fondsen
konden verbinden, onder goedkeuring van het hoofdbestuur.

De bestuurseisch, die voor alle ziekenfondsen gold, heeft men
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toen beperkt tot de ziekenfondsen, die zijn opgericht door en zijn
eigendom van de Maatschappij voor Geneeskunst.

De bestuurseisch v/as reeds vastgelegd in het huishoudelijk
reglement der Maatschappij in r9r5 en bleef behouden bij de her-
ziening van het reglement in tgz5.

Daarin staat voorgeschreven, dat in de vergaderingen van het
bestuur van het Maatschappij-ziekenfonds en in de algemeene

vergadering van zulk een fonds, noch aan de verzekerden, noch
aan de apothekers een grootere macht mag worden toegekend
dan aan de geneeskundigen.

Deze pariteit van de drie groepen is als minimum reglementair
vereischt om een ziekenfonds Maatschappij-ziekenfonds te mogen
noemen.

Na de reglementaire herziening in r9z3 werden, in verband met
de herziening van het huishoudelijk reglement der Maatschappij,
nog een paar wijzigingen aangebracht, die in 19z6 in de algemeene
vergadering te Rotterdam werden aangenomen en daarna onder-
worpen aan een eindstemming.

De reglementair vereischte herziening in 1933 werd uitgesteld.
Ook bij de behandeling in 1934 ontmoetten de door het hoofd-
bestuur voorgestelde wijzigingen zoo veel bezwaren in de alge-
meene vergadering, dat voorloopig weer voor een jaar het bindend
besluit ongervijzigd gehandhaafd bleef.

Het luidt thans nog, zooals het in 19z6 werd gewijzigd, als volgt:

Art. r. De Iedcn van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der
geneeskunst verbinden zich, niet mede te werken aan eenig zieken-
Íonds, waarvan de statuten en reglementen niet zijn goedgekeurd

door het hoofdbestuur, behoudens het bepaalde in art. 4.
Onder,,ziekenfonds" u'ordt tevens verstaan elke door het hoofd-
bestuur daarmede gelijk te stellen instelling.

Art. z. De leden van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der
geneeskunst verbinden zich, aat de verzekerdeD. van een zieken-
Íonds, dat niet voldoet aar^ art, r, slechts hulp te verleenen op
de vocrwaarden, die door het hoofdbestuur zijn vastgesteld.

Art. 3. Geen goedl<euring kan worden verleend aan de statuten en regle-
menten van eenig ziekenÍonds, tenzij daarin voldaan is aan de
volgende voorwaarden:

re. dat alle huisartsen en specialisten, leden der Maatschappij,
wier gewone werkkring zich uitstrekt over het gebied van het
ziekenfonds of over een deel ervan, het recht hebben als deel-
nemer toe te treden.

ze. dat de verzekerdeo de vrije keuze hebbon uit de sub re ge-
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noemde geneeskundigen, voor zooveÍ deze met de keuze ge-

aoegeo Demen.

3e. dat de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden voor de deel-
nemers zijn geregeld ten genoege van het hoofdbestuur.

4e. dal, tengenoege van het hoofdbestuur der Nederlandsche maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst, voor gezinnen en
alleenstaande personen plaatselijk een welstandsgrens is
bepaald.

5e. dat uitdrukkelijk is bepaald, dat de geneesheeren niet gedwon-
gen u'orden verklaringen af te geven omtrent arbeidsonge-
schiktheid van ziekenfondsleden, die onder hun behandeling
zijn of geweest zijn.

Art. 4. In afwijking van het in de vooraÍgaande artikelen bepaalde kunnen
de leden der Maatschappij zich, onder goedkeuring van het hooÍd-
bestuur, verbinden aan ziekenfondsen, die op r September tgt2
bestonden, zoo lang zij niet ter medewerking aan de uitvoering
van een ziekleverzekeringswet of door andere omstandigheden
zoodanig gereorganiseerd worden, dat art. 6 op hen wordt
toegepast.

Bovendien kunnen zij zich verbioden aan ziekenfondsen, met
welke door de Maatschappij een contract is gesloten.

Art. 5. Het hoofdbestuur kan in bijzondere gevallen, de betreffende Com-
missies voor de beroepsbelangen gehoord, tijdelijk dispensatie van
een oÍ meer der voorafgaande bepalingen verleenen.

Art. 6. Deelneming aan de in art. 4 genoemde ziekenÍondsen, die vóór
r September tgtz zijo. opgericht, en waarmede door de Maat-
schappij geen overeenkomst is gesloten, kan door een algemeen

bindend besluit of door een door het hoofdbestuur goedgekeurd

bindend besluit der betrokken aÍdeelingen of erkende vereenigingen
worden verboden.

Dit algemeen bindend besluit vindt, wat zijn karakter betreft,
steun in de bepalingen van het huishoudelijk reglement der Mij..

Reeds in r9r5 was bij art. 18 het volgende bepaald:

,,Geen lid mag gaan deelnemen aan een onderneming, een rechtspersoor:-

lijkheid bezittend lichaam oÍ een instelling, op ziekenfondsgebied van welken
aard ook, tenzij hij daartoe de goedkeuring van het hoofdbestuur heeft
verworven.

In spoedeischende gevallen beslist voorloopig de aÍdeelingsraad.
Geen lid mag individueel of collectieÍ gaan medewerken aan de uitvoering

van andere overeenkomsten, die ten doel hebben het verleenen van genees-

kundige hulp aan ziekenÍondsleden, dan die welke door of met goedkeuring
van het Hooídbestuur worden gesloten.

De lijst der verboden ziekenfondsen wordt ieder jaar door het hoofdbestuur
ter keuuis van de leden gebracht.

Op het lid, dat in strijd handelt met dat artikel, kan het tuchtmiddel
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worden toegepast, bedoeld in art. r83b, al of niet gepaard gaan<le me

oplegging van geldboete; bij herhaalde overtreding evenwel kan het
tuchtmiddel, bedoeld in art. r83c, worden toegepast."

In het huishoudelijk reglement 'uarl Íg2S luidt het artikel (thans
aÍt. 22) als volgt:

,,Geen lid mag als geneeskundige gaan deelnemen aan een ziekenÍonds of
een daarmede in eenigerlei opzicht gelijk te stellen iostelling, uitgezonderd
de in art. zr genoemde, tenzij hij daartoe de goedkeuring van het H.B.
heeft verworven.

In spoedeischende gevallen of bij twijfel of instellingen met ziekenfondsen

zijn gelijk te stellen, of bij twijfel of een deel dergeneeskundigepraktijkmet
ziekenfondspraktijk is gelijk te stellen, beslist het D.8., na de H.C. en de

S.C. en de persoonlijk daarbij betrokken geneeskundigen of hun gemach-

tigden te hebben gehoord.

Leden, mogen noch persoonlijk, noch gezamenlijk, gaan medewerkeo aan
de uitvoering van andere overeenkomsten, die ten doel hebben het verleenen

van geneeskundige hulp aan ziekenÍondsleden, dan die, welke door oÍ met
goedkeuring van het I:I.B. worden gesloten.

Geen lid mag zonder goedkeuring van het H.B. blijven deelnemen aan

ecn der in dit artikel genoemde instellingen, wanneer door wijziging van het
reglement dier instelling oÍ op andere wijze de voorwaarden zijner deelneming
rvorden veranderd.

Op het lid, dat in strijd handelt met dit artikel, kan het tuchtmiddel
rvorden toegepast, bedoeld in art. 3oo, b.; bij voortgezette oÍ herhaalde over-
treding kan het tuchtmiddel, bedoeld in art. 3oo, c. worden toegepast, in
beide gevallen gepaard met het opleggen van een geldboete van ten hoogste

f ro.ooo."

Art. 3oo van het tegenwoordige huishoudelijk reglement be-
paalt, dat bij overtreding van een bindend besluit of van aÍt. 22,

de raden verylicht zijn het opleggen van een hooge boete in over-
ïyeging te nemen.

ALGEMEEN BINDEND BESLUIT INZAKE ZIEKTEYER.
ZEKERING VOOR DEN MIDDENSTAND.

Voorts heeft de Maatschapplj in ry24 een algemeen bindend
besluit genomen betreffende het deelnemen aan ziektever-
zekeringen voor den middenstand, luidende als
volgt:

,,De leden der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der genees-

kunst verbinden zich, direct noch indirect, mondeling noch schriftelijk,
met ziekteverzekeringsmaatschappijen voor den middenstand of daarmede
door het hoofdbestuur gelijk te stellen instellingen, overeenkomsten tot
het verleenen van geneeskundige hulp aan haar verzekerden aan te gaan,

te bestendigen of voor te bereiden."
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Uitvoerige mededeelingen over het tot stand komen van het
algemeen bindend besluit zijn opgenomen op bladz. r53 en volgende.

In de Algemeene Vergadering, gehouden te Breda op 2 en 3 Juli
1934, werd besloten in dit bindend besluit, dat volgens de be-
palingen van het reglement moest worden herzien, voorloopig
voor een jaar, geen veranderingen aan te brengen.

De vergadering wilde afwachten rvat, in verband met het aan-
vullend rapport inzake Middenstands Ziekteverzekering, omtrent
dit onderwerp nog nader zou worden beslist.

Ín t9z6 werd nog een derde algemeen bindend besluit genomen.
Er bestond toen gegronde vrees, dat instellingen zouden in het
leven worden geroepen met het doel, werkgevers aan controleerend
geneeskundigen te helpen. De controleerend geneeskundigen
zouden daarmede komen in een positie, afhankelijk van onder-
nemingen, die winst beoogden door het beschikbaar stellen van
controleerend geneeskundigen.

Dit besluit luidt als volgt:

ALGEMEEN BINDEND BESLUIT
INZAKE GENEESKUNDIGE CONTROLEURS.

Geen lid mag deelnemen of werkzaam zijn in welke íunctie ook, aan

een onderneming, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, of een

instelling, die zonder zelf risicodraget te zija, zich al oÍ niet uitsluitend
bezig houdt met het verschaÍfen van geneeskundige controleurs aan
werkgevers.

In geval van twijfel of een onderneming, een rechtspersoonlijkkeid
bezittend lichaam, of een instelling, zonder zelf risicodrager te zijn, zich
bezig houdt met het verschaffen van geneeskundige controleurs aan

werkgevers, is het oordeel van het hoofdbestuur dienaangaande beslissend.
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Besluiten en Re§,eling,en.
B. Van de Àfdeellngen.
1. Blndende besluiten.

(Literatuur: T. rgz5, I, bl. 33z; LÍ, bl. 2647, 2847 ; T. rgz7, bl. 2to, 5o7, 6to,
to87, zgo5; T. 1933, bl. 463).

Volgens het huishoudelijk reglement der Maatschappij, Art. r8z,
heeft elke afdeeling het recht besluiten te nemen, waaraan al
haar leden verplicht zijn zich te houden (r.g.n.bindend besluit)
en waarvan de overtreding wordt gestraft met een der tucht-
middelen, genoemd in het huishoudelijk reglement, d.w.z. met
schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste één jaar, en
boete of met verlies van het lidmaatsctrap. Wil zulk een besluit
rechtsgeldigheid hebben, dan dient bij het nemen daarvan aan
de volgcnde voorwaarden te zijn voldaarr:

a. dat het bcstuur der aÍdeeling binnen drie dagen
na het nemen van zijn besluit tot het indienen van
het voorstel, of na de ontvangst van zulk een voor-
stel van een der Ieden, dit voorstel, voorzien van
eeD duidelijke toelichting, aan het hooÍdbestuur
heeft medegedeeld;

b. dat het voorstel op de agenda der uitge-
schreven vergadering is vermeld;

c. dat aan alle, niet ter vergadering aanwezige
leden, gelegenheid wordt gegeven gedurende de
eerste tien dagen kennis te nemen van het bespro-
kene ter vergadering eÍl hun stern op een door
hen onderteekend stembriefje uit te brengen;

d. dat ten minste drie vierden van alle uitge-
brachte stemmen zich vóór het besluit hebbeq ver-
klaard;

e. dat het besluit aau- de goedkeuring van het
hoofdbestuur wordt onderworpen, nadat de min-
derheid of een Iid der minderheid in de gelegen-
heid is gesteld binnen tien dagen bezwaren bij
het hoofdbestuur in te dienenen dat hethoofd-
bestuur toestemming tot de tenuitvoerlegging
heef t gegeven.
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In de reglementen der afdeelingen wordt het tijdstip bepaald,
waarop een bindend besluit in werking treedt. Tusschen de
kennisgeving van het afdeelingsbestuur aan de leden, dat een
bindend besluit is tot stand gekomen, en het in werking treden
van dat bindend besluit mogen niet meer dan tien dagen verloopen.

Is een bindend besluit van een afdeeling van kracht geworden,
dan is elk lid der Maatschappij, wanneer hil zich bevindt binnen
het gebied van die afdeeling of zljn handelingen tot het gebied
van die afdeeling uitstrekt, verpliclrt zich daaraan te houden.

De bindende besluiten moeten telkens binnen de 5 jaar worden
herzien.

Vele afdeelingen hebben een bindend besluit genomen in over-
eenstemming met het algemeen bindend besluit inzake zieken-
fondsen der Maatschappij. Die besluiten zijn, wat de redactie
betreft, verouderd en niet meer van belang door het algemeen
bindend besluit en door het bepaalde in artikel 22 van het huis-
houdelijk reglement der Maatsch"pprj.

Hier volgen de overige door afdeelingen en erkende vereenigingen
genomen bindende besluiten.

APELDOORN EN O. (26 September 1933).

Het is den behandelenden geneesheer, behoudens in bijzondere gevallen,

ter beoordeeling van diens afdeelingsraad, verboden mededeelingen te
doen betre{fende aard of duur eener ziekte, oÍ de arbeidsgeschiktheid zijner
patiënten, aan uitvoeringsorganen der ziektewet, hun ambtenaren oÍ con-
troleerende geneesheeren. Dit verbod geldt niet voor inlichtingeD aan

controleerende geneesheeren, die den patiënt tijdens zijn ziekte hebben
gezíen,

ARNHEM EN O.

r. (r8 Juni r93r).
De leden der afdeeling Arnhem en O. verbinden zich op geen wijze in

relatie te treden met het Arbeiders Ziekenfonds te Oosterbeek, opgericht
door de Landelijke Federatie.

Zij vcrplichten zich betref{ende elken arts die zich aan dit fonds verbindt,
met hem geen collegiaal verkeer te onderhouden.

z. (6 Juli r93z).

De leden der afdeeling Arnhem en O. verbinden zich niet toe te treden
tot, of in relatie te treden met andere ziekenfondsen dan die der Nederl.
maatschappij tot bevordering der geneeskunst werkende te Velp, Rheden,

de Steeg, Ellecom, Dieren, Doesburg, Gem. Angerlo, Heteren, Driel en de

omgeving van die plaatsen, voor zoover de oprichting van die andere zieken-

Íondsen is geschied na r Januari rg3z, oÍ na dien datum bekend is geworden.
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3. (ó Juli t93z).
De leden der afdeeling Arnhem en O. verbinden zich de relatie met de

reeds vóór r Januari r93z bestaande ziekenfondsen op bovengenoemde

plaatsen te verbreken en in geen enkel opzicht met die fondsen contact
te onderhouden, indien deze fondsen zich aansluiten of mochten blijken
aangesloten te zijn bij de Landelijke Federatie van Ziekenfondsen, het
Roomsch Katholiek Werklieden Verbond of andere dergelijke lichamen,
voor zoover de aansluiting mocht leiden tot direct contact met deze lichamen,
of tot een bestuur, in hoofdzaak bestaande uit verzekerden.

4. (6 Juli t93z).
De leden der aÍdeeling Arnhem en O. verbinden zich betreffende elken

arts, die zrc}:, aar: een in den zin der eerste of tweede alinea uitgezonderd
fonds verbindt, met hem geen collegiaal verkeer te onderhouden.

5. (Erkeude Vereeniging van Specialisten).
(29 April 1934).

De leden der Arnhemsche specialisten-vereeniging verbinden zich,
aÍgeziet van de spreekuren in de ziekenhuizen, slechts op één plaats in de
gemeente Arnhem spreekuur te houden, tenzij om bijzondere redenen af-
u,ijking van dit besluit'rvordt goedgekcurd door den afdeelingsraad.

ASSEN EN O.

r. (7 Nov. t933).
De leden der afdeeling Àssen en O. verbinden zich n i e t toe te treden

tot oÍ in relatie te treden met andere ziekenfondsen, dan die der Nederland-
sche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, werkend binnen het
gebied van hun aÍdeeling, met uitzondering van die fondsen, waarmee een
door het Hoofdbestuur goedgekeurde contractueele verhouding bestaat.

(7 Nov. 1933).

De leden der aÍdeeling Assen en O. verbinden zich de relatie met de reeds
vóór r Januari rg3z bestaande ziekenfondsen op bovengenoemde plaatsen
te verbreken en in geen eDkel opzicht met die Íondsen contact te onderhouden
indien deze fondsen zich aansluiten of mochten blijken aangesloten te zijn
bij de Landelijke Federatie van Ziekenfondsen, het Roomsch Katholiek
Werklieden-verbond oÍ andere dergelijke lichamen, voor zoover de aan-
sluiting mocht leiden tot direct contact met deze lichamen, of tot een
Bestuur in hoofdzaak bestaande uit verzekerden.

3. (7 Nov. 1933).

De leden der aÍdeeling Assen en O. verbinden zich betreÍÍende elkeD arts,
die zich aan een in den zin der eerste of tweede aliuea uitgezonderd Íonds
verbindt, met hem geen collegiaal verkeer te onderhouden.

BREDA EN O. (zr Mei r93z).
De leden der afdeeling Breda en O. verbinden zich:

ro. Geen inlichtingen over den aard der zíekte oÍ over de arbeidsmogelijkheid,
in geval van ziekte, van eigen patiënten, te verstrekken aan derden, be-
halve in de gevallen sub 3'.
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2o. Contröle mogelijk te maken door inlichtingen te verschaÍfen, onder verplich-
ting van geheimhouding aan cootroleerende geneeskundigen, die de patiënten
gezien hebben, behalve in die gevallen waarin het beroepsgeheim zulks
verbiedt.

30. Indien een patiënt onder behandeling is eenmaal eeo briefje af te gevon,
waarop vermeld staat: N.N. is d.d. onder mijn behandeling.

4o. Geen briefjes af te geven als behaadelend geneesheer, waarin aan patiënten
verlof wordt gegevetr tot wandelen.

DELFT EN O. (tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op zr April r9z7).
Het is aan de leden der afdeeling Delf t en O. der Nederlandsche

maatschappij tot bevordering der geneeskunst verboden als behandelend
geneeskundige, hetzij gehonoreerde, hetzij kostelooze verklaringen aÍ te
geven, welke direct of indirect inlichten omtrent arbeidsgeschiktheid, be-
halve verklaringen der R.V.B. en van Centraal Beheer.

DEVENTER (tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op 6 Maart ry26).
De leden der afdeeling Deventcr verbinden zich, om als behandelend

geneeskundige geen ,,ziekenbriefjes" af te geven aan patiënten, wonend
binnen de gemeente Deventer.

Onder ziekenbriefjes worden verstaan : verklaringen over arbeidsgeschikt-
heid of ongeschiktheid en van al of niet onder behandeling zijn, ten behoeve
van werkgevers, fondsen, vereenigingen of andere lichamen.

DORDRECHT EN O. (zo Januari r93r).
De ledcn der afdecling Dordrecht cn O. verbinden zich:

r. Geen inlichtingen over den aard der ziekte of over de arbeidsmogelijk-
heid van eigen patiënten te verschaífen aan derden, ook niet tegen betaling.
2. Voor dergelijke vragen steeds naar den controleerend geneesheer der
betreífende organen te verwijzen.

3. Voor zoover het beroepsgeheim dat niet verbiedt, contröle mogelijk te
maken door inlichtingen te verschaffen aan controleerende geneesheeren,

die de patiënten gezien hebben.

EINDHOVEN EN O.

r. (5 November r93r).
De leden der afdeeling Eindhoven en O. verbinden zich om in het territoir

der gemeente Eindhoven:
r. als behandelend geneesheer geen inlichtingen over den aard der ziekte
oÍ over de arbeidsgeschiktheid van hun bij name genoemde patiëoten te
verschaÍfen aan Raad van Àrbeid, als uitvoerend orgaan der Ziektewet,
Zíekle- en Otrgevallenverzekeringen, Bedrijfsvereenigingen of Werkgevers,
tenzïj zíj daartoe in ambtelijke Íunctie verplicht zijn.

Iliervan uitgezonderd blijven de verklaringen ten behoeve van de Rijks-
verzekeringsbank en daarmede gelijkgestelde instellingen.

2. Voor dergelijke vragen, waar mogelijk, naar de controleerende genees.

heeren der betrefÍende organen te verwijzen,

3. Aan de patiënten zelf geen schriÍtelijke verklaringen omtrent arboids-
geschiktheid te verstrekken.
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EINDHOVEN EN O.

(Erkende Vereeniging vaa Specialisten).

z. (r5 October tg3z\.
De specialisten in de afdeeliag Ein.dhoven en O. van de Nederlandsche

maatschappij tot bevordering der geneeskunst mogen uitsluitend contracteo
aatrgaan inzake poliklinisclre hulp via de Eindhovensche specialisten vor-

eeniging'

(Erkende Vereeniging van Specialisten).

3. (23 Maart 1935).

Alleen de specialisten, die lid zijn van de Eindh. erkende specialisten
vereeniging, kunnen deelnemen aan de ziekenfondsen eo daarmede gelijk
te stellen instellingen (inbegrepen gemeentelijke instellingen van maat-
schappelijken steun).

Laat een ziekenfonds, of daarmede gelijk te stellen instelling (inbegrepen

gemeetrtel. instelling v. maatsch. steun), waaraan leden der Eindh. special.

ver. deelnemen, specialisten-niet-leden der Eiadh. special. vereen. toe tot
deelname, darr zal verdere deelname door de specialisten, leden der Eindh.
special. ver., worden geweigerd.

De leden der Eindh. special. ver. zullcn, andere reeds bestaande verplich-
tingen der vereeniging in acht genomen, alleen verbintenissen aangaan met
ziekenfondseo enz., die uitsluitend de leden der Eindh. special. vereeniging
als deelnemers-artsen-specialisten toelaten.

GOEREE EN OVERFLAKKEE.
r. (tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op 6 Juni r9z9).

De leden der afdeeling Goeree en Overflakkee verbinden zich na ro Decem-

ber rgtz, geen overeenkomst als geneeskundige aan te gaan met de Rotter-
damsche tramwegmaatschappij, voordat de bepalingen van die overeenkomst
zijn goedgekeurd door de aÍdeeling, den aÍdeelingsraad gehoord en door het
C. O. en, voor zoover het specialisten betreft, door het dagelijksch bestuur
der S. O.

(tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op 6 Juni r9z9).
De leden der afdeeling Goeree en Overflakkee verbinden zich van

r Januari r9r3 af, geen patiënten, die verzekerd zijn krachtens de Ongevalleo-
wet rgor oÍ bij land- of tuinbouw-Onderlingen en dergelijke orga"nisaties,

als lid van een ziekenfonds te behandelen wegens letsels of ziekten, waarvoor
deze verzekering geldt.

's-GRAVENHAGD en O. (tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op 7 Aptil rgzT\,
Àan de leden van de afdeeling 's-Gravenhage en O. van de Nederlandsche

maatschappij tot bevordering der geneeskunst is het verboden om, hangende
een geschil tusschen het C. O. en eenig ziekenÍonds, aan een zoodanig zieken-
fonds een benoeming te aanvaarden of daarmede in betrekking te treden,
van het oogenblik af, waarop door het C. O., na overleg met het bestuur
van de onderafdeeling der H. O., van het geschil wordt kennis gegeven

aan het bestuur der aÍdeeling, tot dat waarop door het C. O. is medegedeeld,

dat het geschil is bijgelegd.
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HAARLEM EN O.
r. (tot otrbepaalden tijd van kracht verklaard op z D;c. r9z9).

De leden van de afdeeling }laarlem en O. van de Nederlandsche maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst zullen geen overeenkomst als
geneesheer aangaan met maatschappijen, die tengevolge van de wet op
het arbeidscontract werkgevers verzekeren tegen schade, ontstaan door
z.iekte oÍ ongeval van inwonend dienstpersoneel, en die zich tevens inlaten
met de zorg voor geneeskundige en pharmaceutische hulp, tenzij de statuten,
reglementen en bepalingen zijn goedgekeurd door de aÍdeeling, den aÍdee-
lingsraad gehoord.

2. (23 Nov. 1934).

,,De leden der afd. Haarlem en O. verbinCen zich:
ro. Geen inlichtingen te verschaffen over den aard der ziekte oÍ over arbeids-

mogelijkheid bij ziekte van eigen patiënten aan wcrkgevers, die met het
oog op uitkeering van loon of ziekengeld inlichtingen verlangen; aan bedrijÍs-
vereeDigingen, rverkliedenvereeoigiogen, patroonsverzrkeringen, Radec van
Arbeid en dergelijke lichamen.

20. Voor dergelijke vragen steeds te verwijzen naar den betreffenden contro-
Ieerend geneesheer.

30. Contröle mogelijk te rnaken door voor zoover het berot:psgeheini dit toelaat,
inlichtingen te verschaÍÍen aan controleerende geneesheeren, die den patiënt
gedurende zijn laatste ziekte onderzocht hebben."

3. (tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op z Dec. r9z9).
Het is den leden der afdeeling }laarlem en O. verboden keuringen voor

Ievensverzekeringsmaatschappijen te verrichten volgens klein formuiier
voor minder dan vijf gulden en volgens groot formulier voor minder dan
ro gulden.

4. (Erkende Vereeniging van Huisartsen). (zr Mei r93z).
Het is den huisaÉsen van den Kring Haarlem en O. niet toegestaan

spreekuren te houden op plaatsen, die niet in elkanders onmiddellijke
nabijheid liggen.

Dit besluit is geldig van r Januari tg3z aÍ.
Van dit bindend besluit zijn uitgesloten geneesheeren, verbonden aan

hetZ. er O. Íonds, geneesheeren met dienstpraktijk en de collega's, die vóór
r Januari r93z filiaalspreekuur hielden.

HELDER EN O. (zz Juni r93r).
De leden der afdeeling den Helder en O. verbinden zich:

ro. Geen inlichtingen te verschaffen over den aard der ziekte of arbeidsmoge-
lijkheid van eigen patiënten aan rverkgevers, BedrijÍsvereenigingen of
Raden van Arbeid, met uitzondering van }:.et Z. et O. fonds der Staats-
sPoorwegen;

2o. voor dergelijke wagen steeds te verwijzen naar den betreÍÍenden contro-
leerend geneesheer;

30. contröle mogelijk te maken door inlichtingen te verstrekken aan contro-
leerend geneesheereo, dic de patiënten gezion hebbeu voor zoover het
bcroepsgeheim dit toelaat.
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'S-HERTOGENBOSCH EN O. (r9 April r93z).
De leden van de afdeeling 's-HeÉogenbosch en O. besluiten:

a. als behandelend geneesheer geen inlichtingen over den aatd der ziekte
oÍ over de arbeidsgeschiktheid van hun bij name genoemde patiënten te
verschaffen aan Raad van Arbeid als uitvoerend orgaan der Ziektewet,
Ziekte- of. Ongevallenverzekeringen, Bedrijfsvereenigiogen of Werkgevers.

Iliervan uitgezonderd blijven de verklaringen ten behoeve van de Rijks-
verzekeringsbank en daarmede gelijkgestelde instellingen.

b. Voor dergelijke vragen, waar mogelijk, naar de controleerendegeneesheeren
der betreflende organen te verwijzen.

c. De contróle mogelijk te maken door inlichtingen te verstrekken aan de
controleeretrde geneesheeren die den patiënt gezien hebben, zoover hun
beroepsgeheim hun dat niet verhindert.

d. Aan de patiënten zelÍ geen schriftelijke verklaringen omtrent arbeids-
geschiktheid te verstrekkcn.

HUNSINGO-FMLINGO-WESTERKWARTIER (zr Mei 1933).

r. De leden der afdeeling Hunsingo-Fivelingo-Westerkwartier verbinden zich:
lo. Geen inlichtingen over eigen patiënten te verschaffen aan of voor derden,

buiten de behandeling staande, betreffende den aard van een ongeval en
betreÍfende de arbeidsongeschiktheid dientengevolge, behoudens reeds bij
de invoeriíg van dit besluit bestaande of later aan te gane contractueele
verplichtingen door de Maatschappij en behoudens wettelijke verplichtingen.

zo. Voor dergelijke vragen steeds naar de controleerende geneesheeren der
betrokken organen te verwijzen.

30. Contröle mogelijk te maken door inlichtingen te verschaffen aan den con-
troleerenden geneesheer, die de(n) patiënt(e) gezien heeÍt, voor zoover het
beroepsgeheim dit niet verhindert.

40. Geen andere briefjes af te geven aan Raden van Arbeid, Bedrijfsvereeni-
gingen, Verzekeringsmaatschappijen, Burgerlijke Armbesturen, Gemeente-
besturen enz. dan van het onder behandeling konren van een patiënt.

5o. Alleen de Afdeelingsraad kan onthefling verleenen van de verplichtingen
van dit bindend besluit als hier in bepaalde gevallen ten genoege van dezen
Raad reden toe is.

z. (zr Mei 1933).

De leden der Hunsingo-Fivelingo-Westerkwartier verbinden zich:
ro. Geen inlichtingen over eigen patiënten te verschaffen aan of voor derden,

buiten de behandeling staande, betreÍIende den aard van een ziekte en be-
treffende de arbeidsongeschiktheid dientengevolge.

20. Voor dergelijke wagen steeds naar de controleerende geneesheeren der
betrokken organen te verwijzen.

30. Contröle mogelijk te maken door inlichtingen te versclraffen aan den con-
troleerenden geucesheer, die de(n) patiënt(e) gezien heeft, voor zoover het
beroepsgeheim dit niet verhindert.

4o. C;een andere brieÍjes af te geven aan Raden van Arbeid,BedrijfsvereeDigingen,
Verzekeringsmaatschappuen, BurgerUjke Armbesturen, Gemeentebesturen
enz. dan van het onder behandeling komen van een patiënt.
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5e. Alleen dc afdeelingsraad kan ontheffing verleeneÍr van de vorplichtiDgon
van dit bindeud Lesluit, als hier in bepaalde gevallen ten genoege van dczen
Raad reden toe is.

3. (zr Mei 1933).

De leden der afdeeling Hunsingo-Fivelingo-Westerkwartier verbinden zich :

Geen overlijdingsverklaring aÍ te geven aan Verzekeringsmaatschappijen
voordat de uitkeering heeft plaats gevonden en dan alleen aan den medischen
adviseur met vermelding van de diagnose ten behoeve der statistiek.

NIJNIEGEN EN O. (24 Februari r93r).
De leden der aÍdeeling Nijmegen en O. verbinden zich:

a. Geen inlichtingen te verschafíen over den aard der ziekte of arbeidsmogelijk-
heid van eigen patiënten aan werkgevers, Bedrijfsvereeniging of Raad van
Arbeid.

b. Voor dergelijke vragen steeds te verwijzen naar den betreÍfenden controlee-
rend geneesheer.

c. Contröle mogelijk te maken door inlichtingen te verstrekken aan con-
troleerende geneesheeren, die de patiënten gezien hebben, voor zoover het
beroepsgeheim dit toelaat.

OLDAMBT (r3 Januari r93r).
De leden der afdeeling Oldambt verbinden zich:

I. geen inlichtingen te verschaffen over den aard der ziekte of over de arbeids-
mogelijkheid van eigen patiënten aan Bedrijfsvereenigingen of Raad van
Arbeid;

II. voor dergelijke vragen steeds naar den controleerend geneesheer der betreÍ-
Íende organen te verwijzen;

lll contröle mogelijk maken door inlichtingen te verstrekken aan controleerende
geneesheeren, die de patiënten gezien hebben voor zoover het beroeps-
geheim hun dat niet verbiedt.

PURIfEREND EN O. (zo Januari r93r).
Dc leden der afdceling Purmerend en O. verbinden zich:

ro. Geen inlichtingen over den aard der ziekte of over de arbeidsmogelijkheid
van eigen patiënten te verschaÍÍen aan derden, ook niet tegen betaling.

20. Voor dergelijke vragen steeds naar den controleerend geneesheer der betref-
fende organen te verwijzen.

30. Contröle mogelijk te maken door inlichtingen te verschaffen aan con-
troleerende geneesheeren, die de patiënten gezien hebben in zooverre het
beroepsgeheim dat niet verbiedt.

ROTTERDAM EN O.
r. (tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op zo Mzart 19z6).

Het is den ledeu der afdeeling Rotterdam en O. der Nederlandsche maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst niet geoorloofd zich te verbinden
aan eenig ziekenfonds tegen garantie, hetzij van een zeker jaarlijksch
inkomen, hetzij van een bepaald aautal leden, hetzij in eenigerlei anderen

vorm.

2. (tot oobepaalden tijd van kracht verklaard op z Nov. r9z9).
De leden der afdeeling Rotterdam en O. der Nederlandsche maatschappij
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tot bevordering der geneeskunst verbinden zich in hun hoedanighcid van
behandelend geneesheer geen verklariogen af te geven aan of ten behoeve
van:

ro. verzekeringsmaatschappijen tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en

ongeval;
2". instellingen tot uitkeering hetzij in geld of natura bij ongevat;

3o. 'werkgevers, die met het oog op uitkeering van loon of ziektegeld inlichtingen
verlangen betreffende u'erknemers, die door ziekte of ongeval zijn getroffen;
met dien verstande echter, dat deze verbintenis voor hen niet van kracht
zal zijtt in hun hoedanigheid van:

a. geneeskundigen bij clen Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst;
ó. spoorrvegarts, voor zoover z,ijn taak niet is overgedragen aan een con-

troleerend geneeskundige ;

c. politiearts qq.;

d. artsen in hun hoedanigheid van behandelend geneesheer der gemeente-

ziekenhuizen;

noch ten opzichte van inlichtingen door hen als ingeschreven deskundige
aan de Rijksverzekeringsbank te verstrekken of aan de vereenigingen
aangesloten bij Centraal Beheer.

3. (r3 Augustus 1934)

Het is den behandelenden geneesheer, behoudens in bijzondere gevallen,
ter beoordeeliog van diens Afdeelingsraad, verboden mededeelingen te
doen betreffende aard of duur eener ziekte, of de arbeidsgeschiktheid
zijner patiënten, aan uitvoeringsorganen der ziektewet, hunne ambtenaren
of controleerende geneesheeren.

Dit verbod geldt niet voor inlichtingen aan controleerende geneesheeren,

die den patiënt tijdens zijn ziekte hebben onderzocht, korten tijd voor hun
aarvraag om deze inlichtingen.

4. (Erkende Vereeniging van Huisartsen) (tot onbepaalden tijd van kracht ver-
klaard op z6 April r9z8).

Het is den leden der onderaÍdeeling Rotterdam en O. der Huisartsen-
Organisatie verboden als controleerend geneeskundige oÍ fabrieksarts eenigen
invloed uit te oeÍenen oÍ aan eenigen maatregel mede te rverken, waardoor
het door hem te controleeren personeel of het personeel der fabriek, waaraan
hij verbouden is, in zijn onbeperkte vrijheid om zich bij ziekte tot den
huisarts te u'enden, op eenige wijze zott worden belemmerd.

TILBURG EN O. (zr Mei 1933).

Het is den behandelenden geneesheer, behoudens in bijzoadere gevallen,
ter beoordeeling van diens afdeeliogsraad verbodetr mededeelingen te doen
betreffende den aard of duur eener ziekte, of arbeidsongeschiktheid zijner
patiénten, aan uitvoeringsorganen der ziektewet, hun ambtenaren of
controleerende geneesheeren.

Dit verbod geldt niet voor inlichtingen aan controleerende geneesheeren,

die den patiënt onderzocht hebben.
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T\À,ENTHE (tot onbepaalden tijd van kracht verklaard op 5 October r9z7).

De leden der aÍdeeling Twenthe verbinden zich geen overeenkomst tot
het verschaffeo van geneeskundige hulp aan bepaalde gïoepen van personen
aan te gaan met een ondernemer, eene onderneming of met een op eenige
wijze met een ondernemer oÍ onderneming verbonden ziekenfonds, tenzij
die overeenkomst is goedgekeurd door de afdeeling, den afdeelingsraad
gehoord, mede goedgekeurd door het C. O. en voor zoover het specialisten
betreft, het dagelijksch bestuur der S. O.

UTRECHT.

Erkende Vereeniging van huisartsen. (29 April 1934).

,,Het is den huisartsen, werkende binnen het gebied van de Utrechtsche
Huisartsen-vereeniging niet toegestaan spreekuur te houden op meer dan
één plaats tenzij deze plaatsen in elkanders onmiddellijke nabijheid zijn

Belegen en de afdeelingsraad daartoe toestemming heeft verleend.
Buiten dit bindend besluit vallen die spreekuren, welke uitsluitend ge-

houden worden ten behoeve van het Z. en O. Fonds, en van dienstpraktijk
alsmede die dubbele spreekuren, die recds bij het inwerkingtreden van dit
bindend besluit gehouden werden.

Dit bindend besluit treedt in werking op den dag, volgende op dien,
'waarop aan de Ieden kennis zal zijn gegeven, dat dit bindend besluit is tot
stand gekomen."

VOORNE EN PUTTEN (9 December 1933).

De leden der afdeeling Voorne en Putten der Nederlandsche maatschappij
tot bevordering der geneeskunst verbinden zich:

ro. geen inlichtingen te verschaÍfen over aard of duur van een ziekte of over
daarmee samenhangende arbeidsgeschiktheid hunner patiënten, aan werk-
gevers, bedrijÍsvereenigingen, of Raden van Arbeid;

zo. voor dergelijke vragen steeds te verwijzen naar den betrefÍenden contro-
leerenden geneesheer;

30. contröle mogelijk te maken door aan controleerende geneesheeren, die de

patiënten onderzocht hebben, inlichtingen te verstrekken voor zoover het
beroepsgeheim dit toelaat, mits het onderzoek van de patiënten korten tijd
heeft plaats gevonden v66r d.eze inlichtingen gewaagd werden.

\MAGENINGEN (t4 JuIi t93z).

De leden der afdeeling Wageningen en O. verbinden zich op geen wijzc
in relatie te treden met een eventueel oP te richten Roomsch-Katholiek
Ziekenfonds oÍ eenig ander Arbeidersfonds, op te richten door de Landelijke
Federatie.

Zij verplichten zich betreÍfende elken aÉs, die zich aan deze Íondsen zal
verbinden, met hem geen collegiaal verkeer te onderhouden.

ZUID.HOLLANDSCFIE EILANDEN.
r. (tot onbepaaldetr tijd van kracht verklaard op z3 October r9z5).

De leden der afdeeling Zuid-Hollandsche Eilanden verbinden zích, nz

r Januari rgro geen overeenkomst als geneeskuodigen aan te gaan met de
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Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, voordat de bepalingen van die

overeenkomst zijn goedgekeurd door de afdeeling, den afdeelingsraad
gehoord en door het bestuur der C. O. en, voor zoover het specialisten

betreft, door het bestuur der S. O.

(6 Februari r93z).

De leden der aÍdeeling Zuid-Hollandsche Eilanden verbinden zich om

na r Januari 1932 per bevalling minstens | 25.- fe zullen rekenen, daar
waar een vroedvrouwpraktijk uitoeÍent en wel in een rayon, doorde AÍdee-
ting, in overleg met de betrokken vroedvrouw, te bepalen.

Z\MOLLE EN O.

Erkende Vereeniging van Specialisten. (29 April 1934)

Het is den leden der Vereeniging van geneeskundige specialisten te
Zwolle verboden, aÍzonderlijk overeenkomsten aan te gaan met gemeente-

besturen, diaconieën, ziekenhuisÍondsen e.d..

2. Maatschappeltjke beslulten.

Behalve deze bindende besluiten bestaan in verschillende
afdeelingen z.g.n. maatschappelijke besluiten, die brj gewone
meerderheid van stemmen genomen worden en die voor de leden
der afdeeling meer een ilchtsnoer vormen om zich naar den inhoud
dier besluiten te gedragen. Deze maatschappelijke besluiten
hebben betrekking op verschillende zaken, zooals adverteeren,
houden van spreekuren, aangenomen tarieven voor geneeskundige
behan<leling en sommige gedragingen, die cle geneeskundige ge-

dragsleer voorschrijft.
Een arts, die zich in een af deeling rvil ves-

tigen, zal v erstandig doen bij den secretaris
der af deeling te vragen naar de in die af dee-
ling van kracht zljnde bindende, zoowel als
m a a t s c h a p p e I ij k e b e s I u i t e n. In vele afdeelingen
worden deze besluiten gedrukt aan de nieuwe leden toegezonden.
In geval van twijfel is het gewenscht, aan het bestuur der af-
deeling, of den afdeelingsraad te vragen, wat in de afdeeling als
behoorlijk of onbehoorlijk wordt beschouwd.

t83



HOOFDSTUK III.
Ziekenfondswezen.

1. Kort overzlcht en al§emeen wenschelijke voorwaarden.
(Literatuur: T. rgzr, I, bl. 393, 6rz; T. tgzz, II, bl. 16rr; T. 1923, I, bl. z6z6;
T. rgz5, I, bl. ro8z, t54r, t677, zgr9,II, bl. r64r, 2764;T. 19z6,I,bl.26o9,27541.
II, bl.633, zzr3;T. tgz7,IÍ, bl. 2315, z67z;T, 1928, bl. zotg;T. rgzg,bl.5673;
T. r93o, bl. 156o, 3o7z,4rgr, 5425;T. r93r, bl. 2oÍ9, 5772;T. 1932, bI.583, 733,
2845, 3rr3, 3353, S4t2; T. r933, bl. 3rzr, 3275,3940, 5527, 5658; T. 1934, bl. 1794,

y87, 44ss, 56o6).

Voor een kwart eeuw was er 'ffel hier en daar ontevredenheid
over het ziekenfondswezen, omdat het leven zooveel duurder
was dan vroeger en reeds tientallen van jaren de vergoeding
per ziekenfondslid aan den dokter ongewijzigd was gebleven;
maar er was toen nog geen algemeene ontevredenheid, die leidde
tot een aaneengesloten optreden.

Omstreeks rgro werd de ontevredenheid over de positie der
geneeskundigen ten opzichte van ziekenfondsen, - daar zij ook
aan rvillekeurige behandeling van de directies der ziekenfondsen
bloot stond€r, - meer algemeen en namen artsen in verschillende
afdeelingen van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering
der geneeskunst dit vraagstuk ter hand. Wel was reeds in rB97
in een reeks artikelen van Soranus (C. F. Schreve) in het
Geneeskundig Weekblad de aandacht gevestigd op de vele mis-
standen op dit gebied, en was in den aanvang van 1898 door de
Afdeeling Arnsterdam een besluit genomen, waardoor althans
nieuwe slechte ziekenfondsen niet meer konden ontstaan, maar
eerst in rgre werd een algemeen bindend besluit ínzake zieken-
fondsen genomen (bladz. t67). In r9r3 ging de Maatschappij
voor Geneeskunst er toe over eigen ziekenfondsen op te richten.
In Alkmaar en de omringende plattelandsgemeenten werd het
eerst een eigen ziekenfonds gesticht, weldra door andere aÍdee-
Iingen gevolgd. Deze fondsen droegen destijds den naam van:
Algemeen Afdeelings-Ziekenfonds der Ned. maatshappij tot be-
vordering der geneeskunst; zij heeten thans: Maatschappij-zieken-
fondsen.
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Onder den invloed dezer instellingen werd het mogelijk, de

vergoedingen del geneeskundigen op een hooger peil te brengen.
In Nederland wordt in de ziekenfondsen zoo goed als uitsluitend

gevolgd het stelsel: belooning van den arts per abonnement en
niet: belooning per bezoek of per verrichting.

Belooning bij abonnement beteekent: het betalen van een

zeker bedrag aan den arts per week, per lid, ingeschreven bij
den door het gezin ingeschreven arts.

De belooning per visite, in theorie het volmaakt juiste stelsel,
bleek in de praktijk tot zulke misbruiken aanleiding te geven,
dat met kracht er tegen moest worden opgekomen, waar het in
toepassing werd gebracht. Zoo heeft te Amsterdam en te Rotterdam
een tijdlang één ziekenfonds van de zeer vele daar bestaande
het stelsel tgegepast, totdat het fonds gedwongen werd door de
artsen, hiervan af te stappen. Het bleek toch, dat de beste artsen,
die behoorlijk hun tijd gaven aan elken zieke, aan elk onderzoek,
zeer benadeeld werden door hun collega's, die het aantal visites
wisten op te voeren tot veel hooger dan noodzakelijk was, zoodat
er korting op de betaling moest worden toegepast. Het stelsel:
betaling als hardloopers, stuitte ten slotte op onoverkomelijken
tegenstand bij de artsen.

Daar staat tegenover, dat de belooning per abonnement den
goedwillenden arts wij laat, om, zonder vrees voor te duur te
zijn, zijn volle aandacht en tijd aan elken zieke te geven.

Een prachtig stelsel, mits het beperkt btijft tot de minver-
mogenden en tot een niet te groot aantal ziekenfondsleden en
er daarnaast ook particuliere praktijk kan worden uitgeoefend,
wat de verdere medische ontwikkeling van den arts ten goede komt.

Dit zijn de redenen, waarom in ons land aan een stelsel van
vergoeding per abonnement voorloopig nog kan worden vast-
gehouden.

Het is het billijkst, het honorarium te berekenen per individu,
hetzij kind of volwassene, en daartusschen geen onderscheid te
maken. fncongruentie ten opzichte van de inkomsten van de
fondsen, die algemeen voor de gezinshoofden en volwassenen
hoogere bijdragen bepalen dan voor de kinderen, behoeft geen
bezwaar op te leveren voor een andere regeling met de genees-

kundigen, tenzij in plaatsen, waar gevaar bestaat, dat enkele
ziekenfondsen bij voorkeur verzekerden zonder of met weinig
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kinderen aannemen, zoodat voor de andere ziekenfondsen het
risico zou worden vergroot.

In de ziekenfondsen der Maatschappij voor Geneeskunst geldt
als belangrijk beginsel, dat zrj openstaan voor alle artsen, leden
dier Maatschappij, en onder bepaalde voorwaarden ook voor
niet-leden; het stelsel der vrije artsenkeuze. De artsen zien hierin
een zaak van prestige en billijkheid, een beginsel, waarbij
geen enkel arts, die zijn diploma in zijn zak heeft, tenzij
in buitengewone omstandigheden, geweerd wordt uit de
ziekenfondspraktijk, waartoe in de groote steden een zeer groot
deel der bevolking behoort. In de groote gemeenten heeft de
ziekenÍondspatiënt de keuze tusschen alle bij een ziekenfonds
aangesloten artsen, zoo goed als onbeperkt vrije artsenkeuze dus,
daar alleen die artsen daar buiten vallen, die zich voor zieken-
fondspraktijk niet beschikbaar hebben gesteld. In kleine plaatsen
waar slechts één arts gevestigd is, moet men zich daaraan aan-
passen.

Een enkel ziekenfonds heeft ook in een groote stad de artsen-
kerze zeer beperkt, door slechts enkele artsen aan te stellen.
Dit zou voor de ziekenfondsen iets voordeeliger zijn, omdat men
aan vastgestelde artsen een maximum van werk kan opdragen en
omdat men jongere artsen dan weren kan, die in het begin van
hun praktijk, door het voorschrijven van dure geneesmiddelen,
het ziekenfonds meer belasten dan noodig is.

Het groote bezwaar daartegen is dat de arts, toch al zoo afhan-
kelijk in zijn praktijk van de zieken en van de familie, nu ook
nog een zeer afhankelijke plaats inneemt onder een bestuur, dat,
omdat hij slechts aan dat ééne ziekenfonds verbonden mag zijn,
zijn bestaan in handen heeft. Hierbij komt nog dat het bestuur
van dit ziekenfonds geen rekening houdt met de gebruikelijke
welstandsgrens voor ziekenfondsleden, zoodat de particuliere
praktijk tot ziekenfondspraktijk wordt gemaakt, waardoor het
evenwicht in het doktersbestaan verbroken wordt ten nadeele
èn van de ziekenfondspraktijk èn van de particuliere praktijk.

In rgz5 is met het ziekenfonds, dat dit stelsel gedurende jaren
had toegepast, een conflict uitgebroken, zoodat thans de Maat-
schappij voor Geneeskunst een dergelijke vaste verbintenis niet
langer met haar gezag steunt.

Een uitzonderingspositie neemt het Zieken- en Ondersteunings-
fonds der Staatsspoorwegen in, een onderneming, waaraan maar
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een beperkt aantal artsen verbonden is, in verband met de bijzondere
eischen van het bedrijf.

Overleg met het Roomsch-Katholieken Werklieden-Verbond
over het sluiten van een overeenkomst had tot gevolg, dat in de

Algemeene Vergadering te Utrecht in r9z8 werd aangenomen,
dat de werking van een overeenkomst met het R.K.W.V. zou
worden opgeschort over het gebied van een afdeeling, indien z/3
van de leden dier afdeeling zulks verlangden, en de daarvoor aan-
gevoerde redenen door het hoofdbestuur werden goedgekeurd.

In de buitengewone algemeene vergadering te Amsterdam,
gehouden op 3r Mei en r Juni r93o, werd een regeling aangenomen
met religieuze ziekenLondsen :

r. Een R.K. ziekenfonds kan bij overeenkomst tusschen het Íonds en

de verzekerden bepalen dat: de verzekerde verplicht is, in de medische
behandeling, die hij ondergaat, de beginselen van de R.K.-moraal te
eerbiedigen.

2. In een overeenkomst tusschen ziekenÍonds en Maatschappij kau worden
opgenomen de bepaling: dat de deelnemende arts zich onthoude van
adviezen of handelingen, door het opvolgen, onderscheidenlijk toelaten
'waarvar de verzekerde in strijd komt met zijn verplichtingen tegenover
het ziekenfoods, of waardoor aan die verplichtingen wordt te kort gedaan.

3. In het huishoudelijk reglement der Maatschappij worde aan Att. zr
toegevoegd een derde lid, Iuidende als volgt:

,,Dit recht vervalt, indien de rechtspraak dcr Mij. zich heeÍt uitgesproken,
dat een arts zich niet gehouden heeft aan zijn verplichtingen tegenover
een ziekenfonds, ten opzichte van dat ziekenfonds."

In aansluiting hieraan werd de volgende motie aangenomen:

De algemeene vergadering is van oordeel dat den leden van de Maatschappij
vrijheid behoort te worden gelaten zich niet bij religieuze ziekenfondsen als
deelnemer aan te sluiten, zonder dat dit hun recht op deelneming aan andere
ziekenÍondsen verkort.

2. Werkplan op zlekenfondsgebled.

Volgens de besluiten van de algemeene vergaderingen, gehouden
in rgrz, r9r3 en r9r4., is het werkplan der Maatschappij op zieken-
fondsgebied als volgt vastgesteld.

Door het algemeen bindend besluit van rgr2-tgz6 (z,ie bladzijde
169), mogen de ledenniet deelnemen aan n i e u \M o p íí e r i c h t e
ziekenÍondsen, die niet aan de bij het bindend besluit gestelde
voorwaarden voldoen en, tengevolge van het vóór eenige jareu
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aangenomen huishoudelijk reglement (art. z2), mogen ztj op
ziekenfondsgebied, niet gaan deelnemen aan een onderneming, een
rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam of instelling, tenzij zij
daartoe de goedkeuring van het hoofdbestuur verworven hebben.

Bovendien mag geen lid individueel of collectief gaan mede-
werken aan de uitvoering van oaereenkomsten, welke ten doel
hebben geneeskundige hulp te verleenen aan leden van door
de maatschappij of cloor haar afdeelingen uitgesloten zieken-
fondsen of daarmede gelijk te stellen instellingen.

In tal van afdeelingen zijn door de Maatschappij eigen zieken-
fondsen opgericht, en in de overige afdeelingen zullen wellicht
nog eigen ziekenfondsen worden opgericht, welke alle leden
der Maatschappij, en candidaat-leden, als deelnemers toelaten.
Oorspronkelijk was de bedoeling, zrilke fondsen op te richten voor
afdeelingen in haar geheel (die dan algemeene af deelings-
ziekenfondsen werden genoemd, gelijk nog een aantal van de
maatschappijfondsen dezen naam dragen) of voor meer beperkte
gebieden (of ook wel voor een d e e I der artsen in een afdeeling,
als de mcerderheid nog niet voor een afdeelingsziekenfonds te
vinden was) die men dan bijzo ndere ziekenfondsen noemde.
Het bleek evenwel, dat de grenzen eener afdeeling niet altijd de
meest practische begrenzing voor een gebied van een ziekenfonds
vorrnen, en daarom spreekt men nu van ,,maatschappijzieken-
fondsen".

Het gevolg hiervan is, dat een jong arts, die zich vestigt, niet
meer verplictrt is zich tot besturen van ziekenfondsen te wenden
met het verzoek om aangesteld te worden, maar zich ziekenfonds-
praktijk zal kunnen ver$/erven, omdat hij lid is der Maatschappij.

Het bezit van eigen ziekenfondsen heeft bovendien voor de

geneeskundigen dit voorcleel, dat, indieneen particulier ziekenfonds
of zelfs een volgens de eischen van een ziekteverzekeringswet
ingericht ziekenfonds onvoldoende voorwaarden aanbiedt, de

artsen de ziekenfonrlsbehandeling niet behoeven te staken, daar
zlj zelf. ziekenfondsen trebben opgericht, welke openstaan voor
degenen, die door middel van een wekelijksche contributie genees-

kundige hulp wenschen te ontvangen. Bovendien kunnen de artsen
hierdoor, hetzij door middel van hun eigen ziekenfondsen, hetzij
op andere wijze met bemiddeling der betreffende Commissies,

overeenkomsten met verschillende instellingen op ziekenfonds-
gebied en dus ook met de door de wet in het leven geroepen in-
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stellingen sluiten, Het bezit van eigen ziekenfondsen zal ook ertoe
bijdragen, dat de geneeskundigen in andere ziekenfondsen betere
voorwaarden zullen kunnen bedingen, dan indien zij de maat-
schappijziekenfondsen niet achter zich hadden. De onderdeelen
der maatschappijziekenfondsen zullen maken, dat ook de platte-
landsgeneesheeren niet ondergeschikt zijn aan de besturen van
ziekenfondsen, die in hun gemeente worden opgericht.

Na de behandeling van een rapport van het Hoofdbestuur be-
treffende Mij.-ziekenfondsen in de 83ste Algemeene Vergadering
te ZwoTle in Juli rg3z, werd de volgende motie aangenomen:

Het is voor alle geneesheeren, zoowel voor huisartsen als voor specia-

listen, van het allergrootstc belang, dat in hun omgeving Maatschappij-

ziekenfondsen worden opgericht; persoonlijke belangen moeten hierbij
vaak wijken vocr het algem:en belang.

Het bezit van eigen ziekenfondsen en de gelegenheid om over-
eenkomsten te doen sluiten door de Maatschappij met verschillende
soorten van rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, maakt
clen geneesheer onafhankelijk van ziekenfondsbesturerr, tracht
op den duur de vrije artsenkeuze tot algemeenen regel te maken
en is een krachtig hulpmiddel tot handhaving van de welstands-
grens.

Voor het toezicht op de uitvoering van deze overeenkomsten
worden commissies van toezicht ingesteld, die zich o.a. belasten
met de contröle op de af- en overschrijvingen in de zieken-
fondsen, met de contröle op al hetgeen door de geneeskundigen
wordt voorgeschreven en met de behandeling van de bij haar
aangebrachte grieven of klachten.

Boven een vrije verbintenis van den arts als eenling, staat de
collectieve overeenkomst; boven deze overeenkomst staat het
I\Íaatschappij ziekenfonds.

De geneeskundigen verlangen geen stem in het bestuur van
die rechtspersoonlijkheirl bezittende instellingen, die met de
Maatschappij een overeenkomst willen aangaan, wijl de bepalingen
van die overeenkomsten van clien aard zijn, dat er geen persoonlijke
banden bestaan tusschen de verzekeringsinstellingen en de be-
handelende geneesheeren en deze slechts te maken hebben met hun
eigen beroepsvereeniging.

De bedoeling is, dat. de overeenkomsten op tweeërlei wijzen
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kunnen worden opgemaakt en wel zoodanig, dat de verstrekking
van geneeskundige hulp en daarmede verband houdende zaken
door een maatschappijziekenfoncls geschiedt; oÍ zoodanig
dat de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der ge-
neeskunst zich alleen voor de geneeskundige behandeling ver-
bindt, waarbij de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling
zich op andere wijze van pharmaceutische hulp zal moeten
voorzien. De bedoeling blj deze soort overeenkomsten is, dat
zooveel mogelijk er naar zal worden gestreefd, ook goede

pharmaceutische hulp aan de te behandelen personen te doen
verstrekken, wat niet beter zal kunnen geschieden dan door
een overeenkomst, die de rechtspersoonlijkheid bezittende in-
stelling sluiten kan rnet de Neclerlandsche maatschappij ter
bevordering der pharmacie.

Eenvormigheid in de overeenkomsten gesloten met beide Maat-
schappijen, is wenscbelijk.

Bij de overeenkomsten, die door een maatschappijziekenfonds
worden gesloten tot verstrekking van geneeskundige hulp, is de
positie der geneeskundigen voldoende gewaarborgd, omdat voor
hen praktisch geen verschil zal bestaan tusschen de verzekerden
van het afdeelingsziekenfonds zelÍ en de verzekerden, die zij volgens
de overeenkomst, door de Maatschappij met zulke instellingen
gesloten, moeten behandelen.

De overeenkomsten, gesloten door de Maatschappij, doch niet
uit te voeren door een maatschappijziekenfonds, moeten bepalingen
bevatten, die de vrije artsenkeuze, de vaststelling en handhaving
van een welstandsgrens en een behoorlijke wijze van honoreeren
waarborgen.

Wat nu deze maatschappijziekenfondsen meer in het bijzonder
betreft, zij het volgende opgemerkt:

In vele groote en kleinere steden van ons vaderland hadden
de geneeskundigen reeds sedert vele jaren in samenwerking met
de apothekers ziekenfondsen, waarvan het bestuur meestal uit-
sluitend uit artsen en apothekers bestond. Bovendien bezaten
zeer vele geneeskundigen, die op dorpen gevestigd zijn, een eigen
ziekenfonds, dat eenvoudig moet worden beschouwd als een andere
wijze van bezoldiging van den dokter dan in de particuliere praktijk
gebnrikelijk is.

De meeste plattelandsgeneesheeren stelden zich reeds sedert
jaren beschikbaar als huisarts voor minvermogenden, indien deze
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per week een kleine bijdrage betaalden, welke gewoonlijk door
een bode aan huis werd afgehaald.

Voor de geneeskundigen vormden deze laatste twee groepen van
ziekenfondsen een soort bezit en tevens een instelling, die hun een

vaste positie waarborgde.
Toen in ons lancl door verschillende politieke partijen de wen-

schelijkheid van een ziekteverzekeringswet op hun programma
werd gezet, vreesden vele geneeskundigen, dat in de toekomst
dit bezit hun zou worden ontnomen en dat zij brj de invoering
der wet verplicht zouclen worden om datgene te doen, wat
zij tot heden in hun eigen ziekenfondsen vrijwillig gedaan
hadden. Zij vreesden bovendien, dat hun positie in de zieken-
fondsen, die na het in werking treden van een ziekenÍondswet zouden
worden opgericht, een minder aangename en zeker een minder
onafhankelijke zou zijn, dan die zij in hun eigen ziekenfondsen
of in de Maatschappij ziekenfondsen innemen. Deze vrees was
gegrond op de ervaring, welke bij de invoering van de ziektever-
zekeringswetten in Duitschland en Oostenrijk door de artsen
aldaar is opgedaan. Vele onzer geneeskundigen zagen dan ook in,
dat getracht moest worden Mij. Ziekenfondsen in de toekomst
te behouden en dat het zelfs gewenscht was te trachten, - mocht
ooit tot het invoeren van een ziekenfondswet worden besloten -,overal dergelijke ziekenfondsen in stand te houden of op te richten.
Door sommige politieke personen was reeds de wenschelijkheid
geuit, de wettelijk ingerichte ziekenfondsen te doen beheeren door
de arbeiders zelf: door de geneeskundigen werd daartegenover
betoogd, dat in een ziekenfonds drie groepen van belanghebbenden
zijn: geneeskundigen, apothekers en verzekerden, en dat het dus
biXijk was deze drie groepen gelijkelijk in het bestuur te doen
vertegenwoordigen.

Het bestuur der centrale organisatie, dat belast was met de
taak afdeelingsziekenfondsen op te richten, begon drrs onmidclellijk
in Augustus r9r3 met pogingen tot het oprichten van ziekenfondsen
in alle afdeelingen der Maatschapprj, als eigendom der Maat-
schappij, waarbij op den voorgrond geplaatst werd de bestuurs-
samenstelling genoemd in het algemeen bindend besluit.

Overal waar ziekenfondsen lilaren, die door geneeskundigen
en apothekers bestuurd werden, werd getracht deze om te zetten
in afdeelingsziekenfondsen of in het afdeelingsziekenfonds te
doen opnemen en overal waar doktersfondsen waren, werd getracht
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deze een onderdeel van de afdeelingsziekenfondsen te doen uit-
maken. Bij de afdeelingsziekenfondsen der Maatschappij staat
bovendien op den voorgrond:

dat alle geneeskundigen, die lid zijn van de Maatschappij en

alle apothekers, die lid zijn van de Nederlandsche maatsch"pprj
ter bevordering der pharmacie, het recht hebben aan het fonds
deel te nemen, behoudens enkele beperkingen;

dat er een welstandsgrens is, die na rijpe overweging op grond
van plaatselijke omstandigheden is vastgesteld;

dat de geneeskundigen en apothekers niet meer dan een maximum
aantal verzekerden op hun naam mogen inschrijven;

dat de verzekerden volkomen vrij zijn uit de deelnemers een

keuze te doen;
dat ook de geneeskundigen en apothekers in het algemeen het

recht hebben een verzekerde te weigeren;
dat den deelnemers der maatschappijziekenfondsen geen andere

beperkingen worden opgelegd in het reclrt tot uitoefening van
praktijk, dan welke hun reeds door statuten en huishoudelijk
reglement van hun Maatschappij zijn opgelegcl.

De Maatschappijziekenfondsen zijn gevestigd in een der voor-
naamste plaatsen van het gebied van het fonds, en de dokters-
fondsen kunnen er dan als onderdeel aan verbonden zijn; dat wil
zeggen, dat deze laatste zich hebben te gedragen naar de statuten
en reglementen van het Maatschappij ziekenfonds. Het verdient
echter de voorkeur, dat de doktersfondsen geheel in het Maat-
schappijziekenfonds worden opgenomen en daarin worden opgelost.

De Maatschappijziekenfondsen zijn verplicht tot uitvoering
van die overeenkomsten, welke door de Maatschappij gesloten

worden met de bedoeling, dat zij door een maatschappijzieken-
fonds zullen worden uitgevoerd. Het spreekt echter vanzelf, dat
rle belanghebbenden bij het tot stand komen van die overeen-
komsten een zeer grooten invloed hebben.

Elke arts, die zich vestigt in een gemeente en lid is van de

Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst
wordt door het bestaan van deze Maatschappijziekenfondsen in de

gelegenheid gesteld ziekenfondspraktijk te krijgen. Zelf.s zijn er
maatregelen genomen, dat jonge artsen reeds kunnen deelnemen
vóór dat zij lid zijn, indien zij zictr slechts als candidaat-lid der
Maatschappij hebben aangemeld; zij blijven dan voorloopig deel-
nemer totdat over hun toelating is beslist.
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HOOFDSTUK IV.

De instellin§en der Maatschappij.
l. Ondersteunln§sfonds.

Fonds tot ondorstcunlng van behoeftlge kunstgenooton on weduwctr sD mlndsrlarigo woozon
der Nederlandscho maatsohapplt tot bovorderint dcr gcneoskunst.

(Literatuur: T. t<126, I, bl. 932).

Dit fonds werd in r87r door de zzste algemeene vergadering
te Winschoten opgericht. Het voorstel daartoe werd in 1869
gedaan in de 2oste algemeene vergadering te Rotterdam door
het hoofdbestuur op initiatief van zijn Voorzitter D r. R a m a e r
te Zutphen, die dus als de stichter kan worden beschouwd.

Het eerste rapport der commissie, die in rBTr werd benoemd,
verscheen in fi74 met een financieel overzicht, dat liep over de
jaren t87z en 1873. Hier volgt een

Vijliaarlijhsch oaerzicht uan de ontuangsten en u,itgauen.
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Vijljaarlijhsch ouerzicht aa,x, het q.antal onderstcunde behoeltigery:%
Kunstgenooten Weduwen
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Hierbij is de wijze van opstelling gevolgd, zooals die mct het
jaar rB73 is begonnen.

Yoor tg3z is een overzicht gemaakt naar bijgaande iudeeling,
waaraan volgende jaren zich kunnen aanpassen en waarcloor een

duidelijk inzicht gegeven wordt in het werk van <leze commissie.

laar
uitkeering
per geval
per jaar.

1932 25865.57 8r5r.r5 r39r 82.o6
"9o19,o7

8o 362.70

De wedur.r'en en weezen kunnen geen ondet'steuning erlattgen,
zoo haaÍ echtgenoot of hun vader niet tot zijn dood of tot het
neerleggen zijner praktijk of betrekking lid is geweest van de

Maatschappij, tenzij in de laatste levensjaren onmacht tot betaling
der jaarlijksche contributie oorzaak is geweest van het eindigen
van het lidmaatschap. Behalve aan leden kan in zeer bijzondere
gevallen besloten \Morden aan behoeftige geneeskundigen, die geen

lid der Maatschappíj zijn, geldelijken steun te verleenen.
De jaarlijksche bijdragen aan dit fonds zijn vrijwillig, waardoor

komt vast te staan dat zíj geen recht geven op uitkeering. Deze
regeling is in overeenstemming met de besluiten van de algemeene

vergaderingen te Maastricht in tgzz en te Enschecle in Í923 en

Wedurven

en kunst-

genooten

Bezit aan

eÍÍecten en

leeningen

Giften UitkeeringenJaarl.
bijdragen
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zijn ook in het belang van de Maatschappij. De ondersteuning
wordt verleend in den vorÍn van een jaarlijksche bijdrage of van
een bijdrage in eens.

De commissie 'zan beheer bestaat uit vijf personen, leden der
Maatschaopij, die door de algemeene vergadering worden
gekozen. Jaarlijks treedt éón dezer leden af, doch is terstonrl
herkiesbaar.

Elke afdeeling kiest uit haar midden een correspondeut en

meestal, althans in kleinere afdeelingen, zijn de penningmeesters

der afdeelingen tevens correspondenten van het ondersteunings-
fonds, Een zeer groot aantal leden der Maatschapprj dragen bij
aan dit fonds, dat vertler ook giften ontvangt. Toch blijkt de

behoefte aan meerdere en hoogere bijdragen gewenscht te zijn.

In haar jaarverslag over r9r4 zegt de commissie:

,,Nog altijd meent de commissie reden te hebben om zich te
beklagen over gebrek aan medewerking van vele leden der Maat-
schappij.

Haar ondersteuningen kunnen het bedrag van f 3oo.- niet
overschrijden.

Wanneer de leden der Maatschappij eens zouden trachten,
zich voor te stellen, hoeveel er geleden zal worden in de dokters.
gezinnen, voor welke de hulp der commissie rvordt ingeroepen en

hoe gering de leniging van al dat leed moet zijn, waar slechts
zoo kleine steun kan worden verleend, - dan zouden die leden
toch wel hurr beurzen iets ruimer openen, omdat zij, ilr cle weduwen
en weezen hunner kunstbroeders, hun eigen stand hebben op te
houden."

Terwijl cle commissie opnieuw het onclersteuningsfonds aan-
beveelt, richt zij zich nog bijzonderlijk tot jubileerende ambt-
genooten en tot hen, dievan de hulp hunner kunstgenooten hebben
geprofiteercl.

Het verslag der commissie (T. tgzt,I, bl. :++S) bij het 5o-jarig
bestaan van het ondersteuningsfonds kunnen wij ten zeerste ter
lezing aanbevelen. De geboden steun blijft binnen zeer bescheiclen
grenzen en de cijfers toonen wel aan dat aan den opzet en aan
de becioeling van dit fonds geen uitbreiding kan worden gegeven

op aangrenzencl gebied.
\rerwacht lian worden dat in de komende jaren het aantal
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gezinnen, dat niet voldoende verzorgd achterblijft, zal toenemen.
Moge dan de goedgeefschheid van de anderen daarmede in over-

eenstemming zljn.

2. De Boekerij.
(Litcratuur: T. r93o, bt. 8r9; T. r93r, bl. t5rz; T. rg3z, bl. 338).

De bibliotheek der Maatschappij wordt bewaard in de Univer-
siteits-bibliotheek te Amsterdam, aan welke zLj op bepaalde
voorwaarden in bruikleen is afgestaan. Deze voorwaarden zijn
opgenomen in het huishoudelijk reglement der Maatschappij.

Het gebruik der boeken in- en buiten het bibliotheekgebouw
wordt aan ieder vergund, overeenkomstig de voor de Univer-
siteitsbibliotheek geldende voorwaarden. Bij getijktijdige aan-
vragen hebben echter de leden rler Maatschappij den voorrang.

Deze bibliotheek bevat voornamelijk werken van Nederlandsche
schrijvers over geneeskunde en hare hulpwetenschappen; voorts
de geneeskundige werken, door buitenlanders in ons land en zijn
koloniën uitgegeven, benevens alle geschriften, die met betrekking
tot ons land en zijn koloniën, uit een geneeskundig oogprrnt be-
langrijk zijn te achten.

Jaarlijks stelt de algemeene vergadering een som beschikbaar
voor den aankoop van werken en verder wordt de bibliotheek
aangevulcl door schenkingen.

De bibliothecaris moet jaarlijks een verslag indienen omtrent
de aanwinsten der boekerij, welk verslag in het Nederlandsch
tijdschrift voor geneeskunde en in de handelingen der Maatschappij
wordt opgenomen.

Leden der Maatschappij wordt aanbevolen
steeds een exemplaar hunner pennevruch-
ten aan de boekerij af te staan.

In r93o kwam uit een volledige catalogus van de boekerij van
de Maatschappij, saamgesteld onder leiding van den bibliothecaris,
Dr. B. W. Th. Nuyens.

Een kostbaar werk, dat, met platen verlucht, aan de leden, die
er belang in stelden, werd toegezonden.

3. Soclaal Medlsche Blbltotheek.
Deze bibliotheek berust op het bureau van den secretaris-

penningmeester, Keizersgracht 327, Amsterdam, en staat onder
z.ijn beheer. Op aanvrage bij den secretaris-penningmeester
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kunnen de leden der Maatschapprj hieruit werken te leen krijgen.
Sociaal-medische pennevruchten worclen ook daar gaarne ten
geschenke ontvangen.

4. De Handelin§en der Nederlandsche rnaatschapptJ tot
bevorderlnE der §eneeskunst.

De Handelingen der Maatschappij verschijnen in het Neder-
Iandsch tijdschrift voor geneeskunde. Elk lid der Maatschappij heeft
het recht de handelingen der Maatschappij te ontvangen, mits
jaarlijks vóór r Januari schriftelijk aan-
vrage wordt gedaan bij den secretaris-pen-
ningmeester van de Maatschappij.

5. Het Bureau voor Waarneming.
(Literatuur: T. rgzz, I, bl. 136o).

Op aandrang van wijlen collega D e n t z te Helmond heeft
de Maatschappij het Informatie-bureau opgericht.

Dit bureau verleent hulp aan leden en door leden of candidaat-
leden der Maatschappij. In geval van ziekte kan bij uitzondering
ook door het bureau voor een vervanger worden zorg gedragen
bij een niet-lid.

Semi-artsen worden door het bureau niet aangenomen, omdat
dit in strijd is met artikel r van de Wet regelende de uitoefening
der Geneeskunst. Toen gedurende een griep-epidemie het aantal
waarnemers te klein werd, is, op verzoek van den directeur van
het bureau, met welwillende medewerking van den Hoofd-Inspec-
teur van de Volksgezondheid, tijdelijk, gedurende ongeveer een

half jaar, een Koninklijk Besluit genomen en in werking gesteld,
dat aan semi-artsen het recht gaf praktijk te doen.

Aanbeveling verdient het voor een goeden gang van zaken
kennis te nemen van onderstaand reglement.

Dit reglement onderging in den loop der jaren verschillende
wijzigingen, volgens besluiten van de algemeene vergaderingen
van 3 en 4 Juli r9o5 te Amsterdam; van 6 Juli r9o8 te Rotterdam
en van de buitengewone algemeene vergadering van zB en z9 April
r9r5 te Utrecht en bovendien werden later nog enl<ele rvijzigingen
van technischen aard aangebracht.
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REGLEMENT VAN HET BUREAU VOOR WAARNEMING.
Àrt. r. Het bureauvoorwaarDeming heefttendoelaan praktizeerende genees-

heerentot de praktijk bcvocgde plaatsvcrvangers te
verschaffen.

Art. z. De aanvrageude artsen, zoowel als de plaatsvervangers, moeten lid
der Maatschappij zijn, of zich als zoodanig hebben aangemeld.

Art. 3. Het bureau wordt bestuurd door een commissie van drie leden, waarvan
twee voor den tijd van vijf jaar rvorden gekozen door de algemeene vergadering
uit een door het H.B., gelet op de aanbeveling der commissie, opgemaakte voor-
dracht. Het derde lid is de secretaris-penningmeester der Mij. Hij is de leider van
het bureau. Bij hem moeten alle aanvragen worden ingediend.

AÉ, +. Ieder, die ter verkrijging van een plaatsvervanger de hulp vau het
bureau inroept, ontvangt een vragenlijst, welke ten behoeve der administratie
oDmiddellijk ingevuld franco aan het bureau moet wordenteruggezonden,
onder overmaking van een bedrag varr | 2.5o, liefst per giro.

Art. 5. Ieder geneesheer, die als plaatsvervanger bij het bureau in aanmerking
wenscht te komen, ontvangt op zijn aanvraag een vragenlijst welke hij, na invulling,
franco aan het bureau moet terugzenden, vergezeld van een bedrag van vijf gulden
(l S.-) ter tegemoetkoming in de administratiekosten, lieÍst per giro over te
maken. Door deze storting, waarvan het ontvangbewijs hem tot kwijting dient,
kan hij zich gedurende de eerstvolgende twaalf maanden als plaatsvervanger
ingeschreven beschouwen. Wie gedurende het geheele jaat zijner inschrijving n i e t
als plaatsvervanger is opgeroepen, ontvangt het gestorte bedrag van I 5.- terug.

Art. 6. De bij het bureau ingeschreven plaatsvervanger is verplicht aan het
bureau kennis te geven van elke adresverandering en van elke verhindering, die
hem zou beletten onmiddellijke hulp te verleenen.

Art. 7.De bij het bureau ingeschreven plaatsvervanger is verplicht brj aan-
vragen om praktijkwaarnerning, welke rechtstreeks bij hem inkornen, den aan-
vrager te verwijzen naar hct bureau en den directeur daarvan onrniddellijk kennis
te geven, opdat deze, na ontr.angst dcr aanvraag, den betrokken plaatsvervanger
voor deze praktijk-rvaarneming zoo mogelijk aanwijze.

Art. 8. Het is den plaatsven,anger verboden zich binnen twee jaren te vestigen
ter plaatse, of in de onmiddellijke nabijheid, waar hij als plaatsvervanger rverk-

zaam $'as. Dit verbod geldt niet, wanneer de arts,rviens praktijk werd lvaarélenomen,

of de aÍdeelingsraad, geen bezu'aar tegen tlic vestiging heeft.

Art. 9. De voorwaarden voor plaatsvervanging zijn, behalve vcrgoediog van
reiskosten ze klasse, heen en terug, I 7.-5o tot I rz.5o daags, benevens vrije l<ost

en inwoning. In bijzondere omstandigheden kan het honorarium bij onderling
overleg gewijzigd worden.

Art. ro. De berekening van het honorarium, bedoeld in art. 9, geschiedtalsvolgt:
'Wanneer een plaatsvervanger 's.morgens vóór lz uur aankomt en dan aan

den arbeid gaat, àf wanneer hij 's-avonds na 6 uur vertrekt, na voora{ dcn gansc'hen

dag praktisch rverkzaam te zijn gerveest, moct hem in beide gevallen | 7.5o Lot

f r:.5o rvorden uitbetaakl.
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Dc plaatsvervanger rnag bijgcvolg alleen den dag van aankorust cn den dag varr

vcrtrek iu rekening brengen, wanneer hij daarvan rneer dan de helÍt ten behocvc
van den door hem vervangen collega heeft gewerkt.

Art. rr. Het bureau voor u'aarneming draagt geen verantwoordelijkheid.

Art. rz. Het bureau verstrekt geen mededeelingen omtrent gedrag of kundig-
heden van den plaatsvervanger. Wel wordt, desverlangtl, aan belanghebbenden

opgegeven, waar de bctrokken geneesheer geneeskurrdig is gevormd en of hij,
cn zoo ja, rvaar hij werkzaam is geweest.

Àrt. r3. IIct bestuur van hct burcau voor rvaarneming bchandelt allc klachten
cn kan ecrr klacht aarnbrcngcn bij dcn bevocgden rcchtsprekendcn raad. I{ct bc-

stuur bcoordeelt oÍ in dcn vervolge dc bclzLngcu vau den betrokhcnc nog zullcn
rvorden bchartigd.

Er is wel gemeend, dat van uit Nederland plaatsvervangers
konden worden gezonden naar Nederlandsch Oost-Indië. De
praktijk heeft echter aangetoond, dat dit niet noodig en practisch
ook niet uitvoerbaar is.

Men kan in Indië gemakkelUker een plaatsvervanger vinden
dan in Nederland; het is voor Indië van groot belang dat de praktijk
wordt waargenomen door iemand die de taal van het land eeniger-
mate kent en die op de hoogte is van de ziekten van de tropen.

Bovendien staat men voor de vraag, wanneer plotseling de
waarneming niet doorgaat, wie de kostbare reis moet betalen.

De Bond van geneesheeren in Nederlandsch Indië geeft een

Bulletin uit, waarin plaatsvervanging en overname van praktijk
door den Bond zelve worden geregeld.

6. Bureau voor het overdoen en overnemen van praktijken.

Dit Bureau werd in October 1925 overgenomen van de Fluis-
artsen-Commissie, die eenige bemiddeling verleende bij het over-
doen van praktijken.

Het werd toen georganiseerd, en ook voor dit Bureau werden
de noodige formulieren saamgesteld en ingevoerd.

Door dit Bureau is thans in ruim 35o gevallen bemiddeling ver-
leend. Boven het plaatsen van een advertentie is te verkiezen de
bemiddeling vall het Bureau, omdat dan degeen die een praktijk \ ril
overnemen dadelijk uitvoerige gegevens krijgt en de overeen-
stemming op iets vastere basis wordt bereikt

Het bureau voor waarneming en vestiging wordt bestuurd door
een commissie van drie leden. Het derde lid is de secretaris-penning-
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meester der Maatschappij, Hij is leider van het bureau. Het aan
deze bureaux verbonden werk wordt verricht door het secretariaat
der Maatsch"ppU.

7. Geldmiddelen der Maatschappij.

De contributie, die door de gewone leden aan de Maatschappijkas
werd afgedragen, bedroeg bij de oprichting van de Maatschappij

I 3.- en bleef op dit bedrag tot r9o5. Toen werd het I 5.5o. In
rgo8 werd het verhoogd tot 16.-, in r9o9 tot Í Z.-,in rgro tot
!7.5o, in r9r4 tot f ro.-, it tgzt tot I r5.-. In tgzz werd het
Í zo.-, in verband met het aanstellen van een secretaris-penning-
meester der Maatschappij als vol-ambtenaar en met het uitkeeren
van het pensioen aan Dr. C. F. Schreve, den afgetreden secretaris,
die, tevens als lid van het hoofdbestuur, tot Juli rgzr een groot
deel van zijn tijd aan «le Maatschappij wijdde.

Het blijkt uit de verschillende staten dat de Maatschappij
geldelijk aan ondervoeding leed tot rg22 en dat daarvoor meerdere
malen verhooging van cle contributie noodzakelijk was. Het zijn
in het bijzonder de jaren kort vóór 1922, waarbij de afrekening
sloot met een nadeelig saldo.

In r9r4 een nadeelig saldo van / Boo.--; in r9r5 en r9r7 van
ruim lr4oo.-; in r9r9 van l67oo.-; in tgzo van l85oo.- en
in tgzr van ruim | 4ooo.-.

Bovendien was in Ígzr van het C.O. een bedrag geleend van

f r8ooo.-, waarvan bijna I Booo.- voor het artsenboekje waren
bestemd.

In r9r8 werd boven c1e contributie een hoofdelijke ourslag
geheven van | 3.-, in verband met onvoorziene uitgaven, ver-
oorzaakt door doktersnoodvoorziening en ten behoeve van de
gemobiliseerde artsen.

In tgzo werd een hoofdelijke omslag geheven van I 5.-- per lid.
Bij één van de reorganisaties van de Maatschappij, en wel

in r9o3, werd opgericht een maatschappelijk fonds ter bestrijding
van buitengewone uitgaven tot verdediging van de belangen
van den geneeskundigerr stand. Uit de gewone inkomsten uit cle

kas der Maatschappij moest aan dit fonds jaarlijks vierduizend
gulden worden toegevoegd. Uit dit fonds zijn o.a. bestreden de
kosten voor de oprichting der Centrale Organisatie.

ln dat maatschappelijk fonds was op 3r Dccembcr rgo8 een
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kapitaal aanwezig van nominaal lzo.7oo.- dat aangroeide tot
nom. I 44.Íoo.- op 3r December r9r8.

Op 3r December rgzr bedroeg de nominale waarde van de

geldswaardige papieren in het maatschappelijk fonds Í 4o.5oo.-,
met een reëele waarde van f 28.o75.-. Iir is toen bovendien
gevormd een reservefonds, rt'aarvan de reëele waarde op dien datum
bedroeg i Z8o.-.

Op Sr December rg22 was de reëele waarde i z9.SSS.gz.

Bij de rekening en verantwoording van het maatschappelijk
fonds vindt men voor r9r5 een nadeelig saldo van ruim I 16oo.-;
vooÍ Ígr7 van ruim I zzoo.-; voor rgr8 van bijna f 5ooo.- en

voor r9r9 van ruim l5ooo.--.
Overeenkomstig het belangrijke rapport van een financieele

cornmissie, uitgebracht in de 74ste algemeene vergadering van de
Maatschappij in r9z3 te Enschede, werd het maatschappelijk
fonds opgeheven, besloten tot de afbetaling van cle schuld aan
het C.O. en tot het vormen van een reservefonds; tevens werd
toen ingesteld een commissie van drie leden als financieele com-
missie, staande buiten het hoofdbestuur.

Het geregeld onderzoek naar de geldmiddelen van de Maat-
schappij door een accountant werd daarbij behouden.

Het doel waarvoor het maatschappelijk fonds was ingesteld
zou voor het grootste gedeelte worden overgenomen door de
weerstandskas der ziekenfondshuisartsen.

Het reservefonds zou in hoofdzaak dienen om te voldoen aan de
verplichtingen tegenover de functionarissen en het personeel der
Maatschappij.

Volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement der
Maatschappij dient de Geld-Commissie de beheerders van raad
en brengt zij rapport uit aan het hoofdbestuur over de rekening
en verantwoording, balans en begrooting of kasverantwoording
van de Maatschappij en van de blijvende Commissies.

Het geldelijk beheer begon in Januari rgzz rr,et een negatief
bezit van Í S.SZo.zS; daarna was de toestand gezond. De inkomsten
van de Maatschappij over tgzz overtroffen de uitgaven met ruim
I z7oo.-.

Op 3, December tgzz bedroeg de reëele waarde van het maat-
schappelijk foncls I zg.tr&.- waar tegenover stonden eenige
schulclen o.a. aan het C.O., groot I r8ooo.-; de verlies- en winst-
rekening ovet tg2z gaf een batig saldo van | 2567.5o.
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Het bezit van het reservefonds bedroeg op 3r Decembcr r9z3
125.oo5.56 en het batig saldo over dat jaar bedroeg l4598.rr.

In r9z5 werd de naam ,,reservefonds" veranderd in ,,spaarfonds",
waarin toen op 3r December, naar de kocrswaarde, een kapitaal
was groot | 38.82t.45.

In den loop der jaren rgz4 en Í925 werd afbetaald hetgeen de
Maartschapprj rrog schuldig was aan het C.O. en werd uit de kas
cler Maatschapprj schadevergoeding gegeven aan den secretaris
van het C.O., rlie toen half-ambtenaar werd, in totaal een bedrag
van f r8.ooo.-.

In lret jaar t9z7 werd begonnen met de vorming van het fonds
voor het koopen van een eigen gebourv.

Op 3r December 1933 was in het Spaarfonds aanwezig een
bedrag van | 94.426.56.

Bovendien werd op 16 December ïg2g de Maatschappij eigena-
resse van een pand op de Keizersgracht 327, dat geheel naar de
eischen werd ingericht. De plechtige inwijding had plaats op
rs Nov. r93o. Uit eigen middelen besteedde de Maatschappij aan
verbouwing en inrichting een bedrag van f 62.853.92.

Van de leeningen, gesloten tot betaling van het 5;ebouw, was
op 3r December rg33 nog verschuldigd aan het Ondersteunings-
fonds I r5.ooo.- en aan het spaarÍonds / ro.ooo.-; het laatste
bedrag is als bezitting van het spaarfonds opgenomen in het hier-
boven vermelde bedrag.

Bij het 7S-jarig bestaan der Maatschappij werd eenGedenkboek
uitgegeven, waaraan uit de kas der Maatschappij werd bijgedragen;
ook betaalde de Maatschappij de kosten verbonden aan een prijs-
vraag, uitgeschreven ter eere van de 8oste Algemeene Vergadering
der Maatschappij tn t9zg. De schuld in tgzg, groot I 3.320.23
werd afgelost en, naast allerlei uitgaven en reserves daarvoor,
werd een bezit gevormd van ongeveer I zoo.ooo. (Zie jaarverslag
van de Maatschappij 1933-1934, Nederl. tijdschrift voor genees-

krrnde van 9 Juni 1934, bladz. z7z\, Handelingen bladz. zo8).
Dit gaf de 85ste Algemeene Vergadering te Breda aanleiding

om in de begrooting voor het jaar 1935 de contributie van I zo.-
te verlagen tot / 16.-.

Er is gevormd een weerstandskas der ziekenfondshuisartsen,
eigendom van de Maatschappij, maar waarvan de gelden uit-
sluitend gebruikt mogen worden voor de behartiging van de
ziekenfondsbelangen der huisartsen, voor bestuursonkosten, voor
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uitgaven bij ziekenfondsstrijcl en voor dekking van verplichtingen,
waaronder aflossing van de aandeelen clie werden afgegeven in
ruil van de stortingen door de ziekenfonds-huisartsen aan de

oude weerstandskas.
Bij besluit van de 85ste algemeene vergadering te Breda in 1934

werd bepaald, dat in het jaar 1935 voor uitgaven der H.C. voor
bestuur en beheer een vast bedrag van de ziekenfondshuisartsen
zou worden gevraagd, en dat de bijdragen aan de nieuwe Weer-
standskas progressief zouden zijn, in verhouding tot het inkomen
uit ziekenfondspraktijk.

'fot de bezittingen van de weerstandskas behoort ook een groot
gebouw te 's-Gravenhage, dat ingericht is voor de Onderlinge
polikliniek 's-Gravenhage en voor de administratie van het Onder-
ling ziekenfonds's-Gravenhage.

Het Ondersteuningsfonds voor behoeftige leden van de Maat-
schappij en voor weduwen en minderjarige weezen van leden,
een geheel afzonderlijke instelling met eigen inkomsten en eigen

bezit, heeft in den loop der jaren een fonds gevormd, dat op3r
December 1933 was gegroeid tot I t3g.t9z.o6.

Van de boekerij der Maatschappij is de waarde uiteraard niet
te schatten, maar deze vormt een zeer kostbaar bezit van de

Maatschappij. Uit eigen middelen bekostigde ook de Maatschappij
in r93o de uitgave van den kostbar-en catalogus der boekerij.

8. De Raad van Beroep.
(I.iteratuur: '1. tg34, bl. 56tt)

Dit lichaam bestaat uit vijf leden, die onderling de functies ver-
deelen. De leden worden voor den tijd van vijf jaren gekozen
door de Algemeene Vergadering. Deze verkiezing geschiedt uit
een voordracht, opgemaakt door het Hoofdbestuur. De voordracht
bevat de namen van ten minste drie candidaten voor elke open-
gevallen plaats. Op deze voordracht zal tevens de naam van elken
candidaat worden vermeld, die vóór r F-ebruari door 5 afdeelingen
bij het Hoofdbestuur wordt aanbevolen. Drie leden van den Raad
vormen een quorum, evenwel met dien verstande, dat de zaak
door alle vijf leden moet worden beslist, indien de drie leden van
het quorum niet tot een volkomen eenstemmige uitspraak komen,
of, indien het gaat om de toepassing van een der machtsmiddelen.
genoemd in art. 3oo llan het huish. reglement der Mij.
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De Raad van Beroep is verplicht in behandeling te nemen en te
beslechten geschillen, waarin uitspraak is gedaan door een

afdeelingsraad, maar welke binnen twee weken in beroep worden
gebracht door een der rechtstreeks betrokkenen. Tevens is de Raad
van Beroep verplicht in behandeling te nemen beroep, aange-
teekend door de Commissies voor de beroepsbelangen, bij over-
treding van een bindend besluit, als de Afdeelingsraad tot vrij-
spraak besloot.

Bij haar beoordeeling van een zaak kan cle Raad van Beroep
zich laten bijstaan door den rechtsgeleerden raadsman cler Maat-
schappij; indien een der rechtstreeks betrokkenen het eischt
m o e t de Raad diens advies vragen.

Bovendien beslist de Raad van Beroep in de volgende zaken:

indien een geschil, waarbij twee afdeelingen zijn betrokken,
wordt aangebracht, wijst de Raad van Beroep aan welke van
twee afdeelingsraden de behandeling op zích zal nemen;

indien een afdeelingsraad om redenen van onbeduidendheid
weigert een geschil of klacht te onderzoeken. De Raad van Beroep
kan de zaak dar. alsnog aan den betrokken raad opdragen;

indien niet is getracht een vergelijk te treffen tusschen beide
partijen, spreekt de Raad van Beroep de nietigheid uit van de

uitspraak van den Afdeelingsraad;

indien nieuwe feiten, die op de vroegere uitspraak van den
Raad invloed zouden hebben kunnen gehad, ter kennis van den
Raad komen, kan de Raad de zaak opnieuw in behandeling nemen
of opdragen aan den betrokken Afdeelingsraad.

Indien de leden van een Afdeelingsraad gezamenlijk worden ge-

lvraakt, beslist de Raad van Beroep of aan deze wraking gevolg
zal worden gegeven.

Tenslotte a«lviseertdeRaadvanBeroephet H o o f db e s t u u r
in alle gevallen, waarin een geschil is aangebracht over den uitleg
van een artikel van de statuten of van het H.R. DeRaad adviseert
de Algemeene vergadering in alle geschillen met het
H.B. en in alle geschillen over den uitleg van een artikel van de

statuten of van het H.R., en bovendien adviseert cie Raad het H.R.
of de Algemeene Vergadering telkens als cloor cleze lichamen het
advies van den Raad rvordt gevraagd.
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9. De centrale commlssle voor ds beroepsbelanEèn,
(Litcratuur: T. r93r, bl. 3o7o; T. rg3z, bl. 498o).

Deze commissie bestaat uit drie leden, gekozen door de alge-

meene vergadering uit de leden der Maatschappij voor den tijd
van 5 jaren, en zijn éénmaal herkiesbaar, behalve de secretaris;
die steeds herkiesbaar is.

Zij stelt het hoofdbestuur van haar bevindingen in kennis en

geeft hieraan, ook ongevraagd, advies. Bovendien brengt de

centrale commissie jaarlijks vóór r Maart aan de algemeene ver-
gadering verslag uit en is aan die vergadering verantwoording
schuldig.

Eén vertegenwoordiger der C.C. heeft zitting in het Hoofd-
bestuur, als adviseerend lid.

Voor zoover dit niet aan de H.C. en S.C. is opgedragen, houdt
de C.C. zich op de hoogte van toestanden en zaken van algemeen
maatschappelijk- en ethisch geneeskundigen en van ambtelijken
aard en geeft bij moeilijkheden van dien aard aan de leden voor-
lichting, raad en bijstand. Zij is bevoegd daartoe inlichtingen in
te winnen bij de afdeelingen en haar besturen en de afdeelings-
raden, die gehouden zijn de inlichtingen zoo volledig mogelijk te
verstrekken.

Zij bestudeert de waagstukken, waarbij de belangen der genees-

kundigen in het algemeen zijn betrokken en geeft in deze zaken
raad aan hoofdbestuur en dagelijksch bestuur.

De ervaring heeft geleerd, dat vele collega's zich om inlichtingen
tot haar, als de het langst bestaande commissie, wenden met hun
moeilijkheden op algemeen maatschappelijk en ethisch gebied.

Deze worden verstrekt, zoo noodig in overleg met H.C. of S.C.

De werkzaamheden op ambtelijk gebied (gemeentegeneesheeren,
ziekenhuis-directeuren enz.) zijn in de laatste jaren sterk in omvang
toegenomen.

Als belangrijke objecten, die in studie zijn genomen, komen in
aanmerking:

het beroepsgeheim,
journalistiek en reclame op medisch gebied (later aan een tijde-

lijke commissie opgedragen),
jnstructie der gemeentegeneesheeren,
lverkwijze der consultatie-bureaux.
O.a. hecÍt de Commissie. richtlijnen vastgesteld over de ver-
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houding tusschen huisartsen en leiders varr consultatic-bureaux
voor tuberculoselijders en voor zuigelingen (kleuters).

Deze richtlijnen zijn behandeld in de algemeene vergadering
van r93r en luiden als volgt:

I. Als regel hebben alleen toegang patiënten, die door den huisarts
(behandelend arts), of eventueel Raad van Arbeid, worden toc-

6Jezonden; daarnevens contacten. De leiders mogen wel patiöntcn
toelaten, die op eigen initiatief komen. Welgestelden behooren niet
toegelaten te worden, tenzij de leider geen particulier spreekuur
houdt.

II. Den leider kan eventuce.l consultatieve cn spreekuurpraktijli ver-
oorlooÍd worden, nooit huisartspraktijk.

7II. Als regel gelde, dat de leider op het bureau nooit behandeit: bij
uitzondering kan dit uitsluitend op verzoek van den huisarts, toc-
gelaten r,l'orden.

lV. Over bevindingen en te nemcn maatregelen bij nieuwe patiënten,
ook bij contacteD., en over nieurve bevindingen bij oude patiënten
zende de leid,er steed,s schriftelijk bericht aan den huisarts.

V. Aan patiënten en begeleiders doe hij, vóór overleg met den huisarts
heeft plaats gehad, slechts niets zeggende rnededeelingen.

VI. Indien de leider een ingrijpend voorstel heeÍt gedaan en binnen
acht dagen geen antwoord van den huisarts heeft bekomen, neme
hij zelfstandig de noodige maatregelen.

VII. Bij verschil van meening over de te nemen maatregelen wai:e, uret
goedvinden van den patiàint, een arbitraire uitspraak uit te Iokkcn
(door hoogleeraar, specialist), eventueel schriÍtelijk; zoo nrogelijk ltet
bindende kracht.

VIII. Controlecrende geneesheeren worden naar den huisarts vellvezen.
lX. De huisarts zij steeds tot medcwerking bereid. Hij introducecre zijn

patiënten schriftelijk cn beantu'oordc brieven van den leidcr.
-\. Samenwerking tusschen behandelcnde medici cn consultaticburcau-x

worde bevorderd door het opnerrren van vcrtegernvooldigers dcr
aÍdeelingen der NI. v. G. in dc besturen dcr exploitccrcndc vcr-
eenigitrgen.

CoNSULTATIDBUIUaAU VOOIR ZUIGtiLtNGItN ( ril-riu -I'.ERS 
) .

I. Àllcen on- en rninverrnogenden hebbcn toegang.
lL Aan het bureau vinde geen behandeling plaats, ook zoo min nrogelijk

van kleine afwijkingen. Rhachitis valle daaronder nooit.
III. Bij ziekte worden de kinderen steeds naar den huisarts verwezen,

het lieIst met schriftelijk bericht; nooit buiten den huisarts om naar
specialist oÍ klinick.

IV. Wanneer als leider van het bureau een huisarts optreedt, ontvange
hij aldaar alleen eigen patiëntcn.
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10. De bltjvende commlssle ln zake de praktische vormlng
van den t,eneesheer.

(Literatuur: T. r9o5, I, bl. 1545; T. 19o6, I, bl. r166; II, bl. 5r3; T. r9og, I, bl.

357;Il, bl.53o; T. r9ro, I, bl.8o9; II, bl.6rz; T. r9rr, I, bl. 1364, zu7;lI,
bl. 5ro; 'ï. t9tz, I, bl. r5oo; T. r9r4, I, bl. 16o3.)

Deze commissie is ontstaan naar aanleiding van het voorstel
der afdeeling Zeeuwsch Vlaanderen O.D., aan de 56ste alge-
meene vergadering te Amsterdam in r9o5, welke voorstel als
volgt luidde:

De algenreene vergadeling vcrzoel<t het hooÍdbestuur een conrmissie
te benoemen, die zich belast rnet het samenstellen van ecn ontrverp-
regeling ter verkrijging der artsbevoegdheid in Nederland.

Naar aanleiding van het op verzoek van het hoofdbestuur door
den heer Dr. F. H. Schreve uitgebrachte praeadvies en de
gehouden discussies werd door bovengenoemde algemeene ver-
gadering besloten tot het instellen van een commissie inzake de
praktische vorming van den geneesheer en inzake het voortgezet
geneeskundig onderwijs aan praktiseerende geneesheeren.

Later is deze commissie ontheven van de laatstgenoemde taak
De commissie bracht sedert haar bestaan een 5 tal rapporten uit
aan de algemeene vergadering. In de in r9r5 gehouden algemeene
vergadering werd besloten zich tot de faculteiten te wenden met
verzoek er bij de klinische hoogleeraren op aan te dringen, dat er
een min of meer officieele band zou gelegd worden tusschen hen
en de leiders van niet-academische ziekenhuizen, waarin candidaat-
artsen werkzaam kunnen zijn.

Uit de antwoorden der Faculteiten bleek dat de behoefte om
de medewerking van leiders van niet academische ziekenhuizen
ten behoeve van de praktische opleiding der studenten in te roepen,
niet aan elke Universiteit in gelijke mate bestond, of in gelijke mate
rverd gevoeld.

Nadat in meer dan drie jaren de Commissie niets van zich had
laten hooren, werd door de algemeene vergadering io tgz3 te
Ensclrede de Commissie opgeheven.
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Il. Artsen-Cursussen.
(Literatuur:T.rgzt,I,bl.zz3z;T.rg3z, bl.3ooz,5r18,573o;T. 1933,bl.578)

Inrgoz steldeDr. Willem v. d. Starp, die jarenlang
in Maassluis de praktijk uitoefende, zich in verbinding nlet het
bestuur van den Geneeskundigen Kring te Rotterdam.

De moeilijkheden, verbonclen aan het geven van cursussen aan
artsen, in verband met lokalen, materiaal en persoonlijke ge-

schiktheid voor het geven van dergelijke cursussen, warenoorzaak
dat het bestuur van de afcleeling Rotterdam dit niet zelf ter hand nam.

Dr. v. d. S t a r p zette door, besprak de zaak met vooraan-
staande geneeskundigen en vond in het bijzonder steun bij Dr. H.
Klinkert.

Zoodoende kwam dan tot stand in r9o3 de eerste artsen-cursus
in ons land en wel te Rotterdam;

ín tgoT volgde Amsterdam; later volgden enkele andere ge-

meenten.
Het werrl als een gemis gevoeld dat de Maatschappij hierbij

geen grootere rol had gespeeld en zoo kwam in r9rr, volgens
besluit van de algemeene vergadering, tot stand de

Commissie uoor aoortgezet geneeskundig onderzuijs

Deze commissie heeft een enquëte gehouden, verslagen gemaakt
en rapporten ingezonden en, bij wisseling van personen ook wisse-

Iende denkbeelden geopperd, grootsche plannen, zooals dat, om
artsen in de gelegenheicl te stellen gedurende een bepa,alden tijd
werkzaam te zijn in ziekenhuizen of laboratoria in groote ge-

meenten, nader ontwikkeld; maar de bodem bleek niet geschikt
dit zaad tot ontkieming te brengen.

In de algemeene vergadering in Juli r93z werd besloten rle

commissie op te heffen, maa.r het voortgezet onderwijs te blijven
bevorderen door het opnemen van de programma's der cursussen

in het Orgaan van cle Maatschappij, voor zooveÍ de artsen-
cursussen bereid waren daarvan opgave te verstrekken, met het
doel op ruimer schaal bekendheid te geven aan het werk op dit
gebied en om daardoor anderen aan te sporen, dit goede voor-
beeld te volgen.
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12. De Commissie voor sociaal hy§tëntsche aangelegenheden.
(Literatuur: T. r9r8, I, r34o; II, ro27: T. r9r9, I, zoo3; T. tgzo, I, tozr, zz6zi

T. rgzr,IÍ, rg4t; T, rgz3, Í,828; 2345; T. rgz4, I 1614; T. 1926, Í, ll3).
(Zie voorts bl. zo9 en 2ro Artsenboekje).

Krachtens een besluit der 6Be algemeene vergadering in tgt7,
werd door het Hoofdbestuur een commissie ingesteld belast met
het onderzoek naar de mogelijkheid en wenschelijkheicl van het
instellen van een blijvende commissie voor sociaal-hygiënische
aangelegenheden.

De Sociaal Hygiënische Commissie bestaat uit ten hoogste negen

leden.
Een van deze wordt door het Hoofdbestuur uit zijn midden

benoemd.
De Commissie wijdt haar aandacht aan alle vraagstukken van

maatschappelijk gezondheidsbelang. Zíj geeft aan het Hoofd-
bestuur kennis van alle zaken welke zij in behandeling neemt.

Zij dient het Hoofdbestuur van raad. Wetenschappelijke rappor-
ten kan zij in het orgaan doen opnemen, tenzij het Hoofdbestuur
daartegen bezwaar heeft.

De zittingsduur der leden is vijf jaar; jaarlijks treden één of
twee leden af.; deze zljn eenmaal terstond herkiesbaar.

De Commissie kiest uit haar leden een voorzitter, een onder-
voorzitter en een secretaris, verder is één der leden belast met de
zorg voor een catalogus der literatuur op het gebied der maat-
schappelijke gezondheidsbelangen.

De Commissie werd geinstalleerd den 8en December rgr8 te
Amsterdam.

Het werk der Commissie is opgesomd in de jaarverslagen, die
regelmatig in het Tijdschrift voor Geneeskunde worden gepubliceerd.

Ook worden daarin enkele resultaten zeer in het kort genoemd.
Vindt men in deze jaarverslagen eene vermelding van de vele

onderwerpen op allerlei gebied der maatschappelijke gezondheids-
belangen, die in den loop der jaren door de Commissie in studie
genomen en besproken zijn, het resultaat van de werkzaamheden
is neergelegd in een reeks van adviezen, praeadviezen en rapporten
uitgebracht aan het Hoofdbestuur.

Een deel van deze mededeelingen is gepubliceerd in het Tijd-
schrift.

In de hier volgende lijst van onderwerpen, die o.a. door de
Commissie zijn behandeld, vinden deze publicaties een plaats,
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met aanwijzing waar zij in het Tijdschrift zijn te vinden. In de-
zelfde lijst zijn ook opgenomen aan het Hoofdbestuur uitgebrachte
rapporten en praeacl.viezen, die niet zijn gepubliceerd, maar die in
cle jaarverslagen zijn vermeld sorrs met een korte omschrijving.

Iicsprcking over Zicktewet 'f a I rn zr (Jaan'crslag Ílf tz't9-tf 6'tg)
cn ovcr Ziektervct frcub (ibid).

Praeadvies over het r.oorstel Amersfoort en O. om bij de regeering aan te
dringen op spocdige grondige herziening der \['et op de Besmettelijke
Ziekter (r9r9 I zorg).

Rapport over het I\(edisch Schooltoezicht (rgzo Í zz6z).
Rapport betreffende het Hooger Onderwijs en Sociale (ieneeskunde en

Jrygiëne (jaarverslag r 16' zo-3rl 5'z r).
Ilapport betrefÍende het ontwerp van rvet tot regeling der Ziekenver-

zorging figzr I 6rz).
Praea<Ivies over een voorstel van eenc afdeeling der l{aatschappij om tle

bereiding en het kosteloos verkrijgbaar stellen van l(oepokstof te centrl-
liseeren .in de Rijksseruminrichting (r9zr II r3o).

Praeadvies inzake het rvetsontwerp regelende de instelling van Gezond-
heidsdiensten (r9zr II r94r).

Praeadvies (ro Januari rgz:) over ontwerp wijziging der lipi<lemiewet
(jaarverslag t I 6' zr--3r I 5' zzl.

Rapport over bij suppletoire begrooting aangevraagde gelclen r-oor Trrber-
cnlooze Bestrijding (rgzz I zzz4).

Ilapport inzake Diphtheriebestrijding (1923 I 8u8).
I'raeadvies betreÍfende de taak der Consultatiebureaux (rgz3 Í 445).
Praeadvies betreffende Hypnotische Séances (I 2989).
Àdvies over behandeling door aan Consultatiebureaux voor Geslachts-

ziekten verbonclen artsen ( jaarverslag r f 6' zz-3o I 4' 23).
Aclvies over opheffing der Gezondheidscommissies (id.).
Advies over Geneeskundige Iieuring bij Beroepskeuze (id.).
Rapport inzake Roodvonkbestrijding (1924 I 1614).

A<lvies over het adres inzake Verpliclrte Verzekering in ZiekenÍondsen
(jaarverslag r f 5' z3-3r f rz' 4).

Praearlvies inzake het lvetsonts'erp Aanprijzing van Jlliddelen tegen
Ziekte (id.).

Praeaclvies betreffendc Geneeskundige Contröle (id.).
Praeadvies u.etsontrverp regelende het Verkeer met Vergiften en Bijtende

Stof{en (id.l.
Praeadvies betreffenclc hct \Vetsontu'erp ovcr I3esmettelijke Ziektert

(t924 II 245$.
Praeadvies betrefÍende het gewijzigd u,etsontrverp over Besmettelijke

Ziekten (r9z-5 I 333).
Praeadvies over de Ziekte- en Ongevallenwet 192.5 (1925 I z9r9).
Rapport over Kinkhoestbestrijding (19z6 I 7y).
Praeadvies over de 'Wet aangaanrle Sera en Vaccins (jaarverslag r9z5

en r9z(r).
Praeaclvies over hct lVlelkbesluit (rgz(t II 4gz).
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I'racadvics over het Gervijzig<le Wetsontrverp tot ltegciing <ier Zicktc-
verzorging (t9zo II 633).

lRapport over het Ontwerp van Wet aangaande «le Gcneeskundigc

Itcchtspraak (jaarverslag 19z6).

Praeadvies over het Voorontwerp tot wijziging der Ziektewet' (tgz7 lL r47).

Itapport over Voorkoming en Behandeling van Lichamelijke Gebrekkig-

heid (1928 I r4or).
Praeadvies over de Vaccinatie (jaarverslag r9z7).
Praeadvies over Ontwerp van Wet tot Beveiliging van denArbeid (jaar-

verslag r9z9).
Besprekingen over het Westontwcrp op den l{uisarbeid (jaarverslag

r9z9 en r93o).
Besprekingen over het l(oninklijk Besluit aangarande dc l3csrnettclijke

Ziektcnwet (jaarverslag r9z9).
Praeadvies over het Wetsontwerp op het hebben van ltöntgentoestellcn

en Radioactieve Stoffen (jaarverslag r93r).
Rapport over het Medisch-Hygiënisch Schoottoezicht (r93r II 3zo9).
Praeadvies over de ZiekenÍondswet (jaarverslag r93r).
Praeadvies over het Wetsontwerp op de Uitoefening der Artsenijbereid-

kunst (jaarverslag r93r).
Advies over allevering in de apotheken van sterk rverkcnde genees-

middelen (jaarverslag r93z).
Rapport over den stand der Physische therapie in Nederland (Jaa.r-

verslag r93z).
Praeadvies over het wetsontwerp,,Veiligheidswet" (jaarverslag tg3z).
Advies over een adres inzake de bezuinigingsvoorstellen op het gebied

der Volksgezondheid (jaarverslag r93z).
Pra.e-advies over het rvetsontwerp tot wijziging der Ziektewet (jaar-

verslag 1933).

Advies voor het afleveren van in dc Pharmacopoea genoemde locc-
praeparaten in plaats vau de origineele (jaan'verslag 1933).

Advies over het Arbeidsbesluit voor arbeid in apothekcn (jaarverslag
r933).

Àdvics ovcr het gcbruik van Ncdcrlandsclte scra cn vaccins (jaztrvcrslag
r933).

13. De Cornmlssie lnzake medlsche statistiek.
(I.iteratuur:'I. r<1o7,I, A, bl.894; II, A, b|.584;T. r9o8, II, A, bl. 4o7;T. r<.1o<1,

II, A, bl. 525 't. r9ro, II, A,bl. 477; T. rgrr, I, B, bl. t443;T. rgrz,I, B, bl. ro47;
T. 1915, I, bl.6+g; T. r916, I, B, bl. r66r; II, B,bl. zzrz;T. rgt7, II, A, bl. rz9;
T. r9r8, I, B, bl. rzor; T. rgzr,I, A, bl. rzo9, I, B, bl. 16oz,3tg6;T. t926,\,
bl. r78z;T. tgz7, I, bl. 715, rr57, tS6+tII,bl.2456,2747, z8z5;T. tgz8,bl.2485;

T. r93r, bl.+SZ+).

Op voorstel van het Hoofdbestuur werd in r9o7 dit voorstel
aangenomen:

- 
oÍÍ 

-



,,De Algemeene Vergadering drage het hoofdbestuur op een
commissie in te stellen voor medische beroepsstatistiek."

Omdat het nut hiervan niet zoo dadelijk werd ingezien, moge
hier de destijds daarbij gegeven toelichting van het Hoofclbestuur
volgen:

De statistiek is een wetenschap, die van geneeskundige zijde
recht heeft op steun, omdat zij voor de volksgezondheid en ook
voor de medici zelÍ van groot nut is. Het Hoofdbestuur verheelt
zich niet, dat tot dusverre de statistiek onder de medici weinig
beoefenaars heeft gevonden, doch met genoegen kan het aan
den anderen kant constateeren, dat juist in den laatsten tijd daarin
een kentering is gekomen, getuige o.a. het tuberculosevraagstuk,
de stukken van Bruinsma, Broeksrnit, enz.

Die kentering in de hand te werken is het doel van het voorstel.
Het Hoofdbestuur behoeft bij de motiveering vanzljn voorstel

slechts te wijzen op het groote wetenschappelijke nut van goede
statistieken omtrent de sterfte aan en het voorkomen van ziekten
als tuberculose, kanker, diphtherie, syphilis, diabetes, jicht,
nephritis, acute pneumonie, arthritis rheumatica, enz. Die
statistieken kunnen voor de volksgezondheid van onschatbaren
dienst zijn. Het instellen van een commissie, die zich onledig
houdt met het samenstellen van een dergelijke statistiek, ligt
dan ook op den weg der Nederlandsche Maatschappij tot bevor-
dering der geneeskunst, die de bevordering der geneeskundige
wetenschap en kennis in haar vaan draagt.

Afgezien van dit groote wetenschappelijke nut, geeft de
medische beroepsstatistiek tevens een behoorlijk antwoord op
verschillende vragen, welke ons beroep als zoodanig direct of
indirect raken. Zij leert de meerdere of mindere morbiditeit der
verschillende beroepen kennen en geeft antwoord op de vragen
of het aantal zieken per mille en per jaar afneemt, hoe groot
het aantal ziektedagen per geval is, hoeveel patiënten per mille
bevolking per jaar de poliklinieken bezoeken, hoeveel procent
der bevolking gratis, hoeveel door middel van ziekenfondsen
geneeskundige hulp ontvangt, hoeveel patiënten per mille bevol-
king per jaar in de ziekenhuizcn worden verpleegd, hoeveel de
gemiddelde verplegingsduur per patiënt bedraagt enz.; vragen
wier beantwoording voor gemeente- en armbesturen, voor zieken-
fondsen enz., o.a. rnet het oog op de finantieele draagkracht,
van het grootste nut zijn.
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Voor een dergelijke commissie ligt een ruim en nuttig arbeids-
veld braak, welks ontginning ongetwijfeld groote voordeelen
zal opleveren.

Het hoofdbestuur stelt zich voor een commissie van 5 personen
te benoemen, die een werkprogïam ontwerpt, bouwstoffen ver-
zamelt en bewerkt en daaruit haar conclusies trekt.

De commissie zij een bureau voor medische beroepsstatistiek.
Het hoofdbestuursvoorstel werd niet zonder discussie aan-

genomen.
Reeds spoedig werd het woord ,,beroepsstatistiek" veranderd

in ,,statistiek" en in rgro deelde de commissie mede, dat zij
zich als taak voorstelde op te treden:

re. verzamelenrl en reglementeerend alles, wat verspreid be-
werkt wordt, opdat uniforme bewerking verkregen worde vau
de onderwerpen, die nu door verschillende onderzoekers vaak
op verschillende wijze u'orden opgevat en bchandeld;

ze. adviseerend, wanneer een rvillekeurig lid der Maatschappij
een statistisch onderzoek wil ter hand nemen;

3e. raadgevend en steunend, wanneer er in de Maatschappij
ten opzichte van een bepaald onderwerp stemmen opgaan voor
statistisch onderzoek;

4e. de aandacht vestigend op te behandelen onderwerpen, enz.

5e. zelve statistische onderzoekingen ter hand nemend.
De jaarverslagen dezer Commissie geven inzicht in haar werk.

Het laatste verslag loopt van tgzr. lt de algemeene vergadering
vaÍL rgz3 is de Commissie opgeheven.

Het statistisch werk is door het Bureau der Maatschappij
voortgezet. In het Gedenkboek der Maatsch"pp,j, saamgesteld
bij haar 75-jarig bestaan, is een uitgebreide statistiek gegeven,
van verschillende rubrieken, betrekking hebbende op het werk
van de Maatschappij, tevens over het aantal geneeskundigen en
het aantal specialisten in ons land, over het aantal'ingeschreven
studenten en toehoorders in de faculteit der geneeskunde aan de
Universiteiten. In het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde
van tgz6, I, bladz. t78z is een opgave geplaatst over de laatste
23 ia?LÍ betreffende het aantal studenten in de geneeskunde, voor
de eerste maal ingeschreven aan de Hoogescholen in Nederland en
het aantal tot arts bevorderden. Ook zijn in de jaarverslagen van
de Maatschappij af en toe aanvullende statistische mededeelingen
geclaan.

-2r3-



14. De Commlssle van Advles lnzake Indische genees-
kundtse aangelegenheden.

(I.itcratuur:'I. r9:r, II,bl.2646;T. tgz6,I, bl.3r9, II, bl. 1494;T. r93o, bl. r..r()E;

1'. r93r, bl. 4o72,5o4r, 5178; T. r93:, bl. r768; T. 1933, bl. 28"2.5, zE5:,z375,
47rg, 5026,5532; T. 1934, bl. 3720, 3907, 4237, 5to6).

Deze commissie is ingevolge besluit der 66ste Algemeene Ver-
gadering ontstaan door samenslnelting van d.e commissie inzake
de voorziening in de geneeskundige hulp en die inzake de voor-
ziening in de verloskundige hulp in de Ned. O. Indische Koloniën.
Het is de bedoeling, dat deze Commissie bestaat uit 5 leden, die
op voorstel van het Hoofdbestuur door de Algemeene Vergadering
worden aange\ryezen en zitting hebben voor den duur van z jax.
Voorzoover dit mogelijk is, zullen in deze commissie vertegen-
woordigd zijn de Vereenigingen van Geneesheeren in Nederl.
Indië, de Nederl. Vereeniging voor Trop. Geneeskunde, en de
Instituten voor Tropische Hygiëne. De taak der Commissie is in
hoofdzaak het Hoofdbestuur te adviseeren inzake Indische Genees-
kundige aangelegenheden.

De secretaris van deze commissie is bereid algemeene
inlichtingen te geven over geneeskundige werkkringen in Neder-
landsch-Indië.

Wat meer in het bijzonder den militair geneeskundigen dienst
betreft, worden inlichtingen, ook over opleiding met steun van
den lande, verstrekt door het Departement van Koloniën, Com-
missariaat voor Indische Zaken, afdeeling C.

Voor den burgerlijk geneeskundigen dienst worden inlichtingen
verstrekt door het Departement van Koloniën, Commissariaat voor
Indische Zaken, Afdeeling B, re Bureau, terwijl wij hiervoor tevens
verwijzen naar de geregelde oproepingen in de Staatscourant cn
de geneeskundige tijdschriften. (*)

15. De huisartsen- en de speciallsten-comrnissies.

Naarmate cle beroepsbelangen der artsen, vooral die op zieken-
fondsgebied, meer en meer aandacht van de belanghebbenden
gingen vereischen, werd het duidelijk, dat deze belangen niet

(r) De redactie heeft afgezierr van een uitvoerige publicatie van de huidige voor-
waarden, omdat mag worden aangenomen, dat deze spoedlg na het verschijnen van het
artsenboekje zouden bliJken verouderd te zijn.
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tot hrrn recht konden komen in de vergaderingen der afdeelingen,

waar een aantal leden geen belang ha.dden bij deze onderwerpen.
En ook, dat deze vergaderingen aan lraar doel niet konden be-
antlvoorden, als zij voor een groot deel in beslag zouden worden
genomen door besprekingen over die beroepsbelangen. 2ó6 is
n)en na rg13 - toen besloten was tot oprichting van ziekenfondsen
door de Maatschappij - gekomen tot de oprichting eener C e n -
trale Organisatie voor de Zíekenfonrl.sen,
welke in alle afdeelingen vertegenwoordigers had, die het b e -
s t u u r der C.O. hadden in te lichten en van raad te dienen bij
rnoeilijkheden op ziekenfondsgebied in hunne afdeeling. Deze
vertegenwoordigers konden in hun afdeeling ook vergaderingen
van de ziekenfondsartsen beleggen.

Wegens hun tijdroovend werk werden de bestuurrlers der C.O.,

voor zoover zlj met de uitvoering van besluiten, het voorbereiclen
van overeenkomsten ett de oprichting van maatschappijzieken-
fondsen waren belast, bezoldigd.

Om de kosten te dekken en tevens een weerstandslias
te vormen voor het geval van strijd, werden eerst door een aantal
ziekenfondsartsen vrijwillige bijdragen gestort. In Ígt4 werd
besloten tot een verplichte bijdrage, n.l. z pCt. (voor apotheek-
houdende artsen r1/, pCt.) van de inkomsten uit de ziekenfonds-
praktijk. Voor elk bedrag van f roo.-, op deze wijze
gestort, werd een bewijs van aandeel in de weerstandskas
verstrekt, dat recht gaf op uitkeering van dit bedrag, geheel of
ten deele, al naar den stand der kas, ingeval van
invaliditeit, ouderdom (65 jaar) of overlijden. Later werd de

centrale organisatie gescheiden, in een huisartsen- en een specia-
listen-o r g a n i s a t ie. Dat deel van de huisorganisatie, clat zich
in het bijzonder met de zie ken f onds-belangen derhuisartsen
bezig hield, kreeg den naam van Centraal-O r g a a n. De taak
daarvan was:

a. het bevorderen van de oprichting en instandhouding van
afdeelingsziekenfondsen met hun plaatselijke onderdeelen en van
bijzondere ziekenfondsen, in samenwerking met cle organisatie
der specialisten en volgens regels, vast te stellen in overleg met
het bestuur dezer organisatie en onder goedkeuring van het
dagelijksch bestuur der maatschappij;

ö. het voorbereiden, respectievelijk het cloen voorbereiclen
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van, en het toezicht houden, respectievelijk het doen toezicht
houden op overeenkomsten, tusschen de maatschappij en ge-
meenten, ziekenfondsen, ondernemingen, rechtspersoonlijkheid
bezittende instellingen voor het verstrekken van geneeskundige
hulp, voorzoover deze door huisartsen verleend wordt aan zieken-
fondsen of daarmede gelijk te stellen instellingen, volgens in
overleg met het bestuur van de organisatie der specialisten, onder
goedkeuring van het dagelijksch bestuur der maatschappij, vast
te stellen regels, in samenwerking met de organisatie der spe-
cialisten;

c. het plegen van overleg respectievelijk het doen plegen van
overleg met de besturen van de onder ó genoemde instellingen;

d,. t,'et plegen van overleg met de vertegenwoordigers van de
Nederlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie;

e. het bestudeeren der wettelijke ziekteverzekering en in
verband daarmede het voorbereiden der gewenschte maatregelen,
in overleg met het bestuur van de organisatie der specialisten,
waar het de belangen van de specialisten raakt;

l. het geven van advies in al die gevallen, waarin dat vereischt
is volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement der
maatschappij;

g. het geven van advies aan het hoofdbestuur, desgevraagd
of ongevraagd, in alle zaken, die het ziekenfondswezen betreffen;

h. alle wettige maatregelen ter behartiging der ziekenfonds-
belangen, mits zij de goedkeuring van het hoofdbestuur weg-
dragen;

i. samenwerking met het bestuur van de organisatie der specia-
listen in alle gevallen, clie ook de belangen der specialisten betreffen.

Op soortgelijke wijze was de specialisten-organisatie ingericht.
De specialisten offerden hiervoor z pCt. van de bruto-inkomsten
uit hun ziekenfondspraktijk of uit daarmede gelijk te stellenwerk-
zaamheden. In een aantal afdeelingen werden onderafdeelingen
dezer organisatie opgericht.

Inrgz5werdbesloten de organisaties op te heffen, en
de belangen der huisartsen en specialisten op te dragen aan een Huis-
artsen- en een Specialisten-comrnissie (H.C. en S.C.). De stortingen
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van 2, resp. r1/2 pCt. in de weerstandskas r.r'erden gestaakt, en uit
de renten der weerstandskas moesten de salarissen en onkosten
worden bestreden, terwijl uit de straks te vermelden contributies
een nieuwe ,,vrije" weerstandskas moest worden gevormd. Tot
en met r93z had de Huisartsencommissie een bezoldigden secre-
taris en twee bezoldigde ,,groepsbestuurders", die elk voor de
helft van het lancl de ziekenfondsbelangen hadden te behartigen.
Bovendien werd een toelage verstrekt aan een lid, dat de,,andere
belangen" van de huisartsen als zoodanig (contröle- en gemeente-
practijk, enz.) voor zijn rekening nam en werd een toelage gegeven
aan den penningmeester der huisartsen-commissie.

In r93r werd tot een reorganisatie besloten, welke op r l\{aart
1933 tot uitvoering kwam.

De bureaux van den bezoldigden secretaris-penningmeester
der Specialistencommissie en die der Huisartsen-commissie (vol-
ambtenaar) werden gevestigd in het Gebouw der Maatschapprj.
De groepsbestuurders werden afgeschaft. De afdeeling ,,andere
belangen" werd met de afdeeling ziekenfondsbelangen saamge-
trokken tot één Huisartsen-Commissie.

De belangen der huisartsen in hun hoedanigheid als gemeente-
arts of ambtenaar werden aan de Centrale Commissie voor de
beroepsbelangen toevertrouwd.

De leden van Huisartsen- en de Specialistencommissie worden
benoemd voor den tijd van vijf jaren, door een Groepsver-
g a d e r i n g, d.i. een vergadering van vertegenwoordigers der
huisartsen of der specialisten in den lande, welke vertegenwoor-
digers worden gekozen:

öf door een vergadering van de huisartsen of van de specialisten
in de afdeeling,

öf (waar zulk een vereeniging bestaat) door de E r k e n d e
Vereeniging van huisartsen (of van specialisten) in een
afdeeling of een deel daarvan of in een deel van het land. E r k e n d
wordt n.l. zulk een vereeniging door het Hoofdbestuur, inclien ten
minste twee derden van de huisartsen (of van de specialisten) in
het gebied, waarvoor erkenning wordt gevraagd, zijn toegetreden,
en de vereeniging overigens aan de vereischten van het Huis-
houdelijk Reglement der Maatschapp,j voldoet.

Behalve voor de bovengenoemde verkiezingen kunnen de
groepsvergaderingen door de H.C. of de S.C. of ook
cloor het H.B. worden belegd ter bespreking van andere belangen.
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Ook de ziekenfonds-huisartsen of de ziekenfonds-specialisten
kunnen als zoodanig een erkende vereeniging vormen, en al deze
vereenigingen kunnen aan al de huisartsen (resp. specialisten)
in haar gebied de verplichting opleggen, lici van de vereeniging
te worden als voorwaarde voor deelneming in de door of voor de
vereeniging gesloten ziekenfondsovereenkomsten.

De H.C. en de S.C. bestaan elk uit ten minste drie leden, buiten
den secretaris. Beide commissies vaardigen een lid af als vertegen-
woordiger in de vergaderingen van het Hoofdbestrrur en in de
gewone vergaderingell van het Dagelijksch Bestuur.

De beide commissies bevorderen de oprichting van ,,erkende
vereenigingen" en die van Maatschappij-ziekenfondsen. Zij be-
reiden die oprichting alsook overeenkomsten met andere zieken-
fondsen voor in onderlinge samenwerking, op verzoek van en in
overleg met de belanghebbenden. Zij houden toez.icht op de be-

staande maatschappijziekenfondsen en overeenkomsten, brengen
eventueele misstanden ter kennis van het Dagelijksch Bestuur,
bestudeeren vraagstukken, waarbij de belangen cler huisartsen
of der specialisten betrokken zijn, in het bijzonder plannen op
wetgevencl gebied, en doen zoo noodig voorstellen hieromtrent
aan het Dagelijksch Restuur.

tsij moeilijkheden, die huisartsen of specialisten als zoodanig
in hun werk ondervinden, dienen zlj van raad en bijstand.
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HOOFDSTUK V.

Overeenkomsten met andere lichamen.
I. De RtJksverzekerln§ebank.

(Literatuur: T. 19o6, I, b]. 6oó; T. r9o8, I, bl. 4t9, gSs; T. r9ro, I, bl, 656;
T. rgzz, II, bt. r4q3; T. rgz3, I, bl. rz3, z3og: lI, bl. zrrg; T. rgz4, I, bl. 4o5,
1258, z8o4; II, bl. 4o7; T. r9a5, I, bl, r94r; II, bl. ggr,2248,2734;T. t926,
II,bl.rqS8;T.tgz7,Í,bl.zozr,z3rg,3z76;II,bl.rz76;T.r9z8,bl.zgzz;T,r93r,

bl. rz45; T. 1932, bl. 2885; T. 1933, bl. r99o, 2163,493).

Het eerste jaarverslag der Rijksverzekeringsbank bevatte in
sommige opzichten ongunstige uitingen over de artsen, die aan
de Bank \Maren verbonden.

Dit heeft geleid tot wederzijdsch overleg, hetwelk men uit-
gedrukt vinclt in het volgend schrijven van het hoofclbestuur
en het daarop ontvangen antwoord van het bestuur der Rijks-
verzekeringsbank.

Aan het Bestuur der Rijksverzekeringsbank.

Het is het Hoofdbestuur van de Nederlandsche maatschappij tot be-
vordering der geneeskunst aangenaam in het schrijven van Uw bestuur,
clato tz October r9r5, 1\{. no. 78285, het verzoek te mogen ontvangen
mededeeling te doen van voorstellen, die een goede samenwerking tusschen
de Rijksverzekeringsbank en de bij haar aangesloten geneeskundigen naar
de meening van het hoofdbestuur zouden kunnen bevorderen.

Reeds dat verzoelc toont, hoe ook uwerzijds de mogelijkheid wordt
voorzien, dat overleg tusschen de Rijksverzekeringsbank en het hooÍd-
bestuur onzer Maatschappij aan het doel der Bank zal ten goede kunnen
komen. Het hoofdbestuur voornoemd wordt van de noodzakelijkheid van
dat overleg nog dringender overtuigd, nu uit het verslag van de llijks-
verzekeringsbank over het jaar r9o4 blijkt, dat de Bank over de handel-
wijze van sommige geneeskundigen ernstig klaagt, alhoewel niet ontkend
l<an worden, dat die handelwijze voor een deel is toe te schrijven aan
het verkeerde systeem van honoreeren, tegen r+-elk systeem het hoofd-
bestuur destijds heeÍt geadviseerd.

IIet hoofdbestuur stelt zich bij het kiezen van de middelen om tot ver-
betering te komen het volgende voor:

Het hooÍdbestuur wil 
- 

en het voelt zich door de tegenwoordige organi-
satie der Maatschappij daartoe in staat 

- 
alles aanwenden, wat onder

r1e thans geldende voorwa.arden misbruiken van de zijde van som-
rnige nre<Iici kan voorkomen.
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Wat de middelen betreft ter bereiking van het doel, meent het hoofd-
bestuur, dat dit het best zou worden getroffen, indien aan het hooÍd-
bestuur door Uw bestuur mededeeling werd gedaan van iedere handelwijze
van cen geneeskundige, dic naar het oordeel van fIw bestuur strijdig is

met geest en letter vandevoorwaarden. Endan niet enkel van de

feiten van ernstigen aard, maar ook van dezulke, die, wellicht in oawetend-
heid begaan, voor eenvoudige vermaning oÍ berisping in aanmerking komen.
Hierdoor zou in vele gevallen erger kunnen worden voorkornen,

Onze Maatschappij beschikt, zooals Uw bestuur uit bijgaande statuten
en huishoudelijk reglement van onze Maatschappij zal kunnen blijken,
over drie instanties ter berechting: ro. de afdeelingsraden; zo. de ge-

westelijke raden en 30. de centrale commissie voor de beroepsbelangen.
Telkens wanneer door Uw bestuur een Íeit als boven bedoeld ter kennis

van het hooÍdbestuur wordt gebracht, zal h.et hoofdbestuur de zaak aan-
hangig maken bij den aÍdeelingsraad, binnen wiens gebied de betrokken
persoon woont. Van den uitslag van het onderzoek kan aan Uw bestuur,
wanneer dit voor een bepaald geval wordt verlangd, mededeeling worden
gedaan. Bij recidive ontvangt het hoofdbestuur gaarne onmiddellijk bericht.

l\{et de feiten, die nu reeds ter kennis van IJw bestuur zijn gebracht,
en die naar Uw oordeel ter onderzoeking dienen te worden aanhangig
gemaakt, zou het hoofdbestuur gaarne zoo spoedig rnogelijk, onder over-
legging van de noodige gegevens, rvorden in kennis gesteld.

Hoewel het hoofdbestuur meent, dat een gang van zaken als boven
geschetst, goede kansen biedt voor het bereiken van het beoogde doel,
ziet }:,et toch gaarne de eventueel door Urv bestuur te maken opmerkingen
tegemoet.

Het hooÍdbestuur gelooft, dat door samenwerking tusschen de Rijks-
verzekeringsbank en onze Maatschappij, wederzijds feiten zullen kunnen
rvorden verzameld en een inzicht ook van geneeskundige zijde, in de eischen
van het verzekeringsvraagstuk zal kunnen worden verkregen, die niet
anders kunnen strekken dan om de llank meer en nreer, zonder dat de

Staat daarvoor onevenredige hooge offers behoeft te brengen, aan hírar
schoon doel te doen beantwoorden.

Aan het Hoofdbestuur der Nederlandsche maatschappij tot bevor-
dering der geneeskunst.

IIet was ons aangenaam uit Uw nevenvermeld schrijven te mogen ver-
nemen, dat Uw Hoofdbestuur geneigd is tot overleg met ons inzake hande-
Iingen van sommige geneesheeren.

Gaarne zijn wij bereid, in den door U bedoelden zin, te onzer kennis
gekomen feiten onder Uwe aandacht te brengen, met handhaving natuurlijk
van onze bevoegdheid om, zoo wij het om het dringende oÍ ernstige van
het geval, of om andere re<lenen raadzaam oordeelen, ook zelÍstandig op

te treden.
Wat betreft den gang van zaken, door U omschreven, meenen ook wij,

dat deze goede kansen biedt voor het bereiken van hct beoogde cloel, zoodat
wij het nemen eener proef alleszins gewenscht achten. Voor elk bijzonder
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geval houden wij ons steeds aanbevolen voor mededeeling van den uitslag
Uwer bemoeiingen.
Wij hopen eerstdaags aan te vangen met U het eerste dossier toe te zenden.

De proef, waarvan in het laatste schrijven wordt gesproken,
viel naar de meening van beide partijen gunstig uit. In het jaar-
verslag der Rijksverzekeringsbank over ryt6 (bl. 4z) vindt dit
zijn uiting in de volgende rvoorden:

,,Ofschoon bepaalde misbruiken nog niet zijn uit-
gesloten, nemen zij in aantal aÍ, wat, naar het ons
voorkomt, zeker voor een deel aan de preventieve
werkzaamheid der afdeelilrgsradon van de maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst mag
worden toegeschreven."

De regeling gemaakt door <le Rijksverzekeringsbank is in tgzT
in dien zin gewijzigd dat de ingeschreven geneeskundige, die geen

gebruik wil maken van de bestaande Commissie van Advies, bij
voorkomend geschil de uitspraak van een scheidsgerecht kan
inroepen. Bij de uitspraak van het scheidsgerecht worclt tevens
vastgesteld welk deel van de kosten elk der partijen heeft te
dragen.

Dit is een contract dat luidt als volgt:

Art. r. Voor het beslechten van alle geschillen, welke kunnen ontsta.an

tusschen het bestuur eener- en een ingeschreven geneeskundige an<lerzijds,
wordt een scheidsgcrecht ingesteld. Dit scheidsgerecht is gevestig(l te
Amsterdam.

AÍt. 2. Het scheidsgerecht is samengesteld uit 5 leden en 5 pla.atsver-

vangendc leden, waarvan één voorzitter en één plaatsverl'angend voor-
zitter is.

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter moeten aan een Neder-
Iandsche of daarmede gelijkgestelde Universiteit deu graad van detor in
de rechtswetenschap oÍ meester in de rechten hebben verkregen; de overige
leden en plaatsvervangende leden dien van arts of doctor in de medische
rvetenschap.

Niet benoembaar zijn peÍsonen in dienst der l\'Iaatschappij oÍ van een

orgaan belast met de uitvoering der sociale verzekeringswetten.

Art. 3. De leden worden door de contracteerende partijen in gemeen

overleg benoemd. Indien zij het niet eens kunnen worden omtrent de keuze
van één oÍ meer der leden, geschiedt de benoeming van alle leden door den

\[inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, en wel, voor zooveel de genees-

kundige leden betreft, uit twce voordrachten; één van het bestuur en één

van de Maatschappij. ledere voorrlraoht br:vat 4 rurmcn, s'itaruit ? personen

rvorden benoemtl.
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Art.4. De leden worden bcnoemd voor den tijd van 6 jaren; zij zijn
terstond her-benoembaar.

Ingcval eeo lid tusschentijds overlijdt of bedankt, wordt hij vervangen
door een ancler. Betreft zulks cen lid, dat op voordracht van cen der con-
tracteerende partljen is benoemd, dan dient deze partij een voordracht,
2 namon voor olke vacaturc bcvattende, in aan meergenocmden l\'Iinister.

Att. 5. Hetgeen in de artikelen 3 en 4 is bepaald ontrent den voor-
zitter en de overige leden, geldt tevens voor den plaatsvervangend-voorzitter,
resp. de plaatsvervangeEde leden.

Att. 6. De leden en plaatsvervangende leden van het scbeidsgerecht
kunnen worden gewraakt in tle gevallen, voorzien btj art. 3o van het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvorderlng.

De wraking moet worden verzocht ulterlijk bij den aanvang vaq de
mondelinge behandeling d,er zaak.

Degene, wiens wraking is verzocht, wordt, des noodig, door het scheids-

Serecht gehoord. Hij werkt niet mede bij het nemen der beslissing op hot
verzoek.

Art. 7. Binnen 3o dagen na den dag, waarop de beshssing van het
bestuur aan den ingeschreven geneeskundige is medegedeeld, kan deze

hiervan in beroep komen bij het scheidsgerecht.
Dit beroep wordt ingesteld door de indiening bij het bureau van het

scheidsgerecht van een schriftelijk verzoek, houdende de reclenen van het
bezwaar en onder overlegging van een afschriÍt der beslissing.

Art. 8. Het scheidsgerecht zendt binnen 8 dagen na den dag, waarop het
beroep is ingediend, een aÍschri{t van het verzoek aan het bestuur, dat,
desgervenscht, binnen 8 dagen na ontvangst een schriftelijk verrveer kan
indienen.

Art. 9. Naverloop vandenaan het slotvan artikel 8 genoemdentermijn
bepaa.lt het scheidsgerecht den dag, waarop de zaak mondeling zal rvorden
behandeld. Het stelt partijen schriftelijk zoo spoedig mogelijl< hiervan in
kennis. Bij de behandeling mogen partijen in persoon oÍ bij gemachtigde
het rvoord voeren. Zij zich bevoegd getuigen en/oÍ deskuncligen mede te
brengen.

Ook is het scheiclsgerecht bevoegd ambtshalve getuigen en/of desliundigen
op te roepen.

Art. ro. Het Bestuur is verplicht aan het scheidsgerecht op zijn verzock,
hetz.ij zelf , hetzij door midclel in dienst der Rijskverzekeringsbanl< zijnclc
personen, schriftelijk en mondeling, voor zoover mogelijk alle gevraagdc
inlichtingen te verstrekken binnen den door het scheidsgerecht te stellen
termijn.

Àrt. rr. Binnen 6o dagen na den dag, waarop een beroep is ingediend,
doet het scheidsgerecht uitspraak. Deze termijn l<an rloor het scheidsgerecht
tnct ten hoogstc 6o dagcn rvorden verlengd.
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Àrt. rz. l)c uitspraak moct zijn mct redencn omklced on rvortlt birrncu
r.1 dagcn iu aÍschriÍt medegedeeld aa.n de gedingvocrcudc partijcn cn aau
den }linister van Arbeid, Ilandel en Nijverheid.

Art. r3. Een uitspraak van het soheidsgerecht, waaraan niet alle leden
oÍ plaatsvervangeode leden hebben medegewerkt, is nietig en van onwaardc.

Art. 14. Bij de uitspraak bepaalt het scheidsgerecht, dat dc kosten,
op de procedure gevallen, zullcn worden gedragen door de in het ongelijk
gcsteldc partij. Echtcr is hct soheidsgerecht bevocgd, dezc kosten gehecl
of gedeeltelijk te compensccrcn, indicn geen <Icr partijen gehecl in hr:t
ongelijk is gesteld.

Noodeloos gcmiurktc kostcn blijvcn tcn lasto van dr: partij, dic zc hccÍt
gcmaakt.

Àrt. r5. Do rcgclcn, wiurrnirar dc rcis- en vcrblijÍkosten dcr ledcn cn
dor pliurtsvcrvangende lcdcn, van getuigen cn dcskundigcn, bcuevcns dc
vacatiegelden der leden en plaatsvervangende le<len cn van de opgeroepen
gctuigen en deskundigen door het scheidsgerecht worden begroot, wordcn
vastgesteld door dcn Minister van Arbeid, HaÍldel cn Nijverheid.

Art. 16. In de kosten van het scheidsgerecht, niet behoorende tot clio,
welke op de procedure vallen, zal door het bestuur worden bijgedragen
tot een bedrag, dool den NÍinister van Arbeid, Handel en Nijverhei<l tc
bcpalen.

Dit bedrag zal in geen geval de hellt dier kosten mogen ovcrschrijden
cn zal wanneer door het bestuur een overeenkomst, als 6" oo6slhavigc,
met eenige a.ndere vereeniging van ingesclrrevenen mocht wordcn geslotcn,
opnieuw rvorden vastgesteld. De overigc kosten komen ten laste van de
1!Iaatschappij.

Art. r7. I{ct scheidsgcrecht stelt ccn reglemcnt van oÍdc vast, dat,
:llvorcns in rverking te trcdcn, aan dc gocdkeuring van den I!Íinistcr van
.\rbcid, Ilarrdcl cn Nijverhcid wordt onderworpen.

Àrt. r8. Indien het bestuur vermeent, dat een bcslissing, rvaartcgcn
voorziening bij het scheidsgelecht is gcvraagd, nict kan rvordcn opgcschort,
totdat dc uitspraak van het scheidsgerecht is verkregen, wordt harc tcnuit-
voerlegging cloor de gevraagde voorzieuing niet opgeschort.

Art. r9. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalden tijd.
Ieder der contracteerende partijen is bevoegd haar te allen tijde te doen
eindigen, mits daarbij een opzeggingstermijn van 6 maanden in acht nemende.

De opzegging moet schr.iftelijk geschieden. De zaken, waarvan het scheids-
gerecht is gesaisisseerd op dcn dag, waarop de overeenkomst eindigt, worden
alsnog door hem afgervikkcld.

Art. zo. Deze overeenkomst treedt in werking 3o dagen na, den dag,
waarop zij door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid zal zijn
gocdgekeu rcl.
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Over het tarief is herhaaldelijk overleg gepleegd met het bestuur
der Rijksverzekeringsbank, waarbij het geschil met de R.V.B.,
inzake het bestaande tarief voor eerste hulp na een ongeval ten
huize van den geneeskundige en voor volgende bezoeken, niet
tot een oplossing kwam.

De buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amster-
dam op 3r Mei en r Juni r93o, had er bezwaar tegen dat dit ge-

schil aan een rijksbemiddelaar, als bedoeld in art. I van de Arbeids-
geschillen-wet tgz3, zou worden voorgelegd.

'fegen arbitrage had men geen bedenkingen.
Het bestuur der Rijksverzekeringsbank heeft dezc arbitrage

niet aanvaard, maar zich laten voorlichten door een Commissie,
die zich vereenigde met het bestaande tarief.

In verband met de tijdsomstandigheden bepaalde het bestuur
van de Rijksverzekeringsbank dat van r Mei 1933 af op de be-
dragen, neergelegd in de Voorwaarden en het Tarief voor de inge-
schreven geneeskundigen, met to o/o zott worden gekort.

Een Commissie uit het hoofdbestuur pleegt thans overleg met
het bestuur der Rijksverzekeringsbank om te komen, zoowel voor
specialisten als voor huisartsen, tot een andere regeling.

2. De coöperatleve vereenl!,lnp : Centraal Beheer.
(l.itcratuur: T. r9o9, I, bl. 839,889; T. rgzr,I,bl.3z37; T. 1925, I, bI.663,

3o19; T. rgzg,bl.8gz, z3zt; T. rr;33, bl. 826, t87'z;T. 1934, bl.98o).

Naar aanleiding van eerrige gerezen grieven, dat:
re. de Landbouw-Onderlinge en de Tuinbouw-Onderlinge de

kosten van de geneeskundige behandeling niet vergoeden aan

de getroffenen, die tevens lid van een ziekenfonds zijn; en

ze. dat de kosten der behandeling aan de getroffenen, d.ie

geen lid van een ziekenfonds zijn, door de Landbouw- en Tuin-
bouw-Onderlinge worclen uitgekeerd met de bedoeling, dat de

arbeiders met het ontvangen bedrag de rekening van den arts
betalen, maar dat dan die betaling dikwijls achterwege blijft,

heeft de directeur der ,,Vereeniging uit den Nederlandschen
tuinbouwraad tot het onderling dragen van het bedrijfsrisico"
irrdertijd verklaard, dat deze maatschappijen bereid zijn:

ro. Ook aat ziekeníondspatiënten in het vervolg
vergoeding der kosten voor geDeeskundige hulp
te geven, mits de ziekcnÍondscn in hun rcglemen-
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tcu de bcpaling opncmert, dat zij gecn genceskurr-
digo hulp verstrekken in gcvallen, waarin dczc uit
c.nderen hoofde kan worden verkregen(*);

2o. Een maatregel in te voeren, volgens welken
de getrof Íene alleen op vertoon van de gekwiteer-
de doktersreliening de vergoeding zal ontvangcn
of wel de uitbetaling desgewensch.t zal geschieden
in tegenwoordigheid van den arts. Evenwel be-
houdt de vetzekeringsinstelling zích het recht
voor van contróle op deze lrota's, oul welke reden
speciÍicatie door haar wordt gewenscht.

Deze onderlinge verzekering heeft zich uitgebreid tot ,,Centraal
Beheer", met welke Coöperatieve Vereeniging een overeenkomst
werd gesloten op 2r November r.g2Í, gewijzigd op r Januari 1925,
op r Mei rg2g en r Mei 1933, waarbij Centraal Beheer zich verbond
geneeskundige adviseurs, contröleerende geneeskundigen en verdere
geneeskundige ambtenaren niet aan te stellen zonder het advies
van het Hoofdbestuur der Maatschappij in te winnen.

De Maatschappij verbond zich, haren leden aan te bevelen, op
schriftelijke aanvraag van geneeskundige ambtenaren of ccntrö-
leerend geneeskundigen van Centraal Beheer, alle hun gevraagde
inlichtingen verstrekken, voor zoover zij daarbij niet in strijd
komen met besluiten der Maatschappij, noch met hun verplich-
ting tot het bewaren van hun beroepsgeheim.

Tevens \,yordt in die overeenkomst aanvaard door Centraal
Beheer het beginsel der vrije artsenkeuze en de scheiding van
geneeskundige behandeling en geneeskundige contröIe.

In die overeenkomst worden verder de tarieven geregeld en een

tarief-commissie ingesteld.
Deze Tarief-commissie adviseert aan Centraal Beheer en aan

de betrokken geneeskundigen op hun verzoek; zij treedt tevens
op als scheidsgerecht bij verschil van meening over de ingekomen
nota's.

De arts, die zich aan Centraal Beheer verbindt, ontvangt van
deze Vereeniging een afdruk van de overeenkomst.

Dit voorstel ínzake samenwerking met ,,Centraal Beheer" werd
op zes na algemeene stemmen in tgzr in de Tzste algemeene ver-
gadering der Maatschupprj aangenomen in dien zin, dat de over-
eenkomst voor tÍryee jaar werd aangetaan bij wijze van proef en

(i) lldien de geneesheer, die een doktersfonds heeft, in zljn wachtkamer een bekend-
nraklng van dien aard aanbrengt, wordt dit ook beschouwd als een zoodanige ,,bepaling
in llet Íeglernent van het ziekenÍonds".
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dat het beginsel der vrije artsenkeuze in de overeenkomst werd
neergelegd.

De overeenkomst met Centraal Beheer *) luidt als volgt:
Beginsel.

Art. r. De Maa.tschappij erkent Centraal Beheer als werkzaam op het
gebied der Sociale verzekering. De samenwerking van partijen zal betrcffen
de bij Centraal Beheer aangesloten organisaties, die zich op dit gebied
bewegen.

Ge ne e s ku n d i g e c o n tr ó I e.

Art. z. Centraal Beheer verbindt zich, ten behoeve van dc bij haar aan-
gesloten organisaties, een of meer geneeskundige adviseurs en contro-
leerende geneeskuodigen aan te stellen, bij rvier aanstelling, evenals bij
de aanstelling van verdere geneeskundige ambtenare[, Centraal Beheer
vooraf het advies van het Hoofdbestuur der nÍaatschappij zal inwinnen.

De bedoelde geneeskundige contröle zal Centraal Beheer opdragen
aan leden der Maatschappij. Indien Centraal Beheer alwijking van dien
regel noodig acht, zal zulks geschieden in overleg met het Hoofdbestuur
der Maatschappij.

Indien contróle noodig is op plaatsen, wa.ar slechts éón arts gevestigd
is en Centraal Beheer niet over een controlcerend geneesheer beschikt,
zal Centraal Beheer deze contröle regelen in overleg met den ter plaatse
gevestigden arts.

G eneeskundige behandelin g.

Art. 3. Ten aanzien van de geneeskundige behandeling verbindt zich
Centraal Beheer het begiusel der wije artsenkeuze te aanvaarden en te
bevorderen. Tevens aanvaardt Centraal Behecr het beginsel dat genees-

kundige behandeling en geneeskundige contrólc gescheiden moeten blijven
en verbindt zich, d,at beginsel overal toe te passen, waar zulks practisch
mogelijk zal zïjn.

Voor de leden van de l\{aatschapprj zrjn de bepalingen dezer overeefl-
komst slechts dan bindend, indien zij uitdrukkelijk hebben verklaard,
daarmede in te stemmen, of indien hunne bedoeling zich dienovereen-
komstig te gedragen, uit de omstandigheden mag worden aÍgeleid.

Ten aanzien van geneeskundige bebandeling door niet-leden der Maat-
schappij zullen geen andere voorwaarden en tarieven gelden dan voor de
leden der Maatschappij.

Inlichtingen en desbetref fende formulieren.
Art. 4. Een geneeskundige, lid der Maatschappij, die personen bel:andelt

te lr'ier aanzien ingevolge cen wettelijke of vrijwiltige regeling een ver-
zeirering is gesloten bij een bij Centraal Beheer aangesloten organisatie,
zal op schri{telijk vcrzock van den geneeskundigen a<lviseur, den genees-
kundigen arnbtenaar of dcn controlcerendcn geneeskundige v:rn Centraal
Beheer alle hem gevraagde inlichtingen verstrekken, voor zoover hij daarbij

. niet in strijd komt rnct besluiten van de Maatsctrappij, noch naar zijn
r) Een overeenkomstig contract is in lg34 gesloten met de Natlonale Boeren-Onderllnge

te Amsterdam.
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meetriDg met zijn verplichting tot het bewaren van zijn beroepsgeheim.

Hij zal, wat dc ongevallenverzekering betreÍt, de aangifte-Íormulieren
invullen, dc korte verklaringen enz. aÍgeven, welke de geneeskundige

Dienst van Centraal Beheer noodig zal achten. Bij de ziekteverzekering
zal laet invullen van Íormuliercn slechts worden gevraagd, waar dit strikt
noodzakelijk mocht zun.

Centraal Bcheer verbindt zich den inhoud van de íormulieren, welke
ter invulling aan de behandelende genecsheeren worden voorgelegd. vast
te stellen in overleg met het Hoofdbestuur der Maatschappij. Wordt geen

overeenstemming verkregen, dan zal een geschil, als bedoeld bij art. 9
dezer overeetrkomst, tusschen de Maatschappij en Centraal Beheer geacht
worden te bestaan.

Rekeningen.
Art. 5. De geneeskundige, die op den voet van deze overeenkomst met

Centraal Beheer samenwerkt, verbindt zich, in het algemeen en met name
ten opzichte va.n dagelijksche behandeling zuinigheid tc betrachtcn.

De geneeskundige bovenbedocld zal zijnc rckeningen, gesteld ten name
van dcn patiënt oI van de betrokkcn bij Centraal Beheer aangesloten orga-
nisatie, gespeciÍiceerd opmaken en daarbij Bcbruik ma.ken van de Íormu-
lieren, door Centraal Beheer in overleg met het HooÍdbestuur der Maa.t-

schappij vastgesteld en kosteloos ter beschikking van de geneeskundigen
gesteld.

Ceotraal Beheer verbindt zich, de rekeningen, opgemaakt in overeen-

stemming nret de bepalingen van deze overeenkomst, te voldoen, voor-
zoover de patiënt 

- 
resp. diens werkgever 

- 
terzake van de geneeskundige

behandeling in kwestie bij de betrokken bij Centraal Beheer aangesloten
organisatie was verzekerd. Rekeningen, ingediend meer dan twee jaren

nadat de behandeling van den patiënt is afgeloopen konren nict meer voor
voldoening in aanmerking.

Tarief huisartsen.
Art. 6. De huisarts, die op den voet van deze overeenkomst met Centraal

Beheer samenwerkt, verbindt zich brj het opmaken van zijne rekeningen
zich te houden aan onderstaande bepalingen:

A. Wanneer de behandeling een verzekerde ingevolge de Land- en Tuin-
bouwongevalletwet rgzz of ingevolge het Bedrijfs-Ongevallen-Reglement
van de Centrale Landbouw-Onderlinge oÍ van de Tuinbouw-Onderlinge
betreÍt:

r. Voor het eerste bezoek na het ongeval aan den getroffene wordt, zoowel

door den apotheekhoudenden als den niet-apotheekhoudenden arts, I 3.-
cn voor het eerste bezoek ten huize van den geneeskundige wordt I z.-
in rekening gebracht;

z. Voor verdere bezoeken - 
hetzij van den huisarts aan den verzekerde,

hetzij van den verzekerde aan den huisarts te zijnen huize of op zijn spreek-

rrnr elders 
- 

z.al <le huisarts I r.5o in rekening kunnen brengen, indien hij
nict-apotheekhoudenrl arts is, I r.75 indien hij apotheekhoudend arts is;

3. l)e bepalingen van dit tarief betreflcnde bczoeken aan getro{fenen, gelden,

indien r'lc afstand tusschen dc rvoning van den bch:lnclelenden geneesl<unrlige
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en de verblijfplaats van den getroffone niet meer dan 4 Ii.I{. bedraagt.
Voor iedere 2 K.M. of gedeelte daarvan, waarmede deze afstand die van

4 K.M. overtreft, zal hij bovendien een gulden in rekening mogen brengen,
echtcr nimmer meer dan 3 gld. per bezoek. Worclen mcer al of niet ontlcr
de vcrzekering vallende personen op dcze.lÍde routc bczocht, dan onderg:rat
tle bijslag ccn cvenrcdige venrindering. Woont binnen dcn vorenbedoeldcn
aÍstand cen :rndcrc deskundigc, dan wolden do aÍstanden van <licns tvon.ing
berekend. Voor pcrsoncn, die op hot sprcclruur kunncn komen, wordt
geen aJstand berekeod;

4. De bedragen onder r, 2 en 3 genoemd, dienen onder normale omstandig-
heden ter honoreering van alle door den huisarts bewezen diensten en
in het algemeen mede ter vergoeding vau eenvoudige verrichtingen en do
door hem geleverde genees- en verbandmiddelen inbegrepcn.
Voor noodzakelijke bezoeken tusschen 8 uur n.m. en 8 uur v.m. kan dubbel
tariel worden berekend.
Voor bijzondere door hem gemaakte kosten oÍ gedane verrichtiagen kan
door den huisarts naar billijkheid een extra-bedrag berekend worden.
Huisarts en eventueel de hierna te noemen tarielcommissie zullen bij de
vaststelling der bedragen rekening houden met de maatschappelijke positie
van den patiënt.
B. Wanneer de behandeling betreÍt een bij de Centrale Landbouw- of de
Tuinbouw-Onderlinge vrijwillig verzekerde, zal de huisarts zijne rekening
opmaken overeenkomstig het tarieÍ, dat ter plaatse toepasselijk is op
personen van denzelfden maatschappelijken stand als de vcrzekerde.
C. Voor de behandeling van vrijwillig verzeherden bij de Centrale Werk-
gevers Risico-Bank en bij Zee-Risico zullen de onder A. vermelde bepalingen
gelden, tenzij Centraal Beheer van tc voren nrct den betlol<ken arts een

speciale regeling heeft getroffen.

Tari ef specialisten.
Art. 7. De specialist, die op den voet van deze overeenkomst met Centraal

Beheer samenwerkt, verbindt zich, bij het opmaken van zijne rekeningen
ztc}r te houden aan de ook ap hem toepasselijke bepalingen van art. 5 en
voorts daarbij rekening te houden met de maatschappelijke positie van
den verzekerde.

Centraal Beheer verbindt zich, geen bezwaar te zullen nraken tegen
rekeningen, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp-tarief, opgenomen op
bladzijde 2036 en volgende van het Nederlan<.lsch tijdsclrrift \1)or genees-

kuncle, 1927.

AÍrvijking tarieven.
Art. 8. ln gevallen, waarin de toepassing van bovenstaandc tariefregeling

tot onbillijkheid zou voeren, kan van cle bepalingcn in de artikelcn 6 r:n 7
worden afgeweken.

Tarief-Commissie.
Art. 9. De Maatschappij en Centraal Beheer stellen in onderling overleg

cene Tarief-Cornmissie sanren, met clien vcrstande, dat elk van <leze partijen
een huisarts en een spccialist als leden van die Cornnrissie benoenrt, terrvijl
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het vijfdc lid, dat als Voorzitter in de Commissie zal zitting hebben, door
partijen gezamenlijk zal worden benoemd op voordracht van de vier door
partijen aangewezen lcden. Dc benoeming heeft plaats voor den duur
dczcr ovcrocnkonrst. Op dezclÍde rvijzc wordt voor icder Iid dcr Colnnlissie
ecn plilatsvcrvangcr aangeryczen, dic bij ontstcntcnis van cen lid en bij
ecne tusscheltijdsche vaoature als lid der Cotnmissie optreedt.

De TarieÍ-Cornmissic zal partijen - lvaltneer zij oÍ eon hunner advies
vragen 

- adviseeren omtrent alle zalien de toepassing van de bepalingen
van artt. 5, 6, 7 en 8 dezer ovcrecnkomst betrcÍfende.

Voorts zal de Tarief-Commissie - 
als Commissie van Scheidslieden -

de geschillen beslechten, welke mochten rijzeu tusschen Centraal Beheer

en een behandelendea geneeskundige of tusschen Centraal Beheer en de

Maatschappij over de toepassing vau de bepalingen dezer overeenkomst
of over de vraag of deze overeenkomst van toePassing is of niet. Zij zal
tevens beslissen in gevallen, waarin deze overeetrkomst overleg voorschrijft
en overeenstemming niet is verkregen. Zij zalfitspraak doen in hoogste ressort.

De bij de Tarief-Commissie aanhangig gemaakte geschillen zullen in
deu regel worden behandeld door eene sub-Commrssie van drie leden,

bestaande uit den Voorzitter, een huisa.rts en een specialist, leden der

Commissie, aan te wijzen in onderlin§ overleg tusschen de Maatschappij
en CeDtraal Beheer.

Ieder lid der Commissie ontvangt vergoeding voor zijn reis- en verblijf-
kosten en bovendien voor elke door hem bijgewoonde zitting eeue vaste
vergoeding van f ro.-. De Commissie bepaalt, welk deel der kosten elk
der partijen in het geschil zal dragen. Wanneer een der in het eerste lid
van dit artikel bedoelde instellingen of personen van oordeel is, dat er
een geschil als bedoeld in dit artikel aanwezig is, zal hij oÍ zij zicl: schriftelijk
tot de Commissie hebben te wenden, nret het verzoek, over het door partij
te omscbrijven geschil te beslisscn.

De Commissie stelt de wijze van procedeeren vast, tenzij partijen in
het geschil er de voorkeur aan geven de wijze van procedeeren bij schriÍtelijke
overeenkomst te regelen en die overeenkomst bij de Commissie in te zenden.

Aan partijen in het geschil wordt gelegenheid gegeven ha.re beweringen
schriÍtelijk of mondeling toe te lichtcn, voordat de Commissie eene be-

slissing neemt.
De Commissie zal beslissen, als goede nlannefl naar billijkheid en hare

uitspraak schriftelijk aan ieder der geschil hebbende partijen medecleelen.

Duur der overeenkomst.1)
Art. ro. Deze overeenkomst rvordt aangegaan voor één jaar, ingaande

r Mei 1933.

Z)j wordt geaclrt telkens voor den duur van één jaar onder dezelÍcle
voorrvaa.rden te zijn verlengd, tenzij de overeenkomst minstens drie maanclen
vóór hare bcèindiging door een dcr partijen schriftelijk is opgezegd.

Indien een wettelijke regeling tot stand komt, *'elke op de samenwerking
van partijen van invloed kan zijn, heeft elk hunner het recht deze overeen-
komst te doen eindigen een maand na scfuiftelijke waarschuwing.

l) Tegen I Mei 1935 werd de overeenkoÍnst doorCentraal Beheeropgezegd orn te koiilen
tot een tiewijzig(l contract.

-229-



,,Centraal Beheer" is een coöperatieve vereeniging,
die ten doel heeft voor haar leden, alle onderlinge vereenigingen
zijnde, de administratie in den meest uitgebreiden zin te voeren.
Lid van ,,Centraal Beheer" zijn o.m.:

Risico-Banh.

re. De Centrale Werkgevers Risico-Bank,
opgericht met de bedoeling het risico der ongevallenwet rgor
door de werkgevers te doen dragen volgens het zuiver onderlinge
systeem. De risico-bank telt ruim roo direct-aangesloten werk-
gevers en 47 risico-vereenigingen. De gezamenlijke leden betaalden
in r9r9 een jaarloon uit van ruim 4oo millioen gulden. De risicobank
heeft een aanvullende regeling voor de meeste harer risico-ver-
eenigingen, volgens welke regeling uitkeering gegeven u'ordt aan
arbeiclers, die in dienst van hun werkgevers getroffen worden
door een ongeval, dat verband houdt met in de verzekerings-
plichtige onderneming verrichte werkzaamheden en dat door de
Rijksverzekeringsbank op grond van de bestaande wettelijke
bepalingen niet als een bedrijfsongeval in den zin der rvet kan
worden aangemerkt.

De vereeniging betaalt voor deze ongevallen de genees- en
heelkundige behandeling, berekend volgens het tarief der Rijks-
verzekeringsbank.

Zee-Risico.

ze. De vereeniging ,,Zee-Risico", diebijhet
inwerkingtreden der oorlogs-zeeongevallenwet r9r5 wercl opge-
richt, om het voor de reeders uit cleze wet voortvloeiende risico te
dragen. Toen de oorlogs-zeeongevallenlvet r9r5 in r9r9 is ver-
vangen door de zee-ongevallenwet r9r9, waardoor aan de ver-
zekering uitbreiding werd gegeven tot alle ongevallen, den sche-
pelingen in het bedrijf overkomen, heeft de vereeniging hare
werking voortgezet. Zoo goed als cle geheele Nederlandsche handels-
en visschersvloot is bij haar aangesloten.

Krachtens de zee-ongevallenwet heeft een getroffene alleen
recht op schadevergoeding wegens loonderving en verlies van
uitrustingen.

In de geneeskundige behandeling van ongeval-patiënten is
echter door deze wet niet voorzien. Te clezen opzichte zijn de
bepalingen van het wetboek van koophandel onveranderd van
kracht gebleven.
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Een tweetal der bij Zee-Risico aangesl.oten verzekeringsver-
eenigingen, de,,Haringvisscherij-Onderlinge" en de,,Vischvaart-
Onderlinge lJmuiden", hebben vrijwillig op zich genomen de

geneeskundige behandeling der ongeval-patiënten te betalen.
De directie van Zee-Risico honoreert korte verklaringen elr rappor-
ten, welke zij voor de uitvoering der verzekering behoeft, volgens
het tarief der Rijksverzekeringsbank en is bereid voor de invulling
der aangifte-formulieren van ongevallen, waarvoor zlj geell genees-

kundige behandeling vergoedt, een honorarium van / r.- te geven.

L an d.b o uu - O n d erl,in g e.

3e. De Vereeniging,,De Centrale Landbouw-
Onderlinge". Bij ontstentenis van een wettelijke regeling
voor vergoeding bij bedrijfsongevallen van den lanclarbeider,
hebben een groot aantal werkgevers in het landbouwbedrijf zich
sedert rgro vereenigd om gemeenschappelijk aan hunne arbeiders
bij bedrijfsongevallen dezelfde voordeelen te geven, die cie arbeider
in de ilrdustrie volgens r1e Ongevallenwet rgor geniet. In ver-
schillen«le opzichten gaat de regeling zelfs verder, doordien zij
zich mede uitstrekt tot bedrijfsziekten en tot ongevallen op wegen

van of naar het werk.
De Centrale Landbouw-Onderlinge betaalt de kosten van de

geneeskundige behandeling der ongeval-patiënten naar den maat-
staf van de maatschappelijke positie van den patiënt. Voor bijzon-
dere verrichtingen kan daarbij het tarief der Rijksverzekeringsbank
tot grondslag worden genomen. De directie heeft echter bezwaar
tegen de berekening van bezoeken met toepassing van het tarief
voor afstandbepaling en tijdverlies, omdat daardoor de kosten
voor eerr enkel bezoek op het platteland tot abnormale bedragen
leiden. Moet voor een ongeval-patiënt <ler Landbouw-Onderlinge
een afzonderlijk bezoek op grooten afstand worden gebracht,
dus niet in de gewone praktijk, dan kan vervoermiddel en tijd-
verlies in rekening worden gebracht.

Bij de Landbouw-Onderlinge bestaat bovendien eene ziekte-
regeling voor inwonend personeel, waarbij aan de leden de genees-
en heelkundige behandeling vergoed wordt voor zoover zij daarvoor
ingevolge de bepalingen op de wet van het arbeidscontract
(Art. r638ij, B.W.) aansprakelijk zijn. Voorts is een regeling
getroffen voor ziekengeld-uitkeering aan uitwonende arbeiders.

Het vorenstaande is eveneens van toeplssing op:
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7' winb o uta -O nd er lin ge.

4e. I) e Vere enigi nB,,Tu inbouw-O n d erIi n ge".
De ziekteverzekering bij deze vereeniging strekt zich echter niet
uit tot vergoeding voor geneeskundige behandeling, aangezien
zij uitsluitend betrekking heeft op rritwonende arbeiders.

Zttiuel,-Onderlinge.

.5e. De Vereeniging ,,de Z:uivel-Onderlingc".
Ingevolge een beslissing van den centralen raad van beroep zijn
een groot aantal coöperatieve zuivelfabrieken niet verzekerings-
plichtig volgens de bepalingen der Ongevallenwet r9or. Deze
fabrieken zijn toegetreden tot de vereeniging ,,De Zuivel-Onder-
linge" en betalen onderling de kosten der bedrijfsongevalleu
overeenkomstig de verzekering volgens de Ongeva.llenwet r9or.

Zielzte-Risico.

6e. De Vereeniging ,,Ziekte-Risico". In af-
wachting van een wettelijke regeling der ziekteverzekering hebben
zich een groot aantal werkgevers verbonden om onderling de
kosten te dragen, welke voor hen voortvloeien uit de bepalingen
van collectieve arbeids-overeenkomsten of van vrijwillig op zich
genomen verplichting tot uitkeering van ziekengeld. Hiertoe
hebben zij verschillende ziekte-risico-vereenigingen opgericht, die
zich tot een centrale vereeniging ,,Ziekte-Risico" hebben vereenigd.

De vereeniging Ziekte-Risico voorziet dus uitsluitend in de
uitkeering van ziekengeld en niet in de geneeskundige behandeling.
Zij heeft in verschillende plaatsen van het land contröleerende
geneesheeren om de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van hare
verzekerden vast te stellen.

Pensioen- Risico .

Ze. De Vereeniging ,,Pensioen-Risico". Een
groot aantal werkgevers, die voor hun personeel een pensioenrege-

ling hebben getroffen naast de wettelijke ouderdoms-, invaliditeits-
en weduwen- en weezenverzekering hebben zich vereenigd in
de vereeniging ,,Pensioen-Risico". De vereeniging eischt voor
de weduwen- en weezenverzekering evenals iedere verzekerings-
maatschappij, dat de verzekerde werknemer aan een medische
keuring wordt onderworpen.

Zij honoreert deze keuringen met inbegrip van de invulling
van het keurings-formulier met / ro.-.
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3. Het Al$,emecn M{nwerkersfonds.
(Literatnur: T. r9-:8, bl. 5879, 6zo8; T. 1929, bl. :.58.5; T. r93o, bl. 7o3,8t7,

rg:o,3o-5:).

'l'en behoeve van de geneeskundigen, leden onzer Maatschappij,
als ziekenfondsarts verbonden aan de stichting: ,,Algemeen Mijn-
werkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg", werd een

overeenkomst gesloten oP 28 November a923, nader gewijzigd
op 4 Aprit Íg28, waarbij alle geneeskundigen, die lid zijn onzer

Maatschappij, als zij dat wenschen, zullen worden toegelaten tot
dit fonds, mits zij gevestigd zijn binnen het gebied van het fonds.

Bij bezwaar tot toelating wegens persoonlijke redenen zal het
bestuur van het fonds in overleg treden met het hoofdbestuur
onzer Maatschappij. Zoo nootlig kan het geschil worden onder-
worpen aan een uitspraak van een bij dat contract ingestelde
geneeskundige-commissi e. 1)

4. Het Nederlandsch tijdschrift voor Sleneeskunde.
(T,itcratuur:T.r<;oz,II,bl.ro6ír, tt74;T. r9o3,I,bl.zo7,r4o4;'I .r9rz,7I,bl..5qz;
T. r<;r3, I, bl. 16::; T. tgzt,I, bl. r54, z(tz, z7o, 318, +7+, 6zz, to13; T. t<127,

I, lrl. 3, rTrr; II, bl. r3; T. rgz8, bl. 2765; T. rr;zg, bl. 5t25, T. r93r, bl. .5o7ír;
T. rc13z, bl. z, zzo,3t3\.

De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der genees-

kunst heeft geen eigen orgaan, maar sloot destijds een overeen-
komst met de Vereeniging: Het Nederlandsch tijdschrift voor
geneeskunde.

Het bleek wel eens onaangenaamheden te doen ontstaan,
wanneer een lid der Maatschapprj een ingezonden stuk, dat hij
aan de redactie van het tijdschrift zond, niet geplaatst zag. De
redactie weigert in het algemeen natuurlijk alleert stukken, indien
de innerlijke waarde van zoo'n stuk daartoe reden geeft. De
redactie stelt zich geen partij. Voor den schrijver zelf van een

ingezonden stuk is het buitengewoon moeilijk te veronderstellen,
dat de innerlijke verdienste van zijn stuk de oorzaak van een

weigering tot plaatsing zott wezen.
Op verzoek van de Centrale'Commissie voor de beroepsbelangen

der Maatsch"pp,j heeft de redactie van het tijdschrift zich destijds
vereenigd met deze regeling:

l) De overeenkonrst is met ingang van I Jan. 1934 beëindigd; een nleuwe oveÍeenkomst
ls in bewerking.

- 
o)2 

--JJ

ltr



,,Indien bij den beheercnden redacteur stukl<en inkomen, de genecs-

kundige beroepsbelangen betreffende, omtrent u'elke hij in twijÍcl vcrkeert,
of. zij al dan niet behooren te worden opgenomen, zendt hij deze stukkeu
aan de leden der Centrale Commissic, tevens leden der rcdactie, om advies.
Bij eensluidend advies van dezc heeren u'ordt overeenkomstig dit advies
gehandclcl. Rij niet eensluidend aclvics beslist de beheerende redactcur".

Later is hieraan op verzoek der Centrale Commissie nog
toegevoegd:

,,Met dien verstande evenwel, dat nimmer een artikel, de geneeskundige
beroepsbelangen betreffende, zal worden geweigerd, alvorens de
leden der Centrale Commissie daarmede in kennis zijn gesteld."

Een nieuwe overeenkomst is gesloten en in werking getreden
op r Januarí r.924. Daarbij is de inteekenprijs voor de gewotle en
buitengewone leden gebracht op ten hoogste Í 25.5o (bij voldoening
vóór 15 Februari Í zS.-); niet-leden cler Maatschrpprj betalen

I go.5o of I 3o.-.
Voor de door de Maatschappij of het Hoofdbestuur geplaatste

stukken brengt de Vereeniging aan de Maatschappij in rekening
de werkelijk door haar gemaal<te kosten, met dien verstande,
dat de kosten van de eerste dertien vellen druks per jaargang
geheel voor rekening \/an de Vereeniging komen en dat van de
volgende zes en twintig vellen slechts cle helft der kosten aan de
Maatschappij in rekening zal lvorclen gebracht.

Bovendien is in de plaats van de Centrale Commissie een afzon-
derlijke commissie gekomen: de Tijdschrift-Commissie. Deze
commissie wordt gevormd door drie personen, gekozen door de
Algemeene vergadering, uit een drietal voor elke open plaats,
saamgesteld in onderling overleg tusschen de Vereeniging ,,Het
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde" en het Hoofd-
bestuur der Maatschrpprj. Deze commissie neemt zitting in den
Raad van Redacteuren van het Tijdschrift.

Bij verschil van meening tusschen de Redactie en deze Commissie
over het opnemen van een stuk wordt nader overleg gepleegd
met het dagelijksch bestuur der Maatschapprj; tenslotte berust
de beslissing bij de Redactie.
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HOOFDSTUK \/I.

Bijvoe§sel.
I. Onderlln§e Verzekering-Maatschappij van Geneeskundigen

tegen de Seldelijke gevolgen van Invaliditelt.

I)eze Maatschappij werd opgericht met het doel, de ellende,
die een gevolg is van arbeidsongeschiktheid, te voorkomen.

Meestal toch is de arts geheel afhankelijk van zijn werkkracht.
Is hij niet meer tot arbeiden in staat, kan hij niet meer zorgen
voor zijn gezin, dan is hij maatschappelijk verloren. Om hen,
die dit ongeluk treft, te redden van financiëelen ondergang, ver-
zekert de ,,Onderlinge" haar deelnemers tot een bedrag van
I r-8 per dag, waarvoor een evenredige som wordt berekend.
Zrj keert uit bij totale arbeidsongeschiktheid, betzij tijdelijk,
hetzij voortdurend, hoe en waardoor ook ontstaan. Zij sluit dus
geen enkele z,iekte en geen enkel ongeval uit. Bij voortdurende
invaliditeit gaat de uitkeering steeds door, tot het eincl van het
kalenderjaar, waarin men 6o jaar wordt. Een arts, cloor ziekte
of ongeval tot niets-doen gedwongen, en die dus, zonder kapitaal,
aan armoede zou ten prooi vallen, heeft bij een verzekerd bedrag
van I B.- daags een inkomen van ruim I 2goo.-.

Nadrukkelijk moet er op worden gewezen, dat deze verzekering
een noodzakelijke aanvulling is van de gewone levens- of pensioen-
verzekering, die ieder verplicht is te sluiten met het oog op zijn
ouden dag. Daarom mag er op gerekend worden dat deze laatste
vorm van verzekering de taak der ,,Onderlinge" na het 6oste
jaar zal overnenren. Nu is het een feit, dat een arts een gunstig
risico aanbiedt voor invaliditeitsverzekering en wel, omdat hij
zijn arbeicl eerst zal neerleggen, wannecr hij in het geheel niet
meer kan, en omclat hij rveer zoo spoedig mogelijk zal beginnen.
I)eze opvatting wordt gestaafd door het cijfer betreffende het
aantal ziektedagen per jaar en per deelnemer. Zoo beclroeg dit
van rgrr af (toen het aantal deelnemers boven de zoo steeg)
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gemiddeld 6, ccn cijfer dat juist overecnliomt mct dc berekcningcn,
indertijd uitgevoerd door Prof. van Pesch en Dr. J an se.
Hierbij moct men nog in aanrnerking nemen, dat gedurende dien
tijd steeds eenige deelnemers, gemiddeld 4, het geheele jaar invalide
waren.

Terwijl bij een algemeene maatschappij de rvinst aan de aandeel-
houders ten goede komt, heeft de ,,Onderlinge" steeds het beginsel
gehandhaafd, het teveel betaalde aan de deelnemers terug te
betalen. Vroeger geschiedde dit telkens na 5 jaar; het gemiddeld
teruggegeven bedrag beliep ruim 4o pCt. der gestorte premiën.
Sinds r9z3 is het stelsel van het betalen van een vaste premie
verlaten. Nu stort de deelnemer niet meer dan noodig is, om de
onkosten van het vorige boekjaar te dekken, welke onkosten tot
nu toe $926) gemiddeld iets meer dan 5o pCt. beclroegen van
het door iederen deelnemer te storten bedrag in het rvaarborgfonds.
Hieronder wordt verstaan een son, gelijk aan de vroegere premie.
Uit dit waarborgfonds worden cle uitgaven in het loopende jaar
bestreden. Behalve dit fonds bestaat nog een extra-reserve, welke
dient om daaruit de bedragen te voldoen, benoodigd om in eenig
boekjaar het verschuldigde niet hooger te doen zijn dan de storting
in het waarborg{onds. Ieder deelnemer moet hierin een bepaalde
som storten, gelijk aan zíjn aandeel in het waarborgfonds. Wanneer
deze bedragen na gemiddeld drie jaar geleiclelijk op peil zijn
gebracht, betaalt de deelnemer vervolgens niet meer dan noodig
is om de onkosten van het vorig boekjaar te dekken. tsij het uit-
treden wordt aan ieder zijn aandeel in beide fondsen teruggegeven.

Ook vrouwelijke artsen, mits ongehuwd of weduwe, kunnen
toetreden.

De ,,Onderlinge" stond en staat nog geheel buiter-r onze Maat-
schappij.

De ,,Onderlinge", opgericht in 1896 met 34 deelnemers, telde
op 3r December r9z5 reeds to34 verzekerden, en verheugt zich
in een glooten bloei. Het kapitaal, dat op 3r December 1896
bedroeg lz35z.o7, was op 3r December Í932 vermeerderd tot
I r.r3o.56r.Z8tf y de mathematische rcserve van f gzz.Sorf , tot
1558.o25.5r, terwijl het waarborgfonds op dien datum bedroeg

I z4.og7.go cn de extra reserva I zo\.zg7.r13,.

Over r93z wercl uitgekeercl / 8r.75S, ar;r:. 247 ziel<e cleelnemers,

waarvan er 9 over hct gehcele jaar uitkeering ontvingen. Van
t8,g6-tg3z wetd airn invalide deelnemers | 669.t72.5t uitgekeercl.
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()p 3r l)ecember t933 telde deze instelling zroo vcrzekerden;
aan invalide deelnemers werd over 1933 lgS.+St uitgekeerd; het
gemiddeld aantal ziektedagen per deelnemer bedroeg 6.6o.

I)e gelden worden belegd in ef fecten in open bewaring bij de Nederl.
I3ank, cloch zoo, dat samenrverking van twee bestuursleden noodig
is om effecten terug te nenlen.

Gcen uitkeering is verschuldigd, iuclien «le invaliditeit korter
duurt dan acht dagen, bij langeren duur geschiedt zij ook over
cle eerste acht dagen.

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, cen
penrringmeester, een vicarius en clrie commissarissen voor gences-
kundige zaken.

De algemeene vergadering benoemt telken jare uit de deelnemers
een commissie tot het nazien der rekening van inkomsten en uit-
gaven en van de balans.

Voor inlichtingen wende men z,ich tot den sccretaris: Dr. J Ir. M.
Bosman te Brtmtrnen.

Het Bestuur bestaat uit:Dr. H. I. Douma, Groni.ngen,Yoor-
zitter. D.. J. F. M. B o s m a n, Brummen, Secretaris. Dr. P. A. d e

Wilde, Amsterd.aru,, Penningmeester. Dr. li. C. Kuipers,
Hqa'rlent,, Vicarius.

II. De Nederlandsche vereeniÉing van spoorwegartsen.

I)ezc vereeniging is opgericht in het jaar 1875 door dc genees-
kundigen A. de Boer Vervoorn, H. van Wijngaar-
den en Ii. van der Meulen; de eerste vergadering werd
gehouden den z8sten Juli rB75 te Utrecht.

Het doel der vereeniging is:

r. Te waken voor de stoffelijke en maatschappelijl<e belangen
harer leden.

z. De belangen te behartigen der aan de spoorwegmaatschappijen
verbonden zieken- en ondersteuningsfondsen door:

a. te zorgen, dat de leden dier fondsen op de beste wijze voorzien
u,orden van genees- en heelkundige hulp, genees-, verbandmiddelen
en versterkend voedsel;

ö. toezicht te houden op de daarop betrekking hebbende be-
palingen in bestaande en te rnaken reglementen.
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3. D" spoorwegmaatschappijen voor te lichten in zake medische
en hygiënische belangen van dienstpersoneel en reizend publiek.

4. De leer der spoorweghygiëne in den meest uitgebreiden
zin te bevorderen.

De Vereeniging verkreeg Koninklijke goedkeuring op hare
Statuten op rz Augustus r9z4 (St.bl. 5a3).

AIs gewone leden kunnen worden aangenomen alle genees-

kundigen, die op eenigerlei wijze als geneeskundigen verbonden
zijn aan Nederlandsche spoorweg-, stoomtram- of electrische
trammaatschappijen.

Het aantal leden bedraagt ruim 4oo van de ongeveeÍ 477
fondsgeneesheeren, verbonden aan het zieken- en ondersteunings-
fonds der Nederlandsche spoorwegen.

Door minstens acht lederr kan een afdeeling gevormd worden;
op het oogenblik bestaan er twee afdeelingen: ,,Rotterdam en

Omstreken" en,,Amsterdam".
Het hoofdbestuur bestaat uit 5 leden, n.l. een voorzitter, een

secretaris, een penningmeester en twee leden van het bestuur.
Zlj treden iedere drie jaar volgens roostcr af en zijn niet her-
kiesbaar, behalve de secretaris en de pemingmeester; de overigen
na twee jaar. De functies worden onderling verdeeld, behalve
die van secretaris en penningmeester, welke rloor de algemeene

vergadering worden aangewezen.
De algemeene vergadering wordt jaarlijks zoo mogelijk in

de maand September te Amsterdam gehouden.
De vaste rverkzaamheden bestaan in:

r. het verkiezen van een of meer leden van het Hoofdbestuur;

z. heL bespreken van zaken betrekking hebbende op den

geneeskundigen dienst bij de spoorwegen;

3. wetenschappelijke mededeelingen, vooral in verband met
het spoorweg"wezen.

Er bestaat een vertegenwoordiger bij de commissie van beheer
van het zieken- en ondersteuningsfoncls sedert ÍgÍ7 en een plaats-
vervangend vertegenwoorcliger der fondsgeneesheeren; op het
oogenblik zijn dit respectievelijk de secretaris en de penningmeester.

De vertegenwoordiger neemt aan de commissievergaderingen
deel en heeft een adviseerende stem. Vercler heeft hii het recht
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om tegen besluiten, genomen tegen zijn aclvies, zijn bezwaren
bij de directie in te brengen; in dit geval is het besluit der com-
missie niet voor ten uitvoerlegging vatbaar, zoolang de directie
niet ter zake zal hebben beslist.

Ten slotte maakt de vertegenwoordiger deel uit van de zoo-
genaamde klachtencommissie, waarin verder zitting hebben twee
leden van cle commissie van beheer, waarvan órln tevens deelgenoot
is van het fonds.

De genoemde vertegenwoordiger is als het ware de schakel
tusschen de commissie van beheer en de fondsgeneesheeren en

is natuurlijk in het bijzonder aangewezen om de belangen der
laatsten te verdedigen.

Indien principieele zaken aan de orde zijn, wordt overleg
gepleegd met r1e Nederlandsche maatschappij tot bevordering
der geneeskunst.

III. De voorwaarden der voornaamste Eeneeskundl§e ambten
en betrekktn§en. (*)

Ten einde een denkbeeld te kunnen geven van de gelegenheden,

die voor den arts bestaan om, hetzij naast, hetzij in plaats van
de geneeskundige praktijk werkzaam te zijn, en van de voor-
waarden, waaronder dit kan geschiecien, heeft de redactie zich
tot verschillende collega's en autoriteiten gewend, die met zeer
gewaardeerde bereidwilligheid en spoed de inlichtingen hebben
verstrekt, 'waarvan hieronder een overzicht volgt. Vollerligheid
kon hier niet worden bereikt, en is ook niet noodig. De bedoeling
is, een algemeen begrip te verschaffen van de ,,marktwaarde"
van den arts. Bij voorkomencle vacatures verneemt de gegadigde
vanzelf, welke voorwaarden in het bijzondere geval worden aan-
geboden. Deze kunnen bovenclien telkens wijzigingen ondergaan.
Daarom zou onderstaande lijst nooit een vraagbaak kunnen zijn
op het oogenblik dat er een vacature komt; wel daarentegen ten
allen tijde, als men een betrekking zoekt, en ongeveer rvil weten,
welke soort van betrekking het meest aan persoonlijke wenschen
beantwoordt.

(*) Bll dozo opgavon kon toen rcf,cnlng wordon goboudon met do aantoblaohto on nog
aan to brongon salarisf,ortingon in verband met de crlsls.
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a. Gemeentelijh geneeskundige a.ienst te Amsterdant.

r. Geneesheer-directeur van het Wilhelmina- en het Binnen-
gasthuis; Directeur van rlen gemeentelijk geneeskundigen dienst;
jaarwedde f gooo-rzooo met 4 tweejaarlijksche verhoogingen
van I 75o.

Geneesheer-directeur van het Tesselschade-Ziekenhuis fBooo
tot f roooo met 4 twee-jaarlijksche verhoogingen van f 5oo.

z. Gemeenteartsen in votledigen dienst lTooo-9ooo
met 4 twee-jaarlijksche verhoogingen van f 5oo; bovendien voor
hoofden van een afdeeling van den dienst I 5oo per jaar (hieronder
zijn ook de schoolartsen begrepen).

3. Idem in halven dienst l35oo-5ooo, met s trvee-
jaarlijksche verhoogingen van f 3oo.

b. Cemeentelij ke schoolartsendienst te's-Graaenltage.

r. Directeur f Tooo-Booo.
z. Schoolartsen (evenals gemeenteartsen) I (tooc.-75oo, in v o I -

ledigen dienst.
3,. Directeur van clen gemeentelijk geneeskundigen dienst

I Tooo-9ooo.

c. Gemeentelijk geneeskundige d,ienst le Ulrccht.

r. Directeur | 675o-875o, met 4 twee-jaarliiksche verhoogingen
van f 5oo.

z. Gemeenteartsenin volledigen clienst, f rooominder.

d. Krankzinnigengestichten.

r. Directeur van I 35oo-45oo met woning (Deventer); tot
f ro.ooo (in 7-ro jaar te bereiken) met ro-r4 pCt. woning-
af trek (Poortugaal en Bakkum).

z. Geneesheeren. Beginsalaris van f 4ooo (Loosduinen, Oud-
Rosenburg ) tot I 615o (Woensel); eindsalaris I 5ooo (Oud-Rosen-
burg) tot I 8ooo (Bakkum, Santpoort); soms met kindertoeslag,
met of zonder pensioen-aftrek; ook andere emolumenten, als
licht, water, apotheek, groenten, eerste grondslag der personeele
belasting.

e. Rij ksuerzekeringsbanh.

r. Medisch adviseur f Tooo-Booo met z driejaarlijksche ver-
hoogingen van f .5oo.
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z. Administrateur bij den geneeskundigen dienst der R.V.B.
| 65oo-75oo, verhoogingen als boven.

3. Controleerencl geneeskundige / 55oo-7ooo, met 3 trvee-
jaarlijksche verhoogingen van f 5oo.

4. Assistent-controleerend geneeskundige en geneeskundige bij
de medische afdeeling | 44oo-5ooo, met 6 jaarlijksche verhoo-
gingen van f roo.

l. Eenige andere burgerlijhe Rijhsbetrekhingen.

r. Tweede geneesheer bij de bijzondere strafgevangenis te
's-Gravenhage l48oo-54oo, 3 twee-jaarlijksche verhoogingen
var, I zoo.

z. Eerste geneesheer aldaar I 5zoo-58oo, verhoogingen dezelfde.

3. Medisch adviseur bij de Arbeidsinspectie f 65oo-8ooo, 5
twee-jaarlijksche verhoogingen van f 3oo.

4-6. Inspecteur van het krankzinnigenwezen, geneesheer-
directeur van het academisch ziekenhuis te Leiden en cle Rijks-
klinieken te Utrecht I Tooo-Booo, z clrie-jaarlijksche verhoogingen
van f 5oo.

g. Geneeskundige dienst der landmacht.

r. Generaal-majoor, inspecteur, | 78oo (na 18 dienstjaren) tot
I 88oo (na z8 dienstjaren).

z. Dirigeerend officier van gezondheid re kl. I 6roo (na 16

dienstjaren) tot | 73oo (ra zB dienstjaren).

3. Dirigeerend officier van gezondheid ze kl. 156oo (na r4
dienstjaren) tot I 68oo (na z6 dienstjaren).

4. Dirigeerend officier van gezondheid 3e kl. I .5ooo (na rz
dienstjaren) tot | 6zoo (na z4 dienstjaren).

5. Officier van gezondheid re kl. l43oo (na 8 dienstjaren) tot
Í Sgoo (na z4 dienstjaren).

6. Officier van gezondheid ze kl. I 3 roo tot I 39oo (na 6 dienstjaren) .

Deze salarissen moeten worden vermeerderd met 7 pct,tot een
maximum van I zÍo el met een kindertoelage van zrlz pCt. pet
kind beneden de rB jaar. Voor zoover de dienst het toelaat mag
ook burgerpraktijk worden uitgeoefend.

Van al deze salarissen moeten belangrijke bedragen worden
afgetrokken voor de weduwen- en weezenkas en het pensiocnfonds.
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h.. LIilitair-geneeshu,ndige dienst in Ned.-Indië (zie T. rgzt II, bl. e3r)

OfI. v. gez.

ze kl.
Off. v. gez.

re kl.
Dir. oÍf. v. gez

ze kI.

I Dir. off. v. gez.

re kl
Kolonel

Generaal-
majoorAantal dienstjaren

als ofÍicier.

Dienst Yerlof Dienst Verlof Dienst Verlof Dienst Verlof Dienst YerloÍ Dienst erloíV,

I

I

Nè
N

Aanvangsbezoldiging

per maand

Na r jaar .

,' 2

,, 4

,,6
,, 8

,, ro

,, t2

,, 14

,, t6

,, I8

,, 20

,,22
,' 24

,,26
,, 28

58o

662.5o

717.50

772.50

628.25

292.50

326.50

348,50

37 r.2 5

3e3.7 5

852.5o

90.5

405

427.50
:,957.50 45o

roro 468.25

ro6o 487.5o

r r ro 5o6.25

116o 525

72to 543.7 5

r r6o

t2to
t260

r3 ro

r 360

r4ro
t46o

5o6.25

525

543.7 5

562.5o

58r.25
6oo

tz6o

r3 ro

r3tu
I4Io
r4fu
r5 ro

r5tu

543.7 5

562.50

58 r.z5

6oo

6t7 .7 5

756r8 63

65

5o

25

r6ro
r660

r76o

6zs

6%.75

7 3r .25

Í7oo

r 86o

r960

6 7 3Í .25

768-75

8o6.25



Ollicieren oan gezondheid der Koninklijke mariné.

Buiten
de keerkringen (*)

Binnen
de keerkringen

(in O.- en W.-Indië)RANGEN

DIENSTTIJDEN

Bij aanstelling tot:
OÍÍicier van Gezondheid ze klasse

Na z jaar dienst als ofÍicier. . . . .

',4
OÍficier van Gezondheid re klasse

Na 6 jaar dienst als oÍficier . . . .

,,8
,, Io

,, 12

,, 14

,, t6

,, r8

,, 20

HooÍdoÍficier van Gezondheid ze kl.
Na rz jaar dienst als officier .. . .

,, t4

,, |6

,, r8

"20
,, 22

Iloofdof{icier van Ciczondheid re kl.

Na r8 jaar dienst als officier . . . .

,, 20

,, 22

,,24

per jaar per jaar per jaar

-.,ge P
, > ó4

<5FË

-,s! v
dr/.=, > ó4.
É b u:
< 5'i 3

en

Aan

boord

Aan

boord

per jaar

3570.-
37 50.-
3930.-
4440.-
468o.-
4920.-
5370.-
56ro.-
585o.-
6o9o.-
633o.-
657o.-

582o.-
6o3o.-
624o.-
645o.-
666o.-
687o.-

7o8o.-
663o.-
687o.-

7 rr.o,-
7350.-
7470.-

3960.-
4740.-
4320.-
483o.-
5070.-
53 ro.-
5760.-
6ooo.-
624o.-
648o.-
672o.-
696o.-
633o.-
654o.-
675o.-
696o.-

7 t70.-
738o--
7 590.-
726o.-
7 500.-
77 40.-
798o.-
8 roo.-
9390.-

6o6o.-
666o.-

726o.-
8:5o.--
.985o.-

9450.-
IOO5O.-

ro65o.-
77250.-
r r85o.-
12450.-
r 3o5o.-
rt76o.-
rz36o.-
r zg6o.-
r 356o.-
r4 r 6o.-
r476o.-
r536o.-
745'2o.-

r 5 360.-
16z3o.-
r6950.-
r767o.-

726o.-
7920.-
858o.-

9570.-
to23o.-
ro89o.--

rr550.-
l22ro.-
rz87o.-
r3530.-
r 4 r90.-
r485o.-
r3530.-
\4790.-
r48.5o.-
r55 ro.-
r6t7o.-
r683o.-
r7490.-
r.8 r zo.-
r9 r40.-
2s1$s.-
2IOOO.-

z184o.-
Inspecteur

(r) De in de kolommen,,buiten de keerkringen" aangegeven tractementen zijn sedert
I Januari 1920 verhoogd nret /210.-, welke verhooging echter voorloopig niet ln de
tractementsschalen wordt opgenomen.
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l3ovendien ontvangt rncn bij aanstelling tot officier van ge-
zondheid I rooo voor cerste uitrusting en / 3oo bij uitzending
naar de tropen.

Voor ieder kind beneden rB jaar wordt bij wijze van tijdelijke
toelage een kindertoelage genoten van z'f, pCt. cler bezoldiging
als vastgesteld voor aan wal, zonder vrije woning buiten de keer-
kringen, met een maximum van f zoo per kind.

De officieren van gezondheid, die te \\'illemsoord (Helder),
Amsterdam, ltotterdam, Vlissingen, Leiden en f)ordrecht belast
zijn met den geneeskundigen buitendienst, genieten een toelage
van rcsp. /r.5oo, t6oo, | 3oo, l3oo, l2oo en lzoo per jaar.

OÍficieren van gezondheid, die op de voorgeschreven rvijze
blijk hebben gegeven van meer uitgebreide kennis in een der
wetenschappelijke va,kken: heelkunde (chirurgie), neus-, keel- en
oorheelkunde, oogheelkunde, zenuw- en zielsziekten, huid- en
geslachtsziekten, tandheelkunde, laboratorium-werkzaamheden
(bacteriologie, gezondheidsleer, scheepshygiëne en ziektekundige
ontleedkunde) en lichamelijke opvoeding, ontvangen een gratifi-
catie van f rooo, terrvijl zij, die werkzaam zijn bij een van de
hospitalen der Marine, ter vergoecling van de specialistische
diensten, welke door hen bewezen rvorden aan gezinnen van
het militaire personeel der zeemacht, een jaarlijksche toelage
genieten, bedragende voor den chirurg-oculist I 75o, den venereo-
loog I 5oo, den keel-, neus- en oorarts f 5oo, den bacterioloog

I z5o en den röntgenoloog I z5o.

i. ISu.rgerlijke betrekkittgen in l,{ed,. Indie.

L Gouvernementsarts bij den burgerlijk geneeskuncligen dienst
of bij de pestbestrijding, ook voor ongehuwde vrouwelijke artsen:
Vrije overtocht, ook voor gezin, re klasse. Uitrustingskosten van

/ 3ooo (bij 3-jarig dienstverband) of I 5ooo (bij 5-jarig of vast
dienstverband). Voorloopige bezoldiging van f 25o per maand
te beginnen met de inscheping of bij het eindigen van een leer-
gang, in opdraclrt gevolgd, in de bacteriologie en h5zgiëne. Tijdens
dezen leergang I 3oo-l4oo per maand. Bezoldiging met I 4oo
tot / rooo per maancl, het marimum te bereiken in 16 jaar. I)uurte-
bijslag van / rzo tot I r.5o per maancl.

z. Medisch lceraar aan cen tler artsenscholen: I [:oo tot f rooo
per maand; het maxinrurn tc bereiken in rz jaar; bij reeds verkregen
ervaring hcoger aanvangssalaris, clrrurtebijslag.
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3. Arts voor het l<rankzinnigenwezcn / 5,ru tot / roclo pcr
maand, hct maximrrm te bereiken in 15 jaar; overigens als z.

h. Artsen, in Deli I tzoo-fr8oo per maand.

l. Sch,eepsgeneesheer op passagiersschepen.

Bij de Maatschappíj ,,Ned.erlanC" :

Artsen, nog geen 3 jaar arts, op re en ze reis / 3zo (met tantièmes),
per maand; oudere artsen op 5 ccrste reizen en jongere op 3e,
.4e en 5e reis l36o (met tantièmes), per maand; Op 6e t.m. r5e reis

I 39o (met tantièmes) per maand; Na 15 reizen I 4zo (met tan-
tièmes) per maand; na 3o reizen l4Bo (met tantièmes) per maand;
op pelgrimschepen l36o (met tantièmes) per maand.

Bij de ,,Roíterd. Lloyd" :

Artsen, nog geen 3 jaar arts, op re en 2e reis | 425 (zonder
tantièmes) per maand; oudere artsen op 5 eerste reizen en jongere
op 3e,4e en 5e reis l45o (zonder tantièmes) per maand; op 6e t.m.
r5e reis /5oo (zonder tantièmes) per maand; na 15 reizen | 575
(zonder tantièmes) per rnaand; op pelgrimschepen l35o (met
premie) per maand.

Bij de ,,Koninklijhe 14'cst-lndisclte Maildict'tst" is het salaris

/36o per maand, na 3 jaar t 4zo, na" 6 jaar /5oo; bovendien
tantièmes.

Bij de ,,Nederl. Stoonta. Mij. Oceaan" Í4oo'smaands (zonder
tantièmes). I)c tantièmes zijn afhankelijk van het uit te keeren
diviclend.

De geueesheeren moeten op eigen kosten voorzicn in dc tloor
de Maatschappijen voorgeschreven uniformkleeding.

IV. Het apothekersbedrijf der apotheekhoudend EeneeskundiÉen.
(I.itelatnur: T. r915, I, bl. rzz<1;'Í. rgzr,I, rgz5,'2o77; II, bl. 516, 9ÍÍ, tg4o:
T. ttlzz,I, bl. r:.52; II, bl. 16rr; T. rgz5, ÍI, bl. r48; a. a9'26, I, bl. r<17b, zrSr;
T. rgz7, lI, bl. 237; T. rq3r, bl. 4372,6o34; T. r932, bl. 2r.5, 1056; T. 1933,

bl. r9r-1, 83o, II, 235.5).

De Centrale Ilaad van IJeroep heeft beslist, clat, aangezien
art. ro sub 4z der Ongevallenrvet het ,,apothekersbedrijf" noemt
als een verzekcrirrgsplichtig beclrijf, en naar het oordeel van rlezen
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faad aan die uitdrukking een ruime beteekenis behoort te worden
gegeven, waaronder ook valt het tot aflevering gereed maken
en afleveren van geneesmiddelen tot geneeskundig doel, terwijl
het niet ter zake doet waaraan hij, die als rverkgever in dat bedrijf
optreedt, zijne bevoegdheid ontleent, noch aan welke beperking
de uitoefening dier bevoegdheid is gebonden, dat ook een apotheek-
houdend-geneeskundige moet geacht worden het bedrijf uit te
oefenen.

De apotheekhoudend-geneeskundige is dus verplicht aan de
Rijksverzekeringsbank te vermelclen, indien hij een apothekers-
assistent of iemand anders, die hem behulpzaam is bij het tot
aflevering gerced maken en afleveren van gcneesmicldelen tot
geneeskundig doel, in zijn dienst heeft.

Voor deze aangifte kan hij ten postkantore een formulier
verkrijgen.

II

Hct Hand.elsregister. De apolheher en de apolheehhoudend-geneeshundige

zijn aerplicht otn zich te laten inschrijuen. (*)

Bij Koninklijk besluit van z6 JuIi r9r8 (Staatsblad 4o3) is afgekondigd
de Wet tot instelling van een handelsregister, dat, zoolang de

wettelijke regeling der I(amers van Iioophandel en Fabrieken nog niet
bestond, gehouden zou worden door dc griÍfiers bij de kantongerechten.

Nu deze wettelijke regeling hecÍt plaats gevonden en de commissies
benoemd zijn, belast met de inrichting van de handelsregisters en het
opmaken der kiezerslijstcn voor de nicur.l'e liamers van I{oophandel, is

de wet ingevoerd en moeten alle in het Rijh in Europa gevestigde handels-
zaken, overeenkomstig art. r van deze rvet, worden ingeschreven. Het
handelsregister u'ordt thans gehouden door de Kamers van Koophandel
en Fabrieken, ieder voor zooveel haar gcbied betreÍt.

Volgens art. z verstaat de wet onder handelszaak de zaak of onder-
neming van een koopman, ook indien een ander, niet koopman zijnde,
mede-eigenaar is.

Onder,,koopman" verstaat de wet den koopman in den zin van het
Wetboek van Iioophandel en in het algemeen ieder, die zijn beroep maakt
van eenigen tak van handel oI nijverheid in den ruimsten zin. Voorts is
icdere naamlooze vennootschap cn iederc coriperatieve vcreeniging koop-
man, in den zin dezer rvet.

Ook vereenigingen, erkend ingevolge de rvct van zu April 1855, bebben
volgens art. ro, indien zij eigcuaren zijn rzn eene handelszaak, dezelfde
verplichtingen als de naamlooze vennootschappcn.

(r) Overgenomen uit het Pharmaceutisch Weekblad van 5 Maart 1921, bI.282-284
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\rolgcns I'ret Wctboek van I(oopltanclel, eerstc bock, eerste titel, art. z,
zijn kooplieden diegenen, wclke daden van koophandel uitoeÍenen en

daarvan hun gewoon beroep maken.

Onder riadcn van koophandcl verstaat tle wet in hct algcmeen hct
koopen van warcn, ol.[ dezclve weder te verkoopen, in het groot of in
het klein, hetzij rurv, hetzij bervcrkt, of onr alleen hct gebruik daarvan
tc vcrhuren. In het volgend art. 4 worden nog tal van dadcn van koophantlcl
ornschreven, die insgeli.jks ondcr dit begrip vallen, als dc rverkzaamhcdcn
v:rn makelaars, houders van administratiekantoren, assur;rdcurs, enz.

Uit deze zccr ruime ornschrijving van hct koopmansbegrip blijkt rvel,

dat ook de apotheker behoort tot hen, die verplicht zíjn, hunne onder-
neming in het handelsregister te doen inschrijven. Ook de apotheek-houdend-
geneeskundige, het ziekenÍonds met eigen apotheek is tot de inschrijving
in het handelsregister verplicht.

Het doel hiervan is, om in clen vervolge, ten aanzien van handel en nijver-
hcid, de noodige gegevens te kunnen beschikbaar stellen over de deelnemers
in eenig bedrijf, waaronder begrepen naamlooze vennootschappen en
coöperatieve vereenigingen, ten aanzien van de deelnemende en leidende
personen, hun verantwoordelijkheid en hun kapitaal. Vreemdelingen en
rechtspersonen, volgens buitenlandsche wetgeving, zijn evenzeer verplicht
hunne onderneming of filiaal te doen inschrijven.

De ondernemingen welke niet in het handelsregister behoeven te worden
opgenomen, zijn in de wet genoemd. Hiertoe behooren de publiekrechtelijke
lichamen, zoodat de gemeente-apotheken en militaire apotheken niet
worden ingeschreven.

Voor het <loen der opgaven voor het handelsregister moet gebruik worden
gemaakt van tlaarvoor vastgestelde Íormulieren, rvelke kosteloos verkrijg-
baar zijn ten bureele van de Iiamer van Koophandel. Voor elke opgaaf
worden drie Íorrnulieren verstrekt met gelijkluidenden tekst, doch ver-
schillend van kleur; zij moeten ingevuld en eigenhandig onderteekend
weder ten bureele worden ingeleverd.

De groene Íormulieren u'orden dan, door den secretaris onderteekend,
aan de belanghebbendcn teruggeven; de oranje Íormulieren worden in
volgorde van hct opgaaÍnummer aÍgelegd cn uiterlijk na verloop van een

half jaar ingebonden; de witte formulieren rvorden in een dossieromslag
bewaard. Voor iedere l:andelszaak rvordt een afzonderlijk dossier aangelegd,
waarin ook latere opgaven betreffende die zaak worden verzameld.

IIet handelsregister ligt voor ieder kosteloos ter inzage; tegen betaling
u'<.rrden aan ieder, die zulks verlangt, gervaarmerkte afschriíten en uit-
treksels verstrekt,

De opgaaÍ van de vestiging eener handelszaak, dus voortaan ook vau
een apotheek, geschiedt uiterlijk één week daarvoor of daarna, met opgaaf
van het tijdstip der vestiging.

Voor zaken, reeds gevestigd bij het in werking treden dezer wet, moet
de opgaaf geschieden binnen drie maanden na dat tijdstip.

Voor de inschrijving van een handelszaak is voor de eerste maal een

hicronder aangegeven bedrag verschuldigd en jaarlijks eveneens een hier-
on<ler aangegeven bijdrage voor de I(amcr van I(oophanrlel.
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Deze bijdragen zijn verschuldigd door dengene, rvien de handelszaak

toebehoort. Behoort cle zaak (apotheek) aao een vrouw, dan worden op-
gegeveÍr de tijd en de wijze, waarop haar echtgenoot zijn toestemming
heeft verleend dat zij als openbaar koopvrou,rv optreedt en de bepalingen,
die hij daarbij mocht hebben gernaakt.

Bovenstaand artikel blijkt geen juiste gevolgtrekking te bevatten
ten opzichte der apotheekhoudencl geneeskundigen. In het T.
rgzÍ, lI, bl. clrr, schrijft I{. H. van Eyk o.a.:

In de eerste plaats toch kan inschrijving niet verplicht zijn, orndat de
apotheekhoudend-geneeskundige apotheker is, want dat is hij niet. Ver-
gclijk bijv. de missive van den minister van binnenlandsche zaken van
13 Dec. 1892, waarin er op wordt gewezen, dat het woord ,,apotheek",
in al. 3 van art. 9 der wet uitoefening geneeskunst niet ziet op de inrichting
van een geneeskundige, bevoegd tot het leveren van geneesmiddelen. Dat
het aldaar voorkomende woord apotheeh alleer^ en uitsluitend bedoelt
de apotheek van een apotheker is reeds uitgesproken in 1865 (verzameling
van stukken betrefÍende het geneeskundig staatstoezicht r865 en r866,
no.87, bldz. r98). Trouu'ens de geheele redactie van art.9 der u'etmaakt
dit duidelijk.

Is dan een apotheekhoudend-geneeskundige koopman ? In een vonnis
der Arr. Rechtbank te 's-Gravenhage van ro Dec. 1867 (Weehblad. aon
het Regl, no. zg73 en zg7$ leest men: De geneeskundige, die, volgens
art. g, al. z der wet van r Juni 1865 (S. no. 6o), regelende de uitoefening
der geneeskunst, de bevoegdheid heeft tot het afleveren van €íenees-
middelen, is niet als hoofrnatt, te beschouwen. Hij kan derhalve niet ver-
pligt rvorden, \!'anneer hij het bedrag zijner rekening Negens €íenees- en

heelkundige visites en geleverclc medicamenten in regten invordert, tot
openlegging zijner boeken.

Ilcn vonnis der Arr. Rechtbank te liotterdarn (Weehblad uan het Regt,
no.3323), luidde in denzelfden zin n.l.: Iien doctor in de genees-, heel- en

verloskunde en tevens artsenijmenger is niet als hoopman aan te merken.
Wel vindt men in Regtsgel. Àdv., 8e verz., bldz. rr9 

- 
maar dat is

geen vonnis 
- 

voor een bepaald geval een andere meening. Daar staat:
,,Van den geneesheer, die krachtens art. 9 al. 4 der wet van r Juni 1865

(S. 6o) geneesmiddelen heeft geleverd, kan, wanneer ltij in regten betaling
<laarvoor vraagt, worden gevorderd, dat hij zijn boeken openlegge tot
staving van dien eisch. Zulk een geneesheer maakt 

- 
hoezeer slechts

voorwaardelijk, niet tijdelijk, daartoe bevoegd 
- 

zijr beroep van het
leveren van geneesmidclelen cn nroet, evenals de apotheker, als hoopmatt
s'ortlen beschourvd."
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l{et boven aangehaaldc voruris uit rlcn llaag rvas preoics tcgengcstcld
aan dit a(Ivies, warlt ju.ist dc reohtcr u,ildc cen irpothecklioudend-genccs-
kundige niel als kooprnan beschouwd zien, cn oordeelde, dat hij zijn boeken
niet behoef.de open te leggen.

De in dit rechtsgeleerd advies voorkomende passus, dat zulk een ge-

neesheer zijn beroep maakt van het leveren van geneesmiddelen is rn.i.
onhoudbaar. Zijn berocp is arls en omdat, indien hij niet als arl,s geuesligd

uare, hij geen geneesmiddelen zou leuercn en eucntnin, indien in die gemeente

cut apotheher geuestigd ware, dit zou doen, is cr uan ccn beroep uan hcl leuercn

oan geneesmiddelen gcen sprahe.

XI.i. is dus de apothcckhoudcu<l-genceskundigc nöch :ipothekcr nöch
koopman.

Gaan wij nu ua, wat er staat in <lc beknopte handlcitling op hct handcls-
rcgistcr, uitgcgeven door de vcreeniging van secretarissen der voorbc-
rcidingscornmissie en geschreven door mr. C. D. Salomonson,
(wat dus wel als een oÍficieel stuk bcschourvtl nrag worden) dan lezen wij,
daar: ,,Wie is verplicht omtrent zí1n zaak de noodige opgaven te tloen?

,,De wet beantwoordt deze vraag als volgt: Een ieder, die zijn beroep maakt
,,van ecnigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin.

,,Dat z\n dus in de eerste plaats alle ,,kooplieden" in den zin van hct
,,u,etboek van koophandel, dus zij wier bedrijf het is waren te koopen

,,met het doel, die rveer al dan niet bewerl<t, te verkoopen (dus elke groot-
,,handelaar, elke u'.inkelier en elke fabrikant, die de door hem vervaar-
,,digde producten verkoopt) of het gebruik er van te verhuren, (bijv.
,,stalhouders) en voorts de in genoemd wctboek genoemde personen, als

,,commissionairs, bankiers, makelaars, expediteurs, scheepsbouwers,

,,cargadoors, assuradeuren, enz. Ilaar bouendien zullen ook tal van per-

,,sonen, die niet vallen onder de,,kooplieden" van het wetboekvankoop-

,,handel, hun zaak bij het registcr moeten opgeven, bijv. zij, die zich uit-
,,sluitend bezighouden met het herstellen oÍ bcwerhut voor hun daartoc

,,ter lrand gestelde zaken; zij, wier bedrijÍ de handcl in onroerendc goederen

,,is; tal van ambachtslicden enz." Ondcr al deze posities vind ik den

a1>othcekhoudend-geneeskund.i ge niet.
IIet schijnt mij dan ook, dat, aÍgezicn van apotheekhoudend-genecs-

liundigcn, die er ecn,,open winkel" op na houden, de opvatting, dat de

apothcekhoudend-geneeskundigen zich rnoetcn latcn iuschrijvcn in het
lrandelsregister, niet zoo onaanvcchtbaar is, als het artikel in ltet Phavma-

ceutisch Weehblad zou doen meenen.

Ongetwijfeld is de deÍinitie van koopman in het handelsregister ruimcr
dan die in het wetboek van koophandel. En het is wellicht volstrekt niet
noodig, dat men van het uitoeÍenen van daden van koophandel zijn uit-
sluitcnd, beroep maakt om als koopman beschouwd te worden.

Deze opvatting bleek ook gecleeld te worden door den kanton-
rechter te Delft, op wiens last, op grond van zljr, opvatting aan-
gaande art. zo der handelsregisterwet (bij beschikking van z5

Augustus rg2Í), de namen van een aantal apotheekhoudende
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geneeskundigen weer uit de handelsregisters moesten verdwijnen.
(T. rgzt, II, bl. r94o).

Verschillende bepalingen van de Arbeidswet r9r9 treden bij
Koninklijk Besluit van den rTen November rg3z, Staatsbladen

537 en 538, met ingang van r Februari 1933 in werking, met be-
trekking tot arbeid in apotheken.

Het werktijden-besluit voor apotheken in tg3z bepaalt, dat op
werkdagen de werktijd voor assistenten begrensd is tusschen
8 uur des voormiddags en B uur des namiddags en wordt vast-
gesteld op B1/, uur per dag en 48 uur per week, zulks met vrijlating
van den Zondagsdienst en den nachtdienst onder bepaalde voor-
waarden. Een soepele toepassing wordt verkregen door een bepaling
in artikel r4, dat kan worden afgeweken, met toestemming van
of namens den Minister, van verschillende beperkende bepalingen.

Hoewel uit Wet en Koninklijk Besluit niet zonder eenigen twijfel
kan worden aangenomen of een doktersapotheek hieronder valt,
moet, behoudens een rechterlijke uitspraak, worden aangenomen
dat een doktersapotheek zonder handverkoop buiten deze rvet valt.

III.
Omtrent de verplichting tot het af geven van

een afschrift van een recept, kan het volgende
worden vermeld:

Volgens art. tz van de Wet op de uitoefening der Artsenijbereid-
kunst moet de apotheekhoudende geneesheer aan bepaalde
personen, waaronder den patiënt, op verlangen afschrift geven,
onverschillig met welke bedoeling het gevraagd wordt. Het beroeps-
geheim loopt daarbij geen gevaar, want, als de inhoud van het
recept verraderlijk is, behoeft de patiënt het niet aan het fonds
over te geven. In die zeldzame gevallen zal dan misschien het
recept niet aan clen dokter vergoed rvorden (indien althans de

apotheekhoudende arts per recept wordt betaald, wat meestal
niet het geval is), maar dat mogen wij wel voor het beroepsgeheim
over hebben. De arts kan den patiënt dan waarschuwen voor het
onthullend karakter van het recept.

Volgens art. 17 van genoemde wet is de apotheekhoudende
arts bevoegd (doch niet verplicht) afschrift der recepten te geven
o.a. aan rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen of aan
stichtingen voor welker rekening aan verzekerden, leden of anderen,
geneesmiddelen worden verstrekt. (T. 1933, II, bl. 45il.
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V. Rtjks-Instituut voor Pharmaco-therapeutisch onderzoek

Het Rijks-Instituut voor Pharmaco-therapeutisch onderzoek
werd ingesteld bij l(on. Besluit van z8 Juni r92o, No. 69. Het
stelt zich ten doel:

re. het onderzoek van samenstelling, zuiverheid en pharmaco-
logische werking van nieuwe geneesmiddelen en specialités, be-
nevens het controleeren van voor zieken bestemde diaetetische
preparaten.

ze. tret verstrekken van inlichtingen over geneesmiddelen aan
geneeskundigen en apothekers.

3e. het doen verschijnen van kritische verhandelingen over
belangrij ke geneesmiddelen.

Het Bestuur is samengesteld uit 6 gewone leden, waaraan een

onbepaald aantal buitengewone leden zijn toegevoegd.

Aan het Instituut zijn eenige artsen en apothekers verbonden
voor het doen van de onderzoekingen. De resultaten van deze

onderzoekingen worden gepubliceerd in de ,,Mededeelingen" van
het Instituut, die in het Nederl. tijdschr. v. geneeskunde en het
Pharmaceutisch Weekblad worden opgenomen.

De boven, onder 3e. genoemde verhandelingen verschijnen op
onregelmatige tijdstippen. Zlj worden samengesteld door Bestuurs-
leden en onderzoekers, terwijl ook vele malen niet-Ieden hun
medewerking verleenen. De monographieën zijn af.zonderlijk in
den boekhandel verkrijgbaar. Voor artsen en apothekers worden
zij echter in abonnement tegen den prijs van I o.2.5 per vel be-
schikbaar gesteld. Voor het abonnement kan men zich opgeven
bij het Instituut.

Tot nu toe zagen 2Z nlJrrrmers der Mededeelingelr en vele
monographieën het licht, o.a.: De Digitalis en hare therapeutische
toepassing; Aethylhydrocupreïne of Optochine en Chenopodiumolie;
Salvarsan en verwante preparaten; Chinine en chinidine bij hart-
ziekten in het bijzonder bij de geheel onregelmatige hartswerking;
nieuwere chemotherapeutische preparaten uit de chininereeks
en uit de acridinereeks (Eucupine, Vucine, Trypaflavine en Rivanol)
en Dakin's vloeistof ; Laxantia; Ipecacuanha; Opium en morphine;
Diuretica; Kamfer; I(ina en Kinine; Narcotica; Cocaïne en hare
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vervangmiddelen als oppervlakte-anaestheticum; de behandeling
der slapeloosheid ; Vitaminen.

Het Instituut is gevestigd te Leidcn.

In r93r is door de Hoofdbesturen der Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst en der Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie een commissie
ingesteld, bestaande uit Dr. H. P i n k h o f, voorzitter; Prof.
U. G. Bijlsma; Prof. P.v. d. Wielen enDr.J. Zwik-
k e r, wier taak is, van tijd tot tijd in de organen der beide maat-
schappijen mededeelingen te plaatsen omtrent nieuw aanbevolen
spécialités en de middelen, waardoor deze met voordeel zouden
kunrten worden vervangen.

VI. Nederlandsch ConEres voor Openbare Gezondheldere§elln§.
(Gezo ndheldscon§res).

De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van de toe-
passing der middelen, welke in het belang der openbare gezondheid
behooren te worden aangewend. Zij tracht dit doel te bereiken
door het houden van algemeene vergaderingen en het publiceeren
harer handelingen in haar officieel orgaan, het Qdschrift voor
sociale hygiëne, dat maandelijks verscheen, maar thans is op-
geheven.

Leden van het Congres kunnen zijn zij, die daartoe door de
algemeene vergadering worden aangenomen.

Het congres draagt een semi-officieel karakter, daar vele open-
bare lichamen tot hare leden behooren, zooals departementen
van algemeen bestuur, gemeentebesturen en gezondheidscommissies.
Daarnaast echter zijn vrijwel alle personen lid, die met de ambtelijke
hygienische wereld in verband staan, terwijl de persoonlijke leden
worden gevormd door geneeskundigen, ingenieurs, sociologen,
juristen, apothekers, diergeneeskundigen, enz.

Een reorganisatie van de instelling is, in verband met de op-
heffing der Gezondheidscommissies, thans in voorbereiding.

VII. De Vereeni§in§ ,,IIet Nederlandsch Natuur- en
GeneeskundiS, Con§res ".

Op 16 April rB87 werd de vereeniging onder clc auspiciën der



zoölogen Hoek en Weber, de geneeskundigen Guye err

Van Iterson en de botanici Boerlage en Groll
opgericht met het doel cle Nederlandsche geneeskundigen en
natuuronderzoekers meer dan tot dien tijd het geval was met
elkaar in aanraking te brengen en door het houden van nationale
congressen hen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten
en om van onderwerpen, buiten het dikwijls beperkte terrein
van hun werkzaamheid liggende, kennis te nemen. Vanaf het
eerste congres, door Stokvis voorgezeten, hebben de con-
gressen aan dit doel volkomen beantwoord en de toenemende
belangstelling, zoowel van geneeskundigen als van natuurphilo-
sophen, heeft bewezen, dat zij in de behoefte, die de oprichters
gevoelden, hebben voorzien. De vereeniging houdt haar congressen

om de twee jaar, in de laatste helft der week na Paschen in ver-
schillende plaatsen van ons land.

Het congres is in vier afdeelingen gesplitst, te weten: één voor
wis- en natuurkundige, één voor biologische, één voor genees-

kundige, één voor geologisch-geografische wetenschappen. De
afdeeling voor geneeskunde is op haar beurt weer gesplitst in een
onder-afdeeling voor ínwendige geneeskunde en eene voor heel-
en verloskunde. Op het congres ín tgzt te Utrecht is ook voor
de veeartsenijkunde een onderafdeeling gevormd. In de genees-
kundige onderafdeelingen zijn steeds zeer veel klinische onder-
\i/erpen aan de orde geweest. De afdeelingen houden gezamenlijk
een tweetal algemeene vergaderingen, waar de algemeene vool'-
zitter en enkele daartoe uitgenoodigde personen wetenschappelijke
voordrachten over algemeene onderwerpen houden. Op eenige
congressen zijn ook enkele bijeenkomsten aan de opleiding van
geneeskundigen en natuurphilosophen gewijd, die tot een levendig
debat aanleiding hebben gegeven.

De vereeniging tracht den bloei der natuur- en geneeskundige
wetenschappen in Nederland bovendien te bevorderen door het
aanmoedigen en bekostigen van wetenschappelijke onderzoekingen,
bij voorkeur in Nederland en zijn koloniën. Zlj heeft het weten-
schappelijk onderzoek allereerst vergemakkelijkt door het biblio-
theek-wezen in Nederland te herzien, cloor na te gaan, welke
tijdschriften in Nederlandsche bibliotheken aanrvezig zijn en welke
ontbreken; ook door het aanschaffen van periodieken, welke in
verschillende bibliotheken geplaatst werden, heeft zij in de be-
staande leemten voorzien. De bibliothecaris houdt l'an alle tijd-
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schriften op natuur- en geneeskundig gebied een catalogus
bii, dien de leden van de Vereeniging kosteloos kunnen
raadplegen.

Verder wordt, voorzoover de middelen dit toelaten, aan ver-
schillende onderzoekingen geldelijke steun verleend in den vorm
van subsidies, zooals voor het aanschaffen van boekwerken,
instrumenten enz., welke het eigendom der vereeniging blijven.
Worden zij riet meer gebruikt voor het onderzoek, waarvoor zij
zijn aangeschaft, dan worden zij in bruikleen afgestaan aan die
wetenschappelijke instellingen, die daarvoor het meest in aan-
merking komen. In den loop der jaren heeft de vereeniging voor
onderzoekingen, ontdekkingsreizen enz. belangrijke sommen uit-
gegeven.

Lid der vereeniging kan ieder worden, die zich daartoe aan
den algemeenen secretaris opgeeÍt en zich verbindt tot een jaar-
lijksche contributie van f 3.- gedurende twee achtereenvolgende
jaren. Daarvoor hebben de leden vrijen toegang tot alle afdeelings-
vergaderingen en met hunne dames tot de algemeene vergaderingen,
en ontvangen zij de handelingen van het congres. Belangstellenden
kunnen tegen betaling van Í +.- aan het congres <leelnemen; zij
ontvangen de handelingen slechts tegen een extra bijdrage van
I z.-.

VUI. Het Genootschap voor S,eschledenls der Ílenees-,
natuur- en wiskunde.

Dit Genootschap, goedgekeurd bij Kon. besluit van 7 Juni r9z8,
is gevestigd te Leiden en heeft ten doel de bevordering der studie
van de geschiedenis der geneeskunde, der natuurwetenschappen
en der wiskunde. Het is ontstaan uit de Vereeniging voor geschie-
denis der genees-, natuur- en wiskunde, waarvan de eerste ver-
gadering te Amsterdam werd gehouden op 22 Nov. r9r3, onder
praesidium van Prof . van Leersum, nadat des middags
de leden der jonge vereeniging door Dr. C. E. Daniëls ont-
vangen waren in het medisch-historisch museum, waar tal van
bijzonderheden op geschiedkundig gebied, zooals het fac-simile
eener Turkschevertalingvaneen verzameling van B o e r h a a v e,

de eerste stethoscoop van L a e n n e c, etc., bewonderd werden.
Het Genodtschap liouclt zijne bijeenkomsten zoo mogelijk in

verschillencle plaatscn vírn ons land om alle leden de gelegenheid
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te geven de vergaderingen te bezoeken, Van bijzondere gebeur-
tenissen worden bovendien oÍÍicieele herdenkingen gehouden,
gelijk ook de Vereeniging deed. Zoo vond een Vesalius- een

Dodonaeus-, een Boerhave-herdenking plaats, en op
16 Mei rgzr de herdenking van het feit, dat op 14 Mei
1796 J enner zijn eerste koepokinenting verrichtte.

Een bibliotheek van tijdschriftafdrukken op geschiedkundig
gebied, door de vereeniging verzameld, heeft reeds een vrij aan-
merkelijken omvang gekregen, ook doordat van verschillende
buitenlandsche medici-historici volledige stellen afdrukken ten
geschenke ontvangen zijn. De catalogus is in bewerking en zal
een dikwijls moeilijk te vinden studie-materiaal onder ieders
bereik brengen.

Het Nederlandsch tijdschriÍt voor geneeskunde heeft van af
r Januari Íg2r een rubriek geopend, gewijd aan de geschiedenis

der geneeskunde. Met de Vereeniging is indertijd een contract
gesloten (dat opnieuw met het Genootschap is aangegaan), waarbij
aan alle leden der vereeniging geregeld de geschiedkundige bij-
dragen toegezonden worden. Deze afdrukken zijn voorzien van
een afzonderlijke pagineering, zoodat zij op het einde van het jaar
een aaneengesloten geheel vormen. De bibliothecaris heeft zich
beschikbaar gesteld registers te maken, waardoor de bijdragen
een blijvende waarde verkrijgen voor hen, die de geschiedenis
beoefenen en tevens een beeld geven van wat in Nederland op
medisch-historisch gebied gepubliceerd wordt.

Ten slotte geeft Het Genootschap geldelijke subsidie bij dc
uitgave van grootere werken op geschiedkundig gebied.

Men verkrijgt het gewone lidmaatschap door zich bij een der
bestuursleden op te geven. De jaarlijksche contributie wordt in
de eerste huishoudelijke vergadering van elk jaar vastgesteld
en bedraagt tot dusverre vijf gulden.

IX. Het Instituut der Volks§ezondheld.
(Literatuur: T. rg3z, bl. 45ó4, 4?tt, 5319,5669; T. 1934, bl. 3995)

'Waren voor een paar eeuwen de rna.atregelen, genomen in het
belang der openbare en individueele gezondheid, bijna steeds
stads- of dorpsbesluiten, in het begin der vorige eeuw werden
in elke provincie opgericht: provinciale comrnissiën
van geneesknndig onderzoek en toevoorzigt,
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en in enkele steden: plaatselij ke commissiën van
geneeskundig toevoorzigt (Wet van rz Maart r8r8,
S. 16). Deze commissiën, bestaande uit geneeskundigen en apo-
thekers, in hoofdzaak belast met de regeling van de bevoegdheid,
hadden evenwel ook reeds tot taak, toezicht te houden op alles
wat betrof de gezondheid van het alger.lreen; zlj ressorteerden
onder het departement van binnenlandsche zaken.

In 1865 kwam een splitsing tot stand. De wet van r Juni 1865,
S. 58, was uitsluitend gewijd aan het geneeskundig S t a a t s -
t o e z i c h t, terwijl c1e voorwaarden tot uitoefening en de uit-
oefening der geneeskunde en artsenijbereidkunde bU andere
wetten werd geregeld.

De rvet op het Staatstoezicht bleek al zeer spoedig twee groote
fouten te bezitten, n.l. dat de gemeentebesturen te weinig gebruik
maakten van hun bevoegdheid in dit opzicht en ten tweede, dat
een centrale leiding ontbrak. Hierbij kwam nog, dat ook anderen
dan geneeskundigen in deze zaken dienden te worden gehoorcl,
terwijl bovendien de steeds meer baanbrekende zucht tot speciali-
seeren begon op te komen. Dit alles leidde tot het instellen der:
Wet houdende regeling van het Staatstoe-
zicht op de Volksgezondheid (Wet van zr Juni
r9or, S. r57).

Het eerste artikel dezer wet luidde:
Het Staatstoezicht op dc Volksgezondheid orrrvat:

a. het onderzoek naar den staat der volksgezondheid en waar uoodig
de aanwijzing en bevordering van middelen ter verbetering;

b. de handhaving der wetten en verordeningen, in verband daarmede
vastgesteld, voor zoover te dien aanzien geen andere wettelijke regeling
is gemaakt.

Het bedoelde Staatstoezicht was opgedrírgen aan:
a. den centralen gezondheidsraad;
à. de hoofdinspecteurs van de volksgezondheid;
c. de inspecteurs van de volksgezondheid;
d. de gezondheidscommissiën.

Deze wet heeft niet voldaan, aangezien de centrale leiding
feitelijk verkeerd geregeld was en niet gaf, wat in de bedoeling
der wet was gelegen (zie § z var, de memorie van toelichting
bij <le nieuwe wet), terwijl bovendien de reeds bovengenoemde
neiging tot specialiseeren den wetgever er toe bracht, het beginsel
van vak-inspecteurs in te voeren. Zoo kwam in r9r9 de z.g. nieuwe
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gezondheidswet tot stand, onder denzelfden naam als de vorige,
maar in veel opzichten veranderd, al is ook art. r woordelijk
hetzelfde gebleven. (Wet van z7 November r9r9, S. Z8+).

De bedoeling dezer wet wordt nu uitgedrukt in de volgende
artikelen:

AÉ. z. r. Tot voorlichting van de Regeering bij hare bemoeiingeu met
de volksgezondheid is er een Gezondheidsraad.

z. De Yoorz\tter, de ledea eo de secretaris van den Gezondheidsraad
worden door Ons benoemd en ontslagen.

3. De Voorzitter en de secretaris genieten een vaste bezoldiging; de
leden ontvangetr een door Ons te bepalen vergoeding voor de diensten,
die zij in die hoedanigheid bewijzen.

4. Indien Onze Minister, met de uitvoering van deze wet belast, of de
Voorzitter dat noodig achten, dient de voltallige Gezondheidsraad van
voorlichting. In de andere gevallen dienen commissies, door den Voor-
zitter uit de leden gevormd, van voorlichting.

5. De leden nemen zitting in de commissies, waarvoor de Voorzitter
hen aanwijst, en verstrekken den Voorzitter de inlichtingen, die hij vraagt;
een en ander behoudens de beslissing van Onzen boven bedoelden Minister,
indien eenlid tegen een aanwijzing of tegen de voldoening aan een verzoek
om inlichtingen bezwaar heeft.

Art. 3. Het staatstoezicht op de volksgezondheid wordt onder de be-
velen van Onzen Minister, die met de uitvoering van deze wet is belast,
opgedragen aan:

a. hoofdinspecteurs van de volksgezondheid;

b. inspecteurs van de volksgezondheid en aan dezen toegevoegde amb-
tenaren;

c. gezondheidscommissies. (*)

In artikel 19 wordt gezegd, dat de nadere voorschriften bij
Koninklijk besluit (algemeene maatregelen van bestuur) zullen
worden geregeld. Dit Koninklijk besluit luidt als volgt:

BESLUIT aan den rgden Februari r9zo, S. 83, tot uitvoering vau aÉikel
r9 der Gezondheidswet. Gewijzigd z8 Sept. r9zo.

Algemeene bepaling,

Art. l. In dit besluit wordt verstaan onder,,Onze Minister": ,,Onze
Minister, belast met de uitvoering van de Gezondheidswet"; onder-

,,Directeur-Generaal":,,de Directeur-Generaal, hooÍd van de afdeeling
Volksgezondheid van het Departement van voren bedoeldea Minister".

(r) Deze commlssies 2ljn met ingang van I Januarl 1934 opgeheven
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§ r. Va* den Gezond,heid.sraad.

2. r. De Gezondheidsraad heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.
z. De raad bestaat, behalve uit hen die ambtshalve lid zijn, uit ten

hoogste vijftig leden. De Directeur-Generaal is ambtshalve lid. Wij be-
houden Ons voor, hoofden van daarvoor in aanmerking komende Rijks-
diensten en organisaties aan te wijzen, die ambtshalve lid zijn. (r)

3. Onze Minister wijst uit de leden één of meer plaatsvervaagende
voorzitters aan.

4. Aan den Gezondheidsraad worden behalve de secretaris(2) andere
ambtenarea toegevoegd. Deze worden door Ons of met Onze machtiging
door Onzen Minister benoemd en outslagen.

\Mij behouden Ons voor, een lid van den Gezondheidsraad, die ook lid
was vatr den opgeheven Centralen Gezondheidsraad, met behoud van zijn
lidmaatschap tot secretaris te beuoemen.

3. r. De Gezondbeidsraad of een commissio uit den raad dient Onzen
Minister op verzoek of uit eigen bewegiug van raad betreÍfende de be-
langen der volksgezondheid.

z, De taad houdt zich daartoe op de hoogte van den staat der volks-
gezondheid etr van hetgeen in het binnenland en in het buitenland op
het gebied van de volksgezondheid geschreven en gedaan wordt en waarvan
de kennisneming voor de vervulling van zijn taak gewenscht is.

3. De voorzitter van den raad is bevoegd in het biunenland een onder-
zoek ter plaatse in te stellen of door een oÍ meer zijner leden te doen in-
stellen; ook den secretaris kan hij zoodanig onderzoek opdragen. Aan
den hooÍdinspecteur en den inspecteur van de volksgezondheid, wier dienst-
tak het onderzoek betreft, wordt vooraf van het voornemen tot het in-
stellen van een onderzoek kennis gegeven; hun wordt op hun verzoek
de gelegenheid gegeven daarbij tegenwoordig te zíjn, tenzíj de voorzitter
dit om bijzondere redenen, hun mede te deelen, niet gewenscht acht.

4. Acht de voorzitter een onderzoek in het buitenland wenschelijk, dao
kan dat slechts geschieden met machtiging van Onzen Minister.

5. De voorzitter, de leden en de secretaris ontvangen van Onzen Minister
een legitimatiekaart.

4. r. De leden van den raad, behalve zij, díe ambtshalve lid zijn, en
zij, die ingevolge artikel 34 van de Gezondheidswet tot lid zijn benoemd,
treden om de vijf jaar at. Zij zíjn aanstonds weder benoembaar.

z. Hij die tot lid is benoemd ter vervulling var eer tusschentijds open-
gevallen plaats, treedt aÍ op het tijdstip, wa&rop degeen, in wiens plaats
hij is benoemd, had moeten aÍtreden.

5. r. De raad vergadeÉ zoo dikwijls Onze Minister oÍ de voorzitter
dat noodig acht.

z. De voorzitter bepaalt den tijd en de plaats vaa de vergadering.

3. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voor-
zitter. Over personen wordt schriÍtelijk gestemd.

(l) Zle het beslult van Il Augustus 1920, opgenomen in de Ned. Staatscourant van
13 Augustus l92O; zie ook T. 1920, II, 665 en 747.

(2) Op I Januarl 1933 ls het secretarlaat opgeheven.
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6. r. Een commissie, krachtens het vierde lid van artikel z van de
Gezondheidswet gevormd, kiest een voorzitter uit haar middon. Indieo
een commissie een secretaris of rapporteur niet uit haar midden kiest,
voegt de voorzitter van den raad haar den sccretaris oÍ een der andere
ambteaaren toe,

z. fn een vergadering mogen geen besluiteo worden getromen, zoo niet
teu minste de heUt der Ieden aanwezig is. Over onderwerpen, die op grond
vaa het bepaalde in den vorigeo zin àjo, aangehouden in de eene vergadering,
mag h een vergaderiug, die op een anderen dag bijeen kmt, ea besluit
worden genomeu door de daarin aanwezige leden.

3. Het tweede en derde lid van artikel 5 zijn van toepassing.

7. Indien een commissie van voorlichting dient, zendt zij haar advies
aan den voorzitter van den Gezondheidsraad, die zorg draagt, dat dit
spoedig wordt doorgezonden. De voorzitter is evenwel bevoegd, over-
wegende bezwaren, die bij hem rijzen togen het advies der commissie,
onverwijld te harer kennis te brengen en de doorzending aan te houden,
in aÍwachting van de beslissing der commissie. Wordt aan zijn bezwaren
niet tegemoet gekomen, dan kan hij die ter kennis van Onzen Minister
brengen.

8. r. Wanneer de Gezondheidsraad advies of een commissie advies
oÍ prae-advies uitbrengt, is een minderheid bevoegd, in een afzonderlijk
advies van haar gevoelen te doen blijken,

z. In een aÍzonderlijk advies mogeu geen argumenten of beschouwingen
worden ontwikkeld, die niet in de vergadering zijn voorgedragen, Het
advies moet binnen vier dagen na de vergadering bij den voorzitter van
den Gezondheidsraad of van de commissie zijn ingediend.

9. De voorzitter van den Gezondheidsraad en de Directeur-Generaal
zijn bevoegd, de vergaderingen van commissiën, waarvan zij niet lid zijn,
bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen. Zij ontvangen
daartoe mededeeling van het bijeenroepen der vergadering en afsohriÍt
van de agenda.

10. De Gezondheidsraad stelt order goedkeuring van Onzen Ministor
een reglement van orde tot nadere regeling van zijn werkzaamheden en
van die der commissies vast, zoomede een instructie voor zijn secretaris.

ll. De Gezondheidsraad en zijn commissies zijn bevoegd deskundigen
tot deelneming aan de beraadslagingen uit te noodigen.

12. Ter zake van andere werkzaamheden dan het bijwonen vatr ver-
gaderingen kan Onze Minister aan leden van den Gezondheidsraad ea
aan deskundigen, die zijn opgeroepen krachtens artikel rr, beiden, voor
zoover zij niet reeds eeo wedde uit 's Rijks kas genieten, een toelage toe-
kennen,

13. De Gezondheidsraad doet jaarlijks vóór r Juni aan Onzen Minister
verslag van zijn werkzaamheden in het aÍgeloopen kalenderjaar.

§ z. Van de hoofdinspecleurs.

14. r. De hooÍdinspecteurs zijn gevestigd te's-Gravenhage. Onze
Minister kan, zoolang de woningschaarschte dat onvermijdelijk maalct,
toestaan, dat een hooÍdinspecteur elders dan te's-Gravenhage gevestigd is,
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z, Onze Ministcr verstrekt hun een legitimatiekaart, díe zij bij de ver-
vulling van hun ambt steeds bij zich hebben.

3. Zij bekleeden geen ander ambt oÍ geen andere bediening zonder
toestemming van Onzen Minister.

15. r. Een hoofdinspecteur wordt tijdens ziekte, verloÍ, aÍwezigheid
of ontstentenis vervangen door een inspecteur, dien de Directeur-Generaal
aaawijst.

z. Een hoofdinspecteur kan jaarlijks een maand verlof nemen. De
Directeur-Generaal regelt de verloven van de hoofdinspecteurs.

16. De hoofdinspecteur voor de volkshuisvesting is niet lid van den

Gezondsheidraad.
17, r. De hoofdinspecteur houdt zich op de hoogte van wetenschap

en practijk van zijn dienstvak.
z. Hij werkt samen met de inspecteurs van zijn diensttak, met wie hij,

zoo dikwijls hij dat noodig acht of de Directeur-Generaal hem dat ver-
zoekt, overlegt pleegt, al oÍ niet in tegenwoordigheid van denDirecteur-
Generaal. Hij geeft den inspecteurs voor zooveel noodig voorlichting en
wenken.

3. Hij neemt bij de vervulling van zijr taak in acht de wenken, die
Onze Minister of de Directeur-Generaal hem geven. Hij treedt in overleg
met den Directeur-Generaal, zoo dikwijls deze of hij zelf dat noodig acht.

4. Indien Onze Minister of de Directeur-Generaal overleg met de hoofd-
inspecteurs van twee of meer takken van dienst noodig acht, nemen die
hooÍdinspecteurs daaraan deel.

18. r. De hoofdinspecteur geeÍt Onzen Minister en den Directeur-
Generaal op verzoek of uit eigen beweging advies en verstrekt de in-
lichtingen, die zij van hem verlangen.

z. Hij geeft aan den voorzitter van den Gezondheidsraad, aan den
raad en aan commissies uit den Gezondheidsraad, aangaande zijn tak
van dienst de inlichtingen, die deze noodig hebben of hem vragen.

19. r. De hoofdinspecteur stelt de onderzoekingen in of doet door
één of meer inspecteurs of door eene gezondheidscommissie de onder-
zoekingen instellen, die Onze Minister, de Directeur-Generaal of hij zelf
noodig achten.

z, Indien hij zelf een onderzoek instelt, oÍ door eene gezondheids-

commissie doet instellen, doet hij dat niet buiten voorkennis van den

inspecteur, in wiens ambtsgebied het onderzoek wordt ingesteld; aan
dien inspecteur wordt de gelegenheid gegeven, bij het onderzoek tegen-
woordig te zijn.

20. De hooÍdinspecteur voor de besmettelijke ziekten ontvangt de
opgaven, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Gezondheidswet. Hij
heeft mede de leiding van het toezicht op de handhaving van de wet van
r Juni 1865 (Staatsblad no. 6o) regelende de uitoeÍening van de geDees-

kunst zooals die wet bij latere wetten is gewijzigd. De hooÍdinspecteur
voor de kinderhygiëne heeÍt de leiding van de werkzaamheden, die voor
zijn dienstvak voortvloeien uit artikel 5 van de wet van 17 Augustus 1878
(Staatsblad ro. rz7) tot regeling van het lager onderwijs, zooals die wet
bij Iatere wetten is gewijzigd.
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§ 3. Van de inspecleurs.

21. r. De inspecteurs zijn gevestigd in de plaatsen, die Onze Minister
aanwijst.

z. Het tweede en derde lid van artikel r4 zijn van toepassing.

22. r. Een inspecteur wordt tijdens ziekte, verloÍ, aÍwezigheid of
ontstentenis, vervangeD. door een anderen inspecteur, dien de hoofdiaspec-
teur oÍ, bij gebreke van eeD. hooÍdinspecteur, de Directeur-Generaal aanwijst

z. Een inspecteur kan jaarlijks een maand verlof nemen. De hooÍd-
inspecteur oÍ, bij gebreke vaÍr een hooÍdinspecteur, de Directeur-Generaal
regelt de verloven van de inspecteurs.

23. r. De inspecteurs van een diensttak werken samen met den hooÍd-
inspecteur ter behaÉiging van de hun opgedragen belaugen der volks-
gezondheid.

z. Zij r.emea bij de ven'ulling van hun taak in acht de weoken en op-
drachten, die de hoofdinspecteur hun geeft. Zij gever dezen alle inlichtingen
betreÍfende hun tak van dienst, die voor hem van belang zijn oÍ die hij
vraagt.

3. Zoo dikwijls de hoofdinspecteur dat noodig acht, treden zij met hem
in mondeling oÍ schriÍtelijk overleg.

4. Ten aanzien van een diensttak, aan welken een hoofdinspecteur
niet is verbonden, treedt voor de toepassing van dit artikel de Directeur-
Generaal in de plaats van den hoofdinspecteur.

24. Schriftelijke adviezen aan Onzen Minister of den Directeur-Generaal
zen.den zij in door tusschenkomst van den hooÍdinspecteur.

25. De inspecteurs dienen aan Gedeputeerde Staten of aan Onzen

Commissaris in een provincie, aan den gemeenteraad of aan burgemeester

en wethouders in hun ambtsgebied van bericht en raad in alle zakeu,

die hun werkkring betreÍfen.

26. r. De inspecteurs geven, ieder voor zooveel zijn diensttak betreÍt,
aan de gezondheidscommissies in hun ambtsgebied de voorlichting die
deze vragen oÍ noodig hebben. Zij tredea met die commissies in overleg,
zoo dikwijls dat noodig is.

z. Zij zijn bevoegd de vergadering van een gezondheidscommissie itr
in hun ambtsgebied bij te wonea.

3. Indien een inspecteur van eene gezondheidscommissie een verzoek
om voorlichting oÍ medewerking betreÍíende een onderwerp, dat tot zijn
werkkring behoort, ontvangt, is hij verplicht, daaraan zooveel mogelijk
gevolg te geven.

26a. r. De inspecteur voor de besmettelijke ziektea is belast met het
toezicht op de handhaving van de wet van r Juni 1865 (Staatsblad no. 6o)

regelende de uitoeÍening van de geneeskunst, zooals die wet bij latere
wetten is gewijzigd.

z. De inspecteur, bedoeld in aÉikel 5 van de wet van 17 Augustus 1878

(Staatsblad n.o. r27) tot regeling van het lager onderwijs, zooals die wet
bij latere wetten is gewijzigd, is de inspecteur voor de kinderhygiëne.
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§ 4. Van de ambtenarcn, loegeaoegd aan de inspecleurs.

27. r. AmbtenaÍen, die aan de inspecteurs van een diensttak zijn toe-
gevoegd, drageu den titel van adjunct-inspecteurs oÍ adjunct-inspectrices.

z. Zij wordeo. door de inspecteurs uitsluitend belast met het opsporen

en verzamelen van Íeitelijke gegevens en gedragen zich daarbij naar de

aauwijzingen, die de inspecteurs hun geven.

28. r. Een adjunct-inspecteur of adjunct-inspectrice is gevestigd in
de plaats, die Onze Minister aanwijst.

z, Het tweede en het derde lid van artikel 14 zijn van toepassing.

29. Een adjunct-inspecteur of adjunct-inspectrice kan jaarlijks drie
weken verloÍ D.emen. De inspecteur bepaalt den tijd voor dat verlof.

§ 5. Van de gezondheidscornta.issies.t)

30. t. Zooveel mogelijk een-vijÍde gedeelte van het aantal leden van
eene gezondheidscommissie treedt jaarlijks op den eersten Juli af, volgens

een daarvoor te maken rooster. De aftredenden zijn terstond weder be-
noembaar.

z. F,en gezotdheidseommissie stelt, onder goedkeuring van Onzen
Commissaris in de provincie, een rooster van aÍtreding van haar leden vast.

3. Wie ter vervulling eener buiten bij den rooster bepaalden tijd open-
gevallen plaats tot lid eener gezondheidscommissie is benoemd, treedt
aÍ op het tijdstip, u/aarop degeen, in wiens plaats hij is benoemd, moest

aftreden.
31. De gezondheidscommissies dienen aan den Gezondheidsraad, de

hooÍdinspecteurs, de itrspeèteurs, aan Gedeputeerde Staten of Onzen

Commissaris in de provincie en aan den raad of aan burgemeester en wet-
houders van eene gemeente, waarvoor zij zijn ingesteld, desgevraagd van
bericht en raad in alle zaken, de volksgezondheid betreÍfende. Zíj houden

zich op de hoogte van den staat der volksgezondheid in haar ambtsgebied
en wijzen den hoofdinspecteur oÍ inspecteur, wien het aangaat, of het be-
stuur van de provincie of van een gemeente binnen haar ambtsgebied op
maatregelen, die naar haar oordeel in het belang der volksgezondheid
kunnen worden genomen. Zij d,oen door één oÍ meer harer leden of door
deskundigen onderzoekingen verrichten, die haar noodig voorkomen oÍ
die een hoofdinspecteur of een inspecteur haar opdraagt. Zíj zenden vó6r
r MaaÉ aan den Gezondheidsraad een verslag van haar handelingen en
bevindingen in het afgeloopen kalenderjaar, ingericht naar een door Onzen
Minister vastgesteld model.

32. Onder goedkeuring van Onzen Commissaris in de proviacie stelt
elke gezondheidscommissie een reglement van orde voor hare werkzaam-
heden vast. Dit reglement bevat tevens bepalingen betre{fende haar
archief en 

- 
voor zoover die er is 

- 
hare bibliotheek. Zij deelt dit

reglement, nadat het is goedgekeurd, mede aan de hooídinspecteurs van
de volksgezondheid en aan de inspecteurs, binnen wier ambtsgebied zij
werkzaam is.

r) Deze Commissies zlJn met ingang van I Januerl lg34 opgeheven; ter wllle van de
hlstorle worden de haar betreffende voorschriften nlettemln vcrmeld.
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33. De voorzitter en de secretaris van eene gezondheidscommissie zijn
belast met de uitvoering van de besluiten der commissie en met de dage-
Iijksche leiding der zaken. Zij teekenen alle stukkeu, die van de commissie
uitgaan.

34. De voorzitter eetrer gezondheidscommissie wordt bij ongesteldheid,
aÍwezigheid of ontstentenis vervangen door het oudste aanwezige lid,
naar diensttijd of bij gelijkheid van diensttijd, naar leeftijd, uitgenomen
den secretaris.

35. De secretaris eener gezondheidscommissie wordt bij ongesteldheid,
afwezigheid of outstentenis vervange!. door een der leden, door den voor-
zitter aan te wijzen.

36. r. Elk lid eener gezondheidscommissie geeft, waaneer hij voor
langer dan drie dagen zijne woonplaats verlaat, daarvan vooraf kennis
aan den voorzitter.

z. De voorzitter doet gelijke kennisgeving aan den secretaris en aan
het oudste aanwezige lid.

37. r. De gewone vergaderingen eener gezondheidscommissie worden
gehouden op zoodanige plaatsen, dagen - de Zondagen en algemeen
erkende Christelijke feestdagen uitgesloten 

- en op zoodauige uren als

de commissie in haar reglement van orde vaststelt.
z. Buitengewone vergaderingen worden door den voorzitter belegd, zoo

dikwijls hij of de commissie dit noodig oordeelt of dit door ten minste een-
derde van het aantal leden schriftelijk, met opgave van redenen, is verzocht.

38. r. De leden eener gezondheidscommissie zijn verplicht in eene

vergadering over alle zaken, waarover een besluit moet worden genomeu,

hunne stem uit te brengen. Zij onthouden zich van mede te stemmen
over die zaken, welke hun, hunnen echtgenooten, oÍ hunnen bloed- of aan-
verwanten tot den derden gxaad ingesloten, persoonlijk aaDgaan of wanneer
zij als gelastigden daariu zijn betrokken.

z, Geheimhouding wordt in acht genomen wanneer de meerderheid
der aanrlezige leden daartoe besluit.

39. r. Een gezondheidscommissie kan alleen besluiten nemen, indien
ten minste de helft van het aantal leden, met inbegrip van den voorzitter
of van dengene die hem vervangt, tegenwoordig is.

z. Het bepaalde in artikel 8 vindt overeenkomstige toepassing.
40. r. EIke gezondheidscommissie doet jaarlijks vóór r Juni aan het

bestuur van de gemeente of aan elk van de bestureu van de gemeenten,

waÍrrvoor zij is ingesteld, eene raming van hare ontvangsten en uitgaven
voor het volgend kalenderjaar toekomen, vergezeld van de noodige toe-
Iichting. Daarbij wordt opgegeven, welke som elke gemeente volgens die
raming, ingevolge het eerste of het tweede lid van artikel rr der Gezond-
heidswet, zou moeten bijdragen tot bestrijding van de uitgavem der con-
missie, nadat van het hiervoor benoodigde bedrag dat der Rijksbijdrage
voor de toelage van den secretaris is afgetrokken.

z. Een gezondheidscommissie, voor meer dan ééne gemeente ingesteld,
overtuigt zich, door zoo spoedig mogelijk inzage te rremen, van de be-
grootingen der plaatselijke iakomsten en uitgaveu, zooals die door de
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colleges van buÍgemeester en wethouders aan de raden van die gemeenten

zijn aangeboden, of de sommen tot bestrijding van de uitgaven der com-
missie daarop zijn uitgetrokken met inachtneming van de eerste zinsnede
van het tweede lid van artikel rr der Gezondheidswet.

3. Zoo dit niet het geval is, geeft de commissie hiervan onverwijld kennis
aau Gedeputeerde Staten der provincie, opdat dezen nog vóór de be-
handeling van de begrooting in de gemeenteraden de noodige overeen-
stemming kunnen bevorderen.

41. r. Elke gezondheidscommissie doet jaarlijks vóór r5 April rekening
en verantwoording van hare ontvangsten en uitgaven over het afgeloopen
kalenderjaar ter goedkeuring toekomen aan het bestuur van de gemeente

of aan elk van de besturen der gemeenten, waarvoor zij is ingesteld.
z. Deze rekening en verantwoording gaat vergezeld vatr de noodige

toelichting en van de bewijzen van uitgaaf voor zooveel betreft de uit-
gaven van meer dan drie gulden.

3. Moet de rekening en verantwoording aan meer dan één gemeente-

bestuur worden toegezonden, dan worden de bewijzen van uitgaaf gevoegd

bij het exemplaar bestemd voor het bestuur van de gemeente die de grootste
som heeÍt bijgedragen tot bestrijding van de uitgaven der commissie.
Evenwel kuuneo ook de audere gemeentebesturen de bewijzen van uit-
gaaf ter inzage bekomen.

42. De artikelen 3o en 3z-4t var. dit besluit zijn niet van toepassing
op eene gemeetrtelijke gezondheidscommissie, als bedoeld in het eerste
lid van artikel 13 der Gezondheidswet.

43. De bij het in werking treden van dit besluit bestaande roosters van
aftreding van de gezondheidscommissies blijven van kracht.

4. Dít besluit treedt in werking met ingang van r September r9zo.
Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit,

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvatr afschrift zal worden
gezonden aan den Raad vau State.

Bij K. B. van rr Augustus Íg2o zijn tot leden van den Gezond-
heidsraad ambtshalve benoemd vijf vertegenwoordigers van de

Ned. maatschappij tot bevordering der geneeskunst, gekozen in
overleg met het Hoofdbestuur.

De gezondheidsraad heeft tot op heden de volgende commissies:

I. Commissie voor zaken van algemeene hygiëne en sociale
hygiëne.

II. Kropcommissie.

IIL Malaria-commissie.

IV. Commissie voor het rheumatiekvraagstuk.

V. ,, voor de Volkshuisvesting.

VI. ,. inzake bescherming van titels en diploma's.
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VII. Commissie inzake een adres van den Bond van Neder-
landsche vroedwouwen over de vraag: ,,wat
gedaan kan worden om de maatschappelijke
positie van de vroedvrouwen op peil te houden
en tevens, wat geschieden moet om de sociaal-
geneeskundige taak, die de vroedvrouwen te
vervullen hebben op de beste wijze te waar-
borgen."

VIII. ,, iÍLzake taak en positie der opticiens.

IX. ,, itzake afwending en bestrijding van be-
smettelijke ziekten.

X. Studie-commissie inzake het waagstuk van de vaccinatie
en daarmede samenhangende onderwerpen.

XI. Commissie inzake bestrijding van de tuberculose.

XII. ,, inzake geslachtsziekten.

XIII. ,, bedoeld in artikel rr van het Koninklijk
besluit varl 29 Augustus r9z9 (Staatsblad
No. 424) ter uitvoering van de artikelen z,

3 en 4 der Wet op sera en vaccins.
(Staatsblad 1927, No. 9r).

XIV. ,, voor algemeen pharmaceutische aangelegen-
heden.

XV. ,, inzake bereiding en verkoop van chemicaliën,
gebruiks-artikelen en technische artikelen.

XVI. ,, van advies inzake ontwerp-geneesmiddelen-
wet.

XVII. ,, voor zaken betrefÍende voedings- en genot-
middelen.

XVIII. ,, van zaken betreffende de hygiëne van water,
bodem en lucht.
Sub-commissie inzake toezicht op water-
leidingen.

XIX. ,, tot onderzoek naar het periodiek voorkomen
van een onaangenamen smaak en reuk van
enkele drinkwaterleidingen.

XX. ,, inzake ziekenverzorging en ziekenverpleging.

XXI. ,, ínzake bestrijding van het alcoholisme.
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XXII. Commissie voor de statistiek.

XXIII. ,, die een onderzoek zal instellen naar de
mogelijkheid van het geven van positieve
voorschriften ten aanzien der vivisectie.

XXIV. ,, vaÍr deskundigen, die advies zal uitbrengen
over het verleenen van een vergunning,
bedoeld in art. 3 der R0ntgenstralenwel.
(Staatsblad r93r, No. 299).

XXV. ,, van advies inzake het Rijksinstituut voor
de Volksgezondheid.

In het nu ingevoerde stelsel, dat is geworden een systeem met
vak-inspecteurs, zijn de volgende diensten:

Dienst welke belast is met de handhaving van de wettelijke
bepalingen betreffende de besmettelijke ziekten, en met de zaken,
rakende de hygiëne van het kind, de tuberculosebestrijding en de

bestrijding van geslachtsziekten, tevens belast met het toezicht
op de handhaving van de wet regelende de uitoefening van de

geneeskunst, de geneeskundige armenverzorging, de Begraafwet,
de Wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor zieken-
verpleging en de wet tot toepassing van middelen voor ontsmettings-
of zuiveringsdoeleinden.

Dienst idem op de uitoefening van de artsenijbereidkunst en van
de warenwet en met de zaken rakende de hygiëne van
bodem, water en lucht.

,, lvelke belast is met het toezicht op de naleving van de

vleeschkeuringswet.

,, welke belast is met de handhaving van de wettelijke
bepalingen betreffende de volkshuisvesting.

,, welke belast is met de zaken rakende de drankbestrijding.

Er is een centrale commissie voor drinkwatervoorziening, een

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening en een Rijksinstituut
voor zuivering van afvalwater.

Rijks Instituut aoor de Vol,ksgezondheid. Sterrenbosch r,
Utrecht, rr:!t"" rr83o.

Het Instituut is ontstaan door de samenvoeging van het Centraal
Laboratorium voor de Volksgezondheid en het Rijks Serologisch
Instituut.
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Het Instituut ressorteert, evenals het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid, onder het Departement van Sociale Zaken. Het
is een geheel zelfstandige inrichting, die eenerzijds nauw samen-
hangt met de verschillende organen van het Staatstoezicht en
hiervoor een groote aantal ondcrzoekingen doet, anderzijds prakti-
zeerende artsen voorziet van sera en vaccins en voor hen diagnos-
tische oncLerzoekingen verricht, terrvijl ook pharmaceutische en
chemische onderzoekingen rvorden uitgevoerd.

Het Instituut omvat drie afdeelingen:

t. Serologisch-Vaccinologische Aldeeling (het voormalige RSks
Serologisch Instituut). Deze bereidt en verkoopt sera en vaccins
ten gebruike bij den mensch. Ook autovaccins worden ge-

leverd. Inlichtingen omtrent voorhanden praeparaten, prijs en
wijze van bestelling zljn te vinden in de prijscourant, rvelke
op aanvrage wordt verstrekt.

2. Racteriologisch-Biologische Afd,eeling (Yormt tezamen met 3
het voormalige Centraal Laboratoriurn). Deze verricht cliagnos-

tische bacteriologische en serologische onderzoekingen. De
tarieven voor de verschillende onderzoekingen zullen binnerrkort
rvorden gewijzigd. Het ligt in de bedoeling vanaf r Januari
1935 alle onderzoekingen betrekking hebbende op ziekten
genoemd in de besmettelijke ziektewet en op tuberculose koste-
loos te verrichten; voor alle andere onderzoekingen zal een

bepaald tarief worden vastgesteld.
Voor het aanvragen van verzendingsmateriaal kunnen ge-

neeskundigen zich schriftelijk tot den Directeur wenden. Voor
onderzoekingen van hygiënischen epidemiologisch belang is
het gewenscht de tusschenkomst van de betreffende Inspectie
der Volksgezondheid in te roepen.

'fot deze ardeeling behooren tevens een pharmacologische
en een veterinaire onderafdeeling. De eerste verricht o.a.

pharmacologische onderzoekingen voor artsen; de tweede
verriclrt in r1e eerste plaats onderzoekingen, voortvlceiende
uit de Vleeschkeuringswet.

3. Pharmaceutisch-Chemische Afdeel,ing. Deze onderzoekt voor
artsen pharmaceutische praeparaten, verricht verder chemisch
onderzoek van se- en excreta, bloed en lumbaalvocht van den
mensch en van bestaande drinkwatervoorzieningen, Voor
onderzoek van zwem\Mater is de tusschenkomst van de Genees-
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kundige Inspectie gewenscht. Ook de hier geldende tarieven
zullen binnenkort waarschijnlijk aan herziening worden onder-
worPen.

Voor schriftelijke of mondelinge inlichtingen en overleg wende
men zich tot den Directeur van het Instituut of tot de AÍdeelings-
hoofden.

X. Wetten en l{etteltjke bepalln§en.
(Literatuur: T. rgz4,I,bl.2454;T. rgz8, bl. r875; T. 1934, bl. 3o89)

1. Voorschrlften omtrent Besmettelljke Zlekten.

Volgens art. 6 van de Wet op de uitoefening der geneeskunst
waren de geneeskundigen verplicht aangifte te doen aan den be-
trokken inspecteur (besmettelijke Ziekten) en aan het gemeente-
bestuur van een door hen waargenomen ziekte, waardoor de volks-
gezondheid werd bedreigd.

Volgens een missive van den Minister van Binnenlandsche Zakert
van 6 September 1866 werden daaronder verstaan de epidemische
ziekten.

In verband hiermede was de aangifte verplichtend voor de
volgende ziekten:

Aziatische cholera, Pest, Pokken, Vlektyphus, Februs
typhoidea, Diphtherie, Roodvonk, Dysenterie, Meningitis cere-
brospinalis epidemica, Encephalitis lethargica, Poliomyelitis ante-
rior acuta.

fndien een lijder aan een dezer ziekten stierf en er nog geen
aangifte was gedaan aan den inspecteur en aan het gemeentebestuur,
dan moest dit nog geschieden en kon niet volstaan worden met de
vermelding van de doodsoorzaak op het briefje, bestemd voor den
ambtenaar van den burgerlijken stand.

Deze verouderde regeling is vervangen door de Besmettelijke-
Ziektenwet (wet van zr Juli 1928, Stbl. 265) welke op 4 October
rgzg in werking trad. Hierin worden de ziekten in twee groepen,
A en B, onderscheiden.

Bij K.B. van r October 1929, Stbl. 448, werden gerangschikt
onder groep A:

pest, cholera, gele koorts, vlektyphus, febris recurrens, variola
major (pokken) en
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onder groep B:

febris typhoidea, paratyphus (typheuze vorm en gastro-
enteritische vorm), variola minor (alastrim), febris undulans,
dysenteria bacillaris, dysenteria amoebica, roodvonk, diph-
therie meningitis cerebrospinalis epidemica, poliomyelitis
anterior, acuta, encephalitis lethargica, lyssa, lepra, Ziekte
van Weil.

De arts is verplicht volgens het bepaalde in artikel 2 van de
Besmettelijke-Ziekenwet (Wet van den 2rsten Juli r9z8, Staats-
blad 265), onverwijld aangifte te doen van deze ziekten binnen
24 :u:uÍ, op daarvoor door den Inspecteur verstrekte formulieren,
bij den Burgemeester van de gemeente, binnen welke de ,,ver-
moedelijke" lijder zich bevindt en ook aan den Inspecteur.

Tevens neemt hij de noodige maatregelen om uitbreiding der
ziekte te voorkomen.

Overtreding van dit voorschrift wordt gestraft met een geldboete
van ten hoogste duizend gulden.

De lijders aan ziekten der groep A m o e t e n in een inrichting
ter verpleging van zulke ziekten worden afgezonderd, totdat het
gevaar voor besmetting is geweken.

Kunnen zij niet worden vervoerd, dan worden maatregelen ter
afzondering genomen. Zoolang het gevaar voor besmetting niet
is geweken, mogen de bewoners de woning van den zieke niet
verlaten, tenzij op last van den burgemeester, ter afzondering,
reiniging of ontsmetting, en mogen alleen de arts, de geestelijke
of de notaris erbinnen gaan. Overtreders dezer bepaling maken zich
strafbaar, worden onderworpen aan dezelfde maatregelen als de

bewoners der woning.

De lijders aan ziekten der groep B mogen ten hunnent worden
verpleegd, tenzij de maatregelen tegen uitbreiding der ziekte,
welke de geneesheer voorschrijft, niet worden opgevolgd.

De burgemeester of de minister kan kermissen, markten, enz.
verbieden met het oog op het gevaar van uitbreiding van besmette-
lijke ziekten.

Bewoners van een rvoning, rvaar een ziekte van groep B is vast-
gesteld, mogen geen school of kinderbewaarplaats bezoeken,
tenzij de behandelende arts verklaart, dat dit geen gevaar voor
besmetting oplevert. Dit geldt ook voor hen, die in de woning
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verblijf hielden tijdens de incubatie, waarvan de duur voor elke
ziekte door den minister wordt bepaald.

Wordt vermoed, dat een ziekte door het bezoeken van een

school is verkregen, dan moeten de leerlingen en het personeel
zich aan een onderzoek onderwerpen, of zich onverwijld uit de
inrichting verwijderen.

Zoo noodig wordt, op advies van den inspecteur (waarvan
beroep op den minister) door den burgemeester de school
gesloten.

De wet bepaalt voorts, dat het veryoer van lijders of overledenen
aan besmettelijke ziekten aan voorschriften onderworpen is en
in openbare vervoermiddelen niet mag plaats hebben.

Op advies van een geneeskundige kan de burgemeester ont-
smetting van woonplaatsen en goederet, eÍtz. gelasten. Yerzet
daartegen kan siuiting en bewaking of in beslagneming van de
woning, het vaartuig, enz. tengevolge hebben. Ook kunnen eet-
en drinkwaren, die gevaar opleveren, op last van den burgemeester
in beslag worden genomen.

Kunnen bedoelde voorwerpen niet worden ontsmet of gereinigd,
dan kan de burgemeester ze tegen schadeloosstelling doen ver-
nietigen.

Maatregelen kunnen worden genomen tegen het in- en door-
trekken van het land door personen, het invoeren van goederen,
het binnen komen van schepen, die gevaar voor besmetting op-
leveren. Het Rijk kan voor de hieruit ontstaande schade tegemoet-
koming verleenen.

In daartoe aangewezen gemeenten moeten ten genoege van den
minister inrichtingen voor verpleging en ontsmetting worden
opgericht, in de kosten \ryaarvan het Rijk bijdraagt.

Ter beveiliging van ons land tegen den invoer van besmettelijke
ziekten overzee dient de wet van z8 Maart r877,5.35, tot wering
van besmetting door uit zee aankomende schepen. Deze wet is van
toepassing op pest, gele koorts cholera, pokken en vlektyphus.

Schepen, aÍkomstig uit plaatsenmet een der bovenstaande ziekten
besmet verklaard, en ook andere, indien de antwoorden op door
de loodsen te stellen wagen daartoe aanleiding geven, worden door
quarantaine-artsen onderzocht.

De door dezen noodig geachte maatregelen worden uitgevoerd
in de quarantainestations te Amsterdam of Rotterdam.
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2. Opnemln§ van krankzlnnl§en.
Wet z7 April, 1884, Staatsblad, 96, tot regeling aan het Staatsloezicht

op Krankzinnigen,

Voor opneming van een krankzinnige in een ziekenhuis of
een gesticht, geeft de arts een verklaring af, die inhoudt dat de
patiënt gevaar oplevert voor zich zelf. of. voor zijn omgeving.

Deze verklaring wordt dan aan de bevoegde autoriteit, burge-
meester, kantonrechter, overgelegd.

Plaatsing in een gesticht geschiedt op schriftelijk verzoek van
de familie, na machtiging van den Kantonrechter (art. rz). In
spoedeischende gevallen kunnen krankzinnigen door den burge-
meester in bewaring worden gesteld.

In bepaalde gevallen kan, met goedkeuring van de directie, op-
neming in een psychiatrische inrichting geschieden zonder een
verklaring van krankzinnigheid (art. r4).

3. De vacclnatle.
(Literatuur: T. rgz4, II, bl. ZS6; T. rgz7, II, bl. r8o5, 1916, 2320, 24451

T. tgz8,bl. rz7!.

In r9z8 is als ,,tijdelijke bepaling" (wet van rr Februari, Staatsbl.
z9) ingevoerd, dat de indirecte vaccinatiedwang - de verplichte
inenting der kinderen, die de school zullen bezoeken - buiten
werking wordt gesteld met het oog op het gevaar voor encephalitis,
doch weder kan worden toegepast, ook op het onderwijzend perso-
neel, zoodra één of meer gevallen van pokken in een gemeente
zijn voorgekomen, en zoolang het gevaar voor besmetting niet is
geweken.

Niettemin moeten de gemeentebesturen minstens viermaal per
jaar gelegenheid tot vaccinatie geven.

4. On§evallenwet

Inschrijdng. De uitvoering der Ongevallenwet is opgedragen
aan de Rijksverzekeringsbank. Om den door een bedrijfsongeval
getroffen arbeider voor rekening dier Bank te kunnen behandelen
moet de arts zich bij de Bank laten inschrijven.

Tariel en aoorw&ard,en. Op het daartoe gedaan verzoek, dat
portvrij aan het bestuur der Bank kan worden verzonden, ont-
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vangt hij een formulíer ter teekening en tevens de noodige be-
scheiden, waaronder de voorwaarden en het tarief, volgens welke
hij zijn diensten zal bewijzen.

Fonnuliu aan aangifta. De arts, die bij een bedrijfsongeval de
eerste hulp verleent (hiervoor is het niet noodig, dat hij inge-
schreven is), moet mede invullen en onderteekenen het formulier
van aangifte. De werkgever moet dit formulier eerst voor zijn
deel ingevuld hebben.

Het is gewenscht, bij deze invulling nauwkeurig kennis te
nemen, hoe het ongeval zich heeft toegedragen en er zich reken-
schap van te geven, dat het ongeval inderdaad de oorzaak is
van het bestaande letsel. Bestaat er bezwaar om mededeelingen,
die bij de beoordeeling van belang zijn, op het formulier te plaatseu,
omdat dit formulier door den getroffene, den werkgever en ancleren
gelezen wordt, dan kunnen deze mededeelingen afzonderlijk aan
het bestuur der Bank of aan den medisch adviseur der Bank
worden gezonden.

In grootere plaatsen houdt de controleerend-geneeskundige
op vaste uren zitting voor onderzoek van ongevalspatiënten
(r.g.r. directe contröle). Acht de ingeschreven geneeskundige
het gewenscht over een of meer zijner patiënten overleg te plegen,
dan kan hij den controleerend-geneeskundige daartoe opzoeken
tijdens deze zitting. Waar geen directe contröle plaats vindt,
zendt de controleerend-geneeskundige in den regel aan den behan-
delend geneeskundige bericht, waar en wanneer hij den getroffene
zal onderzoeken, vergezeld van de uitnoodiging om daarbij tegen-
woordig te zijn.

In spoedgevallen en bij overlijden van den getroffene behoort
«le ingeschreven geneeskundige zich telegrafisch tot de Bank of
(en) tot den controleerend-geneeskundige te wenden.

Bij geschillen tusschen ingeschreven geneeskundigen en de
Rijksverzekeringsbank rvordt, ingevolge een in r9r5 getroffen
overeenkomst met het hoofdbestuur der Nederlandsche maat-
schappij tot bevordering der geneeskunst, wederzijdsch overleg
gepleegd.

Den r4en April tgzT is deze overeenkomst aldus gewijzigd,
dat bij verschil van meening tusschen een behandelend genees-

kundige eenerzijds en het bestuur der Bank of een controleerend
geneeskundige an«lerzijds omtrent de toepassing van de voor-
waarden en het tarief, berechting van het geschil kan worden



opgedragen aan een scheidsgerecht, ingesteld door het bestuur
der Bank en onze Maatschappij.

Heeft een ingeschreven geneeskundige niet verklaard de be-
rechting van geschillen te willen zien opgedragen aan het scheids-
gerecht, dan neemt het bestuur der Bank geen beslissing dan
nadat het gevoelen is ingewonnen van eene commissie, bestaande
uit drie leden, waarvan één lid wordt aangewezen door het bestuur
der Bank, één lid door het Hoofdbestuur van onze Maatschappij
en één lid door den Verzekeringsraad.

5. Radenwet. (r)

De uitvoering van de Invaliditeitswet en van de ziektewet
Talma is door den rvetgever in de eerste plaats opgedragen aan
gedecentraliseerde organen - de Raden van Arbeid - samen-
gesteld uit vertegenwoorrligers van werkgevers en werknemers
en een ambtelijk Voorzitter. Het gebied van een Raad van Arbeid
moet ten minste 25ooo inwoners tellen.

Voor toezicht en leiding is ingesteld een Verzekeringsraad, even-
eens bestaande uit een niet ambtelijk element werkgevers en
werknemers, die verkozen worden door de overeenkomstige
groepen uit de Raden van Arbeid een ambtelijk element,
bestaande uit deskundigen op het gebied van het verzekerings-
wezen, rechtsgeleerden en geneeskun<iigen.

Het invaliditeitsfonds wordt beheerd door een Centraal In-
stituut : de Rijksverzekeringsbank.

De Raden van Arbeid zijn verder belast met de uitvoering van
de Ziektewet en de Ouderdomswet (het beheer van het Ouder-
domsfonds is weer eveneens opgedragen aan de Rijksverzekerings-
bank) en zlj zrjn behulpzaam brl de uitvoering der Ongevallenwet.

Voor den practiseerenden geneesheer behoeft thans alleen te
worden gesproken over:

6. De Invalldlteltswet.

De arbeider, mannelijke zoowel als vrouwelijke, die den 14-
jarigen leeftijd heeft bereikt en wiens inkomen niet overschrijdt
een bedrag van I zooo.- per jaar, heeft, ingevolge de Invaliditeits-

(*) De Radenwet is vervallen op I Maart 1934.
De Verzekerlngsraad ls hlermede opgeheven en dlens taak overgedragen aan de R.V.B,
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wet - behoudens uitzonderingsgevallen - de verplichting (men

zou ook kunnen spreken van het recht) zich te verzekeren tegen
geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom.

Eenmaal opgenomen in een verzekering, kan men desverlangd
verzekerd blijven. fnvaliden worden niet in de verzekering opge-
nomen (art. 34).

De arbeider is verplicht zich te doen inschrijven bij den be-
trokken Raad van Arbeid; hij ontvangt claarop eenrentekaart,
waarop zegels moeten worden geplakt ter voldoening van de premie
der verzekering.

Wordt niet regelmatig ,,geplakt", dan is dat zeer in het nadeel
van het bedrag der later te ontvangen uitkeering (renten). De
verzekering is bedoeld als een verlengstuk van de Ziektever-
zekering.

Art. 3r. r. Ieder arbeider 
- 

voor zoover hij niet in deze wet is uitgezonderd
of krachtens haar van den verzekeringsplicht is vrijgesteld - is
verplicht om zich te verzekeren, overeenkomstig het in deze wet
bepaalde,

z. In de gevallen bij deze wet bepaald, heeÍt de verplichtverzekerde
recht op een rente (verplichte rente) ingeval van invaliditeit en
na het bereiken van den 65-jarigen leeÍtijd.

3. In de gevallen bij deze wet bepaald, hebben bovendien zijn weduwe

en zijn kinderenlbeneden 14 jaar recht op een rente (weduwen-
rente onderscheidelijk weezenrente).

Bovendien kan de verzekerde in sommige gevallen doelmatige
behan{eling en verpleging deelachtig worden voor rekening van
het Invaliditeitsfonds.

Voor den arts is het van belang te weten, wat onder invaliditeit
wordt verstaan en de wijze te kennen, waarop behandeling en
verpleging kan worden verkregen. Voor hem is het daarom noodig
kennis te nemen van eenige wetsartikelen.

Art. 7t. De verzekerde, die invalide is, heeft, waDneer hij r5o premiën in reke-
ning kan doen brengen (invaliditeits-wachttijd) recht op invaliditeitsrente.

a. indien er geen vooruitzicht bestaat op zoodanige toeneming zijner arbeids-
kracht, dat hij ophoudt invalide te zijn (blijvende invaliditeit);

D. indien de invaliditeit onafgebroken een halÍ jaar heeÍt geduurd (tijdel. inva-
liditeit).

Att. 72. Invalide is hij, die tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat is
om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend, en die met
het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opge-

dragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht oÍbet laatst verricht heeÍtofop een
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traburige soortgelijke plaats een derde te verdienen van hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen, van dezelfde soort en van sooÉgelijke opleiding,
op zoodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen.

Ten einde invaliditeitsrente te kunnen krijgen, wordt bij den Raad van Arbeid
eeD. aauvraag ingediend, die han worden ondersteund door een geneeskundige

verklaring.

Art. r48, re lid. r. Indien bij de rente-aanvraag een geneeskundige verhlaring
is overgelegd wordt deze aan de geneeskundige of de geneeskun-

digen, in art. t46 bedoeld medegedeeld.

Art. 146. r. De raad van Arbeid doet de aanvrager door een of twee genees-

kundigen door den raad daartoe aangewezeu, onderzoeken.
z. De Raad van Arbeid kan een of twee persoDen, bekend met de

loonen ter plaatse, in de artikelea 72 ea 73 bedoeld, aanwijzen
om als loonkundigen aan het onderzoek deel te nemen.

Op de invaliditeitsrente heeft een verzekerde recht volgens de bepalingen der
wet; hetzelfde geldt van de weduwen- en vaD. de weezenrente. Bij afwijzingstaat
beroep open bij den Raad van Beroep (gevestigd te Amsterdam, Den Haag, Rotter-
dam, 's-HeÉogenbosch, Roermond, Arahem, Groningen en in hooger instantie
bij den Centralen Raad van Beroep (Utrecht). Bovendien kan in bepaalde ge-

valleu behaudeling en verpleging w'orden toegestaan.

Art. 99. Indien de Raad van Arbeid van oordeel is, dat er gevaar bestaat, dat
een verplicht-verzekerde aan wien geen invaliditeitsrente is toegekend, blijvend
invalide zal worden en dat dit gevaar afgewend kan worden door doelmatige be-
handeling of verpleging, is hij bevoegd de bank voor te stellen op haar kosten
den verzekerde genees-of heelkundige behandeling te doen verleenen of hem in
een inrichting te doen opnemen.

ÀÉ. roo. \Manneer het bestuur van de Bank, op voorstel van den Raad van
Arbeid, besluit aan een verzekerde geneeskundige of heelkundige behandeling te
doen verleenen of hem in een inrichting te doen opnemen, wordt dit besluit door
den Raad van Arbeid ten uitvoer gelegd, echter alleen, voor zoover de mede-
werking van den verzekerde is te verkrijgen.

z. AIIes wat verder de genees- en heelkundige behandeling en opneming en een

inrichting betreft wordt door ons geregeld. De verzekeringsraad is bevoegd, met
inachtneming der bepalingen door of krachtens deze wet gegeven, nader voor-
chriÍten vast te stellea.

In al deze gevallen, dus zoowel bij rente-aanvragen, rente-
herzieningen als bij aanvragen voor behandeling en verpleging
kan den arts door den Raad van Arbeid worden opgedragen een
onderzoek in te stellen en daarvan een beredeneerd verslag uit
te brengen. Bij vele Raden van Arbeid geschiedt dit onderzoek
door eigen geneeskundigen; het is de taak van den behandelend
geneeskundige om voor zijn patiënt als ràadsman op te treden en
hem behulpzaam te zijn bij het inclienen van aanwagen voor
zooverre daartoe aanleiding bestaat.

-275-



Door de artt. 99 en roo zal hij dikwijls gelegenheid hebben
voor een patiënt hulp te krijgen, die zonder deze verzekering
achterwege had moeten blijven, of in minder ruimen omvang zou
krrnnen worden verstrekt.

Aanbeveling verdient het, een rationeele aanvraag voor deze

hulp te steunen door een - zij het misschien korte geargumen-
teerde verklaring. Daarbij zal steeds zljn te bedenken:

re. dat er uit den aard der zaak niet alleen een k a n s moet
bestaan op gevaar van het intreden van blijvende invaliditeit,
maar dat bedoeld gevaar binnen afzienbaren tijd aannemelijk
moet worden geacht.

ze. dat er redelijk vooruitzicht bestaat dat dit gevaar binnen
niet al te langen tijd of voor goe<1 of althans voor geruimen tijd
zal worden afgewend.

3e. dat de beoogde behandeling en verpleging uit anderen
hoofde niet zal worden verkregen.

Mochten gevallen voorkomen, waarin een aanvraag op grond
van artt. 99 en roo wordt afgewezen, dan staat daarvoor geen

beroep open, omdat het hier niet geldt een r e c h t van den

veÍzekerde, maar een bevoegdheid van den ver-
z e k e r a a Í. Intusschen moet met de mogelijkheid rekening
worden gehouden, dat een afwijzing zou kunnen plaats hebben,
die naar de oprechte meening van den arts ten onrechte zott zijn
geschied. In zoodanig geval is het aan te bevelen nader overleg
te plegen met den Raad van Arbeicl; desgewenscht kan nog be-
middeling van den Verzekeringsraad 1) worden gevraagd, indien ver-
schil van meening met den Raad van Arbeid blijft bestaan.

Te bedenken blijft bij deze wetsartikelen steeds dat - ofschoon
de behandeling aan de patiënten ten goede komt - de bedoeling
van den Wetgever is: rentebesparing voor het invaliditeitsfonds.

Wordt door een Raad van Arbeid aan een geneeskundige op-
dracht gegeven tot het verleenen van diensten, dan worden deze,

als niet anders is geregeld, gehonoreerd op den voet van het tarief
der Rijksverzekeringsbank voor de behandeling van ongevals-
patiënten.

Ten einde te weten of een patiënt verzekerd is, worde geïnfor-
meerd of hij in het bezit is van een rentekaart. Zoo ja, dan noteere
de medicus het op die kaart voorkomende rentenummer en brenge
hij het geval - indien hem dat gewenscht voorkomt - met de

l-il-n rr.t u.gin van 1934 is de Verzekerlngsraad ontbonden.
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noodige argumentatie ter kennis van den Raad van Arbeid,
onder opgave van naam en rentenunlmer,
waarna het geval door den Raad van Arbeid in onderzoek wordt
genomen.

Bezit de patiënt geen rentekaart en twijfelt de arts of niet
verzekeringsplicht zou bestaan, dan licht hij den Raad van Arbeid
in, zonder dat daarvan nog mededeeling aan den patiënt noodig is,
en misschien ook ongewenscht, teneinde onnoodige teleurstelling
te voorkomen.

7. Ilet É,even van lnllchtlngen aan de Raden van Àrbeld.
(Literatuur: T. rgz3,II, bl.3zr;T. r9z5,II, bl.99r).

Het is voor de rust van patiënten en van gestichten gewenscht,
dat de lijders zoo weinig mogelijk worden onderzocht door genees-
kundigen, die niet aan die gestichten verbonden zijn. Er dient
daarom er naar te worden gestreefd, de openbare verzekerings-
instellingen voor zooveel noodig voor te lichten, waarbij echter
die voorlichting zoo eenvoudig en doelmatig mogelijk behoort te
worden gevraagd. De wet verplicht den geneeskundige niet te
allen tijcle den Raad van Arbeid in te lichten over ziekte en ziekte-
beloop van den patiënt, en bij weigering heeft de geneeskundige
van den Raad van Arbeid niet het recht zich toegang tot den
patiënt te verschaffen tegen den wil van diens verzorger. Maar
in zoodanig geval zal de Raad van Arbeid geenerlei beslissing
kunnen nemen in het belang van den verzekerde en kan dit rente-
verlies tengevolge hebben. Teekent de belanghebbende hiertegen
beroep aan, dan heeft de beroepsrechter wèl het recht toegang
te eischen voor den door hem aangewezen geneesheer en hem een
onderzoek op te dragen.

Afgegeven verklaringen kunnen onder de oogen komen van
niet-geneeskundigen, als voorzitter, leden en ambtenaren van
den Raad van Arbeid, ook van het bestuur der Rijksverzekerings-
bank. Geheimhouding is echter ook dan gewaarborgd. Tegen het
gevaar dat daarvan misbruik zou worden gemaakt bij Raden van
Arbeid, waken art. 85 en art. 93 der Radenwet. Mocht zich zoodanig
geval voordoen en tusschenkomst van den rechter niet direct
worden gewenscht, dan kan daarvan kennis worden gegeven aan
den Verzekeringsraad,l) die daaraan ongetwijfeld zijn volle aandacht
-[-rn rssa opgehevcn.
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zal schenken en zeker niet zal nalaten daartegen zoo noodig maat-
regelen te nemen.

De genoemde artikelen luiden aldus:
Art. 85. De voorzitters, leden en secretarisseD van den Verzekeringsraad,

van den Raad van Arbeid en van eeD door den Raad van Arbeid ingestelde com-
missie, en hun plaatsvervangers, de commissarissen, in art. z4 bedoeld, beneveas
alle aan den Raad van Arbeid ondergeschikte of onder den secretaris van den
Verzekeringsraad werkzame ambtenaren of beambten, zijn verplicht tot geheim-
houding van al hetgeen zij in hun hoedanigheid vememen, voor zooverre mede-
deeling daarvan niet bij of krachtens de wet is voorgeschreven.

Art.93. r. Ilij aan wiens schuld schending van eenig geheim is te wijten, het
welk hij krachtens artikel 85 dezer wet verplicht is te bewaren, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste I 3oo.-

z. Dit Íeit wordt als misdrijf beschouwd.

Voor de R.V.B. gelden overeenkomstige bepalingen.

8. De Zlektewet.
(Literatuur: T. tgz7,II,bl. r47;T. tgzg, bl. ro48; T. r933, bl. a855)

Volgens de Ziektewet kunnen arbeiders tot een inkomen van

l3ooo.- \ilorden verzekerd, als zij in dienst van een onderneming
staan. Onderricht wordt niet hiertoe gerekend. De verzekerden
hebben recht op uitkeering indien zij door ziekte ongeschikt zijn
om te werken (waarmede bij gehuwden z\ryangerschap

- van 6 weken vóór de bevalling af - en b e v alli n g
ten hoogste 6 maanden - worden gelijk gesteld). Ongevallen,
ziekten die het gevolg daarvan zíjn, oÍ beroepsziekten, die daarmede
worden gelijk gesteld, vallen buiten de verzekering.

Aan gehuwde verzekerden worden ook kosten van verloskunclige
hulp vergoed.

Bij ziekte, die aan opze t te wijten is (art. 49) wordt geen

ziekengeld uitgekeerd.
De verzekering wordt uitgevoerd door ziekenkassen en

e rke n de b edrij f s vere enigi n gen, welke doorerkende
vereenigingen van werkgevers en van arbeiders worden opgericht,
ge en winst m o ge n m ak e n en een groep ondernemingen
met loonbedrag van ten minste / z.5oo.ooo per jaar omvatten.

Oorspronkelijk was het voornemen, zoo spoedig mogelijk na
het in werking treden van de Ziektewet ook een Ziekenfondswet
in te voeren. Hierop heeft art. 48 betrekking, hridende: ,,Den
verzekerde komt geen ziekengeld toe, indien hij nöch is ingeschreven
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bij een overeenkomstig de Ziekenfondswet toegelaten
ziekenfonds, nöch aantoont, dat hij geneeskundige hulp kan krijgen.

z. Als geneeskundige hulp wordt n i e t beschouwd die, welke
den verzekerde'wordt gewaarborgd door een niet overeenkomstig
de Ziekenfondswet toegelaten ziekenfonds (punt 3. zondert dan
de gevallen uit, waarin het den verzekerde onmogelijk was, aan
t. oÍ z. te voldoen) . Deze bepaling, opgenomen in art. t47 van de

Ziektewet, is opgeschort, omdat er geen ziekenfondswet is.

Het waren deze bepalingen, die verschillende arbeidersorgani-
saties ertoe hebben aangedreven, zooveel mogelijk ziekenfondsen
op te richten, die krachtens hun inrichting dan door de Zieken-
fondswet zouden worden toegelaten. Door de ondernemingen of
fabrieken zou een suppletie-Íonds van ongeveer f 6.ooo.ooo worden
gevormd. Bovendien zou een prophylaxefonds worden gesticht
(art. n3 en v4). De druk der tijden heeft intusschen de invoering
van zulk een wet voorshands onmogelijk gemaakt. In arbeiders-
en in artsenkringen is gemeend dat de wetgever zou bedoelen,
dat nu a I I e voor ziekengeld verzekerden ook in staat moesten
zijn, tot een ziekenÍonds toe te treden, m.a.\M., dat de welstands-
grens in a I I e ziekenfondsen l3ooo.- zou moeten bedragen.
Dit staat niet vast, want in het ontwerp voor een ziekenfondswet
was bepaald, dat ieder ziekenfonds ,,een" welstandsgïens moest
hebben, verschillend naar de plaatsen en verschillend,
naarmate de 'yeÍzekerde alleen zot staan
of een ge zin z ou hebben.

De Ziektewet bepaalt verder, dat ziekengeld kan worden ge-

weigerd: o.a. als de ziekte door misdrijf of onzedelijkheid is ver-
kregen ,,indien de verzekerde een erkend onzedelijk gedrag leidt";
als niet tijdig geneeskundige hulp wordt ingeroepen o f d e
voorschriften van den behandelenden ge-
neeskundige niet worden opgevolgd, of alsop
andere wijze de verzekerde door zijn gedragingen de genezing (of ook
het onderzoek) van wege den Raad van Arbeid belemmert (art.5o).

Enkele malen nu is botsing ontstaan tusschen de hierboven
wijd gedrukte bepaling van art. 5o en de verdere bepaling in dit
artikel, dat de uitkeering ook kan vervallen, indien de verzekerde
zich niet houdt aan de contrölevoorschriften van
den Raad van Arbeid.

Tot die contrölevoorschriften behoort nu ook, dat de ver-
zekertle de voorschriften van den controleerenden
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geneesheer moet opvolgen. En nu zou, als de voorschriften der
beide geneesheeren niet met elkander overeenkomelt, de ver-
zekerde in gebreke komen als hij de voorschriften van één van
beiden opvolgt !

Het spreekt vanzélf , dat ieder het r e c h t moet hebben, neen,

zedelijk (en volgens art. 5o ook wettelijk) verplicht is, de

voorschriÍten van den arts, die hem behandelt, op te
volgen. Dat bovendien de contrölevoorschriften geen w e t zijn,
maar een uitvloeisel uit de wet, en dus niet zouden mogen
bevatten een voorschrift, dat den verzekerde in botsing brengt
met de wettelijke verplichting om de voorschriften van
zijn arts te volgen. De sanctie kan slechts bedoeld zijn, heeft
althans slechts recht van bestaan, voor het geval dat de verzekerde
op eigen gezag anders handelt dan de controleerende
geneesheer wenscht.

Dat botsingen als hier bedoeld, zeldzaam zijn, toont reeds aan,

dat in den regel de behandelende en de controleerende genees-

heeren, in geval er verschil van opvatting tusschen hen bestaat,
dit, gelijk ook behoort, onderling trachten te vereffenen, en niet
ten overstaan en ten koste van den verzekerde.

Men vergelijke overigens wat betreft de gewenschte verhouding
tusschen behandeling en contröle Hoofdstuk II, rr.

De Ziektewet spreekt nog (artt. Í23 en v4) van te vormen
fondsen, bestemd: a. tot het nemen of bevorderen van maatregelen,
welke strekken om ziekte van ingevolge deze wet verzekerde
personen te voorkomen of welke de geneeskundige hulp
ten goede komen; en à. ten behoeve van verzekerden, die
bij een overeenkomstig de Ziekenfondswet toegelaten ziekenfonds
zijn ingeschreven of kunnen aannemelijk maken, dat hun dit
onmogelijk was.

Het eerste fonds wordt ,,prophylaxef onds" genoemd.
De bedoeling van het tweede fonds, een suppletie-Íonds, was

den verzekerden die hulp te doen toekomen, die uit hun zieken-
fondscontributie niet zou kunnen worden bekostigd; bijv. zieken-
huisverpleging.

9. Beroepseed.

Wet van den z5en December 1878.

Art. zr. Zíj, d,ie voldaan hebben bij het examen als arts, tandarts, apotheker,
vroedvrouw, of apothekers-adsistent, leggen, voordat zij als zoodanig worden
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toegelaten, in handen van dcn voorzitter der examineerende faculteit oÍ commissie
den volgenden eed (of belofte) aÍ:

,,Ik zweer (beloof), dat tk de S,enees-, heel- en verlos- (tand-
heel-, artsen{bereld-, verlos-) kunst volgens de daarop wetteltjk
vastEestelde bepalin§en naar m{n beste weten en vermoEen
zal ultoefenen en dat tk aan niemand zal openbaren wat ln
die uitoefenlnp, als §ehetm mij ts toevertrouwd of ter mijner
kennis ls §ekomen, tenzij rniJne verklarln§, als Életutge of
deskundl§e ln regten §evorderd of lk anderszlns tot het geven
van mededeeling door de wet verpllgt worde.

Zoo waarl{k helpe rntj God Almachtt§.
(dat beloof ik)."

10. Viseeren van het artsdlploma

Wet van den ren Juli 1865.

Art. +, Alvorens de praktijk uit te oefenen, doen de geneeskundigen en vroed-
vrouwen hun bewijs van bevoegdheid viseeren door den met het toezigt op de
handhaving van deze wet belasten inspecteur van het district, waarin zij zich met
der woon vestigen.

Bij de aanvraag tot het verleenen van dit visum moet het wettelijk bewijs vaa
deze vestiging worden overgelegd.

Zíj geven, onder vertoon van het geviseerd bewijs van bevoegdheid, aan den
burgemeester hunner woonplaats kennis van hunne vestiging als geneeskundige

of vrordvrouw daar ter plaatse. Bij een tijdelijk verblijf ter uitoeÍening der praktijk
vertoont de geneeskundige vooraf aan den burgemeester der gemeente zijn bewijs
van bevoegdheid, geviseerd door den met het toezigt op de handhavrng van deze

wet belasten inspecteur van het district, waarin hij met der woon is gevestigd.
Art. zr. Allen, die brj invoering dezer wet bevoegd zijn de geneeskunst iu

haren geheelen omvang of gedeeltelijk uit te oefenen, zijn verpligt binnen zes

maanden de bewijzen hunner bevoegdheid te laten viseereu door den inspecteur
der provincie, waarin zij met der woon gevestigd zijn.

11. Overeenkomst met een apotheker.

Wet van den ren Juni 1865, S. 6r, regelende de uitoeÍening der
artsenijbereidkunst.

Art. 15. Het is den apotheker verboden met eenen geneeskundige, regtstreeks
of zijdelings, eenige overeenkomst betreÍfende het Ieveren vau geneesmiddelen

aao te gaan.

12. Vesttgtn§ als apotheekhoudend geneeskundlge (zle ook bf.245)
'Wet van den ren Juli 1865.

Art. g. Het afleveren van geneesmiddelen is, behalve in de gevallen in dit
artikel voorzien, verboden aan allen die de geneeskunst uitoeÍenen, zelfs indien zij
de bevoegdheid tot uitoefening der artsenijbereidkunst verkregen hebben.
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De geneeskundigen, die zich vestigen in plaatsen in welke geen apotheker ge-
vestigd is, hebben, zoolang zij d,aar gevestigd blijven, de bevoegdheid tot het af-
leveren vao geneesmiddelen. Die bevoegdheid strekt zich ook uit tot andere plaatsen,
in welke geen apotheker gevestigd is.

In plaatsen, waar slechts ééne apotheek gevestigd is, kunnen Gedeputeerde
Staten der provincie, den inspecteur, belast met het toezigt op de handhaving
der wettelijke bepalingen op de uitoefening der artsenijbereidkunst gehoord,

aan de geneeskundigen verlof geven geneesmiddelen te leveren.
Zíj, díe van de bevoegdheid tot het leveren van geneesmiddelen gebruik maken,

houdeu steeds schouwbaar voorhanden nauwkeurige maten, gewigten, balansen

en de geneesmiddelea, voorkomende op eetre lijst, door hen opgemaakt en door
den inspecteur, krachtens de gezondheidswet belast met het toezigt op de hand-
having der wettelijke bepalingen op de uitoeÍening der artsenijbereidkuDst, voor
gezien geteekend. Op deze lijst mogetr niet ontbreken de geneesmiddelen, bij alge-
meetren maatregel van inwendig bestuur aan te wijzen.

Zíj zorget dat bij hunne afwezigheid de geneesmiddelen en de vergiften door
den inspecteur nagezien en onderzocht kunnen worden.

De geneesmiddelen mogen door geenen anderetr dan door hen oÍdooreenen
hulpapotheker of leerlingapotheker ter aflevering gereed gemaakt worden.

Bij arresten van den Hoogen Raad van z9 December 1873 en van z7 December
r88r is het volgende beslist: ,,Den geneeskundige, woonachtig in een plaats, waar
geen apotheker is gevestigd en waar hij ten volle bevoegd is geneesmiddelen af
te leveren, is het niet verboden dit te doen aan inwoners van andere gemeenten

waar wel apothekers zijn gevestigd, mits de aflevering niet geschiede in die andere
gemeenten."

Uit de geschiedenisderwet blijktdat de uitdrukking:,,plaatsen" het oorspronke-
lijk woord:,,gemeenten", heeft vervangen en dat daarmede bedoeld worden de
afzonderlijke dorpen, waaruit eene gemeente kan bestaan,

13. VerschooninÍlsrecht en het afleg,Een van g€tul§enlE
(zie ook bl. a8),

llelboeh aan Straloordering.

Art. zr3. Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van be-
paalde vragen kunnen zich ook verschoonen zij die uit hoofde van hun stand,
hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent
hetgeea waarvao de wetouschap aan hen als zoodauig is toevertrouwd.

Burgerlijh lïelboeh.
Art, 1946. AIle persouen, bekwaam om getuigea te zijt, zijr- verpligt getuigeds

in regten af te leggen.
Niettemin kunnen zich van het afleggen van getuigenis verschoonen:

ro. Die aan eene der partijen in de zijdlinie bestaan in den tweeden graad van
bloedverwantschap of zwagerschap;

.zo Die den echtgenoot van eene der partijen bestaan in de rechte linie onbe-
perkt, en in de zijdlinie in den t',veeden graad;

3o. Alle degenen, die uit hoofde van hunnen stand, beroep oÍ wettige betrekking,
tot geheimhouding verpligt zijn, doch alleeu en bij uitsluiting noPens hetgeen

waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd,
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14. Deekundlsen ln straÍzaken.

wetboeh Trroprror.
Art, +++.Hij die, wettehjk als getuige, als deskundige of als tolk opgeroepen,

wederrechtelijk wegblijÍt, wordt gestraÍt met geldboete van ten hoogste zestig
gulden.

Welboeh oan Sbafaordering.
Art. zr3. Ieder die als getuige is gedagvaard, is vorplicht voor den rechter-com-

missaris te verschijnen.
Indien de getuige niet op de dagvaarding verschijnt, kao de rechter-commissaris

herr andermaal doen dagvaarden en daarbij voegen een bevel tot medebrenging
oÍ zoodanig bevel laten uitvaardigen.

Art. zz7. De rechter-commissaris kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering
van den officier van justitie oÍ het verzoek van den verdachte, een of meer des-

kundigen benoemen, teneinde hem voor te lichten of bij te staan en, zoo noodig,
met opdracht het door hem gevorderde onderzoek in te stellen en hem een met
redenen omkleed verslag uit te brengen. Hij kan hunne dagvaarding bevelen.

Do verdachte is bevoegd te verzoeken dat een of meer door hem aanbevolen
personetr als deskundigen zullen worden benoemd.

Indien het belang van het onderzoek dit niet verbiedt, kiest de rechter-commis-
saris een of meer der deskundigen uit de door den verdachte aanbevolen personen.

Ten aanzien van de deskundigen en hun verhoor vinden de artikelen 2rÍ-zr3
alsmede de artikelen 2t 7-zzo overeenkomstige toepassing.

Ieder die tot deskundige is benoemd,is verplicht de door den rechter-comrnissaris
gevorderde diensten te bewijzen.

Art. 234. Met betrekking tot den door den verdachte overeenkomstig een der
beide voorgaande artikelen aangewezen deskundige zijn de artikeleo 2Ír-2r3
en 228-230 et 23r, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassiog.

Die deskundige brengt aan den rechter-commissaris een mer redenen omkleed
verslag uit. Het verslag wordt schriftelijk oÍ mondeling uitgebracht, naar gelang

de rechter-commissaris dit vordeÉ.
Die deskundige ontvangt uit 's-Rijks kas vergoeding op denzelÍden voet als de

deskundigen door den rechter-commissaris benoemd.

15. Tarleven voor geneeskundl§en als deskundl§en en
§etut§en ln strafzaken.

Wel aan tB April t874 (Stbl, No. 66) tot oasktelling d.er larieuen oan
geregtshoslen in slralzahen, taaaruan de gewone regter hennis

neeml; gewijzigil door laterc Weltcn.

HOOFDSTUK III.
Van het honorarium en ile aacatiegeld,en uan deshund,i,gen.

Art. 15. Voor andere verrigtingen, dan in artikel rr omschreven, is aan des-
kundigen op elk gebied en aan tolken verschuldigd eeo vacatieloon van ten hoogste

I ro.- per uur, eD. een naar dien maatstaf berekende belooning voor het in te dienen
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schriftelijke verslag, in de gevallen, waarin het verslag van het opgedragen onder-
zoek wordt vereischt.

Aan personen, aan wie uitsluitend wordt opgedragen werkzaamheden ten dienstc
der Justitie te verrichten, docb aan wie geen deskundige voorlichting wordt ge-

vraagd, is verschuldigd een belooning, berekend naar den maatstaÍ van ten hoogste

f r.- per uur.
De met de begrooting der declaratie belaste ÍegteÍ zal, bij het bepalen der toe

te kennen vergoeding, rekening houden met den meer oÍ minder wetenschappelijken
oÍ wel bijzonderen aard van het opgedragen onderzoek, en den omvang daarvan.

De regter zal eveneens het aantal in rekening gebrachte uren kunnen verminderen,
indien hij daa.rtoe termen aanwezig acht.

Wanneer de deskundige in bezoldigde dienstbetrekkingis bij het Rijk, de provincie
of de gemeente, kan, indien daartoe aanleiding bestaat, door den regter daarmede
worden rekening gehouden in dier voege, dat de belooning wordt vastgesteld op de
helÍt vao het bedrag dat anders zott zijn toegekend.

HOOFDSTUK IV

Van de schadeloosslellingen uoor tijdsuerzuirn aa?, getuigen.

Art. 24. Àan getuigen, voor den regter verschenen tot het afleggen van getuigenis
of tot het geveÍr van inlichtingen, kan door dien regter wegens tijdsverzuim eene

door hem te schatten vergoeding ten bedrage der geleden of te lijden schade worden
toegekend, doch van ten hoogste Í 3.- per etmaal oÍ gedeelte daarvan.

Art. 54. Doordedeskundigen en de andere personen, die ten dienst der Justitie
werkzaam zijn,kan,indien zij voor de uitvoering van de hun opgedragen verrigting
buiten de woonplaats moeten verblijven, eene vergoeding voor verblijfkosten worden
in rekening gebracht van ten hoogste | 6.- per etmaal of gedeelte daarvan.

'Wanneer zij geaoodzaakt zijn, in het belang van het onderzoek, buiten de woon-
plaats te overnachten, kan deswege een vergoeding worden berekend van | 3.-.

Anr. 55. Aan getuigen, voor den regter verschenen tot het aÍleggen van getui-
genis oÍ tot het geven van inlichtingen en aan deskundigen, bedoeld bij artikel zr,
kan door dien regter wegens verblijfkosten eene door hem toe te schatten vergoeding
ten bedrage der geleden of te Iijden schade worden toegekend, doch van ten
hoogste | 6.- per etmaal oÍ gedeelte daarvan.

'Wanneer zij onderweg door onvoorziene omstandigheden, onaÍhankelijk van
hunnen wil worden opgehouden oÍ wel wanneer zij ten dienste der Justitie buiten
hunne woonplaats moeten verblijven, wordt hun voor nachtverblijÍ eene schade-

loosstelling toegekeud van 13.-.

16. Reisbeslutt 1916.

Besluit uan den zgen October Ígt1 (Stbl. No. 45r) tot regeling
aan de uergoeding uoor reis- en uerblijlhoslen.

VoorschriÍten over de berekening van de verblij{kosten vindt men in de altihelen
14 tot en mel Í7.

Omtrent de reiskosten bepaalt art. z, dat voor de toepassing van dit reisbesluit
de burgertijke en qilitaire landsdienaren en andere personen, die tot eenige dienst-
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verrichting buiten hunne woonplaats ten behoeve van het Rijk geroepen worden,
zullen verdeeld worden in vijf klassen.

Ail. 4 rangschikt personen, die geen bezoldiging uit 's-Rijks schatkist trelken
en niet zijn opgenoemd onder een der klassen van artikel z,ín d.e derde klasse.

Art. g bepaalt dat reizigers, behoorende tot de derde klasse, wegens het vervoer
van hun persoon in rekening mogen brengen voor reizen per spooÉrein, de ver-
schuldigde en betaalde vracht voor een plaats in een rijtuig der tweede klasse;

en voor reizen per stoomboot stoomtrein of ander openbaar middel van vervoer de

verschuldigde eo betaalde wacht voor een plaats der eerste klasse.

Art. tr sclvijÍt voor dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht:
re. Wegens het gebruik van eigen rijwiel: 3 cents per algelegden kilometer;
2e. wegens het gebruik van eigen motorrijwiel: 6 cents per afgelegden kilometer;

3e. wegens het gebruik van eigen automobiel: zo cents per aÍgelegden kilometer;

4e. wegens het gebruik van eigen rijtuig onderscheidenlijk met één en met twee
paarden I r.- en f r.5o voor elk uur dat het rijtuig voor den dienst ter
beschikking van den reiziger moet zijn;

5e. wegens het gebruik van eigen rijpaard I o.75 voot elk uur dat het paard
voor den dienst ter beschikking van den reiziger moet zijn;

6e. wegens het gebruik van eigen rijwiel met hulpmotor: 4 cents per afgelegden

kilometer.
Gedeelten van een kilometer gelden voor eenen geheelen kilometer; gedeelten

van een uur worden als een vol uur aangemerkt.
Voor reizeo met eigen automobiel gedaan, mag, in plaats van het in het re lid

genoemde bedrag, slechts in rekening worden gebracht: 8 cents voor elken kilometer,
die in een kalenderjaar boven de 4ooo km. en 6 cents voor elken kilometer, die
boven de 8ooo km. wordt afgelegd.

In de hierboven genoemde artikelen en in de artikelen to, rz, Í3, r4 en 15 zijn
omtrent het in rekening brengen van reiskosten verdere bepalingen opgenomen.

17. Schendln§ van §ehetm.

Wetboeh uan Strafrecht.
Art. z7z. Ilij die opzettelijk eenig geheim hetwelk hij, uit hoofde van zijn hetzij

tegenwoordig hetzij woeger ambt of beroep, verplicht is te bewaren, bekend maakt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete

van ten hoogste zeshonderd gulden.
Indien dit misdrijf tegen eetr bepaalde persoon gepleegd is, wordt het slechts

vervolgd op diens klachte.

18. Opwekken van abortus.
(Zie ookbld,z. 54)

Welboeh van Strafrecht.
Art. z5t bis. Hij die opzettelijke eene vÍouw in behandeling neemt oÍ eene

behandeling doet ondergaan, te kennen gevende oÍ de verwachting opwekkende
dat daardoor zwangerschap kan worden verstoord, wordt gestraÍt met gevangenis-
straÍ van ten hoogste drie jaren oÍ geldboete van ten hoogste drie duizend gulden.
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Indien de schuldige uit winstbejag heeft gehandeld, van het plegen van het
misdrijf eerr beroep of eene gewoonte maakt of getreeskundige, woedwouw oÍ
artsenijbereider is, kunnen de straÍIen met een derde worden verhoogd.

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening
van dat beroep worden oDtzet. a) (Sr. 9b No. r; Sv. 55r).

19. Aangtfte van Eeboorte.

Burg"ffir,bork.
AangiÍte var geboorte moet geschieden door den vader; bij gebreke oÍ verhin-

dering door de woedwouw, de verpleegster, den geneesheer, of een ander persoon,
mits deze bij de bevalling tegenwoordig is geweest (art. 3o B.W.).

Indien de arts niet zelÍ de aangiÍte doet, vergewisse hij zich er van dat één der
andere personen zich er mee belast.

Een levenloos geborene wordt in de praktijk beschouwd als een overledetr [jder
en de ambtenaar vatr den burgerlijken stand mag geen akte vatr overlijden van
een pas geboren Lindtsp62p"o, als het kind niet in bet daartoe bestemde register
is ingescbreven (Art. 52. B.W.).

BetreÍt het een reeds in ontbinding gegane vrucht, is het kind buiten de tegen-
woordigheid alan den arts levenloos geboren oÍ kort na de geboorte overleden, dan
wordt de doodschouw verricht door eeo daartoe door B. en W. aangesteld en

beëedigd arts.

20. Verantwoordeltjkheld voor het toebrenÍlen van schade.

Burgerlijh Wetboeh.

Art. r4or. Elke onregtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt
toegebragt, stelt dengenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de ver-
pligtittg om dezelve te vergoeden.

Art. r4oz. Een ieder is verantwoordelijk niet alleen voor de schade welke hij
door zijne daad, maar ook voor die welke hij door zijne nalatigheid of onvoor-
zigtigheid veroorzaakt heeÍt.

2l . Ver§oedtnE btj testament voor bewezen dlensten.

Burgerl,ijk Wetboeh.

Io art. 953 B.W. wordt de geneesheer met name genoemd. Dit artikel bepaalt,
dat o.a. de geneesheeren, heelmeesters, apothekers en andere personen, die de
geneeskunde uitoefenen (dus hieronder vallen ook zij, die dit onwettig doen) welke
iemand gedurende de ziekte, waaraan hij overleden is, bediend hebben, geen voor-
deel kunnen trekken uit de uiterste wilsbeschikkingen welke zoodanig persoon
gedurende den loop dier ziekte te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt. Dit
artikel laat eenige uitzonderingen toe, waarvan de voornaamste is, die welke de
beschikkingen tot vergelding van gedane diensten, bij wijze van legaat gemaakt
veroorlooÍt, waarbij in acht moet worden getromen de gegoedheid van den maker
e[ het belang van de bewezen dienstea.
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22, Y erlafing doktersrekening.

Burgerlijh Welboeh.

Art. zoo6. De regtsvordering der artsen, heelmeesters en apothekers, wegens
hunue bezoeken heelkundige diensten en geneesmiddelen, verjaren door verloop
van tweo jaren.

23. Verpltchte verleenln§ van hulp.
(Literatuur: T. Í934, bl. 56rr).

Wetboeh uan Slralrecht art. 45o.
De bevoegdheid van aÉs brengt iu het algemeen nlot mede den wettolltkcn plicht

tot behandeling van elk ziektegeval.
Iilel legt de'\{'et aan ieder, ook al ie hij geen arts, die getuige is van oogenblik-

kelijk gevaar voor het leven, de plicht op tot het verleeuen van hulp.
Rechtsverplichting tot geneeskundige behandeling kan voor den arts voort-

vloeieu uit een contractueele verhouding tot den patiëot.
Voor den arts blijft voor elk geval de bereidheid tot hulp, als deze noodzakelijk

kan worden geacht.

24. Geneeskundl§e behandellng van inwonend personeel.

Burgerlijh |letboeh art. r638y.
De werkgever is verplicht, in geval van ziekte of ongeval van een bij hem in-

wonenden arbeider, voor diens behoorlijke verpleging en diens geneeskundige

behandeling zorg te dragen, voor zoover daarin niet uit andere hoofde is voorzien.
De duur van die behandeling is ten hoogste zes weken.
Duurt de dienstbetrekking b.v. nog een week, dan niet langer dan een week.
Onder ,,behoorlijke geneeskundige behandeling" wordt verstaan, volgens de

rede van den Minister in de Tweede Kamer, een bebandeling traar ,,gelang der
levenswijze van het gezin van den werkgever."

Op het bedrag van het honorarium is het van invloed, voor wiens rekening de
dokter gehaald is.

De arts die door oÍ voor rekeniug vau deo arbeider geroepen wordt, heeft slechts
op hem verhaal voor zijn honorarium.

25. Inkomsten-belastln§.
(Literatuur: T. tgzr, bl. zg51; T. rg3+, bl. 1398).

Bij de inrichting der administratie zal rekening gehouden moeten
worden met de bepalingen der wet van 8 Juli 1932, S. No.339tot
aanvulling van de artikelen 75 en 8o der Wet op de Inkomsten-
belasting r9r4 en van de artikelen 23 eD 29 der wet op de ver-
mogensbelasting 1892. Voormelde artikelen zijn zoodanig aangevuld,
dat - ingaande r Mei rg34 - een belastingplichtige zich, voor
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eene weigering om te voldoen aan de volgens die artikelen bestaande
verplichtingen, niet met vrucht kan beroepen op de omstandig-
heid, dat hij uit hoofde van zijn stand, zijn beroep of zijn ambt
tot geheimhouding verplicht is, zelfs al mocht deze hem bij eenig
wetsvoorschrift zijn opgelegd. Een medicus zal dus inzage van
boeken niet kunnen weigeren op grond van ambtsgeheim.

Volgens de Wet op de Inkomstenbelasting moet worden opgegeven de zuivere
opbrengst over het aan r Mei voorafgaande kalenderjaar, of over het laatst ver-
loopen boekjaar, indien dit boekjaar niet met het kalenderjaar samenvalt. Een
boekjaar onderstelt het opmaken van een balans en een winst- en verliesrekening.
Mocht men daartoe willen overgaan, waartoe o. i. wel aaaleidiog bestaat, dalr zal
het aanbeveling verdienen toch het aÍgeloopen kalenderjaar als boekjaar te nemen.

Het opmaken van een balans heeft een voordeel voor de toepassing van de Wet
op de Vermogensbelasting. Wordt geen balans opgemaakt, dan zal een medicus

op r Mei van eenig jaar ook onder zijn vermogeD moeten begrijpen het bedrag van
de vorderingen op zijne patiënten over het tijdvak van r Januari-3o April van
dat jaat. Maakt hij wel een balans per 3 r December, dan mag hij, met ioachtneming
van art. 9 der Wet op de Vermogensbelasting, in het algemeen opgeven zijn kapitaal
in zijn beroep belegd, zooals <lit uit die balans blijkt. De beroepsvorderingeu over
het tijdvak r Januari- 3o April vallen er dus buiten.

Ter bepaling van het netto-inkomen mogen alle beroepskosten in
mindering gebracht worden.

Als voornaamste aÍtrekpostet zijt te vermelden:
ro lluurwaarde van het perceel oÍ het gedeelte van het perceel in gebruik voor de

praktijk.
zo De personeele belasting, verschuldigd wegens het sub. r bedoelde perceel of

gedeelte van het perceel.

3o Loon van dienstbode(n), gebezigd ten behoeve der praktijk of van een analyste,
laborante, secretaresse, etc. voorzoover deze werkzaamheden voor de praktijk
verricht. Kost en inwoning kunnen op I 5oo.- per jaar worden geschat.

4" Onkosten voor eventueele assistenten en waarnemers.

50 Onkosten fiets of auto voor de praktijk (geheel of gedeeltetijk).

Jaarlijksche afschrijving z5o/o.

Kosten van stalling, benzine, olie, enz., verzekering.
Kosten chauÍfeur.
Onderhoud.
Personeele belasting en wegenbelasting.

60 Diverse onkosten als teleÍoon, verwarming, verlichting, onderhoud, schoon-
maken van spreek- en wachtkamer, medicamenten, verbaodmiddelen, adver-
tenties, contributies, drukwerken, telegrammen, taxi's, trams en dergelijke.

70 Behalve deze beroepskosten, mag eventueel in mindering worden gebracht
eea bedrag als aÍschrijving op het instrumentarium en op studieboeken, bij
belangrijke aanschaffingen oÍ de onkosten in het geheel bij kleinere uitgaven
en de kosten van vaktijdschriÍten.

Indien de praktijk is overgenomen van een collega tegen be-
taling van een zeker bedrag, dan kan voorts nog in mindering
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van de bruto-opbrengst komen een afschrijving op deze over-
namesom.

Deze afschrijving zou bepaald kunnen worden op zoo/o, zoodat
in 5 jaren het geheele bedrag is afgeschreven. Bij aanneming van
dit percentage kan niet meer worden afgeschreven op een over-
namesom, welke langer dan 5 jaar geleden is betaald of verschul-
digd geworden.

Is de medicus de overnamesom geheel of gedeeltelijk schutdig
gebleven en betaalt hij over die schuld rente, dan kan ook die
rente in mindering van de bruto-opbrengst worden gebracht.
Aangezien het hier een beroepsschuld betreÍt, komt in aanmerking
de rente over het laatstverloopen kalenderjaar, zulks in tegen-
stelling met de rente van privé-schulden, welke in aanmerking
komt tot het jaarlijksch bedrag op r Mei, dus bij den aanvang van
het belastingjaar.

De premie die betaald wordt voor ongevallenverzekering,
kan worden beschouwd als noodzakelijk te zijn tot het behoud
van het inkomen en behoort daarom tot de posten die van het
inkomen mogen worden afgetrokken.

Bij arrest van den Hoogen Raad, d.d. g April 1924, is uitge-
sproken, dat, waar de geneesheer in de uitoefening van zijn beroep
aan bijzondere gevaren bloot staat, de kosten voor de premie
eener ongevallenverzekering kunnen worden gerangschikt onder
de in art. ro der wet bedoelde kosten, tot behoud der opbrengst
van de bron van inkomen (No. gS95 der Beslissingen in Belasting-
zaken).

Het eerste lid van artikel ro van de Wet op de Inkomstenbe-
lasting r9r4, luidt aldus:

,,De opbrengst eener bron van inkomen wordt, ter berekening van haar
zuiver bedrag, verminderd met de kosten tot verwerving, inning en behoud
der opbrengst en met de op de opbrengst rustende lasten, zooals, eD.2.,..."

Artikel 1c,6,2e lid der Wet op de Inkomsten-belasting, luidende:

,,Als in dienstzijnde wo:den ook beschouwd commissarissea, personen, die
niet anders dau op provisie werken en personen, die geregeld voor den zelfden
persootr a:urgetrometr werk verrichten."

geeft den fnspecteur der Directe Belastingen niet het recht opgave
te verlangen van de aan de geneeskundigen uitbetaalde gelden.
Als patiënten hun medicus in aangenomen werk konden laten
werken, zouden zij hem alleen behoeven te betalen als zij genezen.
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Echter zoo is niet de positie van den medicus, verbonden aan
een ziekenÍonds.

Deze wordt betaald voor verrichte diensten, maar niet voor
aangenomen werk.

26. Personeele Belastlng.
(Literatuur: T. rgz7, I, bl. z6o3; T. rg3z, bl. 48ro, 5413)

Vermindering van Personeele belasting tot de helft, wordt
verleend voor motorrijtuigen, die uitsluitend oÍ nagenoeg uitsluitend
voor het beroep of bedrijf van den belastingplichtige worden ge-

bezigd.
(\Met op de Personeele belasting 1896, artikel 3r, bis, paragraaf

5 sub a).
De behoorlijke toepassing van dit artikel is bevestigd bij een

arrest van den Hoogen Raad.
(Opgenomen in het Ned. tijdschriÍt voor geneeskunde Í932,

bladz. 5413).

27. De tuchtwet van 1928.
(Literatuur: T. rgz5, I, bl. 1394; T. rgz8, bl. 2426,3rzo; T. tgz9, bl. 5828;

T. r93o, bl. 1663).

De rechtspraak van de Maatschappij bereikt niet de niet-leden
van de Maatschappij en karr ook niet een arts het recht ontzeggen
de praktijk te blijven uitoefenen. Vandaar dat, ook van onzen
kant beschouwd, tegen een medisch tuchtrecht en een oplossing
van geschillen van regeeringswege geen bezwaar mocht worden
gemaakt, toen bleek dat de regeering, in plaats van sanctie te
verleenen aan de rechtspraak onzer Maatschappij, er de voorkeur
aan gaf een afzonderlijke wet te maken.

Wel is onzerzijds met kracht, zij het dan tevergeefs, er op ge-

wezen, dat in elk geval de voorzitters en hun plaatsvervangers
geneeskundigen moesten zijn. (*)

De wet van den eden Juli rgz8, houdende nadere voorschriften
ten aanzien van de uitoefening van de geneeskunde, Staatsblad
222, eÍL het Koninklijk Besluit van den 3rsten October 1929,

Staatsblad 474, bepaalt, dat er vijf colleges voor de beslissing in
eersten aanleg zullen zijn over het land verdeeld en één centraal

(r) Een hlerop betrekklng hebbend amendement-Aalberse werd verworpen met 34 tegen
3l stemmen,
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college gevestigd te 's-Gravenhage, waaryan de voorzitters, secre-

tarissen en hun plaatsvervangers moeten zijn meesters in de
rechten.

De maatregelen, die kunnen worden toegepast, zijn, behalve
waarschuwing, berisping en geldboete van ten hoogste I zooo.-,
schorsing in bet uitoefenen van de geneeskunde voor ten hoogste
één jaar en tenslotte ontzegging van de bevoegdheid.

Een geschil of een klacht kunnen aan het oordeel van een tucht-
college worden onderworpen.

hilk een geschil kan voorkomen tusschen genee,.liundigen

onderling en tusschen geneeskundigen en patiënten.
Bij een klacht gaat het om algemeene belangen, om handelingen

die het vertrouwen in den stand der geneeskundigen ondermijnen,
waartoe worden gerekend onbehoorlijke medeclinging en te hooge
rekeningen, over nalatigheid met als gevolg ernstige schade voor
een patiënt en over grove onkunde in de uitoefening der genees-

kunst. Ook bij geschillen kunnen maatschappelijke belangen be-
trokken zijn.

Men kan, als partijen daartoe haar toestemminghebbengegeven,
ter beslissing bij den secretaris van het betreffende tuchtcollege
schriftelijk aanbrengen een geschil ter zakevan deuitoefening
van de geneeskuntlige praktijk, tot het verkrijgen van een bindend
advies of van een uitspraak, indien het niet in der minne kan worden
bijgelegd. Tevens kan het Tuchtcollege bij de beslissing een waaÍ-
schuwing of een berisping toepassen. Geschillen tusschen genees-

kundige ambtenaren en practiseerende artsen kunnen ook aan
het oordeel der Tuchtcolleges worden onderworpen.

Ook kan eenig bezwaar als klacht rechtstreeks door een

belanghebbende worden aanhangig gemaakt door schriftelijke
indiening bij den secretaris van het college.

Een door den klager onderteekend klaagschrift moet bevatten
naam en woonplaats van den klager, benevens de klacht met de

feiten en de gronden waÍrop deze berust en tevens het belang
hetwelk de ldager bij het onderwerp heeft.

Bij een klacht stelt de voorzitter van het college in eersten aanleg
een voorloopig onderzoek in. Blijkt de klacht ongegrond of inge-
diend door iemand die daartoe niet bevoegd was, dan kan de

klacht worden afgewezen, met recht van beroep op het centraal
college.

De aangeklaagde arts wordt gehoord en kan zich, reeds tijdens
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het voorloopig onderzoek, doen bijstaan door een rechtsgeleerden
raadsman. Beroep op het centraal college staat open.

Als aan een arts ernstige tuchtmaatregelen worden opgelegd,
(geldboete, schorsing, ontzegging van bevoegdheid), staat hem
beroep open op het Gerechtshof ; daarbij kan hij de hulp inroepen
van een advocaat.

De Tuchtwet is slechts verbindend voor Nederland, niet voor
de Koloniën. (*)

Wet en Koninklijk Besluit kunnen worden aangevraagd aan de
Landsdrukkerij te's-Gravenhage. (*)

De Tuchtcolleges voor de beslissing in eersten aanleg, volgens de wet
van den zden Juli 1928, StaatsbladNo. zzz, en volgens besluit van den 3rsten
October 1929, Staatsblad No. +7+, zijn gevestigd:

voor Groningen, Friesland en Drente te Groningen;
voor Overijssel en Gelderland benoorden den Rijn te Zw olle;
voorNoord-Holland en Utrechtte A m s t e r d a m;
voor Zuid-Holland en Zeelartd,te 's-G r a v e n h a g e;
voor Gelderland bezuiden den Rijn en de kk, Noord-Brabant

en Limburg te Eindhoven.

CENTRAÀL COLLEGE,s.GRAVENHAGE.
Het Centraal College is gevestigd te's-Gravenhage.

V o o r z i t t e r: Prof. Mr. P. J. M. Àalberse te's-Gravenhage. P I a a t s-

vervangeod v oot zitter: Prof. Mr. C. W. deVries te's-Graven-
hage. S ecr etaris: Mr. L. Lindeboom Cz., Parkstraa,t tz te's-Graven-
hage. Plaatsvervangend secretaris: Jhr. Mr. C. J. A. de

' Ranitz te 's-Gravenhage. L e d e n: Dr. N. M. Josephus Jitta te 's-Graven-
hage; Dr, A. Sikkel Azn. te's-Gravenhage; Prof. Dr. W. P. C. Zeematte
Amsterdam; Dr. C. H. A. T. Fehmers te Rotterdam; P. J. J. Coebergh te
Utrecht; J. Sanders te Amsterdam; Mej. S. Sievertsen Buvig te Amsterdam;
Mej. C, Stoffers te Roermond. Plaatsvervangetrde Ieden:
Prof. Dr. L. Bouman te Utrecht; Dr. J. F. J. ten Berge te's-Gravenhage;
Dr. E. A. Koch te 's-Gravenhage; J. W. Deknatel te 's-Gravenhage; A. H.
Mulder te Utrecht; H. G. Pitsch te Amsterdam; Mej. A. H. J. Stelte te
Haarlem; Mej. C. J. E. Spykerman te Tilburg.

AMSTERDAM.
Het T u chtc olle ge gevestigd te A msterdam.
V o o r z i t t e r: Mr. B. de Gaay Fortman te Amsterdam. S e c r e t a r i s :

MÍ.W. F. Schokking,Leidschestraat 86 te Amsterdam (C.l;tel 356ro. P I a ats-
v e r v a n g e n d s e c r e t a r i s : Mr. Dr. E. W. Catz te Amsterdam. L e d e o :

Dr. N. P. van Spanje te Amsterdam; Dr. A. H. Schmidt te Utrecht; Dr.
G. P. van Trooyen te Àmsterdam; Dr. G. Royer te Amsterdam; W. A.

(t) Een werkjc over deze wct is vervaardlcd door Mr. B. DE GAAY FoRTMAN. D€
Tuchtwe,, cnz. mct ccn commentaar, blj N.V. Bockhandel te den Haag pÍUs Í 1.25.
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Becker te Utrecht; 'W. L. van Àndel te Amsterdam; NIevr. M. A. V. van
Beek-van der Kaay te lleemstede; Mew. J. Ankersmidt-Van Saarloos to
De Bilt (Utrecht). Plaatsvervangende leden: Dr. W. Boekel-
man te Utrecht; Dr. J. M. van Dam te Alkmaar; Dr. A. Bonebakker te
Amsterdam; Dr. R. J. Th. Meurer te Amsterdam; E. Edel te Amsterdam;
A. Haye te Haarlem; Mej. E. Eibink te Amsterdam; Mej. G. Tyssen te
Haarlem.

's-GRAVENHAGE.
Het Tuchtcollege gevestigd te 's-Gravenhage.
Voorzitter: Mr. W. H. M. Werker te's-Gravenhage. Plaats-

vervangend v oot zitter: Jhr. Mr. G. W. van der Does te's-Gra-
venhage. Secretaris: Dr. E. van Raalte, Frankenstraat 3,'s-Gravetr-
hage. Plaatsvervangend secretaris: Mr. F. P. J. Perquin
te's-Gravenhage. Leden: Dr. J.L.A.Peutz te's-Gravenhage; Dr. H.
van WeIy te's-Gravenhage; Arts G. Sauer te Kethel; Dr. C. Oorthuys te
's-Gravenhage; S. Blaauw te Middelburg; Dr. C. J. P. van der Hoeven te
's-Gravenhage; Mevr. K. J. Slot-Voogd te Rotterdam; Mevr. H. F. Mattink
te Rotterdam. PlaatsvervaDgende ledeD: Dr. C. H. MoIl van
Charante te Rotterdam; Dr. R. J. Wolvius te Rotterdam; Dr. M. van
Bouwdijk-Bastiaanse te Rotterdanr; Dr. F. Delhez te Dordrecht; W. Oddens
te 's-Graveshage; Jl. I{ryn Verhoeven te Rotterdam; Mevr. E. M. de
Leeuwe-Van der Woord te Rotterdam; Me!T. M. Oudshoorn-Glastra te
Leidschendam.

GRONINGEN.
ILet Tuchtcollege gevestigd te Groningen.
Voorzitter: ProÍ. Mr. L B. Cohen te Groningen. Plaatsver-

vangend voorzítter: Prof. Dr. H. van Goudoever te Groningen.
Secretaris: Mr. J. F. S. Domela Nieuwenhuis, Kl. Pelsterstr. ra te
Groningen. Plaatsvervangend secretaris: Mr. P. Dorhout
te Groningen. L e d e n: Arts H. J. Boelmans Kranenburg te Groningen;
Dr. H. R. Gerbrandy te Leeuwarden; Dr. J. Oosterhuis te Hoogeveen
(O.) ; P. M. J. Kocken te Groningen; T. Hoeksema te Groningen; Mew.
E. de Jager-Huisman te Groningen; Mevr. J. van der Tempel-Giezen te
fleerenveeo. Plaatsvervangeode leden: Dr. A. J. Kingmate
Sneek; AÉs A. M. Dhont te Meppel; Dr. A. Overbosch te Leeuwarden;
ArtsS.Andela te Bolsward; S.J. Rengers te Groningen; J. ,.d.Veen te
Leeuwarden; Mevr. E. Nannenberg-Oosterhof te Groaingen; Mej. Joha.
Zwaagman te Dokkum.

ZWOLLE.
IIpt Tuchtcollege gevestigd te Zwolle.
Voorzitter: Mr. A. J. M. van Heyst te Zwolle. Plaatsver-

vaDgeod vootzitter: Mr. W. A. Vos te Zwolle. Secretaris:
Mr. D. Sanders, Koestraat 4z te Zwolle. Plaatsvervangend
secretaris: Mr. A. Tieleman te Zwolle. Leden: Dr. J. van der
Hoeven te Eefde; Dr. H. G. Gooszen te Deventer; aÉs V. Nolet te Oldenzaal;
Dr. J. Kat te Apeldoorn; I. À. Holthaus te Zwolle; L. M. Willemse to
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Àpeldoorn; Mew. K. van der Kolk-van der Kaa te Zwolle; Mew. H. K.
rvYagenaar-Seidel te Arnhem. Plaatsvervangeade leden:
Dr. B. Vos te Hellendoora; Dr. G. J. van Thienet te Zwolle; Arts J. G. A.
Honig te Zeveaaar; Dr. 'W. H. Somer te Almelo; G. W. van der Liade
te Zwolle; H. H. Pesman te Wageninger; Mevr. J. G. Oude Egberink-
Stalmeyer Scbmidt te Tubbergen; Me\r. C. Campagne-Busces te Lochem.

EINDI{OVEN.
Het Tuchtcollege gevestigd to Eindhoven.
Voorzitter: Plaatsvervangend voor-

zitterl Mr. G.vanDungenteEindhoven, Secretaris: Mr. F. J. F.
Cl,aesscns, Paradijslaan 28, tc Eindhoven. P I a a t s v e r v a n g e n d s e c r e-
tar i s: Mr, L, Ph. J. Peeters te Eindhoven. Ledcn: Arts Ph. L. M. M.
Taminiau te Tilburg; Dr, Tj. \il, Polet te Eindhoven; Arts L. J, H. H.
Crobacb te Heerlca; Dr. J. A. M. J. Enneking te Nijmegen; F. H. Buisman
to Tiel; L. J. M. Spoorenberg te Eindhoven; Mew. C. H. van dcr Lindea-
de Groot te Oisterwijk; Mewr. M. H. C. Frencken-Bogaerdt te Groesbeek.
PlaatsvervaDgeDdo leden: Dr. L. G. J.vau de Meerendouk
te Horst; A:ts A. J. M. Lamers te Den Boscb; W. C. F. M. Bleys te Den
Bosch; P. M. Parmet te Nijmegen; Mej. J. H. Karmerood te Nijmegen;
Merzr. A. J. A. Ph. Jacobs-Böthen te Venlo.

Elk college bestaat uit den jurist-voorzitter en vier medici ledeu.
Bovendien zijn twee tandartsen en twee vroedwouwea aangewezetr om,

ia geval eer- zaak uit hun praktijk dient de plaats van twee der geneeskun-
digen te vervullen.

De klacht moet, volgens a.rt. 17 var- het Reglement Medisch Tucbtrecht
(Staatsblad No.+Z+) schrif telijk bij den secretaris vao het
betrefÍende college wordea ingediend,

Voor waagstukken, liggende op het gebied van de ïyetgeving,
wordt aanbevolen het raadplegen van het uitvoerige \Merk, ge-
titeld: Arts en Wet, saamgesteld door Dr. H. H. Van Eyk en
Mr. A. J.Verstegen.

Dit uitnemend werk, dat een groot aantal wagen en vraag-
stukken behandelt op dit gebied, met duidelijke toelichting, is
een uitgave van de Erven F. B o h n te Haarlem, waarvoor in de
boekenkast van elken dokter een plaats moge v/orden ingeruimd.

EIke arts komt af en toe in aanraking met wettelijke bepalingen,
rtraaryan hij zich, als hij in het bezit is van dit boek, gemakkelijk
op de hoogte kan stellen en waardoor zijn inzicht in deze vraag-
stukken wordt verrijkt en verruimd.
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BIJLAGE I.

NAMEN DER AFDEELINGEN
ln alphabetlsche volp,orde Eenummerd en §eran§schlkt; btJ

elke aÍdeeltnE ztJn §enoemd de §emeenten, welke die
afdeellnt, samenstellen.

r. Alkmaar en Omstreken.

Akersloot, Alkmaar, Anna-Paulowna, Ilarsingerhorn, Bergen, Broek op Langea-
dijk, Callantsoog, Castricum, Egmond aat Zee, Egmond-Binnen, Graft, Haren-
karspel, Heerhugowaard, Heiloo, Heasbroek, Koedijk, Limmen, Maarten (St.),
Nieuwe-Niedorp, Noord-Scharwoude, Obdam, Oterleek, Oude-Niedorp, Oud-
karspel, Oudorp, Pancras (St.-), Petten, Schagen, Schermerhorn, Schoorl, Ursem,
Warmenhuizen, Wieringen, Wieringermeer-polder, \ilieringerwaard, \ilinkel,
Zuid- en Noord-Schermer, Zuid-Scharwoude, Zijpe.

z. Alphen en Omstreken.

Àar (Ter), Aarlanderveen, Alkemade, Alpheo, Benthuizeu, Bodegraven, Bos-
koop, Hazerswoude, Koudekerk, Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Rijnsater-
woude, Woubrugge, Zevenhoven, Zwammerdam.

3. Amersfoort en Omstreken.

Amersfoort, Barneveld, Bunschoten, Ermelo, Ha,rderwijk, Hoevelakea, Hoog-
land, Leusden, Nijkerk, Putten, Scherpenzeel, Soest, Stoutenburg, Woudenberg.

4. Amsterdam.
Amsterdam, Diemen.

5. Apeldoorn en Omstreken.
Apeldooru, Elspeet, Epe.

6. Arnhem en Omstreken.

Aagerlo, Arnhem, Dodewaa,rd, Doesburg, Duiven, Ede (uitsluitend Otterloo),
Herwen en Aerdt, Heteren, Huissen, Pan.erden, Renkum (uitsluitend Doorwerth,
Oosterbeek, WolÍheze), Rbeden, Rozendaal, Westervoort, Zeverlaar.

7. Assen en Omstreken.

Anlo, Assen, Beilen, Borger, Diever, Dwingelo, Gasseltc, Gieten, Hoogevcen,
Norg, Rolde, Smilde, Vries, \Mesterbork, Zuidlaren.
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8. Bergen op Zoom, Roosendaal en Omstreken.

Annaland (St.-), Bergen op Zoom, Dinteloord en Prinseuland, Halsteren, Huij-
bergen, Maartensdijk (St.-), Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oud- en Nieuw-Gastel,
Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Roosendaal en Nispen, Rucphen en Voren-
seinde, Scherpenisse, Standdaarbuiten, Stavenisse, Steenbergen en Kruisland,
Tholen, Willemstad, Woensdrecht,'Wouw.

9. Breda en Omstreken.
Breda, Chaarn, Dongen, Etten en Leur, Fijnaart, Geertruidenberg, Gilze en

Reijen, Ginneken, Gravenmoer ('s-), Iloeven, Hooge- en Lage-Zwaltwe, Klundert,
Made en Drimmelen, Oosterhout, Oudenbosch, Princenhage, Raamsdonkveer,
Rijsbergen, Terheijden, Teteringen, Zevenbergen, Zundert.

ro. Delft en Omstreken.
Delft, Nootdorp, Pijnacker, Schipluiden.

rr. Deventer.
Bathmen, Deventer, Diepenveen, Gorssel (gedeeltelijk), Olst, Voorst (gedeeltelijk).

rz. Dordrecht en Omstreken.
Bleskensgraaf, Dordrecht, Dubbeldam, Oud-Alblas, Papendrecht, Sliedrecht,

'Wijngaarden.

Coevorden,
Zweelo.

13. Drente's Zuidoosthoek.
Dalen, Emmen, Odoorn, Oosterhesseleo, Schoonebeek, Sleen,

14. Eindhoven en Omstreken.
Aarle-Rixtel, Asten, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Bergeyk, Best, Beugen

en Rijkevoort, Bladel en Netersel, Boekel, Borkel eo SchaÍt, Boxmeer, Budel,
Deuroe, Dommelen, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Gemert, Haps, Heeze, Helmond,
Hooge- en I-age-Mierde, Hoogeloon c. a., Leende, Lierop, Lieshout, Luyksgestel,
Maarheeze, Maashees c. a., Mierlo, Nunen c. a., OeÍfelt, Oploo c. a., Reusel, Riet-
hoven, Sambeek, Someren, Son en Breugel, Stiphout, Valkenswaard, Veldhoven,
Vessem c. a., Vierlingsbeek, Waalre, Wanroy, Westerhoven.

r5. Enschede.
Enschede, Haaksbergen, Losser.

16. Friesland-Noord.
Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel (noordelijk gedeelte, omvattende: Baard,

Beers. Hilaard, Jellum, Jorwerd, Mantgum, Schillaard, Weidum, Winsum),
Barradeel,'t Bildt, Dantumadeel, Dokkum, Ferwerderadeel, Franeker, Franeker-
adeel, Harlingen, Ilennaarderadeel (noordelijk gedeelte, omvatteode: Bayum,
Edens, Spannum, Waaxens, Welsrijp), Idaarderadeel, Kollumerland (uitgez.
oostelijk deel), Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Oostdongeradeel,
Rauwerderhem (noordelijk gedeelte, omvattende: Irnsum, Rauwerd), Schier-
monnikoog, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Westdongeradeel.
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17. Frieslands Zuidwesthoek.

Baarderadeel (zuidelijk gedeelte, omvattende: Bozum, Britswerd, Huins,
Oosterlittens, Oosterwierum, Wieuwerd), Bolsward, Gaasterland, Ilemelumer-
Oldephaert, Ilennaarderadeel (zuidelij k gedeelte, omvattende : Hennaard, Kubaard,
Lutkewierum, Oosterend, Rien, Wommels), Hindeloopen, Rauwerderhem (zuidelijk
gedeelte, omvattende: Deersum, Poppingawier, Sybrandaburen, Terzool), Sloten,
Sneek, Stavoren, Wonseradeel, Workum, Wijmbritseradeel, Ylst.

18. Goeree en Overflakkee.

Den Bommel, Dirksland, Goedereede, Herkingen, Melissant, Middelharnis,
Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Stad-aan-
't-Haringvliet, Stellendam.

19. Gooi- en Eemland.

Ankeveen, Baarn, Illaricum, Bussum, Eemnes,'r;-Graveland, Hilversum,
Huizen, I(ortenhoeÍ, Laren, Loosdrecht, Naarden.

zo. Gorinchem en Omstreken.

Àlmkerk, Ameide, Andel c. a., Arkel, Asperen, Brakel, Dussen c. a., E,verdingen,

Giessen, Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, Gorinchem, HaaÍten, Ilagestein,
Hardinxveld, Hei- en Boeicop, Herwijnen, Heukelum, Hoogblokland, Ifoornaar,
I{edichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Meeuwen c. a., Nieuwland,
Noordeloos, Peursum, Poederoyen, Rijswijk, Schelluinen, Schoonrewoerd, Tien-
hoven, Veen, Vuren, de Werken en Sleeuwijk, Werkendam, Woudrichem, Zuilichem.

zr. Gouda en Omstreken.

Ammerstol, Berganrbacht, Berkenwoude, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Moer-
kapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den lJssel, Ouderkerk aa,n den lJssel,
Reeuwijk, Schoonhoven, Stolwijk, Waddinxveen, Zevenhuizen.

. 22. 's-Gravenhage en Omstreken.

's-Gravenhage, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar, Zegwaard, Zoetermeer,

23. Groningen
Groningen, Haren, Hoogezand, Sappemeer.

24. Haarlem en Omstreken.

Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Ifaarlem, Ifeemskerk, Heemstede
Hillegom, Velsen, Wijk aan Zee en Duin, Zatdvoort.

25. Haarlemmermeer en Omstreken.

Aalsmeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Nieuweg-
Arnstel, Ouder-Amstel, Uithoorn.
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26. Heerenveen en Omstreken.

Aengwirden, Blankeoham, Doniawerstal, Haskerland, Kuinre, Lemsterland,
Oldemarkt, Ooststollingwerf, Opsterland, Schoterlaad, Smallingerland, Utinger-
adeel, Weststellingwerf .

27. Heerlen en Omstreken.

Amstenrade, Bingelrade, Bocholtz, Born, Broeksittard, Brunssum, Eijgelshoven,
Geleen, Grevenbicht, Heerlen, Hoensbroek, Ilulsberg, Jabeek, Kerkrade, Klimmen,
Limbricht, Merkelbeek, Munstergeleen, Nieuwenhagen, Nieuwstad, Nuth, Obbicht
en Papenhoven, Oirsbeek, Roosteren, Schaesberg, Schinnea, Schinveld, Simpelveld,
Sittard, Spaubeek, Susteren, Ubach-over-rfforms, Urmond, Voerendaal, Wijnands-
rade.

28. Den Helder en Omstreken.

Den Holder, Texel.

29.'s-Hertogenbosch en Omstreken.

Alem c. a., Ammerzodeu, Baardwijk, Beers, Berghem, Berlicum, Besoijen,
Bokhoven, Capelle, Cromvoirt, Deurssen c. a., Dieden c. a., Dinther, Driel, Dron-
gelen c. a., Drunen, Dungen (den), Eethen, Empel en Meerwijk, Engelen, Erp,
Escharen, Gameren, Gassel, GeÍÍen, Hedel, Hedikhuizen, Heesch, Heeswijk,
Herpen, Herpt, 's-Hertogenbosch, Heusden, Huisseling c.a., Kerkwijk, Lith,
Lithoijen, Megen c. a., Michielsgestel (St.), Mill en St.-Hubert, NederhemeÉ,
Nieuwkuijk,Nistelrode, Nuland, Oedenrode (St.-), Oijen en Teeffelen, Oss, Oud-
heusden, Ravenstein, Reek, Rosmalen, Schaijk, Schijndel, Sprang, Uden, Veghel,
Velp, Vlijmen, Vrijhoeve-Capelle, Vught, Waalwijk, Waspik, Wijk en Aalburg,
Zeelatd.

3o. Hunsingo-Fivetngo-Westerkwartier.

Adorp, Aduard, Appingedam, Baflo, Bedum, Bierum, Delfzijl, Eelde, Eenrum,
E'zir.ge, Grootegast, Grijpskerk, Hoogkerk, Kantens, Kloosterburen, Kollumerland
en Nieuw Kruisland (Burum) Oostelijk Deel, Leek, Leens, Loppersum, Marum,
Mddelstum, Noorddijk, Oldehove, Oldekerk, Peize, Roden, Stedum, Ten Boer,
Uithuizen, Uithuizermeden, Ulrum, UsqueÉ, WarfÍum, Winsum, Zatdt ('t\,
Zuidhorn.

3r. Leiden en Omstreken.
IGtwijk, I-eiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,

Rjnsburg, Sassenheim, Stompwijk, Valkenburg, Veur, Voorhout, Voorschoten,
'Warmoad, Zoeterwoude.

32. Meppel en Omstreken.

Blokzijl, Giethoorn, Havelte, Meppel, Nijeveen, Ruineo, Ruinerwold, Staphorst,
Steenwijk, Steenwijkerwold, Vledder, Vollenhove (Ambt-), Vollenhove (Stad-),
Wanneperveen, Wijk (de), Zuidwolde, ZwaÉsluis.
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33. Noord-Limburg.
Arcen en Velden, Baexem, Beegden, Beesel, BelÍeld, Bergen, Broekhuizen,

Buggeuum, Echt, Grathem, Grubbenvorst, Haelen, Heel en Panheel, Heijthuizen,
Helden, IleÉen, Horn, Horst, Hunsel, IttervooÉ, Kessel, Linne, Maasbracht,
Maasbree, Maasniel, Meerlo, À(elick en Herkenbosch, Meijel, Montfort, Mook,
Nederweert, Neer, Neeritter, Nunhem, Odilienberg (St.-), Ohé en Laak, Ottersum,
Posterholt, Roermond, Roggel, Sevenum, StevensweeÉ, Stramproij, Swalmeo,
Tegelen, Thorn, Venlo, Venray, Vlodrop, Wanssum, Weert, 'Wessem.

34. Nijmegen en Omstreken.

Batenburg, Bemmel, Bergharen, Beuningen, Cuyk en St.-Agatha, Druten,
Elst, Ewijk, Gennep, Geut, Grave, Groesbeek, Ilemmen, Ileumen, Horssen,
Linden, Millingen, Nijmegen, Overasselt, Ubbergen, Valburg, lMijchen,

35. Oldambt.
Beerta, Bellingwolde, Finsterwolde, Meeden, Midwolda, Muntendam, Nieuwe-

Pekela, Nieuwe-Schans, Nieuwolda, Noordbroek, Onstwedde, Oude-Pekela
Scheemda, Slochteren, Termunten, Veendam, Vlagtwedde, \Medde, Wildervank,
Winschoten, Zuidbroek.

36. Oude lJsel.
Aalten, Bergh, Didam, Dinxperlo, Doetinchem, Gendringen, Hummelo en

Keppel, Wehl, Wisch, Zelhem..

32. Purmerend en Omstreken.

Beemster, Beets, Broek in Waterland, Edam, Ilpendam, Katwoude, Kwadijk,
Landsmeer, Marken, Middelie, Monnikendam, Oosthuizen, Purmerend, Rijp (de),

Warder, Wijdewormer.

38. Rotterdam en Omstreken.
Bergschenhoek, Berkel, Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, Rotterdam (tevens

omvattende: Charlois, Delftshaven, Hillegersberg, Hoek van Holland, Hoogvliet,
Kralingen, Pernis), Ged. Poortugaal (,,Maasoord") Schiebroek.

39. Schiedam en Omstreken.
Kethel, IVÍaasland, I\laassluis, Overschie, Rozenburg, Schiedam, Vlaardingen,

Vlaardinger-Ambacht.

4o. Schouwen en Duiveland.
Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet,

Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland,
Ouwerkerk, Philipsland (St.-), Renesse, Serooskerke, Zieikzee, Zonnemaire.

4r. Tiel en Omstreken.
Appeltern, Beesd, Beusichem, Buren, Buurmalsen, Culemborg, Deil, Dreumel,

Echteld, Est en Opijnen, Geldermalsen, Heerewaarden, Hurwenen, Kesteren,
Lienden, Maurik, Ophemert, Rossum, Tiel, Varik, Waardenburg, Wadeuoijen,
Wamel, Zaltbommel, Zoelet
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42. Tilburg en Omstreken.

Alphen, Baarle-Nassau, Berkel, Boxtel, Diessen, Esch, Goirle, llaaren, Helvoirt,
Ililvarenbeek, Liempde, Loon-op-Zand, Moergestel, Oirschot, Oisterwijk, Oost-
en West-Middelbeers, Tilburg, Udenhout.

43. Twenthe.

Àlmelo, Borne, Delden (Ambt-), Delden (Stad-), Denekamp, Ham (den), Hellen-
doorn, Hengelo, Holten, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveeo,
'Weerselo, Wierden.

44. Utrecht.
Àchttienhoven, Bilt (de), Bunnik, Cothen, Doorn, Driebergen, Haarzuilens,

Houten, Jutphaas, Langbroek, Maarn, lVlaarssen, illaarsseveen, Maartensdijk,
Odijk, Oudenrijn, Rijsenburg, Schalkwijk, Tienhoven, Tull en 't Waal, Utrecht,
Vianen, Vleuten, Vreeswijk, Werkhoven, Westbroek, \&ijk-bij-Duurstede, lJssel-
stein, Zeist, Zuilen.

45. de Vecht en Omstreken.

Àbcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-
St.-Pieters, Loenen, Loenersloot, Muiden en Muiderberg, Mijdrecht, Nederhorst-
den-Berg, Nigtevecht, Ruwiel, Vinkeveen en 'Waverveen, Vreeland, Weesp,
'Weesperkarspel, Wilnis.

46. Voorne en Putten.
Abbenbroek, Brielle, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Hellevoetsluis, Nieuwen-

hoorn, Nieuw-Helvoet, Oostvoorne, Oudenhoorn, Rockanje, Spijkenisse, Vier-
polders, Zuidland, Zwartewaal.

47. Wageningen en Omstreken.

Amerongen, Ede, Leersum, Renkum (westelijk gedeelte), Renswoude, Rhenen,
Veenendaal, Wageningen.

48. Walcheren.
Àagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Grijpskerke, Koudekerke,

Laurens (St.-), Meliskerke, Middelburg, Nieuw- en St.-Joosland, Oost- en West-
Souburg, Oostkapelle, Ritthem, Serooskerke, Veere, Vlissingen, Vrouwenpolder,
Westkapelle, Zoutelande.

49. West-Friesland.
Abbekerk, Andijk, Avenhorn, Berkhout, Blokker, Bovenkarspel, Enkhuizen,

Grootebroek, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud,
Opmeer, Opperdoes, Oudendijk, Schellinkhout, Spanbroek, Sijbekarspel, Twisk,
Venhuizen, Wervershoof, Westwoud, Wognum, Wijdeues, Zwaag.

5o. Westland.
's-Graveazande, Lier (de), Monster, Naaldwijk, Wateringen
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5r. Woerden en Omstreken.

Barwoutswaarder, Benschop, Harmelen, Hekendorp, Hoenkoop, Jaarsveld,
Kamerik, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Lange-Ruige-Weide, Linschoten, Lopik,
MontfooÉ, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Rietveld, Snelrewaard, Veldhuizen,
Vlist, Waarder, lVilleskop, Willige-Langerak, Woerden, Zegveld,.

52. IJsel-Noord-Alblas-Lek.
Alblasserdam, Brandwijk, Goudriaan, Groot-Ammers, Krimpen aan de Lek,

Krimpen aan den IJssel, Langerak, Lekkerkerk, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland,
NieuwpooÉ, Ottoland, Streefkerk.

53. Zaanland.

AssendelÍt, Jisp, I(oog aan de Zaat, Krommenie, Oostzaan, Uitgeest, Westzaan,
Wormer, Wormerveer, Zaandam, Zaar.dijk.

54. Zeeuwsch-Vlaanderen, O. D.

AxeI, Boschkapelle, Clinge, Graauw en Langendam, Hengstdijk, Hoek, Hon-
tenisse, Hulst, Janssteen (St.), Koewacht, Neuzen, Ossenisse, Overslag, Phillippine,
Sas van Gent, Stoppeldijk, Westdorpe, Zaamslag, Zuiddorpe.

55. Zeeuwsch-Vlaanderen, W. D.
Aardenburg, Biervliet, Breskens, Cadzand, Eede, Groede, HooÍdplaat, Kruis

(St.), Nieuwvliet, Oostburg, Retrancement, Schoondijke, Sluis, \À'aterlandkerkje,
lJzendijke, Zruid,zand,e.

56. Ztíd- en Noord-Beveland.
Baarland, Borsselen, Colijnsplaat, Driewegen, Ellewoutsdijk, Goes, Graven-

polder ('s-), Heer-Abtskerke ('s-), Heer-Arendskerke ('s-), Heerenhoek('s-), Heinkens-
zand, Hoedekenskerke, Kapelle, Kats, Kattendijke, I(loetinge, I(ortgene, Krabben-
dijke, Kruiningeu, Nisse, Oudelande, Ovezande, Rilland-Bath, Schore, Waarde,
Wemeldinge, Wissel<erke, Wolphaartsdijk, Yerseke.

57. Zuid-Hollandsche Eilanden.
Barendrecht, Goudswaard, Gravendeel ('s-), Heerjansdam, Ileinenoord, Hendrik-

Ido-Ambacht, Klaaswaal, Maasdam, Mijnsheerenland, Nieuw-Beijerland, Nunrans-
dorp, Oud-Beijerland, Piershil, Poortugaal (uitgezonderd ,,Maasoord"), Putters-
hoek, Rhoon, Ridderkerk, Strijen, Westmaas, IJsselmon<le, Zuid-Beijerland,
Zwijndrecht.

58. Zuid-Limburg.
Ambij, Beek, Bemelen, Berg en Terblijt, Borgharen, Bunde, Cadier en Keer,

Eijsden, Elsloo, Geertruid (St.), Geulle, Gronsveld, Gulpen, Heer, Houthem, Itteren,
Maastricht, Margraten, Meerssen, Mesch, Mheer, Noorbeek, Oud-Valkenburg,
Rijckholt, Schimmert, Schin-op-Geul, Slenaken, Stein, Ulestraten, Vaals, Valken-
burg,'Wittem, Wijlre.
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59. Zatphen en Omstreken.

Borculo, Brummen, Diepenheim, Eibergen, Goor, Gorssel (ged.), Groenlo,
Hengelo, Laren, Lichtenvoorde, Lochem, Markelo, Neede, Ruurloo, Steenderen,
Voorst (ged.), Vorden, Warnsveld, Wiaterswijk, Zutphen.

6o. Zwolle en Omstreken.

Avereest, Dalfsen, Doornspijk, Elburg, Genemuiden, Grafhorst, Gramsbergen,
Hardenberg (Ambt), Hardenberg (Stad-), Hasselt, Hattem, Heerde, Ileino,
Kampen, Kamperveen, Nieuwleusen, Nunspeet (Gem. Ermelo), Oldebroek, Ommen
(Ambt-), Ommen (Stad-), Raalte, Urk, Wilsum, Wijhe, IJsselmuiden, Zalk en
Veecatea, Zwolle, Zwollerkerspel.
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BIJLAGE II.

De nummers der dlstrlcten met bfvoeÉ,ing, van de namen
der afdeeltnEen, waaruit elk district is samen§esteld.

DISTRICT T.
AÍdeeling: Àmsterdam.

DISTRICT z.
Afdeelingen: Alkmaa,r en Omstreken, Àlphen en Omstreken, Haarlom en Om-

streken, Ilaarlemmermeer en Omstreken, Den Helder ea Omstrekeu, Purmerend
en Omstreken, de Vecht en Omstreken, West-Frieslatd, Zaar.lap.d.

DISTRICT 3.
Afdeelingen: Delft en Omstreken, 's-Gravenhage en Omstrekea, Westland.

DISTRICT 4.
Afdeelingen: Gouda en Omstreken, Leiden en Omstreken, Rotterdam en Om-

streken, Schiedam en Omstreken.

DISTRICT 5.
AÍdeeliugen: Bergen op Zoom, Roosendaal en Omstreken, Breda en Omstreken,

Dordrecht en Omstreker, Goeree en Overflakkee, Gorinchem en Omstrekeu,
Schouwen en Duiveland, Voorne en Putten, Walcheren, IJsel-Noord-Alblas-Lek,
Zeeuwsch-Vlaanderen-O.D., Zeeuwsch-Maanderen-W.D., Zuid- en Noord-Beveland,
Zuid-Hollandsche Eilanden.

DISTRICT 6.

ÀÍdeelingen: Arnhem en Omstreken, Heerlen en Omstreken, Eindhoven en

Omstreken, 's-Hertogenbosch en Omstreken, Noord-Limburg, Nijmegen etr Om-
streken, Tilburg en Omstreken, Zuid-Limburg.

DISTRICT 7.
AÍdeelingen: ÀmersÍoort en Omstreken, Gooi- en Eemland, Tiel eu Omstrekon,

Utrecht, Wageningen eo Omstreken, Woerden en Omstreken.

DISTRICT 8.

ÀÍdeelingen: Àpeldooro en Omstreken, Assen en Omstreken, Doventer, Drente's
Zuidoosthoek, Enschede, Meppel eu Omstreken, Oude lJsel, Twenthe, Zutphen
en Omstreken, ZwolTe en Omstreken.

DISTRICT 9.
Afdeelingen: Friesland-Noord, Frieslands Zuidwesthoek. Groniagen, Heerenveen

en Omstreken, Hunsingo-Fivelingo-Westerkwartier, Oldambt.
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BIJLAGE III

LIJST VAN ALLE GEMEENTEN IN NEDERLAND met aan-
duiding van de provincie en van het nummer der afdeeling,
waartoe zij behooren.

GEMEENTEN

Ei

a
d

l{

Aagtekerke.
Aalsmeer.
Aalten.
Aar (Ter).
Aardenburg.
Aarlanderveen.
Aarle-Rixtel.
Abbekerk.
Abbenbroek.
Abcoude-Baambrugge.
Abcoude-Proostdij.
Achtkarspelgn.
Achttienhoven.
Adorp.
Aduard.
Aqngwirden.
Akersloot.
Alblasserdam.
Alem c.a.
Alkemade.
Alkmaar.
AlÉelo
Almkerk.
Alphen aan den Rijn.
Alphen.
Ambij.
Ameide.
Ameland.
Amerongen.
AmersÍooÉ.
Ammerstol.
Ammerzoden.
Amsteqrade.

Amsterdam.
Andel c.a.
Andijk.
Angerlo.
Ankeveen.
Anlo.
Annaland (St.-).
Anna-Paulowna.
Apeldoorn.
Àppeltern.
Appingedam.
Àrcen en Velden.
Arkel.
Àrnemuiden.
Arahem.
Asperen.
Assen.
ÀssendelÍt.
Asten.
Avenhorn.
Avereest.
Axel.

Zeel.
N.-H.
Geld.
2..H.
Zeel.
z.-II.
N.-Br.
N.-H.
z.H.
Utr.
Utr.
Friesl.
Utr.
Gron.
Gron.
Friesl,
N.-H.
z.-}l.
N.-Br,
2-H.
N..H.
Over.
N.-Br,
Z.-}{.
N.-Br,
Limb,
z.-}l.
Friesl
Utr.
Utr.
z.-H.
Geld.
Limb,

N.-H.
N.-Br.
N.-H.
Geld.
N..H.
Dr.
Zeel.
N.-H.
Geld.
Geld.
Gron.
Limb.
z.-Il.
Zeel.
Geld.
Z.-}l.
Dr.
N.-H.
N.-Br.
N.-H.
Over.
Zeel.

4
20

49
6

r9
7
8

I

5

4Í
3o
33
20

48
6

20

7
53
t4
49
6o

54

48
25

36

55

r4
49
46
45
45
r6
4+
3o
3o
z6

I

52
29

2

I

43
20

42
58
20
r6
47

3
2t
29
27

Baarderadeel.

Baardwijk
Baarland.
Baar le-Nassau.
Baarn.
Baexem.
BaÍ1o.
Bakel en Milheeze,
Barendrecht.

Friesl.

N.-Br.
Zeel.
N.-Br.
Utr.
Limb.
Grou.
N.-Br.
Z,-H.

l
I
r6
r7
29

56

c:o
o
d

ok
À

Ei
q)
ào
.t
oo
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GEMEENTEN

É:o
o

À

Gio
bo
.5
oo

Barneveld.
Barradeel.
Barsingerhorn.
Barwoutswaarder,
Batenburg.
Bathmen.
Bedum.
Beegden.
Beek.
Beek en Donk.
Beemster.
Beers.
BeeÉa.
Beesd.
BeeseL
Beets.
Beilen.
Belfeld.
Bellingwolde.
Bemelen.
Bemmel.
Bennebroek.
Benschop.
Benthuizen.
Bergambacht.
Bergeijk.
Bergen.
Bergen.
Bergeo op Zoom.
Berg en Terblijt.
Bergh.
Bergharen.
Berghem.
Bergschenhoek.
Berkel.
Berkel.
Berkcnwoude.
Berkhout.
Berlicum.
Besoijen
Best.
Beugen en Rijkevoort.
Beuningen.
Beusichem.
Beverwijk.
Bierum,

Biervliet.
Biggekerke.
Bildt ('t).
Bilt (de).
Bingelrade.
Bladel en Netersel.
Blankenham.
Blaricum.
Bleiswijk.
Bleskensgraaf.
Bloemendaal.
Blokker.
Blokzijl.
Bocholtz.
Bodegraven.
Boekel.
Bokhoven
Bolsward.
Bommel (den).
Borculo.
Borger.
Borgharen.
Borkel en SchaÍt.
Born.
Borne.
Borsselen.
Boschkapelle.
Boskoop.
Bovenkarspel.
Boxmeer.
Boxtel.
Brakel.
Brandwijk.
Breda.
Breskens,
Breukelen-Nijenrode.
Breukelen-St.-Pieters.
Brielle.
Broekhuizen.
Broek in Waterland.
Broek op Langendijk.
Broeksittard.
Brouwershaven.
Bruinisse.
Brummen.
Brunssum.

N..H.
Z.-H.
Geld.
Over.
Gron.
Limb.
Limb.
N.-Br.
N.-H.
N.-Br.
Gron.
Geld.
Limb.
N.-H.
Dr.
Limb.
Gron.
Limb.
Geld.
N.-H.
Utr.
Z.-}i,
z.-H.
N.-Br.
N..H.
Limb.
N.-Br.
Limb.
Geld.
Geld.
N,-Br.
z.-}l.
N.-Br.
z.-}I.
Z.-}l.
N.-H.
N.-Br.
N.-Br.
N.-Br.
N.-Br.
Geld.
Geld.
N..H.
Gron.

Geld. Zeel.
Zeel.
Friesl,
Utr.
Limb.
N.-Br.
Over.
N.-H.
Z.-H.
2..H.
N..H.
N.-H.
Over.
Limb.
Z.-}l.
N.-Br.
N.-Br.
Friesl.
z.H.
Geld.
Dr.
Limb.
N.-Br.
Limb.
Over.
Zeel.
Zeel.
z.-rÍ.
N.-H.
N.-Br.
N.-Br.
Geld.
Z.-H.
N.-Br.
Zeel.
Utr.
Utr.
2..H.
Limb.
N.-H.
N.-H.
Limb.
ZeeL.

Zeel.
celd.
Limb.

55
48
I6
44
27
t4
26
r9
38

24

49
32
27

14

29
t7
r8
59

7

58
t4
27

43
56
54

49
74

42
20

52
9

55
45
45
46
33
37

I
27

40
40
59
27

'2Í)

3
I6

I

5r
34
IÍ

3o
33
58
74

37
29

35

4r
33
37

7
33
35

58
34
24

5r

2t
r4
I

33
8

58
36
3+
29

38
42
38
2I
49
29
29
I4
r+
34
4t
24

3o
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k
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GEMEENTEN GEMEENTEN

ri
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o
É

o
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È

ri
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É
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36
I8
6
6

36
I6
48
Í4
9

26

44
60
72

40
4Í
4+
29

56
29
29

34
t2
6

4o
29
20

7

Budel.
Buggenum.
Bunde.
Bunnik.
Bunschoten.
Buren.
Burgh.
Bussum.
Buurmalsen.

Dinxperlo.
Dirksland.
Dodewaard.
Doesburg.
Doetinchem.
Dokkum.
Domburg.
Dommelen.
Dongen.
Doniawerstal.
Doorn.
Doornspijk.
Dordrecht.
Dreischor.
Dreumel.
Driebergen.
Driel.
Driewegen.
Drongelen c.a.
Drunen.
Druten.
Dubbeldam.
Duiven.
Duivendijke.
Dungen (den).
Dussen c.a.
Dwingelo.

Echt.
Echteld.
Edam.
Ede.
Ede (uitsl. Otterloo).
Eede.
Eelde.
Eemnes.
Eenrum.
Eersel.
Eethen.
Egmond aan Zee.
Egmond-Binnen.
Eibergen.
Eijgelshoven.
Eijsden.
Eindhoven.
Elburg.

N.-Br.
Limb.
Limb.
Utr.
Utr.
Geld.
Zeel.
N.-H.
Geld.

Limb.
ZeeL.

N.-H.
N.-Br.
Z.-}J.
N.-H.
N.-Br.
Zeel.
Dr.
Zeel.
Utr.
N.-Br.
Geld.
N.-Br.

Dr.
Over.
Friesl,
C,eld.
Over.
Over.
Z.H.
Gron.
Over.
N.-Br.

Over.
Geld.
N.-Br
N.-H.
Over,
Over.
N.-Br
Dr.
N.-Br
N.-Br

Limb.
Geld.
N.-H.
C'eld.
GeId.
Zeel.
Dr.
Utr.
Gron.
N.-Br.
N.-Br.
N.-H.
N.-H.
Geld.
Limb.
Limb.
N.-Br.
Geld.

t4
33
58
44

3

4t
+o
r9
4Í

58
55

I
29

38
I
9

54
r3
56
4+
29

4r
34

r3
6o
r6
4t
43
43
IO

3o
43
t4
29
IT
36
29

4
59
II
42

7
8

29

Zeel.
N.-Br,
N.-Br,

C'eld.
Z.-}J.
Geld.
Geld.
G€Id.

Utr.
Geld.
Z.-}I.
Zeel.
Geld.
Utr.
Geld.
Zeel.
N.-Br.
N.-Br.
C,eld.
z.-}I.
Geld.
Zeel.
N.-Br.
N.-Br.
Dr.

Cadier en Keer.
Cadzand.
Callantsoog.
Capelle
Capelle aan den IJsel.
Castricum.
Chaam.
Clinge.
Coevorden.
Colijnsplaat.
Cothen.
Cromvoirt.
Culemborg.
Cuyk en St.-Agatha.

Daleu.
DalÍsen.
Dantumadeel.
Deil.
Delden (Ambt-).
Delden (Stad-).
Delft.
Delfzijl.
Denekamp.
Deurne.
Deurssen c.a.
Deventer.
Didam.
Dieden c.a.
Diemen
Diepenheim.
Diepenveen.
Diessen.
Diever.
Dinteloord en Prinsenland.
Dinther.

33
4Í
37
47

6

55
3o
r9
3o
r4
29

I
I

59
27

58
t+
6o

ci()
o
d

o
h

l{

rio
èo
É

oo
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Elkerzee.
Ellemeet.
Ellewoutsdijk.
Elsloo.
Elspeet.
Elst.
Emmen.
Empel en Meerwijk,
Engelen.
Enkhuizen.
Enschede.
EP".
Ermelo.
Erp.
Esch.
Escharen.
Est en Opijnen.
Etten en Leur.
Everdingen.
Ewijk.
Ezinge.

GEMEENTEN

Ferwerderadeel.
Fijnaart.
Finsterwolde.
Franeker.
Fraaekeradeel.

Zeel.
Zeel.
Zeel.
Limb.
Geld.
C,€ld.
Dr.
N.-Br.
N.-Br.
N.-H.
Over.
Geld.
Geld.
N.-Br.
N.-Br.
N.-Br.
Geld.
N.-Br.
z.-}l.
Geld.
Gron.

Friesl.
N.-Br.
Gron.
Friesl.
Friesl.

Gaasterland.
Gameren,
Gassel.
Gasselte.
Geertruid (St.).
Geertruideuberg.
Geervliet.
GefÍen.
Geldermalsen.
Geldrop.
Geleea.
GemeÉ.
Gendringen.
Genemuiden.
Gennep.
Geot.
Geulle.

Friesl.
G€ld.
N.-Br.
Dr.
Limb.
N.-Br.
z.-}J.
N.-Br.
G€ld.
N.-Br.
Limb.
N.-Br.
Geld.
Over.
Limb.
G€ld.
Limb.

ri
o
É
I
È

dlolhol
Él
olol
EI<l

GEMEENTEN
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Giessen.
Giessendam.
Giessen-Nieuwkerk.
Gieten.
Giethoorn.
Gilze en Reyen.
Ginneken.
Goedereede.
Goes.
Goirle.
Goor.
Gorinchem.

Gorssel.

Gouda.
Gouderak.
Goudriaan.
Goudswaard.
Graauw en Langendam
GraÍhorst.
Graft.
Gramsbergen.
Grathem.
Grave.
's-Gravelaod.
's-Gravendeel,
's-Gravenhage.
's-Gravenmoer,
's-Graveupolder.
's-Gravenzande.
Grevenbicht.
Grijpskerk.
Grijpskerke.
Groede.
Groenlo.
Groesbeek.
Groningen.
Gronsveld.
Groot-Ammers.
Grootebroek.
Grootegast.
Grubbenvorst.
Gulpen.
Haaften.
Haaksbergen.
Haamstede.
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C'eld.

N.-Br
z.-}Í.
Z.-IJ.
Dr.
Over.
N.-Br
N.-Br
z.-}l.
Zeel.
N.-Br
Over.
z.-H.

20
20
20

32
9
9

r8
56
42
59
20

í',
lss
2t
2L

52
57
5+
6o
I

6o

33
34
r9
57

9
56
5o
27

3o
48
55
59
34
23

58
52
49
3o
33
58
20
r5
4o

Z.-Il.
Z.-}I.
Z.-}J.
z.-II.
Zeel.
Over,
N.-H.
Over.
LiEb.
N.-Br.
N.-H.
z.-H.
Z.-}j.
N.-Br.
Zeel.
z.-}l.
Limb.
Gron.
Zeel.
Zeel.
Geld.
Geld.
Gron.
Limb.
z.-H.
N.-H.
Groa.
Limb.
Limb.
C,€ld.
Over.
Zeel.



GEMEENTEN
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Haaren.
Haarlem.
Haarlemmerliede en

Spaarnwoude.
Haarlemmermeer.
Haarzuilens.
Haastrecht.
Haelen.
Hagestein.
Halsteren.
Ham (den).
Haps.
Hardenberg (Ambt-)
Hardenberg (Stad-).
Harderwijk.
Hardinxveld.
Haren.
Harenkarspel.
Harlingen.
Harmelen.
Haskerland.
Hasselt.
Hattem.
Havelte.
Hazerswoude.
Hedel.
Hedikhuizen.
Heel en Panheel.
Heemskerk.
Heemstede.
Heenvliet.
Heer.
's-Heer-Abtskerke.
's-Heer-Arendskerke.
Heerde.
's-Heerenhoek.
Heerewaa.rden.
Heerhugowaard.
Heerjansdam.
Heerlen.
Heesch.
Heeswijk.
Heeze.
Hei- en Boeicop.
Heijthuizen.
Heiloo.

Heinenoord.
Heinkenszand.
Heino.
Hekelingen.
Hekendorp.
Helden.
Helder. (den)
Hellendoorn.
Hellevoetsluis.
Helmond.
Helvoirt.
Hemelumer-Oldephaert
llemmen.
Hendrik-Ido-Ambacht.
Hengelo.
Hengelo.
Hengstdijk.

Hennaarderadeel,

Hensbroek.
Herkingen.
Herpen.
Herpt.
Herten.
's-Hertogenbosch.
Herwen en Aerdt.
Herwijnen.
Heteren.
Heukelum.
Heumen.
Heusden.
Hillegom.
Hilvarenbeek.
Hilversum.
Hindeloopen.
Hoedekenskerke.
Hoek.
Hoenkoop.
Hoensbroek.
Hoevelaken.
Iloeven.
Holten.
Hontenisse.
Hoofdplaat.
Hoogblokland.
Hooge- en Lage-Mierde.

N.-H.
N.-H.
Utr.
Z.-H.
Limb.

N.-Br
N.-H.

Z.-}I.
N.-Br
Over.
N.-Br
Over.
Over.
Geld.
Z.-}l.
Gron.
N.-H.

42
24

25
25

44
2'
33
20

8

43
r4
6o
6o

3
20
23

I
r6
5r
26
6o
6o

32

29
29

33
24
24

46
58
56
56
6o

56
4t

I

57
27
29
29
r4
20

33
I

z.-IÍ.
Zeel.
Over.
z.-}I.
z.-H.
Limb.
N..H.
Over.
Z.-}I.
N.-Br.
N.-Br.

57
56
60

46
5r
33
28

43
46
I4
42
r7
34
57
59
+3
54
t6
.t7

I
I8
29
29

33
29
6

20
6

20

34
29
24

42
r9
t7
56
54
5r

3
9

43
54
55
20
I4

G€ld.
Z.-rl.
G€ld.
Over.
Zeel.

Utr

Friesl,

N.-H.
Z.-}I.
N.-Br.
N.-Br.
Limb.
N.-Br.
GeId.
C,€ld.
Geld.
z.-}l.
Geld.
N.-Br.
z.-}l.
N.-Br.
N.-H.
Friesl.
Zeel.
Zeel.
Utr.
Limb.
Geld.
N.-Br.
Over.
Zeel.
Zeel.
z.-}l.
N.-Br.

Over.
Geld.
Dr.
Z.-H.
Geld.
N.-Br.
Limb.
N.-H.
N.-H.
Z.-}l.
Limb.
Zeel.
Zeel.
Geld.
Zeel.
Geld.
N.-H.
z.-}I.

N.-Br.
N.-Br.
N.-Br.
Z.-}I.
Limb.
N.-H.

:o
o
É
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;
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bo

oo
"o
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Hooge- en Lage-Zwaluwe.
Hoogeloon c.a.
Iloogeveen.
Hoogezand.
Hoogkarspel.
Hoogkerk.
Hoogland.
Hoogwoud.
Hoorn.
Hoornaar.
Horn.
Horssen.
Horst.
Houten.
Houthem.
Huijbergen.
Huisseling c.a.
Huissen.
Huizea.
Hulsberg.
Hulst.
Hummelo en Keppel.
Hunsel.
Hurwenen.

GEMEENTEN

Idaarderadeel.
I Jlst.
IJsselmonde.
IJsselmuiden.
IJsselstein.
IJzendijke.
Ilpendam.
ftteren.
Ittervoort.

Jaarsveld.
Jabeek.
Janssteen. (St.-)
Jisp.
Jutphaas.

Kamerik.
Kampen.
Kamperveen.
Kantens.

o

o
IJ{

À
o
bo

oo

)
o
bo
É

o
c)

56

Ei
rO

o
É

o
9{

GEMEENTEN,

N.-Br,
N.-Br
Dr.
Gron.
N..H.
Gron.
Utr.
N.-H.
N.-H.
z.-}l.
Limb.
Geld.
Limb.
Utr.
Limb.
N.-Br.
N.-Br.
Geld.
N..H.
Limb.
Zeel.
.Geld.
Limb.
Geld.

ZeeI.
Zeel.
Zeel.
z.-}I.
N.-H.
z.-}I.
Limb.
Zeel.
Geld.
Limb.
Geld.
z.-}I.
z.-}I.
Limb.
Zeel.
Gron.
N.-Br.
Utr.
N.-H.
Zeel.

Friesl.
N.-H.
N..H.
Zeel.
z.-}I.
Zeel.
Zeel.
Z.-}l.
Z.-}l.
N.-H.
Zeel.
Zeel.
Over.
N..H.

9
r4

23

49
3o

3

49
49
20

33
34
33
44
58

8

29
6

r9

54
36
33
4r

r6
r7
57
6o

44
55
37
58
33

5r
27

5+
53
4+

5r
6o
6o

3o

Kapelle.
Kats.
Kattendijke.
Katwijk.
Katwoude.
Kedichem.
Kerkrade.
I(erkwerve.
Kerkwijk.
Kessel.
Kesteren.
Kethel.
Klaaswaal.
Klimmen.
Kloetinge.
Kloosterburen.
Klundert.
Kockengen.
Koedijk.
Koewa,cht.
Kollumerland (uitgez. O.D

56
56
3r
37
20
27

4o
29

33
4r
39
57

56

Friesl.
Friesl.
Z.-Il.
Over.
Utr.
Zeel.
N.-H.
Limb.
Limb.

Kollumerland en
Kruisland (Burum) O.D

Koog aan de Zaa*
Kortenhoef.
Kortgene.
Koudekerk.
Koudekerke.
Krabbendijke.
Krimpen aan de Lek.
Krimpen aan den lJssel.
Krommenie.
Kruiningen.
Kruis (St.).
Kuiure.
Kwadijk.

Laag-Nieuwkoop.
Landsmeer.
I-angbroek.
Langerak.
Lange-Ruige-Weide
Laren.
Laren.
Laurens (St.-).
Leek.

3o
9

5r
I

54
r6

3o
53
r9
56

48
56
52
52
53
56
55
26

37

5r
37
44
52
5r
59
r9
48
3o

Utr.
Limb.
Zeel.
N.-H.
Utr.

Utr.
N..H.
Utr.
z.-}I.
z.-]J.
Geld.
N.-H.
Zeel.
Gron.

Utr.
Over.
Over.
Gron.
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Leende.
Leeas.
Leerbroek.
Leerdam.
Leersum.
Leeuwarden.
Leeuwarderadeel.
Leiden.
Leiderdorp.
Leimuiden.
Lekkerkerk.
Lemsterland.
Leusden.
kxmond.
Lichtenvoorde.
Liempde.
Lienden.
Lier (de).
Lierop.
Lieshout.
Limbricht.
Limmen.
Linden.
Linne.
Linschoten.
Lisse.
Lith.
Lithoijen.
Lochem.
Loenen.
Loenersloot.
Loon-op Zand.
Loosdrecht.
Lopik.
Loppersum.
Losser.
Luijksgestel.

Maarheeze.
Maarn.
Maarssen.
Maarsseveen.
MaaÉen (St.).
Maartensdijk.
Maartensdijk (St.-)
Maasbracht.

rio
ho

oo
'o
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a
:o)

9

I
k
A

tio
bo
É
oo
1'

33
57
t4
39
33
39
58

9
58
59
37
3o
4t
49
35
20

33
58
20
29

33
33
48
r8
r6
32
27

58
58
29

48
r8
37
3o
35
49
r4
45
57
29

34
2l
42
52
37
5o

Ei

o
É

o
h
À

t4
3o
20
20

47
r6
r6
3I
3r

52
26

3
20

59
42
4t
5o
r4
r4
27

I

34
33
5r
3r
29
29

59
45
45
42
r9
5r
3o
r5
t4

29

44
44
44

I

44
8

33

N.-Br.
Gron.
z.-}J.
z.-H.
Utr.
FriesI.
Friesl.
z.-H.
z.-IÍ.
Z.-}I,
Z.-}I.
Friesl.
Utr.
z.-H.
Geld.
N.-Br.
Geld.
z.-}l.
N.-Br.
N.-Br.
Limb.
N..H.
N.-Br.
Limb.
Utr.

Z.-}l.
N.-Br.
N.-Br.
C,€ld.
Utr.
Utr.
N.-Br.
Utr.
Utr.
Gron.
Over.
N.-Br.

N.-Br.
Utr.
Utr.
Utr.
N.-H.
Utr.
Zeel.
Limb.

Limb.
z.-}Í.
N.-Br.
z.-H.
Limb.
z.-Il.
Limb.
N.-Br.
Limb.
Over.
N.-H.
Gron.
Geld.
N.-H.
Gron.
z.-}í.
Limb.
Limb.
N.-Br.
N.-Br.
Limb.
Limb.
Zeel.
2-H,
Friesl.
Dr.
Limb.
Lilnb.
Limb.
N.-Br
Zeel.
z.-}I.
N.-H.
Gron,
Gron.
N.-H.
N.-Br
Utr.
Z.-}Í.
N.-Br,
Geld.
z.-Il.
N.-Br,
z.-IJ.
N.-H.
z.-H.

Maasbree.
Ma,asdam.
Maashees en Overloon,
Maasland.
Maasniel.
Maassluis.
Maastricht.
Made en Drimmelen.
Margraten.
llfarkelo.
Marken.
Marum,
Maurik.
Medemblik.
Meeden.
Meerkerk.
Meerlo.
Meerssen.
Meeuwen c.a.
Megen c.a.
Meijel,
Melick en Herkenbosch.
Meliskerke.
Melissant.
Menaldumadeel.
Meppel.
MerkelbeeÉ.
Mesch.
Mheer.
Michielsgestel (St.).
Middelburg.
Middelharnis.
Middelie.
Middelstum.
Midwolda.
Midwoud.
Mierlo.
Mijdrecbt.
Mijnsheerenland.
Mill en St.-Hubert.
Millingen.
Moerkapelle,
Moergestel.
Molenaarsgraaf.
Monnikendam.
Monster,

-3ro-
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Montíoort.
MontfoÉ.
Mook.
Moordrecht.
Muiden en Muiderberg
Muostergeleen.
Muntendam.

Ei
:o
o
a
I
k
À

Utr.
Limb

z.-IJ.
N..H.
Limb.
Gron.

Naaltlwijk.
Naarden.
Nederhemert.
Nederhorst-den-Berg.
Nederweert.
Neede.
Neer.
Neeritter.
Neuzen.
Nibbixwoud.
Nieuw-Beijerland.
Nieuw- en St.-Joosland.
Nieuw-Helvoet.
Nieuw-Vossemeer.
Nieuwe-Niedorp.
Nieuwe-Pekela.
Nieuwe-Schans.
Nieuwe-Tonge.
Nieuwenlagen.
Nieuwentroorn.
Nieuw-Lekkerland.
Nieuwer-Amstel.
Nieuwerkerk.

Z.-}I.
N.-H.
Geld.
N.-H,
Limb.
Geld.
Limb.
Limb.
Zeel.
N.-H.
2..H,
Zeel.
z.-}I.
N.-Br.
N.-H.
Gron.
Gron.
Z,-IJ.
Limb.
z.-}Í.
Z.-If.
N.-H.
Zeel.
Z.-}I.
Z.-H,
N.-Br.
Z.-}t.
Over.
Gror.
Z.-}l.
Limb.
Z.-}I.
Zeel.
Utr.
Dr.
Geld.
Geld.
Zeel.

Nieuwerkerk aan den IJssel.
Nieuwkoop.
Nieuwkuijk.
Nieuwland.
Nieuwleusen.
Nieuwolda.
NicuwpooÉ.
Nieuwstad.
Nieuwveen.
Nieuwvliet.
Nigtevecht.
Nijeveen.
Nijkerk.
Nijmegen.
Nisse.
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É:o

ok
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Nistelrode.
Noorbeek.
Noordbroek.
Noorddijk.
Noordeloos.
Noordgouwe.
Noord-Scharwoude.
Noordwelle.
Noordwijk.
Noordwijkerhout.
Nootdorp.
Norg.
Nuland.
Numansdorp.
Nunen c. a.
Nunhem.
Nunspeet.
Nuth.

Obbicht en Papenhoven.
Obdam.
odijk.
Odilienberg (St.-).
Odoorn.
Oedenrode (St.-).
OeÍÍelt.
Oegstgeest.
Ohé en Laak.
Oijen en TeeÍÍelen.
Oirsbeek.
Oirschot.
Oisterwijk.
Oldebroek.
Oldehove.
Oldekerk.
Oldemarkt.
Oldenzaal.
OIst.
Ommen (Ambt-).
Ommen (Stad-).
Onstwedde.
Ooltgensplaat.
Oostburg.
Oostdongeradeel.

N.-Br.
Limb.
Groo.
Gron.
Z.-H.
Zeel.
N.-H.
Zeel.
z.-}l.
Z.-}I.
Z.-}l.
Dr.
N.-Br.
Z,-}I.
N.-Br.
Limb.
Geld.
Limb.

Limb.
N.-H.
Utr.
Limb.
Dr.
N.-Br.
N.-Br.
Z.-H,
Limb.
N.-Br.
Limb.
N.-Br.
N.-Br.
Geld.
Gron.
Gron.
Over.
Over.
Over.
Over.
Over.
Groa.
z.-H.
Zeel.
Friesl.
N.-Br.
Zeel.

Oost- en West-Middelbeers.
Oost- eq West-Souburg.

_ 3II -

Éo
èo
É
q)
q)t

29

58
35
3o
20

4o
I

40
3r
3r
IO

7
29

57
r+
33
6o
27

27
I

44
33
r3
29
r4
3r
33
29
27

42
42
6o

3o
3o
26

43
II
6o
60

35
r8
55
I6
42
48
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rio
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Oosterhesselen.
Oosterhout.
Oosterland.
Oosthuizen.
Oostkapelle.
OoststellingwerÍ.
Oostvoorne.
Oostzaan.
Ootmarsum.
Ophemert.
Oploo c.a.
Opmeer.
Opperdoes
Opsterland.
Oss.

Ossendrecht.
Ossenisse.
Oterleek.
Ottersum.
Ottoland.
Oud-Alblas.
Oud-Beijerland.
Ouddorp.
Oudelande.
Oude-Niedorp.
Oud- en Nieuw-Gastel.
Oude-Pekela.
Oude Tonge.
Oudewater.
Oudenbosch.
Oudendijk.
Oudenhoorn.
Oudenrijn.
Ouder-Amstel.
Ouderkerk aau den lJssel
Oudheusden,
Oudkarspel.
Oudorp.
Oud-Valkenburg.
0ud-Vossemeer.
Ouwerkerk.
Overasselt.
Overschie.
Overslag.
Ovezaqde.

Pancras (St.-)
Pannerden.
Papekop.
Papendrecht.
Peize.
Petten.
Peursum.
Philippine.
Philipsland (St.-)
Piershil.
Pijnacker.
Poederoijen.
Polsbroek.
Poortugaal (,,Maasoord")
Poortugaal (uitgez.,,Maas-

oord").
Poortvliet.
Posterholt.
Princenhage.
Purmerend.
Putte.
Putten.
Puttershoek.

Dr.
N.-Br.
Zeel.
N.-H.
Zeel.
Friesl.
2..H,
N..H.
Over.
Geld.
N.-Br.
N.-H.
N.-H.
Friesl.
N.-Br.
N.-Br.
Zeel,
N..H.
Limb.
z.-}J.
z.-H.
Z.-H..
z.-}l.
Zeel.
N.-H.
N.-Br.
Gron.
Z.-rl.
z.-}l.
N.-Br.
N.-H.
Z.-}l.
Utr.
N..H.
Z.-}I.
N.-Br.
N,-H.
N..H.
Limb.
Zeel.
Zeel.
C,€ld.
Z.-H.
Zeel.
Zeel.

r3
9

+o
37
48
z6

46
53
43
4Í
r4
49
49
z6
29

8

54
I

33
52
t2
57
r8
56

I
8

35
I8
5r

9
49
46
44
25
2Í
29

I
I

58
8

40
34
39
54
56

N.-H,
Getd.
z.-IJ.
2..H.
Dr.
N.-H,
Z.-}l.
Zeel.
Zeel.
z.-}l.
Z.-H.
Geld.
Utr.
2..H.

Geld.
Geld.
Utr.
Zeel.
N.-Br.
Geld.
Utr.
z.-}I.
z.-}I.
N.-Br.
z.-}I.
Limb.

z.-IJ.
Zeel.
Limb
N.-Br
N.-H.
N.-Br
Geld.
z.-}J.

Over,
N.-Br

Friesl.

N.-Br.
N.-Br.
Z.-}I.
Zeel.

I
6

5I
t2
3o
I

20

54
4o
57
IO
20

5r
38

57
8

33
9

37
8

3

57

6oRaalte.
Raamsdonkveer 9

r6
r7
I
[:

Rauwerderhem,

Ravenstein.
Reek.
Reeuwijk.
Renesse.
Renkum (uitsl. Doorwerth,

Oosterbeek, WolÍheze).
Renkum (West. deel).
Renswoude.
Retrancement.
Reusel.
Rheden.
Rhenen.
Rhoon.
Ridderkerk.
Riethoven.
Rietveld.
Rijckholt.

29
29
2T

40

6

47
47
55
t4
6

47
57
57
t4
5r
58

É

o

II

Éo
bD
É
q)
o
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Ei:o
o
É

À

Eio
bo

oo

58
27

58
27
IO

55
r3
2l
20
I

56
26

4o
48
33
27
27
r3
58
t2
35
r7
55
26

7
r7
5r

3
t+
I8
t+
49
27

46
29
I8

8

32
8

r7
3o

8

59
32
32

58

3r
37

9
44
43
20

56
48
46
3o
33
33

7
8

29

4r
38
39

6
8

32
32
59
45

Í4
23

3r
54

I
29

44
35
49
20
I
8

3

38
39
Í6
29

Rijnsaterwoude.
Rijnsburg.
Rijp (de).
Rijsbergen.
Rijsenburg.
Rijssen.
Rijswijk.
Rijswijk.
Rilland-Bath.
Ritthem.
Rockanje.
Roden.
Roermond.
Roggel.
Rolde.
Roosendaal en Nispen.
Roosteren.
Rosmalen.
Rossum.
Rotterdam.
Rozenburg.
Rozendaal.
Rucphen en Vorenseinde.
Ruinen.
Ruinerwold.
Ruurlo.
Ruwiel.

Sambeek.
Sappemeer.
Sassenheim.
Sas van Gent.
Schaesberg.
Schagen.
Schaijk.
Schalkwijk.
Scheemda.
Schellinkhout.
Schelluinen.
Schermerhorn.
Scherpenisse.
Scherpenzeel.
Schiebroek.
Schiedam.
Schiermonnikoog.
Schijadel.

Schimmert.
Schinnen.
Schin-op-Geul.
Schinveld.
Schipluiden.
Schoondijke.
Schoonebeek.
Schoonhoven.
Schoonrewoerd.
Schoorl.
Schore.
Schoterlaad.
Serooskerke (Schouwen).
Serooskerke (Walcheren).
Sevenum.
Simpelveld.
Sittard.
Sleen.
Slenaken.
Sliedrecht.
Slochteren.
Sloten.
Sluis.
Smallingerland.
Smilde.
Sneek.
Snelrewaard.
Soest.
Someren.
Sommelsdijk.
Son en Breugel.
Spanbroek.
Spaubeek.
Spijkenisse.
Sprang.
Stad-aan't-Haringvliet.
Standdaarbuiten.
Staphorst.
Staveuisse,
Stavoren.
Stedum.
Steenbergen en Kruisland.
Steenderen.
Steenwijk.
Steenwijkerwold.
Stein.

z.-}I.
Z.-}I.
N,-H.
N.-Br,
Utr.
Over.
N.-Br,
2..H,
Zeel.
Zeel.
Z.-}I.
Dr.
Limb,
Limb,
Dr.
N.-Br.
Limb,
N.-Br,
Geld.
Z.-}I.
Z.-}l.
Geld.
N.-Br,
Dr.
Dr.
Geld.
Utr.

N.-Br,
Gron.
Z.-Il.
Zeel.

Limb.
Limb.
Limb.
Limb.
z.-}I.
Zeel.
Dr.
z.-}I.
Z.-IJ.
N..H.
Zeel.
Friesl.
Zeel.
Zeel.
Limb.
Limb.
Limb.
Dr.
Limb.
z.-}I.
Gron.
Friesl.
Zeel.
Friesl.
Dr.
Friesl.
Utr.
Utr.
N.-Br.
z.-tr.
N.-Br.
N.-H.
Limb.
2..H.
N.-Br.
z.-H.
N.-Br.
Over.
Zeel.
Friesl.
Gron.
N.-Br.
Geld.
Over.
Over.
Limb.

N.-H.
N.-Br.
Utr.
Gron.
N.-H.
Z.-}I.
N..H.
Zeel.
Geld.
2..H.
Z.-}l.
Friesl.
N.-Br.
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Stellendam.
SteveosrreeÉ.
Stiphout.
Stolwijk.
Stompwijk.
Stoppeldijk.
Stoutenburg.
Stramproij.
Streelkerk.
Strijcn.
Susteren.
Swalmen.
Sijbekarspel.

Z.-II.
Limb.
N.-Br.
2..H.
Z.-}l.
Zeel.
Utr.
Limb.
z.-}l.
z.-}l.
Limb.
Limb.
N.-H.

Limb.
Gron.
N.-Br.
Gron.
N.-H.
N.-Br.
N.-H.
ZeeI.
Limb.
Geld.
z.-}I.
Utr.
Friesl.
N.-Br.
Over.
Utr.
N.-H,

Limb.
Geld.
N.-Br.
N.-Br.
N.-H.
N.-H.
Gron.
Gron.
Limb.
Gron.
N.-H.
Limb.
N.-H.
Gron.

Tegelen.
Ten Boer.
Terheijden.
Termunten.
Terschelli.g.
Teteringen.
Texel.
T.holen.
Thorn.
Tiel.
Tienhoven.
Tienhoven.
Tietjerksteradeel.
Trlburg.
Tubbergen.
TuIl en 't Waal.
Twisk.

Ubach-over-Worms,
Ubbergen.
Uden,
Udenhout.
Uitgeest.
Uithoorn.
Uithurzen.
Uithuizermeeden.
Ulestraten.
Ulrum.
Urk.
Urmond.
Ursem.
Usquert.
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Gi:o
o
É

o
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Eio
bo
É
oo

z6

4+

58
34
58
3r
r.4

4Í
20

35
+7
48
29
t4
5r
29
24

49
33
33
Í4
3r
44
r4
46
45
39
39
35
32

44
r6
29

48
5r
33
27

32

32

3r
3r
ftt
lt,
59

[;lingeradeel.
Utrecht.

Voorst.

Vordea.

Vaals.
Valburg.
Valkenburg.
Valkenburg.
Valkenswaard.
Varik.
Veen.
Veendam.
Veeneadaal.
Veere.
Veghel.
Veldhoven c.a.
Veldhuizen.
Velp.
Velsen.
Venhuizen.
Venlo.
Venraij.
Vessem c.a.
Veur,
Vianen.
Vierlingsbeek.
Vierpolders.
Vinkeveen en Waverveetr.
Vlaardingen.
Maardinger-Ambacht.
Magtwedde.
Medder.
Meuten.
Vlieland.
VIijmen.
vlissingen.
Vlist.
Vlodrop.
Voerendaal.
Vollenhove (Ambt-).
Vollenhove (Stad-).
Voorburg.
Voorhout.
Voorschoteo.

Utr

Geld.

z.-}t.
N.-Br,
Geld.
N.-Br,
Gron.
Utr.
Zeel.
N.-Br,

Geld.

N.-Br.
Utr.
N.-Br.
N.-H.
N.-H.
Limb.
Limb.
N.-Br.
z.-}I.
Z.-}l,
N.-Br.
z.-}l.
Utr.
z.-}l.
z.-IÍ.
Gron.
DÍ.
Utr.
N.-H.
N.-Br.
Zeel.
z.-II.
Limb.
Limb.
Over.
Over.
Z.-}I.
z.-}I.
z.-H..

-3r4-
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GEMEENTEN

Vreeland.
Vreeswijk.
Vries.
Vriezenveen.
Vrijhoeve-Capelle.
Vrouwonpolder.
Vught.
Vuren.

Waalre.

Westerhoven.
'Westervoort.

Westka,pelle.
Westmaas.
Weststellingwerf .

Westwoud.
Westzaau.
'Wierden.
'Wieringen.
'Wieringermeer-polder.
'Wieringerwaard.

Wijchen.
Wijdenes.
'Wijdewormer.

Wijhe.
wijk (De).
ïS/ijk aan Zee en Duin.
Wij k-bij-Duurstede.
\ilijk en Aalburg.
Wijlre.
Wij mbritseradeel.
'Wijnandsrade.

\ffijngaarden.
ri9ildervank.
Willemstad.
Willeskop.
\trillige-Langerak.
\Milnis.
'Wilsum.

Winkel.
Winschoten.
Winsum.
Winterswijk.
Wisch.
Wissekerke.
\trittem.
Woensdrecht.
'Woerden.
'Wognum.
'Wolphaartsdijk.

Wonseradeel.
Workum.
'Wormer.
'Wormerveer.

Woubrugge.
Woudenberg.

Utr.
Utr.
Dr.
Over.
N.-Br
Zeel.
N.-Br
Geld.

N.-Br,
N.-Br,
Zeel.
C,eld.
Z.-H'.
z.-H.
Geld.
Geld.
Geld.
Over.
N.-Br
Lim.b.
N.-H.
Gron.
N.-H.
z.-}t.
C'eId.
N.-Br.
z.-}I.
z.-}l.
ZeeL.

Groa.
Over.
Limb.
N.-H.
N,.H.
Geld.
Zeel.
N.-Br.
N.-Br.
Utr.
N..H.
Limb.
Utr.
Friesl.
Zeel.
Dr.

45
44

7

43
29

48
29
20

t4
29

56
4t
5r
2Í
41

47
4t
32
t+
33
37
3o

I

3r
59
29

5o
55
35
43
33
45
45
36
56
20
20

44
49
33
44
r6
54

7

N.-Br
C,€ld.
Zeel.
Z.-}l.

Waalvdjk.
'Waa,rde.

Waa,rdenburg.
'Waarder.
rvYaddinxveen.

Wadenoijen.
Wageningen.
'Wamel.
'Wanneperveen.

Wanroij.
Wanssum.
'Wa,rder.

WarfÍum.
Warmenhuizen.
'Warmoad.
'Warnsveld.

lilaspik.
'Wassenaar.

Wateringen.
Waterlandkerkje.
Wedde.
Weerselo.
Weert.
'Weesp.

Weesperkarspel.
Wehl.
Werreldinge.
'Werken (de) en Sleeuwijk
'Werkendam.
.WerlhOveA.

'Wervershoof.
'Wessem.

Westbroek.
'Westdongeradeel.
'Westdorpe.
'W'esterbork.

Friesl.
N..H.
N.-H.
Over.
N.-H.
N.-H.
N..H.
Geld.
N,-H.
N.-H.
Over,
Dr.
N.-H.
Utr.
N.-Br.
LiEb.
Friesl.
Limb.
z.-}I.
Gron.
N.-Br.
Utr.
Utr.
Utr.
Over.
N.-H,
Gron.
Gron.
Geld.
Geld.
Zeel.
Limb.
N.-Br.
z.-}l.
N..H.
ZeeL.

Friesl.
Friesl.
N.-H.
N.-H.
z.-}I.
Utr.
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GEMEENTEN,

Gi

o
É

ok
È

GEMEENTEN

rio
ào
d
ooE

3r
40
48
57
35
5+

I

3o
+6

7
I

32
55
4+
20

9
59
49

+6
32
r3
57
6o
6o

Ei:o

É

À

Woudrichem
'Wouw.

Yerseke.

Zaa,mslag.
Zaan.dem.
Zaard,ijk.
Zalk en Veecaten.
Zaltbommel.
Zandt ('t).
Zandvoort.
Zeelar.d.
Zegveld.
Zegwaard.
Zeist.
Zelhem.
Zevenar.
Zevenbergen.
Zevenhoven.
Zevenhtizet.
Zíerikzee.
Zijpe.
Zoele*
Zoetetmeer.

Zoeterwoude.
Zonnemaire.
Zoutelande.
Zuid-Beijerland.
Zuidbroek.
Zuiddorpe.
Zuid- en Noord-Schermer.
Zuidhorn.
Zuidland.
Zuidlaren.
Zuid-Scharwoude.
Zuidwolde.
Zfidzarl.de.
Zuileo.
Zuilichem.
Zundert,
Zutphen.
Zwzag.
Zwammerdam.
Zwartewaal.
Zwartsluis.
Zweelo.
Zwijndrecht.
Zwolle.
Zwollerkerspel.

N.-Br
N.-Br

Zeel.

z.-}Í.
Zeel.
Zeel.
Z.-}l.
Gron.
Zeel.
N.-H.
Gron.
Z.-}l.
Dr.
N.-H.
Dr.
Zeel.
Utr.
Geld.
N.-Br,
G€ld.
N..H.
z.-H.
Z.-IJ,
Over.
Dr.
z.-H.
Over.
Over.

20
8

56

54
53
53
6o

+r
3o
24
29

5r

44
36

6

9

2l
4o

I

4r

Zeel.
N.-H.
N..H.
Over.
Geld.
Gron.
N.-H.
N.-Br
Utr.
Z.-}I.
Utr.
Geld.
Geld.
N.-Br
z.-}j.
Z.-rl,
Zeel.
N.-H,
Geld.
Z.-}I,

Eio
bD
É
o
0)
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BIJLAGE IV

ALPHABETISCH REGISTER.

AangiÍte van besmettelijke ziekten
AangiÍte van geboorte en van levenloos geborenen

Abonnement o,p de handelingen der Maatschappij
AboÉus criminalis
Adjunct-iaspecteurs en -inspectrices
AdveÉeeren
AÍdeelingen, inrichting der -

A
. 268
. 286

..r97
54, 285
,.262

óo

3r
AÍdeelingen, namea der 

-AÍdeelingsraad
AÍgevaardigden ter alger4eene vergadering
Algemeene aÍdeelingsziekenÍondsen
Algemeen bindende besluiten
Algemeen bindend besluit: geneeskundige cotrtroleurs
Algemeen biqdend besluit: Midden-stardsziekteverzekering , r53,
Algemeeobindendbesluit:ziekenfondsen .,...20,
Algemeene vergadering
Algemeene vergaderingeq van 1849 aÍ . .

Ambten en betrekkingen, de voorwaarden der voortraaÍnste geneeskundige -
Ambtenaar, vast en tijdelijk . . . t22,
Ambtenaa,r, defiuitie varr -Ambtenaren-Organisatie Mij. . 36,
Ambtseed

32
. r88

88,

295

3r

t67
172

r7r
t67

3o
25

239
Í36
r34

38

5r

r27
II9
t26
t23
t23
r6r
95

t?l
281

208

A.P.I,M.
Apothekersbedrijf der
Arbeidersconflict
Arbeidscontract ,

Arbeidsongeschikthe id

'ïï:"ïï:"ï.'::":ï':'ï:
2Í

. . 245, z8t
..r23

88

97
Armenarts en gemeentearts
Armendokters
Armenpraktijk en gemeentepraktijk
Armenpraktijk en ziekenfoadsstrijd
Armenwet rgrz
Arrondissemeuts-aÉ sen

Artikel r638ij B.\il.
Arts-ambtenaar
Artsdiploma: viseereu
Artsencursussen . .

Arts en l1let .

Attesten bij ziekte oÍ overlijden
Auto-embleem

. 294

91, rol
, r44

-3Í7-



B

Belgen (gemeeategeneeskundigea)

Belasting - Inkomsteo
Belasting - Personeele

Benoeming voor armenpraktijk
Benoeming voor doodschouw

Benoeming voor kosteloozc vaccinatie
Beroepseod
Beroepsgeheim
Beroepsvereeniging
Besmettelijko ziektea, Voorschriften omtrent -Bestuur der H. C.

Bestuurseisch
Betaling voor keuring va.:r ambtenaren
Beukers, C. M. -
Bevocgd gerechtelijk geneeskundige

Bewedigings-Comm issie
Bewijs van aandeel, renteloos
Bibliothecarissen der Maatschappij
Bibliotheek, sociaal-medische -Bindende besluiten van de aÍdeelirgen
Bindende bqsluiten va.n de Maatschappij
Blooker
Boekerij
Boereu-Ooderlinge Nationale
Boorbaavc .

Boerlage
Boer Vervoorn, A. de -Broeksmit
Bruinsma, G. W.
Buitengeworo algemeene vergadering
Buitenleden eener afdeelitrs
Bureau der Maatschappij
Bureau voor het waarnemetr van praktijken r97

r99

55
244
215

r45
287

290
rz8
t30
r30

' ' 5z' z8o

53, ro8, 285
r9

268
z18
r68
r38
5o

r66
36

2t5
27

r96
173
r72
r46
t96
zz6
254

253
237

2t2

r53, 167,

Bureau voor het overdoen en overnernen van praktijken
Burger, H.
Burgerlijk geneeskundige dienst in Ned. Oost-Indië
Bijdrage aao de C.O.

c

CandidaatJeden der Maatschappij en ziekenfondsen
Centraal Beheer, coöperatieve vereeniging -Centraal laboratorium voor de volksgezondheid
Centraal Orgaan
Centrale commissie voor de beroepsbelangen.

'3;,

33,

r88
224

266
2t5
205

-3r8-



Centrale contmissie en Nederlandsch tijdschriÍt voor geneeskunde

Centrale werkgevers risico-bank
Ceotrale organisatie van ziekenfondsen
Cohen, Ali -Collegialiteit en specialisten
Commissie van beheer ondersteuningsfonds

,, , ceDtrale - voor de beroepsbelaugen
inzake de practische vorming van den geneesheer

inzake voortgezet geneeskundig onderwijs . .

,, voor sociaal hygiënische aangelegenheden

,, itzake medische statistiek
,, van advies inzake Iudische geneeskuqdige aangelegenheden

Commissies in den gezondheidsraad

Concurrentie (artseu en vroedwouwen) . . .

Congres, Nederlandsch - voor opeabare gezondheidsregeling
Congres, Nederlaodsch natuur- en geneeskundig -
Consultatiebureaux voor geslachtsziekten
Consultatiebureaux voor lijders aan tuberculose, richtlijnen
Consultatiebureaux voor zuigelingen (kleuters), richtlijnen
Contröle, algemeene regeleo bij ziekte en ongeval . .

ContröIe (bindend besluit) . . 97,
Contröle en ziekenbriefjes . 90,
Controleerend etr behandelend geneesheer (algemeene regelen betreffende de

verhouding)
Controleerend geneeskundigen en verzekeringsmaatschappijen
Correspondeutetr van het ondersteuningsfonds
Couranten, schrijven in -

D

Dagbladpers, de Nederlandsche -Daniëls, C. E. -Declaratoren
Dentz
Deskundigea en getuigen iu strafzaken, tarieven voor geneeskundigen

Dichotomie
Dienstgeheim
Diepen, H. A.
Directeur-generaal vau de volksgezondheid
Districten, iudeeling van
Dodonaeus
Doel der Maatschappij
Doktersfondsen....rgr,
Donders, Frans Cornelis - . t4,
Doodsoorzaak en levensverzekeringmaatschapliij 54, 72, 75, 78, 87,
Doyer J. J. Th.
Duitschers ígemeentegeneeskuudigen)

233
230
2t5

r5
Í17
r93
205
207

zo8
209
2tl
214
264
Í49
252

252

64

2o6
206
r03
ro6
roo

ro3

94
r95

58

58
25+

6g
197

283
tt2
5r
49

257

303
255

27

r92
I5

to2
2l

-3rg-
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E

Eereleden der Maatschappij
Eereleden eener aÍdeeling
Eerste Hollandsche Maatschappij voor Levensverzekering
Eindstemming (referendum)

Erkende vereenigingen
Evers, J. C. G.-
Examen voor vroedvrouw
Eyk, H. H. van -.

30, 39
3r
7o

3r
38, r74, zt7

t4, 15

..r50
248, 294

.,t37
36

78, 8r

F

Fabrieksartsen
Financieele commissie .

Formulieren voor keuringen

G

Gedenkboek der Maatschappij
Geldmiddeleo der Maatschappij
Gemaskeerde Íinaocieele ziekenÍonds-onderuemingen
Gemeente-ambtenaar en rechtspositie
Gemeentearts en armenarts
Gemeentebesturen en -geneesheeren

Gemeentelijk-geneeskundige diensten (salarisseu)

Gemeenten, lijst van alle - in Nederland
Gemeentepraktijk en armerpraktijk
Gemeenteraad
Geneeskundig schooltoezicht 24,

Geneeskundig staatstoezicht
Geneeskundi ge ambteoaren
Geneeskundige attesten
Geneeskundíge contróle
Geneeskundige controleurs (biudend besluit)
Geoeeskundige dieost der landmacht (salarissen)

Geneeskundige gymnastiek
Geneesmiddelen, door specialisten voorgeschreven voor armlastigen
Genootschap voor heilgymnastiek en massage

Gerechtelijk geneeskundig onderzoek
Geschiedenis der genees-, natuur- en wiskunde, I{et genootschap voor
Geschillen en raad van beroep
Geslachtsziekten, Nederlandsche vereeniging tot bestrijding der -
GespeciÍiceerde rekening
Getuigenisplicht en verschoooingsrecht
Gezondheidscommissies
Gezondheidscongres
Gezondheidsraad
Gonorrhoe-bestrij ding

20,

r33,

90,
s8,

48,

202
200

93
,2r
tt9
II9
239

304
II9
t22
2tI
256
r33

98
r03
772

24r
66

r22
6S

r58
254

204
63

r56
282

262

252

257

6I
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Goudsmit J.
Grensgemeenten
Grenzen der aÍdeelingeo

Grenzen der districten
Groepsvergaderingen
Groll
Guye

Handelingen der Maatschappij
Handelsregister en apotheekhoudend-geaeeskundigen
Hartogh, A. F. K. -Heilgymnastiek . .

Herhaliogsonderwijs voor woedwouwen . . .

Heije, Jan Pieter -Heynsius, C. E. -Hoek
Hollandsche Sociëteit van levensverzekeringen

2Í

" r+4

..295

..303

..2r7
...253

H

..253

r97
246

6S

"'r49
..13,14

7o
253

7t
r5

79, r40

32

..259
.-17,18

77
. . III
..... rr7

....ro8
33, 2r4

....2t5
5o

. 287

214
287

. rr8,

. rr8,

. rr8,

73

Homoet, J. J.
Honoraria voor keuringen .

Hoofdbestuur, samenstelling -
HooÍdinspecteurs van de volksgezondheid
Huet
Huisarts-attesten
Huisarts/kinderarts
Huisarts en polikliniek-arts
Huisartsen en specialisten
Huisartsen- en Specialisten-commissie
Huisartsen-organisatie met het centraal orgaan
Huiszoekiag bij den aÉs . .

Hulpverleening (verplichte)

IJ
Indische geneeskundige aangelegenheden
Inkomstenbelasting
Inrichting der Maatschappij
Inspecteurs van de volksgezondheid
InstellingenderMaatschappij. . . . ,

Instituut der volksgezondheid
Instructie voor de doodschouw
Instructie voor de kostelooze inenting
Instructie voor deu schoolarts
Instructies voor de a,rmenpraktijk
Internationaal Contact
Iavaliditeitsverzekering vaa geneeskuudigeu

r30
r30
I3I
tz8
2l

235
273Invaliditeitswet

-32r-
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fnwonende arbeiders
Iterson, vaD - . .

Jenner . .

Journalistiek
Jubileerende ambtgenooteu

88,287

K
Keuring van ambtena^reÀ . .

Keuring van chaufleurs .

Keuring levensverzekeringmaatschappijen
Keuring militie en landstorm
Kinderartsen
Klachteq over Ífmen-patiënten
Klachten-commissie (spoorwegartseu)
Krankzinnigengestichten (salarissen)
Krankzinnigenwet .

KunstÍouten
Kwakzalverij

L
Laennec . . . .254
Landbouw-onderlinge,centrale ....23r

253

255

59
r95

Langerhuizen, P. -Ledental
Leer, S. A. van 

-Leerling-woedwouweu
59

....r48

vereenrgrngen

""239
....240
. 27r

46
57

. 7t

254

r3
286

4o
6g
29

r7+

r38
r42

76
r43
rIr
122

r83
2r9
r88

40
65

237

Leersum, van -Lespinasse, A. F. H de -Levenloos geborenen, aangiÍte van geboorte en van .

Levensbeschrijvingen van overleden leden der Mij.
Levensverzekeringmaatschapprjetr
Lidmaatschap der Maatschapprj . .

Lijst vau bindende besluiten van afdeelingen en erkende

M
Maatschappelijke besluiten
Maatschappij en Rijksverzekeriugsbank
Maatschappij-ZiekenÍondsen
Man, de 

-
Massage

Meulen, F. vaD der -Meijers, E. M.
Middenstand, zíekteverzekering voor den
Milita,ir geneeskundige dieust in Ned. Oost-Iadië (salarissen)
Misdaad en gerechtelijke geneeskunde

Model formulierer voor poliklinieken
Model huishoudelijk reglement aÍdeelingen
Model instructies voor de armenpraktijk

..t21
t53, t7t
..242
.. 160

. . rr8
39

127

-aoo-



Model instructie voor doodschouw

Model instructie voor kostelooze inenting
Molewater, J. B.-.
Mulder, Gerrit Jatr-
MijnwerkersÍonds, het Àlgemeen

N

Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde

Nevenbetrekking
Nierop, Christiaatr van-
Nieuw opgerichte ziekenfondsen

Parafeeringskaarten
Penningmeesters der Maatschappij van
Pensioengerechtigd arts
Pensioen-risico
Pensioenwet en arts-ambtenaar
Pers, de
Pers, zondea der 

-

1849 af

' r30
. r30
14, 15

t4
. .233

233
r33
r3

t87

Í56
27

r35
232

r33

58

56

o
Ockerse, F.M.- r8
Officieren van gezondheid, rechtstoestand van r34

Oflicieren van gezondheid der Kon. Marine (salarissen) . 243

Onderlingbeheerdeziekenfondsen(bindendebesluiten),r74, r75,r8z
Onderlinge verzekering-maatschappij van geneeskundigen tegen de geldelijke

gevolgenvanlnvaliditeit ..,.235
Ondersteuningsfonds . r93
Ongevallenwet . . 27r
Onkosten afvaardiging naar de algemeene vergadering 32
Ontslag uit de armenpraktijk . . t2S
Onverkiesbaarheid tot raadslid . t22
Oorlogsprophylaxis . 24

Opleiding der woedwouwen r48
Oprichting der Maatschappij 13

Orgaan der Maatschappij . . 23J
Orth, J. 163

Orthopaedie etr massage 65

Overeenkomst met eeu apotheker . z8t
Overeenkomsten met instellingen op ziekenfondsgebied r88
Overeenkomsten met andere lichamen . . 2Í9
Overlijden, verklaringen to7
Overnemen van praktijk in Nederland r99

P
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Personeel, geneesk. bebandeling van inwonend
Personeele belasting
Pharmaceutische hulp
Pharmacie, Ned. maatschappij ter bevordering der - .

Plaatselijke commissiëa van geneeskundig toevoorzigt .

Plaatsvervangers
Placzek
Plichten der leden
Poliklinieken
Praktische vorming van den geneesheer, De blijvende commissie inzake de
Praktizeereode aÉsen en centraal laboratorium
Provinciale commissiën van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt .

Prijswagen
Publicatie der centrale commissie over attesten

R

Raad van beroep
Raadslid, onverkiesbaarheid van gemeentelijken lijkschouwer en vaccinateur

tot -Radeo van arbeid .223,
Radenwet
Ramaer, lan Nicolaas- 14,
Rapporten der Maatschappij vanaf t8S7
Rechten der leden
Rechtsgeldigheid van bindende aÍdeelings-besluiten
Rechtspraak 3t,2o3,
Rechtstoestand van geneeskundige ambtenaren
Rechtstoestaud van ofÍicieren vatr gezondheid

Reclame
ReÍerendum 3r,
Reglement van het Bureau voor 'Waarnemirg

Reisbesluit 1916

Rekening, recht van den patiënt op gespecificeerde

Religieuze ziekenÍondsen
Revue internationale
Richter, Herman Eberhard
Ripert, G. -
Risico-bank
Rijksiastituut voor Pharmaco-therapeutisch onderzoek
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
Rijkskweekscholen voor woedwouwen
Rijksverzekeringsbank en Maatschappij .

Rijksverzekeringsbank (salarissen)

s

Salarissen va.o geneeskundige ambtenarea

- 324

287

z9
r90
r gto

256
r96
r63

3o
tt2
207

266
255

20

98

203

t22
277

273

r93

29

r73
290
II9
r34
60

t67
r98
284
r56
t87
2Í
r9

46
230
25r
266

r50
2Í9
239

240



Scheepsgeneesheeren (salarisseD)

Sóending van geheim

Schevichaven, S. R. J. van-
Schneevoogt, G. E. Voorhelm 

-
Schoolarts, Instructie voor den

Schoolartsendienst (salarissen)

Schooltoezicht, geneeskundi g

Secret médical absolu

Secretariaat der Maatschappij
S ecretarissen der Maatschappij
Sexueele hygiëne (tijdschriÍt)
Sikkel, À. - Azn. . .

i'i'

..245
52, 285

73
. 13, 16

. I3I

. 240
24, 2to

73

van aÍ.

r5
6r

27

63

r8, r9, r58

5)
63, 68

. 209

,.196
.15
. 27r

.73
,.122
,.ro3
..2Í+

.35
,.tÍ2

. 237

.40

. I13

.....21
strafzaken 283
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