




*ÀÍ .:'l

rj r.1i i.-{

rE ri't t' 
,Ë'

li

..1

:):



N
I

1

i

ARTSENBOEKIE
l92t

ONDER REDACTIE VAN

Dn. H. H. VAN EYK sx Dn. H. PINKHOF

UITGEGEVEN VANVEGE DE

Nederlandsche Maatschappii tot
bevordering der Geneeskunst

ONDER TOEZICHT VAN HET

TIOOFDBESTUUR DER MAAT§CHAPPIJ





U

INHOUD.

\íoord vooraf

Oprnerkingen bii de tweede uitgave

HOOFDSTUK I.

De inrichting der Maatschappii.

1. Kort geschiedkundig overzicht 11

2. Doel en streven der Nederlandsche Maatschappil tot bevordering der
Geneeskunst 28

3. De inrichtins der Moatschappii 2S

HOOFDSTUK II.

Besluiten en Conclusies.

N
i

Blz.

7

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

L4.

À. Van de Maatschappii.

Levensbeschrilvingen van overleden leden der Maatschappii .

Staatstoezicht en veröntwoordeliikheid van den arts .

Strafrechterliike verantwoordeliikheid van den arts

Getuigenisplicht en verschooningsrecht

Àbortus criminalis

De Pers

Syphilis en gonorrhoe .

Orthopaedie en massage

Levensverzekeringmaatschappijen .

Arbeidscontract ,

Ziekenbriefies en contróle

Huisartsen cn specialisten

Poliklinieken

Instructies voor den geneeskundige belast met de armenpraktilk, met
de kostelooze inenting en met de doodschouw, en voor de vroed-
vrouw belast met de verloskundige armenpraktiik .

33

33

39

43

46

60

61

bö

68

78

80

93

95

101

-3-



16.

16,

17,

18.

19.

20.

1.

o

Geneeskundige ambtenoren. .

Keuring van ambtenaren .

Grensgemeenten.

Vroedvrouwen

Ziekteverzekering voor den middenstand

Gerechteliik geneeskundig onderzoek

B. Van de Afdeelingen.

Bindende besluiten ,

Maatschappeliike besluiten

119

t22
t26
128

tu
r37

HOOFDSTUK III.

Ziekenfondswezen.

1. Algemeen wenscheliike voorwaarden voor ziekenfondsen .

2, Àlgemeen bindende besluiten .

3. \íerkplan op ziekenfondsgebied

HOOFDSTUK IV.

De instellingen der Maatschappii.

Het ondersteuningsfonds,

De boekerii

Sociaal-medische bibliotheek

De handelingen der Nederlandsche Maatsehappii tot bevordering der
geneeskunst . .

Het informatie-bureau voor Nederland '

,, Nederlandsch Oost-lndië

Het maatschappeliik fonds

De raad van beroep

De centrale commissie voor de beroepsbelangen .

De bliivende commissie inzake de praktische vorming van den geneesheer

De bliivende commissie inzake voortgezet geneeskundig onderwiis

De commissie voor sociaal-hygienische aangelegenheden

De commissie inzake medische statistiek .

De commissie van advies inzake lndische geneeskundige aangeleqen-
heden | .

De organisaties in de Maatschappij.

À. De huisartsen-orgönisatie met het centraöl orgdön

8. De specialisten-organisotie .

146

1ó4

166

161

163

1.

o

B.

4.

5.

6.

7.

8.

L
10.

11.

12.

13.

14.

15.

t7L
773

Lt4

t74
776

t79
179

180

181

183

183

185

187

189

È

-4-

190

198



HOOFDSTUK V.

Overeenkomsten met andere lichamen.

1, De Riiksverzekeringsbank .

2, De coöperatieve vereeniging Centraal Beheer

3. Het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde,

HOOFDSTUK VI.

Biivoegsel.

Onderlinge verzekeringmaatschappij van gcneeskundigen tegen de
geldeliike gevolgen van invaliditeit '
De Nederlandsche vereeniging von spoorwegaÍsen '
De voorwaarden der voornaamste geneeskundige ambten en be-
trekkingen

Het apothekersbedriif der opotheekhoudende geneeskundigen .

Nederlandsch congres voor openbare gezondheidsregeling. (Gezond-
heidscongres)

Het natuur- cn geneeskundig congres

De vereeniging voor geschiedenis der genees-, wis- en natuurkunde

Het instituut der volksgezondheid .

De verzekeringswetten (ongevallenwet en invaliditeitswet)

201

209

209

t.

il,

1il.

lv.

vt,
VII.

VIII.

tx.

ztt
2L3

2t5
222

226

w
229

230

241

BIJLÀCEN.

L De namen der afdeelingen in alphabetische volgorde genummerd;
bii elke afdeeling zijn vermeld de gemeenten, welke de afdeeling
samenstellcn

ll. De nummers der districten met vermelding dcr afdeelingen, waaruit
elk district bestoat

Ill. Een liist van alle gemeenten in Nederland met vermelding der provincie
waarin zil liggen en het nummer der afdeeling waartoe zii behooren.

Àlphabetisch register.

KaaÉ van Nederland met aanduiding van ofdeelingen en districten,

246

264

266

277

-5-



t-^

Í'



N
\

Voord vooraf.

Dit boekie is samengesteld naar aanleiding van een behoefte,
welke gevoeld werd door de Nederlandsche maatschappij 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 af-
deelingen Rotterdam en O. en Delft en O., en de uitwerking
van dit voorstel werd door het hoofdbestuur opgedragen aan
ondergeteekenden.

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

10 de redactie van het uit te geven boekie uit de onder-
geteekenden te doen bestaan en hun het recht te verleenen,
zoo noodig, zich een derde lid toe te voegen;

20 de uitgave te doen geschieden op kosten van de Maat-
schappii, en

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

Dit boekie kan in tol van vraogstukken den arts tot gids
dienen. Het beschriift de inrichting en de resultaten van het
werk der Nederlandsche maatschappii tot bevordering der
geneeskunst, het lichaam, dat op dit oogenblik reeds meer dan
950/o der Nederlandsche artsen onder ziin leden telt. De besluiten
en conclusies, door de Maatschappii in den loop der iaren
genomen en vastgesteld, vormen voor ons land een groot deel
der geneeskundige gedragsleer, die geworden en gegroeid is
in dien tiid, weloverwogen en ampel bestudeerd, gewikt en
overdacht, geen kunstproduct, maar ontstaan op historischen
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bodem, zich vervormend en verbeterend in overeenstemming
met de sociale ontwikkeling van ons volk.

Maar behalve deze besluiten en conclusies kan de arts in
dit boekie vinden veel van wat hii niet weet en toch in het
practische leven noodig heeft, wil hii niet komen te staan in
de achterste riien in de maatschappii en een slachtoÍfer worden
van de omstandigheden. \iíant dit moet de ionge arts wèl
beseffen, dat in ons tegenwoordig maatschappeliik bestaan
alléén kracht kan uitgaan van de eendrachtige samenwerking,
van een vereeniging van vakgenooten, 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 Maatschappii, doordrongen van het
belang dier samenwerking, dit boekie ter kennismaking aanbiedt
aan den Nederlandschen arts. Hii, die ziin belang en het alge.
meen belang goed begriipt, zal dan ook overtuigd ziin van het
nut zich aan te sluiten als lid bii de Nederlandsche maatschappii
tot bevordering der geneeskunst. De inhoud dezer bladziiden
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 maatschappeliik
bestaan is men gewoonliik lid van tal van vereenigingen. Toch
komt het zoo dikwiils voor, dat de leden van een vereeniging
de belangen dier vereeniging vergeten te verdedigen en voor
te staan in andere corporaties. fuist, indien dit meer in het oog
werd gehouden, zou de samenwerking dier verschillende lichamen
meer vruchten ofwerpen voor het algemeen welziin.

Behalve een inhoudsopgave, hebben ondergeteekenden aan

het boekie toegevoegd verschillende biilagen, benevens een
uitgebreiden klapper. Het voornemen bestaat iaarliiks een
supplement te doen verschijnen met wiizigingen en toevoegingen,
dat aan de artsen zal worden toegezonden.

Ten slotte houden zii zich ten zeerste aanbevolen voor op-
en aanmerkingen, ten einde daarmede bii de uitgave van sup-
plementen rekening te houden.

H. H. VÀN EYK
Den Haag,

luli 1915 C. F. SCHREVE.
Amsterdam.
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Opmerkingen b[i de tweede uitgave.

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

In deze uitgave ziin niet meer genoemd de namen der
commissieleden. De voortdurende wisseling van personen, die
zitting hebben in de verschillende commissies, heeft het ver-
keerde hiervan doen inzien. Daarom is in elk boekie een losse
liist dier leden gelegd, die aangeeft hoe de commissies bii de
verschijning dezer uitgave zijn samengesteld.

Voorts is ook, waar het kon, meer gewezen op hetgeen de
Maatschappii op wetenschappeliik gebied deed en doet.

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

De redactie zegt allen, die zoo vriendelijk waren opmerkingeo
te maken en inlichtingen te verstrekken, harteliik dank en houdt
zich bii voortduring oanbevolen voor opmerkingen.

Dr. H. H. VAN EyK. luli 1921 Dr. H. PINKHOF
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HOOFDSTUK I

I)e inrichting der Maatschappij.

1. KoÉ gerchiedkundig ovcrzicht.

(Literotuur: ArchieÍ voor seneeskunde, 184O deel V, bl.2l4; Tiidschrift der
Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, 1850, bl. 13

T. 1899, ll, bl. 53; T. 1902 l, bl. 1082; T. 1908, l, bl. 581.) )

De Nederlandsche maatschappii tot bevordering der genees-
kunst werd opgericht den 27.n October 1848. De stoot daartoe is
uitgegaan van den geneeskundigen kring te Zutphen op voorstel
van ziin lid Dr. A. F. H. de Lespinasse te Vaassen, terwiil
ook reeds Cerrit f an Mulder, Christiaan van Nierop
en l. P. Heye er vóór dien tiid op hadden aangedrongen; de
laatste in de volgende bewoordingen:

,,Vat gii zoudt kunnen doen? Àlles, zoo gii krachtig en eenparig
tot de verbetering onzer geneeskundige instellingen wildet samenwerken,
en, met terziidestelling of opoffering van enkele tinten van verschil,
eenige groote en degeliike beginrelen wildet vaststellen, aankleven en
verkondigen.

En hoe ge dit zoudt kunnen en behooren te doen? Door u te ver-
eenigen en u, uit uw midden zelÍ, te doen vertegenwoordigen door
hen, die gij rekendet de hoogste wetenschappeliike kennis, de innigste
zucht voor vooruitgang en ontwikkeling, de onwankelbaarste geestkracht
in den striid van levenwekkende beginselen te bezitten."

Vóór de oprichting der Maatschoppii bestonden reeds genees-
kundige kringen, o. a. te Alkmaar, Àmsterdam, Àrnhem, 's-Craven-
hage, Oroningen, Rotterdam,Tiel, Utrecht, Zuidbroek, Zutphen enz.

De eerste voorzitter der Maatschappii was Dr. Gustav Eduard
Voorhelm Schneevoogt, door C. l.Mulder genoemd de
,,facile princeps", terwiil hii door B. J. Stokvis, in ziin feestrede

I Io dc litqatuuropgavc wordt oet T. bedocld hct Nederlaodsch tiidschrlft voor gcnekudc.

-11 -



bii het viiftigiarig bestaan der Maatschappii, werd betiteld als
de kunstvolle, nimmer gekunstelde ,,chormeur", die ziin kunst-
broeders en leerlingen geliikeliik bekoorde.

De eerste secretaris en mede-oprichter der Maatschappii was

fan Nicolaas Ramaer, geneesheer aan het krankzinnigen-
gesticht te Zutphen.

Tusschen deze beiden en met hen beiden stond f. C. G. Evers
als penningmeester, die door Stokvis aldus is beschreven: I. C.
C. Evers, de type van den practicus-empiricus, leuk, sceptisch,
scherpzinnig, een geraffineerd waarnemer, maar ook een gerafÍi-
neerd spotter met de tekortkomingen van theoretische bespie-
gelingen en onriipe verklaringen. Evers, die echter noch voor
Ramaer noch voor Schneevoogt onderdeed, waar het de
verheerliiking van de ionge, frissche gezondheidsleer en de ver-
heffing van den stand der geneeskundigen gold,

Naast dit triumviraat, de voorloopige, en natuurliik later bliivende
leden van het hooÍdbestuur, moeten nog de beide andere later
benoemde voorloopige leden van het hoofdbestuur genoemd
worden, nameliik de groote Cerrit Jan Mulder, de orv€r-
murwbare, onverbiddeliike tegenstander van Thorbecke, die in
een ziiner gevleugelde woorden de in Den Haag biieenkomende
volksvertegenwoordigers als deskundigen wel Staten-Ceneraal
wilde noemen, mits men dan ook aan de algemeene vergadering
onzer Maatschappii als die eener samenkomst van deskundigen
den naam van Staten-Speciaal 9af; en als laatste f. B. Mole-
water, geneesheer aan het stedeliik Ziekenhuis te Rotterdam,
van wien Stokvis deze woorden, hooghartig klinkend voor dien
tiid, aanhaalt: ,,dat een ziekenhuis in ziin geheel beschouwd
moet worden als één groot samengesteld geneesmiddel, dat als
zoodanig geheel in de hand van den geneesheer moet gegeven
ziin en alleen onder ziin oppermachtige leiding geheel gunstig
vermag te werken",

Naast hen werden in de eerste algemeene vergadering van
1849 nog andere hoofdbestuursleden benoemd. Àllereerst Frans
Cornelis Donders, de beroemde schepper der nieuwere
oogheelkunde en de heerscher op het gebied der physiologie;
voorts Jan Pieter Heye, de doctor-dichter-denker, de geeste-
liike vader der nieuwe geneeskundige Staatsregeling van 1865,

maar ook van onze Maatschappii, waarvan hii 13 iaar lang
hoofdbestuurder-secretaris was en tevens haar ziel en leidsman;

-12-
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Ali Cohen, de Groninger doctor, bekend als statisticus en

historicus; N. D. Sybrandi, de Àmsterdamsche geneesheer,
eerste bibliothecaris der Maatschappii; l. ]. Homoet, de be-
kende geneesheer te Àrnhem, die op 8l-iarigen leeftiid door
Stokvis op de §Qste 6lgsrneene vergadering werd toegesproken
met de woorden: ,,Cii, dien de liefde voor de menschheid
steeds schiint te veriongen, ziit het ideaal eens priesters van
Askleipios"; en ten slotte de niet minder bekende chirurg P.

van Vollenhoven te Amsterdam.
Van belang voor de geschiedenis onzer Maatschappii is een

rapport eener commissie uit de Maatschappii, nameliik van die
voor,,Geneeskundige Politie en Openbare Gezondheidsregeling",
ongeveer in 1850 benoemd. De leden dier commissie waren
Evers, Molewater en Donders.

,,Caat men na", zoo schriift zii in haar eerste Rapport, ,,hoe innig de

algemeene gezondheid verbonden is met de meeste maatschappeliike
belongen, hoe al w6t tot onderhoud des levens, tot verhooging van

levensgenot, tot veredeling van den mensch kon strekken, door veel-
vuldige omstandigheden oorzaak kon worden van ziektc en vroegtiidigen
dood, dan gevoelt men hoc groot de invloed moet ziin, 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 gemeenschappeliike krachtvolle behandeling der" (het RappoÉ is

een halve eeuw oud) ,,sociole belangen, Vij moeten komen tot de kennis
van de nadeelen, voortspruitende uit algcmeene oorzaken, wii moeten
geraken tot de kennis von ziekteoorzaken, welke door bepaalde wetteliike
verordeningen kunnen worden verwijderd: wii moeten onderzoek doen
noar alle algemeene instellingen von opvoeding en weldadigheid, naor

allc inrichtingen tot herstel van gekrenkte gezondheid, naar alle ver-
ordeningen tot voorkomen en weren van besmettelijke ziektestoffen, naar
alle moatregelen tot voorkomen van bederf in spiis, drank en lucht.
Vruchtbaarder dan deze arbeid zal geen andere ziin. In haar is het
hoofdvoordeel te zoeken, dat uit onzen gemeenschappeliiken arbeid voor
de groote Maatschoppij kan voortspruiten,"

De wenschen van deze commissie ziin door bemiddeling der
Maatschappii in vele opzichten reeds vervuld en vele zullen in
de toekomst door eendrachtige somenwerking nog vervuld
kunnen worden,

Zoo is dan het woord van Donders: ,,dat de oprichting
der Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst
niet was een daad van zelfzucht, dat de striidleuze: verheffing
van den geneeskundigen stand in Nederland" tegeliikertiid

-13-



beteekende: ,,striid voor Neërlands volkswelvaart en volksgeluk"
bewaarheid. In de halve eeuw van hoar bestaan zegt
Stokvis in 1899 - heeft onze Maatschappii overal, waar het
de volksgezondheid, 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 voortreffeliike wiize de leiding genomen.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis !

Gaarne zou men stilstaan en eens rustig terugzien op het
verledene, wanneer men de bovengenoemde feestrede van
Stokvis leest, want iuist na het viiftigiarig bestaan der Maat-
schappii kwamen er veranderingen in de sociale verhoudingen,
langzaam beginnend, maar steeds in sneller tempo. Het was
een groot verlies voor onze Maatschappii, dat juist toen Stokvis
ons ontviel. Hii had voor onze Maatschappii nog zoo wonderveel
kunnen doen, deze laudator temporis acti.

Reeds in ziin laatste iaren werd het duideliik, dat ook de
Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst,
wilde zii zooals steeds aan haor doel bliiven beantwoorden, een
open oog zou moeten hebben voor de sociale veranderingen,
welke in de groote maatschappii zich begonnen te ontwikkelen,

Zii heelt getoond daarvoor een open oog te hebben.
Een kort overzicht van wat men zou kunnen noemen de

sociale ontwikkeling onzer Maatschappii moge daarom hier volgen.
In ziin openingsrede van de eerste algemeene vergadering

onzer Maatschappii in 1849 wees reeds Voorhelm Schnee-
voogt er op dat de taak der Maatschappii ook zou ziin
,,de beharti ging der belangen van de geneeskunst-
oefenaren".,,Hare roeping zal het zii n", zoo sprak hii,

,,het goede te ondersteunen, misbruiken te weren,
het verkeerde tegen te gaan. Door vereenigde
kracht en inspanning zal zii dit doen en daardoor
opnieuw het bewiis.leveren, dat op die wiize het doel
te bereiken is, waarnaar elk individu afzonderliik
tevergeefs zou streven". En iets verder zegt hii :,,Hoe
menige verhouding, \r\r'aarin de geneeskundige tot
den Staat gebragt was, werd niet vernederend
voor ziin stand, beleedigend voor ziin gevoel?
Hoe menige klagt, hoe menige wenk ter verbetering
ging niet te loor, bii gemis van de noodige kracht

-14-
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om tot de hooge regering door te dringen. Maar
ziet, tot één geheel gesloten en dat geheel bezield
met de eerliikste bedoelingen, toegerust met de
volledigste kennis, zal onze Maatschuppii op de
hervorming onzer geneeskundige staatsregeling en
op hare getrouwe toepassing dien invloed oef enen,
dien men van hare zedeliike kracht en van hare
ruimere middelen verrfl/achten mag".

Die meening van den eersten voorzitter onzer Maatschappii
werd gedeeld door de reglementscommissie van 1850, die over
de socia le belangen sprak. Moge al dooi de omstandigheden
de beoefening der geneeskundige wetenschap een hoofdschotel
hebben gevormd, mannen als Evers, Heye, Huet e.a. wezen
eveneens en bii voortduring op de sociale belangen van den
geneeskundigen stand, vooral waar het gold de geneeskundige
wetgeving, zoodat naast de beoefening der wetenschap de
Maatschappii gedurende de eerste twintig iaar van haar bestaan
mede in het teeken der herziening van die wetgeving stond.

Na de invoering der \iíetten van 1865 trad een reactie in,
welke in 1870 aan Stokvis deze worden in den mond legde:

,,Sedert de aanneming der nieuwe wetten, sedert de regeling onzer
geneeskundige toestanden, is (waarom het te verbloemen?) een soort
lauwheid, indifferentismus in onze Maatschappii niet te miskennen. Het
hoofddoel der Maotschappij was bereikt - zoo meenden velen - en nu

behoefde men wel nog niet naar huis te gaan, men kon nog wat bii
elkaar blijven, zooals reizigcrs, die gemeenschappeliik een gevaarliiken
tocht gedoan hebben, maar dat bii elkaor bliiven geschiedde meer uit
een soort van piëteit, dan op een rationeelen grond vtln samen-
ziln. Of ia! één grond, één overwegende reden van samenzijn was er.
Het behartigen der gemeenschoppeliike eigenbelangen, die de vis unita,
de vis unita fortior eischte.

Maar is inderdaad met de Vet van 1866 het doel onzer Maatschoppii
bereikt? ls die \íet de eindpaol op den weg der ontwikkeling van de
geneeskundige toestanden in Nederland, of is zii slechts een miilpaal ?
ls zii ,,for all ages", of vertegenwoordigt ook zii niet de wenschen en
begrippen van een bepoalde generatie van medici, onder bepoalde om-
standiqheden tot daad geworden? Onze Maatschoppii daarentegen wenscht
niet alleen voor het tegenwoordige geslacht, zii wenscht ook voor de
toekomende geslachten een punt van vereeniging te zijn. En dat kan zil
niet onders, dan door hoar vaandel tot bevordering der Oe-
neeskunst met alle kracht te blil ven vasthouden."

Eerst in 1874 stiigt weder het ledental der Maatschappii,
moar van af dit iaar tot op heden dan ook onafgebroken.
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Toch heeft het verzuim der Maatschappii in í865, om in ver-
band met de nieuwe geneeskundige wetgeving, ook de Maat-
schappii te herzien, zich langen tiid doen gevoelen, zoodat
Huet in 1881 te Zwolle nogmaals ten zeerste er op aandringt.
Hii zegt o.a.:

,,lnderdaad, de tii d is gekomen voor een even radicale ver-
andering van onze vergadering als die in onze medische toe-
standen heeft plaats gehad; de tijd is gekomen om ernstig te overwegen,
welk karakter die vergaderingen moeten öannemen; of zii zullen voort-
gdan met de sociale belangen der geneeskundigen op den
voorgrond te stellen, dan of zii een verzamelplaats moeten worden
voor allen, wien onze wetenschap lief is."

Maar hii wil de Maatschappij tot een zuiver wetenschappelijk
lichaam maken. ,,Celukkig", zegt Sikkel in 1902, ,,ging men
met H u e t niet mede. Het gevolg zou geweest ziin, dat wii
haar opnieuw hadden moeten stichten".

De aanleiding tot de reorganisatie der Maatschappii was een
urgent voorstel van de afdeeling 's-Gravenhage en O. in 1901.

Dit voorstel luidde:

,,De algemecne vergadering noodige het hoofdbestuur uit te onder-
zoeken - en van den uitslag mededeeling te doen - of de Maatschappii
onder de veranderde tiidsomstandigheden haar tegenwoordige inrichting
en wiize van werken dient te handhoven of beide behoort te herzien

in de richting vön een vakvereeniging."

Na discussie en vooral ook op aandrang van P rof. B. l.
Stokvis, die betoogde, dat de richting van het onderzoek
een onbepaalde, een onbeperkte moet ziin, liet men de laatste
woorden : in de richting van een vakvereeniging uit het voor-
stel 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.
Ziin poging had een negatief resultaat voor ziin oorspronkeliik
doel, maar is toch de stoot geweest om aan de reorganisatie
rn de Maatschappii spoed bii te zetten. .Het was nameliik S i k k e l,

die op dat oogenblik op de bres sprong en door het indienen
van een motie, in de vergadering voor een op te richten artsen-
bond, betoogde, dat wat nu sommigen buiten de Maatschappii
wilden gaan doen, rn de Maatschoppii behoorde te worden tot
stand gebracht.

-16-



\

In een zeer belangriik rapport naar aanleiding van de aan-
neming van het voorstel 's-Gravenhage, worden dan door S i k k e I

als rapporteur de reorganisatieplannen ontvouwd.
Daarin stelt Sikkel de vraag:
Behoort onze Maatschappii een vakvereeniging te worden ?

Ziin antwoord luidde: ,,\íii willen al dadelijk zeggen, dat onze
Moatschappii als geheel en in het algemeen geen vakvereeniging
moet ziin, wil zii aan haan doel bliiven beantwoorden".

Evenwel dit was in 1902 en wii schriiven nu 1921.
De veranderingen gaan snel, in steeds sneller tempo.
Hetgeen Sikkel in 1902 kon zeggen: ,,En wii ziin vast ov€r-

tuigd hiermede aan het gevoelen van de overgroote meerder -
heid der leden uitdrukking te geven", bliift nog steeds waat,
al kan niet worden ontkend, dat door sociale stroomingen in
de groote maatschappii de Maatschappii soms sterk gedrongen
wordt in de richting van een vakvereeniging te gaan.

In het dageliiksch maatschappeliik leven vermag de enkeling
niets meer i het vereenigingsleven heeft zulk een snelle en
krachtige ontwikkeling doorloopen, dat hii, wien de belangen
van ziin stand en van zich zelf ter harte gaan, moet meeleven
en meedoen aan ziin vakbeweging, moet lid ziin van ,,ziin"
vereeniging. De werking van het vereenigingsleven is bovenal
ook opvoedend. De verlatenheid van den enkeling verdwiint;
de arts gaat zich meegetrokken gevoelen in een groot levens-
bewegen ; ziin zelibewustziin groeit; de omgang met ziin collega's
onderwerpt hem aan een onderlinge kritiek en toezicht, welke
in hem zelf een ongekend zelfbedwang moeten wekken.

De Maatschappii is geworden een óeroepsvereeniging in den
besten zin van het woord, doordat zii behartigt zoowel de
wetenschappeliike als de sociale belangen harer leden.

Zoo is dan de reorganisotie in 1902 ter hand genomen. De
groote stoot hiertoe gaven de botsingen zoowel directe als te
voorziene op sociaal terrein. Vilde van onze Maatschappii
kracht uitgaan, dan moest zii eerst inwendig worden versterkt
door eendrachtige aaneensluiting en een stevige organisatie.

De sociale wetten op geneeskundig gebied in Duitschland
reeds in 1883 ingevoerd, ziin ons Nederlanders daarbii een
waarschuwing geweest. \X/ii hebben het geluk in deze wel op
onze ziide gehad! Vas toch reeds in 1848 onze Maatschappii
opgericht en is bii ons te lande een ziekteverzekeringswet nog
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steeds niet aangenomen, al schiint zii nabii, in Duitschland ont-
stond eerst in 1872 de z.g.n. ,,Aertzetag" (waarvan Herman
Eberhard Richter de grondlegger was), terwiil reeds in
1883 de Ziekteverzekeringswet aldaar in werking trad. Het
begrip ,,noodige aansluiting", in Duitschland, eerst geruimen tiid
na het in werking treden dier wet neergelegd in het ,,Leipziger
Verband", heeft bii ons te lande reeds vóór er een dergeliike
wet in werking is getreden een vasten vorm aangenomen.

Hetgeen in die richting door onze Maatschappii in de laatste
í5 iaren is verricht, is werkeliik niet gering.

Voornameliik de bestudeering van het ziekenfondswezen, een
instelling, welke in ons land zoozeer is ingeburgerd, gaf naast
de inwendige reorganisatie der Maatshhappii het meeste werk.

Doch niet uitsluitend op het gebied der belangen van de
geneeskunstoefenaren is de Maatschappii werkzaam geweest.
Celiik uit enkele der volgende hoofdstukken meer uitvoerig zal
bliiken, heeft zii, getrouw aan art. 2, b en c der statuten, zich
zoowel met de wetenschap als met de belangen der volks-
gezondheid ernstig bezig gehouden. Hier moge volgen een
korte opsomming van een deel der in den loop der iaren - in

rapporten - in opdracht der Maatschappii behandelde onder-
werpen, ten bewiize, dat onze Maatschappii niet heeft gewacht
op ddnsporingen van buiten, die thans in vroeger tameliik on-
verschillige kringen belangstelling in zaken van dien aard hebben
doen ontstaan. Sedert het bestaan der Maatschappii vinden wii
dan rapporten over o.a. de voldende onderwerpen:

Rapport der commissie voor geneeskundige politie en de algemeene
gezondheidsregeling (woninqvroagstuk, wasch- en badhuizen, gymnastiek-
onderwiis)' Handelinsen (H.) 1857, bl. 124; 1859, bl. 69.

Onderzoek naar de geneeskundige armenverzorging. H. 1861, bl. 10.

Statistiek over de lotelingen der provincie Groningen van 1836-1861.
H. 1861, bt. 89.

Onderzoek naar den toestand der kinderen in de fabrieken arbeidende.
H. 1864, bt. 2.

Ondcrzoek naar de werking der reglementen op de prostitutie. H' 1866,

bl. 36; 1867, bl. 56; T. t872, d. n7.
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Onderzoek der geheime geneesmiddelen. H. 1866, bl. 53.
Onderzoek naar den hygiënischen toestand van geneeskundige ge-

stichten. T. 18?1, bl. 109, 169, 185, Ul, 364.
Beschriiving van de volksvoeding in het arrondissement \íinschoten.

H. 1874, bt, t47.
Onderzoek naar de volksvoeding in Nederland. H. 1876, bl. 1, 117;

1878, bt. 139.
Rapport aangaande begraven en begraafplaatsen. H. 1876, bl. 107.

De volksvoedins in Zeeland. H. 1877, bl. 9?.
Rapport omtÍent de werking en de resultaten der wet van 4 Dec.1872

en natlr de wenscheliikheid van wetteliike regeling der prostitutie. H. 1879,

bl. 29; 188O bl. 15.

Onderzoek naar de middelen, die kunnen worden oangewend om den
begunstigenden invloed weg te nemen of te verminderen, die de be-
staonde begrafenisfondsen in Nederland indirect op de kindcrsterfte uit-
oefenen. H. 1880, bl. 25; 1882, bl. 1.

Onderzoek noar de maotregelen, die von riikswege behooren te worden
genomen tot beteugeling von de uitbreiding van syphilitische en venerische
ziekten. H.1882, b|.18;1883, bl. 11;1884, b|.19.

De wijze wdt.trop zou kunnen worden voldaan aan de behoefte aan

seneeskundige hulp in Nederland. T. 1886, ll, b|.91 ;1887, ll, b|.297.
De voedins van de landmacht, T. 1887, ll, bl. 437.
De voorschriften voor keuring van militieplichtiqen. T. 1887, l, bl, 201.
De vervuiling van rivieren. T. 1891, l, bl.762; T. 1892, ll, bl. 1.

Vleeschkeuring. T. 1895.
Oorzaken van blindheid en doofstomheid. T. 1894, ll, bl, ó3; 1896, ll, b|.1112.
Prisons-asiles. T. 1894, l, b|.659;1895. l, b|.998; ll, bl. 119.
Steilschrift. T. 1896, l, bl. 1015.
Medisch-hysiënisch schooltoezicht. T. 1896, I, bl. 529; 1897, I, bl. 453;

1899, I, bl, 923; 1900, I, bl. 10o4; Il, bl. 718; 1901, l, bl. 339.
Behoefte aan geneeskundige hulp ten plattelonde. T. 1897, I, bl. 706.
Cehalte en positie der vroedvrouwen. T. 1897, I, bl. 610.
Ceneesk. hulpaan behoeftigen. T. 1898, 1,b1.742;1900, l, bI.686; ll, bI.720.
Het dienstbaar maken vàn groote ziekenhuizen aan de opleiding van

seneeskundisen. T. 1900, I, bl. 1168.
Verbreiding van besmetteliike ziekten door zuivelfabrieken en melk-

handel. T. 1902, I, bl. 1189; II, bl. 189.
\íet op de besmettelilke ziekten. T. 1902, II, bl. 203; 1903, I, bl.

1197; 1906, l, bt. 1651.
Uitreiking von wenken voor jonge moeders. T. 1902, Il, bl. 199.

Onderzoek naàt een onderlinge vcrzekeringsbank. T. 1904, l, bl, 825.
Onderzoek van ziekenhuizen ten plattenlande. T. 1904, I, bl, 1153.

Bespreking over gemecnschoppeliike belangen met een commissie uit
de maatschoppij ter bevordering der pharmacie, T. 1904 I, bl. 1262.

Enquéte naar de besmetteliikheid van tuberculose. T, 1905, Il, bl. 4.

Onderzoek naar het leven van schepelingen aon boord. T. 1904, I, bl, 1375.
Het beroepsgeheim voor spoorwegartsen. T. 1906, ll, bl. 1.

Invaliditeitsverzekering derleden der Maatschappij. T. 1907, l, bl. ?29, 1370.
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Gedwongen verpleging van drankzuchtigen. T, 1905, II, bl. 1165;
1907, l, bt. 1609.

lnvloed van poliklinieken op de standsbelangen der geneesheeren,
T. 1908, I, bt, 1653.

Viizigins van art. 5 der wet van t luni 1865. T. 1908, I, bl. 2232.
Onderzoek naar ,de straÍrechterlilke verantwoordelilkheid van den ge-

neesheer. T. 1909, I, bl. 71.

Het praktische en aanvullende geneeskundige onderwijs, T. 1909, I, bl.
357; 1910, I, bl. 809; 1911, I, bl. 1364; 1914, l, bl. 1603.

Verhouding der geneeskundigen ten opzichte der levensverzekeringsmaat-
schappiien, T. 1909, Lbl.l22L;1911, I, b|. 1811; ll, bl, 140ó; 1914, l, bl. 1441.

Onderzoek naor de waarborgen van het staatstoezicht op de volks-
gezondheid ten opzichte van de verantwoordeliikheid der geneesheeren.
T. 1909, t. bt. 1571.

Eventueel onderzoek naor de voorziening van geneeskundige hulp in
de Nederlandsche koloniën. T. 1910, l, bl. 1856.

\íet op het arbeidscontract. T. 19f0, l, bl. 1971.
Verstrekking verloskundige hulp in Ned. O.-lndië. T. f910, l, b\.2027.
Medische statistiek. T. 1910, ll, bl. 477;1911, I, bl. l*13; 1916, l, bl.

1661, 2030; 7971, ll, bl. 129; 1918, l, bl. 1201.

Het vroedvrouwenvraagstuk hier te lande. T. 1911, I, bl. 1106.
Syphilis en sonorrhoe. T.1911, I, b|.1709;1914, l, bl.1438.
Verbandtusschengeestelijkeen lichameliike opvoeding. T. 1912, l, bl, 2069.
Positie der officieren van gezondheid. T. 1913, l, bl. 1027, 1195.
Gerechteliik geneeskundig onderzoek. T. 1915, II, bl. 1994,
Pathogenese der tuberculose. T. 1916, l, bl. 601.
Ziekteverzekering voor den middenstond. T. 1917, l, bl. 2006;

1918, t, bl. 409.
Ziekenhuizen en Stöotstoezicht, T. 1918, I, bl. 1049.
r)Pharmoco-therapeutischinstituut,T.l9l9,l,bl.Tó1;1920,11, b\.172,1473.
Medisch schooltoezicht. T, 1920, l, bl. 1021.
Àrts-Staatsombtenaar. T. 1920, I, bl. 1109.

Artsen oan gevangenissen en öanverwante gestichten. T. 1920, I, bl. 1788.

Vaartoe de reorganisatie der latere iaren heeft geleid, wàör-
door de Maatschappii als zoodanigi in staat \Mas, krachtig de
belangen harer leden te kunnen behartigen, moge uit de vol-
gende hoofdstukken bliiken.

Vooraf willen wii echter hier laten volgen een liist van voor-
zitters, secretarissen, penningmeesters en bibliothecarissen der
Maatschappii gedurende haar 72-iarig bestaan.

r) Het vraagatuk, dat de coaalisie ad hoc had te bcstudeeÍ€a, war, op wclke wiizc aan d.o art!
bóoorltlkc voorltchttag zou kuuea worden vcrschaft ovcr dc &EcEEtelliog, de deugdclilkhcid co dc
waking van Dicsw. geDe6Eiddclen ca woediuglpraeparBtcD, voor zoove, dczc laatste tÀ hct biizoDdu
voor zlekcn bëtcEd zijD.

D. oprichtiÀg vaD e6 Rtrkslastttuut voor pharoaco.therapeutisó ondcrzock was het rcótrtreckgch
gcvolg vaa dit rappoÍt. (Staatccouraut1920, K. B. 127:T.1920, ll, bl.172).
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No.
1

2
J

4
5

6

7
8
I

10
11

L2

13
74

15

16

t7

18
19
20
2t
22

23

24
25
26

27
28
29
80
ol

32
33
34
35
36
37
38
39
40
4l

ALOEMEENE VERGADERINOEN.
laar : Datum: Plaats : Voorzitter:
1849 23 October . . . Arnhem. Dr. O. E. Voorhelm Schneevoogt.
1850 26en27 Juni . . Utrecht Prof. C. f. Mulder.
1851 19 en 20 ,, . . Leiden Dr. C. E. Voorhelm Schneevoogt.
18ó2 22 en23 ,, . . Groninsen . Dr. J. Penn.
1853 22en23 ,. . . Amsterdam. . Prof. F. H. Krieger.
18ó4 2len22 ,, . . Middelburs. , . . Dr. A. P. Fokker.
1855 20en21 Haarlem Prof. J. Baart de la Faille.
1856 26en26 ,, . . Leeuwarden ' . Dr. C. H. van Vollenhoven.
18ó7 24en26 ,, . . Zwolle . Prof. F. C. Donders.
1858 23en24 ,, . . Rotterdam Dr. l. N. Ramaer.
1859 22 en23 ,, . . Den Haas Prof. Van Ceuns.
1860 20 en 21 Zutphen. Dr. G. H. van Vollenhoven.
1861 12en 13 ,, ' . Hoorn. Prof. A. Heijnsius.
1862 26en26 ,, . . Tilburg . Dr. J. C. G. Evers.
1863 24en26 ,, . . Leiden . Dr. l. I. Homoet.
1864 22en23 Arnhem. Dr. A. Meursinge.
1865 28en29 ,, . . Amsterdom. . Dr. C. l. Vaillant.
1866 27 en% ,, . . Middelburg. . . . Prof. l. A. Boosaord.
(niet gehouden wegens heerschen der cholera).
1867 26en27 Juni . . Middelburg. . . . Prof. J. A. Boogaord'
1868 24en25 ,, . . Leeuwarden Dr, J, N. Ramaer.

1869 23en24 ,, . . Rotterdam Dr. L. J. Egeling'
1870 29en30 ,, . . Almelo Dr. B. l. Stokvis.
1871 2len22 ,, . . Vinschoten . . Prof. l. \í. R. Tilonus (vergade-

ring geleid door prof. Stokvis
als ondervoorz.).

1879 26 en27 Leiden . Dr. H, Snellen (verqadering seleid
door prof, Tilanus als ondervoorz.)

18?B 18en19 ,, .. 's'Hertogenbosch Dr. M. l. Codefroy.
1874 23,24en25luni Arnhem Dr. l. N, Romaer.

1875 23en24luni . . Utrecht Prof. F. C. Donders.
18?6 2len22 ,, . . Haarlem Prof. B. J. Stokvis.
1877 19,20en21 luni Croningen Dr. C. l. Vaillant.
1878 Z,ïen4luli . . Dordrecht . . Prof. A. Heynsius.

1879 16, 16 en 17 luli Den Haas Dr. l. Baart de la Faille.
1880 6, 7 en 8 Juli Tilburg ProÍ. H. Snellen.
1881 13 en 14 Juli Zwolle Prof. G. D' L. Huet.
1882 10 en 11 ,, . . Maastricht . Dr. L. l. Eselins.
1883 9 en 10 ,, . . Àmsterdam. Prof. C. H. Kuhn Lzn.
1884 7 en 8 ,, Leeuwarden Prof. B. J. Stokvis'
1886 13en14 ,, . ' Middelburg..,. Prof, A. P. Fokker.
1886 5 en 6 ,, Hoorn . Prof. P, K. Pel.

1887 4 en 5 ,, \íinschoten Prof. l. E. von lterson,
1888 2 en 3 ,, Niimeqen Prof, C. A. Pekelharing.
1889 8 en 9 ,, . . Groninsen . . Dr. l. Baort de la Faille.
1890 6,7 en 8 ,, . . Utrecht Dr. M. l. Codefroy.
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No. laar: Datum: Plaats: Voorzitter:
42 1891 6 en ? luli . . Zutphen Prof. H. Treub.
43 1892 11 en 12 ,, . . Rotterdam Prof. B. I. Stokvis.
44 1893 2,3en4 ,, . . Dordrecht Dr. H. P. Kapteyn.
46 1894 2 en 3 ,, . . Àmsterdam. . Prof. G. H. van der Mey.
46 1895 8 en 9 ,, . . Croningen Dr. Haakma Tresling.
47 1896 6 en 7 ,, . . 's-Gravenhage. Prof. C. À. Pekelharins.
48 1897 5 en 6 ,, . . Leeuwarden . . Dr. R. H. Saltet.
49 1898 4 en 6 ,, Maastricht . Dr. l. Menno Huizinga,
50 1899 3,4en5,, Àrnhem. Prol B. J, Stokvis,
51 1900 2 en 3 ,, Middelburs. . . . Dr. M. \í. Piinappel.
62 1901 L en 2 ,, Leiden Prof. G. C. Niihoff.
53 1902 6, ? en 8 ,, . . 's-Hertosenbosch Dr. À. Miinlieff.
64 1903 13 en 14 ,, . . Zwolle Dr. À. Sikkel.
55 1904 4,5 en 6 ,, . . Breda . Dr. À. Sikkel.
56 1905 3 en 4 ,, Amsterdam. , . Dr. À. Sikkel.
57 1906 I en 10 ,, . . Groningen Dr. M. V. Piinappel.
58 1907 1 en 2 ,, Utrecht Prof. B. l. Kouwer.
69 1908 6,7 en 8 ,, . . Rotterdam . . . Prof. B. l. Kouwer.
60 1909 6 en 6 ,, . . Leeuwarden Prof. K. F. \íenckebach.
61 1910 4, 6 en 6 ,, . . Tilburg Prof. H. Treub.
62 1911 3 en 4 ,, . . Deventer Dr. K. À. F. Deelen.
63 1912 8, 9 en 10 luli . . Den Haas Dr. K. À. F. Deelen.
64 1913 ?,8en9luli .. Breda.... . Dr. N. van Riinberk.
65 1914 6, 7 en 8 ,, . . Leiden Prof. H. Zwaardemaker.
66 1916 6 en 6 ,, Àmsterdam. . Prof. P. K. Pel.
67 1916 3,4 en 5 ,, . . Utrecht Dr. À. Sikkel.
68 f91? 27en28Àus.. Àmsterdam. , Dr, C. A. l. Krol.
69 1918 1 en 2luli . . Àmsterdom. . . Mr. Dr. E. l, Swaep.
70 1919 7 en 8 ,, Àlkmaar Prof. H. Burger,
7L 1920 6, 6 en 7 ,, Àrnhem. Dr. À. Sikkel.
72 1921 4 en 5 ,, Groningen . Dr. À. Sikkel.
.SecreÍar;'s der Maatschappij:

Dr. J, N. Ramaer 1848 en 1849, dr. f. P. Heye 1850-1862, dr. l. Zeeman
1862-1868, dr. G. D. L. Huet 1868-1873, prof. dr. A. A. C. Ouye 1873-1889,
dr. C. C. Niihoff 1889-1893, dr. H. van Geuns 1893- 1902, dr. E. C. van Leersum
1902-1904, en dr. C. F. Schreve van af lanuari 1906-Juli 1921.
Penningmeester der Maatschappii:

Dr. J. C. O. Evers l%a-7852, dr. f . H. Molkenboer 1852-1866, dr, H. B<-,ursse

Vils 1856-1868, prof T. Zoaiier 1868-1871, prof. I. À. Boogaard 1871-1878,
dr. M. Juda 1878-1915 en dr. L. C. van der Meulen van af lanuari 1916-luli 1921

Bibliothecaris der Maatschappij :
Dr. \í. R. Sybrandi 1848-1853, dr. J. Penn 1854, dr. G. À. N. Àllebé 1856,

dr. L. Lehmann 1856 en 1857, dr.J.V.R.Tilanus1858-1862, dr. À. H, lsraëls
1862-1866, prof. G. E. Voorhelm Schneevoogt 1865-1868, dr, À. H. lsraëls
1868-1884 en dr. C. E. Daniëls van aÍ 1884-1920.

Volgens de eerste naamliist (1849) telde de Maatschappii 21 oÍdeelingen met
618 leden, thans heeft zii 61 afdeelingen met 3226 leden.
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Z Docl cn rtrevcn dcr Nederlandrchc maatrchapplj tot
bevordering dcr gcneerkunrt.

Zetel der Maatschappii : Raadhuisstraat 2Q Àmsterdam.
(Telefoon No. 5050 Noord.)

De beide eerste artikelen der statuten omschriiven het doel
der Maatschappii aldus:

Artikel 1. De Nederlandsche maatschappii tot bevordering der ge-
neeskunst, gevestigd te Amsterdam, stelt zich, overeenkomstig haar naom,
ten doel de geneeskunst in hacr ruimsten omvong in Nederland en ziin
koloniën te bevorderen.

Àrtikel 2. De moatschappii tracht, langs wettigen weg, dit doel te
bereiken:

a. door bevordering van de maatschappeliike belangen der genees-
kundigen in Nederland, voor zooverre deze belongen niet in striid ziin
met het algemeen belang;

ó. door bevordering von geneeskundige wetenschap en kennis;
c. door toezicht op en medewerking aan de ontwikkeling en uitvoering

van wetten, die de belangen der geneeskunde, der geneeskundigen en
der volksgezondheid raken.

Ter bereiking van dit doel worden in het huishoudeliik regle -
ment eenige te behandelen onderwerpen en aan te wenden
middelen met name genoemd.

Artikel 24. De maatschappii stelt zich voor, ter bereiking van haar
in art.1 en 2 der statuten omschreven doel, in het bijzonder haar aon-
dacht te schenken:

a. aan alles, wàt tot bevordering van geneeskundige wetenschap en

kennis strekt;
ó. aan de opleiding der geneeskundigen;
c. aan het voortgezet theoretisch en practisch geneeskundig onderwiis

6an örtsen;
d. oan het hooghouden von de gedragsregelen der geneeskundigen;

e. aan de openbare gezondheidsregeling in Nederland en ziin koloniën;
f. aan de geneeskundige statistiek van Nederland en ziin koloniën:
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g. adn de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederlond en zijn
koloniën;

r5. aan de kennis der volksziekten in Nederland en ziin koloniën;
r. oan de geschiedenis der geneeskunde in Nederland en zijn koloniën;

7. aan de kennis der geheime- en volksgeneesmiddelen in Nederland
en ziin koloniën;

/r. aan de belangen van de geneeskundigen en hun stand;
/. aan de bevordering van een goed ingericht ziekenfondswezen.

Artikel 26. De maatschappii wendt, ter bereiking van haar doel,
onder meer, de volgende middelen aan:

a, het houden van algemeene vergaderingen en van vergaderingen der
afdeelingen en onderofdeelingen;

ó. het uitlokken v.rn wetenschappelijke onderzoekingen, biiv. door bet
uitschriiven van prijsvragen;

c. het uitgeven van haar handelingen en rapporten, benevens het be-
kendmaken von hetgeen in haar afdeelingen gewichtigs is voorgevallen:

d. het regelen van het intercollegiaal toezicht;
e. het steunen, zoowel zedeliik als stoÍfeliik, van pogingen om de be-

langen der volksgezondheid en van den geneeskundigen stand te bevorderen;
f. het instondhouden vdn een fonds tot ondersteuning van behoeftige

kunstgenooten, leden der maatschappii, en van hun weduwen en weezen;
g. het instandhouden en het uitbreiden van haar geneeskundige boekerii;
ó. het aangaan van verbintenissen, woardoorde uitgave van een ofÍicieel

orgaan der maatschappii wordt verzekerd;
i. het oprichten en instandhouden vön een centrdle organisatie van

het ziekenfondswezen.

Àrtikel 25a. Het hooÍdbestuur kan, met inachtneming van art. 35,

bijzondere organisaties met eigen reglement en onder eigen bestuur in-
stellen van leden, die gemeenschappeliike biizondere maatschappelijke
belangen hebben, indien bii een referendum onder deze leden gehouden

minstens twee derden der geldig uitgebrachte stemmen zich hiervóór
hebben verklaord.

Het lidmaatschap eener dergeliike organisatie is verplichtend voor be-
doelde leden.

In het huishoudeliik reglement der maatschappii wordt voor elk dezer
organisaties bepaald of, - en zoo ja - op welke wijze zij in het hoofd-
bestuur vertegenwoordigd zullen ziin.

Ceeft het bovenstaande een beeld van het doel en streven
der Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst,
de aanleiding tot het ontstaan van aft. 24 i, is nader weerse-
geven in een schriiven, door het lid der afdeeling Àmsterdam,
den heer C. F. Schreve, mede namens een twintigtal Amster-
damsche artsen, in October 1909 gericht tot hoogleeraren en
specialisten te Àmsterdam. Het luidde:
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Lang vóór de reorgonisatie van de Nederlondsche maatschappii tot be-
vordering der geneeskunst, en wel in 1897, werd in den Amsterdomschen
kring van geneeskundigen geconstöteerd, dat de verhouding van den
praktizeerenden geneesheer tegenover de groote maatschappij in zeer
vele opzichten niet een zoodanige is, als zii behoorde te zijn, met ndme

ten opzichte von ziekenfondsen. De instelling eener commissie tot onder-
zoek noor de ziekenÍondstoestanden te Amsterdam w6s et het gevolg

von. Het ropport dier commissie, in 1900 verschenen, toonde duideliik aan,

dot de misbruiken in het ziekenfondswezen erger w6Íen dan ooit werd
vermoed en dat de toestonden op ziekenfondsgebied van dien aard waren,
dat een ingrijpen, zoowel in het belang der geneeskundige verzorging van

de minvermogende bevolking, als in het belang van den geneeskundigen

stand, niet kon of mocht uirbliiven. Zulks werd niet alleen in Àmsterdam,
maar ook daar buiten gevoeld.

De algemeene vergadering der Nederlandsche maatschoppii tot be-
vordering der geneeskunst, gehouden in 1900 te Middelburg en voorgelicht
o.a. door Prof. Treub, zog in, dot het ropport door een commissie, kort
te voren aan haar uitgebrocht over de ziekenfondsen in Nederland, niet
weergaf den werkeliiken toestand op ziekenfondsgebied in den lande,

en begreep, dat slechts door een omvangriik en ernstig onderzoek de

ware toestand kon worden blootgelegd om d6àrna te beramen de maat-
regelen ter verbetering. Zii stelde een nieuwe commissie in, wier lijvig
verslag met de daarin vervatte voorstellen in de algemeene vergadering
van 1908 te Rotterdam een punt van bespreking uitmaakte,

Dat verslag w.ts een bevestiging van de toestanden, neergelegd in het
Àmsterdamsche. Door het Amsterdomsche rapport zijn de oogen von

vele praklizeerende geneesheeren opengegoan, Ceëxploiteerd door opper-
machtige ziekenfondsdirecties en boden, dreigen zii doodgedrukt te worden
door de groote gÍoep van lieden, die hun geneeskundige hulp gaarne

tegen een zoo klein mogeliik honorarium ontvöngen, en door de groote

corporaties, welke niet minder gaorne de gerreeskundigen als hun loon-
trekkende dienaren beschouwen. De zoo hooggeroemde, in het belang
van den patiënt zoo nookzakelijke onafhonkeliikheid van den geneesheer

bleek in het overgroote deel dier fondsen slechts in naàm te bestaan!
De ziekenfondsgeneesheer, ter wille van de voorziening in het levens-
onderhoud van zich en de ziinen, menigmaal met handen en voeten
gebonden aan de willekeur der directies en boden, gedwongen toe te
geven aön de steeds grooter wordende eischen van het publiek, en
daarvoor ontvangende een honorarium, dot gedurende de loatste zestig

laren absoluut geen rekening heeft gehouden met de ook voor den
geneesheer veel duurdere en veranderde tiidsomstandighedent De onaf-
hankeliikheid van den practizeerenden geneesheer slechts schijn! Ziin arbeid
weinig of niet gewaardeerdl Een positie, zoo drastisch weergegeven in
de volgende woorden, welke door een der klinische hoogleeraren in 1904

in een openbare vergadering te Amsterdam werden gesproken:

,,Maar de groote meerderheid der menschen mocht dan al iets
van de betere hygiëne profiteeren, zeker profiteerden zii niet in
gelijke mate van den vooruitgang der chirurgie, gedwongen als
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velen waren om bchandeld te worden door den dageliiks prok-
tizeerenden geneesheer - een sjouwerman, om het zoo uit te
drukken, die von den vroegen morgen tot den laten avond trap
op tröp af loopend, tegen sober loon, zonder tijd voor lezen of
studie, na 3 jaren eener zoodanige ,,praxis ferrea" moet opgdon
in den sleur van polsvoelen en tongkiiken".

Men zou verwachten, waar deze toestanden, zoo in hooge möte ver-
derfeliik voor de onafhonkeliikheid en het aanzien von den geneeskundigen
stand, werden blootgelegd; woar zelfs door een der leermeesters in het
openbaör werd uitgesproken, dat zij het wetenschappeliik peil der prak-
tizeerende geneesheeren deden dalen, de geneesheeren zonder onder-
scheid, van aÍ den hoogleeraar tot den eenvoudigsten armendokter, de
handen zouden ineengeslagen hebben om aön dergeliike wantoestanden
paal en perk te stellen,

Helaas, de verwachting van dit ernstig eendrachtig samengaan, zonder
onderscheid van positie, wds een iidelel Die hoop wos een zeepbel geliik !

Op enkele loffeliike uitzonderlngen na bleef het meerendeel der Amster-
damsche geneeskundigen, die met ziekenfondsen niets te maken hebben,
koud voor deze wantoestanden, ja velen hunner gaven in den loop der
iaren, die op de verschijning van het rapport volgden, door weg te bliiven
uit de vergoderingen van de Àmsterdamsche geneesk,,ndigen, waarin de
belongen der praktizeerende geneesheeren ter sprake werden gebracht,
duideliik te kennen, dat zij met dat rechtmatig streven noar verbetering
der toestanden, kortweg aongeduid door het woord: ,,Socioal gedoe",
niets te moken wilden hebben. De geneeskundige kring, de vereeniging,
die het meerendeel der Amsterdamsche geneesheeren omvatte, deed
in de iaren 1900-1903 niets! De voorstellen, waarmede de toennralige
raad van toezicht ter verbetering von het ziekenfondswezen in 1903
aankwom, waren niet afdoende en werden staönde de vergadering irrge-
trokken. De praktizeerende geneesheeren, verbonden aan ziekenfondsen,
ziende dat zij thans woren ööngewezen op ,,self-help", dat de kring hun
niet den steun verleende, dien hij reeds alleen ter wille van het aanzien
van den geneeskundigen stand behoorde te verleenen, besloten toen tot
oprichting der vakvereeniging: ,,de Vereeniging tot behartigen van het
ziekenÍondswezen", en dankbaar moet worden erkend, dat, al moge die
vereeniging in de.eecste moeiliike iaren van haar bestaan wel eens ge-
struikeld ziin, zii reeds veel heeft verricht onr het ziekenfondswezen te
Amsterdam te verbeteren,

Het rapport over de ziekenfondsen te Àmsterdam heeft echter zijn
uitwerking niet gemist. Het begon in ruimeren kring door te dringen.
De praktizeerende geneesheeren zagen irr, hoe hun positie van alle
kanten werd bedreigd, hoe de sociale wetgeving: ongevollenwet enz.,
hoe de verschillende verzekeringsmaatschappijen zich dringen tusschen
geneesheer en patiënt, en de goede verstondhouding, het wederziidsche
vertrouwen, dat tusschen beiden behoort te bestaan, dreigen te verstoren.
Voor oogen hebbende het droevige schouwspel, dat zich in Duitschland,
het land der sociale wetgeving bii uitnemendheid, ten opzichte van den
geneeskundigen stand en met nàme ten opzichte van de praktizeerende
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geneesheeren afspeelde, ziende de pogingen tot nauwere oaneensluiting
van de praktizeerende geneesheeren in Duitschland door middel von
het Leipziger Verband, riep de Haagsche geneesheer Ockerse de prokti-
zeerende geneesheeren in Nederland op tot stichting van een artsen-
bond, een vakvereeniging in den stÍengsten zin van het woord. De Neder-
landsche moatschappii tot bevordering der geneeskunst, dommelend op
de louweren van haar ruim 60-jarig bestoon, werd wakker geschud. Mannen
als Pekelharing en Sikkel-om slechts deze te noemen - begrepen,
dat, wilde de maatschappii in haar vaan bliiven schriiven de behartiginq
van het aanzien en de belangen vda den geneeskundigen stand, het
hoog houden van het peil der Nederlandsche geneeskundigen, zii in de
allereerste plaats diende te beschermen de groote schore onder hen:
de praktizeerende artsen' Zli begrepen, dat een deuqdeliike
voorziening in de geneeskundige behoeften van de Nederlondsche be-
volking slechts kon plaats vinden bii een onaÍhankeliiken hoogstaanden
ortsenstand. Zil begrepen, dat voor het scheppen van betere toestanden,
betere levensvoorwaarden voor de praktizeerende artsen, en daardoor
verhooging van het peil der Nederlandsche geneeskundigen en betere
behartiging van de geneeskundige behoeften, niet olléén een nauwere
aoneensluiting von de praktizeerende artsen, geliik Ockerse meende,
màar van alle geneeskundigen in den lande, zonder onderscheid, nood-
zakeliik was. Doch daarvoor was noodig een grondige reorganisatie van

de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, een

reorganisatie, die tevens rekening hield met de zoozeer veronderde
tiidsomstandigheden, waaronder de hedendaagsche praktizeerende scÍr€€s-
heer ziin taak verricht. ln de bescherming der belongen van de prakti-
zeerende geneesheeren; in het met kracht optreden tegen de mis-
bruiken, waordan sommigen hunner zich schuldig maken en zoodoende
hun stand onteeren; in het niet minder krachtig aansturen op verbetering
van ziekenfondstoestanden en vön de verhouding tusschen gemeente-

besturen en gemeente-geneesheeren; zoowel alr in het streven nödt
voortgezet onderwiis aan de prol<tizeerende geneesheeren, en het bevor-
deren van de oprichting v6n z.g. herhalingscursussen; in het houden

von wetenschappeliike afdeelings- en sectievergaderingen; in het wiizen
op gebrekkige geneeskundige verzorging op bepaolde plaatsen in Nederlond
en met name in de koloniën, ligt de kern, de kracht, het doel der nieuwe
organisotie. Niet in de bindende besluiten, zooals zoovele buitenstoarr-
ders onder u verkeerdeliik meenen. Die bindende besluitenl) zii n

evenals de afdeelingsraden, slechts een der middelen orn
tot het doel te geraken, geboden door de veranderde
tij dsomstandigheden. Zii ziin, zoo men wil, een noodzakeliik kwaad,

moar dan ook een kwaad, dat olléén dient om juist de zwakkere broeders,
die zoozeer bescherming behoeven, gebukt als zil gaan onder den dtuk
der levensomstondigheden en moeiliike bestaansvoorwoarden, op het goede,

Gclcld door de ervariog, voornaaclilk tn d6 ÀErtcÍdrErchen krlng opgedu. dio bti dc

hcrzlcntDg dE statute! u vE het huishoudcuik rcgluot dc matróappij dc blad6dc b6luttcD
tleD! act zecr ltÍcEge wurborgo oEgcvc!, podat o ondoordacht o ovcthst n@6 vao

bladendc bcslultcn aiet oeer mogeltik ts.
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rechte p6d te houden. Hoevelen uwer, onbekend met hetgeen er omgaat
onder de praktizeerende geneesheeren, hebben dien nieuwen koers der
Nederlondsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst verkeerd
beoordeeld en in dien koers slechts den slechten kant van een vereeni-
ging von vokgenooten kunnen of willen zien. Merkwaardig mag
het heeten, dat velen uwer niet, moar daarentegen buiten-
staanders wè1, en met name de regeering en de regee-
ringslichamen, het ernstig strevenr dat van de nieuwe,
herleefde Nederlandsche moatschappii tot bevordering
der geneeskunst uitgaat, hoogelij k waardeeren,

De lezing van het iaorverslag over 1908 van den hoofdbestuurder-
secretaris zij u in dit opzicht aanbevolen. (Ned. tiidschrift voor genees-
kunde 1909, l, bl. 2081 )

De thans gereorganiseerde moatschoppii heeft terecht begrepen dat,
wil men het wetenschappeliik peil der praktizeerende geneesheeren

verhoogen; wil men hen - om met genoemden hoogleeraar te spreken-
niet langer verlagen tot het verrichten van ,,sjouwermanswerk"; wil men
een deugdelijke geneeskundige verzorging vttn het publiek, in de aller-
eerste plö6ts moet worden gestreefd naar grondige verbetering van het
ziekenfondswezen en met ernst de wantoestanden op ziekenfondsgebied
moeten worden bestreden. Het stuk, getiteld:,Ziekenfondsen", verschenen
in het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde 1908, deel ll, 1843,

geeft den weg aan, langs welken, volgens het hoofdbestuur der maot-
schoppii, die verbeteringen dienen te geschieden. De tiiden ziin voorbii,
dat men zich tot het uitspreken van holle phrases als:,,Het is gewenscht
enz." beperkt; het laisser aller behoort tot het verleden, er dient
te worden gehandeld in het belang van een goede geneeskundige ver-
zorging, in het belang van den geneeskundigen stand. De bindende be-
sluiten, doorverschillende afdeelingen genomen, hebben, op een enkele
uitzondering no, ten doel de oprichting von slecht ingerichte zieken-
fondsen tegen te gdan en een slechter worden der bestaande ziekenfondsen
te voorkomen. Oeen nieuwe ziekenfondsen worden meer
erkend, welker statuten en reglementen niet door de
afdeeling, den afdeelingsraad gehoord, zijn goedgekeurd,
waarbij de voorstellen van de ziekenfondscommissie der maatschappij,
aangenomen door de algemeene vergadering van 1908 te Rotterdam, als
leidraad dienen, Den leden der maatschappil is het verboden zich oan
niet goedgekeurde ziekenfondsen te verbinden. Daardoor kan, mits
de geheele geneeskundige stand daartoe medewerkt, er voor
worden gewaakt,d at niet door het oprichten van slecht ingerichte
ziekenfondsen de voorziening in de geneeskundige behoeften van het
minvermogende publiek slechter wordt, de onafhankeliikheid van den
geneesheer nog meer wordt bedreigd, het oanzien van den geneeskun-
digen stand nog meer daalt.

Het sinds korten tiid bestaande art. 25a, de oprichting van
organisaties in de Maatschappii, gaf reeds oanleiding tot de
oprichting van zulke organisaties (zie hoofdstuk IV, sub 15.),
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3. De inrichting der Maatrchappij.

De Maatschappii bestaat uit 61 afdeelingen, welker grenzen
door het hoofdbestuur ziin vastgesteld en op de biigevoegde
kaart ziin aongegeven.

De afdeelingen ziin groepsgewiize vereenigd tot 9 districten,
elk van een ongeveen geliik aantal leden.

Zii, die zich willen aanmelden voor het lidmaatschap der
lvlaatschappii, moeten dit doen bii den secretaris der afdeeling,
binnen welke zij metterwoon ziin gevestigd of, zoo zii buiten
Nederland wonen, bii den secretaris van het hoofdbestuur.

Indien een candidaat-lid wordt gedeballoteerd, kan het in
beroep gaan bii het hoofdbestuur of na een iaar zich opnieuw
aanmelden of met ziin toestemming door den afdeelingsraad
der betrokken afdeeling als lid worden voorgedragen.

In geval een lid verhuist naar het gebied eener andere af-
deeling, wordt het zonder meer bii die afdeeling overgeschreven.
\íanneer het lid bii die overschrijving ziin kwitontie der laatst
verschuldigde contributie vertoont, is het van het betalen van
contributie over hetzelfde iaar in de nieuwe afdeeling vriigesteld.

De rechten der leden bestaan in het toegang hebben tot
de wetenschappelijke werkzaamheden in alle afdeelingen; in

het deelnemen aan de beraadslagingen over wetenschoppeliike
onderwerpen, zoowel als over sociale aangelegenheden in de
vergaderingen hunner eigen afdeeling. Zii hebben toegang tot
de algemeene vergaderingen, waarin zii aan alle beraadslagingen
mogen deelnemen. Verder bezitten zii het recht candidaten
aan te bevelen, o.a. voor het hoofdbestuur en den districtsraad;
zii ontvangen de handelingen der Maatschappii, \,yanneer zii niet
geabonneerd ziin op het Nederlandsch tiidschrift voor genees-
kunde; zii mogen deelnemen aan algemeene afdeelings-zieken-
fondsen en biizondere ziekenfondsen, opgericht door- en eigen-
dom van de Maatschappii, en medewerken aan de uitvoering
van overeenkomsten voor verstrekking van geneeskundige ver-
zorging, door de Maatschappii met rechtspersoonliikheid bezittende
instellingen gesloten.

Ook kunnen leden van een afdeeling buitenlid worden van
een andere afdeeling.

De plichten der leden bestaan o.a. in het niet mogen deel-
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nemen aan een onderneming, een rechtspersoonlijkheid bezittend
lichaam of instelling op ziekenfondsgebied, tenzii met goed-
keuring van het hoofdbestuur.

Bovendien ziin zii verplicht een klein percentage hunner in-
komsten uit de ziekenÍondspraktiik te storten in het fonds van
het Centraal Orgaan (Zie aldaar), aan welks bestuur zii ook
verplicht zijn inlichtingen omtrent bedoelde praktilk te geven.

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

De Maatschappii kent ook eereleden, die benoemd worden
door de algemeene vergadering op voorstel van het hoofd-
bestuur. Zii hebben de rechten, doch niet de plichten der leden.

De gewone algemeene vergadering, welke eens per iaar
gedurende twee of drie dagen in fuli wordt gehouden, is als
volgt ingericht. De voorzitters der afdeelingen, waaruit een
district bestaat, vormen te zamen een commissie (districtscommis-
sie), aon wie is opgedragen de ontvangst der algemeene vergade-
ring te regelen; na negen iaar ziin dus alle districten bezocht.

De plaats der vergadering wordt vastgesteld door het hoofd-
bestuur in overleg met de bovengenoemde commissie, terwiil
de aan deze vergadering noodzakelijk verbonden onkosten worden
betaald uit de kas der Maatschappii.

De werkzaomheden den algemeene vergadering worden ge-
splitst in wetenschoppeliike en maatschappeliike.

De eerste bestaan uit mededeelingen van practisch'genees-
kundigen oard en daarvoor ziin ingericht secties voor §€n€€s-,
heel- en verloskunde en voor gezondheidsleer. Van het in die
secties verhandelde wordt uitvoerig verslag uitgebracht in de
handelingen der Maatschappii.

Maar bovendien wordt het wetenschappeliik gedeelte buiten
de algemeene vergadering behartigd door de bevordering van
artsen-cursussen en het verleenen van steun aan het houden
van voordrachten in de afdeelingen (Zie hoofdstuk IV, sub 1l).

Ook werden door de Maatschappii af en toe priisvragen
uitgeschreven en met goud bekroond. (T. 1918, II, bl. 6).

De maatschappeliike werkzaamheden betreffen den staat en
de belangen der Maatschappij, en de behandeling van rapporten;
ook zii worden volgens een vastgestelde volgorde verricht,

Een besluit der algemeene vergadering kan aan een eind-
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stemming (referendum) worden onderworpen. (Statuten art. l9).
Dit geldt zoowel voor een öangenomen voorstel als voor een
verworpen voorstel.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden uitge-
schreven door het hoofdbestuur of moeten op verzoek van minstens
tien afdeelingen door het hoofdbestuur worden uitgeschreven.

Elke af deeling heeft hoar eigen bestuur, benevens een aÍ-
deelingsraad, wiens taak bestaat in het toezicht houden op
de intercollegiale verhoudingen en in het bestudeeren van
sociaal-geneeskundige vnaagstukken. De bestuursleden en de
leden van den afdeelingsraad worden in een afdeelingsvergode-
ring door de leden gekozen.

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

Een afdeeling is vrii ten aanzien van haar eigen huishoudeliike
inrichting, doch haar reglement behoeft de goedkeuring van
het hoofdbestuur en mag niet in striid ziin met de statuten en
reglementen der Maatschappii. Ook kan een afdeeling eere-leden
benoemen. ln iedere afdeeling kon, volgens nader bii het huis-
houdeliik reglement der maatschappii vastgestelde regelen, worden
gevormd een onderofdeeling der huisortsen-organisatie, benevens
een onderofdeeling van de specialisten-orgonisatie. Leden dier
onderofdeelingen ziin de huisartsen-leden der afdeeling, resp.
de specialisten'leden der afdeeling. ln die onderafdeelingen
worden uitsluitend besproken vroag-s1ukksn, welke op het gebied
der huisartsen, resp. op dat der specialisten betrekking hebben.

In de vergaderingen der afdeelingen worden zoowel vraög-
stukken van wetenschappeliiken ols van sociaal-geneeskundigen
aard behandeld. 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 von schorsing en boete, en bii herholing der over-
treding op straffe van verlies van lidmaatschap der Maatschoppii.
Bovendien heeft elke afdeeling het recht een afgevaardigde te
zenden naar de algemeene vergadering; de onkosten hiervoor
kunnen op verzoek der betrokken afdeeling vergoed worden
uit de kas der Maatschappii.

In ieder district bestaat een districtsraad, welke niet te
verworren is met de commissie uit het district, aan welke de
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regeling voor de ontvangst der algemeene vergadering is op-
gedragen. Deze districtsraad heeft o.a. tot taak de werkzaam-
heden te verrichten van een afdeelingsraad, wat betreft de
rechtspraak, indien in die afdeeling geen afdeelingsraad bestaat
en ook voor het geval, dat een bepaalde afdeelingsraad bezwaar
heeft een of andere zaak in behandeling te nemen, haar te
onderzoeken en te berechten,

De leden van een districtsraad worden gekozen door de
Ieden van die afdeelingen, waaruit het district is samengesteld.

De bibliothecaris en de secretaris-penningmeester maken geen

deel uit van het hoofdbestuur. Àlle leden worden gekozen voor
den tiid van drie jaren.

Het hoofdbestuur der Maatschappii bestaat uit ten minste Í5
leden, van wie:

a. negen, gekozen districtsgewiize door de leden;
b. drie leden-huisartsen, aan te wiizen door de organisatie

der huisartsen;
c. drie leden-specialisten, aan te wiizen door de organisatie

der specialisten.
Het hoofdbestuur wordt ter ziide gestaan door een Secretaris-

penningmeester, die geen lid van het hoofdbestuur mag ziin en door
dealgemeenevergadering wordt aangesteld voor den tiid van 5 iaren.

Verder heeft de Maatschoppii verschillende instellingen, welke
in hoofdstuk IV worden besproken.

Als biilage ziin achterin gevoegd:
Biilage I: de namen der afdeelingen in alphabetische volgorde

genummerd en gerangschikt; bii elke afdeeling ziin genoemd de
gemeenten, welke die afdeeling samenstellen.

Biilage ll: de nummers der districten met biivoeging van de
namen der afdeelingen, waaruit elk district is samengesteld.

Biilage lll: een lijst van alle gemeenten in Nederland met
aanduiding van de provincie en van het nummer der afdeeling,
waartoe zii behooren.

Op de kaart achterin het boekie ziin tevens alle gemeenten
te vinden. Vordt de gemeente niet door een stip, maar alleen
door een naam aangegeven, dan wordt het gehucht, waor de
secretarie der gemeente gevestigd is, aangegeven met naam
en stip.
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HOOFDSTUK II,

Besluiten en Conclusies.

A. Van dc Maatrchappij.

l. Levcnsberchriivingcn yan ovcrleden lcdcn der Maatrchapp[i.
(Literatuur T' 1898, ll, bl. ó5).

In 1898 werd door de 59ste algemeene vergadering het besluit
genomen om iaarliiks achter de naamliist der leden een opgave
te doen van de overleden leden der Maatschappii, al of niet
met een korte levensbeschriiving.

Dit voorstel ging uit van de vroegere ofdeeling Zeeland en
was geïnspireerd door Dr. de Man, een historicus van rijpe
ervoring. Het voorstel werd aangenomen en de uitvoering hier-
van berust bii den secretoris der afdeeling, die in het begin
van het vereenigingsiaar aan den hoofdbestuurder-penningmeester
de levensbeschriiving van het overleden lid of van de overleden
Ieden ziiner afdeeling verstrekt.

2. Staatrtoczicht cn verantwoordel[ikheid van den artr.
(Literatuur T. 1909, l, B, bl. l57l; ll, A, bl' 575).

In 1908 werd door de 59ste algemeene vergadering besloten
een commissie te benoemen ter bestudeering van de verhouding
tusschen het staatstoezicht en de verantwoordeliikheid van den arts.

Aangezien deze zaak voor den praktiseerenden arts van zoo
uitermate groot belang is, volgt hier het rapport nagenoeg in
ziin geheel. De aanleiding tot het benoemen eener commissie
was gelegen in het volgende feit: Een medicus wendde uitwendig
calomel aan bii een oogaandoening; de calomel, door een
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opotheker geleverd, bleek sublimaat te ziin en de schadeliike
gevolgen bleven niet uit.

Aan een commissie werd nu opgedragen een rapport in te
dienen behelzende,,een studie over de waarborgen,
die het staatstoezicht op de volksgezondheid geeft
ten opzichte van de verantwoordeliikheid der ge-
neesheeren".

Het rapport luidde :

lmmers tusschen de verrichtingen v6n geneeskundigen en het staats-
toezicht op de volksgezondheid bestaat rechtstreeks op geen enkel punt
eenig verband in dien zin. De geneeskundigen hebben te voldoen aan
enkele voorschriften in de wet, regelende de uitoefening der geneeskunst,
en in de wet op de besmettelijke ziekten neergelegd, en het staatstoezicht
ziet toe op de naleving daarvan. Moar in de uitoefening van hun beroep
staan de geneeskundigen niet onder dat toezicht. Bii de voorbereiding
van de ín 1865 tot stand gekomen wet, regelende de uitoefening der
geneeskunst, namelijk in het ontwerp van October 1863, werd wel voor-
gesteld de handelingen der geneeskundigen met het oog op,,gewichtige
voor hun zieken schadeliike of gevaarlijke misslagen, bii wangedrag of
onzedeliikheid of bij verzaking van hun eed of beloÍte van geheimhouding"
onder contr6le van het staatstoezicht te stellen, ter vervanging van de
contr6le, door de provinciale commissies uitgeoefend, maar dat voorstel
is geen wet geworden,

Tusschen de daden der geneeskundigen en dat toezicht bestaat dus
geen verband en a fortiori kan er daorom reeds geen sproke van ziln,
dat de verantwoordeliikheid der geneesheeren in het staatstoezicht op
eenige wiize dekking zou kunnen vinden. Bovendien kan o.i. bezwaarlijk
worden uitgegaan van de gedachte dat het oefenen van toezicht, van
contróle - gesteld, dat deze in casu bestond - de verantwoordeliikheid
van den gecontroleerde zou kunnen overbrengen op den controleur,

Uw commissie meent dat er slechts op twee punten sprake kan ziin
van eenig - möör dan nog niet meer dan een indirect - verband tusschen
dc verrichtingen van de geneeskundigen en het stàatstoezicht, nameliik
ten opzichte van het aanwenden van geneesmiddelen, afgeleverd door
öpothekers en van vaccine, afgeleverd door die parcs vaccinogènes,
welke van rijkswege financieel gesteund, onder toezicht van den inspecteur
van de volksgezondheid staan.

De ons verstrekte opdrocht vindt dan ook zijn oorsprong in de bekende
calomel-tragedie, dus in een gevol, behoorende onder de eerste cotegorie.
Daar wendde de geneeskundige persoonliik bii een patiënt een genees-
middel aan, dat hil betrokken had uit een apotheek, wöörop het staots-
toezicht volgens de wet contróle uitoefende; en hier kan dus alleen van

eenig indirect verband tusschen een daad van een geneeskundige en

het toezicht sprake zijn.
Bii het beschouwen van dit geval - en hetzclÍde zou vooranaloge gevallen

gelden - kunnen en ziin ook reedsvragen gesteld van de volgende strekking:
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a. Mag een geneeskundige aonnemen, dat al hetgeen
door een apotheker is af geleverd, deugdelii k en betrouw-
baar is, zoodat zelfs vergissingen zij n uitgesloten, omdat
op den apotheker wordt toegezien door het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid? Met andere woorden: geeft de
Staat een volkomen garantie voor elke handeling van den
apotheker, omdat hii den öpotheker het recht tot uitoefe-
ning der ortsenii bereidkunst heeft verzekerd onder be-
paalde verplichtingen en er op toeziet, dat aan die ver-
plichtingen woÍdt voldoan?

b. Moet en kan een geneesheer de geneesmiddelen,
welke hem door een apotheker zij n geleverd, om die per-
soonlijk bii ziin liiders öan te wenden, controleeren?

c. Blii ft dan de geneeskundige oansprakelii k voor zii n

daden met betrekking tot het oanwenden van genees-
middelen uit een apotheek betrokken en in hoeverre?

Ad a. Volgens de wet, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst,
worden de apothekers gecontroleerd door een inspecteur van de volksgezond-
heid, den pharmaceutischen inspecteur, Deze contr6le geschiedt in het algemeen
door bezoeken op ongeregelde tiiden, welke soms zeer lang uit elkander liggen.
Zii kan slechts in biizondere gevallen,indien de toestand der apotheek daartoe
aanleiding geeft, met kortere tusschenpoozen herhaald worden. Het tiidroovend
onderzoek in verband met het aantal apotheken, welke in elk ombtsgebied
aanwezig ziin, zou voor een dikwiils herhaald onderzoek als algemeene regel
een te groot aantal inspecteurs vergen.

Maar gesteld, dat het onderzoek van elke apotheek eenmaal per iaar, of zelfs
eenmaal per week of per dag plaats vond en dat werd gecontroleerd op be-
voegd personeel, deugdeliike geneesmiddelen, juiste aflevering enz., enz., dan
nog zou men niet gevriiwaard zijn voor onjuiste aflevering door welke oorzaak
dan ook. En allerminst niet voor vergissingen, hetzii door onkunde, achteloos-
heid, toeval of hoe dan ook ontstaan.

Toezicht vön stoatswege kon niet voorkómen, dat nimmer biiv, in plaats van
stof a stof b of in stede van een onschuldige een sterkwerkende stof wordt
afgeleverd,

De onder a gestelde vraag kan dan ook, naàr onze meening, niet anders don
ontkennend worden beantwoord. Toezicht, door den stoat uitgeoefend, gorandeert
hier evenmin als op welk onder gebied ook, dat er niet iets verkeerds gebeuren
kan. De staat houdt toezicht op möten en gewichten, maar niemond zal toch
meenen dat de staat daardoor de zekerheid waarborgt, dat nooit met onjuiste
maten gemeten of met oniuiste gewichten gewogen wordt.

En evenmin zijn toezicht en gorantie ten opzichte van de apotheken geliik
te stellen.

Het toezicht kan, zooals de ervaring leert, wel pröeventieve opvoedende
beteekenis hebben en bii gebleken tekortkoming, ook door toepassing van de
strafbepalingen der wet eenigen invloed hebben, maar meer kan en mag niet
van het toezicht worden verwacht; en zeker mag niet in blind vertÍouwen
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alles, wat uit een apotheek komt, voor deugdeliik worden aangenomen, omdat
op de apotheken van staatswege toezicht wordt gehouden.

Zelfs indien de stoat leverancier wàre, zou onfeilbaarheid niet mogen worden
6angenomen,

Even misplaatst als blind vertrouwen achten wii wöntrouwen tegenover alles,
wat uit de apotheek komt, gemotiveerd. De ervoring geeft daartoe geen reden
en het colomel-geval is niet meer dan een noodlottige fout, welke tot zoodanig
systemotisch wàntÍouwen niet behoeft en ook niet mag leiden.

Het bedriif der apothekers in het algemeen stoat bii ons zeker op even hoog
peil als in andere landen. Daarmede is niet gezegd, dat er geen biizondere
gevallen ziin, waarin voor eenig wantrouwen en bijzondere waakzaamheid
reden bestaat.

Evenals dit bii elk ander beroep ook denkbaar is, kan een apotheker door
de wiize von uitoefening van zijn beroep, door ziln gedrogingen, door lichameliike
of geesteliike stoornissen, vertrouwen verbeuren. ln dergeliike gevallen kunnen
fouten op artsenijbereidkundig gebied, indien die in den vorm van overtredingen
van wetteliike bepalingen bekend worden, wel tot bestroÍfing leiden, maar niet
tot venlies van bevoegdheid. De vraog of het niet wenscheliik ware, indien de
wet in dien zin gewijzigd werd, dat althons in sterk sprekende gevallen, biiv.
krankzinnigheid, hobitueele dronkenschap, verregoonde achteloosheid, àan de
uitoefening van het beroep een einde kon worden gemoakt, willen wii hier
alleen aanstippen. Onder goede waorborgen zouden wij een dergeliike regeling
voor aoothekers, mo6r ook voor anderen, ten zeerste toeiuichen.

lntusschen, een dergeliik sterk werkend middel zal alleen kunnen worden
toegepdst, indien de noodzakeliikheid luce clarius is gebleken cn dus nadat
reeds heel wat minder of meer belangriike fouten kunnen ziin begaan. En zelÍs
een verscherpt toezicht zal niet in staat zijn deze alle te ontdekken; slechts
in enkele gevallen zal dat gelukken.

Het stootstoezicht kon, waar het gebreken ontdekte, zulk een verscherpt
toezícht uitoefenen en bestraffing bii overtredingen bevorderen, maor welke
verscherpte regelingen men ook moge moken, zelfs bepalingen, welke de
mogeliikheid scheppen de uitoefening van het beroep te doen eindigen, een
volmaakte waorborg tegen fouten, en nog minder tegen toevallige vergissingen,
kan niet worden bereikt.

De vraag kan worden gesteld of het staatstoezicht de geneesheeren niet
voor dergeliike gevaarliike apotheken zou kunnen waarschuwen. Moar het springt
in het oog dot, indien zulk een macht bestond, de feiten grondig, in rechten,
zouden moeten. vaststadn, om vàn zulk een diep ingriipende bevoegdheid gebruik
te maken, en dan zoude de bestraffing wegens die in rechten vastge3telde
feiten met de daoraan verbonden openbaarheid de onderhandsche informaties
vrijwel overbodig moken,

Zoolang den belanghebbenden öpotheker niet gewaarborgd is, dat tegen hem
ingebrachte bedenkingen als bovenbedoeld, in rechten zijn vastgesteld - en
zulk een regeling bestaat thans helaas niet - zou een zoodanige waorschuwing,
een zoo diep ingrijpende odministratieve bevoegdheid o.i. ongeoorloofd zijn en
niet te verdedigen. \íii zouden bovendien vreezen dat een dergeliike diep in-
grijpende censuur, welke alleen de ergste toestanden zou signaleeren, door
stilzwiigen tot een schiin-zekerheid ten opzichte van alle andere zou leiden.
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Zii zou ook nog slechts doel treffen voor zooverre de geneesheer gew66r-
schuwd, voor zich en ziin liiders daarmee rekening zou kunnen houden.

Àlles leidt er ons toe als onze meening uit te spreken dot niet mag worden
uitgegaan van de veronderstelling als zou het stoatstoezicht op de volksgezond-
heid met de vigeerende of zelfs met een verbeterde wet kunnen garandeeren
voor ol wat door den apotheker geschiedt. En hierop komt het öön, wónneer
ten opzichte van de verontwoordeliikheid der geneesheet€or voot zooverre deze
samenhongt met het toepassen van geneesmiddelen uit een èpotheek betrokken,
een waarborg zoekt in het door den staat uitgeoefende toezicht'

Ad ó. Beschouwen wii in het licht van het voorgaande de sub ó gestelde

vraög: ,,moet en kan een geneesheer de geneesmiddelen, die hem
door een apotheker zii n geleverd om die persoonlii k bii zii n

lii ders aan te wenden, controleeren?" dan is ons antwoord als volgt:
Aangezien niet blindelings mag worden.aöngenomen, dot Íouten of vergissirrgen

geheel ziin uitgesloten, kan de geneesheer zich niet ontslagen achten van de
verplichting om zoo mogeliik nà te g6an oÍ het middel, dat hii persoonliik wil

aonwenden, inderdaad ook is hetgeen hii wil toepàssen en niet iets anders.
Bedenkende echter, hoe uiterst moeiliik in de meeste gevallen zulk een

contróle is en in hoevele gevallen zelfs onmogeliik, zal de geneesheer als

eerste voorzorgsmootregel van veiligheid dergeliike middelen niet betrekken
van apothekers, die hii niet vertrouwt, en natuurliik zeer zeker niet vön on-
bevoegden. Daarnevens zal hii ook voor die middelen, welke door een opotheker
ziin afgeleverd, die hem tot geen wantrouwen aanleiding geeÍt, een contröle
niet per se overbodig mogen achten en a fortiori niet, indien door biizondere
omstandigheden het middel alleen kan worden betrokken van een opotheker,

die geen volledig vertrouwen inboezemt.
K a n evenwel - en dit is de tweede vrdag - de geneesheer dergeliike middelen

controleeren ?

In het algemeen zeker niet, allerminst wat de quöntiteit der werkzame
stoffen in oplossingen enz. betreft. Slechts bii uitzondering zal de geneeskundige

daartoe wel in staat ziin, althans om verwisseling aan de hond van sterk
sprekende, in het oog vallende, uiterliike kenteekenen wöör te nemen,

\íij meenen dus dat de geneesheer die middelen, welke hii zelf wil oan-
wenden, moet betrekken onder de voorzorgen, die hem betrouwbaarheid zooveel
rnogeliik woarborgen. Oefent hii daornevens toch nog contröle uit, voor zoo-
ver hii dit kon doen, dan kan van hem niet meer worden gevorderd.

Àd c. En daarmede is o.i. tevens het antwoord gegeven op de derde vraag

,,blii ft dan de geneeskundige aansprakelii k voor zii n daden met
betrekking tot het aanwenden v6n geneesmiddelen uit een
apotheek betrokken en in hoeverre?

lndien de geneesheer zijn voorzorgen heeft genomen en de contróle, waartoe
hii redeliikerwijze in staat kan worden geacht, heeft ingesteld, dus heeft gedaan

wdt van hem mag worden gevorderd, zal ook voor hem zeker moeten gelden
het ,,ultra posse nemo tenetur" en is het ondenkbaar dat hij aansprokeliik zal
worden gesteld voor nadeelen, die hii naar ziln beste weten heeft willen voor-
komen. Van schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid kan dan toch geen sprake zijn.
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Een dergeliike uitspraok intusschen heeft geen algemeen geldende beteekenis,
Het komt op de biizondere gevallen aan.

En in hoeverre de geneesheer vrij zal uitgaan, zal slechts in elk concreet
geval kunnen worden beslist. Het aantal gevallen, waarbii zulk een beslissing
ooit ter sprake zal komen, is gelukkig klein te schatten en zeker zal casu quo

een voor den geneesheer gunstige beslissing des te eer te wachten ziin, hoe

minder men eigen veÍantwoordeliikheid gedekt acht door anderen en hoe beter
men bewiist dat persoonliik geen voorzorgen ziin verzuimd, welke redeliikerwijze
moesten en konden worden genomen.

Zooals wii in den aanhef zeiden, is het aanwenden von vaccine, ofgeleverd
door die f,rrcs vaccinogènes, welke van riikswege financieel gesteund, onder
toezlcht vÀn den inspecteur van de volksgezondheid stoan, het tweede en laatste
geval, dat hier ter sprake kan komen. In het algemeen geldt ook hier wat
boven ten opzichte van de geneesmiddelen werd gezegd. Het toezicht van
stoatswege is ook hier niet geliik te stellen met een garantie. Fouten, ongelukken,
vergissingen bliiven ook hier in het bedriif mogeliik. De taak van het toezicht
van den inspecteur kan niet anders ziin dan het bevorderen van een goede
werkwijze in het algemeen, en kan niet wezen een garantie voor elke verrichting,
elke aflevering. Daarvoor is de directeur der inrichting verantwoordeliik. Moar
de geneesheer zol hier, waar het bemerken of ontdekken van vergissingen,
fouten oÍ gebreken slechts uiterst zelden vóór het eerste gebruik mogeliik zal
zijn, veel nrinder dan bii het aanwenden vön geneesmiddelen, aansprakeliik
kunnen worden gesteld. \íel is zulk een geval denkbaar, biiv. indien de genees-
heer, nadot hem de ondeugdeliikheid in den zin van schadeliikheid gebleken
ware, uit achteloosheid de vaccine van dezelfde herkomst toch verder ging
gebruiken. Dan zou hii ziin eigen aonsprakeliikheid voor daarvoor toegebrachte
schade niet kunnen afwentelen op den directeur, die hem de stof leverde en
zeker zich niet kunnen beroepen op het staatstoezicht op de volksgezondheid.

Onder verwijzing noar de boven aangevoerde gronden spreekt uw cornmissie
dus als hoor meening uit:

1o. dot de geneesheer verantwoordelil k is voor ziin eigen
verrichtingen en dat hii in geen geval die verantwooÍdelii kheid
op het Stödtstoezicht op de Volksgezondheid kan overdragen;

2o. dat de geneesheer, doende, wat redeliikerwiize van hem
nrag worden verwacht, niet aansprakelii k mag worden gesteld

. voor nsdeelen, welke vèn die verrlchtingen het gevolg
mochten zii n,

Dit rapport, hetwelk tot vocrlichting der geneesheeren diende,
werd niet weersproken en daèruit mag worden afgeleid, dat de
60e algemeene vergadering het over het algemeen wel eens
was met de meening der commissie.
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3. Strafrechtcrliike verantwoordelijhhcid van deu artr.
(Literatuur: T. 1905, I, bl. 866, 1305, 1385; T. 1906, l, b|.852, 1095;

II, bl. 529; T. 1909, l, bl. 71, ss3.)

Door de afdeeling Àmsterdam werd in 1905 aan de 5óste
algemeene vergadering een voorstel gedaan om aan het hoofd-
bestuur op te dragen tot de Regeering en de Volksvertegen-
woordiging het verzoek te richten aan de strafwet een
zoodanige uitlesging te geven of daarin zoodanige
bepalingen op te nemen, dat de naar zii n geweten,
op uitsluitend medische indicatie handelende ge-
neeskundige, wegens zii n handelingen 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
commissie werd benoemd van rechtsgeleerden en geneeskun-
digen ter bestudeering van het vraagstuk der strafrechterliike
verantwoordeliikheid van den geneesheer.

Deze commissie bracht in 1909 haor rapport uit, dat in de
60ste algemeene vergadering te Leeuwarden werd behandeld,
bii welke behandeling door den voorzitter der Maatschappii het
volgende werd medegedeeld:

Het is het hoofdbestuur wenscheliik voorgekomen over deze zaak
de olgemeene vergadering haar oordeel te laten uitspreken. Alleen
moet er op gewezen worden, dot de conclusies geen voorschriften
bevatten, omtrent hetgeen met dit rapport zal moeten worden gedaan,

doch dat bliikbaar de bedoeling is, dat de vergadering dit rapport onder
dankzegging aan de commissie zol accepteeren.

De conclusies van dit rapport waren:

I

Het is voor de rechtszekerheid van den geneesheer, evenals voor de
belangen ziiner patienten, noodzakelijk, dat worden toegevoegd:

aan de \íet, regelende de uitoefening der geneeskunst, de volgende
artikelen:
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ln gevallen, waarin door den geneeskundige geweldadig moet worden
rngegrepen, waaronder mede moet worden verstöan het brengen in een
st6èt vèn bewusteloosheid of onmacht, behoort hii zich vooraf te ver-
zekeren van de uitdrukkeliike toestemming van dengene, die de behandeling
moet ondergaan.

ls deze buiten staat ziin wil behoorliik te verklaren, heeft hii den
leeftiid van zestien jaren nog niet bereikt, oÍ is hii, onders dan wegens
verkwisting, onder curateele gesteld, dan wordt de uitdrukkelijke toestem-
ming vereischt van den wettelijken vertegenwoordiger in burgerlijke zaken,

Bii ontstentenis van dezen of bii ziin weigering kan door den genees-
kundige de toestemming vàn den kantonrechter, binnen wiens ressort
de te behandelen persoon verbliift, worden gevroogd.

De beslissing van den kontonrechter is niet aan beroep onderworpen
en wordt gesteld op het rekwest, waarbii ziin tusschenkomst is ingeroepen,
Zii kan echter ook mondeling worden verleend.

Bii oogenblikkeliik dreigend gevoar voor leven of gezondheid is de
geneeskundige tot dadeliik gewelddadig ingriipen, ook zonder toestemming,
bevoegd.

aan het Vetboek voor Strafrecht een èrt. 42a, luidende: 1)

Niet strafbaor is de geneeskundige, die een feit begaat, dat naar
redeliik inzicht is geboden of toegeloten door de regelen der geneeskunst,

Eén lid der commissie kon niet meegaan met het nieuwe
artikel 42a, indien dit, zooals de meerderheid der commissie
wilde, ook geldig zou ziin voor de artt. 296 en 297 §íetboek
voor Strafrecht. 2)

lt.

Het is gewenscht, dat bii de beoordeeling van het al oÍ niet culpose
von deze medische handelirrgen gerekend wordt met de volgende begrenzing
der kunstfouten.

ln genoemd rapport zegt te dien opzichte de commissie:

Ziin er redenen, die het wenscheliik, zooal niet noodzakeliik maken,
dat van de medische kunstfouten een afzonderlijke begrenzing wordt
gegeven? Onze commissie was daaromtrent eenigermatc von meening
verdeeld. Sommigen meenden, dat men hier, als overol elders, kan

ll A.t. 12. Ni.t ltrafber ts hii, dtc eo fdt bega.t tcr s.ttvocrtEg vaÀ c@ wcttclirk voonórtÍt.
zl Att, 296. Hli dtc opzettclijk dc afdrtjvta! of dcn dood der vruót vaD c6c wouw zoodcr harc

to6t@Eing vmoraakt, wordt gcstraÍt EGt ccD gwangulstraÍ vao tca hoogltc twaalÍ laru.
Iodia hct feit do dood der wrouw teu gwolgc hecft, wordt hii g*traft m.t gcvangcuilltraf vu to

hooglte vijftlo iatca.

Àtt.297. Hii dlc opzcttellik dc BfdriivlÀg of dco dood ds wruót vEí ceDe vrouv aet harc tocrtcE-
alng werooraakt, wotdt gcstraÍt Ect gevEDgeDllrtÍaf vaa tcn hoogltc vlcr j8r.À ea zc! oaaudca,

Iodlo hct fcit do dood van dc vrouw tq gcvolgc heft, wordt htl gcst[ft Dct gcvug@l$traÍ wa!
tca hoogrtc Ës juca.
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volstaan met den algemeenen regel, dat schuld don aanwezig is, wanneer
de dader met onvoorzichtigheid heeÍt gehandeld en de gevolgen van ziin
handelen heeft kunnen of moeten voorzien, waarbii moet worden in het
oog gehouden, dat naar de leer van den Hoogen Raad niet iedere, maar
alleen zoogenaomde grove of ernstige schuld strafbaar is; als dus niet
die voorzichtigheid in acht is genomen, die onder de omstandigheden
rnocht worden gevorderd,

Overwegend bezwoar tégen deze opvatting bestond nu weliswaar ook
bii de andere commissieleden niet, maar zij meenden toch, dat voor den
geneesheer een ietwat nadere omschriiving van wat hem als grove
schuld mag worden aangerekend, althans wenscheliik is.

Zii stellen daarbij voorop, dat het niet in het minst hun bedoeling
is den ouden rechtsregel, die luidde: in eo qui artem profitetur imperitio
culpa est 1), voor den geneesheer op ziide te zetten. Integendeel, door
de medische leden der commissie werd zeer nadrukkeliik gezegd, dat
het niet anders dan toe te iuichen zou ziin, wonneer nu en dan een op
gewetenlooze wijze praktizeerende, en vooral opereerende geneesheer met
den strafrechter in aanraking kwam. Zij onderschrijven zelfs niet de
conclusie, waormede de volgende, van den iurist G. Ripert afkomstige,
zinsneden worden besloten: ,,Ce serait une fausse conception de

,,dire de lui (le medecin) qu'il a d'autant plus de responsobilité 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'outres tetmes, il faut, pour des motifs d'utilité
,,sociale, créer en sa fàveur une certaine irresponsobilité,'

Zelfs op deze betrekkelii ke onverantwoordeliikheid von den ge-
neesheer wenschten de medische leden uwer commissie voor hun
vakgenooten geen aönspraak te moken. Zil meenden echter, dot de
bedoelde nodere omschrijving om twee redenen wenschelijk moet worden
geöcht.

Ten eerste .omdat de geneesheer, door den aard van ziin werk, meer
dan wie ook, gevaar loopt te worden vervolgd op grond der oangehaolde
artikelen 307-309. 2)

Meer dan eenig ander heelt hii don ook te zorgen, dat een ongerecht-
vaardigde vervolging op grond der aangehaalde artikelen worde voorkomen,
Moge al zulk een ongerechtvaardigde vervolging hier te lande zelden.
zoo ooit ziin geschied, de kans daarop wordf zeker grooter, wanneer,
zooals de commissie wenschelijk acht, door den straÍrechter meer dan

1) Voor hem, dlc oet ooervarcaheld de kunst beoefelt, is scbuld àaowezig,
z) Àtt. j07. Hl, aan wlens schuld de dood vaa ecn ander te wljteo is, wordt gestÍaft het

gcvaugcaistraÍ oÍ bechtenis vBÀ tcÀ hoogstc nego oaaudo,
Àrt. 30E. Hii aan wieus schuld tc wijt@ is dat eo uder zwaar licheodijk lctscl bekomt of

zoodaEig lichamelijk lesel waaruit tiideltike ztekte of vcrhiaderrag iD dc uitoefeniog zijocr
aobts- of beroepabezigheden ontstaat, woÍdt gestrèÍt met gevangellsstraf of bechtols vaa tca
hoogstc ze ouadcn.

A'i. j09. Iodteo de io deco tltd ooschrcven misdritv.n wordeo gepleegd io de uitoeÍottg
van eenig aEbt oÍ beroep, kan de straÍ aet eeo dcrde wordo verhoogd, kaa ootzettiog wordca
ultgcsprokeD va! dc uitocfeniog van het bcroep waario het mlsdtiiÍ is gepleegd, cn kan de

rechter de opcubaarmaklug zijDer ultspÍaak gdasten.

-41



tot nog toe het gevol is, wordt gelet op het doen en laten der genees-
heeren.

Ten tweede is de grens der imperitia bii medische handelingen veeltiids
moeiliik te trekken, zoodat het bewiis van het al of niet culpose van
zulk een handeling dikwiils lastig te geven is en althans haast nooit te
geven is door anderen dan door deskundigen, Een Íormuleering van wat
ols medische kunstfout moet worden beschouwd, staot in geen enkele
wetgeving en verlangen wii ook niet in de Nederlandsche. Evenmin is het
ons mogeliik een scherpe omschriiving te geven van wat wel en wat
niet als kunstfout moest worden beschouwd. De bezwaren, waarop men
stuit bii het zoeken naar zulk een omschrijving, zijn besproken in een
recente publicatie van een onzer (Treub, Geneeskundigc Bladen, 18de

reeks, no. 5) en wii kunnen volstaan met daarnaar te verwijzen, De
formuleering zal dus noodzakeliik een min of meer vdge moeten ziin en
als voorbeeld geven wii die van Modderman, zooals Treub hoar heeft
uitgebreid (zie bl. 164 t.a.p):

,,De geneesheer begaat een kunstfout dan, wanneer hil niet weet, niet
,,onderzoekt, niet doet oÍ niet nalaat dctgene, wat goede medici in het
,,algemeen, onder dezelfde omstondigheden, zouden weten, onderzoeken,
doen of nalaten",

Dc vraag, waörop het aankomt, is slechts oÍ zoowel iuristen als genees-
heeren het met deze formule eens zijn. Men kan daarin natuurliik ,,onder-
zoeken, doen en nalaten" somenvatten in het ééne woord handelen. Dit
zou evenwel slechts leiden tot een nog leelijkeren zin dan de hierboven
gegevene, tenzii men het weten er uit weg liet. Dit laatste is te ver-
dedigen op grond hiervan, dat het weten slechts een subjectief geestes-
proces is, terwiil eerst het obiectieve gevolg daarvan, de hondeling,
eventueel een kunstfout kan ziin. Deze redeneering is volkomen iuist,
moör zou toch in de praktiik tot groote moeiliikheden voeren.

Stel, dat ten gevolge van onvoldoende kennis een onjuiste diagnose
wordt gemaakt.'Dan kan zulk een onjuiste diagnose voeÍen tot een
verkeerde, soms zelfs gevaarliike therapie. \ías daarentegen de diagnose

iuist geweest, dan zou dczelfde gevaarliike 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 be-
houden, voorkomt men, dat in een gegeven geval de dader in de toe-
gegeven onjuiste diagnose dekking vindt voor ziln fout, en kan men dus
aan deskundigen de vraog voorleggen, of onwetendheid, die voerde tot
deze oniuiste diagnose, al of niet culpoos moet worden gedcht.

Ten slotte komt het dus altiid op het bewiis dan, en van veel grooter
belang dan de min of meer scherpe begrenzingen kunstfouten is dan
ook de wiize, waorop het onderzoek eener strafzoak bii vermoedeliike
overtreding der artt. 307-309 door een geneesheer geschiedt,

Of er een strafbare medische kunstfout is begaan, zal zoo goed als
nooit door den niet-qeneesheer kunnen worden beoordeeld. Zonder uit-
zondering vraagt dan ook de lustitie doaromtrent het oordeel van des-
kundigen. Het ware echter in de hoogste mate wenscheliik, dat als
vaststaande regel werd aongenomen, dat reeds in den aanvatng van
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het onderzoek het oordeel der deskundigen werd gevraagd €D zoo-
doende het openbaar ministerie behoorliike gegevens kreeg om de zoak
al of niet te vervolgen, En dan wel met dien verstande, dat niet als
deskundige wordt beschouwd de eerste, beste geneesheer, dien de
rechter-commissaris kon vinden, doch dat het oordeel wordt gevraagd
van minstens twee, in het betrokken onderdeel der geneeskunst algemeen
als hoogstaand erkende geneesheeren, dle bii het vellen van dit oordeel,
als maatstaf vdn wöt een ,,goed" geneesheer dient te weten, niet zullen
moeten nemen de kunde von een speciolist of hoogleeraar, maar die
van een geneesheer van gemiddelde bekwaamheid. Slechts op deze
wiize is het gevoar voor een later ongeqrond bliikende publieke behan-
deling van zulke strofzaken te voorkomen. Kons op veroordeeling moge
in zulk een geval al niet bestaan, omdat de verdedigers van den beklaagde
wel zorgen voor behoorlijke deskundigen à déchorge, ook een op vrii-
spraak uitloopende vervolging wegens een vermeende kunstfout zal allicht
voor den geneesheer een bedenkeliike rem in zijn loopbaan worden.

De door ons aanbevolen wiize von doen wordt, het is ons bekend,
ook nu wel eens gevolgd, Vii meenen echter den wensch te moeten
uitspreken, dat dit een algemeen en steeds toegepaste regel zal worden.

Daarom luidt dan ook de derde conclusie:

lll.
Het is eveneens en nog meer gewenscht, dat bii het vóóronderzoek naar

vermoede kunstfouten een werkeliik deskundig oordeel gevraagd worde.

Het rapport werd door bovengenoemde vergadering met
algemeene stemmen aangenomen.

4. Getuigenirplicht Gn verrchooninglrecht.
(Literatuur: Tiidschr. v. Strafrecht 1898. Xl. bl.2; T. 1912, l, bl. 1848; ll, b|.145,
2t6; T. 1913, I, bl. 1330, 1509, 1849; T. 1915, ll, bl. 682, 828,721t,1296, 136&

7374,2087, 2149, 2260,2328, 2517,2760; T. 1916, ll, bl. 1238, 1961.)

De arts is evenals ieder burger verplicht, indien de iustitie
dit verlangt, als getuige te verschiinen 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 ziin overtuiging striidig zou ziin met de geheimhouding,
waartoe hii ten aanzien ziiner patienÍen verplicht is, maEr en
moef hij zich beroepen op het verschooningsrecht, omschreven
in het wetboek van Strafvordering, art. 66, sub. 3. Deze zeker-
heid bezitten wii in ons land sedert 1 Àpril 1913, toen de Hooge
Raad der Nederlanden in hoogste beroep uitspraak deed in de zaak
van H. A. D ie p e n, die wegens weigering van getuigenis

-43-



overeen bepaald punt tot giizeling was venoordeeld. Deze collega
dient evenals C, M, Beukers, die een overeenkomstige uit-
spraak van het Hoog Militair Cerechtshof heeft uitgelokt, hier
met eere te worden vermeld om ziin manmoedig gedrag.

Het verschooningsrecht voor den arts 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, tenzij de verklaring van den
arts als getuige of deskundige in rechte wordt gevorderd. De
Hooge Raad oordeelde, dat de orts hierdoor in het genoemde
geval slechts van den plicht tot zwii gen wordt ontslagen,
maar dat artikel 66 bovengenoemd den geneeskundige de be-
voegdheid verleent om,,desondanks getuigenis te wei ge ren
nopens hetgeen \traarvan de wetenschap hem, geneeskundige,
als zoodanig is toevertrouwd". De verplichting tot geheim-
houding, waarvan dat artikel spreekt, berust volgens den Hoogen
Raad, op de eigenaardige eischen van het uitgeoefend beroep:
(overwegende) ,,dat die eischen ten aanzien van het genees-
kundig beroep medebrengen, dat een ieder, die zich of een
der ziinen onder behandeling stelt van een geneesheer, er op
kan rekenen, dat hetgeen deze bii die behandeling door mede-
deelingen van den zieke zell of te ziinen behoeve gedaan of
door eigen onderzoek omtrent zijn patient te weten komt

- a I hetwelk geacht moet worden den geneesheer als zoo-
danig te ziin toevertrouwd - geheim blijve, vermits alleen
bii voldoening aan dien eisch kan worden voor-
komen, dat de zieken zelve ol zii, die geroepen ziin
voor hem te zorgen, uit vrees voor zii n openbaar-
heid zich laten weerhouden geneeskundige hulp in
te roepen en dus slechts dan het doel van het aan
geneeskundigen toekomend verschooningsrecht
kan worden bereikt."

Het spreekt van zelf, dat pogingen, waarmede soms wordt
gedreigd, om door huiszoeking bii den arts uit diens aanteeke-
ningen te weten te komen hetgeen hii niet vriiwillig wil mede-
deelen, 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. 1913, l, bl.1509), ondanks dat arrest het verschooningsrecht
betwist en biivoorbeeld beweert, dat een arts, in openbaren
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dienst, die een'zieke behandelt, ten opzichte van de iustitie niet
vrii staat geliik ziin collega's, of den arts-getuige verwiit, dot hii

zich verschuilt achter het beroepsgeheim, terwiil hii slechts ziin
zieke verschuilt, geliik hem geboden is.

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

En wii moeten ons wèl bewust ziin, dat ons vcr-
schooningsrecht niet is een recht om ons te ont-
trekken aan onze verplichting om de iustitie, geliik
ieder burger, te dienen met onz e mededeelingen, als
wii dat mogen en kunnen.

Indien wii haar beteekenis voor de maatschappii even iuist
weten te waardeeren als de Hooge Raad dit getoond heeft
tegenover ons beroep, zullen wii deze fout zeker weten te vermiiden.

Het Hoog Militair Cerechtshof heeft gelegenheid gehad in
deze aangelegenheid in hoogste beroep uitspraak te doen,
doordat de officier van gezondheid C. M. Beukers had ge-
weigerd, 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
ziin behandeling waren gekomen. Door den kriigsraad was hii

veroordeeld wegens 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 hii officier van gezondheid
kon worden, en hij dit slechts heeft kunnen worden door de
bevoegdheid van arts te verkriigen. De mededeeling van een
geneeskundig beroepsgeheim aan een Commandant kan ook
niet worden beschouwd als dienstgeheim, want de artseneed
zegt: ,,dat ik aan niemand zal openbaren"; terwiil ,,daaren-
boven bedoeld dienstgeheim n ie t geldt, wanneer de onmiddel-
liike chef tot mededeeling opdracht of toestemm ing geeft."
(m.a.w. de commandant kan omtrent hetgeen hii eerst als
dienstgeheim heeft beschouwd, later weder de geheimhou-
ding opheffen, zoodat de arts niet eens verzekerd is, dat
het geheim althans bii hen, wien het aangaat, bewaard zou bliiven).

Het Hoog Militair Gerechtshof overwoog verder, ,,dat er inder-
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daad voor hem (den beklaagde) heeft bestaan een conflict va n

rechtsplichten, waar hii werd gesteld voor de keuze ziin
eed als geneeskundige te schenden of aan dienstweigering -
een strafbaar feit - zich schuldig te maken; dat, waar hii het
tweede heeft gekozen, door hem met grond op overmacht
in den vorm van uit conflict van rechtsplichten voortvloeienden
noodtoestand een beroep kan worden gedaan, omdat von
hem, die geneeskundige was, toen hii werd officier, en officier
is geworden en heeft kunnen worden enkel omdat hii
geneeskundige was, in redeliikheid en ook rechtens
niet m a g worden gevorderd, dat hii aan ziin eed als genees-
kundige te kort zou doen".

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

In verband met het voorgaande moge hier de opmerking
een plaats vinden, dat ten opzichte van den artsen-eed, zoowel
bii de leeken als bii de geneeskundigen, vaak tweeërlei misver-
stand wordt aangetroffen. Ten eerste is deze eed geen ambts-
eed, maar een beroepseed, want de arts als zoodanig be-
kleedt geen ambt.

Ten tweede berust onze plicht tot geheimhouding niet op
den eed, maar deze brengt alleen den van ons beroep onaf-
scheideliiken plicht in woorden. Ook zonder den eed zouden
wii tot het bewaren van het beroepsgeheim verplicht ziin.

5. Abortur criminalig.
(Literatuur T. 1903, Il, bl. 750; 1904, l, bI.66ó; ll, b|.358;1905, l, b|.865;

1306;1315; ll, bI.869;1907, l, bl.896; II,590;1916, tl, b|.369.)

ln 1904 werden door de afdeelingen Amsterdam, Oldambt,
Gouda en O., Cooi- en Eemland en Haarlem en O., verschil-
lende voorstellen ingediend bii de 55e Àlgemeene Vergadering,
welke alle de strekking hadden de Regeering aan te sporen tot
krachtiger maatregelen tegen de toen reeds hand over hand
toenemende misdadige vruchtafdriiving. De toenmalige Regeering
had reeds het voornemen te kennen gegeven tot zulke maat-
regelen, en nu werd het door de genoemde afdeelingen. van
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belang geacht, dat het aan de volksvertegenwoordiging zou
bliiken, dat de artsen, geheel afgezien van hun opvattingen op
staathuishoudkundig, politiek of godsdienstig gebied, in deze
naast de Regeering stonden, op grond van hun ondervinding
als geneeskundigen, De heer H. Burger heeft in die algemeene
vergadering te Breda de voorstellen samengevat in een motie,
welke met algemeene stemmen werd aangenomen.

Deze motie luidde:
,,De algemeene vergadering der Nederlandsche maatschappii tot be-

vordering der geneeskunst, bekend met het feit, dat de tocpossing van

den abortus criminalis in Nedcrlond, o,o. te Àmsterdam, een zeer groote
uitbreiding heeft verkregen, terwijl hoogst zelden een veroordeeling kan

volgen; immers in 1896 kon geen veroordeeling geschieden wegens dit
misdriif, in 1897 slechts één te Groningen, in 1898 één te Haarlem en

één te Àmsterdam, in 1899 één tc Utrecht, één te Groningen en één te
Breda, in 1900 één te Amsterdam en in 1901 geen enkele;

overtuigd, dat een nader onderzoek naar den omvang, dien het ge-
noemde misdriif in ons land heeft verkregen, n6àr de vormen woaronder
het kwaad optreedt en n6ar de schodeliike gevolgen, die het voor de
gezondheid der betrokken personen opleveÉ, de waarheid von boven-
stoande uitspraak in elk opzicht zal bevestigen;

van oordeel, dot met behoud en verscherping der bestaande straf-
bepalingen tevens preventieve moatregelen tegen de opwekking van

abortus, buiten grondig medisch advies, moeÍen worden bcraamd en
toegepast;

draagt aan het hoofdbestuur op uit hun midden een commissie te
benoemen, die bii Ziine Excellentie den minister van lustitie een audientie
zal aanvragen, ten einde dezen hoogen ambtenaar hct gevoelen van de
algemeene vergadering over deze zaak kenbaar te maken en toe te lichten."

De wiiziging van het wetboek van strafrecht op dit punt heeft
het inderdaad mogeliik gemaakt meerdere gevallen van mis-
dadige afdriiving voor den strafrechter te brengen en meer
schuldigen te straffen.

Intusschen werd in 1905 twiifel geopperd of de arts, die op
geneeskundige indicatie een abortus zou opwekken, volgens de
letter der wet wel voor straf gevriiwaard zou ziin. De afdeeling
Àmsterdam diende daarom bii de 56e algemeene vergadering
een voorstel in, dat door het hoofdbestuur (nadat proÍ. D.
Simons een oordeel over het voorstel had ten beste gegeven)
aldus werd geamendeerd:

,,De olgemeene vergadering droagt het hoofdbestuur op, tot de regeering
en de volksvertegenwoordiging het verzoek te richten, in verbond met
de voorgestelde wiizigingen van ört. 295-298 van het wetbock .van
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strafrecht, daarin zoodonige bepalingen op te nemen, dat de naar zijn
gewcten op uitsluitend medische indicatie handelende geneeskundige
niet met de strafwet in botsing komc."

Op de algemeene vergadering te Àmsterdam werd dit voor-
stel met 108 tegen 8 stemmen aangenomen. Conclusie I in
hoofdstuk 3, bl. 39, behandelt hetzelfde vraagstuk uit een meer
omvattend gezichtspunt.

Terwiil de strafwet dan aan de wenschen der geneeskundigen,
wat betreft een krachtiger optreden tegen de misdadige af-
driiving, is tegemoet gekomen, viel van medewerking der pers
tot het weren van de advertenties der afdrijfsters weinig te
bemerken.

Reeds in í903 was in het tiidschrift voor geneeskunde (t.a.p.)
in een artikel over: ,,De zonden der pers" op het gevaarlijk
karakter dier advertenties gewezen en naar aanleiding van dit
artikel werd door één der groote bladen besloten zulke adver-
tenties niet meer op te nemen. Andere bladen hadden reeds
vooraf hun kolommen er voor gesloten, maar over het algemeen
was er ruim stof tot klagen,

Daarom werd in 1907 door de afdeeling .Gorinchem en Om-
streken het volgende voorstel bii de 58ste algemeene vergade-
ring ingediend:

De algemeene vergadering der Nederlandsche Maotschappii tot be-
vordering der geneeskunst, ten zeerste betreurende het feit, dat door de
administratie van tal van week- en dagbladen hier te lande, in haar
kolommen advertenties worden opgenomen, waarin de gelegenheid tot
het opwekken van abortus als zoodanig of ziidelings wordt kenbaar ge-
maakt, noodigt het hoofdbestuur uit deze, haar meening ter plaotse, waar
het zulks noodig en 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, \Maren

echter van oordeel, dat de resultaten van dit pogen zeer pover
zouden ziin, in aanmerking genomen de omstandigheid, dat reeds
herhaaldeliik gebleken was, dat de pers in dit opzicht tameliik
onverbeterliik is.

De afdeeling Amsterdam diende een amendement op het
voorstel in en zag dit aangenomen. Bii de discussie over dit
amendement werd bezwaar gemaakt tegen de samenkoppeling
van het opwekken van abortus en de kwakzalverii, terwiil ge-
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noemde afdeeling er in toestemde in ziin amendement aan het
woord l .abortus" alsnog de woorden: ,,als zoodanig of ziide-
Iings" toe te voegen. De opmerking, dat het hoofdbestuur maar
niet een circulaire zou moeten rondzenden, waarvan toch het
resultaat wel nihil zou ziin, maar zou optreden waar het zulks
noodig achtte, deed waarschiinliik velen vóór het amendement
van de afdeeling Àmsterdam stemmen. Het aldus gewiizigde
amendement werd aangenomen en luidde als volgt:

De algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappii tot be-
vordering der geneeskunst, ten zcerste betreurende het feit, dat door de

odministratie van tal van week- en dagbladen hier te lande, in haar

kolommen advertenties worden opgenomen, waarin de gelegenheid tot
het opwekken van abortus als zoodanig of ziidelings wordt kenbaar
gemaakt, of waarin wordt oangekondigd, dot door onbevoegden de ge-
neeskunst wordt uitgeoeÍend, noodigt het hoofdbestuur uit, dezc haar

meening ter plaatse, waar het zulks noodig en wenscheliik acht, kenboar

tc maken.

Door de aanneming van bovengenoemd amendement is dus
toen aan het hoofdbestuur de bevoegdheid verleend, waar het
zulks noodig en wenscheliik acht, ziin meening ter plaatse ken-
baar te maken ten opzichte van het opwekken van abortus en

ten opzichte van de kwakzalverii.
Bemoedigend voor allen, die een schiinbaar hopeloos doel

nastreven, maar hen tevens aansporend tot geduld is het feit,
dat negen iaar later, ,,De Nederlandsche Dagbladpers" (waarin
de uitgevers der dagbladen vereenigd ziin) het volgende besluit
heeft genomen:

1. Advertentiën aangeboden door deskundigcn en hondelaars in zekere
aÉikelen worden altiid geweigerd.

2, Àdvertentiën van masseuses en vroedvrouwen worden alleen aan-
genomen, wanneer die vergezeld gàdn vtrn een uitdrukkeliike verklaring
geteekend door een bii de administratie bekend geneesheer, dat de
inzendster in alle opzichten betrouwbaor is, of wanneer haar naam voor-
komt op een door de plaatseliike afdeeling v6n de Neder-
landsche Maatschappil tot bevordering der geneeskunst ver-
strekte liist,

3. Àdvertentiën van vagen inhoud worden niet geplaatst, vóórdat von
de politie ter plaatse bevredigende inlichtingen zijn ontvangen.

4. Àdvertentiën van twijfelochtigen inhoud en afkomstig vön personen

omtrent wie geen informaties ziin verkregen, worden afgewezen.

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

Te gen het groote kwaad van den abortus crimi-
nalis, die niet alleen leidt tot moedwillige afbreking van de
zwangerschap, maar ook tot ernstige verslapping van het zede-
liikheidsgevoel, zullen de couranten in Nederland dan
het hunne hebben biigedragen.

6. Dc Pcrr.
(Literatuur: T. 1909, I, bl. 993 en Il, bl. 645.

In 1909 werd door de afdeeling Rotterdam en Omstreken
het volgende voorstel bii de 60ste algemeene vergadering te
Leeuwarden ingediend:

De afdeeling Rotterdam en Omstreken, het ongewenscht achtende, dat
artikelen uit geneeskundige bladen en tiidschriften en niet voor leeken
bestemd, op onoordeelkundige wijze worden overgenornen in de dag-
bloden, noodigt het hoofdbestuur uit met den Nederlandschen lournalisten-
kring in overleg te treden om na te gaan hoe hiertegen kan worden gewaakt.

Door genoemde afdeeling werd in haar toelichting o.m. ge-
zegd: -en zoo leert dan de ervaring, dat door de misplaatste
en onvolledige kennis van het geneeskundig vakgeschrift bii 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 leidspreuk in waarde houdt, vertrouwen wii dat
dit overleg met den iournalistenkring tot goede gevolgen
leiden zal".

Na de discussie, en voornameliik nadat tal van sprekende
voorbeelden ter toelichting waren genoemd, werd het door ge-
noemde afdeeling ingetnokken, omdat van het overleg weinig
oÍ 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 ziin
in couranten te schriiven, te voorkomen dat dit op onoo rd eel-
kundige wiize zou geschieden. De bespreking van dit voorstel
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had dan ook het nut, zeide de voorzitter, dat hierdoor in het
openbaar van geneeskundige ziide gewezen is op de bezwaren,
welke aan deze handelingen verbonden ziin.

Ter waarschuwing volgt hier een gedeelte uit de toelichting
van den afgevaardigde der afdeeling Rotterdam en Omstreken,
den helaas zoo vroeg overleden collega S. À. van Leer:

De artikelen in de geneeskundige tii dschriften zii n door
de schrii vers bestemd voor geneeskundigen en niet voor
leeken; daarom worden zij geplaatst in een geneeskundig
blad; bestemt de schrij ver ze voor leeken, dan zendt hii
ze aan een niet-geneeskundig periodiek blad. Nu zii het
verre van rnij een dagblad het recht te betwisten, ook uit
vakbladen gedeelten over te nemen; doet het zulks echter,
dan moet dit geschieden met behoorlii k oordeel des onder-
schcids, dan mag niet het eenig criterium ziin de vràag:
stellen vele lezers hierin belang of wordt ons dagblad
hierdoor aantrekkelii k?, maar dient m.i. als hoofdvoorwaarde
voldaan te worden laan den eisch, dat men niet iets doet
wat schade, wat ellende veroorzaakt.

7. Syphilir en Gonorrhoe.
(Literatuur: T. 1908, I, bl. 961; T. 1911, I, bl. 1710; Il, bl. 540; T. 1912, I,

bl. 2040; II, bl. 564.)

Door de afdeeling Croningen werd in 1908 bii de 59ste alge-
meene vergadering te Rotterdam het volgende voorstel ingediend:

Het hoofdbestuur benoeme een commissie, die in opdracht kriigt te
onderzoeken of, en zoo ia, welke maatregelen in ons land van overheids-
wege dienen te worden genomen ter bestrijding van de geslachtsziekten,
cn daarover rapport uit te brengen.

Àan de te benoemen commissie bliive overgelaten te beoordeelen oÍ
het gewenscht cn mogeliik is gegevens te verzamelen aangoande de
vcrbreiding van deze ziekten, en den omvöng van het kwoad, dat zii 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 aan-
genomen en benoemde het hoofdbestuur tot leden der com-

-51



missie, behalve geneesheeten, personen van verschillende richting
en stand.

ln 1911 diende de commissie bii de algemeene vergadering
een uitvoerig rapport in.l) Dit rapport bevat de volgende
hoofdstukken:

I. Maatregelen ter voorkoming dezer ziekten.
1. Voorlichting. (Belang daarvan. Tot wie te richten? Door

wie te verstrekken en met welke middelen ? \íat moet
zii omvatten ?)

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

Besniidenis. Bevalling. Sommige inrichtingen van pu-
bliek gebruik.

ó. Cenitale besmetting. Onderzoek vóór het huweliik.
Prophylactica.

c. Prostitutie. Bordeelen. Reglementeering. Bestriiding.
3. Straf- en civielrechterliike gevolgen van het overbrengen

van besmetting en van geslachtsomgang van besmetten.

Il. Maatregelen tot genezing der ziekten.
l. Algemeene beschikbaarheid van geneeskundige hulp.
2. Verplichte aangifte en behandeling.
3. Vereischten der geneeskundige hulp.
4. Opleiding van geneeskundigen.

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

Aan het eind van haar rapport sprak de commissie als haar
meening uit dat, wiil de bestriiding der geslachtsziekten een
voortdurende aandacht, een voortdurende actie eischt en van
de Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst
niet verwacht, noch verlangd mag worden, iuist aan deze zaak
haar voortdurende aandacht te wiiden, het gewenscht zou zijn
een centraal lichaam in het leven te roepen, dat doorloopend
in het belang van de bestriiding der geslachtsziekten, werkzaam
is. Vandaar dat zii aan haar 21 conclusies een laatste conclusie
toevoegde:

r) Dtt rapport lr ook tn dco haadcl ca door de MaBtschappii uitgcgevca bii F. vaD Rosscn, Hcercn-
graoht 281, Àmrtcrdam. Priis Í l.-.
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De Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst neme
het initiatief tot oprichting vön een permanent lichoam, dat zich de be-
striiding der geslachtsziekten ten doel stelt.

Vegens de groote belangriikheid van dit rapport, besloot de
62ste 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-
meene vergadering met een in het tiidschrift te geven overzicht
der ingekomen antwoorden een punt van uitvoerige bespreking
zou uitmaken.

In de 63ste algemeene vergadering werd nu besloten, dat de
Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst
het initiatief zou nemen om te geraken tot het oprichten van
een Nederlandsche vereeniging tot bestriiding der geslachts-
ziekten, die zich voortdurend met de studie van het onderwerp
en met de leiding der te nemen maatregelen zou belasten, en
werd aan het hoofdbestuur opgedragen in overleg met de com-
missie de noodige stappen te doen. Het hoofdbestuur voldeed
aan deze opdracht, en na tal van voorbereidende besprekingen
werd den Z4sten Àpril 1914 de Nederlandsche vereeniging tot
bestriiding der geslachtsziekten opgericht, bii welker oprichting
besloten werd het groote verschilpunt in de opvatting over de
bestriiding der geslachtsziekten, n.l. het al of niet propageeren
van het gebruik van middelen tot persoonliike prophylaxis, voor-
loopig te laten rusten en om te beginnen met gezamenliik de
krachten te besteden aan het vele overige gewichtige werk
ter bestriiding der geslachtsziekten, dat dan nog te doen bleef.

Het aantal leden bedraagt thans ruim 200, terwijl een 20-tal
vereenigingen lid ziin.

In verschillende adressen wendde de vereeniging zich tot de
Regeering om maatregelen tot beteugeling der geslachtsziekten
te bepleiten.

Een vlugschrift:,,Over geslachtsziekten" (geschreven door
Dr. D. Snoeck Henkemans) werd door welwillende bemiddeling
van het legerbestuur tiidens de mobilisatie op zeer ruime schaal
onder de militairen verspreid. Terwiil dit vlugschrift meer bestemd
is ter uitreiking aan nog niet besmetten, stelt de vereeniging,
ter uitreiking aan patienten, voor geneeskundigen haar ,,\Wen-
ken op het gebied der geslachtsziekten" beschikbaar.
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Onder redactie van het dageliiksch bestuur verschiint een
tiidschrift,,Sexueele Hygiëne", waarin zoowel de medische, ols de
ethische, paedagogische en sociale ziiden van het veel omvattend
onderwerp belicht worden. (Uitgever f. Ploegsma te Zeist.)

De vereeniging is in het bezit van een collectie lantaorn-
plaaties en een serie wandplaten, ten gebruike bii voordrachten
en cursussen. Tiidens de oorlogsiaren organiseerde zij tal van
voordrachten voor militairen. Zii verleent haar medewerking bii
het houden van lezingen voor verschillende bevolkingsgroepen,
bevordert het houden van cursussen over geslachtsziekten,
over sexueele hygiëne aan de volksuniversiteiten, enz.

Naast haar werkzoamheden tot verspreiding van juist inzicht
in het wezen der geslachtsziekten en in het vraagstuk van de
sociale bestriiding heeft de vereeniging thans te Utrecht, te
Àmsterdam en te Haarlem bii wiize van proef, consultatie-
bureau's voor geslachtszieken geopend, met het voornemen om,
\Manneer ruimer ervaring op dit terrein verkregen zal ziin, tot
de oprichting van zulke bureau's ook in andere steden over te
gaan. Het doel en de werkwiize dier bureau's is in het T, 1919,
Ií, bl. 1640 beschreven. De zittingsuren der aan de consultatie-
bureau's verbonden specialisten worden in de dagbladen gere-
geld bekend gemaakt. Op de consultatie-bureau's zelf wordt
geen geneeskundige behandeling verstrekt. Personen, die zich
op de zittingsuren aanmelden, en geslachtsziek worden bevonden,
worden, onder eerbiediging van de vriie artsenkeuze, naar de
bestaande behandelingsgelegenheden verwezen (spreekuren, poli-
klinieken, enz), terwiil aan hen, die daarvoor in aanmerking komen,
financieele en maatschappeliike hulp en raad verleend wordt, om het
voor hen mogeliik te maken, dat zii de hun door hun arts voorge-
schreven behandeling ondergaan en ziin voorschriften opvolgen,
en om verspreiding van besmetting te voorkomen. De hulp
der consultatie-bureau's kon door de behandelende artsen voor
hunne patienten ingeroepen worden (biiv. voor het verstrekken
van salvarsan aan onvermogenden, e.d.)

Het werk der vereeniging wordt door de Regeering krach-
tig gesteund met een subsidie, die thans f 20.000 bedraagt.

De statuten ziin koninkliik goedgekeurd. Art. 3 luidt: Lid der
vereeniging kunnen worden alle personen boven 2í iaar; en

art. 14: De iaarliiksche contributie voor persoonliike leden be-
draagt minstens i 1,-, Hier ter plaatse zii ook nog vermeld
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art. 5: Voor één der plaatsen in het bestuur wondt steeds
overleg gepleegd met het hoofdbestuur van de Nederlandsche
maatschappii tot bevordering der geneeskunst, zoodat de Maat-
schappii door een der leden van haar hoofdbestuur in het bestuur
der vereeniging is vertegenwoordigd en er een band tusschen
beide corporaties bliift bestaan.

8. Ortàopaedie cn massage.

(Literatuur: T. 1897, l, bl. 1069; T. 1898, l, bl. 839; T. L927, ll, bl. 301?. )

Door de afdeeling Haarlem en Omstreken werd in 1888 bii de
39ste algemeene vergadering het volgende voorstel ingediend:

De Nederlandsche maotschappii tot bevordering der geneeskunst vestige
de aandacht der Regeering op de wenscheliikheid, om het uitoefenen
der orthopaedie door onbevoegden te voorkomen, door betere toepassing
vdn ort. 18 der \íet 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 der \Wet van 1 funi 1865,

Staatsblad no. 60r) van toepassing is op ieder, die orthopaedie
en massage uitoefent, zonder de bevoegdheid te hebben de
geneeskundige praktiik uit te oefenen, het toch bliikt, dat het
aantal der onbevoegden, die zich met deze deelen der genees-
kunst bezighouden, voortdurend toeneemt en dat deze zich niet
ontzien door talriike advertentiën in dag- en weekbladen, zich
bii het publiek öan te bevelen voor de behandeling van ver-
schillende ziekten. Àangezien nu de toepassing der orthopaedie
en massage, zonder dat vooraf een iuiste diagnose gesteld is,
verre van onschuldig is en zij de gezondheid of het leven van
den liider in gevaar kan brengen, lag het volgens de afdeeling
op den weg der Maatschappii, bii de Regeering op voorziening
aan te dringen, nu gebleken is, dat de tegenwoordige toe-
passing der wet geen genoegzame waarborg verstrekt.

In deze algemeene vergadering werd het voorstel in dien zin
aangenomen, dat de Maatschappij de aandacht der Regeering zou

l) Dit artikcl waa wd rcedr iu lE86 vcrusllen, Eaar dit doet au hct priaclpiccle dcr aak aiar aÍ.
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vestigen op de wenscheliikheid om het uitoefenen der
ort hop aed i e en massa ge d oor niet-geneesku ndi gen,
zonder aanwii zing en voortdurend toezi cht van ge-
neeskundigen, te voorkomen.

Later kwam deze kwestie nog eenmaal in de algem€€r€ ver-
gadering, toen zich een commissie had opgeworpen, die aan
heilgymnasten en masseurs, na een door hen afgelegd en door
de commissie afgenomen examen, diploma's ging uitreiken.

Door de afdeeling Rotterdam en Omstreken werd nameliik
bii de 48ste algemeene vergadering in 1897 het volgend€ voor-
stel ingediend:

De algemeene vergadering der Nederlondsche maatschappii tot be-
vordering der geneeskunst spreke als haar oordeel uit, dat de wiize van

ofnemen der examina voor heilgymnastiek en massage, zooals dit tot nu

toe geschied is door sommige geneeskundigen, die zich hebben laten
inschriiven als buitengewone leden van het genootschap ter beoefening
der heilgymnastiek in Nederland, ofkeuring verdient.

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

dat het in het belang van de patiënten is, dat de genees-

kundigen zelf niet het werk uit handen geven, maar zelf of
a6n andere geneeskundigen de behandeling opdragen;

dat slechts voor enkele gevallen de uitvoering der massöge
en heilgymnastiek, onder voortdurend toezicht der geneeskundigen,
zou kunnen plaats hebben en dat het daarom zeker nuttig zou
ziin uit hen, die examen middelbaar onderwiis gymnastiek heb-
ben gedaan, door theoretisch en vooral praktisch onderwiis van
de ziide der medicir €€n keurbende te vormen, waarvan de
geneesheeren verzekerd zijn dat hun voorschriften, geliik in de
ziekenverpleging geschiedt, met nauwgezetheid door dergeliike
personen zouden worden opgevolgd.

Naar aanleiding van dit voorstel werd in bovengenoemde
algemeene vergadering door de afdeeling Àrnhem en Omstreken
een urgent voorstel ingediend :

De algemeene vergadering der Nederlandsche moatschappij tot be-
vordering der geneeskunst spreke als haar oordeel uit, dat het noodig
is, dat de orthopaedie, met inbegrip van mössage en heilgymnastiek,
alleen door medici en niet door leeken worde uitgeoefend.

Verbetering van het hooger onderwiis op dit gebied is een zaak van
dringend belang.
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De afgevaardigde dier afdeeling deed hierbii uitkomen, dat
het doel van het voorstel was om op den voorgrond te stellen,
dat de heilgymnast, gediplomeerd of niet, steeds moet ziin en
bliiven de helper van den arts en niet zelfstandig moet optreden.

De afdeeling Rotterdam en Omstreken trok daarop haar voor-
stel in, tewiil naar aanleiding van het voorstel van de afdeeling
Àrnhem en Omstreken, de vergadering bii motie van de afdeeling
Breda en Omstreken de noodzakeliikheid uitsprak van het in-
stellen 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 Maat-
schappii te hebben ingesteld, bii de 49ste algemeene vergadering
in 1898 een rapport indiende, waarbii zii aan het slot, onder
het uitspreken van den wensch, dat de oprichting der Neder-
landsche orthopaedische vereeniging de voorbode moge zijn
van gezonde toestanden, de volgende conclusies ter overwe-
ging aanbood:

De algemeene vergadering der Nederlondsche mèat-
schappii tot bevordering der geneeskunst spreke als hcar
oordeel uit, dat:

1. Massage en geneeskundige gymnastiek moeten bc-
schouwd worden als onderdeelen der geneeskunst en
mogen als zoodanig uitsluitend door geneeskundigen wor-
den uitgeoefend.

2. Verbetering van het Hooger Onderwils ten opzichte der
orthopaedie, vooral wat betreft bewegingsleer, genees-
kundige gymnastiek en massoge, is dringend noodzokelii k.

3. Meerdere inmenging van Staatswege ten opzichte van
te verleenen hulp bii de toepassing der orthopaedische
therapiel incl. massage en geneeskundige gymnastiek, is
overbodig.

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

Verbetering van de gelegenheid voor oefening en onder-
wii s in orthopaedische therapie, bewegingsleer, genees-
kundige gymnastiek en m.rssage, is wenschelil k;

terwijl in de derde conclusie in plaats van de woorden: ,,Mee1-
dere inmenging" gelezen zou worden: ,,lnmenging".

ln 1921 \Merd naar aanleiding van een schrijven van het be-
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stuur van het genootschap voor heilgymnastiek en massage aan
de Maatschappii, het volgende voorstel door het hoofdbestuur
aan de algemeene vergadering gedaanj dit voorstel door de
algemeene vergadering aangenomen, luidt:

De algemeene vergcdering droge aan het hoofdbestuur op een com-
missie van drie leden te benoemen, die namens de maotschappii in de
examencommissie van het genootschdp voor heilgymnostiek en massdge
gedelegeerd worden, Deze gedelegeerde leden behooren alle rechten te
verkrijgen der examinatoren en ook invloed te kunnen uitoefenen op het
examen-program, Elk jaar vóór den lsten Maart brengt de commissie
verslag uit aan het hoofdbestuur omtrent haar bevindingen en werk-
zaamheden.

De leden der commissie worden voor 6 iaar benoemd, zijn herbenoem-
baar, terwiil een rooster er voor zorgt, dat niet steeds alle leden der
commissie tegeliik aftreden,

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

9. Levenrvcrzckcringmaatschappijcn.
(Literatuur: T. 1862, b1.267, 455; T. 1863, bl, 473; T. 1864, bl. 273, 469, 472,
479; T.1865. bl. 361; T. 1869, I, bl. 210; II, bl, 283; T. 1888, l, bl. 337; II,

bl. 136; T. 1889, l, bl.722; T. 1896, l, bl. 661; Il, bl. 91; T. 1897, I, bl. 285,
289, 666; ll, bl. 58, 61, 62; T. 1898, I, bl. 488, 644, 648; ll, bl. 52, 59, 67, 70;
T. 1900, ll, bl. 128, 316; T. 1907, ll, bl. 601, 897, 1463; T. 1909, l, bl. 1222;
Il, b|.626, 665,627; T. 1910, I, bl. 1903; ll, bI,60ó, 647,66L,2073,2L45;

T. 1911, l, bl. 1811; II, bl, ö48; T. 1912, II, b|.662.)

De verhouding tusschen artsen en levensverzekeringmaatschap-
piien heeft, geliik o.m. uit bovenstaande literatuuropgave bliikt,
zoowel in als buiten de Maatschappii meer dan eens gedurende
haar bestaan, tot velerlei besprekingen en tot strijd aanleiding
gegeven.

Voor ruim 50 iaren heerschte in onze Maatschappii en daar-
buiten een heftige striid tusschen de artsen en de levensver-
zekeringmaatschappiien inzake de vraag of de huisartsen be-
hoorden in te vullen en zouden bliiven invullen de verklaringen,
de z.g.n. declaratoren, die hun door de levensverzekeringmoat-
schappiien werden voorgelegd, wanneer een hunner cliënten
een verzekering wilde aanetaan. Toen waren n.l. de levensverze-
keringmaatschappiien nog niet ertoe overgegaan om het onderzoek
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van de candidaten voor een levensverzekering op te dragen
aan door hen aangestelde keurende geneesheeren, maar velden
zii hun oordeel omtrent de aanneembaarheid van den candidaat
hoofdzakeliik op de gegevens, die zii door middel van de
,,declaratoren" van de behandelende geneesheeren trachtten te
verkriigen.

Merkwaardig mag het heeten dat, evenals nu nog verschillende
verzekeringsmaatschappiien tegen de geldeliike gevolgen van
ziekte en ongevallen zeggen: ,,Zonder ingevulde verklaring van
den behandelenden geneesheer geen uitkeering", destiids
verschillende levensverzekeringmaatschappiien geen verzekering
wilden afsluiten, wanneer niet door den behandelenden genees-
heer het uitgebreide ,,declaratoor" nauwkeurig was ingevuld.
Evenals nu door de eerste soort maatschappiien wordt beweerd:
,,\Wii kunnen geen controleerende geneesheeren overal aanstel-
len", werd toen door de levensverzekeringmaatschappiien het
zelfde beweerd ten opzichte van het aanstellen van keurende
geneesheeren.

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

Uit de onderstaande publicatie, voorkomende in den feestbundel,
eenige jaren geleden uitgegeven door de Eerste Hollandsche
Maatschappii voor Levensverzekering, bii gelegenheid van haar
10O-iarig bestaan, kriigt men een indruk van den toen gevoerden
striid tusschen onze Maatschappii en de levensverzekering-
maatschappiien.

Eerst in 1864 kwam hierin een belangriike verandering, ln dot jaar toch
nam de Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst het
besluit dat haar leden voortaan zouden weigeren declaratoren in te vullen
ten behoeve van maatschappijen van levensverzekering.

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

De Nederlandsche maatschoppii tot bevordering der geneeskunst had
in haar algemeene vergadering van het iaar 1862 aan haor medelid, den
in Àmsterdam zeer bekenden Dr, C. E. Heynsius, broeder van den
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eveneens vermàarden Leidschen hoogleeraar, opgedrdgen, een onderzoek
in te stellen omtrent de verhoudingen der geneeskundigen tot de maat-
schappiien van levensverzekering.

ln het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde van 1863 is op pag,473

hct verslag van dit door Dr, C. E. Heynsiu s verrichte onderzoek afgedrukt.
De conclusie, die schriiver vastlegt in de drie volgende punten, is deze:
a. dat de paÉiculiere artsen zich moeten onthouden van de beantwoor-

ding der vragen, die thans vanwege de levensverzekeringmaatschappiien
hun worden voorgelegd, ondanks dat dit geschiedt door tusschenkomst
hunner cliënten.

ó. dat het onderzoek en de beoordeeling van de geschiktheid der zich

aanmeldende personen voor de maatschappiien van levensverzekering
uitsluitend moet worden overgeloten aan den arts, dien de maatschappii
als deskundigen raàdsman heeft gekozen.

c. dat, waar door dezen, bil uitzondering in voor hoar duistere gevallen,

inlichtingen van de porticuliere ortsen verlangd worden, de paÉiculiere

arts in het belang van ziin cliënt die niet mag weigeren, maar dat die

diensten door de levensverzekeringsmaatschappiien in haar belang geëischt,

door deze behoorden te worden geremunereerd.

Uit deze drie punten bliikt, dat zoowel moreele ols finoncieele bezwaren
den heer Heynsius er toe hebben gebracht, ziin conclusies te trekken.

Verwondering kan het zeker niet wekken, dat van den kant van de

belanghebbenden in den bloei der levensverzekering het 16pport van

Dr. Heynsius aan bespreking en aan critiek werd onderworpen.
In ,,De Assurantiebode" van 29 Augustus 1863, No. 113 en in de

,,Schat der Cezondheid" van 1863, No. 9, 11 en 12 en van 18M, No' 2,

komen stukken voor om de denkbeelden van Dr. Heynsius toe te
lichten of te bestriiden,

Ook P. Langerhuizen, de toenmalige Directeur der Hollandsche
Sociëteit, meende tegen Dr. Heynsius in het kriit te moeten treden.
Opmerkeliik en kenschetsend voor den indruk, dien het stuk van Dr.

Heynsius maakte, is het, dat, hoewel de Hollandsche Sociëteit steeds
alkeerig is geweest en nog is van overdreven reclame en het oan den

weg timmeren, P. Langerhuizen het niet onder zich kon laten, de
goede rechten ziiner maatschappii te verdedisen. Hii deed dit echter, in

tegenstelling met C, v. H., die ook in de ,,Schat der Cezondheid" schreef,
met open vizier en in zeer beschaafde bewoordingen. Vooreerst stelt
P. Langerhuizen in het licht, dat de vorm van declaratoren, die de

Hollandsche Sociëteit vraagt, geheel verschilt von dien der andere in

Nederland werkende maotschappiien, De declaratoren toch der Hollandsche
Sociëteit von levensverzekeringen bevatten geen vrögen, maar alleen eene

bevestiging der verklaring van den persoon, die eene verzekering verlangt;
hii knoopt daaraan vast een beschouwing over de waarde, die het advies
van den huisdoctor zal hebben voor den geneeskundigen adviseur der
maatschappij cn eindigt met de opmerking, dat een ,,vennootschap van

koophandel, zonder haar eigenaardig karakter te verliezen, cen nuttiqe
strekking kan hebben".

Dcze laatste possus is vooral gericht tegen de opmerking in het stuk
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v6n Dr. Heynsius, dat de maatschappiien von levensverzekering niets
te maken hebben met philanthropie, maor gewone vennootlchappen vön
koophandel ziin, die winst, liefst groote winst, hopen te moken.

Het zoude te ver voeren, indien ook het stuk van C. v. H. werd be-
handeld. Alleen moet worden vermeld, dat de ,,Schat der Gezondheid"
in 1864 de vertaling bevatte vön een door Dr. Cérisse in de .Union
Médicale" van 7 lanuari 1862 geplaatst stuk.

Dit stuk werd echter <ioor den vertaler beschouwd als een meer speciaal
antwoord op de opmerkingen van C. v. H. en kan dus hicr, al is het
anders vol van aardige opmerkingen, buiten beschouwing bliiven.

Het voorstel van Dr. Heynsius werd in de olgemeene vergadering der
Nederlandsche maatschoppij tot bevordering der geneeskunst van 1864 op
den eersten dag, den 2Zsten luni, behandeld en was in aansluiting met de

door hem in ziin onderzoek om(rent de verhoudingen der geneeskundigen
tot de maatschappilen van levensverzekeringen genomen conclusiën, en
in verband met de bespreking dier conclusiën in den geneeskundigen kring
te Amsterdom, aldus geformuleerd:

,,De moatschappii spreke als hoar meening uit, dat de genceskundigcn
zich moeten onthouden van de invulling der vragen den gezondheids-
toestand hunner patiënten betreffende, welke door de maatschoppiien van
levensverzekering hun plegen voorgelegd te worden."

,,De moatschappii geve aan haar uitgesproken meening de noodige
publiciteit."

Aan de discussie werd door verschillende ofgevaardigden deelgenomen,
Vooral kwam de afgevaardigde van Rotterdam er tegen op, Hii was van
oordeel dat het onuitvoerbaar zoude bliiken te ziin, omdat de meeste der
bestaande levensverzekeringmaatschoppijen twee verklaringen eischen, de
eene van den medicus der maatschappij, de öndere vàn den huisdokter,
Veigert deze hoar af te geven, dan kan hii ziin patiënt belemmeren, ia
zelís geheel verhinderen om ö6n een levensverzekeringmaatschappii deel
te nemen.'Eveneens acht hii het bezwaar, dot de huisdokter bii het
afgeven v6n een minder gunstig declaratoor in conÍlict zal komen met
ziin patiënt en diens vertrouwen zal verliezen, niet klemmend, en wel
omdat de openbaarmaking omtrent den gezondheidstoestand van den
patiënt door den huisdokter alleen qeschiedt op diens verzoek en met
diens goedvinden, Bii de stemming werd het eerste lid van het voorstel
.tangenomen met 29 tegen 18 stemmen; het tweede lid zonder hoofde-
lijke stemming.

Door de aonneming van het hierboven besproken voorstel gedwongen,
nam de Hollandsche Sociëteit op den 3en October 1864 het besluit, om
zich in verschillende plaotsen des lands in betrekking te stellen met
geneeskundigen, die zich voortaan met het medisch onderzoek zoudcn
belasten.

Als plaatsen werden gekozen die, waar tevens correspondenten waren
gevestigd. Eveneens werd besloten, dat de keuringskosten voortaon door
de Hollondsche Sociëteit zouden worden gedrdgen en bepaald dat de
geneesheer voor elke keuring f3.- zoude ontvongen,
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Dat het bovengenoemde besluit der Maatschappii succes heeft
gehad, bliikt wel uit het feit, dat de levensverzekeringmaat-
schappiien reeds sedert iaren het systeem van keurende genees-
heeren hebben ingevoerd.

Na 1864 is nog herhaaldeliik het vraagstuk van de verhouding
der artsen tot de levensvsrzekeringmaatschappiien aan de orde
geweest, waarbii de kwestie van het al of niet afgeven door
den behandelenden geneesheer van een ander soort verklaringen,
n.l. van die, betreffende de doodsoorzaak ten behoeve der
levensverzekeringmaatschappiien, meer en meer op den voor-
grond trad. Zoo werd in de 39ste algemeene vergadering, ge-
houden in 1888 te Niimegen, n6ar aanleiding van het voorstel
van de toenmalige afdeeling Zeeland, luidende:

De Maatschappii spreke als haar oordeel uit, dat de maotschappiien
van levensverzekering van de geneeskundigen, die een bii de maotschap-
piien verzekerden persoon in zijn loatste ziekte behondeld hebben, geen

cndere verklaring vorderen kunnen dan een duplicaot van de door dien
geneeskundige ten behoeve van den Burgerliiken Stand aÍgegeven verklaring,

met overgroote meerderheid een motie van de afdeelingen
Amsterdam en Friesland aangenomen, waarbii :

de Maatschappii als haor oordeel uitsprak, dat de genees-
kundigen aan de maalschappijen van levensverzekering geen
verklaringen behooren af te gcven ten opzichte van de pa-
tiënten, die zii in hunne laatste ziekte behandeld hebben,

en werd tevens besloten zich tot de regeering te wenden met
het verzoek, bii een eventueele wet op de levensverzekeringen,
op die uitspraak te letten. Daarmede stond de Maatschappii
op het standpunt van het,,secret médical absolu". Iuist
tien jaar later werd in de 49ste algemeene vergadering te Maas-
tricht dezelfde kwestie opnieuw behandeld en wel naar aan-
leiding van het rapport eener commissie, die op voorstel van
de afdeeling Breda en Omstreken 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 bii het afgeven van attesten omtrent ziekte
of overliiden ziiner patiënten.

In dit rapport werden door twee directeuren van levensver-
zekeringmaatschappiien, de heeren Dr. S. R. J. van Schevic-
haven en Mr. A. F. K. Hartogh de redenen uiteengezet,
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\Maarom de levensverzekeringmaatschappiien deze verklaringen
van overliiden noodig hadden, n.l.:

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

verklaringen;
c. tot het verkriigen van een betrouwbare statistiek.
Ten opzichte van de in sub a en ó genoemde redenen wordt

in het rapport het volgende gezegd:

,,De meerderheid der commissie heeÍt zich veel moeite gegeven om de
deskundigen te overtuigen, dat de beginselen der geneeskundige zeden-
leer ons eenvoudig verbieden door mededeelingen van feiten, die in de
uitoefening der praktiik tot onze kennis ziin gekomen, de doeleinden
onder a en ó genoemd, in de hand te werken. ls het tegenover een potiënt
een gebiedende plicht, iedere uiting te vermiiden, waardoor een ongunstige
meening omtrent de handelingen of de bekwoamheid yan een collega
zouden kunnen ontstaan, zoo kan er toch een medische indicatie
bestoan, om hiervan in zooverre aÍ te wijken, dat een in het belang
van den patiënt onvermijdeliike wiiziging in de tot dusverre ge-
volgde wijze van behandeling niet achterwege geloten mag worden. De
grootste omzichtigheid bliift hierbii geboden. Maar tegenover een maat-
schappii heeft men hiertoe nimmer het recht. Ceen woord van'ons
mag als wapen tegen een collega kunnen dienen, opdat het
wopen zich niet tegen ons keere! ,,\)íie ziin stand slecht maakt,
is altiid een dwaas", zegt Sonderegger in zijn levensgeschiedenis, en
hii heeft geliik.

Evenzoo trachtte Uwe Commissie te bctoogen, dot het zeker priizens-
waardige doel, waar het kan, bedrog en oplichterii te voorkomen, door
den geneesheer niet mag nagejoagd worden,'zoo zijn patiënt de schuldige
kan ziin; Uwe Commissie wees er op, dat het in het belang der mensch-
heid noodig is, dat ieder, hoe schuldig ook, zich met het volste vertrouwen
in behondeling van een geneesheer kan begeven, en dat, zoo de zekerheid
niet bii het publiek vaststaöt, dat in geen gevol het raadplegcn van
een geneesheer zedeliik, maatschappeliik of stoffeliik nadeel zol kunnen
berokkenen, tot schade von het menschdom in menig geval qiet of te
laat de hulp zal worden ingeroepen, die redding had kunnen brengen."

De derde reden werd door de commissie erkend en vandöar
dat zii inging op een compromis, waarbii dan het attest van de
oorzaak van overliiden door den behandelenden geneesheer zou
worden gezonden aan den geneeskundigen adviseur der levens-
verzekeringmaatschappii en door dezen aan de directie zou
\Morden overgelegd, terwiil de levensverzekeringmaatschappiien
dan zou den bepalen, dat: ,,iedereen bii het aongaan der ver-
zekering een verklaring zou moeten onderteekenen, waarbii hii
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verzoekt, dat de geneesheer, die hem in ziin laatste ziekte zal
behandelen, een bewiis van overliiden met een nauwkeurige
opgave der doodsoorzaak aan ziin naaste bloedverwanten of
de.rechtverkriigenden op de uitkeering zal afgeven."

Hiermede week de commissie niet onbelangriik van het stand-
punt van 1888 af. De door de commissie naar aanleiding van
dit compromis gestelde en hierboven genoemde conclusies werden
met eenige wiizigingen door de 49ste algemeene vergadering
aanvaard. Bliikbaar schrikte die vergadering den volgenden dag
reeds van dit ,,verrassende" besluit terug, aangezien zii op
voorstel van de afdeeling Àmsterdam het hoofdbestuur uit-
noodigde nog geen gevolg te geven aan de opdrachten, waartoe
die conclusies aanleiding gaven.

In de 5lste algemeene vergadering te Middelburg in 1900

werd door de afdeeling Croningen voorgesteld het hoofdbestuur
uit te noodigen vóór de volgende algemeene vergadering de
vraag van het beroepsgeheim van den geneesheer tegenover de
maatschappiien van levensverzekering weder tiidig aan de orde
te stellen en wel in zoodanigen vorm, dat de te ontwerpen
conclusies vatbaar zouden zijn voor een referendum als bedoeld
in art. 19 der statuten.

Àan dit verzoek voldeed het hoofdbestuur door aan het
oordeel van de 52ste algemeene vergadering o.m, de volgende
conclusies te onderwerpen:

À. lndien er geen bepaalde redenen toe bestoan, behoeft de be-
handelende geneesheer niet te weigeren aan den geneeskundigen adviseur
eener levensverzekeringmaatschappii omtrent een enkel punt inlichting te
verschaffen, zoo dit ten behoeve van een ziiner cliënten, candidaat-
verzekerde en met diens goedkeuring gevraagd wordt.

8. De behandelende geneesheer behoort geen gezondheidsverklaringen
af te geven ten behoeve van candidaat-verzekerden.

C. Het is wenscheliik dat de geneeskundigen de verklaring van ovet-
liiden ten dienste der levensverzekering aan de nooste bloedverwönten
of rechtverkriigenden op de verzekering afgeven.

D. De levensverzekeringmoatschappijen dienen bii het aangaan eener
verzekering een verkloring te laten onderteekenen, waarbii de verzekerde
den geneesheer, die hem in ziin laatste ziekte zal behandelen, machtigt
tot het doen van een nauwkeurige opgave van de doodsoorzaak ten
bate zijner levensverzekering.

Conclusies À en B werden met groote meerderheid aonge-
nomen; op conclusie C werd door de afdeeling Schiedam en
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Omstreken een amendement ingediend om aan die conclusie toe
te voegen de woorden:,,zonder opgave van de doods-
o o r z a a k". 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 1902 ge-
houden referendum bekrachtigd, doordat bii de eindstemming
de aldus geamendeerde conclusie met 392 stemmen vóór, 60
tegen en 5 in blanco werd aangenomen. Hiermede verviel tevens
het bovengenoemde compromis.

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

Door de afdeeling Tilburg en Omstreken werd n.l. in 1907
bii de 58ste olgemeene vergadering te Utrecht het volgende
voorstel ingediend:

De algemeene vergadering drage aan het hoofdbestuur op zich in
verbinding te stellen met de voornoàmste hier te lande werkzame levens-
verzekeringmaatschoppijen, ten einde te komen tot:
1o. een uniform keuringsformulier;
20. voststelling van uniforme minimum-honoraria voor keuringen,

Dit voorstel ging vergezeld van de volgende toelichting:

ad 1o. De formuliereir van verschillende maatschappiien ziin verouderd
en noodeloos omslachtig. De vrogen, waar het op oan komt, om over
iemands gezondheidstoestand te oordeelen, kunnen beknopt ziin, zooals
o.o. bliikt uit de practische inrichting bij groote Amerikaansche maot-
schappijen (zie het nieuwe formulier der ,Equitdble"). Te minutieus ge-
stelde vragen geven aanleiding tot minder occuraat onderzoek, doordat
zii den onderzoekenden geneesheer prikkelen en noodeloos tiidverlies geven.

ad 2o. De honorario, door de verschillende maatschappijen vastgesteld,
loopen zeer uiteen. De ,,Algemeene" geeft biiv, f 6. - voor een keuring,
waarvoor de ,,Notionale" Í 10.-, de ,,Equitable" f 72,60, andere maat-
schappiien f ?,50 honoreeren, Het komt voor, dat aan een geneesheer,
die hooger honorarium vraagt dan het vastgestelde, dit wordt toegestaan.
\iilat echter de deur dicht doet, is het volgende: onlangs vroeg een
nieuwe Haagsche maatschappii een onzer medeleden om als keurend
geneesheer op te treden op deze voorwaarden: het invullen vön een
zelfde keuringsformulier zou gehonoreerd worden naar de grootte vdn
het te verzekeren bedrag. Voor een verzekering van f 1000.- werd
hetzelfde werk gevraogd als voor een van f5000.-, maar het honorarium

. voor dotzelfde werk varieerde, nodrmate meer of minder verzekerd werd,
vön een minimum tot f 7.50. De afdeeling meent dat dezelfde handel-
wiize ook door andere maatschappiien wordt gevolgd.
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Hieraan worde door de geneesheeren zelf paal en perk gesteld. De
keurende geneesheer behoort er geen belang bii te hebben of een
grootere of kleinere post gesloten wordt.

In het buitenland, met name in Duitschland, is in deze reeds een
algemeen geldende regeling getroffen.

Naar aanleiding van dit voorstel gaf het hoofdbestuur aan de
58ste algemeene vergadering - op grond van zi,n meening dat,
behalve de twee door de afdeeling Tilburg en Omstreken in
het voorstel gebrachte zaken, er nog verschillende andere, zeer
zeker niet minder belangriike kwesties ziin, welke zoowel uit
maatschappeliik als uit wetenschappeliik oogpunt betrekking
hebben op de verhouding tusschen geneesheeren en levens-
verzekeringmaatschappiien - in overweging een commissie te
benoemen, welke zou hebben te onderzoeken alles,
wat betrekking heeft op de verhouding tusschen
geneejsheeren en I ev ensv erze keri ngmaatscha ppii en,
teneinde daarover rapport uit te brengen, alvorens
de Nederlandsche maatschappii tot bevordering
der geneeskunst zich in verbinding zou stellen met
de hier te lande werkende maatschappiien van
levensverzekering.

De 58ste algemeene vergadering te Utrecht vereenigde zich
met het praeadvies van het hoofdbestuur, als gevolg waarvan
de bedoelde commissie werd ingesteld, waarin naast genees-
heeren, deskundigen op het gebied der levensverzekering zitting
namen.

Deze commissie bracht aan de 60ste algemeene vergadering,
in 1909 te Leeuwarden gehouden, een uitvoerig rapport uit,
waarbii behalve de twee hierboven genoemde punten, ook het
vraagstuk van het afgeven van huis-attesten en van verklaringen
van overliiden met opgaye der doodsoorzaak, ter sprake kwam.

De 60ste algemeene vergadering nom de twee conclusies,
waartoe de commissie ten opzichte van de huisarts-attesten in

haar rapport was gekomen, met algemeene stemmen aan.

Deze conclusies luiden:

1, De commissie is in zake dc vraag of hui sdrts-attesten
b ehooren te worden afgegeven, eenstemmig von oordeel,
dat dez.e kunnen worden gemist en niet behooren te worden
afgegeven.
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2, De commissie is eenstemmig van meening, dot het ge-
oorloofd is, dat de behandelende geneesheer inlichtingen
verstrekt, wanneer deze door den geneeskundig-adviseur
der maatschappii worden gewenscht, mits de candidaat-
verzekerde hiertoe zii n toestemming verleent.

Met betrekking tot het vraagstuk der verklaringer vöD ov€r-
liiden met opgave der doodsoorzaak, over welk vraagstuk in
de commissie geen eenstemmigheid heerschte, werd door de
afdeeling Rotterdam en Omstreken een motie ingediend, luidende
als volgt:

De olgemeene vergadering van oordeel, dat ieder geneeskundige, die
vermeent geen opgdve der doodsoorzaok ten behoeve der levensver-
zekeringmaatschappijen te mogen doen, volledige vriiheid van handelen
daarin dient te hebben, draagt het hoofdbestuur op maatregelen te be-
ramen, opdot aon den tegenwoordig bestaanden dwang in deze een einde
worde gemaakt.

Deze motie werd door de 60ste algemeene vergadering aan-
genomen.

Ten gevolge v6n het met de commissie gepleegde overleg,
stelde het hoofdbestuur aan de 61ste algemeene vergàdering,
gehouden 4, 5 en 6 luli 1910 te Tilburg, een viertal conclusies
voor, waardoor aan den striid tusschen levensverzekeringmaat-
schappiien aan den eenen kant en de geneesheeren aan den
anderen kant, een einde zou kunnen worden gemaakt.

De conclusies werden met enkele niet-principieele wiizigingen,
welke door de commissie werden overgenomen, door de 6lste
algemeene vergadering te Tilburg aangenomen.Zii Iuiden als volgt:

Conclusie À.
De levensverzekeringmaatschappii en laten vervallen uit
de polis den eisch dat een geneeskundige verklaring met
opgave van doodsoorzaak worde overgelegd.

Conclusie B.

Ofschoon het voor de levensverzekeringmaatschappijen
gewenscht is, dat de verkloring van overliiden met opgove
der doodsoorzaak vóór de uitkeering worde ingeleverd,
blii ven de geneesheeren vrii deze verklaring al of niet af
te geven.

Conclusie C.
De Nederlandsche maatschappii tot bevordering der ge-

neeskunst drukke als haar meening uit, dat het gewenscht
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is, dat een verklaring als bovenbedoeld, nà dc uitkeering
in geen geval geweigerd worde aan den geneeskundig-
adviseur, mits deze zich verbindt, met inachtneming v6n
het medisch ambtsgeheim, deze verkloring uitsluitend
te doen dienen ten behoeve van de statistiek.

Conclusie D.

De directies der levensverzekeringmaatschappiien hebben
het recht overlegging te vorderen van die stukken, die voor
het beoordeelen vdn het rechtmatige eener uitkeering
noodig zii n, waaronder, mits de rechtverkriigende zich die
kan verschaffen, behoort de verklaring van overliiden met
opgöve van de doodsoorzaok.

Tevens werden door de algemeene vergadering de door de

commissie ontworpen uniforme keuringsformulieren, die hieronder
volgen, vastgesteld, benevens uniforme honoraria voorde keuringen.
Deze honoraria ziin sedert 1919 Ï 10.- (formulier A) en f 5.-
(formulier B).

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

Meer dan één levensverzekeringmaatschappii heeft dit com-
promis aönvaard i terwiil meer en meer bii de maatschappiien
het uniforme keuringsformulier in gebruik wordt genomen.

Vcrkleringen zonder geneerhundig onderzoek.

(Literatuur: T. 1915, I, bl. 497.)

Het komt nog maör al te dik\r/iils voor, dat verzekeringmaat-
schappiien 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
ziin, daar niemand zonder onderzoek kan verklaren of iemand
gezond is en dat wel ,,zonder eenig voorbehoud".

De centrale commissie voor de beroepsbelangen dringt er daor-
om nogmaals op aan zulke verklaringen niet te geven en ïvel :
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1e. omdat zii niet de waarde hebben, welke behoort te kunnen
worden gehecht aan een verklaring, onderteekend door den
drager van een wetenschappeliiken titel ;

2e. omdat die verklaringen reeds sedert 1888 herhaaldeliik
en zonder tegenspraak door de maatschappii onwenscheliik ziin
geoordeeld en ook door de deskundigen op verzekeringsgebied,
door de maatschappii geraadpleegd, steeds onnoodig en nutte-
loos 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 Maatschappii, steeds onaangenaamheden
zullen ondervinden, zoolang er collega's zijn, die zich anders
gedragen, wat door het publiek als een bewiis van grootere
welwillendheid wordt beschouwd.

Een iuist 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 vol-
doende zijn om een eind te maken aan het afgeven v6r v€r-
klaringen, die aan zooveel bedenkingen onderhevig ziin.
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UNIFORME KEURINCSFORMULIEREN EN UNIFORME HONO-
RARI^ VOOR DE KEURINCEN, vastsesteld in 1910 en

ter kennis gebracht van de in Nederland werkzaam zijnde
levensverzekeringmaatschappijen,

AMSTERDAM, 16 Mei 1911.
LVelcd. Heeren,

In aansluiting aan zijn schrijven van 6 December 1910, No. D. c. L2L361120,
Damcns het hooÍdbestuur der Nedorlandsche maatschappij tot bevcrdering der ge-
neeskunst tot U gericht, hceft dc ondergeteekende de cer U te doen toekomen;

1. Twee keuringsformulieren ten gebruike bij het onderzoek van candidaten
voor levensyerzekeringmaatschappijen.

Het L.euringsÍormulier À. is bestemd voor verzekeringea boven de / f 000. - ,
terwijl hot L.euringsformulicr B. dient voor verzekeringen beneden /f000.-.
Beide formulieren zijn, aan de haud van meer dao honderd keuringrformu-
lieren van levensverzekeringmaatschapptjen en na overleg met verscheidene
mcdischo advisours van hicr te lande werkzaam zijnde maatschappijen, door
de in zijn schrijven van ó December 1910 genoemde commlssic ontworPen
en door haar mot de door de ólste algemeene vcrgadcring dcr Nederlandsche
maatschappij tot bcvordering der geneoskunst aaDgenomen wijzigingen in
overeenstemmlng gebracht.

Tevcns werd bepaald, dat in het algemeen als minimum voor een onderzoek
volgens Íormulier A. eon honorarium van f 7.50 en voor cen onderzoek
volgens formulier B. een honorarlum van /3.- aan den keurendengenees-
heer zou zijn verschuldigd.l)

De bcdoeling van dc toezending dezer twee Íormulieren i! nu dcze, dat,
gelijk in bovengenoemd schrijven van 6 Docember reeds aan U wcrd medc-
gedeold, Uw directie bij cen eveutueelc wijziging Uwcr keuringsformulieren
bercid moge zijn met dcze twee standaard-Íormuliercn rekening te houden.

2. Een verklarlng C. eveueens door do genoemde commissie ontworpen cn door
de 61ste algemeene vergadcring in overeenstemming gebracht met de con-
clusica, waarvan U bij schrijven van ó Dccember mededeeling werd gedaan.

Dcze verklaring gceÍt dc redactie aan van hct verzoek van den medischen
adviseur der levcnsverzekeringmaatschappij aan den behandelenden genees-
heer om van hem te mogen vernemen de doodsoorzaak, terwijl het tevens
aangeeft de redactie van do cventucel door dcn behandclenden gcneeshecr
aan den medischen adviseur der levensverzeLeringmaatschappij aÍ tc gcvcn
verklaring van overlijden.

Het hooÍdbestuur verzoekt U, met het oog op de conclusies, dlt Íormulier
bij Uwe maatschappiJ in te vocren.

Aangezien het hooÍdbestuur voornemens is aan de ledcn zijner maatschapplj
(+ 2600 geneoskundigen) een kaart te zenden, waarop de conclusies zÍjn
gedrukt, bencvens een llst, bevattende de namen der levensverzekerlng-
maatschappijen, welke aan het hoofdbestuur hebben kcnnis gegeven zich met
de conclusies te kunnen vercenigen en deze voortaan in toepassing te zullen
brengen, hccÍt de ondergetcekende, bij geval U, mct het oog op de slotalinea
van gcnoemd schrijven, op dat schrijvcn niet geantwoord mocht hebben,
de eor U te verzoeken hcm mede te deelen oÍ Uw niet-antwoorden inderdaad
als een instemming met de conclusies moet worden opgevat.

Namens het hooÍdbestuur dcr Nedcrlandschc maatschappij
tot bevordcring der geneeskunst:

de hoo/dbe s tuur der- s c crdari s :
Dr. C. F. SCHREVE.

1) Ztc alhtu bl. 66, r. 16 v. b,
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FORMULIER A.

Verklaring yan don canödaat voor hst goncorkunög ondorzook.

lk oadergeteekende ...........
verklaar te zljn geboren 1e............. ., den...........
beroep te zijn ............ cn te wonen te ...............
I. Acht gij u tegenwoordig gezond?
U. Hebt gij ooit geleden aau een oí meer der volgende zieL,ten ?

a. Langdurig hocsten?
à. Borstvllcsontstcking (pleuritis)?
r. Asthma ?

/. Bloedopgeven ?
e. Hartkloppingen ?

/. Maag- oÍ ingewandszlekten ?
g'. Stoornissen bij het slikken of bij de ontlasting ?
l. Ontsteking van den blinden darm ?
i. Zwara hooÍdpijnen ?
jr. OorettoriDg ?
É. Zenuwlijden ?

/. Overspanning?
ar. Tocvallen ?

z. Jlcht? Hoeveel aanvallen?
a. GewrÍchtsrheumatiek?
.ír. Stoortrissen in de urineloozing?
g. Syphilis ? of
r. Andere goslachtsziektcn?

Zoo gil aaD een der bovengenocmde ziekten hebt gelcden:
1. rÀ/anneer?

J.

t.
u.

lll. a.
ö.
c.
d.
c,

2. Hoelang ?

3. Hoe was het verloop?
Aan welkc andere ziektcn hebt gg gelcden?
1. Hoelang ?

2. Wanncer?
Hebt gij ccn ernstige verwonding gehad of een operatlc ondergaan?
In gcval van syphilis:
1. Wanneer hebben zich de eerste verschijnselen vcrtoond?
2. Hoe en waar deden zij zich voor?
3. Hoetang was hun duur? Welke kuur oÍ kurenhebtgijdaarvoorgcvolgd?
4. Wanaeer hebben zich voor hct laatst verschijnselen van syphilis vcrtoond ?

Welke waren dezc?
5. Wanneer hcbt gij dc laatste behandeling cr voor ondergaan?
Maakt gij gobruik van alcoholische dranken ?

Hoeveel dagelijks ?
Van bedwelmende middelen? Welks?
Zijt gij ingeënt en gerevaccineerd?
Zijt glj afgekcurd voor militairen dienst of eenige betrekking?
Waarom ?

Wanneer ?
Hebt gij in de tropen gewoond?
Hoelang ?
Waar?
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j'. Aan welke ziekten hcbt gij daar geleden ?
Wanneer?
Hoelang ?

/t. Hebt gij een kuur doorgemaakt?
Waar?
Waarvoor ?

Wanneer ?

i. Wie is uw tegcnwoordige genecsheer?
Wic heeÍt u vroeger behandeld? Waarvoor?

j. Heeíl eenige maatschappij ooit een verzekering op uw leven geweigerd,
uitgesteld of gewenscht die tegen verhoogde prcmie aan to nemen?
Zoo ja, door wclke maatschapplj cn wanneer?

È. Zíjn er, voor zoover u bekend, onder uw naaste bloedverwaDten, die gc-
leden hebben oÍ Iljden aan tuberculose, kanker, zielsziekten, suikerziekte,
vallende ziekte, jicht, beroerte?

/. Kwam zelÍmoord of poging daartoe in uw Íamilie voor?
m. Zijl gl) gchuwd?

Is uw echtgenoot(e) gezond?
lV. BU een vrouw:

a. Is de menstruatio gcregeld eu ongestoord?
,. Bestaat er zwangerschap?

Sedert wanneer ?

Hoeveelste ?

r. Hoe verliepen vorige bevallingen?
d. Hebt gij miskraam gehad?

Hoo dikwijls ?

a. Lijdt gij of hebt gij geleden aan een aandoening Cer geslachtsorgancn?
V. Wees zoo goed onderstaand staatje, botreÍÍende den toestand van uw Íamilie,

zoo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Toestand der
gczondheid en

ouderdom ?

Op welken
leeÍtijd

overleden?
Oorzaak van den dood?

Vader .

Moeder

Oorzaak van
den dood?

Broeder

Zustcr

Kinderon

Ik ondcrgeteckcnde verklaar bovenstaandc mededeelingcn naar mijn bcrtc
wcten en naar waarheid tc hcbben gegeven cu bcn mij bowuat, dat een ver-
zwlging of verkeerde opgave de maatschapplj van lovensverzekering van haar
verplichtingen te mijnen opzichte ontslaan kan.

Tevens machtig ik alle geneeshceren, die m[ behaudeld hebbon oÍ behandelen
zullen, dc door deze maatschapplj gevraagdo inlichtingcn omtrent miJn gezondheids-
toestand en de oorzaak vaD mijD overlijden mede te doclen.

Handteokening van den te verzekcren peÍsoon.

Geteekond ln mijn tcgonwoordigheid tc........... dcn,......................
Do onderzoekendc gonoeshoerl

Aantal in
leven ?

Toestand der
gezondheid cn

ouderdom?

Aantal
overledon?

Op welken
leeÍtijd

overleden?
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4.
5.
6.
7.

vil. r.
2.

RAPPORT VAN DEN CENEESHEER.

VI. 1. a. Kent gij dczen persoon?
ó. Scdert hoelang?
r. Hebt gij hem (haar) ooit bohandold ?

/. Wanneer?
a, Waarvoor?
/. Weet gij iDts omtrcnt zijn (haar) tegonwoordigen gezondheidstoestand?

2, Schijnt dczc persoon u gezond?
a. Is het uiterlijk in overeenstomming met don leeÍtijd van .............. jaar ?

3, Is de algomeeno bouw stovig, dc houdlug krachtig, do lengte in verband

(lengte .......... . c.M.) met do zwaarte (gewicht g="ï!9ol .............. Kllo's)

uiot opvallond boven oÍ u.o.ioo al rnraior*""t?gcschat
Is de stem heldcr?
Zljn er opvallende aÍwljkingen ln huld oÍ nagels?
Bestaan er klicrzwellingen?
Bostaat or misvorming van het skclet?
Maakt do candldaat den indruk psychisch normaal te zfln?
Bestaan er stoornissen in:
a. Motilttoit (paralysen, tremorcn)?
ó. Sensibiliteit ?
Is dc patollair-rcÍlex normaal?
Kan hij (ztj) loopen en stilstaan met gesloten oogeo ?

Ztjn er afwtjkingen aan:
a. het gozichtsorgaan?
ó. het gchoor?

Zoo ja, welke?
Zlln de puplllen gclijk; reagoercn zij normaal op:
a. ltcht ?
,. convergcntic?
Is cr otorrhoe?
Is dc thorax goed gcbouwd?
Welke is zijn omvang gemetcn over de papilla mammac (bij vrouwcn
boven de mammae) bij zijdelings uitgestrckto armen?
a. bij dlepste inadoming? (c.M... . .).
ö. . , uitademing? (c.M......... ... ..).
Is de ruimte boven of onder de claviculae ingevallcn?
a. Zel de borstkas zich beiderzijos geltJkmatig on voldoende ult?
ó. Verplaatst zich de longJevergrens voldoonde blj de adcmhaling?
r. Verwekt diepe ademhaling hoest?
Vindt gÍj bij percussie der borstkas eenige afwiJking?
Vindt gij bij auscultatie dcr borstkas eenige afwijking?
Waar is dc hartstoot to voelen ?

Is hij zichtbaar?
a. Waar is de bovengrens der hartdoÍheid?
ö. Waar do rechtor grens?
r. Waar do linker grens ?
Vindt gij bij auscultatie van hot hart ccnigc eÍwijking?
Hoe is do poh ?
a. Írequentie ?

ó. rythmus ?

3.
4.
5.

6.

7.
VIII. 1.)

3.
4.

5.
6.

IX. 1..

2.
3.

4.
5.

vulling ?
c. aaÍd rpanning ?

hardhoid ?
6. Bcstaat er arteriosclerose?
?. Bcstaan er:

a. Varices
ó. Haemorrhoidsn van beteekenis ?

8. Is er vermoeden op een anourysma?
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x. 1.
2.

3.
4.

5.

Valt er in mond-, DGus- cn keelholte lets abnormaals waar te nemen?
Wolken omvang hccft de buik ovcr den nevel, gcmeten in staande
houding? .................. c,M.
Is de buik ergens pijnlijk bij druk?
Zijn er afwijkingen aan maag, lever, milt of andere buikorganen te
bespeuren ?
ls er cen brcuk? Wordt dÍe gemakkelijk door een band ingehouden?

XL 1. Hoe zijn:
a. Het speciÍiek gewicht?
ó. De reactie?
r. Dc helderheÍd ?

2. Bevat ztj: a. ciwit?
ó. suiker?

der urinc ? l)

r. andcre abnormale bestanddeclen?
d. Volgens welke methoden hebt gij onderzocht ?

3. Bestaat er vermoeden op eon vernauwing der urethra of een andere
ziekelijke afwijking der organa urogenitalia?

XII. BU een vrouw:
1. Vermoedt gij zwangerschap?
2. Vermocdt gij een aandoening der geslachtsorganen?
3. Vermoedt gij vernauyriDg oÍ misvorming van het bekken?
4, Zijn de mammae gezond?

Xlll. Is er grond om te vcrmoeden, dat eenige ziekto oí eenig gobrek in de voor-
gaande vragcn niot genocmd, aanwezig is? Zíjn er redenen om het bestaan
vatr constitutioneele syphilis aan te nemen?
Op grond van het boven beschreven onderzoek acht ondergeteekende, on-

derzoekend gcneesheer der maatschappij, den g e z o n <i h e i d s t o e s t an d van

Gunstig:
Middelmatig
Ongunrtig:

, den .................

De geneesheer

r) Dc urinc moct tijdons hct ondcrzoeL geloosd worden.
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FORMULIER B,

Verllaring val dcn caudidart voor het gonccrlundlg ondorzool.

Ik ondergetcekende ............
verklaar te zijn geboren tc ............ .. den .......... ....... .., van
beroep te zun............. on te. wonen te...............

I. Acht gij u togonwoordig gezond?
II. Aan welke ziekten hebt gij geledcn ?

Wanncer?
Hoolang ?

Ill. Wees zoo goed onderstaand staatje zoo nauwkcurig mogelijk in te vullon.

Op welken I

lceÍtijd I

overleden? 
I

Oorzaak van den

dood?

Vader .

Moeder

Broeders.

Zusters

Kinderen.

IV. Zijt gij afgekeurd voor militairen dienst, een levensverzekoring oÍ cenige
betrokking ?
Zoo ja, waarom ?

V. Leeft gij matig cn geregeld?
VI. Kwam onder uw naaste bloedverwanten tering, kanker, krankzinnigheid,

vallendo ziekte, beroerte oí zelÍmoord voor?
Zoo ja, goeÍ bijzonderheden op.

Ik ondergeteekonde verklaar bovenstaande mededeelingen naar mijn beste weten
en naar waarheid te hebben gegeven, cn ben mij bewust dat een vorzwijging oÍ
verkoerde opgavo de maatschappij van levensverzekering van haar verplichtingcn
te mijnen opzichte ontslaan kan.

Tevcns machtig ik alle gcneeshecren, die mij behandcld hebben of behandelcn
zullen, de door deze maatschappij gevraagde inlichtingen omtrent mijn gezond-
hcidstoestand en de oorzaak van mÍja overlijden medc te dcolen.

Handtcekening van den to verzekeren persoon:

Geteekond in mijn tegenwoordigheid te .......... den ....

Do onderzoekende geneeshecr
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OENEESKUNDICE VERKLÀRINC.

AÍgcgeven door.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tc . ............. bctreÍfcnde
oud .................. jaron, vau beroop

1. Schijnt doze candidaat u gozond?
2. Komt hot uiterlljk ovcreen mot dcn teoÍtijd?
3. Vtndt g[:

a. bll oercussie: I

;. ;i il;i;iiu, itunig" 
aÍwljking aan dc longen?

4. Vindt gi1:
a. bil ocrcussic: l

;: Ëii I;i,'ffi;i"' f 
ttoigo aÍwljking aan het hart?

5. Vertoont het vaatstelsel oenlge afwljking ?

ó. Vindt gij in de ífdets ltct ondcrzoeÉ gcloosde urine: eiwit, suikor oÍ andere
abnormale bestanddeelen?

7. Vindt glj iets abnormaals in de buikorganen?
8. Bestaat er:

4. conltitutioneele ziekte?
ó. stoornis in de motiliteit of scnsibiliteit?
r. aÍwijking aan ecn der zintuigon?

Welke ?
9. Indlen de candidaat eon vrouw is: Bertaat er zwangerschap cn acht gij haar

bevalling arn meer gevaar onderhevig dan gcwoonlijk?
10. Acht gij dcn gezondhoidstoestand:

Gunstig:
Middolmatlg:
Ongunstlg:

Te .... den

De gcnecshecr:

te
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VERKLÀRING C.

Dc oudcrgeteekende, gcnceskundig adviscur dor lcvensvcrzekeriagmaatschapptJ
govostigd tc ............... verklaart, dat

dc bij zijne maatschapplj vcrzekerde blijkonr
bijgaaodc vcrklaring den hem behandeld hebbenden gcneesheer heeÍt gemachtlgd
tot het afgeven van eenc vcÍklaring vtn overlijdcn mct opgave der doodsoorzaak,
en noodigt dcn heer ........, arts te.........-............. bcleefd ult,
onderstaande verklarlng dlenovoreenkomrtig tG willon iuvullen cn terugzendcn,
terwul de ondergetoekondc r) zlch vorbindt, met inachtneming van hot mcdlsch
gehoim, dczo verklaring uitslultond to doen dienen ton bohoove dor stetistiok.

den

Haadteehening van dcn gcnceskr.ndigcn adaiseur der
ö cu e ngenoe mde maat s c happ / :

r) Op verzock van dcn goneesheer,
dic de verklaring aÍgeeÍt.

De ondergetcekende .......... ......., arts te................
verklaart op grond van de hem overgclegde machtiging, dat..............
woonachtig geweest te ............... is overleden teu gevolge van

De gcnccshcer:

Aan dez gcnecshundigcn adaisour
dcr iezten sttcrschering'tnaatsc ha!!!

den
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l0^ Arbeidrcontracl
(Literatuur: T, 1908, Il, bl. 1205, 1850. 1917; T. 1909, l, bl. 384, 890, 981;
II, bI.602; T.1910, l, bI.667,1907,1971; II, b1.704,758; T.1911, I, bI.1846;

ll, bl. 494,)

Naar aanleiding van het in werking treden der wet op het
arbeidscontract werden door de afdeelingen Leiden en Omstreken,
Rotterdam en Omstreken en Croningen aan de 60ste 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
hoofdbestuur aanleiding gaven aan genoemde vergadering voor
te stellen:

Aan dc centrale commissie voor de beroepsbelangen op te dragen dc
werking van de wet op het arbeidscontröct, voor zoover die de genees-
kundigen raakt, te onderzocken en in haar ràpport aan te geven op
welke wiize zij meen! dat in dezen het best de belangen van patiënten
cn geneeskundigen, 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 6lste algemeene vergadering te
Tilburg een rapport uit, waarvan de behandeling in die verga-
dering werd afgebroken en de zaak tot de 62ste algemeene
vergadering werd verdaagd, bii welke de commissie nog een
aanvullingsrapport indiende.

De conclusies, waartoe de commissie kwam, \À/aren de
volgende:

1o. De algemeene vergadering stelle geen, voor alle
afdeelingen geldenden, regel vast.

20. ln icdere afdeeling worde vastgesteld de gedragslii n

der leden ten opzichte van art. 1638ii van het Burgerlii k

\íetboek.

Beide conclusies werden door de 62ste algemeene vergadering
aanvaard.
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Het artikel 1638ii luidt aldus:

De werkgever is verplicht in geval van ziekte of ongeval vön eenen
bii hem inwonenden arbeider, zoolang de dienstbetrekking duurt,
doch uiterliik tot een tiid van zes weken, voor diens behoorliike ver-
pleging en geneeskundige behandeling zorg te dragen, voor zooverre
doarin niet uit anderen hoofde is voorzien. Hii is gerechtigd de kosten
op den arbeider te verhalcn, doch zooveel betreft die der eerste vier
weken alleen dan, wanneer de ziekte of het ongeval door diens opzet
of onzedeliikheid veroorzaakt of het gevolg is vdn een lichaamsgebrek,
wdaromtrent de arbeider bil het oangaan der overeenkomst den werk-
gever opzetteliik valsche inlichtingen heeÍt gegeven.

Elk beding, waardoor deze verplichtingen des werkgevers zouden wor-
den uitgesloten of beperkt, is nietig.

\íaar het dus om gaat is dit: de wet legt den werkgever
de verplichting op bii ziekte van ziin inwonend personeel (dienst-
boden, winkeljuÍfrouwen, bakers, verpleegsters, koetsiers, winkel-
bedienden, enz.) voor de geneeskundige behandeling gedurende
uiterliik de eerste 6 weken zorg te dragen.

De werkgever kan dit doen door ziin personeel in een zieken-
fonds te laten inschriiven en de contributie daarvoor zelf te
betalen oÍ door ziin personeel te verzekeren bii een maatschappii
tegen ziekte en ongevallen en de verzekeringspremie zelf te
betalen, of hii kan ziin personeel particulier laten behandelen en

daarbii de kosten dier behandeling op zich nemen.
Doordat de minister bii de indiening van dit wetsartikel in de

memorie van toelichting had gezegd, dat deze ïvet voor de
geneesheeren de gelegenheid opende om bii de behandeling
van inwonend personeel een hooger honorarium te verkriigen,
ontstond bii de geneeskundigen de vraag oÍ zii voortaan inïvo-
nend dienstpersoneel wel langs ziekenfondsweg zouden bliiven
behandelen. Deze vraag werd door de bovengenoemde afdee-
lingen voor de algemeene vergadering gebracht, welke na
ampele bespreking, op advies der centrale commissie voor de
beroepsbelangen, besloot in dezen geen, voor het geheele land
geldende gedragsliin voor te schijven, maar iedere afdeeling
vrii te laten in het bepalen harer houding te dien opzichte.
Sommige afdeelingen hebben nu een maotschappeliik besluit
genomen om inwonend dienstpersoneel niet in de ziekenfondsen
op te nemen, terwiil andere besloten dit wel te doen of hun
leden daarin geheel vrii te laten.

Dit wetsartikel heeft, wat de uitlegging betreft, reeds tot ver-
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schillende processen aanleiding gegeven naar aanleiding van de
vraag of de werkgever onder alle omstandigheden geldeliik
aansprakeliik is voor de kosten der geneeskundige behandeling,
eventueel der verpleging gedurende den wetteliike termiin.

[n het algemeen kan men zeggen, dat, daar de verplichting
aan den werkgever is opgelegd, de geneeskundige, die bii het
inwonend dienstpersoneel ter hulp wordt geroepen, van den
werkgever 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 be-
handeling had zorg gedragen. De werkgever toch is van de
verplichting vriigesteld, indien ,,uit anderen hoofde" in de ge-
neeskundige behandeling, resp. de verpleging, is voorzien.

\íillen de geneeskundigen zich dus vriiwaren voor eventueele
financieele schade, dan behooren zii het bovenstaande ter haÉe
te nemen.

11. Ziekcnbricfjcr cn Contröle.
(Literatuur: T. 1896, I, b|.661, 666; II, bl.58,62; T. 1898, I, bI.494; Il, bl.
60, 488; T. 1899, II, bl. 192; T. 1901, ll, bl. 132; T. 1902, ll, b|.94; T. 1906 l,
bl. 1027; T.1908, II, bl, 1861; T,1909, ll, b1.627; T.1916, l, bl. 1978; Il, bl.

874;T.1920, L bl. 692; ll, bl. 1236, L464, L73L, L943,2710;T. 192t,b1.1496.)

Met betrekking tot de vraag o[, en zoo ia, welke zieken-
briefies door de behandelende geneesheeren ten behoeve van
verzekeringsmaatschappiien enz. mogen worden afgegeven,werden
door de maatschappii in het verloop der iaren verschillende
besluiten genomen.

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 bii het afgeven
van attesten omtrent ziekte of overliiden ziiner
patiënten, werd, op voorstel dier afdeeling, in 1897 door
een andere commissie vervangen. Deze diende bii de 49ste
algemeene vergadering te Maastricht haar rapport in, waarin
o.m. de volgende conclusie werd voorgesteld:
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1. De algemeene vergadering geve als haar wensch te kennen, dat
iedere afdeeling der Maatschappii binnen den kring harer werkzaamheid
aan olle lichomen, die in staat kunnen geocht worden hun zieken zelf te
doen controleeren, mededeele, dat de geneeskundigcn voortaan geen
ziekenbriefies meer te hunnen behoeve zullen afgeven.

Deze conclusie werd door de algemeene vergadering aan-
vaard, evenals de volgende conclusie, nadat deze door de
afdeeling Dordrecht en Omstreken geamendeerd was:

2, Àan alle Nederlandsche maatschappiien voor verzekering tegcn de
gevolgen von ongelukken, ziekte en invaliditeit en oan alle hoofdver-
tegenwoordigers van buitenlandsche maatschappiien van dien aard worde
namens de maatschappii bericht, dat de leden der Maatschappii ten
behoeve hunner patiënten alléén verkloren, 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 binddnd voorschrift missen.

In de daarop volgende 50ste algemeene vergadering te Àrnhem
werd, op voorstel van de afdeeling Àmsterdam, besloten deze
conclusies aan een referendum te onderwerpen, zoodra de
Koninkliike goedkeuring op de nieuwe statuten was verkregen,
terwiil in de 5lste algemeene vergadering te Middelburg het
hoofdbestuur werd uitgenoodigd de conclusies in een zoodanigen
vorm te brengen, dat zii voor een referendum vatbaar zouden ziin.

In de 52ste algemeene vergadering te Leiden werden, met
het oog op het te houden referendum, de beide conclusies aan
een nieuwe stemming onderworpen. De eerste conclusie werd
nu met overgroote meerderheid verworpen en de tweede con-
clusie, nader geamendeerd door de afdeeling Breda en Omstre-
ken, als volgt aangenomen:

Aan alle Nederlandsche maatschoppijen voor verzekering tegen de
gevolgen van ongelukken, ziekte en invaliditeit en a6n alle hoofdver-
tegenwoordigers van buitenlandsche maatschappiien von dien aard, wordt
namens de Maatschappii bericht, dot de leden der Maatschappii ten
behoeve hunner potiënten alleen verklaringen von den volgenden inhoud
zullen afgeven:

De ondergeteekende verklaart dot..............
von den tot den
onder zijn behandeling is geweest.

De algemeene vergodering is van oordeel, dot het wenschelij k is,
dat de leden zich gedragen ten opzichte van het afgeven van dttesten
naar den regel van bovenstaonde conclusie.
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Bii het daarop in 1902 gehouden referendum, werd het ver-
werpen der eerste conclusie goedgekeurd met 288 tegen 160
stemmen en 9 in blanco,terwiil het aannemen der tweede conclusie
werd goedgekeurd met 389 tegen 62 stemmen en 6 in blanco.

In de buitengewone algemeene vergadering van 25 Maart
1906, ter bespreking van de aan een ziektewet te stellen eischen,
steldehethoofdbestuurde vraag, hoe in dit opzicht daarbii gehan-
deld moest worden. Bii een eventueele ziektewet kon de uit-
keering van ziekengelden öf van de uitspraak van controlee-
rende geneeskundigen öf van de afgiften van ziekenbewiizen
door den behandelenden geneesheer afhankeliik worden gesteld.
Het prae-advies van het hoofdbestuur hieromtrent werd aange-
nomen, met dien verstande dat, op voorstel van de afdeeling
Rotterdam en Omstreken het daarin neergelegde beginsel niet
verder behoeft te worden doorgevoerd dan mogeliik is. Dit
prae-advies luidt:

Het hoofdbestuur huldigt het door de Maotschappii steeds ingenomen
standpunt, dat het ongewenscht is, dat de behandelende geneesheer de

controleerende deskundige van ziin patiënt is. Hoogstens dient hii alleen
het feit te vermelden, dat iemand zich onder ziin behandeling heeft ge-
steld, mits de patiënt hem dit verzoekt. De districtsziekenkas bepaalt of
iemand recht heeft op ziekengeld en hoelang; zoo noodig roept hii daartoe
het advies in van den controleerenden geneeskundige.

Het beginsel, neergelegd in het bovenstaande door de alge-
meene vergadering aangenomen prae-advies, werd nader beves-
tigd in een in 1908 tot de afdeelingen en de leden der Maat-
schappij gericht schriiven van het hoofdbestuur, in verband
met de wet op het arbeidscontract, die nieuwe vormen van
risico-verzekering deed ontstaan:

Er bestaat dan ook geen enkel bezwaar, dat de leden der Maatschappii
als controleerende geneeskundigen zich aan deze maatschappiien ver-
binden, onder voorbehoud, dat zii niet controleeren hun eigen patiënten.

De functie toch van controleerend geneeskundige dient streng gescheiden

te worden van die van behondelend geneesheer.

Aan de in 1902 bii referendum aangenomen verklaring werd
in 60ste algemeene vergadering te Leeuwarden in 1909, op
voorstel v6n hooÍdbestuur nog toegevoegd, dat door den
behandelenden geneesheer bii ongevallen de aard
der door het ongeval te\Meeggebrachte aandoening
tevens mag worden vermeld. (Beenbreuk, brandwond).
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Bovengenoemde besluiten werden bii schrilven van 19 Mei
19t0 nogmaals onder de aandacht van de leden der Maatschappii
gebracht, welk schriiven als volgt luidt:

Het hoofdbestuur der Nederlandsche maatschoppii tot bevordering der
geneeskunst voelt zich gedrongen, zich tot ieder der leden van dc moat-
schappii persoonliik te wenden..Tengevolge van de wet op het arbeids-
contrdct werden in den lande tal van verzekeringsmaatschappiien opgericht
met het doel het risico over te nemen, dat voor den werkgever voortvloeit
uit de verplichtinq, hem bii de wet opgelegd ten opzichte van ziin dienst-
personeel. Door de gevoerde actie van het hoofdbestuur, door tal van

conferenties van het dageliiksch bestuur met de vertegenwoordigers van
verschillende dier nraatschappijen, is het, dank zii de sanctie van de
algemeene vergadering te Leeuwarden, oan het hooÍdbestuur mogen
gelukken te verkriigen, dat deze maatschappilen bleven, of werden ver-
anderd in zuivere verzekeringsmaatschappiien, d. w. z. instellingen, welke,
door het sluiten van contràcten met werkgevers, waarbii dezen een iaor-
liiksche premie betalen, zich verplichten bii ongeschiktheid tot arbeiden
door ziekte of ongeval van inwonend dienstpersoneel den contractant,
hetzii een bepaald bedrag per dag uit le keeren, teneinde daarrrit o. a.

de kosten van geneeskundige behondeling te bestrijden, hetzii aan hem

de voldane dokters- en apothekersrekening te vergoeden, Aldus is voor-
komen, dat deze verzekeringsmaatschappiien zich met de ziektebehondeling
zouden inlaten door het aanstellen vdn voste doktoren ter behandeling van

het dienstpersoneel der contröctönten, en dot dus in den landc instellingen
werden geschapen, die uit den aard der zaak niet anders zijn dan ge-
maskeerde financieele ziekenÍonds-ondernemingen, waarvàn de ervaring
heeft geleerd, dat ze door de zucht naar winstbeiag het meest hebben
bijgedragen tot het ontstaan en het voortbestaan der misbruiken op het
gebied van het ziekenÍondswezen.

Een der redenen, wöorom het hoofdbestuur zich thans tot iedcr lid der
Mootschappij persoonliik wendt, is gelegen in het feit, dat in de loatste
maanden in verschillende plaatsen in den lande opgericht ziin of staan
opgericht te worden z.g. onderlinge verzekeringsmaatschappiien tegen
ziekte en ongevallen, of tegen het risico, voortvloeiende uit de wet op
het arbeidscontract, welke maatschappijen voornameliik haar werkkring
uitstrekken over de kleine steden en het platteland, en wel tot die personen,

welke behooren tot den land- en tuinbouw.
Àlhoewel het daqelilksch bestuur nà een conferentie van het bestuur

der centrale lond- en tuinbouw-onderlinge wist gedaan te kriigen, dat
deze centrale vereeniging zou ziin een zuivene verzekeringsmaatschappii
en zii dus de ziektebehandeling zou laten varen, ziet het hoofdbestuur
met leedwezen, dat de bovengenoemde onderlinge maatschappiien, Siiv.
de onderlinge Limburgsche ongevollenverzekering en de onderlinge land-
bouw-ongevallen en arbeidscontract-verzekering van den provinciolen
Stichtschen boerenbond, - om er maar twee te noemen - zich met de
ziektebehandeling inlaten door in de statuten op te nemen de bepaling,
dat zii, die uit hoofde der verzekering in de termen vollen, vanwege de
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veÍeeniging ontvangen genees- en heelkundige hulp, alsmede de noodige
gencesmiddelen, door daartoe door het bestuur der vereeniging aan te
wijzen genecsheeren en apothekers,

Door het opncmen von dergeliike bepalingen betreden deze onderlingc
verzekeringsmaatschappijen het terrein der ziektebehandeling en ziin zii
dus als verkapte ziekenfondsen te beschouwen. Op hen ziin biigevolg van

toepassing de bindende besluiten, door verschillende afdeelingen in zake
nieuw op te richten ziekenfondsen genomen, en geen lid der madt-
schappii mag dus met dergeliike instellingen een verbintenis
aangöan, noch als behandelend geneesheer, noch als con-
troleerend geneeskundige.

Vandaar dat het hoofdbestuur U op het optreden van deze maatschap-
piien opmerkzaam maakt en tevens een afschrift van dit schriiven zendt
aan de besturen en raden derverschillende afdeelingen. Het rekent daarbii
op Uwe ernstige medewerking in dezen en verwacht dat gii een Gan-
bod om als behandelend geneesheer of controleerend ge-
neeskundige vdrr een der'geliike Maatschappii op te treden,
zult weigeren, of een reeds aangegane verbintenis zult
opzeggen,

Slechts door eendrochtige samenwerking, door een krachtige actie zal
het gelukken aan het voortbestaan van deze maatschappiien als verkapte
ziekenfondsonderncmingen een einde te maken en deze te doen omzetten
in zuivere verzekeringsmaatschappijen.

Doch ook om een andere reden heeft het hoofdbestuur gemeend zich tot
U te moeten wenden, een reden, die met de vorige in bepoold verband
staat. Bii refetendum werd in 1902 besloten, dat de leden der maat-
schappii ten behoeve hunner patiënten 6dn moatschappijen, verzekerend
tegen de gevolgen van ongelukken, ziekte en invaliditeit, alleen ver-
klaringenl) van den volgenden inhoud zullen geven:

e,. De ondergeteekende verklaaÉ, dat patiënt

den.............. ... onder zijne behondeling is gekomen,

b. De ondergeteekende verklaart, dat patiënt

den.............. ... uit ziine behandeling is ontslogen.

De behandelende geneesheer behooÉ dus geenerlei verklaring af te
geven, die contr6le van den kant der verzekeringsmaatschoppiien ten
opzichte van hun patiënt-verzekerde ten doel heeft. De algemeene ver-
gadering von 1909 te Leeuwarden heeft opnieuw dit besluit bekrachtigd
en daardoor gesteund de actie van het hoofdbestuur, om bii de conferenties
met verschillende dier maotsrhoppijen dit besluit onzer maatschappii
voortaan door haar te doen eerbiedigen.

Op voorstel van het hoofdbestuur werd tengevolge van een conferentie
met den veÉegenwoordiger van de centrale land- en tuinbouw-onderlinge
besloten, deze verklaringen ten behoeve van de ongevallen-

l) Dac vcrkluiEgo dicaco door dc vqzekaiagwtrchappiicn pet f 0.50 gcbonorerd tc
wordco; hctzdfdc bcdrag, wamedc dc R.V.B, dcrgdtikc verLlarlngen hooorccrt.
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NED. MÀÀTSCHÀPPU TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

a. met verzekeringsmaatschappiien tegen ziekte, ongevallen,
invaliditeit en in zake art. 1638 ii, die voor de behandeling van
haar verzekerden geneesheeren aanstellen, is het niet geoor-
loofd een verbintenis aan te gaan, noch als behandelend ge-
neesheer, noch als controleerend geneeskundige.

b. met verzekeringsmaatschappiien tegen ziekte. ongevallen,
invaliditeit en in zake art. 1638ii, die zuivere verzekerings-
maatschappiien ziin en dus niet voor de behandeling van
haar verzekerden zorg dragen, is het geoorlooÍd een verbin-
tenis als controleerend geneeskundige aan te gaan, mits men
niet ziin eigen patiënten controleert.

NED. M TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

Ten behoeve van verzekeringsmaatschappiien tegen ziekte,
ongevallen, invaliditeit en in zake art. 1638ii mogen alléén ver-
k la r i n g e n r) afgegeven worden van den volgenden inhoud:

a, De ondcrgcteckende verklaart, dat patlënt......
.................dcn ...............

onder zllnc behandellng ie gekomen.

ó. De ondergeleekende verklaart, drt patlënt......
. . . . . . . . . . . . . . . . .don . . . . . . . . . . . . . . . .

uit zllne behendellng ic ontslagcn.

" :: ":ï:ï::"ï:::::::1"1"iïl1"1ïll ;.;
ziJne behanderin g ir gek omen wesrnt (r.ïïiilïlïhl,ïïto,ïrl'o;r.)

ó. De ondergeteekende verklaart, dat patiUnt......
.................den................

ult ziJne behandeling ir onlslagen.

1) Dec vsklarilgo dioo door de vcnckcringeEaatlchappij.n, cvoab dc R,V.B. zullr doct, mct
f 0,50 góoaorccrd tc wordca,

ziektenBil

Bii
ongevallen
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verzekering uit te breiden in dien zin, dat evenals in de formulieren
voor de Riiksverzekeringsbank, de aard der aandoening daarbil mag
worden opgegeven, in het midden latende of die dandoening
al oÍ nict het gevolg is van een ongeval.

Door het optreden van het hoofdbestuur is bewerkt, dat verschillende
maatschappiien de besluitcn onzer maatschappii in zake het afgeven van
die verklaringen voortöön zullen eerbiedigen, en dat, waar die maat-
schappiien van oordeel ziin' dat in het belang van haor zaak de bii hen

verzekerden tiidens ziekte of ongeval gecontroleerd moeten worden, zii
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 dergeliike contróle over ziin eigen
patiënt (verzekerde) niet behoort te leenen.

Vil echter ook deze actie ter eerbiediging van het besluit der alge-
meene vergodering volkomen slagen, dan behoort het hoofdbestuur daarin
gesteund te worden door alle leden der Maatschappij, en daarom richt
het tot U het dringend verzoek voortdon ten behoeve van verzekerings-
maatschappijen tegen ziekte, ongevallen en invaliditeit geen andere ver-
klaring af te geven dan de bovengenoemde. Mocht gii doarbii van den
kant dier moatschappiien nog moeiliikheden ondervinden, dan houdt het
hoofdbestuur zich voor directe mededeelinq aanbevolen, opdat het tegen-
over die maatschappiien, welke onwillig zijn, terstond kan optreden.

Ter voortdurende herinnering aan deze besluiten wordt bii dit schrilven
een koart gevoegd, waarop deze besluiten vermeld staan (zie blz. 85),

welke kaart door U in het doktersboekie kan worden gelegd.

Ten slotte werd in 1909, op voorstel van de afdeeling Haar-
lem en Omstreken door de 60ste algemeene vergadering te
Leeuwarden aan het hoofdbestuur opgedragen een commissie
te benoemen, die rapport zou uitbrengen over de vraag, hoe
moet worden geregeld de onderlinge verhouding
tusschen verze keni n g smaatsc ha p pii en, beh an d elend
geneesheer en controleerend Seneeskundige.

De naar aanleiding van dit voorstel door het hoofdbestuur
ingestelde commissie bracht in 1911 aan de 62ste algemeene
vergadering te Deventer een uitvoerig röpport uit. Dit rapport
werd aldaar besproken, maar op verzoek van de commissie
werd de verdere behandeling uitgesteld, wiil tegen de conclusies
van de meerderheid der commissie in, de algemeene vergadering
een motie van de afdeeling Vest-Friesland aannam, waarbii de

algemeene vergadering, zich refereerende aan de uitsproak der
buitengewone algemeene vergadering, den 22sten December
1910 te Utrecht gehouden, overging tot de orde van den dag.
De uitspraak dier buitengewone algemeene vergadering was n.l.
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dot zii het niet wenscheliik vond, dat door de behan-
delende geneesheeren verklaringen over arbeids-
ongeschiktheid worden afgegeven, m.ö.w. dat zii de
bovenafgedrukte verklaringen, betreffende de ziekenbriefies,
handhaafde.

In 1914 diende de commissie, na gepleegd overleg met het
hoofdbestuur, een aanvullingsverslag bii de 65ste algemeene
vergadering in. Naar aanleiding hiervan werd door de centrale
commissie voor de beroepsbelangen een motie voorgesteld
welke, na geamendeerd te ziin door de afdeelingen Deventer
en Àmsterdam, met 105 stemmen vóór en 26 stemmen tegen
werd aangenomen. De motie luidde als volgt:

De algemeene vergadering, dankbaar voor de door de cornmissie ad hoc
genomen moeite, spreekt in overeenstemming met vroeger genomen be-
sluiten, den wensch uit, dat alle leden der maatschappil zich verbindcn,
voortaan aan verzekeringsmaatschappijen tegen de geldeliike gevolgen van

ziekte en ongevallen en aan particuliere instellingen tot uitkeering bii ziekte
of ongeval, geen andere verklaringen af te geven, dan die van den datum,
wèarop de behandeling is begonnen en geëindigd, en draagt het hoofd-
bestuur op, dit in een algemeen bindend besluit voor te bereiden,

Het hoofdbestuur, gevolg gevende aan deze opdracht, heeft
nu aan de 6óste algemeene vergadering te Amsterdam in 1915,
het volgende algemeen bindend besluit voorgesteld:

De algemeene vergadering besluit, in den zin vdn art. 22 der statuten,
een algemeen bindend besluit te neÍnen, als volgt luidende:

De leden der Nederlandsche maatschappii tot bevordering der genees-
kunst verbinden zich, in hun hoedanigheid von behondelend geneesheer,
oan verzekeringsmaatschappijen tegen de geldeliike gevolgen van ziekte
en ongevallen, of aan andere instellingen tot uitkeering bii ziekte of
ongeval, of aan werkgevers, die met het oog op de uitkeering van loon
of ziekengeld, inlichtingen verlangen betreffende werknemers, die door
ziekte of ongeval ziin 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 bii ongevallen,
met vermelding van den aard van het letsel.

De 66e algemeene vergadering heeft over een dergeliik bin-
dend besluit geen beslissing genomen. Het bleek, dat er plaat-
seliike omstandigheden waren, die het onaannemeliik maakten,
het weigeren van ziekenbriefjes voor alle leden der maatschappii
bindend voor te schriiven. Daarom werd door de centrale com-
missie aanbevolen, plaatseliik, overal waar op een eensgezinde
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handelwiize der collega's behoorliik kon worden gerekend, be-
sluiten, hetzii maatschappeliike, hetzii bindende, te nemen. Dit
is dan ook in een aantal afdeelingen geschied.

Het gevolg hiervan is geweest, dat een groot aantal maat-
schappiien 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 meer de
overtuiging gewekt, dat scheiding van contröle en behandeling
noodzakeliik is. Dit bliikt wel het duideliikste hieruit, dat dit
beginsel is opgenomen zoowel in het ontwerp-ziektewet-Treub,
als in het ontwerp-ziekteverzorgingswet-Àalberse.

De centrale commissie voor de beroepsbelangen heeft in
l9l7 in een aantal dagbladen een publicotie geplaatst, waarin
het standpunt van de meerderheid der geneeskundigen ter zake
van de verschillende soorten van attesten wordt uiteengezet.
Een afschrift dezer publicatie (zie hieronder) heeft reeds her-
haaldeliik dienst gedaan om leeken, patroons of verzekeraars
voor te lichten, en meer dan eens werd dan bliik gegeven van
instemming, zelfs van dankbaarheid voor de uiteenzetting.

Het standpunt der centrale commissie wordt intusschen niet
door alle geneeskundigen gedeeld, geliik een blik in de literatuur
hierover, spoedig duideliik zou maken. Maar onder de nog niet
overtuigden ziin er ook, die zich niettemin naar het inzicht der
meerderheid gedragen en wel, omdat rSun meening hen niet
dwingt, wèl ziekenbriefies af te geven, waör de meening hunner
collega's deze wèl dwingt ze te weigeren, en zii deze weigering
niet kunnen volhouden, althans niet zonder striid en schade, als
niet eensgezind wordt opgetreden door alle artsen,

Slechts als op deze wiize rekening wordt gehouden met de
overtuiging der meerderheid, is het mogelijk, door eensgezind-
heid eerbied af te dwingen.

De bovengenoemde publicatie luidt als volgt:

CENEESKUNDIGE ATTESTEN.

Naarmate in den loop der iaren meer en meer de neiging is ontstaan, om
voor allerlei doeleinden von den dokter een verkloring of een ,,briefie" te vragen,
ter bevestiging van een bewering vtln een patiënt, werd door het publiek meer
en meer ondervonden, dot zulke briefies ongaàrne werden gegeven, dikwiils ook
werden gcweigerd, ja zelfs dat in sommige ploatsen door de geneeskundigen
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een eenparig besluit werd genomen, sommige sooÉen van verklaringen in het
geheel niet meer te verstrekken. Slechts kortzichtigheid of ergdenkendheid kon
wel eens in zulk een houding een ,,gril" of een ,,onwelwillendheid" zien. Toch
wordt ook door welgezinde menschen de weigering van iets, wöt men zonder
kwade bedoelingen vraagt, ols iets onadngendöms ondervonden, althans zoolang
men den grond dier weigering niet begriipt. Niet weinigen, en dàt zijn de ver-
standigsten, zouden zich gaarne laten voorlichten aangaande de beweegredenen
der artsen, maar de reeds vrij omvangriike literatuur hierover is in geneeskundige
tiidschriftartikelen verspreid en voor den leek niet toegankeliik, \íii meenen nu

dezen weetgierigen cn ook den velen werkgevers, werknemers en 6nderen, die
onophoudelijk tegenover het attestenvraagstuk komen te staön, geen ondienst
te bewiizen door, zoo beknopt als dit steenkolenorme tiidperk onzer planeet het
vereischt, een uiteenzetting te geven van de bezwaren, die in geneeskundige
kringen bestaan tegen het afgeven vdn 3ommige soorten van attesten.

A. Het ,,attesteeren" in het algemeen.

\íie van een ander een schrifteliike inlichting verlongt, zal dat als regel slechts
doen, als die inlichting voor hem strikt noodig is, en hii, hetgeen hij wenscht te
weten, niet kan te weten komen zonder die inlichting; hii zal den verstrekker
der inlichting, zekerliik als hii hem niet kent, schrifteliik er om vrögen met
duideliike vraagstelling, zoodat met een ia of neen meestal zou kunnen
worden volstaan. Zoo althans geschiedt het meestal, doch tegenover genees-
kundigen wordt deze eenvoudige beleefdheid niet in acht genomen. De patroon,
die ziin looplongen niet gelooft, als deze te laat komt en beweert bii ziin dokter
op het spreekuur te ziin geweest, stuurt hem nog eens noar den dokter met de
boodschap ,,de potroon zegt, dat u een briefie moet geven". Zeer verbaasd zou
die patroon opkiiken, als de dokter, wiens dienstbode beweert bii hem in den
winkel te zijn geweest, op dezelfde wiize te werk ging. Zulk een briefie, denkt
men, is een kleine moeite. Maar als op een reeds overvuld spreekuur tollooze
briefies worden gevraagd, wordt het een ondrogeliike last. Als de loopjongen
zijn patroon wil bedriegen, kost het hom weinig moeite met een voorgewende
klocht het spreekuur te bezoeken, dus de pàtroon heeft aan het brieÍle niets,
maar de dokter heeft van ziin krap bemeten tiid weder een deel verspild. Men
beginne dus met ziin menschen te vertrouwen; is er grond om te
wantrouwen, dan trachte men door eigen moeite ochter de waàrheid te komen.
Slechts bii uitzondering worde een vra6g tot een ander gericht, en in de
allerlaatste plaats worde de dokter met die vraag lastig gevallen. En dan
nog worde steeds de vroag door dengeen, die de inlichting ver-
Iangt, rechtstreeks tot den dokter gericht en in den gebruikeliiken
vorm, \íoorom nu in de allerlaatste plaàts tot den dokter? Omdat een
antwoord von den dokter, dat bezwarend is voor diens patiënt,
een zeer ongewenschte wiiziging brengt in de noodzakeliike verhouding
tusschen hen beiden. De dokter heeft geen tijd voor uiteenzettingen aan
den patiënt, wötrrom ziln verklaring niet in diens geest kan uitvallen, en de
patiënt begriipt van zulk een uiteenzetting niets; hii meent dat de dokter van
nature zijn voorspraak moet zijn, Hierin teleurgesteld, zoekt hii een ànder op,
die ,,gemakkeliiker" is met de ,,briefjes".
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Dit is volstrekt niet ölleen bii de volksklosse het geval. Een deftig heer, die
met zijn gezin reeds vóór de vacantie naar buiten wil en nu een ,,briefje" ver-
Iangt, dat de kleine meid dit voor haar gezondheid noodig heeft, kan even
verontwaordigd zijn over de waarheidslief de van den dokter als de soldaat,
die bii ziin meisje het vertrekuur van den trein naar N.-Brabant heeft laten
verrtriiken en met behulp van den dokter den kapitein zou willen wijsmaken,
dat een ongesteldheid hem heeÍt opgehouden.

Daarom mogen allen, pötroons, onderwiizers, oÍficieren, opzichters, bedenken,
dat een geneeskundige verklaring een ernstige handeling behoort te zijn, welke
slechts bii onvermiidelii kheid, om ernstige redenen, en in behoorliiken
vorm màg worden aangevroagd.

En slechts geneeskundige vragen mogen den dokter worden gesteld; geen

vragen, wàarop ook een leek het antwoord kan geven of, als hii de moeite wil
doen, kan vinden, meestal beter dan de dokter. Dus niet gevraagd of een
meisje van school moet thuis bliiven, omdat zij in moeders huishouding noodig
is. Dot kan een onderwiizeres, die er even heen goat, gemakkeliik beoordeelen,
een arts slechts zelden,

B. ,,Ziekenbriefies".

Een ziekenbriefie noemt men een verklaring, dat een werkman wegens ziekte
niet in staat is te werken. Te Amsterdam en in sommige andere plaatsen worden
zulke briefies sedert eenigen tiid door de geneesheeren geweigerd. Om
twee redenen, De eerste is straks reeds aangeduid. Het mdg vön den dokter
niet worden gevorderd, dat hii ziin verhouding tot zijn patiënt laat bederven
ter wille van het geldeliik belang van een derde: den patroon,de vereeniging,
de ziekenkas, die tcrecht geen ziekengeld wil verspillen aan ,,lijntrekkers".
Maar in de tweede plaats, omdot de behondelende arts onmogeliik de verant-
woordeliikheid voor het ziekengeld op zich kan nemen, Het kan noodlottig
worden, als hii in de klachten van wie hem raadpleegt, mogeliik bedrog moet
veronderstellen, en doodend is het voor het vertrouwen, als de zieke moet
vreezen, dat de dokter hem met speurend oog beschouwt, omdat hij wel eens

een liintrekker zou kunnen ziin. Bii gegronden twiifel moet de behandelende
arts zich toch er voor wochten zijn patiënt voot een bedrieger aan te zien,

Vele gevallen van ,,liintrekkerii" zullen dus bii het stelsel van ,,ziekenbriefles"
onontdekt bliiven tot schade voor de ziekengeldkas. Door een aantal
lichomen, naar wii meenen, het eerst, reeds voor ongeveer 20 jaren, door den

^.N,D.B,, 
de gemeente Àmsterdom en de Riikspostspaarbank, is dan ook al

long geleden ingezien, dat de contróle behoort te geschieden door daartoe
aongestelde geneeskundigen, die de zieken niet behandelen. Ook minister
Treub, die niet kan worden verdacht van overdreven volgzaamheid naar de

wenschen der artsen, heeft in zijn ontwerp-ziekteverzekeringswet dit stelsel
gevolgd, De kosten dezer contróle worden riikeliik vergoed door de besparing
aan ziekengeld, en vermeden worden alle nadeelen, straks genoemd, woarbii
nog m.ig worden gevoegd de demoralisatie, die daardoor wordt veroorzaakt,
dat bii het stelsel van,,ziekenbriefjes" zonder eenige kwade trouw van
de zii de der artsen, noodzakelijkerwijze ziekengeld kan worden getrokken

door velen, wien dit niet toekomt. Op de kosten kon nog worden be-
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zuinigd door de contróle in eersten oanleg op te dragen aan n i et-ge n ee sku n d ig e

beambten, en den controleerend geneesheer eerst om ziin oordeel te vrdgen
als de leek-bezoeker in twiifel verkecrt. Het besluit der Amsterdamsche genès-
kundigen heeft ten gevolge gehad, dat door vele pàtroons controleerende
geneesheeren ziin aangesteld, en wii ziin overtuigd dat alle partijen zullen

ondervinden dat het zóó beter is.

Volledigheidshalve willen wij nog vermelden, dot soms, gelukkig zelden, patroon3,

die een controleerend geneesheer hebben aangesteld, nicttemin eerst trachten
een ,,ziekenbriefje" van den behandelenden dokter machtig te worden, door den
werkman daarom te laten ,.ugËh, met de gebruikeliike bewering, dat hii anders
geen ,,ziekengeld" kan kriigen, en dat alleen om zoo mogeliik een visite van

den controleerenden geneesheer uit te sparen. Dat zulk een handelwiize on-
gepast is, behoeft geen betoog. Even ongepast is een vaker voorkomende
houding, n.l. dat men, als een inlichting, waarom men nooit behoorlii k
heeft verzocht, niet zonder meer door den arts wordt verstrekt, dezen
daarom brutale brieven schriÉt en hem bedreigt met benadeeling, ia zelfs
tracht de betrokken werknemeis te dwingen een anderen arts te kiezen,

Het is misschien niet overbodig er dön te herinneren dat men, als zulk een
poging zou slagen, volgens het Burgerlii k Vetboek kan worden
verplicht de aan den arts toegebrachte schade te vergoeden,

C. Attesten voor verzekeringsmaatschappijen.

De verklaringen, welke door maatschappijen tot verzekering tegen schade,
ontstdön door ziekte of ongeval, worden verlangd, gaan nog iets verder dan
de ,,ziekenbriefies", De maatschappiien wenschen terecht te weten of de ziekte
oÍ het ongevol, waarvoor schodevergoeding wordt verlangd, niet door eigen
toedoen ontstèan is, welke de aard der aandoenins is - dit onder meer om
te kunnen beoordeelen of het werkverzuim niet te lang wordt gerekt, of door
hetgeen wordt gedaan of nagelaten wellicht de ziekteduur wordt verlengd.

Maar nu willen zii dit dikwiils vernemen van den behandelenden ge-
neesheer, en bii de ,,ziekenbriefles" is reeds betoogd, dat het niet goed is
dezen als getuige op te roepen ter staving van de betrouwbaarheid van de
beweringen van ziin patiënt.

Den brand-assurodeur zou het niet invallen door den verzekerde den taxateur
te laten oanwiizen, die advies zal hebben te geven omtrent het al of niet
rechtmatige van de danvraag om vergoeding, Zoo ook hier, De verzekeraar
handelt billiik en voordeelig door zelf ziin toxoteur, den controleerenden
geneeskundige, 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 (desnoods met vermelding van den aard van het ongeval) ziin hulp
heeft ingeroepen, Door vele verzekeraars wordt dit ook ingezien. Maar vele
andere eischen nog in hun polisvoorwaarden, dot de verzekerde voor
de inlevering der te eischen,attesten zal zorgen. Hiervan mag aan die
verzekeraars een ernstig verwijt worden gemaakt. Er is geen
hunner, die niet reeds jaren lang weet, dat een groot aantal artsen
deze öttesten uit beginsel weigert, dus dat de verzekerde
bluiten machte isom aan zulk een polisvoorwoarde te allen
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tiide te voldoen. De verzekerde bemerkt dit pas, als de nood oan den man

is en kan - al is het maar door onaangenaamheden te ondervinden, want de
uitkcering komt meestöl wel in orde - daarvon de dupe worden. Het
ergst is dit, als de getroffene niet zelf de verzekering heeft gesloten, maar door
ziin patroon collectief bij een maotschappii is verzekerd,

De goede trouw tegenover de verzekerden verlangt dus, dat in de polis-
voorwaarden niet iets wordt geëischt, waarvan de steller der voorwaarden weet,
dat de vervulling niet in de macht van den verzekerde staat. En het gezond
verstand eischt, dot twee lieden, die een overeenkomst sluiten, daarbij geen

verplichting opleggen öan een onbekenden de/de, die buiten de overeenkomst
staat, \íie zich wenscht te verzekeren, moet dus de polisvoorwaarden goed

nazien en weigeren zich te verzekeren als zulk een eisch wordt gesteld.

En wie reeds verzekerd is, moet op schrapping van zulke eischen aan-
dringen, vóórdat hii door ziekte of ongeval wordt getroffen.

Het komt voor, dat verzekeraars' als door geneeskundigen attesten worden
geweigerd, een houding aannemen geliik aan het slot van het vorige hoofdstuk
is geschetst en beginnen te dreigen. Meestal wordt intusschen, als het bliikt,
dat de dokter op zijn stuk staat, toegegeven, Ja, soms is door dezen wel eens

een woord van lof geoogst, Zoo moet het zij n. Àls de behandelende
geneesheer er geen bezwaar in ziet, de hem gestelde vragen te beantwoorden,
moge hem dit vrii staan. Maar op dezelfde vriiheid heeft iedere andere
geneesheer aanspraak en die vriiheid wordt reeds belemmerd, als ziin patiënt

last of moeite ondervindt, indien ziin geneesheer niet bereid is de bedoelde
attesten te geven, Verkeerd is het dus door een dwingende bepoling de vriiheid
van geneeskundigen, die niets met haar te maken hebben, te belemmeren,

Zoo is het ook met de verklaringen omtrent de doodsoorzaak van ver-
zekerden bii een levensverzekeringmoatschappii. Ook hiertegen bestaat bii een

belangriik deel der geneeskundigen bezwoar, samenhangend met hun opvatting
omtrent het beroepsgeheim. Dit bezwaar wordt door de meeste verzekeraars,
wellicht door allen, ongegrond geacht. Maar zii weten sinds menschenheugenis
dat het bestaat, en toch eischen zii in de polisvoorwaarden dat zulk een

verklaring door de rechthebbenden zal worden ingeleverd. \íel leert de praktiik,

dat de uitkeering der verzekerde som toch plaats heeft, al weigert de huis-
dokter de verklaring, maar de belanghebbenden verkeeren op een tiidstip,
waarop hun dit het allerminst gelegen komt, in de zorg, dat de houding van

hun dokter hun wellicht schade zal berokkenen, Aandrang om ziin - op erkende
beginselen berustende - houding te wiizigen, is daarvan het gevolg. Niet zelden
neemt, door de goede zorgen vdn den verzekeraar, deze aandrang cen hoogst
onaangenamen vorm aan. Dit moet anders worden. Ook hier eischt de
vrii heid eerbiediging. \íie de verklaringen wenscht te geven, bliive vrii, on-
gehinderd door wat men wel doctrinaire artsen gelieft te noemen. Moar wie
doctrinair wenscht te ziin, bliive ook vrii, ongehinderd door een dwingende
polisbepalins.

Ook bii het sluiten eener levensverzekering wordo dus door het publiek, dat
ten slotte onschuldig ziin deel heeft in de gevolgèn der onhoudbare polisvoor-
woarden, geëischt dat iedere voorwaarde verdwijne, waorin ook een derde, buiten
de overeenkomst staande, een verplichting wordt opgelegd,

Ten slotte behooren te verdwijnen de zoogenaamde gezondheidsver-
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klaringen door den eigen dokter v.rn een condidaot voor een kleine levens-
verzekering of voor een vereeniging, welke uitkeering bii overliiden verstrekt,
afgegeven. Men mag van een arts niet vorderen, dat hii voor de belangen
eener maatschappii of eener vereeniging een verantwoording op zich neemt wellicht
ten koste van het belang van zijn patiënt, Het levensverzekeringsbedriiÍ heeft
reeds lang met dit verkeerde stelsel gebroken en bliikt daarvan geen berouw
te hebben. Het laat zijn candidaten keuren door andere don hun eigen àrtsen.

12. Huirart.en en Spccialirten.

(Literatuur: T, 1900, ll, bl. 706: T.79L2,1, bl. 1037; Il, bl. 464 698; T. 1913,

I, bl. 687, 713; II, 1165, 1217, 1607).

Op de 63ste en 64ste algemeene vergadering gehouden te
's-Gravenhage en Breda in 1912 en 1913, werden een aantal
conclusies aangenomen, regelende de wederkeerige verhouding
van huisartsen en specialisten tegenover de patiënten.

Deze conclusies ziln het gevolg geweest van een voorstel,
dat door de afdeeling 's-OraVenhage en Omstreken bii de 6lste
algemeene vergadering werd ingediend en ols volgt luidde:

De afdeeling 's-Cravenhage en Omstreken ocht het noodzakelilk, dot
door de algemeene vergadering aan het hoofdbestuur worde opgedragen
een commissie te benoemen tot onderzoek von de vroag; welke wijze
van 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 vroag in hoeverre het algemeen belang samen-
werking eischt tusschen huisartsen en specialisten, en acht het nood-
zakeliik, dat deze commissie doartoe met hoogleeraren en specialisten
worde uitgebreid.

Het verslag dezer commissie werd in 1912 uitgebracht en in
de 63ste algemeene vergadering behandeld, die de conclusies
eenigszins gewiizigd aannam.

Tegeliikertiid 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, tenzii daarbii
behoort als complement een dergeliik stel conclusies, betreffende
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de ethiek van den huisarts tegenover den specialist. Het ont-
\h'erpen dier conclusies werd aan de polikliniek-commissie opge-
dragen, 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.

l. Het is in het algemeen belang wenscheliik, dat de
spccialist, die te zijnen huize een patiënt onder behande-
ling neemt, daarvoor aan den huisarts mededeeling doet,
ongeocht of de zieke reeds elders onder behondeling was,
tenzii de patiënt zich daartegen beslist verzet,

ll. Het is in het algemeen belang wenscheliik, dat de
speciolist een patiënt, die niet onder behandeling is, te
diens huize slechts onder behandeling neemt, indien de
huisarts daarmede in kennis wordt gesteld.

lll. Een patiënt, die voor het liiden, woarvoor hii bii den
specialist hulp zoekt, onder behandeling is van zij n huis-
arts, wordt door den specialist niet aan huis bezocht en
behondeld, zonder voorafgaondc kennisgeving van den
specialist aan den huisarts.

Voor den huisarts.

I. Het.is in het algemeen belang wenscheliik, dat de huis-
arts zich bereid verklaart en zii n medewerking verleent tot
het inroepen van de hulp van een specialist, wanneer Je
zieke het verlangen daartoe te kennen geeft.

II. Het is dringend gewenscht, dat de huisarts op verzoek
volledige inlichtingen verstrekkc aan den specialist, wiens
hulp door zii n potiënt is ingeroepen, ongeöcht de wiize
wöarop dit is geschied.

lll. Het is wenscheliik, dot de huisarts den patiënt ge-
legenheid geve uit meerdere specialisten een keuze te doen
in al die gevallen, waarin het belang v'an den patiënt niet
de oanwii zing van een bepaalden specialist eischt.

In zeer biizondere gevallen heeft hii het recht de keuze
van een bepaalden specialist af te raden.

lV. Het is wenschelii k, dat een arts, die een zieke op zii n

spreekuur onder behandeling kriiqt, welke reeds onder be-
handelinq is van een onder, den laatste daarvan in kennis
stelt, tenzii de patiënt zich beslist dhartegen verzet.
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13. Poliklinieken.
(Literatuur: T. 1906, I, b|.849; Il, bl,606; T, 1908, I, bl. 1693; II, b|.380, 1426;

T. 1909, l, bl. 2020.)

In 1906 werd door het hoofdbestuur bii de 57ste algemeene
vergadering het volgende voorstel, dat door de centrale com-
missie voor de beroepsbelangen aan het hoofdbestuur ter over-
name was aangeboden, ingediend:

Het hoofdbestuur benoeme een commissie, die ecn onderzoek zal in-
stellen naar den invloed der poliklinieken op de standsbelangen en den

weg aangeeft om de nadeelen te voorkomen,

Tot goed begrip van dit voorstel laten wii hier de geheele
toelichting van destiids, die ook nu nog voor het grootste deel
van belang is, volgen:

Vanneer men zich de vraag voorlegt,welke de oorzaken ziin van den

minder gunstigen tocstand der geneesheeren bij vergeliiking met vroegere
jaren, dan worden het groote oantal poliklinieken en het misbruik, dat
er v6n gemöókt wordt, als de belangriikste factoren genoemd. Een paar

ciifers, die ons ten dienste staön, mogen dit aantoonen.
ln Berliin werden in vijf jaren van 1894 tot 1898 omstreeks 1{2 millioen

ziektegevallen kosteloos in poliklinieken behondeld, In datzelfde tiidperk
is het aantal der poliklinieken verdubbeld, Het geldeliik nadeel, oon de
medici in 1900 door poliklinieken te Berlijn berokkend, wordt op meer
dan 3 millioen Mark geschat. ln Breslau nam het oantal van 1894 tot
tot 1901 met 74 pCt. toe, tegenover een bevolkingsaanwös von 18 pCt,
Van 1891 tot 1901 steeg het percentoge der in de Koninkliike polikliniek
te Breslou behandelde patiënten van 7,6 tot 13,3 pCt, der bevolking. In
1898 werden in Breslau in olle poliklinieken te zamen 128154 gevallen
behandeld (31,8 pCt. der bevolking).

Doch niet alleen in Duitschland, ook in Oostenrijk wordt op dit euvel
gewezen. ln Engeland worden maatregelen beraamd tegen het overmatig
bezoeken der poliklinieken door niet-armen, zooals uit de herhaalde
mededeelingen in het ,,Ned. tiidschrift voor geneeskunde" bliikt, terwiil
volgens de ,,Revue de Déontologie" de nadeelen in Frankrijk van dien
aard zijn, dat men ook daar op middelen zint ze tegen te gaan.

Nu moet men goed begrijpen, niet tegen de poliklinieken als zoodanig
wordt geprotesteerd, màör tegen de misbruiken, wàdrtoe zii aonleiding
geven en die er von gemaakt worden. Tegen deze wordt de striid aan-
gebonden en worden maaatregelen beraamd om ze te keeren.

Het succes van dezen strijd moet onzes inziens afhangen van den
aard der poliklinieken, d.i, hun samenstelling en voorwaarden. Ziin de
reglementen zelf de oorzaak der misbruiken, dan zal de striid nutteloos
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bliiken, totdot het ontstaan van nieuwe poliklinieken wordt belet en het
bestaan der oude, inzake de reglementen, wordt gereorganiseerd.

De poliklinieken, die aan universiteiten ziin verbonden, het
latrecion der Grieken, hebben een onbestrijdbaar recht op bestaan; het
doel is materiaal te verzamelen voor het onderwils; de behandeling en
de verpleging geschiede kosteloos. \íel leert de ervaring, dat niet-
onbemiddelde personen, vooral van buiten, daarvan steeds meer en meer
gebruik maken en zelfs bii strengere contróle niet geheel zouden kunnen
worden geweerd, maor deze nadeelen worden gebracht als oÍfer voor
het vele nut, döt zii aan de medici ten beste geven. Slechts door waar-
neming, eigen onderzoek en behandeling, kriigen de jongeren onzer
kunstgenooten de noodige practische kennis.

Een tweede categorie zijn de poliklinieken, verbonden aan de
instellingen van liefdadigheid: inrichtingen voor oogliiders, kinder-
ziekenhuis enz.

Zooals zii primitief ziin ontstaan, deden zii geen kwaad aan de stands-
belangen. De medici, er 6an verbonden, praesteerden kosteloos hun
arbeid en vonden de belooning in meer vertrouwen, in meer ervaring en
in meer gezag in de maotschappil.

De patiënten, die zich aanmeldden, woren öf werkeliik örmlastig, öf
ingeschreven in goedkoope ziekenfondsen, waarbij geen specialistische
hulp werd verleend. Het was een maatschappeliik belang voor die menschen
te zorgen, omdat zii nergens dan in dergelijke inrichtingen hulp konden
kriigen; behandeling en verpleging waren steeds kosteloos.

De toestanden ziin langzamerhand veronderd. Het ziekenfondswezen
heeft zich uitgebreid en heeft reeds de hoogere lagen der minvermogende
maatschappii tot zich getrokken; tal van fondsen hebben speciàlistische
hulp georganiseerd; potiënten, die vroeger het spreekuur bezochten, laten
zich nu bii de fondsen inschriiven en als fondspatiënten poliklinisch
behandelen,

\íanneer men nu deze personen voor die behandeling en voor even-
tueele verpleging een behoorliike vergoeding laat betalen, geen vaste
contrdcten met de fondsbesturen maakt, teneinde niet belemmerend te
werken op het beginsel van vrije artsenkeus, dan doen zij weinig of geen

nodeel aan den medischen stand. Maar ols om de liefdadigheidsvlog te
laten waoien, iedereen moar kosteloos wordt behandeld en de kostelooze
verpleging niet streng wordt beperkt tot diegenen, die zelf niet kunnen
betalen of voor wie de kosten niet worden vergoed, don hebben deze
liefdadigheidspoliklinieken een zeer nadeeligen invloed op de algemeene
medische belangen.

Een derde cotegorie zijn de ziekenfondspoliklinieken. \íanneer zieken-
fondsbesturen een polikliniek stichten, eenig en uitsluitend ten bate ziiner
Ieden, om voor de specialisten, die aan het fonds verbonden ziin, een
goede gelegenheid te scheppen de fondsleden te behandelen, en als de
speciolisten de behandeling streng tot dezen beperken, dan brengen zii

hun voordeel ödn en doen geen nadeel aon den medischen stand.
Maar als die polikliniek gebruikt wordt om ook leden van andere

ziekenfondsen te behandelen, niet-onbemiddelden, dan zullen zii ernstig
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nadeel veroorzaken en komen overeen met de vierde categorie: d e

vrij e poliklinieken,
longe medici, in het bezit van kennis en werkkracht, bemerken na de

vestiging alras, dat de toevloed van patiënten uitbliift. Ziin zii aan iieken-
fondsen verbonden, dan komen er wel fondspatiënten opdagen, maar

tevens komt aan het licht, dat uitgebreid onderzoek en behandeling
dikwiils met groote bezwaren gepaard gaan. Voelen zii daarenboven de
roeping zich op den een of anderen tak der geneeskunde biizonder toe
te leggen, dan ligt het voor de hand, dat zii onmiddelliik tot sómen-
werking bereid ziin, zoodra zii worden uitgenoodigd om sömen te werken
voor de oprichting eener polikliniek, die aan hun behoeften kan voldoen.
De installatie kost geld; de exploitatie en het onderhoud vorderen iaarliiks
nog al eenige uitgaven, en het natuurliik gevolg is, dat zii van de be-
zoekers geldeliike biidragen vorderen om de onkosten te dekken; daar-
mede is de behandeling van onvermogenden als regel uitgesloten en

trekken zii patiënten tot zich, die reeds hun eigen fonds- of huisarts
hebben. Beperkten zii zich tot de armen, dan zou, zooals boven reeds
ir gezegd, meerdere kennis en ervaring hun loon ziin en geen collega
werd financieel benadeeld, al bliift het ,,zonder voorkennis" behandelen
in sommige gevallen een rechtvaardige grief, Dot is echter niet het doel.
De polikliniek kan van armen niet bestaan, zij moet materiaal opleveren,
maar ook financieele voordeelen afwerpen, en als men dan nog bedenkt,
dat de samenwerkende Àrtsen zich niet aàn een zeker exclusivisme
kunnen onttrekken en de polikliniek-bezoekers, om nu moar niet van de
particuliere potiënten te spreken, naar elkander verwiizen, dan komt een
stelsel in werking, dat goed voor de verbonden medici is, een stelsel,
waarbii hèt mes a6n twee kanten sniidt: geld in de portemonnaie en
een clientèle, die zich in betere middellagen der maatschappii vertakt
en er den weg in opent, maar dot schadeliik is voor al de anderen.

Bovendien hebben deze poliklinieken nog andere gebreken. Zii ont-
trekken de patiënten aan andere 6rtsen; personen, die zich anders aan
hun dokter hechten, hem althans zouden houden, verlaten hem en gaan
achter ziin rug, omdat het zoo gemakkeliik is, naar de polikliniek. Daar
de hulp zoo goedkoop te kriigen is, begint een breede zoom van menschen
het tarief van den huisarts te hoog te vinden. Het gemakkeliik verleenen
van hulp, zonder bespreking met den behandelenden arts, werkt het
vertrouwen en prestige bii ziin patiënten tegen.

Maar al zou men de vele nadeelen niet met den vinger kunnen aan-
wiizen, men kan verzekerd ziin, dat als een bepaald aontal medici elkander
houw en trouw beloven, bii het uitvallen vön een lid uit de gelederen,
dit onmiddellilk van elders aanvullen en het behalen van geldeliik voordeel
niet is uitgesloten; dat het dan niet kan uitbliiven, of een dergeliike
vereeniging moet nadeelig werken op de algemeene belangen.

Niet poliklinieken, als zoodanig, ziin in striid met de stondsbelangen,
maor het zijn de voorwaorden waaronder en de wijze waörop zij werken;
deze veroorzaken de misbruiken en de nadeelen voor anderen; déór zit
de worm, die aan de standsbelangen knaagt en waartegen met vereende
krochten moet worden gestreden.
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De kwestie in hoeverre in deze door de commissie ook ge-
rapporteerd moest worden over universiteits-poliklinieken en
spreekuren werd aan de te benoemen commissie overgelaten,
Deze commissie werd na de 57e Algemeene Vergadering be-
noemd en is in 1921 opgeheven.

In 1908 werd door de polikliniek-commissie een uitvoerig
rapport aan de 59ste algemeene vergadering te Rotterdam uit-
gebracht, nadat zii een enquëte had ingesteld bii poliklinieken
en bii artsen.

In haar rapport geeft nu de commissie de volgende definitie
van polikliniek:

Eene polikliniek is eene inrichting, welke voor alle on-
en minvermogenden openstaat voor het ontvangen v6n
geneeskundige odviezen en behandeling, hetzii gratis,
hetzii tegen geringe vergoeding ten bate der inrichting
zelve.

Voorts geeft zii in haar rapport de wijze aan, waarop langs
doelmatigen weg veranderingen tot stand te brengen zouden ziin.

De commissie heeft bii de behandeling van haar rapport vier
principieele punten genoemd en naar aanleiding daarvan haar
wenschen in den vorm van conclusies voorgesteld.

Deze vier punten ziin:

1, Aangezien het publiek de polikliniek beschouwt als een inrichting,
waar geneesheeren kunnen geraadpleegd worden, die gelden als autoriteit
op een bepaald gebied en dus op dat gebied geocht worden te staan
boven het niveau der gewone huisartsen, wordt het publiek misleid, als
dat niet het geval is. Vandaar is ontstaan wensch 1.

2, De geneesheer, die door het publiek op zeker gebied als autoriteit
wordt geraadpleegd, behooÉ alleen hen als on- of minvermogenden
te behandelen, die dat werkeliik ziin. Voor de overigen moet hii een
honorarium rekenen, dat hooger, althans niet lager is dan dat, waörop
de huisarts aanspraak kon maken. Doet hii dat niet, dan berokkent hii

hii schade, materieel en moreel, aan den geneeskundigen stand, terwiil
daardoor het algemeen belang niet wordt behartigd, eer benadeeld. Het
gevolg hiervan is geweest wensch 2.

3, Tegenover de groote voordeelen van het specialisecren staöt o'4.
het nadeel, dat het verantwoordeliikheidsgevoel van de huisartsen ver-
mindert, naörmate meer geneeskundigen zích met de patiënten bemoeien.

luist dat verantwoordeliikheidsgevoel mag genoemd worden een eisch
voor een conscientieuse behondeling, Echter bliift dat gevoel bestaan,

wanneer de behandelende geneeskundigen met elkander overleg plegen'

Het verantwoordeliikheidsgevoel van den huisarts houdt op, wanneer
de patiënt buiten ziin medeweten door anderen wordt behandeld. Om
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dit verantwoordeliikheidsgevoel van den huisarts weer te voorschijn te
roepen, is een contact tusschen hem en den anderen geneesheer nood-
zakeliik, tenzii deze zelf de verantwoordeliikheid geheel op zich neemt,
Door gemis dàn dit contact wordt het publiek belang zeer geschaad.
Zoo ziin ontstaan wensch 3 en 4.

4. Ten slottc het vierde punt, Het is in het publiek belang, dat de
collegiöliteit, dic voorschriift, dot men een ongunstig oordeel over een
collega niet aan een patiënt mededeelt, wordt gehandhoofd, maar die
collegialiteit moet zijn grens bereiken, daar, waar het belang van den
patiënt die mededeeling eischt, zooals kan voorkomen bii verregaande
domheid, onwil of nalatigheid. Zoo ziin ontstàan wensch 5 en 6.

De bovenbedoelde wenschen ziin nu neergelegd in onderstaande
conclusies:

l. Het is wenschcliik, dat de polikliniek-arts zich geheel
wijdt aan dat onderdeel der geneeskunde of de therapie,
w.rörvoor hii zittinq houdt, tenzii de afdeeling, waaronder
hii behoort, op grond van het algemeen belang, hiervan
dispensatie verleent.

IL De polikliniek zii slechts toegankelii k voor on- en
minvermogen'den.

lll, De polikliniek-orts en de huisarts geven elkander de
noodige inlichtingen omtrent gemeenschappeliike patiënten.
Van patiënten, die de polikliniek bezoeken buiten medeweten
van hun huisarts, worde aan dezen mededeeling gedaan, ten-
zii öf de patiënt zich daartegen verzet öf een zuiver orgaan-
liiden op eenvoudige wijze kan worden behandeld.

IV. Bliift een patiënt bii uitzondering onder behandeling
zonder medeweten van zii n huisarts, don berust de geheele
verantwoordelii kheid voor dien patiënt bii de geneesheeren
der polikliniek, zoolang die beha ndeling duurt.

. V. Behoudens in enkele exceptioneele gevallen, waarin het belang van
den patiënt dit gebiedend eischt, worde een ongunstig oordeel over de
behandeling van den huisarts nooit aan den patiënt medegedeeld,

Vl. Is een zoodanige mededeeling noodzakeliik, dan worde hiervan den
huisorts bil gemotiveerd schrilven kennis gegeven.

De 59ste algemeene vergadering te Rotterdam nam de con-
clusies I-lV ongewii zigd over, terwiil door haar de conclusies
V en VI verworpen werden om, op voorstel van de ofdeeling
Àmsterdam, plaats te maken voor de volgende conclusies:

V, Van een afwij kend oordeel over de behandeling van den
huisarts, die een qeheel andere en ingriipende behandeling
noodig maakt, wordt den huisorts bij gemotiveerd schriiven
kennis gegeven, tenzii de patiënt zich daartegen verzet.

Vl. Een ongunstig oordeel over de behandeling van den
huisarts worde nooit aan den patiënt medegedeeld.
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De commissie stelde voor diligent te mogen bliiven, wat aan-
genomen werd, evenals het volgende voorstel der commissie:

Het hoofdbestuur brenge officieel aan de leiders der poliklinieken de
wenschen der commissie over; verzoeke hen daarmede rekeningte houden
en de voorgestelde maatregelen, bijv. gedurende een iaar, bii wiize van
proef toe te pössen. De commissie bliivc kennis nemen van alle klachten,
die na de invoering van het bovenstaande mochten komen, zoowel van
de ziide der polikliniekleiders als van die der huisartsen; met die meerdere
gegevens toegerust kan zii dan met een nieuw voorstel tot de algemeene
vergadering komen, waarin al of niet eischen zijn opgenomen,

Daarop u/erd voorgesteld, formulieren in gebruik te nemen
volgens het hieronder staande model, dat ten zeerste aanbeve-
ling verdient.

MODEL-FORMULIER.

(go.)

De ondergeteekende ver.
zoekt toegang ,oo, d.
polikliniek van ......".....

voor ..................

Onderteekening

(-*:
vermoedeliike diagnose
therapie
andere inlichtingen

(vou w)

o

o

o
o
o

À

Naam:..........
bezocht heden miin poli-

kliniek.

diagnose:

therapie:

(go-)

Onderteckening:
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14 Inrtructier voor den geneechundige belart met de ErrnoE.
prahtijk, met de koatelooze inenting en met de dood-

rchouw, en voor dc vrocdwouw belart met
de verloakundige armcnpraktijk.

(Literatuur: T. 1906, l, bI.856; T. 1910, I, bl. 1629; T. 1910, II, b|.641.)

Door de afdeeling Vest-Friesland werd bii de 57ste alge-
meene vergadering ts Croningen in 1906 het voorstel ingediend
om een commissie te benoemen, aan welke zal worden opge-
dragen, een onderzoek in te stellen naar den rechts-
toestand van geneeskundige ambtenaren op grond dat
haar bii een binnen haar gebied door haar ingesteld onderzoek
naar den rechtstoestand van geneeskundige riiks- en gemeente-
ambtenaren gebleken was, dat het met dezen rechtstoestand
treurig gesteld was, wiil verschillende hunner geen of slechts
een zeer gebrekkige instructie hodden.

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
g e m ee n t e-g e n e e s h e e re n en g e m e ent e be s t u r e fl, wd€rr-
mede de commissie uit zich zelf reeds een aanvang had gemaakt
door aan de foenmaals in de Maatschappii bestaande geweste-
li;ke raden te verzoeken binnen hun gebied de instructies van
gemeentegeneesheeren te verzamelen en aan haar op te zenden.

In 1910 bracht de centrale commissie voor de beroepsbelan-
gen aan de 6lste algemeene vergadering te Tilburg een uitvoerig
verslag uit.

Met voldoening gewaagt de commissie in haar rapport van
het feit, dat de ingestelde enquëte met een zeer goeden uitslag
werd bekroond. De verschillende antwoorden op de uitvoerige
vragenlijst werden door de gewesteliike raden in tabellen ge-
rangschikt, waardoor leggers ziin verkregen, die het mogeliik
maken met één oogopslag te overzien op welke wiize in de
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meest verschillende gemeenten van Nederland, van het noorde-
liikste puntie van Oroningen tot het zuideliikste hoekie vön
Limburg, de geneeskundige armenzorg is geregeld. Àfschriften
van de bestaande instructies ziin daaraan toegevoegd, waardoor
het mogeliik wordt uitvoerige inlichtingen te verkriigen over
datgene, wat in de leggers verkort is aangegeven.

De verkregen gegevens Ieerden nu drie feiten, welke eigenaar-
dige verhoudingen aan het licht brachten, n.l. r

1o. dat een zeer groot aantal gemeente-geneesheeren
en armendokters hun betrekking waarnemen zonder eenige
instructie;

2o. dat, waar instructies bestaan, zii dikwerf de belangen
der armlastige patiënten en der geneesheeren niet voldoende
waarborgen;

3o, dat de aanwiizing den geneeskundig bedeelden op
verschillende wiizen geschiedt, zoodat zich daarmede dan
eens de burgemeester, dan weer de armvoogd of het bur-
gerliik armbestuur, dan weer een diaken, somwiilen ook
leden van den Raad belasten.

Hieruit volgt, zegt de commissie, ,,dat de verhouding tusschen
de besturen eenerziids en de geneesheeren anderziids in de
meeste gemeenten goed is en dat beiden niet tegenover elkaar
staan als een ambtenaar tot ziin superieuren of als twee con-
tracteerende partiien, maar meer als vennooten, die een zelfde
zaak, in casu de belangen der minder bedeelde menschen, be-
hartigen. Dit neemt echter niet weg, dat deze toestand geen

ideale is en dat ook hier geldt, dat men om den vrede te be-
waren, zich voor den oorlog dient voor te bereiden. Het is toch
ongetwiifeld waar dat in de laatste iaren door het toenemend
aantal artsen de concurrentie is vermeerderd en de wiize, waatop
die gevoerd wordt, is veranderd, terwijl anderszins, door het
toenemen van de verkeerswegen en verkeersmiddelen, de inge-
zetenen, zelfs van de meest afgelegen plaatsen, niet meer uit-
sluitend op den inwonenden geneesheer ziin aangewezen.

Dit legt den geneesheeren tegenover zich zelven
en hun gezin den plicht op, zich bii het ödÍlvà6t-
den eener betrekking te vergewissen van de dien-
sten, welke van hen kunnen worden gevorderd en
van de rechten, welke daar tegenover staan".
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Omdat het nu meermalen was voorgekomen, dat er tusschen
gemeente-geneesheeren en gemeentebesturen moeiliikheden ziin
gerezen en dan de artsen zich hebben gewend tot de centrale
commissie voor de beroepsbelangen om hulp in dien striid,
terwii I er geen of een zeer gebrekkige instructie
bestond, deed de centrale commissie het volgende:

Ten eerste ontwierp zii een model-instructie voor gemeente-
geneesheeren en voor geneesheeren, belast met de armenprak-
tiik en voor vroedvrouwen, welk ontwerp door het hoofdbestuur
ter fine van advies in handen werd gesteld van de gewesteliike
raden en daarop in een vergadering van de voorzitters der ge-
westeliike raden onder praesidium van den voorzitter der Maat-
schappii werd vastgesteld, nadat de rechtsgeleerde raadsman
der Maatschappii, Prof. Mr. E. M. Meijers, van advies in

dezen had gediend. Meer dan één gemeentebestuur heeft in
den loop dezer iaren een der modellen overgenomen of als
Ieidraad gebruikt bii het samenstellen van instructies. Zii ziin op
aanvrage aan het secretariaat der Maatschappij te verkriigen.

Ten tweede stelde de centrale commissie voor de beroeps-
belangen twee conclusies aan de algemeene vergadering voor,
die als volgt werden aangenomen:

1o. Alleen die gemeentegeneesheeren en armendokters,
die werken naar een instructie, overeenkomstig het schemo,
dat in 1908 door het hoofdbestuur is vastgesteld, kunnen bii
een eventueelen striid met hun besturen zich verzekerd
houden vön een behoorliike verdediging hunner rechts-
zekerheid.

De rechtsgeleerde raadsman der Maatschappii, Prof. Mr. E. M.
Meii ers, adviseerde tot het aannemen dÈzer conclusie met de
volgende woorden:

Het eenige, wöt men als gemeente-ambtenaar kan doen, is te zorgen
dat men een zoo goed mogeliike verordening kriigt, regelende ziin rechts-
positie. \iíanneer men zich daarbii houdt aan het schema, door de
centrale commissie opgesteld, is alles gedaan, wat van den kant van
den geneesheer en ambtenaar gedaan kan worden om zijn positie te
verzekeren. Of nu alsdan de positie van een ambtenaar-arts overeenstemt
met die van iemand, die volgens een contrdct werkzaam is bij een
particuliere maatschappii, dat is een andere vraag. De positie van den
arts-ambtenaar wordt altijd beheerscht door een ander recht dan hetgeen
geldt voor wien in dienst is bil een paÉiculiere maatschappij. Tot een
contract kan de ambtenaar-arts het nooit brengen; het eenige is een
zoo goed mogelijke instructie.
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2o. De centrale commissie voor de beroepsbelangen is
verplicht de Ieden der maatschappii, die inlichtingen wen-
schen omtrent de armenpraktii k in een gemeente, deze
te verschaffen, voorzoover de onder haar berustende, hier-
over bestaonde dossiers der gewesteliike 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 be-
last met de armenpraktiik zoowel als van doodschouwer en
vaccinateur, toetsen aan de aan dit hoofdstuk toegevoegde
schemata en voor het geval zii nog inlichtingen wenschen, zich
wenden tot de centrale commissie voor de beroepsbelangen
of het bestuur der huisartsenorganisatie.

De genoemde schemata ziin oorspronkeliik door de centrale
commissies opgestelde. Thans zou ook deze commissie liever
aanbevelen, een algemeene verordening en een viertal instructies
te maken, omdat de geneeskundigen belast met de armenprak-
tiik door den gemeenteraad, de geneeskundige belast met den
doodschouw door burgemeester en wethouders wordt benoemd,
terwiil de arts, belast met de kostelooze vaccinatie ook door
burgemeester en wethouders of door het gemeentebestuur
wordt benoemd, maar deze benoeming hem, evenals den dood-
schouwer, tevens onverkiesbaar maakt als raadslid, hetgeen met
de benoeming van den geneeskundige belast met de armen-
praktiik niet het geval is. De vierde instructie is dan die voor
de vroedvrouw belast met de armenpraktiik.

De centrale commissie heeft bovendien met enkele bepalingen
in instructies kennis gemaakt, die zij mutatis mutandis mede
zou willen aanbevelen; biiv.:

1o. ,,lndien de geneeskundigen redenen hebben zich over de gedragingen

van de armen-patiënten te beklagen, geven zii daarvan kennis aan den
president-armvoogd, doch zullen inmiddels met de behandeling van den

liider voortgaan, totdat het onderzoek zal ziin afgeloopen. Àchten zii zich
door het armbestuur verongelijkt, dan kunnen zii bii burgemeester en

wethouders in beroep komen,"

2o, ,,De arts schrijft geen geneesmiddelen voor of geeft geen verklaring
af ten behoeve van zieken, omtrent wier toestand hii geen betrouwbare
gegevens heeft en dan nog behoudens ziin verantwoordeliikheid." (Zie

T. 1920, I, bl. 1093.)

In de vorige schemata \Mas niet voorzien in de mogeliikheid, dat
specialisten geneesmiddelen voorschriiven aan armlastigen. Het
is ook gewenscht, dat in de instructie nauwkeurig worde geregeld
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voor wiens kosten de bereiding der geneesmiddelen is en op
wiens voorschrift de armlastige een specialist kan consulteeren.

Hier zii bovendien nog ge\Mezen op het volgende:
1o. dat krachtens de Àrmenwet 1912 een instructie voor den

geneeskundige (resp. vroedvrouw) belast met de armenpraktilk
moet worden goedgekeurd door gedeputeerde staten en dat
deze, alvorens de goedkeuring te verleenen, het advies moeten
inwinnen van den betrokken inspecteur van de volksgezondheid.
Dit geldt natuurliik alleen voor nieuw of opnieuw vast te stellen,
d.w.z. gewiizigde instructies.

2o. dat volgens dezelfde wet het ontslag von een genees-
kundige (vroedvrouw) belas.t met de örmenpractiik, anders dan op
eigen verzoek, met redenen omkleed moet ziin en onderworpen
is aan de goedkeuring van gedeputeerde staten.

3o. dat volgens de pensioenwet de geneeskundige belast met
de armenpraktiik slechts in bepaalde gevallen recht op pensioen

heeft. (Zie bl. 119.)

In verband met de bepalingen der Armenwet 1912 is nog de
volgende zaak van groot belang.

Het kan voorkomen, dat van een bii de gemeente aangestelden
arts door het gemeentebestuur diensten worden gevorderd, die
in ziin instructie niet ziin opgenomen en welke bii de aanstelling
nöch in de bedoeling van den arts, nöch in die van het ge-
meentebestuur bebben gelegen. Zoo werd in 1916 bii een
ziekenfondsstriid in een onzer groote steden aan de gemeente-
artsen de opdracht verstrekt, den leden der in strijd verkeerende
ziekenfondsen geneeskundige hulp te verstrekken.

Tot uitvoering dier opdracht is het toen niet gekomen, door-
dat het biitiids tot bemiddeling kwam, doch het feit werd des-
tiids door het hoofdbestuur van voldoende belang geacht om
aan de centrale commissie voor de beroepsbelangen en de
toen,bestaande rechtsgeleerd-geneeskundige commissie de op-
dracht te verstrekken de uit dit voorval voortvloeiende vraag-
stukken in studio te nemen.

De gecombineerde commissie was van oordeel, dat het
gemeentebestuur bii een striid als deze, zich, evenals bii elk
arbeidersconflict, had te onthouden tot het verleenen van steun
aan één der striidende partiien. De leden der ziekenfondsen
liepen volstrekt geen gevaar van geneeskundige hulp verstoken
te bliiven, omdat zii öf tot een ander ziekenfonds konden over-
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gaan, öf, zoolang zii hun contributie betaalden, aanspraak had-
den op vergoeding, vanwege hun ziekenfonds, voor onkosten
voor geneeskundige hulp.

Een lid der gecombineerde commissie wees er dan ook op,
dat een iuist en werkeliik neutraal standpunt werd ingenomen
door den gemeenteraad te Keulen tiidens een soortgeliik conflict
in 1909 (T. 1909, 1,765.), hoewel de burgemeester persoonliik
(T. 1909, II, 33) aan de ziide der ziekenfondsen stond. Die raad
heeft toen nameliik besloten, tiidens den stiid de strengste
neutraliteit in acht te nemen, d.w.z. in de ziekenhuizen geen andere
hulp te verleenen dan in gewone tiiden, zoodat de zieken-
fondsen niet door poliklinieken enz. van een deel
hunner verplichtingen zouden worden ontheven.

Voor de betrokken gemeenteartsen mocht het echter voor
de bepaling van hun gedragsliin als ambtenaor niet van invloed
ziin, of zii het optreden van hun superieuren al of niet billiik
vonden. \íel waren zii als artsen verplicht zich af te vragen of
zii hun eigenliike taak, de behandeling der geneeskundig-bedeel-
den, naar behooren zouden kunnen vervullen, indien zii zich
tevens met de behandeling van een niet te schatten aantal
ziekenfondsleden zouden belasten.

De gecombineerde commissie was intusschen van meening,
dat de artsen niet zonder meer de opdracht mochten afwiizen;
zii hadden - volgens het oordeel der commissie - hulp moe-
verleenen aan de ziekenfondsleden voor zoover zii daar-
toe in staat waren. Van groot belang voor iederen arts
is hetgeen de commissie in haar advies dan verder liet
volgen:

,,Op deze laatste bepaling leggen wii zeer bepaald den nadruk'
Het ultra posse nemo tenetur is, zoo ergens, zeker hier van

toepassing. Indien de vermeerdering van hun arbeid zulke afme-
tingen zou aannemen, dat zii niet meer in staat zouden zijn,
hun werk goed te verrichten, dan mogen zii niet alleen, maar
dan moeten zij weigeren op zich te nemen al het werk,
dat men hun zou willen opdragen boven de taak, welke zii nog
juist naar behooren kunnen verrichten.

Mocht het gemeentebestuur om zulk een reden tot ontslag
willen overgaan, dan zou het daartoe noodig hebben de goed-
keuring van gedeputeerde stoten, want art. 37 der Àrmenwet
1912 zegtt
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Ontslag v.tn een geneeskundige of eene vroedvrouw, belast met de
armenpraktijk, anders dan op eigen verzoek, wordt met redenen omkleed
en is onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten,

Nu is het ondenkbaar, dat gedeputeerde staten
een dergelii k ontslag zonder goedkeuren.

De gemeentegeneeskundige, belast met de armen-praktiik, zou
zich dus tot gedeputeerde staten moeten wenden, maar deze
tevens den inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezond-
heid daarvan kennis moeten geven; art. 33 der Armen\À/et na-
meliik luidt:

1. Indien voor een gemeente niet of niet voldoende is voorzien in de
genees-, heel- of verloskundige behandeling of in de verpleging van

armen .. . . (en dit geval zou zich voordoen bil overloding van de atmen-
artsen met ander werk), , ,. kuncen Gedeputeerde Staten, den inspecteur
van het staatstoezicht op de volksgezondheid gehoord, een bepaalde
voorziening voorschrijven,

3. ,. . . . Gedeputeerde Stoten kunnen evenwel op grond van dringende
omst6ndigheden bepalen, dat de beslissing onverwijld zal worden uitgevoerd,

Het hoofdbestuur had aan de gecombineerde commissie ook
de vraag voorgelegd: ,,of in het algemeen in de instructies
van gemeentegeneesheeren bepalingen moeten of kunnen wor-
den opgenomen ter voorkoming van opdrachten, welke bii de
benoeming nooit in de bedoeling van een der partiien hebben
gelegen."

De commissie achtte zulke bepalingen wenscheliik en moge-
liik. Zii schreef r

Vel moet men er niet te groote waarde aan hechten, want
daar de instructie in den regel door burgemeester en wethou-
ders wordt vastgesteld, binnen de grenzen aangegeven door
de verordening, is wijziging eener instructie niet moeiliik en kan
spoedig worden aangebracht.

Deze wiizigingen behoeven echter de goedkeuring van gede-
puteerde staten volgens art. 34 en 35 der Amenwet, \ilöarin
wordt bepaald, dat de instructie voor den geneeskundige of de
vroedvrouw, belast met de armenpraktiik 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 zii door den raad ziin vastgesteld aan gedeputeerde
staten moeten worden gezonden en in afschrift aan den inspec-
teur moet worden toegezonden. Voorts, dat de inspecteur binnen
dertig dagen na ontvangst van het afschrift bezwaren kan in-
brengen bii gedeputeerde staten, dat deze daarop binnen drie
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maanden beslissen bii een met redenen omkleed besluit, dat
binnen dertig dagen daarna, de gemeenteraad, burgemeester
en wethouders en de inspecteur in beroep kunnen komen bij
de Kroon.

lndien dus in een instructie de bepaling voorkomt, dat geen
andere opdrachten mogen worden gegeven, dan die welke in
de instructie ziin aangegeven, dan is voor het geven van zulk
een opdracht een wiiziging der instructie noodig. Deze wiiziging
wordt eerst dan van kracht, indien aon de bovengenoemde be-
palingen van art. 34 en 35 der Armenwet is voldaan. Hierdoor
staat voor den geneeskundige, belast met de armenpraktiik, de
gelegenheid open, ziin bezwaren tegen een bepaalde rviiziging
in te dienen bii gedeputeerde staten.

Op grond van het bovenstaande beveelt de commissie aan,
in alle instructies van gemeentegeneesheeren drie bepalingen
op te nemen van ongeveer dezen inhoud:
a, de gemeenteorts is niet gehouden eenige opdracht te ver-

vullen, welke in deze instructie niet is aangegeven.
b, van wijzigingen in deze instructie wordt aan den gemeente-

arts een afschrift gezonden tegeliik met één aan gedeputeerde
staten en één aan den inspecteur van de volksgezondheid.
Deze wii zigingen mogen in geen geval zonder
zii n voorkennis worden aangebracht.

c. een instructie of een daarin aangebrachte wiiziging wordt
niet bindend voor den geneesheer gedurende zijn termiin
van aanstelling, tenzii een exemplaar daarvan door hem is

onderteekend als bewiis von instemming.

De hieronder volgende modellen betreffende nu alleen (behalve
die voor vaccinatie en doodschouw) de armenpraktiik. \íii
vestigen hierop bijzonder de aandacht; zoodra in zulk een in-
structie aan den arts diensten worden opgedragen buiten de
armenpraktiik, dan is er sprake van een gemeentearts, niet
van een armenarts. Een schema voor een instructie van gemeente-
artsen is niet goed in één geheel weer te geven, omdat dit
kan omvatten: gezondheids-, contröledienst, ambtenarenkeuring
en behandeling, enz.

Het verdient, naar wii meenen, biizondere aanbeveling deze
twee functies: armenarts en gemeentearts, steng uiteen
te houden.
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MODELLEN voor de instructies vön geneeskundigen en vroed-
vrouwen belast met de armenpraktilk, en van de senees-
kundigen belast met de kostelooze inenting en met de
doodschouw

SCHEMÀ van een verordening.

Dc Raad der Gemeonte................
Gehoord het voorstel van Burgemeerter en Wethouders;
Gezien het ter zake ingewonnen advies der gezondheidscommÍssie zetelende

te....,...-....... d.d..............

tsesluit
vast te stellen de navolgende

Verordening
regelende de genees-, heel- en vcrloskund,ge armenverzorging in de gemeente

Artikcl 1.

De genees-, heel- en (verloskundige) armenverzorging is opgedragen aan ecn

oÍ meer geneeskundigen (de verloskundige armenverzorging aan een oÍ meer
vroedvrouwen).

In de artsenijbereidkundige armenverzorging cn het leveren van genees-. heel-
en verbandmiddelen aan armlastige patiënten wordt voorzien door het (burgerlijk)
armbestuur oÍ vrel door den betrolken geneeskundige op nader mct

:@ overecn te komen voorwaarden,
Burgemeester en Wethouders - '

Arl. 2.

De in art. 1 bedoelde genoeskundige(n) en vroedvrouwe(n) wordt(cn) door den
gcmeenteraad benoemd en ontslagen. De jaarwedde(n) wordt(en) door den gemeente-
raad vastgerteld. De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd uit een voordracht
van zoo mogolijk twee bevoegdc personen, opgemaakt door Burgemeester en
Wethoudcrs. Bij de instructie wordt nader aangegeven de voorwaerden bij op-
zeggÍng in acht te nemen.

Schorsing geschiedt door Burgemeester en Wethouders, doch grijpt slechts plaets

,nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich birnen een door Burgc-
meester en Vy'ethouders vast te stellcn termljn schrifrelijk te verantwooÍden en
nadat advies van den geneeskundigen inspecteur van dc volksgezondhcid is
ingewonnen."
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Dc gcschorste blijft, zoolang hot ondcrzoek niet is afgeloopen in hct genot
zijner (harer) wedde.

Dc geschorste kan in beroep komen bij den gemeenteraad,
wannoer tijdens de schorsing blijkt, dat dc geschorste niet waardig is zijn (haar)

betrekking langer te vervullen, kan hiJ (zij) onmiddellijk voor ontslag worden
voorgedragen.

ontslag andgrs dan op eigen verzoek heeft plaats overeenkomstig het bepaalde
blj art. 37 der Armenwet. Dit ontslag gaat niet eerder in dan twee maanden
nadat hct besluit genomen ls of de schorsing heeít plaats gehad.

ontslag op eigen verzoek gaat eerst in twee maanden nadat een desbetreÍÍend
verzoek den raad heeft bereikt.

Het ontslag kan onmiddellijk worden gegevcni indien de geneesheer (of de vrocd-
vrouw) ten gcnoege van Burgemeester en wethouders en op eigen kostcn voor
een plaatsvervanger(ster) zorg draagt gedurende twee maanden oÍ zoovecl korter,
als in de vacatuÍo wordt voorzien.

Àrt.3.
Do in art. 1 bodoeldo geneeskundigc(n) en vroedvrouw(en) verplícht(en) zich

bij de uitoeÍening der armenprakiijk zich te gedragen naar do bepalingen van
deze verordening en van dc door den gomeenteraad te zijnen (haren) opzichte
gostolde instructie,

Art, 4.

Zij, die voor zich of hun gczin do bij deze verordening geregeldc genees-,
heel- en verloskundige oÍ artscnijbcreidkundige hulp verlangen, richten daartoe

het (burgerlijk) armbestuur welke beoordeelt
e6n verzoèk tot of termen aan-

Burgemeester en Wethouders welkc beoordeclen
wezig zijn om dat verzoek al oÍ niet in te willigen.

Indien het verzock is ingewilligd wordt hiervan een bewijs aígcgeven, geldig

voor oen door B. en W. vast te stellen termijn. Indien de verzoeker, dc genees-
heer (of de vroedvrouw) zich met de uitspraak van het armbcstuur of B. en W. niet
kan vereenigen, besliat de raad na yerzoeker, geneesheer (oí vroedvrouw) te
hebben gehoord.

Indien de betrokken geneesheer oÍ vroedvrouw zich met ecn uitspraak van het

armbestuur niet kan vereenigen, is hij (zij) niettemin veÍplicht om, hangende het

onderzoek van B. en W,, hulp te verleenen.

Art. 5.

Indien ten behoevc van cen armlastige door den geneesheer belast met de

ermenpraktijk ecn consult, specialistische behandeling in een ziekenhuis oÍ sana-

torium oÍ bijzondere vcrpleging in eigcn huis noodzakelijk wordt geacht, richt hij

ecn schriÍtelijk en met reden omkleed verzoek om toesteqÍning hiertoc aan

hct (burgerlijk) armbestuur

Burgemcester en Wethouders
zoovcr mogelljk, van de kosten, die aan deze hulp zullen verbonden zijn of, indien

Burgemeester en Wcthouders
hct (burgerlijk) armbestuur

oÍ in spoedeischende gevallen aan het door

drartoè vooraf aangewczen Iid mct vermelding, voor
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het de opnemlng ln een zlekenhuis of sanatorium betreÍt, den vermoedclflken duuÍ
dier opneming.

ry de in dc eerste alinea omschreven hulp
Mochten Burgemeester onWethouders

niet noodig oordeelen, dan zljn zij verplicht advies in te winncn van don inspcc-
teur van de volksgezondheld.

Wordt een consult oÍ opname in een ziekenhuis dringend noodzakelijk geacht,

oí is het in de eerste alinea bedoelde lid aÍwezig, dan mag de geneeskundige

zelístandig een beslissing nemen, doch geeÍt hij hiervan onmiddellljk schrifteltjk
het íburoerliik) armbestuur

kennis aan .'--- \---':"?-/ . Bii verschil van opvattlng wordt
Burgemeester en Wethouders '

het advies van den lnspecteur gevraagd.

Art.6.
De kosten van het vervoer yan een patiënt naar en van een zickonhuis oÍ

sanatorium komen ten laste van 
het (burgerlijk) armbestuur.

de gemeente

Art. 7.

In alle gevallen, dit onderwerp betrefÍende, waarin deze verordcnlng niot
voorziet, wordt door B. en W. beslist met beroep op den gemeenteraad.l)

Art. L
De verordenlng treedt ln werklng

SCHEMA van een instructie yoor den arts, belast met de
armenpraktiik der gemeente.

Art. 1.

De geneeslundige dieast dcr armlastige ingezetenen tcE laste dezer gemccnte
wordt opgedragen aan één oí meer artsen dÍe door dcn gemeentoraad wordt
(worden) benoemd.

Arl.2.
Dc jaarwedde van den arts bedraagt

Art. 3.

H! h verplicht de bovenbedoelde armlasttgcn kostcloos te behandelen, waar-
onder begrepen is, lndien hlj tevens apotheekhoudend-geneeskundige is, dc leverlng
van gcneesmiddelen. voor kostelooze behandeling komen ln aanmerking zli, die

l) Er t! gecu bezwaar om to gcvarlo van hoogcr bcroep d*rt! @ co.Ersie vaa bcrcqr tc
bctrekkea, ildl.D bcldc partiju het rccht vakdjgeo, daarra co lrd te beaocmcn o dc twcc alzoo
benoeode ledcr tc zàEc! eo vooÍzltte! a6Dwliz6,
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daartoe door B. cn W, of door het burgerlijk armbestuur wordon aangewezen
en passanten.

De geneeshecr heeÍt het recht, t#aar hÍj meent, dat een der aangewezenen niet
oÍ niet meer voor kostelooze behandoling in aanmerking komt, bij verschil van
meening met B. en W. (burgerlijk armbestuur), zich in dezcn op den raad te
beroepen lntusschen ls hij verplicht, wanneer bijstand noodig is, in afwachting
van die beslissing, hulp te verleencn.

Art. 4.

Iudien dc geneeskundige reden heeÍt, zlch over de gedragingen der armen-
pat ënten te beklagen, geeÍt hU daarvan kennis aan het armbestuur (of B. en ïy'.),
doch zal inmiddels met de behandeling van den lijder voortgaan, totdat het

onderzoek zal zijn afgeloopen. Acht hij zich door het armbestuur (of B. en W.)

verongelijkt, dan kan hij in beroep komen bij den raad.

Art. 5.

Zoo er een ziekenhuis bestaat, kan hem de behandeling van armen-patiënten
aldaar worden opgedragen op nader overeen te komen bepalingen.

Art. 6.

Indien B. en W. dit wenschen is hlj verpiicht een spreekuur tc houdcn. HU

beslist in welke gevallen de aangewezen personen op het spreekuur oÍ te huis
(oÍ in het ziekenhuis) zullen worden behandeld.

Maatregelen, waaraaD extra-kostcn voor de gemeente (of voor het burgerlijk
armbestuur) zijn verbonden, zooals bijv. het houdenvan een consult, het opnemen
van een patiënt in oen ziekenhuis, het aanschaffen van vcrplegingsartikelen enz.'
kunnen arleen geschicden na overleg van den gemeente-geneesheer met B. en W.
(of het burgerlijk armbestuur), en nadat deze toestemming tot betaling hebben
gegeven.

De armenarts heeÍt het recht de armen-patiënten te verwijzen naar dic specia-
listen, welke zich bereid verklaard hebben deze patiënten te behandelen tegen

een overeen to komen tarief.
Indien het bczoek van een armonpatiënt aan een specialist gepaard gaat met

kosten van vervoer van den lijder, worden deze kosten slechts vergoed, indien
vooraf toostemming is gegeven door B. en W. (oÍ Burg. Armbestuur). Urgentc
gcvallen uitgezonderd.

Dc door den specialist voorgeschreven geneesmiddclen kunnen door den apotheok-

houdend genccskundige in rekening worden gcbracht aan Burgerlijk Armbestuur
volgens tarieÍ dcr R.V.B.

Art. 7.

De arts is verpllcht de vroedvrouw te assisteoren, waar zij dit met schriÍtelijke
opgaaf van rcdenen vraagt, bij allo verlossingen van vrouwen, die verloskundige
hulp van gemeentewege genieten.

In geval er geen gemcentevroedvrouw is aangcsteld, wordcn dc verlossingen
der armlastigen verricht door den armenarts, tegeu een vcrgoeding van minstens
F 10.- per verlossing.
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Art.8.
De gemeente-geneesheer wordt door den raad ontslagen:

a. op eigen verzoek;
b. op een desbetreÍfend voorstel van het college van Burgemeestor en Wethouders,

voor het geval in art. 10 vermeld.

Art. 9.

Ontslag op eigen verzoek behoeÍt door den raad niet verleend te worden, indien

de geneesheer zijn verzoek niet tenminsto twee maanden vóór den datum, waar-
tegen hij zijn ontslag wenscht, heeÍt ingediend.

Het onslag kan onmiddellijk worden gegeyEtl, indien de geneesheer ten genoege

van B. en Vy'. en op eigen kosten voor cen plaatsvorvanger zorg draagt gedurende

den tijd, die vsrloopt, totdat in de vacature wordt voorzien, doch nict langer dan

gedurende twee maanden
Art. 10.

Wanneer de gedragingen van den geneesheer dit wcnschelijk maLen, kan hij
met een schadeloosstelling gelijkstaande aan de jaarwedde ontslagen worden. ln
geval van ernstige tekortkomingen zÍJnerzijds kan deze schadeloosstelling geheel

of ten deele vervallen. Wordt een voorstel daartoe door B. en W. bÍj den raad

ingediend, dan wordt daarvan den betrokkcn geneesheer onmiddellijk kennis ge-

geven, onder opgave der redcnen, die B. en W. bowogen hebben dit voorstel
te docn. Wanneer binnen zeven dagen na ontvangst van deze Lennisg'ving de

geneesheer aan B. en W. schriÍtelijk meedeelt, dat hij omtrent de gegrondheid dcr

opgegeven redenen hct oordecl eener commissic van advies wenschclljk oordcelt,

zal het ontslag niet in den raad kunnen behandeld worden, alv:rcns dit advies

bij den raad ir ingekomen. De raad heeft echter de bevoegdheid om, wanneer
een onmiddellijk ingrijpen hem noodzakeluk lijkt, den geneeshccr - al of niet
met behoud van salaris - te schorsen, totdat het advies ingekomen is.

A rt. 11.

De in het vorige artikcl bedoelde commissie van advies zal voor ieder bijzonder
geval benoemd worden en bestaan uit drie lcden, waarvan één lid aan te wijzen
door B. cn W., één lid zoo mogelijk te benoemen door het hoofdbestuur van de

Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst. Deze beide leden
benoemen in onderling overleg het derde lid.

B. en W. zijn verplicht aan de commissic van advies allo gewenschtc inlich-
tingen te geven, die op de zaak betrekklng hebben.

De commissie van advies brengt haar advies niet uit, dan nadat zij den be-
trokken geneesheer in de gelegenheid gcsteld heeÍt vau de door haar ontvangen
stukken inzage te nemen en zijn standpunt persoonlijk toe te lichten.

Het advies der commissie moet met redencn omkleed zijn.

Art. 12.

Blj afwezigheid en verhindering om zijn wcrkzaamheden te verrichten langcr
dan 48 uur, stelt hij een plaatsvervanger, en geeft hij aan B. cn W. (burgcrlijk
armbestuur), kennis wic hem vervangt. Plaatsvervanging voor langer dan l4 dagen
vereischt de gocdkeuring van B. en W. (burgerlijk armbestuur).
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Hij heeft recht op vier weken vacantie per jaar, gedurende welken tijd de
plaatsvcrvanging voor rekening der gemeente komt.

In gcval van ziekte gaat de bezoldiging ten hoogste gedurende 12 maanden
door, doch komt de plartsvervanglng voor rekening van den arts.

Art. 13.

B. cn W. zullen omtrent klachten oÍ bezwaren tegen den geneesheer geen

beslissing nemen. die niet in den raad brengen en deze zal die niet behandelen,
dan na oen nauwgezet onderzoek, en na den geneesheer te hebben gehoord.

Art. 14.

Dezo instructie is evenals eventueel aangebrachte wijzigingen, slechts dan voor
den geneesheer bindend, wanneer een exemplaar van haar door dien geneesheer
onderteekend is, als bewijs van instemming,

Art. 15.

Van wijzigingen in deze instructie wordt aan den armenarts een aÍschrlÍt
gezonden tegelijk met één aan gedeputeerde staten en één aan den inspecteur
van de volksgezondheld.

Deze wljzigingen mogen in geen gevalzonderzijnvoorkerniswordenaangebracht

Art. 1ó.

De armenarts is niet gehouden eenige opdracht te vervullen, welke ln dezc

instructie niot is aangegeven.

Art. 1?.

Het ontslag van den geneesheer, belast met de armcnpraktijk, dat anders dan

op eigen verzoek gegeven wordt, wordt met redenen omkleed en is onderworpen

aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

SCHEMA van een instructie voor de vroedvrouw, belast met
de verloskundige armenpraktiik in de gemeente.

Art. l.
De verloskundige dienst der armlastige ingezetenen dezer gemeente wordt op-

gedragen aan een oÍ meer vroedvrouwen, die door den gemcenteraad worden

benoemd,
Arl. 2.

De jaarwedde der vroedvrouw bedraagt

Art.3.
Z! is verplicht de bovenbedoelde armlastigen kosteloos te behandolen, Voor

kostclooze behandeling komen in aanmerking zij, die daartoe door B. en W. of
door het burgerlijk armbestuur worden aangewezen.
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De vroedvrouw heeÍthet recht, waar ziJ mcont, dat ccn der aangcwezenen niet
of nict meer voor kostelooze behandeling in aanmerking komt, bij vcrschil van

meening met B. cn W. (burgerlijk armbestuur), zich in dezen op den raad tc
berocpen. Intusschen is zij verplicht, wanneer bijstand noodig is, in afwachting
van die beslissing, hulp te verlccnen.

Art.4.
Indien de vroedvrouw reden heeÍt, zich over de gedragingen der armen-patiënten

te beklagen, goeft zij daarvan kennis aan het armbestuur (oÍ B. en W.), doch zal

inmiddels met dc behandeling van de lijderes voortgaan, totdat het orrderzoek zal

zijn afgeloopen. Acht zij zich door het armbestuur of B. en W. verongelijkt, dan

kan zij in beroep komcn bij den raad.

Art. 5.

Zoo er een ziekenhuis bestaat, kan haar de bchandeling van armen-pattënten
aldaar worden opgedragen op nader overeen te komen bepalingen.

Art. ó.

De vrocdvrouw heeft recht op assistentie van den armenarts waar zlj dlt met

schriÍtelijkc opgave van redenen vraagt, bij alle verlossingen van vrouwen, die

verloskundige hulp van gemeentewege genicten.

Art. 7.

De gemeentevroedvrouw wordt door den raad ontslagen:
a. op eigen verzoek;
ó. op een desbetreÍfend voorstel van het coltege van Burgemeester en Wethoudcrs
voor het geval in art. 9 vcrmeld.

A rt. 8.

Ontslag op eigen verzoek behoeÍt door den raad nict vorleend te wordon, indien
de vrocdvrouw haar verzoek niet ten minste tweo maanden vóór den datum,
waartegen zij ontslag wenscht, heeÍt ingediend. Het ontslag kan onmiddellijk
worden gegeven, indien de vroedvrouw ten genoege van B. en §y'. en op eigcn
kosten voor een plaatsvervangster zorg draagt gedurende twee maanden of zoo-
veel korter als in de vacature wordt voorzien.

Art. 9.

Wanneer de gedragingen van de vroedvrouw dit wenschelijk maken, kan ziJ

met ccn schadeloosstelling gelijkstaande aan do jaarwedde, ontslagen wordcn. In-
geval van ernstige tekortkomingen harerzijds kan deze schadeloosstelling gehcel
oÍ tcn deele vervallen. Wordt een voorstel daartoe door B. en W. bij den raad
ingcdiend, dan wordt daarvan de betrokken vroedvrouw onmiddellijk kennis gegeven,
onder opgave der redcnen, dic B. cn W. bewogen hebben dit voorstel te doen.

Wannoer binncn zcven dagen na ontvangst van deze kennisgeving de vroedvrouw
aan B. cn W. schriftelijk mededcelt, dat zij omtrent de gegrondheid der opgegeven
rcdenen het oordeel eener commissie van advics wcnschelijk oordcelt, z8l het

ontslag niet in den raad kunnen behandeld worden, alvorens dit advies blJ den

raad is ingekomen.
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De raad heeft echter de bevoegdheid om, waDneer een onmiddellijk ingrtjpen

hem noodzakcliik lijkt, de vroedvrouw - al of niet met behoud van salaris -tc schorsen, totdat het advies ingekomen is.

Art 10.

De in het vorige artikel bedoelde commissie van advies zal voor leder bijzonder
geval benoemd wordcn en bestaan uit drie leden, waarvan één lid aan te wijzen
door B. en W., zoo mogelijk één lid te benoemen door het hooÍdbestuur van den

Nederlendschen Bond voor vroedvrouwen. Deze beide leden benoemen in onder-
ling overleg het derde lid.

B. en W. zijn verplicht aan de commissie van advies alle gewenschte inlich-
tingen te geven, die op de zaak betrekking hebben.

De commissie van advies brengt haar advies niet uit, dan nadat zij dc betrok-
ken vroedvrouw in do gelegenheid gesteld heeít van de door haer ontvangen
stukken inzage te nemen en haar standpunt persoonlijk toe tc lichten.

Het advies der commissio moet met redenen omkleed zijn.

A rt. 11

BÍj aÍwezigheid en vcrhindering om haar werkzaamheden te verrichten, stelt zij
ten spoedigste een plaatsvervangster en geeÍt zij aan B. en W. (burgerlijk arm-
bestuur), kennis wie haar vervangt. Plaatsvervanging voor langer dan 14 dagen

vereischt de goedkeuring van B. en. V/. (burgerlijk armbestuur).
Bij afwezigheid oÍ vervroegd vertrek urt dc gemeente wegens ziekte, die langer

dan 14 dagen duurt, lomen do helÍt der kosten dcr plaatsvervanging voor reke.
ning der gemeente.

Zíj heeÍl echter recht op 14 dagen vacantie per jaar, gedurende welken tijd de

kosten der plaatsvervangster komen voor rekening der gemeente.
Ingcval van ziekte gaat do bezoldiging door gedurende ten hoogstc 12 maanden,

doch komt do plaatsvervangster voor rekening dcr vroedvrouw.

Ar l. L2.

B. eu V/. zullen omtrent klachten oÍ bezwaren tegen de vroedvrouw geen

beslissing nemen, die niet in den raad brengen en deze zal die Diet bchandelen,
dan na cen nauwgozet ondorzock en na de vroedvrouw te hebben gehoord.

Art.13

Deze instructic is, evenals cventueel aangebrachte wijzigingen slechts dan voor
een vroedvrouw bindend, wanneer een exemplaar van haar door dio vroedvrouw
onderteckcnd is, als bcwijs van instemming.

Art. 14.

Van wiJzigingen in deze instructie wordt aan de vroedvrouw oen aÍschriÍt ge.
zonden tegelijk met één aan Gedeputeerde Statcn en één aan dcn inspecteur van
de volksgezondheid.

Deze wljzigingeD mogeD in geen geval zonder haar voorlennis worden aan-
gebracht.
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Art. 15.

De vroedvrouw is niet gobondon eenige opdracht te vervullen, welke in dozo

instructie nict is aangegeven.

Art. 16.

Het ontslag van de vroedvrouw, belast met de verloskundige armenpraktijk, dat

anders dan op eigen verzoek gcgeven wordt, wordt met redenen omklced en is
onderworpen aan do gocdkeuring van Gcdoputeerdo Staten.

SCHEMÀ van een instructie voor den arts, belast met de
kostelooze vaccinatie in de gemeente.

Art,1.
De geneeslundige belast met de kostelooze incnting wordt door het gemeente-

bostuur benoemd en ontvangt van dezen zijn instructie, die niet strijdig mag ziju
met de wet.

Art.2.
Als jaarweddo wordt hem toegekend

Art. 3.

Het gemeentebcstuur stelt hem minstens éénmaal clkc dric maanden in do ge.

legenheid om een ieder, die zich daarvoor aanmeldt, kosteloos te vaccinceren.

Art. 4.

In geval ergens in het land de pokken epidemisch zijn vcrklaard en dus één-

maal per maand gelegenheid moet gcgevcn worden voor kostelooze inentiog of in
geval in de gemoente zelf pokken voorkomen en dus éénmaal per week dezelfde
gclegcnheid moet bestaan, worden deze extra inentingcn vergoed per gedane

vcrrichting (oÍ per zitting) met de som van ...................

Art, 5.

Binnen 14 dagen na de inenting moct de gcneeskundigo het bewijs daarvan op

een der voorgoschrevcn modellen aan den bclanghcbbende aÍgcvcn, ter plaatse
door B. cn W. in overleg mct den arts te bopalen.

Art. 6.

Tijd cn plaats dcr kostelooze inenting wordt door B. en W. gorogeld iu overlcg
met den geneeskundige.

Art.7.
De aanstelling ts geldig gedurende één jaar.
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SCHEMA van een instructie voor den arts, belast met de
doodschouw in de gemeente,

Art. 1.

De geneeskundige, die door B. en W. daartoe aangowozen, de doodschouw

vcrricht en con verklaring daarvan aÍgeeÍt voor die gcvallen, waarvan de vcrkla-
ring bedoeld ln art. 5 der wct van 1 Juni 18ó5 (Staatrblad 60), ontbreekt, wordt
tclkeas voor den tijd van één jaar benoemd.

Arl. 2.

Do aangewezcn geneeskundigc legt in handen van den burgcmeester den vol-
gendcn eed aÍ:

,Ik zweer (belooÍ), dat ik als geneeskundige, belast met de doodschouw, de

verklaring, bedoeld in ert. 4 lid 4 dor wct van 10 April 1869 (Staatsblad No. ó5),
gelijk die bepallng luidt na do wijziging, daarin gebracht bij do wct van 31 Dec.

1909 (Staatsblad 455), niet zal aÍgeven, dan na miJ door pereoonlljke rchouwing
overtuigd to hebben van het overlijden."

Art. 3.

Den geneeskundigo wordt voor deze verrichting 

--Eg-ig 

toegckend een- pcr gcval

bedrag van

Art. 4.

Hij verricht de doodschouw tcn spocdigste en uiterlijk 48 urcn nadat hem hct
geval is ter kennis gebracht.
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. 15. Gcneerkundige ambteDareD.

(Literutuur: T. 1906, l, A, bl. 856; Il, À, bl. 539; 1907, l, B, bl. 1807.)

Celiik in het vorige hoofdstuk is vermeld, stelde de afdeeling
Vest-Friesland in 1906 aan de 57ste algemeene vergadering
te Croningen voor, een onderzoek te doen instellen naar den
rechtstoestand van geneeskundige ambtenaren.

De afdeeling ging bii dit voorstel uit van de nreening, 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
,,verkriigen eener wetteliike regeling van den rechtstoestand
,,der burgerliike ambtenaren" - komt overal de uitzonderings-
bepaling voor, dat de wet niet van toepassing is op personen,
die hoewel een bezoldiging genietende, slephts een betrekking
vervullen, welke als een nevenbetrekkin§ beschouwd moet
worden. Ook in de eerste en eenigste ambtenaarsverordening
(deze woorden dateeren van 190ó, toen de nieuwe pensioenwet
voor riiks- 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 örm€n-
praktijk, niet tot de ambtenaren behooren.

Door de afdeeling \íest-Friesland werd daartegen aangevoerd
het advies van een rechtskundige, welk advies deze definitie
bevatte:

,,Een ambtenaar is in het algemeen iemand, die in dienstbe-
,,trekking staat tot een publiekrechteliik 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:
Ziin in wet of verordening voor ambtenaren bepalingen neer-

gelegd omtrent: aanstelling, bevordering, 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 iuist verkeerden in statu
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nascendi, De centrale commissie kon dus niet veel verder komen.
Later bleek ook wel, dat de ambtenaar-arts het best als zoo-
danig ziin positie verzekert, indien lrii zorgt een zoo goed mo-
geliike instructie te verkriigen, waaromtrent men op bl. 101 e.v.
de noodige voorlichting kan vinden.

De rechtstoestand van officieren van gezondheid bii de zee-
en landmacht is geregeld bii de wet van 2 Augustus 1881,
Staatsblad 145 en bii de wet van S luni 1902, Staatsblad 86,
87 en 90. De belangstellende wordt daarnaar verwezen.

Met het oog op pensioen is het van belang kennis te nemen van
het volgende uithet jaarverslag vondecentralecommissie over 1914:

Een schriiven werd ontvangen vdn een collega, met verzoek om odvies
of hii bii de invoering van de nieuwe pensioenwet voor burgerlijke
ambtenaren, afstand moest doen van ziin pensioenrechten en pensioen-
plichten door teekenen vtrn een formulier, dat hem namens zijn gemeente-
secretaris werd voorgelegd. Later is ons gebleken, dat verschillende
kleinere gemeenten haar ombtenaren hiertoe geprest hebben, daarmede
zeer zeker handelende tegen den geest der wet en nog zekerder tegen
het geldeliik belang van haar ambtenaren. Het antwoord was, dat iedere
gemeente-ambtenaar van af 1 October 1913 per se ressorteerde onder de
nieuwe pensioenwet en v6n af dien datum zijn premie daaraan betaolt,
d, w. z. iedere gemeente stort voor hem in het pensioenfonds 12 pCt,
van ziin traktement en kan daarvan hoogstens 8 pCt. terugvorderen.
Maar bovendien kan iedere gemeente-ambtenaar zich inkoopen voor ziin
dienstiaren, die hii op 1 October 1913 achter den rus had; öf hii dot
doet of niet, daarover moet hii beslissen vóór 1 April 1914. Hii betaolt don
3 pCt. van alles, wat hii tot op 1 October 1913 als gemeente-ambtenoar
heeft genoten, te verdeelen over 10 iaar, ieder jaar dus 3 pCt. De
gemeente doet daor ó pCt. bii, zoodat de contante waarde 8 pCt. is, bil
een storting van I pCt. Daar het dus zeer voordeelig is zich in te
koopen, is het ten sterkste af te raden zulks na te laten.

Naor aanleiding van allerlei ervaringen dangdande honoreering en
uitbetaling bii de keuringen voor bovengenoemde pensioenwet, deed
de centrale commissie een oproep in het tiidschrift, om inzending van

feiten, materiaal daarop betrekking hebbende. Een rapport hierover is
in bewerking, opdat het hoofdbestuur naar aanleiding daarvan met de
Regeering kan beraadslagen.

Op heden is de zaak nu als volgts
Om pensioengerechtigde te ziin heeft mentelettenoptwee zaken:

1o. of men gemeente-ambtenaar is in den zin der pensioenwet
(Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913) ;

lo. of men een diensttiid heeft, die voor het verleenen van
pensioen in aanmerking komt.

-120-



'§í'at nu sub 1 betreft kan iemand ziin öf een vast ambtenaar
d.i. dus iemand, die voorzien is van een vaste aanstelling öf
een tiideliik ambtenaar, d.i. dus iemand, die voorzien is van een
tiideliike aanstelling.

Slechts ambtenaren, die een vaste aanstelling hebben.gehad,
hebben recht op pensioen. Echter kan bii de berekening van
hun diensttiid ook de tiid in tiideliike aanstelling doorgebracht
in aanmerking komen.

De diensttiid doorgebracht in vasten dienst geldt in ieder
geval voor pensioen, mits boven den 18-iarigen leeftiid.

Die dienstiaren kunnen meetellen voor pensioen, wanneer zii
ten laste van het pensioenfonds ziin ingekocht. Het inkoopen
dezer dienstiaren kan plaats vinden indien:
a. deze dienstiarén direct gevolgd worden door een vasten

dienst,
b. of wanneer dit niet onmiddelliik is geschied, de vroegere

tiideliike diensten minstens twee jaren onafgebroken hebben
geduurd.

Van deze iaren wordt niet vereischt, dat het kalenderiaren ziin.
Uit een en ander volgt nu, dat al is iemand ambtenaar, hii

nog niet altiid recht heeft op pensioen; dat het bezitten van
een instructie zonder meer geenszins bewiist, dat iemand vast
ambtenaar is. En ook, dat in een gemeente waar biivoorbeeld
twee artsen om beurten gemeentegeneesheer ziin, deze daar-
doon geen aanspraak op pensioen kunnen maken, zelfs niet voor
de verloopen iaren, indien zii eventueel een vaste aanstelling
kregen. t) Zulke artsen zullen dus ook om deze reden (zie boven-
dien bl. 104) verstandig doen, het daarheen te leiden, dat de één
vaccinatie en doodschouw doet en de ander armenpraktiik om
beurten, zoodat zii geregeld ti,delijk ambtenaar ziin, wat
in geval zii eens eeA vaste aanstelling kriigen, meetelt voor
pensioeniaren, indien zii hun dienstiaren ten laste van het pen-
sioenfonds hebben doen inkoopen. Dit laatste moet steeds rrvor-

den aangevraagd.

Voor pensioen als rijksambtenaar gelden dezelfde bepalingen
als boven omschreven. (Zie art, 15 der Burgerliike Pensioenwet.)

1) Ztc ook de Wct van dcn 17do Juli 1918, S. 3E{, houdendc rcgdiug ootrot dc gddtghad vor
pc!!1o66 vaa dlcoatca, vroegu rondcr deugdelilkc aaortclltog, tijddiik bryczo lo betrckllogo, waarae,
hdi@ zi, kraótos vatc sestdllog wordo vqvuld, lngevolgc dc wet ultziót op p@!lo@ lr vubondo.
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16. Keuring van ambtcnarcn.

(Literatuur: T. 1909, II, bl. 638; 1921, I, bl. 1091, 2901.)

In 1909 werd door de Àfdeeling Couda en Omstreken bii de
60ste 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 ort, 5, derde lid, der wet von 9 Mei 1890, Stoats-
blad no. 78, tot regeling dcr pensioenen der burgerliike ambtenaren,
zooals die is sewiizigd bii de wetten van I Àpril 1897, Staatsblod no. 85
en van 28 luni 1898, Stoatsblod no. 162, en wel in dien zin, dat de
kosten der keuringen van ambtenaren, oangevraagd ten einde pensioen

te verkriigen, steeds door het betrokken departement worden voldaan,
volgens een daartoe vast te stellen torief, onverschillig of daarop pénsioen-
verleening volgt of niet.

Het voorstel werd echter staande de vergadering ingetrokken.
Toch is het van belang, dat de arts hieromtrent iets wete,
omdöt hii dan gewaarschuwd is, indien hij een keuring doet zon-
der er voor betaald te worden,

Daarom volgt hier het praeadvies, door wiilen Dr. G. \í.
Bruinsma op verzoek van het hoofdbestuur over dit voorstel
uitgebracht, welk praeadvies deze zaak uitstekend weergeeft.

Caarne wil ik miin oordeel gemotiveerd mededeelen, omdat het inderdaad
m. i. jammer zou ziin, indien een algemeene vergodering der maatschappii
over zoo'n nietigheid zou beraadslagen, terwijl het voorstel niet eens de
billiikheid vóór zich heeft.

\íat toch is het geval?
Op tweeërlei wiize kan op pensioenstellen plaats vinden:

À, Op aanwiizing na onderzoek van superieuren.
B. Op veczoek van den betrokken ambtenaar,

Art. 6 luidt:
In die gevallen, onder letter C en aàn het slot der loatste

zinsnede van art.3 vermeld, wordt tot bewiis der ongeschikt-
heid gevorderd een met redenen omkleede schrifteliike ver-
klaring v6n twee geneeskundigen.

ln beide gevallen moet geneeskundig onderzoek ploats hebben.

In het geval B moet de ambtenaar zelf betalen, hetzii hii al of niet op
pensioen gesteld wordt, dus al oÍ niet aan ziin verzoek wordt voldaan'

In het geval A moet hii ook zelf betalen, indien hii op pensioen

gcsteld wordt.
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Deze regeling is niet onbilliik en biina noodzakeliik, omdot, indien het
Departement toch de deskundigen betaalde, ieder, die meent op pensioen
gesteld te kunnen worden wegens lichaomsgebreken, wel iedere maand
een paör geneesheeren kon doen oproepen.

Bliiven dus over de twee gevallen: 10. dat de superieuren het onder-
zoek gelosten en pensioen wordt toegekend (zoo niet, wij zagen het,
den betaalt 'het Departement) en 20. d6t de ombtenaor zelf het onder-
zoek heeft aangevroagd en werkeliik termen tot pensionneering aanwezig
bliiken te ziin.

Betreft dit een postbode, een commies, een riikswegwerker - en bij
hoogere ambtenaren kan de kwestic zich toch biina niet voördoen - en
is de geneesheer bang, dat hii van den gepensionneerde ook onder de
kracht van de laatste.zinsnede van het aÉikel der wet, geen betaling zal
kriigen, dan kan hii het onderzoek immers weigeren, evenols elke andere
visite of behandeling van denzelfden persoon, indien hii hem er. geldeliik
niet goed voor acht. De benoeming door het DepaÉement is geen

requisitoir van de iustitie, waaraan hii op straffe moet voldoen.
Het zou in sommige gevallen weliswaar qemakkeliik zijn om ecnvoudig

ziin declaratie op te zenden aon het Departement in plaots yan den soms
klein gepensionneerde lastig te vallen, maor al woren er meer billilkheids-
gronden dan te voeren dan bliikbaar het geval is, zou dan ooit een
regeering geneigd zijn om der wille der geneesheeren deze regeling
te veranderen! Het is niet te denken, en onze maatschappii, die toch ol
niet te dikwiils op haar verzoekschriften gehoor erlangt, moet zich m. i.
zoo min mogeliik bloot stellen aan weigeringen.

Het volgende gedeelte van het wetsartikel:
De belanghebbende, aan wien, ingevolge den uitslag van

het geneeskundig onderzoek, geen pensioen wordt toege-
kend, is bevoegd een nieuw onderzoek door twee andere
geneesk'undigen te vorderen. Deze geneeskundigen zullen
op aanvrage van het Departement van algemeen bestuur,
waarorrder de belanghebbende behoort, worden benoemd en
beëedigd door den kontonrechter van de woon- of verbliif-
plaats van den belanghebbende.

De uit dit nader onderzoek voortvloeiende kosten worden
door den Staat gedragen.

Dit betreft een superarbitrium en sloat zoowel op het geval À als op
B; in het laatste geval is het eigenliik een vriigevigheid, dat het Departement
de kosten draagt, doch iuist daarom kunnen daaruit geen konsekwenties
volgen voor het ee rste onderzoek; het ziin hier o ndere geneeskundigen,
zooals duideliik gezegd wordt,

De verqelijking met ,,levensverzekeringen" gaat heelemaal mank; het
betreft hierbii een controct tusschen partiien, w6araan wederziidsche
voorwaarden verbonden kunnen worden bii onderling goedvinden; ver-
geliiking met eenigen tak van Staatsdienst kan daarbii, ols betreffende
ongeliiksoortige grootheden, nimmer worden toegelaten.
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Tot een geheel ander inzicht is het hoofdbestuur in 1919 ge-

komen: in een adres aan den Raad van Ministers komt nog

deze passus voor (in een door de centrale commissie gegeven,

en als biilage toegevoegd, overzicht daaromtrent):

,,Talriik en eensluidend, trouwens uw hoofdbestuur sedert iaren bekend,
ziin de klachten ovcr het honororium voor keuringen v.tn rii ks- en
gemeente-ambtenaren met het oog op het verkriigen van
pensioen, Een blik op het keuringsformulier, dat moet worden ingevuld,
zal u doen zien, dat dergeliik werk reeds long vóór dezen duren tiid door
vele groote verzekeringsmaatschappiien betaald wordt met f 10.-. De
Staat betaalt hiervoor f 5. -. Ook hier wordt gekloagd over late uitbe-
taling von het honorarium, dat al weder bii den betaalmeester moet
worden afgehaald, - indien het wordt betaald; - indien de dubbel
opgemaakte declaratie eens wordt gehonoreerd, \íant de verbiisterende
bepaling bestaat, dot de artsen, als de adnvrager van het pensioen niet
wordt afgekeurd, door den opdrachtgever (den Staat, vertegenwoordigd
door den Minister of den Burgemeester) niet wordt betaald en maör

moet trachten ziin ihonorarium te kriigen von den óanvragcr, dic veelal
onmachtig, vaak ook onwillig zol ziin om".te betalen. Dan is al het
werk om niet gedaan.

Indien de Staat inderdaad niet door noodelooze pensioen-aanvrögen

wenscht te worden belast met kosten, kon hii doaroa,n ontkomen door
het bedrag van de honoraria vooraf door de aanvragers te laten storten
en het hun terug te geven, wanneer pensioen wordt toegekend. Maar

wel worde daarbii bedacht, dat de aanvrage vaak in opdracht van
den chef wordt gedaan, zoodat de aanvrager onschuldig is als hii niet
wordt afgekeurd en dan niet mag worden gestroft, door hern het hono-
rarium voor de artsen te laten betalen. Daarbii komt nog, dat, als personen

buiten de gemeente moeten worden gekeurd, de artsen geen vergoeding
voor tiidverzuim ontvangen en dat soms vier uren aan zulk een keuring
(voor f 5,-) moeten worden besteed. Niemand zal verwachten, dat dit
olles met opgewektheid wordt ondergaan."

Toch is op dit gebied verbetering ingetreden. De commissie
schriift althans in haar iaarverslag over 1920:

De keuringen voor pensioen-aanvragen ziin sedert 1 Juli 1920,

althans voor de huisartsen, ook op het gewenschte honorarium
gebracht. Ten aanzien van de tarieven voor de specialisten
wordt naar verbetering gestreefd. Ook wordt er op aangedron-
gen, dat het honorarium in alle gevallen, ook als de aanvrager
niet wordt aÍgekeurd, door den Staat wordt voldaan. Ook om-
trent de keuringen voor den militieraad kan een bevredigende
regeling worden tegemoet gezien, naar aanleiding van een
schriiven dato 8 Dec. 1920 van het hoofdbestuur aan den
minister van oorlog. Dit luidt:
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Door verscheidene geneesheeren werd de aondacht van het hoofdbestuur
der Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst ge-
vestigd op de onvoldoende belooningen van burger-geneeskundigen, die
belast ziin met de keuringen voor den militieroad en welke belooningen
zijn vastsesteld bii Kon. besluit van 31 Mei 1912, Staatsblad 1?7,

,,betrefÍende presentiegeld, iaarwedde en geldeliike tegemoetkoming vön
personeel van nrilitie- en keuringsraden, alsmede belooningen van burger-
geneeskundigen ter :ake van het onderzoek van militieplichtige zee-
varenden anders dan bii den keuringsraad",

Gehoord de centrale commissie voor de beroepsbelangen ziiner maat-
schappii en erkennende dat de bii het Kon, besluit van 31 Mei 1912,

Staatsblad 177, voor de burgergeneeskundigen vastgestelde belooningen
(f 10.- per zitting en Í3.- voor een keuring ten huize van den militie-
plichtige) inderdaad met het oog op de tegenwoordige tiidsomstandig-
heden noodzakelilk 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 bewerk-
stelligen en wel in dien zin, dat de burgergeneeskundige als belooning
ont\,öngt voor een keuringszitting, die den geheelen dog duurt, t 25,-,
vooÍ een zitting, die den halven dag in beslag neemt, f 15. - en voor
een keuring ten huize van den militieplichtige f ó,-, welk laatste bedrag,
zoo de militieplichtige zich buiten de woonploots van den burger-
geneeskundigc bevindt, worde verhoogd met de gemaakte reiskosten en
met f 2.50 per uur vöcatie.

Een schriiven van den minister van oorlog aan de keurings-
raden, gedateerd 12 April 1921, luidde aldus:

Ik machtig U, aan de burgergeneeskundigen, die U uitnoodigt om
voor de keuring der lichting 1922 als lid deel uit te m6ken van Uw raad,
bii Uw uitnoodiging desgewenscht mede te deelen, dat het miin bedoeling
is, een verhooging te bevorderen van het hun ingevolge het Koninkliik
besluit van 3l Mei 1912 (S. 177) toekomende presentiegeld.

Bii het doefi van zoodonige mededeeling moet U belanghebbenden er
tevens met nadruk op wijzen, dat zii aan die mededeeling evenwel in
geen enkel opzicht aanspraak op een hooger bcdrag aan presentie-
geld don het thans nog geldende kunnen ontleenen, zoolàng niet de
gelden, welke voor de door mii beoogde verhooging van het presentie-
geld noodig zullen zijn, door de Staten-Generaal zijn toegestaon en de
verhoogde som bii Koninkliik besluit is vastgesteld.
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17. Grentgemeentcn.

(Literatuur: T. 1904, I, bl. 663; T. 1904, bl. e45.)

De afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen, O. D. diende in 1904 bii
de 55ste algemeene vergadering te Breda het volgende voorstel in:

De Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst rvende
zich tot de Regeering met het verzoek tot opzegging der,,overeenkomst
tusschen Nederland en België op 7 December 1868 te Brussel gesloten,
tot wederziidsche toelating van geneeskundigen in qrensgemeenten (Vet
van 8 Mei 1869, S. 80 en Kon. Besluit van 18 luni 1869, S. 104)" .n
der ,,overeenkomst tusschen Nedecland en Duitschland op 11 December
1873 te Berlijn gesloten, tot regeling van de uitoefening der geneeskunst
in de grensgemeenten (Vet van 16 April 1874, S. 4ó en Kon. Besluit
van 1 luni 1874, S. ?1')"

Mocht bovenstaand voorstel om een of andere reden onuitvoerbaar
ziln, dan stelt de afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen, O,D., voor:

De Nederlandsche maotschappii tot bevordering der geneeskunst wende
zich tot de Regeering met het verzoek het daorheen te willen leiden,
dat het ambt van gemeente-geneesheer in grensgemeenten niet worde
opgedragen eran een buitenlandschen geneeskundige, indien een hollandsch
geneeskundige zich voor dat ambt aanmeldt op dezelfde voorwaarden
als de buitenlandgche geneeskundige dit doet.

In de toelichting werd gewezen op het toegenomen aantal
geneeskundigen sedert de invoering der bovengenoemde wetten,
mö6r anderziids wordt toch ook de onvermijdeliikheid 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 gemeentegeneeskundigen in Nederland, met
voorbiigaan van in die gemeenten gevestigde Nederlanders.

In het daarop door het hoofdbestuur uitgebrachte praeadvies
werd de aanneming van dit voorstel in den eersteliik aange-
geven vorm ontraden, wiil de daarin genoemde overeenkomsten,
ziinde maatregelen van reciprociteit, noodzakeliik ziin en niet
kunnen worden gemist. Op grond echter dat misstanden, die
van deze overeenkomsten het gevolg ziin, kunnen en behooren
te worden geweerd, stelde het hoofdbestuur voor om het voor-
stel als volgt te doen luiden :

De Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst vestige,
onder mededeeling van de feiten, die daaromtrent bekend ziin, de aan-
dacht der Regeering op de omstandigheid, dat in grensgemeenten buiten-
landsche geneeskundigen, krachtens de overeenkomsten met Duitschland
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en België tot de uitoefening der proktiik aldaar bevoegd, met voorbiigaon
van Nederlandsche geneeskundigen, tot gemeente-geneesheeren worden
benoemd, en verzoeke de Regeering te willen bevorderen, dat aan dit
gebruik zooveel mogeliik een einde worde gemaokt.

De afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen, O. D. wiizigde daarop haar
voorstel als volgt:

De Nederlandsche maatschappii tot bcvordering der geneeskunst wrnde
zich tot de Regeering met het verzoek de overeenkomsten met Duitsch-
lond en België tot de uitoefening der geneeskunst in grensgemeenten
in dien zin te wiizigen, dat ioarliiks de Regeeringen elkander, over cn
weer, een liist toezenden, bevottende de namen der gemeenten of deelcn
der gemeenten, waarin de buitenlandschc geneeskundigen de praktiik
mogen uitoefenen;

dat deze liist door de Nederlandsche Regeering iaarliiks wordt vast-
gesteld op advies van Gedeputeerde Staten der grensprovinciën, welke
hunnerzijds het gevoelen inwinnen, eenerziids der betrokken gemeente-
besturen, anderziids der gezondheidscommissiën, in wier gebied de ge-
meenten gelegen zijn, welkc gezondheidscommissiën schrifteliik advies
vrögen öan de geneeskundigen, wonende in de betrokken gemeenten of
in gemeenten doaraan grenzende, welke adviezen öön Gedeputeerde
Staten worden overgelegd;

dat iaarliiks door de Regeering slechts aan besturen dier gemeenten,
waar dit is gebleken onvermii delii k te zijn, verlof wordt verleend de
ambteliike geneeskundigc praktiik in handen te stellen vàn een buiten-
landschen geneeskundige.

Door den afgevaardigde van de betrokken afdeeling u/erd
in de algemeene vergadering het voorstel op geestige en sron-
dige wijze van alle ziiden toegelicht, wa6rna de afdeeling
Àrnhen en Omstreken het volgende voorstel indiende, dat werd
aangenomen:

Dc Nederlandsche maatschappij tot bevordering der ge-
nceskunst vestige de aandacht der Regeerlng op de vele
misstanden, waartoe de uitoefening der gcneeskunst door
vreemdelingen in onze grensgemeenten aànleiding gceft
en dringe er bii haar op dan, dat de te dezen opzichte bc-
staande bepalingen zoodanig worden gewii zigd, dat de
uitoefening der .geneeskunst door vreemdelingen wordt
beperkt tot die gevallen, waar het belang der ingezetenen
zulk een uitzondering gewenscht doet zii n.

Àan deze opdracht werd door het hoofdbestuur voldaan, door-
dienwiilen Dr. Blooker in de Tweede Kamer der Staten-Ceneraal
bii de behandeling der Staatsbegrooting uitvoerig de aandacht
van de Regeering op deze wet vestigde.
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Elk geneesheer, die het voornemen heeÍt zich in
of bii de grensgemeenten te vestigen, wordt de le-
zing van de over het voorstel gevoerde beraadsla-
gingen ten zeerste aanbevolen.

\iíat nu de uitoefening der grenspraktiik zelf betreft, deze is

geoorloofd zoowel aan artsen als aan vroedvrouwen, (n.1. wat
betreft de verloskunde) die in de wederzijdsche grensgemeenten
wonen. Het spreekt wel van zelf, dat zii dan de wetten en be-
sluiten, die op dit gebied in Duitschlond en België van kracht
ziin, moeten opvolgen evenals dit omgekeerd voor Duitsche en

Belgische artsen en vroedvrouwen die in ons land praktizeeren
van kracht is. Vel bestaat er verschil tusschen Duitschland en

België, nameliik, dateen 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 andene land mogen vestigen zonder het daar te lande
geldige examen te hebben afgelegd.

De namen dezer geneeskundigen ziin aan de wederkeerige
regeeringen bekend, want elk iaar wordt wederziids in fanuari
een liist ingeleverd, waarop de namen dezer artsen en vroed-
vrouwen met hun woonplaatsen vermeld staan.t)

18. Vroedvrouwen.

(Literatuur: T. 1909, l, À, bl. 979; I, B, bl. 1684; Il, A, bl. 583; T. 1911,

l, A, bl. 1105; ll, À, bl. 541; T. 1912, l, A, bl. 199.)

Bii de 60ste algemeene vergadering te Leeuwarden in Í 909

werd door het hoofdbestuur het volgende voorstel ingediend:

De algemeene vergadering besluite dat aan een commissie, door het
hoofdbestuur te benoemen, in samenwerking met de gynaecologische

vereeniging de volgende vrögen ter overweging zullen worden voorgelegd:

r) Dc t&t dcrcr ovuccalout@ u te vlnd6 op bL 206 to Àrtr co ect doot Dr. H. H. vu Eyk
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a, of de opleiding tot vroedvrouw hier tc londe wiiziging behoeft;
ó, of voor de reeds Íungeerende vroedvrouwen herhalingsonderwiis noodig

is en mogelijk zou ziin;
c. of aan de vroedvro,rwen eenige meerdere bevoegdheid ware toe te

kennen.

Àan het hoofdbestuur was gebleken, dat onder de genees-
kundigen niet eenstemmig gunstig wordt geoordeeld over de
wiize, waarop de vroedvrouwen worden opgeleid, hoe goed
deze opleiding ook zii in vergeliiking 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 vroedvrouw
eenige meerdere bevoegdheid toe te kennen. In de algemeene
vergadering werd door de afdee[ng Croningen voorgesteld om
als laotste lid aan het voorstel toe te voegen:

d. of ook andere redenen dan opleiding en ontwikkeling der vroed-
vrouwen veroorzaken, dat er redenen voor ontevredenheid over vele
vroedvrouwen 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 62ste algemeene verga-
dering in 1911 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, nadat in de eerste conclusie
de woorden: eventueel uitgebreid met één of meerdere vroed-
vrouwen" geschrapt waren. Deze woorden waren nameliik sub
d, lo. gevoegd tusschen afdeelingsraden en eerliik.

De conclusies waren ten slotte dus de volgende:

a. Of de opleiding der vroedvrouwen hier te lande
wiiziging behoeft?

Vaar de duur der praktische opleiding geacht moet worden te kort
te zijn om voldoende waarborgen te kunnen geven voor handigheid en
bekwaomheid;

waar meerdere klachten ziin ingekomen over onvoldoende algemeene
ontwikkeling van vele vroedvrouwen en onvoldoende kennis van de ver-
zorging van kraamvrouwen en pasgeborenen;

€n,
waar bii den tegenwoordigen sociolen en financieelen toestand der
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vroedvrouw geen hoogere eischen vooÍ het toelatingsexamen mogen
worden gesteld, zocdat ook in het vervolg een gedeelte van den studietiid
zal màeten worden besteed aan meer uitgebreid lager onderwiis,

is het inderdaod gewenscht, dat de opleiding der vroed-
vrouwen hier te londe eenige wij ziging ondergaat, en wel
in dien zin, dat de leerling-vroedvrouwen in de gelegenheid
worden gesteld, zich gedurende Iangeren tiid praktisch te
bekwamen, vooral ook in de verzorging vön kraamvrouwen
e n pasgeborenen,

ó. Of voor de fungeerende vroedvrouwen herha-
Iing.sonderwiis noodig en mogeliik zou ziin?

De overgroote meerderheid der artsen en vroedvrouwen acht h e r-
halingsonderwiis wenschelii k of noodzakelijk. Een behoorliike
regeling van het herhalingsonderwiis zou mogeliik ziin:

10, wènneer eenige malen 's joars aan een bepaald aantol vroedvrouwen
uit het geheele land de gelegenheid werd geboden een cursus van 1 à

2 weken o6n een der kweekscholen te volgcn; en
20. wanneer de afdeelingen der Maatschoppij en haar leden hun steun

zouden willen verleenen:
1. door den vroedvrouwen het nemen van een tiideliik verlof te ver-

semakkelijken;
2. door de oprichting van herhalingscursussen voor vroedvrouwen te

bevorderen.

c. Of aan de vroedvrouwen eenige meerdere be-
voegdheid ware toe te kennen?

Uitbreiding der bevoegdheid von de vroedvrouwen is niet
gewenscht, als zii nde in het algemeen niet bevorderlii k oan
de belangen der patiënten.

d. Of ook andere redenen dan opleiding en ont-
wikkeling veroorzaken, dat er redenen van ontevre-
denheid over vele vroedvrouwen bestaan?

De oorzaak, waartoe een groot deel der klachten, die ovcr de vroed-
vrouwen bestaan - voor zoover deze niet de opleiding of de ontwikkeling
betrefÍen - kon worden teruggebracht, is de onderlinge concur-
rentie tusschen artsen en vroedvrouwen.

Daarna komen eerst in de tweede plaats persoonliike eigen-
schappen vàn sommige vroedvrouwen en onvoldoende
bezoldiging door vele gemeenten.

De wiize, wdorop door sommige örtsen concurrentie tegen de vroed-
vrouwen wordt gevoerd, is in striid met recht en billiikheid. Dit kwaad

zou door de afdeelingen in eigen boezem kunnen worden tegengegaön.
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1o. door de vroedvrouwen er op te wilzen, dot klachten over oneerliike
en onwaardige concurrentie, haar door aÉsen aangedaan, door de af-
deelingsroden eerliik en onpartiidig kunnen worden onderzocht, zoodra
deze ter kennis van genoemden raad worden gebracht; en

2o. door het voorstellen vdn een minimum-tarief voor verloskundige
hulp door àrtsen en het regelen der voorwaarden, wàarop door artsen,
in gevallen waar de vroedvrouwen hun hulp inroepen, die biistand wordt
verleend.

Met het oog op de willekeur, die vroedvrouwen soms van den kant
v6n gemeentebesturen hebben te verduren, zou het gewenscht ziin, dat
daarop van rijkswege,' biiv. door de hoofdinspecteurs von de volks-
gezondheid, kon worden toegezien.

Naar aanleiding van deze conclusies is toen aan de besturen
der afdeeling 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 \Morden genomen, terwiil de conclu-
sies ter kennis werden gebracht van de hier te lande bestaande
vroedvrou\Menvereeniging.

Aangezien omtrent de hedendaagsche opleiding van vroed-
vrouwen bii de geneeskundigen wel eens eenig misverstand
bliikt te bestaan, moge hier een en ander over die opleiding
volgen.

Om te worden toegelaten als leerling aan een der Riikskweek-
scholen voor vroedvrouwen te Rotterdam of Amstepdam mogen
de candidaten niet jonger ziin dan 21 en niet ouder dan 26 iaren.
Bii uitzondering wordt wat de laatstgenoemde grens betreft
dispensatie verleend door den minister van arbeid onder wiens
departement deze scholen ressorteeren.

Het examen bestaat uit een schrifteliik gedeelte, waarbii
geëischt wordt het maken van een opstel en het beredeneerd
uitwerken van enkele rekenkundige vraagstukken, en uit een
mondeling gedeelte, waarin het schrifteliik geleverde nader
wordt besproken en wordt onderzocht in hoeverre de vakken
van het lager onderwiis (bepaaldeliík ook de beginselen van
natuur- en scheikunde) met vrucht ziin beoefend en of de alge-
meene ontwikkeling en de verstandeliike gaven voldoende ziin
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.

I
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lndien de candidaat behooÉ tot de t aO besten komen zii
in aanmerking om te worden geplaatst op een der twee Riiks-
kweekscholen, waarbii rekening wordt gehouden met den Èensch
der candidaat, aan welke school zii bii voorkeur wil worden
geplaatst.

Eerst dan \Manneer het geneeskundig onderzoek, dat aan de
beide scholen plaats vindt, heeft aangetoond, dat de candidaat
ook lichameliik volkomen gezond is, wordt zii als leerling geplaatst.

Het onderwiis en de inwoning ziin kosteloos. De leerling ver-
bindt zich echter om gedurende twee iaren na het verkriigen
van haar diploma ter beschikking te bliiven van het depar-
tement van arbeid, zoodat de minister zich het recht voor-
behoudt de vroedvrouw een plaats aan te wiizen, waar zii zich
moet vestigen. Twee iaren na het verkriigen van haar diploma,
is zii vrii zich te vestigen waan zii wil. Opgemerkt dient te
worden, dat tot nu toe van dat recht door den minister geen
gebruik is gemaakt.

De opleiding is bii koninkliik besluit van October 1920 van
een tweeiarige geworden tot een drieiarige. Zii, die tot de
zwakken behooren, kunnen echter wegens onvoldoende vorde-
ringen öf ontslagen worden, öf zii moeten één iaar langer dan
de anderen de lessen volgen, zoodat hun tiid van opleiding vier
iaar 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 zii geen
lessen dan besteden zii 's morgen en 's middags onder toezicht
twee uur aan studie. Na de kerstvacantie wordt tot de groote
vacantie doorgegaan met dit onderwiis, doch nu wordt het on-
derwiis in de verloskunde hoofdzaak.

Tot de groote vacantie wordt de physiologie den zwangerschap,
van de baring en van het kraambed onderwezen, Na ongeveer twee
maanden onderwijs in de verloskunde te hebben genoten, wonen
de leerlingen van het eerste iaar ook de klinische lessen van

het tweede iaar bii en wordt ook begonnen met de praktiik op
de kraamzalen. Verlossingen \Monen zii eerst bii tegen het begin
der groote vacantie. Daarenboven ontvangen zii ook les van

een hoofdonderwiizer in het biizonder in natuur- en scheikunde,
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welke studie ook in het tweede iaar wordt voortgezet en wel
gedurende drie uren per week. lndien hun vorderingen voldoende ziin
geweest, worden de leerlingen bevorderd tot het tweede studieiaar.

Àls leerling van het tweede studiejaar maken zii kennis met
de praktiik, ontvangen zii klinische lessen en oefenen zii zich
op het phantoom. Verder leiden zii onder toezicht alle normale
verlossingen, welke in de school plaats vinden ten getale van
7@ tot 800 per jaar en verzorgen zii de kraamvrouwen en de
zuigelingen, terwijl zii ook gelegenheid hebben op de couveuse-
afdeeling de verzorging van te vroeg geboren kinderen te leeren.
Daarenboven \Monen zii bii wiize van repetitie ook de lessen
van het eerste iaar bii en de gynaecologische of obstetrische
operaties, welke in de kliniek plaats vinden.

Na afloop van het tweede iaar worden de leerlingen, mits
hun vorderingen voldoende ziin, toegelaten tot het theoretisch
examen: Ànatomie, physiologie en verloskunde, zoowel theore-
tisch als het kliniekbed en het phantoom betreffende. Na met
goed gevolg afgelegd examen worden zii bevorderd tot het
derde studieiaar.

In dat jaar - in hoofdzaak een praktisch iaar - leiden zii
onder toezicht buiten de school bevallingen, leeren zii de
praktilk der zuigelingverzorging, zoowel op de iederen dag
zitting houdende consultatiebureau's als door middel van huisbe-
zoek in de stad; ontvöngen zii iedere week een uur les in
sociale hygiëne en een uur les de verzorging van den normalen
zuigeling betreffende. Ook worden de phantoomoefeningen en de
klinische lessen voortgezet en worden door hen de lessen biige-
woond van de andere studieiaren. Onnoodig te zeggen, dat de leer-
lingen gedurende het tweede en derde iaar geregeld het urine-on-
derzoek der patienten verrichten en ook praktisch leeren den
bloedsdruk op te nemen. In de maand April wordt hun gelegenheid
gegeven het eindexamen of te leggen om dan nog hun opleiding
voort te zetten, nu echter als gediplomeerde vroedvrouw, als hulp
in de kliniek of op te treden als plaatsvervangster van gevestigde
vroedvrouwen, welke.een 14-daagschen herhalingscursus als
inwonende cursiste in de kweekschool willen volgen. Einde
Àugustus verlaten zii de school.

Hieraan moet nog worden toegevoegd, dat aan de kweekschool
te Àmsterdam ieder studieiaar vier uur per week les ontvangt
in de Zweedsche gymnastiek.
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(Literatuur: T' 1917,

T

19. Ziekteverzckering voor den Middenrtand.

I, b|.2006; T. 1918, l, bl. 409; II, bl, 193-232; ll, b|.1875;
1919, II, bl. 641; T. 1920, l, bl. 1027.)

De wensch, eenerziids bii het publiek ontstaan, anderziids
door verzekeringsmaatschappiien 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 vrdag-
stuk der zoogenaömde middenstandsverzekering te bestudeeren.
In haar rapport (T. 1917, t.a.p.) gaf de commissie, die met de
directies van de verschillende verzekeringsmaatschappiien op
dit gebied overleg had gepleegd, een opsomming van verschil-
lende voorwaarden, in het belang der verzekerden en der ge-
neeskundigen, waaraan een ziekteverzekering voor den midden-
stand zou moeten voldoen, wil zii de goedkeuring der Ned.
Maatschappii tot bevordering der geneeskunst wegdragen. Een
verzekeringsinstelling, welke aan deze voorwaarden zou voldoen,
zou mogen publiceeren, dat zii door de maatschappii was goed-
gekeurd. De commissie meende, dat dit een aansporing zou
zijn voor de verzekeringsinstellingen om zich naar deze voor-
waarden te gedragen. Zii stelde nu voor:

a. dat het hoof dbestuur aan de algemeene ver-
gadering machtiging zou vragen, met instellingen,
welke zich ten doel stellen ziekteverzekering voor
den middenstand, overeenkomsten aan te SJ6an,
waarbii (bovenstaande) voorlvvaarden in acht geno-
men worden;

ó. dat het hoofdbestuur van deze machtiging ken-
nis zou geven aan de hier te lande werkzaam zii nde
instellingen met uitnoodiging een dergeliike ov€t-
eenkomst aan te gaan.

Het onderwerp genoot een groote belongstelling, getuige het
overzicht der hierover door de afdeelingen uitgebrachte prae-
adviezen (T. 1918, I, bl. 409) en de uitvoerige bespreking in

een buitengewone algemeene vergadering (ibid. bl. 193). De
meeningen over verschillende. punten liepen echter zóózeer uit-
een, dat het nog niet tot een besluit kon komen, en de verga-
dering zich veneenigde met de motie Zaanland, luidende:
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De algemeene vergadering, gehoord de tot nu toc aevoerde
discussie, verzoekt het hoofdbestuur de verdere bespreking
te schorsen en aan de daartoe bestaande commissie te
vragen, met nadere voorstellen te komen omtrent deze
materie, gelet op de gevoerde besprekingen.

Ten einde te voorkomen, dat bii de middenstandsverzekering
door verzekeringsinstellingen invloed zou worden geoefend op
de verzekerden, om zich in behandeling te begeven van bepaalde
geneeskundigen, die zich biiv. voor een Iager tarief dan het ge-
bruikeliike beschikbaar zouden stellen, heeft de commissie aan het
hoofdbestuur voorgesteld, een voorloopig algemeen bin-
dend besluit aan de goedkeuring der Algemeene vergadering
te onderwerpen. Dit besluit, door het hoofdbestuur geamendeerd,
werd met algemeene stemmen aangenomen en door een eind-
stemming bindend. Het luidt:

De leden der Nederlondsche maatschappij tot bevordering
der geneeskunst verbinden zich, direct noch indirect, mon-
deling noch schrifteliik, met ziekteverzekeringsmaatschap-
piien voor den middenstand of daormede door het hoofdbe-
stuur gelii k te stellen instellingen, overeenkomsten tot het
verleenen van geneeskundige hulp aan haar verzekerden aan
te gaàn, te bestendigen of voor te bereiden.

Het is derhalve wenschelijk, dat de arts, onverschillig oÍ de
verzekeringsinstelling veel of weinig voor de geneeskundige
verrichting vergoedt, ziin diensten naar eigen inzicht bii den
cliënt in rekening brengt. Hii 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 praktiik is
evenwel de noodzakeliikheid gebleken van een uitzondering, die
echter niet te kort doet aan het beginsel van bovengenoemd
bindend besluit.

De Marine heeft voor de gezinnen van haar personeel een
verzekering gesloten bii een instelling tot ziekteverzekering voor
den middenstand, waarbii aan de gezinnen de vriie
artsenkeuze gewaarborgd was, doch een bepaald tarief
van vergoeding der geneeskundige diensten was vostgesteld.
De centrale commissie voor de beroepsbelangen heeft zich,
ten einde zekerheid te verkriigen omtrent de bedoelingen dier
verzekering, tot den geneeskundigen adviseur der betrokken
maatschappii gewend, en deze antwoordde:
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,,Zoo U weet heb ik ook altiid sterk aangedrongen op het feit, dat in

het algemeen de dokter niet behoeft te weten dat ziin patiënt verzekerd
is en hii dus alleen met den patiënt te maken heeft en gebeurt dit ook
oltiid bii het middenstandsziekenfonds'

tn dit andere geval echter zullen minderen der zeemacht en hun familie,

die dus in gewone omstondigheden in een gewoon ziekenfonds zouden

ziin, ook verzekerd zijn. \íanneer de man niet hier te lande is (en vaart)

werd door den chef van den geneeskundigen dienst der zeemacht er op
aangedrongen, dat de nota in die gevallen zelf aan den dokter zou

worden voldoan - omdat bii het voldoen der rekening aan de familie
daardoor misschien weinig in handen van den arts zou komen' Hier is

dus in het bijzonder rekening gehouden met de belangen van den arts
en zouden wii naar miin meening in deze gevallen niet iuist doen met
er ons in het belang der artsen tegen te verzetten."

De C. C. kon zich hiermede geheel vereenigen. Er is hier
gèen sprake van een overeenkomst tusschen den arts en de
verzekeringsinstelling; de gezinnen krijgen vriie artsenkeuze en

de Staat betaalt per verrichting, doch laat zijn risico door de
instelling dragen. In ieder opzicht dus een verbetering. Vat
het bindend besluit bedoelde, was: voorkomen dat het zieken-
fonds bepaalde artsen openliik of bedektelijk zou aanbevelen,
die bereid zouden zijn tegen bepaalde voorwaarden te werken.

Ook is bii de C. C. (zie haar iaarverslag over 1919) herhaal-
deliik de vraag ingekomen, of men als arts verplicht was

,,parafeeringskaarten" in te vullen, die verzekerden bii een
middenstandsverzekering hebben in te leveren om hun onkosten
vergoed te krijgen. Het antwoord was dan, dat de patiënten
ten allen tiide het recht hebben, specificatie van de reke-
ning van den arts te verlangen, en dat de verzekeringsmaat-
schappii op haar beurt wel moet weten, hoeveel genees-
kundige diensten aan haar verzekerden ziin bewezen, zoodat
de parafeeringskaart dan nog de minst tiidroovende vorm der
eenmaal onvermiideliike specificatie is. ,,Het is echter begrii-
peliik, dat men zooveel mogeliik iedere betrekking tot de ver-
zekeringsmaatschappii wenscht te vermiiden, daar de behande-
lende arts niets heeft uit te staan met het feit, dat ziin patiënt
verzekerd is, en wie dit beginsel tot in ziln uiterste gevolg-
trekkingen wenscht te handhaven, nroet dan maar liever zii n
patiënt op diens verzoek een gespecificeerde rekening
zenden."
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20. Gercchtcliik gcnecrkundig ondcrzock.

(Literatuur: T. 1916, l, bl. 2L22;191ó, ll, bl. 1994.)

In 1915 heeft het hoofdbestuur der maatschappij, daartoe ge-
machtigd door een algemeene vergadering, er bii de regeering
op aangedrongen het gerechteliik geneeskundig onderzoek in
ziin geheel opnieuw te regelen.

Aan het desbetreffende adres aon den minister van iustitie,
vyaarvan de samenstelling aan Dr.l Sikkel werd opgedragen,
ontleenen we het volgende:

Alles wat met het vraagstuk in verband staat, kan hier niet uitvoerig
worden beschrcven. Sommige punten kunnen slechts worden oangestipt.
Moar het is toch de bedoeling aan Uwe Excellentie een nader inzicht tc
geven in de geheele zaok dcr gerechteliike geneeskunde, die meer omvat
dan het onderzoek van lijken of deelen van liiken in het laboratorium,
hoe belangriik dit onderdeel ook moge ziin.

De gerechteliike genceskunde, welke de toepassing is der geneeskunde
in haar geheelen omvang met höar natuurkundige hulpwetenschappen in
dienst van de rechtspleging, is ecn betrekkeliik jonge wetenschap, De
moeiliikheid kan dus niet onoverkomeliik schiinen om haar ontwikkeling,
hoar beteekenis, haar behoeften cn eindeliik de gebreken van haar regeling
in ons land nö te gaan.

Mct de grootc vlucht der notuurwetenschappen en daarmede verbonden
die der geneeskunde, verkreeg zij eerst haor tegenwoordige beteekenis
en begon zij over middelen te beschikken, waordoor zij aan de eischen
der rechtspleging naor behooren vermag tc voldoen,

Vederkeerig ontwikkelde zich bii den rechter de behoefte aan vooÍ-
lichting ndarmate hem dc toenemende waarde van gcrechteliik genees-
kundig onderzoek bii herhaling al duideliiker kon worden aangetoond.

De omstandigheid, dat bii de toepassing von de strafmaat, naast de
beoordeeling van het misdriif, ook de beoordeeling van den dader al
grooter plaats verwierf, maakte verder de taok van dc gerechteliike ge-
neeskunde, als raadgeefster der justitie, steeds belangriiker.

Er is dan ook gecn onderdeel der gcneeskundc: inwendige geneeskunde,
heelkunde, verloskunde, zielkunde om van verdere takken niet te spreken,
noch von de hulpwetenschappen: natuur- en schcikunde (vergiftleer) en
plantkunde, dat niet in dienst von den rechter kon worden geroepen.

Na een historisch overzicht van hetgeen zoowel in ons land
als in het buitenland op dit gebied te vermelden valt en dat
vooral tot strekking heeft om er op aan te dringen, dat alleen
bevoegde personen voor een gerechteliik geneeskundig onder-
zoek worden aangelvezen, vervolgt het adres:

a
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Steeds werd het verzet der geneerkundigen grooter tegen een regeling,
die allen verplicht om, indien zij daortoe worden geroepen, de rechterliike
macht tcr ziide te staan, Hct uitte zich onder meer in de besluiten der
algemeene vergoderingen onzer moatschappii en in de daaruit voort-
gevloeide adressen aan de regeering in de iaren 1881-1889 en 1897.

Het verzet is alleszins gegrond. De gerechteliike geneeskunde breidt
zich sinds eenige tientallen van iaren, maar voornameliik in den laatsten
tiid steeds uit en werd een wetenschap, welke door haar werkwijze, door
cigen hulpmiddelen een zelfstondig karakter verkreeg. Zii omvat zooveel,
dot zii onmogeliik door een enkel persoon kan worden beheerscht.

Al erkent men evenwel dit zelfstandig korakter, het volgende mag
daarom niet uit het oog worden verloren:

1o. dat het voor den gerechteliik-geneeskundige wenscheliik, zoo niet
noodzakeliik bliift, om in verbinding te bliiven met de geneeskundige proktiik;

2o, dat het zelfs in cen lond als het onze - waar de strafrechterliike
gevallen, ten minste de .groote, niet oveÉalriik ziin - voor den goed

onderlegden arts, indien hii bovendien in pathologische anatomie ervaren
is, bereikboor moet schijnen om in niet te langen tiid zich tot ecn
bruikbaar gerechteliik-geneeskundige te vormen;

3o, dat de gerechtelijke geneeskunde, cvenols de'geneeskunde zelf,
een zgn. ervaringswetenschap is. ,,Niet alleen op het kennen, moar ook
op het kunnen komt het aan."

Zoolang dus alle gelegenheid tot oeÍening onder bekwome leiding, hetzii
het onderzoek van verwondingen en andere afwiikingen aan lcvenden,
hetzii oan liiken, ontbreekt, dient elke regeling niet alleen door aan-
stelling of aanwiizing van thons bevoegd geachten naar verbetering te
streven, maar ook er voor te zorgen dot voor anderen, daarbuiten, de
gelegcnheid open bliive om in de praktiik, dat wil dus zeggen door wat
de rechter beschikbaar stelt, zich tot gerechteliik-geneeskundige te vormen.

Vie dit thans reeds deed, is aan die gelegenheid tot zelfoefening in
de praktiik der gerechteliike geneeskunde veel verplicht.

\íat is die praktiik?
In tal von gevallen '- en zij zullen steeds meer worden - heeft de

rechterliike macht, hetzii de officier van lustitie, hetzii de rechter v6n

instructie, behoefte aan deskundige voorlichting v6n notuurwetenschoppe-
liiken oard. Geldt het bijv. een onderzoek naar de toerekenbaorheid van

een beklaagde, een onderzoek naar teekenen van een doorgemaakte
baring, naar de beteekenis van wonden, zonder doodelijken afloop, rnaar

in verband gebracht nret nadeel voor gezondheid of arbeidsgeschiktheid,
de rechter zol bii voorkeur een psychioter, een verloskundige, ecn heel-
kundige noodig hebben.

Vrogen von verloskundigen en heelkundigen aard zullen dikwiils onder
de bevoegdheid van den algemeenen orts vallen; in anderc gevollen
echter slechts door een biizonderen verloskundige of heelkundige afdoende
kunnen worden beontwoord. Zii ollen zullen hun geneeskundige kennis
door studie en ervaring aan de behoeften van het recht moeten leeren
oanpössen. Voor hun onderzoek en zoo noodig voor herholing er van zal
meestal olle tiid ziin.
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Anders is het gesteld, wanneer een misdaod wordt vastgestcld oÍ
bevroed, die den dood van den getroffene ten gevolge heeft. Hier is
spoed vereischte, Tildcns het bczoek, dat de olficier van iustitie reeds
dodeliik aan de plaats van het onheil brengt en woarbij hii zich door
een geneeskundige kan doen vergezellen (de Fransche wet spreekt van

,,ossister") zal reeds veel uit het oogpunt von gerechtelijke geneeskunde
te zien ziin, dat voor het yerdere onderzoek van het grootste belang
kan zijn. De houding van hct liik, de omgeving waarin het wordt ge-
vonden; bii ophairging verschillende kenteekenen van belang voor de
vraog: misdoad of zelfmoord; bii vergiftiging menige aanwijzing, die een
spoor tot ontdekking van den aard der vergiftiging kan geven of den
doder kan helpen vinden; dit alles levert een samenhong van verschiln-
selen, welke de zorgvuldige waarneming en waardeering v6n een ge-
rechteliik-geneeskundige vcrmdg te ontdekken en dienstbaar tc mokcn
aan den opbouw van alles, wat betrekking heeft op het zooevcn plaats
gehad hebbend ongevol of de bedreven misdoad. Een verzuim, een leemte
in dit onderzoek kan later onherstelboar bliiken en iuist op een belangriik
punt kan dan de schokel ontbreken, die gegevens, welke nu los von
elkonder en zonder beteekenis komen te staan, tot een belangrijk deel
in de bewiisvoering had kunnen verbinden. Voor de vaststelling von
schuld of onschuld kan zulk een gaping zelfs noodlottig worden. Hoc
eerder de gerechteliik-geneeskundige in st6öt wordt gesteld aan het
onderzoek deel te nemen, ziin vrogen te doen richten oan personcn, die
inlichtingen kunnen geven, hoe beter en gemakkeliiker het voortgezet
onderzoek zal kunnen vorderen en het oordeel kans kriigen om op te
klimmen tot afdoend bewijs.

ls het eerste onderzoek ter ploatse geëindigd, don zal er doorgoans
geen bezwaar ziin om het liik, voor een verdere schouwing en voor wat
doarmede verbonden kon zijn, desnoods naar elders te doen overbrengen.
Terecht kan voor deze mogeliikheid op de hedendoagsche verkeers-
middelen worden gewezen.

ls het dus begriipeliik, dot de rechter-commissoris, wiens taak en ver'
antwoordeliikheid het is een zaak tot klaarheid te brengen, bii de op-
sporing van feiten priis stelt op de voorlichting van een gerechtelilk-
geneeskundige dodeliik van of den aonvang van het onderzoek tcr plaotse,

even duideliik schiint het, dot artsen, die op grooteren afstond wonen
en een werkkring hebben die hen bindt, biiv. prosectoren van groote
ziekeninrichtingen, zich niet ter beschikking kunnen stellen voor onder-
zoekingen ver buiten hun woonploats, die langen tiid in beslog kunnen

nemen.
Navroag bii oÍficieren van justitie en rechter-commissarissen zou onge-

twiifeld aantoonen, dat zii bezwaar hebben tegen een regeling, die niet
in overeenstemming zou zijn met hun wensch om deskundige voorlichting
bii de hand te hebben.

lets anders is het voor het verder onderzoek in verbinding gesteld te
ziin met gerechteliike ontleedkundigen van afgelegen plootsen, oan wie
liiken of deelen van liiken kunnen worden opgezonden, omdat het de
voorkeur verdient voor een volledige liikschouwing, voor microscopisch,

o
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3pectroscopisch, biologisch en ander biizonder onderzoek, den dienst te
crlangen van bijzonder ervaren personen op dit gebied en von een lobo-
ratorium, dat toegcrust is met alle nieuwe hulpmiddelen, die deze takken
van wetenschap thans vorderen.

Er moet dus met twee belangen worden rekening gehouden:
1o, Hct belang, dot de officier van iustitie en de rechter-commissaris

hcbben bij een onmiddelliik]en nauwkeurig onderzoek ter plaatse.

2o. Het belang, dat er bestaan kan bij een uitgebreid voortgezet gerech-
teliik-geneeskundig onderzoek en alles wat doarmee verband kan houdcn.

Àon deze beide belongen ware het best te voldoen door:
a. aanwiizing van artsen, één in elk arrondissement (23) of, indien

voorloopig het getal der geschikte en beschikbore personen daartoe te
klein mocht bliiken of andere overwegingen het doen verkiezen, één in
elke groep van twee of meer aan elkander grenzendc arrondissementen
(arrondissements-artscn).

Deze aÉsen, die van een ondcrdeel der geneeskunde, liefst dc patho-
logische anatomie, biizondere studie moeten hebben gcmaakt en ervaring
verkregen, hebben hun hulp te geven zoo dikwiils de rcchterliike macht
(ook de politie) hun voorlichting noodig heeft.

Zii zogen er voor op de hoogte te bliivcn van de vorderingen der
gerechteliike geneeskunde en, terwiil zii de praktiik van arts bliiven uit-
oefenen, wat juist zoo noodig is voor den olgemeenen kiik op veel wat
de gerechteliike genecskunde betreft, wiiden zii zich bovendien aan het
werk, waartoe zii elk oogenblik kunnen worden geroepen.

Treden zij in een bepaald geval naast oÍficier van justitie en rechter-
commissaris op, dan waken zii er voor, dat bii het onderzoek ter plaatse

niets vcrloren gödt van wat dienstig kan zijn voor een aaneengesloten
opbouwvan de feitenreeks, aan het eind waarvon zij staan. Zij verzamelen,
speuren na, alles met het doel voor oogen van een mogeliik volgcnde
schouwing van het liik, en kunnen voorkomen dat teekenen, die stroks
misschien uitgewischt zijn, onopgemerkt verloren gaan, waardoor de be-
oordeeling ernstig kan .bemoeiliikt, ia deze, zoowel als een uitspraak in

hooger beroep, geheel onmogeliik kan gemaakt worden.
Door alle autoritciten wordt op het groote belang van zulk een ecrste

onderzoek van gerechtelijk geneeskundig standpunt gcwezen,
ó. aanwijzing van hen, aan wie op dit oogenblik op grond van hun

vcrkregen ervaring de uit- en inwendige schouw van lijken en alle onder-
zoekingcn, die er mede kunnen samenhangen, met vertrouwen mog
worden opgedragen.

Is er door de regeling onder a voor gezorgd, dat deskundigen in de
nabiiheid van elke rechtbank ter beschikking ziln, dan mogen de personen
onder ó zonder bezwaàr voor het volgend onderzoek verder afwonen.

De arrondissements-drts is verplicht tegenwoordig te ziin bii de liik-
opening. Hii is in staat vele vragen, die zich daarbil voordocn, te beant-
woorden en vermag op omstandigheden, die hem hebben getroffen, de
aandacht van den liikschouwcr te vestigen.

De arrondissements-aÉs moet verder het recht hebben om liikopeningcn
buiten ziin werkkring als tocschouwer te volgen.
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lndien in een deel von het land voor ecn goede werking der gerechteliike
geneeskunde noodig bliikt, dat een laboratorium daar worde ingericht,
mag mede het belang gelden, dat bcstoat in de beschikbaarstelling van

hulpmiddelen o6n ortscn, die zich aan gcrechteliike geneeskundc willen
wiiden. Het is niet overbodig deze studie in ons land aan te moedigen,

Den arrondissemcnts-arts kan, zooals ook elders, biivoorbeeld in Pruisen,
geschiedt, een heelkundige ter ziide worden gesteld,

Door dezen moeten biivoorbeeld de gevallen van verwonding worden
beoordeeld, die niet den dood ten gevolge hebben en waorbii de arron-
dissements-orts het inzicht van een bijzonderen heelkundige behoeft.

Op de hierboven geschetste wiize zouden voor de rechterliike mocht
steeds drie deskundigen ter beschikking ziin. Onmiddelliik een arrondisse-
ments-arts met een of onder onderdeel der genecskunde, lieÍst potholo-
gische anatomie, tot grondstudie, voor het eerste onderzoek; een heel-
kundige voor ernstige verwondingen zonder doodeliikcn afloop en dan

ook voor gevallen, waarin een tweede deskundige noodig is; en tcn
laotste een deskundige, desnoods buiten het arrondissement of de groep
vön söömgevoegde arrondissementen wonend, maar door den rechter
voorof bij keuze aangewezen, a6n wien de sectie en het verder labora-
toriumwerk kan worden opgedragen.

Voor vragen op het gebied van inwendige genecskunde, von verlos-
kunde, van zielkunde en van tal van onderdeelen kan de rechter biizondere
voorlichting wenschen. ln Duitschlond gaot men na6r het oordeel van

bevoegden in dc splitsing zelfs te ver, door ook microscopisch, spectro-
scopisch en serologisch onderzoek oan afzonderliike deskundigen op te
drogen. Het spreekt vonzelf, dat een scheikundig onderzoek, de kwan-
titative bepoling vàn cen vergif, alléén aon scheikundigen (vergiftkundigen)

kan worden toevertrouwd. De verklaring evenwel van het feit, dat in
maag, darmen, hersenen of in andere lichaamsdeelen een vergif in een
bepaalde hoeveelheid is oangetoond, komt weer aan den geneeskundige
toe, die het slachtoffcr in zijn ziekte mocht hebben behandeld, èf aan
den arrondissementE-àrts, öf aan den lijkschouwer, die de veronderingen
in het lilk waarnam.

Het zou de harmonische somenwerking van de deskundige onderdeelen,
die in een bepaald geval ziin betrokken, zeer bevorderen, indien in de
regeling een verbindend en toeziend elemcnt kon worden opgenomen,
dat waakt tegen verzuim in de waarneming en tegen onvollcdige of on-
voldoend doorwerkte beoordeeling.

Om dit nader uiteen te zetten, moge een vergeliiking voorafgoan 
"an

wat enkele wetgevingen bepalen omtrent de wijze, waarop de gerechteliik-
geneeskundige tot ziln toak wordt geroepen. Vij kunnen daarin drie
stelsels onderscheiden,

1o. Het vrij e stelsel, met geheel vriie keuze doorde rechterliike
macht uit olle artsen, zonder eenig voorschrift voor het werk van den
deskundige. Het zuiverst voorbeeld vindt men bii ons te lande (als men
het nimmer uitgevoerde Kon. besluit 1818 buiten rekening laat).

2c. Het gebonden stelsel, het stelsel van de ambtenaren en van
het voorschrift voor den arbeidsgang der deskundigen; in Oostenriik en
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Duitschland en verschillendc van zijn staten, benevens in enkele kontons
van Zwitrerland. Daar is het gerechteliik geneeskundig onderzoek in drie
instantiën voorzien, en in Pruisen is ziin beloop aangegevcn door het
,,Regulativ fiir das Verfahren der Gerichtsàrzte bei den gerichtlichen
Untersuchungen mcnschlicher Leichen" van 1876, welk ,,Regulotiv" 4 lan.
1906 is veranderd in: ,,Vorschriften fiir das Verfahren" enz. Deze ver-
andering, die mede op voorstel van Placzek het beste opnam van wat
de andere stöten van Duitschlond, vooral Beiergn, in hun regelingen
haddcn selegd, heeft echter nog niet den stoot kunnen geven tot een
voorschrift, dat voor het geheele Duitsche riik geldt. ,,Die Erlàuterungen
zu den Vorschriften" enz. van prof. f , O r t h te Berliin bieden den
leidraod voor het wetteliik voorschriÍt.

3o. Het gemengde stelsel; in Frankriik, waar de keuze van den
rechter beperkt is door een bii de wet vereischte lii3t van geneeskundigen;
in Zwitserhnd, woar wel uit alle artsen kon worden gekozen, mö6r waar
in sommige kantons de gerechtcliik-geneeskundige onder toezicht staat
v6n een bepoald lichaam, den ,,Conseil de Santé", zooals in het konton
,,Vaud" of waar ziin rapport, vóór het in hct geding dient, onderworpen
*ordt oan het oordeel vdn een geliiksoortiqen ,,Conseil", wot in Bern
het geval is.

Dat het geheel vriie stelsel, zooals bii ons, groote nadeelen heeft,
schiint ook in Frankriik reeds vroeg gevoeld Íe zijn, Àlthans verzoekt
een ministerieele aonschriiving van 30 Sept. 1826, hernieuwd 30 Aug'
1848, aan de betrokken autoriteitcn om de gerechteliik-geneeskundige
onderzoekingen slechts toe te vertrouwen a.tn personen ,,instruits, ex-
périmentés et capables de les bien faire", ook omdat ,,quand méme il
serait possible de recommencer 6vec succès, ce qui a été mal fait dans
le principe il en résulterait toulours un surcroit de dépense, qu'on aurait
prévenu par une choix plus éclaire".

De ,,Procureurs de la République" mocsten reeds bii voorbaat hun

keuze doen door een liist van geneeskundigen samen te stellen, die in
een bepaald geval vóór olle anderen zouden worden geroepen. De liist
werd door de Procureurs zelf opgemaakt, Of in dit loatste de oorzaok
ligt voor de geheel onvoldoende werking van den maotregel, kan nict
worden aangetoond, moar zeker is het dot hii geen nut opleverde. Bii

decreet van 21 November 1893 wordt opnieuw bepaald, ,,dat iaarliiks
voor het ressort van ieder Hof van Appèl een liist zal worden opgemaakt
van gerechtelijk-genceskundigen, aan wie uitsluitend het verrichten von
expertises zal mogen worden opgedrogen".

Aon de inschrijving van 1826 en 1842 had men zich weinig gestoord.
Het bliikt niet op welke wijze deze liist, in 1893 vereischt, tot stand

komt en of - wat toch bepaald noodig zou zijn - von geneeskundige
ziide, biiv. von eenig verantwoördeliik lichaam in geneeskundige zoken

bevoegd, medewerking er 6àn wordt verleend. Indien geen waarborgen
gevraagd worden of voorgeschreven ziin voor de deskundige samenstelling
ervon, zal bovcngenoemd decreet hoogstwaarschiinliik al evenmin wat
uitgericht hebben als de vroegere ministerieele oanschrilvingen. lmmers
het eenige verschil tusschen een geheel vrile keuze van den rechter en
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een, gebonden door een ioarliiks cveneens door den rechter op te maken
liist, zou hierin bestaon, dat de kcuze, in plaots voor clk geval ofzonderliik,
eenvoudig geschiedt vooraf en voor allc gevallen, die zich in den loop
vön een jaar kunnen voordoen, tegeliik, De keuze bliift in handen van
den rechter en men verkrijgt niet de zekerheid, dat hii - in geneeskundige
zaken onbevocgd - de bekwaamste personcn tot ziin hulp zal kriigen.

Het zou van belang zijn te kunnen vaststellen of de regeling, door de
wet von 1892 mogeliik gemaokt en in 1893 ingevoerd, in Fronkriik tcn
genoege werkt van rechterliikc macht en genceskundige en in hoeverre
zii de gebreken van geheel vrije keuze vermocht weg te nemen of lte
verkleinen.

Het gebonden stelsel laat den rechter geen keuze, geeft hem een stel
ombtenaren en vergunt hem alleen in biizondere gevallen ook andere
deskundigen tc roadplegen,

In Pruisen en in Beieren ziin de hoogere instantiën niet aan personcn
maar aàn colleges opgedragen. Dc voordcelen, dic een dergeliik bii de
wet voorzien hooger berocp geeft, mogen niet miskend worden. \íie
het gerechtelijk-geneeskundig onderzoek gaat regelen, dient ook ziin
aandocht te wiiden aan dit onderzoek in twecdcn aanleg, dat tot zooveel
verwikkelingen oanleiding kan geven.

lndien men het niet aan één persoon, maar aon een college opdraagt,
biedt het bovendien gelegenheid om de beoordeeling der rdpporten vórr

de gerechteliik-geneeskundigen der eerste instantie aan twee verschillende
leden, tot referenten aangewezen, op te dragen, die onafhonkeliik van
elkaar hun verslag opmaken. Beide verslogen worden in het voltallige
college behandeld. Zoodoende wordt in hooger beroep een uitspraok op
gerechteliik-geneeskundig gebied verkrcgen met een grooten waarborg
en een voldoend gezog.

Bii ons, waar de rechter in twiifel een anderen deskundige oproept
voor een nieuw onderzoek, heeft een uitspraak in vcrderen aonleg geen
andere beteekenis dan die van een zooveelsten deskundige.

Ziin de uitsproken der deskundigen met elkaar in striid, dan heeft de
rechter, die eigenliik niet in staat is over die uitspraken te oordeelen,
een keuze te doen. De striid tusschen deskundigen ter terechtzitting
biedt niet den grootsten waarborg voor het vinden van de waarheid. Het
gevaar, dat de eigenschop, waarover de deskundige liefst moet beschikken
om ziin rapport helder te kunnen toelichten, ziln overtuiging krachtig te
kunnen verdedigen, hem in den openboren striid tot spitsvondigheid
verleidt, zal niet geringer worden, indien stroks onder een nieuwe wet
het aantal deskundigen nog zal toenemen. Tcrecht is voor den beklaagde
bii het nieuwe ontwerp-wetboek voor strafvordering de woorborg verhoogd
tegen eenzildige beoordeeling, Maar even zeker zal dan ook dc waarborg
moeten bevestigd worden aan den kant van de rechterliike macht en haor
een deugdelijk samenstel van gerechtelilk-geneeskundige werkzaamheid
tot hulp dienen verzekerd te worden. Hiertoe kan nu ook de regeling
van het hooger beroep medcwerken; zii kon de waarde van aÉ.239 van
het ontwerp-wetboek van strafvordcring vergrooten.

Een bliivend ingesteld college voor tweeden aanleg vermog bovcndien
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een zekere eenheid in de werkwiize der gerechteliike artscn te bevorderen.
Het kan, zooals in Bern, waar het rapport door den ,,Conseil" wordt
nagezien, een verzuim in de opsporing van Íeiten nog tiidig ontdekken
en dan doen herstellen, öf, bii een voldoende biieenbrenging der feiten,
fouten in de afleiding, in het betoog zien en dit zoo noodig geregelder,
ziin uiteenzetting klaarder helpen maken, wat immers voor den oordeelenden
rechter von zooveel gewicht is. De meeste zaken zijn niet de groote, de
geruchtmakende, die de openbare aandacht naar dc terechtzitting trekken,
waardoor leemten of bcgane fouten meer onder haar kritiek komen.

De klcinere zaken missen in dit opzicht iets, dat aangevuld kan worden
door een college, dat, gesteund door een groote ervaring, die het ver'
kriigt, een invloed ten soede op .de deugdeliikheid, de volledighcid, het
wetenschappelilk karakter der rapporten zal uitoefenen, die hun waarde
en bruikbaarheid verhoogt,

Voor ons land zou waarschiinliik het best een regeling voldoen, welke
het karakter van het gemengde stelsel draagt en bii de verwezenlijking
woarvan dc onontbeerliike eenheid en deugdeliikhcid van het werk meer
door leidend don door dwingend verband tot stand komen.

De gehecle vriiheid, de ongeregeldheid heeft bii ons evenals in Frankriik
gefaald. \íeldra honderd jaren lang leeÍt de toestand van achterliikheid
in ons land voort. Niemand, tot oordeelen in staat, heeft ooit iets goeds
cr van kunnen zcggen. lntcgendeel er bestaat cen literatuur van klachten.
De nadeelen van dat geheel vriie stelsel vloeien voor een
groot deel voort uit de verkeerde meening, dat elk geneer-
kundige bekwaam is voor de tlok van gerechtelijk-genees-
kundige en dat de rechter deze bekwoamheid zou kunnen
beoordeel'en ter bepoling van zij n keuze.

Maar verder verkleint deze algeheele vriiheid, die de gercchtcliik-ge-
neeskundige gevallen over allen verdeclt, de gelegenheid voor ervaring
en studie van hcn, die wenschen in deze wetenschap zich te ontwikkelen.

Dit wordt anders door de aanstelling van orrondissements-artsen. \íat
over allen verdeeld was, wordt dan alleen hun werk.

Terwiil tot op heden voor de geneeskundigen de prikkel ontbreekt om
zich op de studie der gerechteliike-geneeskunde toe te leggen, schcpt
men door de geschetstc regeling een kring van aÍtsen, die dit belongriike,
maar in ons land verwaarloosde onderdeel der geneeskundige bemoeiing,
kan behartigen. In dien kring vindt alles, wat voorde gerechteliike-genees-
kunde en haar ontwikkeling von belang is, bespreking en bestudeering.

Of het arbeidsveld dàn, nadat het slechts voor enkelen beschikbaar
zal ziin, voor dezen voldoende gelegenheid zal bieden tot oefening en
ervaring, moet wordcn afgewacht.

Het is mogelijk dat de arrondissements-artsen slechts raadgevers blijven
voor het aanvankelijk onderzoek, maar even mogeliik en zelfs waarschiin-
liiker is het, dat uit hun midden bii een nauwgezette keuze, mannen zich
zullen vormen, die, aanvankelijk in eenvoudige en geleideliik in samen-
gestelder zaken, ook het verder gerechteliik-geneeskundig onderzoek in
een of meer zijner onderdeelen zullen kunnen verrichten, Er ziin gevallen,
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die een zóó veelziidig onderzoek eischen, dat onmogelijk één persoon

dit voor ziin rekening zou mogen nemen. Een verdeeling van arbeid zal
in de toekomst met de toeneming der hulpmiddelen allicht in steeds
kleinere onderdeelen noodig bliiken. Ook nu reeds zal het voorkomen
dat een arts, in gerechteliik-geneeskundige zaken bevoegd geacht, er dc
voorkeur aan geeft biizondere onderzoekingen, biivoorbeeld op het gebied
der serologie, aan anderen over te laten,

HooÍdzaok is, dat er een begin worde gemoakt met een
organisatie, die een aantal personen aan den dienst ten
behoeve van de rechterlii ke macht verbindt.

Dan kan de praktiik, ten bate van enkelen, vormend gaon werken,
terwill thans haor lessen veelal verloren göan.

Omdat in dit opzicht olles verzuimd is, moet elke regeling evenzeer
deze vorming bevorderen als voorzien in de behoeften öan deskundigen
voor hct oogenblik.

Het moet van groot belang schiinen, zooals hiervoor reeds is aan-
gegeven, aon het hoofd van deze regeling een college tc plaatsen, dat
duurzaam de belangen der gerechtelijke geneeskunde onder ziin hoede
neemt.

Dit college, samengesteld uit vertegenwoordigers v6n die onderdeelen
der geneeskunde en van haor hulpwetenschappen, welke doorgaans in
dienst van de rechtcrliike màcht worden geroepen, kan veel nuttig werk
docn, kan leiding geven en toezicht houden.

Hoe meer deskundigen in een geval betrokken ziin, hoe grootcr be-
teekenis het werk van zoodanig college heeft voor het verbond van het
om volledigheid en nauwkeurigheid in onderdeelen gesplitste, madr op
één docl gerichte onderzoek,

Ziin de rapporten gerced, het college is het toeziend oog, dat ver-
zuimen nog tiidig achterhaalt, tegenspraken door hcrnieuwd onderzoek
toetrt. Zoowel door ziin samenstelling als door de groote ervaring, die
het zich verwerft, is het een bevoegd lichaam voor hooger beroep,
een betrouwbare vraagbaak voor de rechterliike macht, ook waar dezc
soms personen ols deskundigen heeft öan te wiizen buiten degenen, mct
wie zii gewoonliik samenwerkt.

Uit dit adres (voor het geheel verwiizen wii naar het T.),
bliikt duideliik het standpunt der Maatschappii, waarin voor den
gewonen praktischen arts dit ligt opgesloten, dat hii zich niet
late verleiden om op te treden als ,,bevoegd gerechteliik-
geneeskundige".
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Besluiten en Conclusies.

B. Van dc Afdeelingen.

l. Biodcndc bcrluiten.

Volgens het huishoudeliik reglement der Maatschappii, Àrt. 82,
heeft elke afdeeling het recht besluiten te nemen, waaraan al
haar leden verplicht ziin zich te houden (z.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 iaar,
en boete of met verlies van het lidmaatschap. \íil zulk een
besluit rechtsgeldigheid hebben, dan dient bii het nemen daar-
van aan de volgende voorwaarden te ziin voldaan:

a. dat het bcstuur der aÍdeeling binnen drie dagen no het
nemen van zij n besluit tot het indienen van het voorstel, of
na de ontvangst vön zulk ecn voorstel vdn een der leden, dit
voorstel, voorzien v6n een duideliike toelichtingr aan het
hoofdbestuur heeft medcgedeeld;

ó. dat het voorstel op dc agenda der uitgeschreven ver-
gadering is vermeld;

c, dat aon alle, niet ter vergadering oonwezige leden, ge-
legenheid wordt gegeven gedurende de eerste tien dagen
kennis te nemen van het besprokene ter vergodering en
daarno binnen een week hun stem op een door hen onder-
teekend stembriefie uit te brengen;

d, dat ten minste drie vierden van alle uitgebrachte stem-
men zich vóór hct besluit hebben verklaord;

e. dat het besluit aan de goedkeuring van het hoofd-
bestuur wordt onderworpen, nadat de minderheid of een lid
der minderheid in de gelegenheid is gesteld binnen een
termiin van twee weken haar bezwaren bii het hoofdbestuur
in te dienen en dot het hoofdbestuur toestemming tot de
tenuitvoerlegging heeft gegevcn,
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In de reglementen der afdeelingen wordt het tiidstip 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 veertien dagen
verloopen.

ls een bindend besluit van een afdeeling van kracht geworden,
dan is elk lid der Maatschappii, wanneer hii zich bevindt binnen
het gebied van die afdeeling of ziin handelingen tot het
gebied van die afdeeling uitstrekt, verplicht zich daaraan te
houden.

De bindende besluiten moeten telkens binnen de 5 iaar worden
herzien.

Hieronder volgen de op dit oogenblik van kracht ziinde bin-
dende besluiten der afdeelingen. Daarbii dient opgemerkt, dat
waar onder een bindend besluit eener afdeeling, namen van
andere afdeelingen staan, deze laatste hetzelfde bindende
besluit hebben; staat er een datum achter, dan beteekent dit,
dat alleen de datum in het bindend besluit een andere is.

De meeste dezer besluiten zien op ziekenfondstoestanden,
doch niet alle.

ÀLKMAAR EN OMSTREKEN.

De leden der afdeeling Alkmaar en Omstreken der Nederlandsche
maatschappij tot bevordering der geneeskunst verbinden zich hun mede-
werking aan eenig ziekenfonds op te zeggen, zoodra dit wiizigingen
invoert in ziin statuten, reglementen of bepalingen, zonder dat deze
wijzigingen zijn goedgekeurd door de aÍdeeling, den afdeelingsraad ge-
hoord, benevens door het bestuur der centrole organisatie cn voor zoovcr
het specialisten betreft, door de centrale vertegenwoordiging.

ALKMÀAR EN OMSTREKEN.

De leden der afdeeling Alkmaar en Omstreken verbinden zich, niet
deel te nemen tlon eenig ziekenfonds, dat no 1 lanuari 1909 binnen de
grenzen der afdeeling is of zal worden opgericht en plaatselijk geen

overeenkomst oan te gdàn met een fonds, dat na dien datum in een
gemeente, waar het niet bestaat, zal worden ingevoerd, voordat de
stàtuten, reglementen en bepolingen van dat fonds zijn goedgekeurd door
de afdeeling, den afdeelingsraad gehoord, benevens door het bestuur der
centrale organisatie en voor zoover het specialisten betreft, door de
centrale vertegenwoordiging.

ÀMERSFOORT EN OMSTREKEN: verbinden zich, onverminderd het al-
gemeen bindend besluit lg1?, niet deel te nemcn, cnz.
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's-GRÀVENH^GE EN OMSTREKEN: na 17 Àpril 1906'

ZAANLÀND: na 1 lanuari 1909.

ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN: na 1 fanuari 1910.

ALPHEN EN OMSTREKEN.

De leden der aÍdeeling Alphen en Omstreken der Nederlandsche
maatschappii tot bevordering der geneeskunst verbinden zich, niet deel

te nemen aan eenig ziekenÍonds, dat na 1 November 1906 binnen de
gÍenzen der afdeeling is of zal worden opgericht, of ingevoerd, voordat

de statuten, reglementen en bepolingen van dit fonds ziin goedgekeurd

door de afdeeling, den afdeelingsraad gehoord en door het bestuur der
centrale organisatie en, voor zoover het specialisten betreft, <ioor het

. bestuurderspecialisten-organisatie.

COOI EN EEMLAND: 1 lanuori 1909.

H^ÀRLEM EN OMSTREKEN: 1 lanuari 1909.

NIIMEGEN EN OMSTREKEN: 1 fanuari 1909.

\íOERDEN EN OMSTREKEN: 1 November 1908.

ZUID- EN NOORD-BEVELAND: 1 Àpril 1909.

AMSTERDÀM.

Het is den leden van den geneeskundigen kring te Àmsterdam ver-
boden, zich als huisarts te verbindcn aon - of individueel of collectief
te g6an medewerken aan de uitvoering van overeenkomsten op zieken-
Íondsgebied met - een der Amsterdamsche ziekenfondsen:

Algemeen Onderling Ziekenfonds ,,Door cn voor \íerklieden",
Burgerziekenfonds,
Eendracht maakt Macht,
Nedcrlond,
Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds,
Àmsterdamsch Ziekenfonds (dir, Ross),

Rottcrdomsch Ziekenfonds,
Victoria,
Ziekenzorg,

op andere wilze dan is goedgekeurd door het bestuur van den genees-
kundigen kring te Amsterdam.

ARNHEM EN OMSTREKEN.

De leden der afdeeling Àrnhem en Omstreken verbinden zich, met
inochtneming van het bii art. 18 van het herzien huishoudeliik reglement
der maatschappil bepaalde, niet deel te nemen oan eenig ziekenfonds,
dat na 1 Januari 1908 binnen de grenzen der afdeeling is of zal worden
opgericht, oI worden ingevoerd, alvoreng de statuten, reglementen en
bepolingen van het fonds, door de ofdeeling, den ofdeelingsraad gehoord,
door het bestuur der C.O. en, voor zoover het specialisten betreft, door
het bestuur der S.O., zijn goedgekeurd.
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DEVENTER: na 1 lonuari 1909.

HEERENVEEN EN OMSTREKEN r na 1 lanuori 1909.

na 1 lanuari 1906.ROTTERDAM EN OMSTREKEN

DELFT EN OMSTREKEN.

Het zal den leden der afdceling Delft en Omstreken der Nederlandsche
moatschappii tot bevordcring der geneeskunst verboden ziin deel te nemen

aan eenig te Delft r) werkend ziekenfonds, tenzii de regeling von de

contributie der leden en vön de honoraria van de geneeskundigen en

opothekers is goedgekeurd door het bestuur der afdeeling, den afdeelings-' raad en het bestuur der ccntrale organisatie gehoord; welk verbod zal

ingaan voor die ziekenfondsen, waorvoor een opzeggingstermiin van 3
maanden bestaat, op 1 October 1916, voor die ziekenfondsen, waarvoor
een opzeggingstermijn von 6 maanden bestoat, op 1 Januari 1917,

Bii schriiven van 25 September 1916 is goedgekeurd de data met 3
maanden te verlengen,

DEVENTER.

Geen lid 'der afdeeling Dcventer mag na 1 Moart 1914 zich verbinden
aan eenig ziekenfonds, dat voorkomt op een liist' die op voorstel van

het bcstuur, gehoord den ofdeelingsraad en het bestuur dcr centrale
organisatie en voor zoover het specialisten betreft, het bestuur der
specialisten-organisatie, wordt vastgesteld door de afdeeling, Deze liist
wordt eenmaal per iaar, cn zoo dikwiils dit noodig bliikt, herzien.

\íEST-FRIESLAND: na 1 December 1914.

DORDRECHT EN OMSTREKEN.

De leden der afdeeling Dordrecht en Omstrcken van de Nederlandsche
maatschappij tot bevordering der geneeskunst verbinden zich hun mede-
werking aan eenig ziekenÍonds op te zeggen, zoodra dit wijzigingen invoert
in zijn statuten, reglementen of bepalingen, zonder dat dcze wiiziginqen
zijn goedgekeurd door de afdeeling, den afdeelingsraad gehoord.

COEREE EN OVERFLAKKEE.

De leden der afdeeling Goeree en Overflakkee verbinden zich na 10
December 1912, geen overcenkomst ols geneeskundige aan te gèan met
de Rotterdamsche tramwegmaatschappil, voordot dc bepalingen van die
overeenkomst ziin goedgekeurd door de afdeeling, den afdeelingsraad
gehoord,

r) OEds DclÍt wordt verrtaas: gemcotc Ddft cn aaagreazode gcEccntc!, Hof vu Dctft, Vrtjobu
cn Rijrwijk. grco! naar Nootdorp: oude tol Brascrkade, gÍcE! qaar Ptluackar hoogc brug op DclÍ-
gauwschea wcg, grco! aaar Schipluidca: oudc tol op straatweg, DclÍt-Hoora, 916! oaàÍ Ovcrrhlc:
school op dco Rottcrdaoschcn weg, grco! naat Riiswiik: ltooEgcEaal op hct ioagpsd, gur op dc
Kaltaoiew€t.riog: dco cpoomeg.
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GOEREE EN OVERFLAKKEE.

De leden der afdeeling Coeree cn OvcrÍlakkee verbinden zich, van
1 lanuari 1913 af, geen patiënten, die verzekerd ziin krachtens de
Ongevallenwet 1901 of bii land- of tuinbouw-Onderlingen en dergeliike
orgonisaties, als lid van een ziekenfonds te behandelen wegens letsels
of ziekten, wàarvoor deze verzekering geldt,

GOEREE EN OVERFLAKKEE.

De leden der afdeeling Goeree en Overflakkee verbinden zich niet
deel te nemen öön eenig ziekenfonds, dat na l0 December 1912 binnen
de grenzen der afdeeling is of zal worden opgericht en plaatselijk geen

overeenkomst aan te gaan met een fonds, dot na dien datum in een
gemeente, waar het niet bestaot, zal worden ingevoerd, vóórdat de
statuten, reglementen en bepalingen van dat fonds ziin goedgekeurd door
de afdeeling, den ofdeelingsraad gehoord.

SCHIEDAM EN OMSTREKEN: no I lanuari 1919.

T\íENTE: na 1 lonuari 1909.

's-ORÀVENH^GE EN OMSTREKEN.

Geen lid der aÍdeeling 's-Cravenhage en Omstreken mag deelnemen
of bliiven deelnemen aan een bestaànd ziekenfonds, in welks stotutcn,
reglementen of bepalingen wiizigingen zijn aangebracht, die door de
afdeeling, den afdeelingsraad gehoord, zijn afgekeurd.

's-GRÀVENHAGE EN OMSTREKEN,

Alvorens de oÍdeeling, den ofdeelingsroad gehoord, verlof verleent een
verbintenis a6n te gd6n, zullen de leden der ofdeeling 's-Gravenhage en
Omstreken niet deelnemen oon eenig ziekenÍonds, waorvan ten minste
drievierden der artsen, dic bii dat fonds werkzaam waren, collectief hun
ontslag hebben genomen, nodat de afdeelingsraad en het bestuur dcr
centrale organisatie en voor zoover het specialisten betreÍt, het bestuur
der specialistenorganisatie tot dit ontslog hebben geraden en die raod
door de ofdeeling is bekrachtigd.

HAARLEM EN OMSTREKEN.

Het is niet geoorlooÍd zich te verbinden oan eenig ziekenfonds tegen
garontie, hetzij van een zeker iaarliiksch inkomen, hetzij van een bcpaald
aantal leden, hetzii in eenigerlei anderen vorm.

ROTTERDAM EN OMSTREKEN.

HAARLEM EN OMSTREKEN.

De lcden van de ofdeeling Haarlem en Omstreken van de Nederlondsche
maatschappii tot bevordering der geneeskunst zullen geen overeenkomst
als geneesheer aangaan met maatschoppiien, die tengevolge van de wet
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op het arbeidscontract werkgevers verzekeren tegen schade, ontstaan
door ziekte of ongeval von inwonend dienstpersoneel, en die zich tevens
inlaten met de zorg voor geneeskundige en pharmaceutische hulp, tenzii
de statuten, reglementen en bepalingen zijn goedgekeurd door de aídeeling,
den afdeelingsraad gehoord.

HÀARLEM EN OMSTREKEN.

Het is den leden der afdeeling Hoarlem en Omstteken verboden om,
als behondelend geneesheer, ,,ziekenbriefies" af te geven aan patiënten,
wonende te Haarlem en Ornstreken, waaronder verstaan wordt het gebied
begrensd door een liin getrokken van het raadhuis te Schoten-gasfabriek
te Schoten-tol op den Oudenweg-spoorliin Haarlemmermeer-grens der
gemeente - Emmausloan - Munterslaan - Houtvaart - Zijlweg - grens der ge-
meente- Delft- raadhuis Schoten.

Onder,,ziekenbrie[jes" worden verstoan: verkloringen over arbeidsge-
schiktheid of -ongeschiktheid en van al of niet onder behandeling ziin, ten
behoeve von werkliedenvereenigingen, patroons en patroonsverzekeringen.

Dit besluit treedt in werking 3 maanden na verkregen goedkeuring
door het hoofdbestuur.

HAARLEM EN OMSTREKEN

Het is den leden der afdeeling Haarlem en Omstreken verboden
keuringen voor levensverzekeringmaatschappiien te verrichten volgens
klein formulier voor minder dan viif gulden en volgens groot formulier
voor minder dan tien gulden.

LEIDEN EN OMSTREKEN

De leden van de afdeeling Leiden en Omstreken van de Nederlandsche
maatschappii tot bevordering der geneeskunst verplichten zich oÍn, Íld
in werking treden van een oveÍeenkomst tusschen hier ter stede werkende
ziekenfondsen en de Nederlandsche maatschappii tot bevordering der
geneeskunst, voor het verleenen van geneeskundige hulp en zoo mogeliik
ook specialistische hulp aan bii die ziekenfondsen verzekerden:
10. geen contracten öan te gaan met ziekenÍondsen, die deze overeen-

komst niet hebben gesloten en loopende controcten met deze zieken-
fondsen met inachtneming van den opzeggingstermiin op te zeggen;

2o. in den tijd, tusschen het opzeggen van het contract en het eindigen
daarvan, geen nieuwe leden aan te nemen in ziekenfondsen, die deze' 
overeenkomst niet hebben gesloten.

LEIDEN EN OMSTREKEN.

Ceen lid der afdeeling Leiden en Omstreken mag deelnemen of bliiven
deelnemen öGn een bestaand ziekenfonds, in welks statuten, reglementen
of bepolingen, wijzigingen ziin aangebracht, die door de afdeeling, den
afdeelingsraad gehoord, ziin afgekeurd.
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OLDAMBT.

De leden van de afdecling Oldambt verbindcn zich, met inachtneming
van het bii art. 18 von het herzien huishoudeliik reglement der moot-
schappii bepaalde, niet decl te nemen aan eenig ziekenfonds, dat no

1 Jan, 1919 binnen de grenzen der afdeeling is of zal worden opgericht
en plaatseliik geen overeenkomst aon te gaan met een fonds, dat na

dien datum in een gemeenter waar het niet bestaat, zal worden ingevoerd,
voordat de statuten, reglementen en bepalingen van dit fonds door de

afdeeling ziin goedgekeurd, den afdeelingsraod gehoord en door het
bestuur der centrale organisatie en, voor zoover het specialisten betreft,
door het bestuur der specialisten-organisatie.

Z\íOLLE EN OMSTREKEN.

ROTTERDÀM EN OMSTREKEN.

De leden der afdeeling Rotterdam en Omstreken verbinden zich in
hun hoedonigheid van behandelend geneesheer geen verklaringen af te
geven aan of ten behoeve van:
10. verzekeringsmaatschappijen tegen de geldeliike gevolgen van ziekte

of ongeval;
2o. instellingen tot uitkeering hetzii in geld of in natura bii ziekte of

ongeval;
8o, werkgevers, die in hun hoedanigheid van werkgevers inlichtingen

verlangen betrefÍende werknemers, die door ziekte of ongeval zijn
getroffen;

met dien verstande echter, dat deze verbintenis voor hen niet van kracht
zal ziin in hun hoedanigheid als genees- en heelkundige bii het Burgerliik
Àrmbestuur of als spoorwegortsr noch ten opzichte van inlichtingen door
hen als ingeschreven deskundigen aan de Rijksverzekeringsbank te ver-
strekken.

TILBURC.

De leden der afdeeling Tilburg verbinden zich, met inachtneming van
het bii art, 18 van het herzien huishoudeliik reglement bepaalde, niet
deel te nemen aan ccnig ziekenfonds dat na 1 lanuari 1909 binnen de
grenzen der afdeeling is of zal worden opgericht en plaatselijk geen

overeenkomst aan te gaan met een fonds, dat na dien datum in een
gemecnte, waar het niet bestaat, zal worden ingevoerd, voordat de
statuten, reglementen en bepalingen van dat fonds ziin goedgekeurd
door de afdecling, den afdeelingsraad gehoord.

T\7ENTE.

Een geneesheer, die zich verbindt op kosten van een ondernemer, ra.
een onderneming of van een, op eenige wijze met een onderneming
verbonden ziekenfonds aan bepaalde personen geneeskundige hulp te
verschaffen, kan alleen dàn lid ziin van de afdeeling Twente der Neder-

' landsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, als zijn ver-
bintenis is gesloten op een schrifteliik contröct, dot door de ofdeeling,
den afdeelingsraad gehoord, is goedgekeurd.
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UTRECHT

Geen lid der ofdeeling Utrecht mag zondcr haar toestemming, gehoord
den afdeelingsraad, deelnemen ödn eenig ziekenfonds, waarvan gL der
artsen, die bii dat Íonds werkzaam ziin, collectief hun ontslag hebben
genomen, nadat de aÍdeelingsraad en het bestuur der centrale organisatie
en, voor zoover het specialisten betreft, dc centrale vertegenwoordiging
van specialisten, evcntueel het dageliiksch bestuur von de biizondere
organisatie van specialisten, tot dit ontslag hebben geraden en deze
raad door de afdeeling is bekrachtigd.

Dit besluit bctreft niet het deelnemen volgens de bepalingen vàn een
contract, door of met goedkeuring van het hoofdbestuur met een dcrgeliik
ziekenfonds gesloten.

UTRECHT

Oeen lid der afdeeling Utrecht mdg na 30 November 1918 zich ver-
binden aan of voortgoan vcrzekerden aèn te nemen in een ziekenfonds,
dat niet voorkomt op of dat afgevoerd wordt van ecn liist, die op voor-
stel van het afdeelingsbestuur, gehoord den afdeelingsraad, door de
afdeeling wordt vastgesteld en is goedgekeurd door het bestuur der
centrale organisatie en, voor zoover het specialisten betreft, door de
centrale vertegenwoordiging van specialisten, eventueel door het dogeliiksch
bestuur von de biizondere organisatie van speciolisten. Deze liist wordt
ten minste tweemaal per iaar herzien.

Dit besluit betreft niet het aannemen van verzekerden volgens de
bepalingen vön een contract, door of met goedkeuring van het hooÍd-
bestuur met een niet op bedoelde lijst voorkomend ziekenfonds gesloten.

DE VECHT EN OMSTREKEN,

De ledcn der ofdeeling de Vecht en Omstreken verbinden zich, niet
deel te nemen aan eenig ziekenfonds dot na 1 April 1910 binnen de
grenzen der afdeeling is of zal worden opgericht of ingevoerd, voordat
de statuten, reglementen en bepalingen van dat fonds ziin goedgekeurd
door de ofdeeling, den afdeelingsraad gehoord.

ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN.

De leden der afdeeling Zuid-Hollandsche Eilanden vcrbinden zich, no

1 lanuari 1910 geen overeenkomst als geneeskundigen aan te gaan met
de Rotterdomsche Tramwegmaatschappii, voordat de bepalingen van die
overeenkomst ziin goedgekeurd door de afdeeling, den afdeelingsraad
gehoord, en door het bcstuur der C.O. en, voor zoover het specialisten
betreft, door het bestuur der S.O.
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Z Maabchappelijkc bcrluitcn.

Behalve deze bindende besluiten bestaan in verschillende
afdeelingen z.g.n. maatschappeliike besluiten, die bii gewone
meerderheid van stemmen genomen worden en die voor de
leden der afdeeling meer een richtsnoer vormen om zich naar
den inhoud dier besluiten te gedrogen. Deze maatschappeliike
besluiten hebben betrekking op verschillende zaken, zooals
adverteeren, houden van spreekuren, aangenomen tarieven voor
geneeskundige behandeling en sommige gedragingen, die de
geneeskundige gedragsleer voorschriift.

Een arts, die zich in een afdeeling wil vestigen
zal verstandig doen bii den secretaris der af deeling
te vragen naar de in die afdeeling van kracht ziinde
bindende, zoowel als maatschappeliike besluiten.
ln vele afdeelingen worden deze besluiten gedrukt aan de
nieuwe leden toegezonden.
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HOOFDSTUK III.

Ziekenfondswezen

l. Algemeene wenrchclijkc voorwaarden voor Ziekcnfondrcn.

Terwiil ook reeds een commissie uit den geneeskundigen kring
te Amsterdam een onderzoek instelde naar de ziekenfondsen,
stelde de afdeeling Zaanland aan de 49ste algemeene vergade-
ring in 1898 te Maastricht gehouden, het volgende voor:

De Nederlandsche moatschoppii tot bevordering dergeneeskunst benoeme

een commissie van viif leden, om grondig te onderzoeken, welke gebreken

er aan de tegenwoordige ziekenfondsen kleven, en om zoodra mogeliik,
liefst in de eerstvolgende algemeene vergadering, met een voorstel te
komen, ten einde daaraan een einde te maken.

Dit voorstel, geamendeerd door de afdeeling Amsterdam,
werd als volgt aangenomen:

De Nederlandsche moatschoppii tot bevordering der geneeskunst benoeme
een commissie om een grondig onderzoek in te stellen naar de inrichting
van ziekenfondsen en v6st te stellen aan welke eischen een ziekenfonds
behoort te voldoen.

De 5lste algemeene vergadering te Middelburg in 1900 ge-
houden, aan welke de door het hoofdbestuur benoemde com-
missie rapport uitbracht, achtte dit rapport onvoldoende en
droeg aan de commissie op, aan de hand van het door de
afdeeling Àmsterdam in 1900 uitgegeven rapport over de zieken-
fondsen te Àmsterdam, het ziekenfondswezen grondig te onder-
zoeken. De commissie bedankte voor de opdracht, waarop
door het hoofdbestuur een nieuwe commissie werd benoemd,
die in 1908 als resultaat van haar arbeid een betangriik rapport
over ziekenfondsen in Nederland uitbracht.
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In de biilage van dit rapport worden de voorwaarden opge-
somd, welke men wenscheliik acht voor een goed ziekenfonds.
Deze voorwaarden ziin te beschouwen als de grondwet voor
het ziekenfondswezen in ons land. De literatuur in het tiidschrift
op dit gebied is te omvangriik om op te sommen en zal alleen
bii biizondere punten worden genoemd. De aandachtige lezing
dezer ,,algemeene wenscheliike voorwaarden" zij elken arts
aanbevolen, om een goed inzicht in deze zaken te verkrijgen.

BIJEÀGE VÀN HET RÀPPORT OVER DEN TOESTÀND DER
ZIEKENFONDSEN IN NEDERLÀND.

Door de algemeene vergadering der Nederlandsche maatschappii tot
. bevordering der geneeskunst, den 6 Julí 1908 gehouden, is het rapport

over de ziekenfondsen in Nederland aangenomen met enkele
wijzigingen, waardoor de ,,Algemeene eischen" en ,,Conclusiën", voor-
komende in het 2e deel bladz. 84-90, 95 en 96, thans behooren gelezen

te worden als volgt: l)

,In het algemeen wenscheliike voorwaarden", waaraaar
zooveel mogeliik alle ziekenfondcen, bestaande en rog te vertigen,
zlch zallen hebbeo te rlchteo.

l. Doel.
a. Een ziekenf onds is een instelling, welke aan personen,

die niet op de gewone wii ze in hun geneeskundige ver-
zorging kunnen voorzien, tegen een periodiek te betalen,
vaste, geldelii ke bii drage geneeskundige behandeling, met
of zonder verstrekking van geneesmiddelen, verschaft.

6, Een ziekenfonds behoórt als regel geen nevendoel-
einden te hebben. Indien zulks wel het geval mocht zil n

(uitkeering bii ziekte, bii overlii den enz.), dan moeten de
onderdeelen steeds, zoowel administratief als finantieel,
van het ziekenfonds volkomen gescheiden zii n.

ll. Rechtsstelling.
a. Een ziekenfonds behoort koninkliik goedgekeurde statuten te hebben.

ó. In statuten en reglement moeten beoalingen voorkomen
omtrent de wii ze, wdarop wii ziging van het reglement of
oïtbinding der instelling tot stand komt.

c. \íii ziqingen in statuten of reglement kunnen alléén tot
stand komen, wönneer zoowel de vertegenwoordiging der
leden als die der deelnemers-geneeskundigen en die der
deelnemers-opothekers ofz'onderlii k zich er voor verklaren.
Oelukt het niet tot overeenstemming te komen, dan wordt
de beslissing aan een scheidsgerecht opgedragen.

r) Voor toclichtlng wordt vcm'czcn oaar de handdtngu van dc 59ste algoeoe vcrgaderirg dcr
Nedsludcóc oaatschapptj tot bcvoÍdciag dcr goeclkust. verscheaeo ia het Nrderlaodsch tiidschriÍt
woor gcnekuudc van 190E, ll, bl, 352. Het geheele rapport i! verkrijgbaar bii Scheltema ca Holkema.
Uitgevers tc ÀEltcrdaE,

!\

-156-



d. Het reglement mag geen bepèlingen bevatten, welke om redenen
von godsdienstigen, politieken of dergeliiken dörd een beletscl kunnen
vormen als lid of deelnemer tot het fonds toe te treden.

e. De rechten en verplichtingen von de leden en vàn de dcelnemers
moeten reglementair worden vastgelegd.

/, Het reglement moet bepalingen bevatten omtrent het aannemen en
ontslog van leden en deelnemers,

g. In het reglement moet worden voorgeschreven hoe eventueel voor-
kornende geschillen worden beslecht.

i. De huishoudeliike inrichting moet in het reglement worden omschreven.

lll. Bestuur.
a. Aan het hoof d van het ziekenf onds moet een finantieel-

belangeloos bestuur staon.
ó. Hct bestuur moet geliikeliik ziin sömengesteld uit personen, die uit

en door de leden, zoowel als uit en door de deelnemers-geneeskundigen
en uit en door de deelnemers-apothekers, worden gekozen, bii voorkeur
ter ziide gestöan door buiten beide partiien staonde personen. l) De leden
van het bestuur, die tevens dcelnemers ziin, vormen een geneeskundig-
pharmaceutische commissie,

c. De bestuursleden moeten periodiek aftreden.
d. Het bestuur moet rekening en verantwoording doen van ziin beheer.

lV. Leden.
a. Er moet een welstandsgrens worden bepaald, waarboven

het toetreden of aanbliiven als lid van het ziekenfonds niet
mogelii k is. Deze grens wordt voor gezinnen en alleenstaande
personen afzondcrliik vastgesteld.

6, Er mogen geen bepàlingen bestaan, waardoor zii, die niet behooren
tot een bepaold beroep, of tot een bepaalden godsdienst, of tot een
bepaalde politieke richting, worden uitgesloten.

c. Als regel moeten slcchts gezonde personen ols lid van het zieken-
fonds worden aangenomen,

d. Zieken moeten onder bepoolde voorwaarden door hct bestuur kunnen
worden döngenomen,

e. Bil toetreding als lid boven een zekeren leeftiid kan door het bestuur
verhoogde contributie worden vastgesteld.

/. Als regel moeten nict enkele leden von een gezin, maar steeds-
alle leden van een gezin gezamenliik in het fonds worden opgenomen.

q. De leden moeten vrij zij n in de keuze uit de, aan het
Íonds ve rbonden, deel ne'mers.

19. De overgang von een lid van den eenen op een onderen deelnemer
moet aan zekere voorwaarden gebonden ziin.

i. Candidoat-ledcn moeten zelf zich mondeling of schrifteliik bii het
bestuur ö6ngeven,

l, De contributie moet per week vooruit betaald worden.
/, De contributie moet per lid en per gezin worden vastgcsteld,

l) Dczc pcrroacl hcbbcu iu h.t bcstuur skchts cn advirccrcDdc !t.8,

I

I
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m. Het bedrag der contributie moet aön periodieke her-
ziening worden onderworpen.

n, De rechten, aan het lidmaatschap verbonden, behooren no een
bepaalden termiin na de inschrijving in te gaan.

o. Ceenerlei ziekte mag v6n behandeling vanwege het
ziekenfonds worden uitgesloten.

p. Er mogen geen beperkende bepalingen zil n, wat be-
treft den duur der behandeling.

g, Als regel behoort een ziekenfonds in de verloskundige hulp te
voorzien of tegemoet te komen.

r. \íaar mogeliik, moet het ziekenfonds in hulp door specialisten
voorzien,

s. De leden zijn verplicht, behoudens in urgente gevallen, de hulp
der deelnemers vóór een bepaald uur in te roepen.

Í. Leden, die door ziekte of ongeval niet aan huis gebonden zijn
behooren den dokter op het spreekuur te bezoeken.

V. Deelnemers.

a. Àlle geneesheeren en apothekers, te goeder naam en
faam bekend, wier gewone werkkring zich over het gebied
van het ziekenfonds uitstrekt, moeten het recht hebben als
deelnemer tot het ziekenfonds toe te treden; de geneesheer
hetzii als huisarts, hetzii als specialist.

6, De deelnemers-huisartsen genieten als honorarium een
vGSt bedrag per op hun naam ingeschreven persoon en per
iaar, behoudens afzonderlijke vergoeding voor door het be-
stuur te bepalen verrichtingen.

c, Het sub Vb. bedoelde bedrag moet aan periodieke her-
ziening onderworpen worden.

d, Bii de periodieke herziening mag dit bedrag niet dalen
beneden een reglementair vast te stellen minimum.

e. Het honorarium der deelnemers-apothekers behoort te bestaan uit
een vergoeding voot geleverde geneesmiddelen volgens een door het
bestuur vast te stellen tarief, benevens een bepaald bedrag per op hun
noam ingeschreven persoon en per jaar.

f. Het loatstgenoemde bedrag wordt aan periodieke herziening onder-
worpen.

g. Bii de periodieke herziening mag dit bedrag niet dalen beneden

een reglementair vast te stellen minimum.
É. De uitkeering van het honorarium aan de deelnemers heeft plaats

per drie maanden, hetzij aan de instelling, hetzii aan een openbare kas,

niet door middel van fondsbeambten, en in elk geval zonder eenigerlei
reductie.

i. Ten name van één deelnemer-huisarts mogen bii de fondsen, voor
welke hii wcrkzaam is, gezamenliik niet meer dan een nader te bepalen
getal personen worden ingeschrcven,

*. Aan de deelnemers mag geen garantie, in welken vorm ook, worden
gegeven,
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/. De spreekuren worden bii huishoudeliik reglement geregeld.
m. ln het algemeen is geen beperking in het voorschriiven van genees-

middelen geoorloofd. ln biizondere gevallen beslist het bestuur.
n. De honoreering der specialisten geschiedt per week-, maand- oÍ

driemaand-kaart, volgens een door het bestuur vost te stellen tarief,
behoudens afzonderliike vergoeding voor door het bestuur te bepalen
verrichtingen.

Het in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde bedrag moet aan
periodieke herziening onderworpen worden,

Bii de periodieke herziening mag dit bedrag niet dalen beneden een
reglementair vast te stellen minimum.

o. De deelhemers moeten vrii ziin in het à.rnnemen en
bedanken van leden, het laatste onder bepaalde, door het
bestuur vast te stellen voorwaarden.

p, De verbintenis van een deelnemer aan het ziekenfonds legt hem
geenerlei beperking op in het zich verbinden aan andere ziekenfondsen
of in het uitoefenen van porticuliere of gemeentepraktiik enz.

VI. Beambten.
(Àdministrateur, Boden, Klerken, enz.)

a. De beambten worden door het bestuur oongesteld op een vdst
salaris; zii genieten als zoodonig geen aanbrengpremie, tantièmes of
extra-belooning in welken vorm ook;

ó. De beambten worden benoemd op een door het bestuur vast te
stellen instructie;

c. Colporteurs mogen niet oan het fonds zijn verbonden.

VIL Staat van het ziekenfonds.
a. De gelden van het ziekenfonds mogen uitsluitend

gebruikt worden voor het doel, als omschreven in Ia.
ó. Er behoort een reservekos te ziin, welke een bepaald bedrag per

ingeschreven persoon niet màg overschriiden;
c. Het reglement moet bepalen, in welke gevallen de reservekas mag

worden aangesproken.

I

CONCLUSIËN.

À. Ceen nieuw ziekenfonds worde door de betrokken
afdeeling goedgekeurd, dat niet aan de gestelde voor-
waarden voldoet,

Op grond van de in vele afdeelingen genomen bindende besluiten,
dat geen lid der maatschappii zich mag verbinden aón een nieuw op te
richten ziekenfonds, voordat de statuten en reglementen door de afdeeling
ziin goedgekeurd, hebben de afdeelingen der Nederlondsche maatschappij
tot bevordering der geneeskunst het volkomen in hun macht om te zorgen,
dat niet anders dan goed ingerichte ziekenfondsen wcírden opgericht;
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8. Ten opzichte van de bestaande ziekenfondsen moeten
ernstigc pogingen worden gedaan de aangetoonde gebreken
te verbeteren of op te heffen.

Door het verschoffcn van inlichtingen, door bespreking, door corres-
pondentie, door het optreden van afdeelingsbesturen en ofdeelingsraden,
desnoods door publieke bespreking, moet het daarheen geleid worden, dat
vele ziekenfondsbesturen er toe komen, de inrichting van hun instellinq
grondig te herzien. Bii eventueele herziening kunncn dan de afdeelings-
radcn hun voorlichting verstrekken.

C. In groote gemeenten is het wenschelii k, dat de genees-
kundig'en, die bii ziekenfondsen aongesloten zij n, zich
vereenigen

Dergeliike plaatseliike,,vereenigingen van ziekenfondsdoktoren", als
onderdeel der afdeelingen, kunnen door eendrachtige samcnwerking een
grooten invloed ten goede uitoeÍenen, Zelfs de exploitotiefondsen moeten
dan ten slotte het hoofd buigen.

D. Op plaatsen waar, trots de onder I en C aongewende
pogingen, de ziekenfondsbesturen onwillig gebleken ziin
verbeteringen in den geest der gestelde voorwaarden aan te
brengen, en op plaatsen, wöor nog geen ziekenfonds bestaat
en de behoeÍte daaraan zich doet gevoelen, moet van den
kont der betrokken afdeelingen (leden) der maatschappii het
initiatief genomen worden tot het oprichten van een zieken-
fonds, Eat aan de gcstelde voorwaarden voldoet,

E. Hct instcllen van stoatstoezicht op de ziekenfondsen.
De commissie is van oordeel, dat de ziektebehondeling veilig aan het

particulier initiatief zou kunnen worden overgelaten en een ziektever-
zekeringswet zich uitsluitend zou kunnen bezighouden met eene geldeliike
uitkeering bii ziekte, wanneer tevens bedoeld staatstoezicht op de zieken-
Íondsen werd ingcstcld.

De algemcene vergadering noodigt het hoofdbestuur uit, werkzaam te
ziin in ovcreenstemming met de boven uitgedrukte wenschen, hetgeen
o. m, kan geschieden:

a. door de afdeelingen aàn te sporen, bii dc goedkeuring
van nieuwe oÍ gewiizigde ziekenÍondsen rekening te houden
met de in het rapport uitged5ukte voorwaarden, waGraon
een goed ingericht ziekenfonds behoort te voldoen;

ó. door de afdeelingen tc wii zen op de wenscheliikheid van
verbctering der bestaande ziekenfondsen, overeenkomstig
het onder I gezegde;

c. door de afdeelingen, die daarvoor in aonmerking komen,
opmerkzoam te maken op de voordeelen, die verbonden zii n

dön de oprichting van plaotseliike,,vereenigingen van
ziekenfondsartscn", als onderdccl van de afdeelingen;

d. door de ofdeelingen (leden) der maotschappii in over-
weging te geven het initiatief te nemen tot het oprichten
van ziekcnfondsen, dic aan de gestclde voorwa6rden vol-
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doen, op plaatsen wdör gcen ziekenÍonds bestaat en de
behoefte daoraan zich doet gevoelen en op plaatsen, w66r
de best.uren der ziekenfondsen onwillig zii n gebleken de
inrichting hunner fondsen in overeenstemming te brengen
met de gesteldc voorwaarden;

e. door zich tot de regeering te wenden met het verzoek,
oÍzonderliik ecn wetteliike regeling von en een stèotstoezicht
op de zickenfondsen in het leven te roepen in den geest van
de in dit röpport genoemde voorwaarden, onafhankeliik van
een eventueel in te voeren ziekteverzekeringswet'

2 Ahcmccn bindcndc bcrluitcn.

De statuten der Maatschappii bepalen in artikel 22 op welke
wiize een besluit kan worden genomen, waaraan alle leden der
Maatschappii verplicht ziin zich te houden. Zulk een besluit -
een algemeen bindend besluit, in tegenstelling met een bin-
dend besluit eener afdeeling (zie bl. 146) - verkriigt eerst
kracht, indien het bii referendum door '1, der uitgebrachte
stemmen wordt aangenomen.

En bestaan twee zulke algemeen bindende besluiten. Een er
van ziet op de ziekteverzekeringsinstellingen voor den midden-
stand, een op ziekenfondsen.

Het eerste luidt aldus:

"Dc ledea der Nedcrlandsche maatcchappti tot bevorderiag der
geaecrtunrt verblndcn zich, dircct nöch ladlrcct, nondellng aöch
achrifteliik, met zlekteverzekeringrmaatschappiien voor den middea-
ctand of daarnedc door het hoofdbcotuur gelilk tc atellea iartelliagen,
overeeakomatc[ tot het verleenen van geneeskuadige hulp aan haar
vcrzekerden aan te gaatr, te beatendlgen of voor te berelden."

Omtrent deze zaak zie men overigens het hoofdstuk over
.Ziekteverzekering voor den middenstand", bl. 134.

Het tweede, meer bekend onder den naam van het algemeen
bindend besluit, heeft ziin ontstaan te danken aan de wantoe-
standen op ziekenfondsgebied. Een literotuuropgöve van het
ontstaan van dit bindend besluit te geven zou te uitgebreid
worden of onvolledig en daarom is hiervan bii dit hoofdstuk
ofgezien.

Reeds in tal van afdeelingen woren in de eerste tien iaren
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na 1900 bindende besluiten €Jenomen ten opzichte van zieken-
fondstoestanden. Met de ziektewet in het vooruitzicht en
steunend op de algemeen door de artsen erkende wenscheliike
voorwaarden, (zie bl. 155) lag het voor de hand een algemeen
bindend besluit te nemen, \Maaraan alle leden der maatschappii
zich hadden te houden.

Dit geschiedde in 1912. Het besluit omvatte vier eischen aan
nieuw op te richten ziekenfondsen te stellen en wel wat betreft
de vrij e artsenkeuze, den bestuurseisch, de wel-
standsgrens en de af te geven verklaringen (r.g.n.
ziekenbriefies). Dit besluit werd na eenige iaren anders
geredigeerd en luidt nu als volgt:

Àrt. l. Dc ledea van de Nederlandsche maattchappii tot bevorderilg
der geaeeakanet verblnden zich op geen enkele wiize medc te werkea
aaa ecr uitgeelotca zlekeafonds. Onder ,ziekenfonde" wordt tevens
verataan elke door het hoofdbertuur daarmede gelijk tc rtellen
lnstelling.

Àrt. 2. De ledea van de Nederlandsche maatachapp{ tot bevordering
der geneeskuaot vcrbindcn zich aan de verzekerden van eea ult-
geslotcn ziekenfoads sleóta geaeerkandlge hulp te verleelen op de
voorwaarden, die door het hoofdbegtuur ziia vastgcrteld.

Àrt. 3. Ultgesloten ziekenfoadsea ziir ile zlekeafoadeeo, in wier
statntetr niet aan de volgende hoofdvoorwaarden voldaan ler

le. a. dat alle huleartsen, die te goeder naalr eE faam bekend
ziin en wier gewone werkkring zich ultstrekt over het
gcbied vaa het ziekenfonds of ovcr ecn deel daarvan,
het recht hebben alr deelnemer toe tc tredenl

b. dat alle rpeclalicten. die te goeder traam er faam bekend
ziit, het recht hebben als deelneme! toc tc tredell

c. dat de verzekcrdca de vtiie keuze hebbea uit de rub a
en b geaoemde gcneeakundlgen voor zooveÍ deze met
de keuze genoegcn aoeaen,

2e. dat ia het bestnnr ca la de algemeene vergaderlng noch aan
de leden, noch aaa de apothekerr. noch aan eea dezer
groepen verecalgd met derdea, eer grootere nacht is toe-
gekcnd dan aaa de geneeskundigenl

!h. dat, ten genoege vaa het hoofdbestuur der Ned. maatschappii
tot bevorderlng der geaeeskunat. voor gczlnaea en alleel-
etaande lrersoner plaataeliik eea welctandsgreaa ls bepaaldl

{e. dat uitdrukkeliik ls bepaald, dat de geaeesheerea aiet ge-
dwongen wordea verklaringen af te gcven ontrent arbeldt.
ongeochlktheid van zlekenÍoqdsleden, dlc onder hun bchan-
deling ziia of geweeat zlin.
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Àrt. {. In afwiildng vaa het ln het voorgaaadc art. bepaalde, gelden
de zlekeafoadaca, die op I Sept. 1912 bertonden, alet als sltgeiloten
ziekeafoadren, zoolarg zïi niet ter medewerldng aaa dc uitvoerlag van
cen ziekteverzekeringewet of door aadere omctandigheder zoodanig
gereorganieeerd wordea, dat art. 6 op hen wordt toegepast.

DE ZIEKENFONDSEN EN DÀÀRMEDE DOOR HET HOOFD-
BESTUUR GELIJK TE STELLEN INSTELLINGEN, MET \ilELKE
DE NEDERLÀNDSCHE MÀÀTSCHÀPPIT TOT BEVORDBRING
DER GENEESKUNST EEN OVEREENKOMST GESf, OTEN HEEEI,
GELDEN TEN OPZICHTE VÀN DIE GENEESKTINDIGEN,WIER
RECHTSPOSITIE BI' DE OVEREENKOMST GEREGELD IS, IN
GEEN GEVÀL ALS UITGESLOTEN.

Àrt. 5. Hct hoofdbestuur kan in bijzondere gevallen, op verzoek
van de betrokken afdeeling, tiidelilk dispensatie van een of meer der
voorafgaande bepalingen verleenen.

Àrt. 6. Ecn volgena dtt besluit niet uitgealoten zlekenfoadr kan
door een algemeen blndead besluit of door het hoofdbeatuur goed.
gekeurd blndead beslult van een afdeeling uitgeslotea wordea.

Vii bevelen den Nederlandschen arts, zelfs al heeft hii geen
ziekenfondspraktiik, ten sterkste aan zich van deze zaken goed
op de hoogte te stellen.

Zoodra een ziekteverzekeringswet tot stand komt in ons land,
zal een deel van elke particuliere praktijk omgezet worden in
z.g.n. ziekenfondspraktiik; bovendien zal het handhaven van al
deze besluiten moeten leiden tot een verbetering van verkeerde
toestanden op het gebied van het ziekenfondswezen en deze
verbetering zal zoowel onze patiënten als ons zelf ten goede
komen.

Voor de biizonderheden en overwegingen, welke tot deze
besluiten hebben geleid, zii verwezen naar de in het Ned. Tiid-
schrift voor geneeskunde en de Handelingen voorkomende lite-
ratuur der laatste tien iaren ongeveer, terwiil het \í e r k p I a n
op ziekenfondsgebied hieronder een algemeen beeld geeft
van de uitwerking van het algemeen bindend besluit.

3. ïlrcrkplan op ziekcnfondrgcbicd.

Volgens de besluiten van de algemeene vergaderingen, ge-
houden in 1912, 1913 en 1914, is het werkplan der Maatschappii
op ziekenfondsgebied als volgt vastgesteld.
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Door het algemeen bindend besluit van 1912 (zie bladziide
162), mogen de leden niet deelnemen aan nieuw opgerichte
ziekenfondsen, die niet aan de bii het bindend besluit gestelde
voorwaarden voldoen en, tengevolge van het vóór eenige iaren
aangenomen huishoudeliik reglement, mogen zij op ziekenfonds-
gebied van welken aard ook, niet gaan deelnemen aan een
onderneming, een rechtspersoonliikheid bezittend lichaam of
instelling, tenzii zii daartoe de goedkeuring van het hoofdbestuur,
gehoord de besturen der organisaties en van de betrokken
afdeeling, verworven hebben. De uitvoering van deze bepaling
zal het in de praktiik mogeliik maken dat een arts, die aan
ziekenfondsen wil gaan deelnemen, daartoe niet persoonliik dit
voor elk geval aan het hoofdbestuur behoeft te vragen.

Bovendien mag geen lid individueel of collectief gacn mede-
werken aan de uitvoering v6n overeenkomsten, welke ten doel
hebben geneeskundige hulp te verleenen aan leden van'door
de maatschappii of door haar afdeelingen uitgesloten zieken-
fondsen of daarmede geliik te stellen instellingen.

In tal van afdeelingen ziin door de Maatschappii eigen zieken-
fondsen opgericht en in de overige aÍdeelingen zullen wellicht
nog eigen ziekenfondsen worden opgericht, welke alle leden
der Maatschappii, en zelfs candidaat-leden, als deelnemers toelaten.

Het gevolg hiervan is, dat een jong arts, die zich vestigt,
niet meer verplicht is zich tot besturen van ziekenfondsen te
wenden met het verzoek om aangesteld te worden, maar zich
ziekenfondspraktiik zal kunnen verwerven, omdat hii lid is der
Maatschappii.

Het bezit van eigen ziekenfondsen heeft bovendien voor de
geneeskundigen dit voordeel, dat indien een particulier zieken-
fonds of zelfs een volgens de eischen van een ziektever-
zekeringswet ingericht ziekenfonds onvoldoende voorwaarden
aanbiedt, de artsen de ziekenfondsbehandeling niet behoeven
te staken, daar zii zelf ziekenfondsen hebben opgericht, welke
openstaan voor degenen, die door middel van een wekeliiksche
contributie geneeskundige hulp wenschen te ontvangen. Boven-
dien kunnen de artsen hierdoor, hetzii door middel van hun

eigen ziekenfondsen, hetzii op andere wiize door middel van

hun organisaties, overeenkomsten met verschillende instellingen
op ziekenfondsgebied en dus ook met de door de wet in het
leven geroepen instellingen sluiten. Het bezit van eigen zieken-
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fondsen zal ook er toe biidragen, dat de geneeskundigen in
andere ziekenfondsen betere voorwaarden zullen kunnen bedingen,
dan indien zii de ofdeelingsziekenfondsen niet achter zich hadden.
De onderdeelen der algemeene afdeelings-ziekenfondsen zullen
maken, dat ook de plattelandsgeneesheeren niet ondergeschikt
ziin aan de besturen van ziekenfondsen, die in hun gemeente
worden opgericht.

Het bezit van eigen ziekenfondsen en de gelegenheid om
overeenkomsten te doen sluiten door de Maatschappij met
verschillende soorten van rechtspersoonlijkheid bezittende.instel-
lingen, maakt den geneesheer onafhankeliik van ziekenfondsbe-
sturen, tracht op den duur de vriie artsenkeuze tot algemeenen
regel te maken en is een krachtig hulpmiddel tot handhaving
van de welstandsgrens.

In de toekomst zullen waarschiinliik in vele plaatsen de orga-
nisaties der geneeskundigen zich ook belasten met het toezicht
bp de in-, af- en overschrijvingen in de andere ziekenfondsen
en met de zorg voor het wegnemen van billiike grieven en het
onderzoeken van allerlei minder aangename ervaringen in de
uitoefeningen der ziekenfondspraktiik.

De orgonisaties trachten tevens de individueele verbintenissen
van artsen aan ziekenfondsen en daarmede geliik te stellen
instellingen te vervangen door overeenkomsten, te sluiten door
de Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst.
In de allereerste plaats moet getracht worden zooveel mogeliik
algemeene afdeelingsziekenfondsen en biizondere ziekenfondsen
op te richten,

De geneeskundigen verlangen geen stem in het bestuur van
die rechtspersoonliikheid bezittende instellingen, die met de
Maatschappii een overeenkomst willen aangaan, wiil de be-
palingen van die overeenkomsten van dien aard ziin, dat er
geen persoonliike banden bestaan tusschen de verzekerings-
instellingen en de behandelende geneesheeren en deze slechts
te maken hebben met hun eigen vakorganisatie.

De bedoeling is, dat de overeenkomsteri op tweeërlei wiizen
kunnen worden opgemaakt en wel zoodanig, dat de verstrekking
van geneeskundige hulp en daarmede verband houdende zaken
door een algemeen afdeelingsziekenfonds geschiedt of zoodanig,
dat de Nederlandsche maatschappii tot bevordering der genees-
kunst zich alleen voor de geneeskundige behandeling verbindt,
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\Maarbii de rechtspersoonliikheid bezittende instelling zich op
andere wiize van pharmaceutische hulp zol moeten voorzien.
De bedoeling bii deze soort overeenkomsten is, dat er zooveel
mogeliik naar gestreefd zal worden ook goede pharmaceutische
hulp aan de te behandelen personen te doen verstrekken, wat
niet beter zal kunnen geschieden don door een overeénkomst,
die de rechtspersoonliikheid bezittende instelling sluiten kan met
de Nederlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie.

Bii de overeenkomsten, die door een afdeelingsziekenfonds
worden uitgevoerd, en deze overeenkomsten zal men steeds in
de eerste plaats tot stand trachten te brengen, is de positie
der geneeskundigen voldoende gewaarborgd, omdat voor hen
praktisch geen verschil zal bestaan tusschen de verzekerden
van het afdeelingsziekenfonds zelf en de verzekerden, die zii
volgens de overeenkomst, door de Maatschappii met zulke
instellingen gesloten, moeten behandelen.

De overeenkomsten, gesloten door de Maatschappii, doch niet
uit te voeren door een afdeelingsziekenfonds, moeten bepalingen
bevatten, die de vriie artsenkeuze, de vaststelling en handhaving
van een welstandsgrens en een behoorliike wiize van honoreeren
waarborgen.

De Maatschappii hoopte op den dag, dat een ziekteverzeke-
ringswet in ons land in werking treedt, overal eigen ziekenfondsen
te hebben. Daarmede wilde zii in de toekomst bereiken, dat de
geneeskundige hulp voor hen, die wettelijk verplicht zijn tot
ziekteverzekering, slechts verkregen zou worden door aansluiting
bii een afdeelingsziekenfonds, biizonder ziekenfonds of Iangs den
weg van een overeenkomst met de Nederlandsche maatschappii
tot bevordering der geneeskunst.

\il/ot nu deze afdeelingsziekenfondsen meer in het biizonder
betreft, zii het volgende opgemerkt:

In vele groote en kleinere steden van ons vaderland hadden
de geneeskundigen reeds sedert vele iaren in samenwerking
met de apothekers ziekenfondsen, \Maarvan het bestuur meestal
uitsluitend uit artsen en apothekers bestond. Bovendien bezaten
zeer vele geneeskundigen, die op dorpen gevestigd ziin, een
eigen ziekenfonds, dat eenvoudig beschouwd moet worden als
een andere wiize van bezoldiging van den dokter dan in de
particuliere praktiik gebruikeliik is.

I
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De meeste plattelandsgeneesheeren stelden zich reeds sedert
jaren beschikbaar als huisarts voor minvermogenden, indien deze
per week een kleine biidrage betaalden, welke gewoonliik door
een bode aan huis werd afgehaald.

Voor de geneeskundigen vormen deze twee groepen van
ziekenfondsen een soort bezit en tevens een instelling, die hun

een vast inkomen waarborgt.
Toen in ons land door verschillende politieke partiien de

wenscheliikheid van een ziekteverzekeringswet op hun programma

werd gezet, vreesden vele gèneeskundigen, dat in de toekomst
dit bezit hun zou worden ontnomen en dat zii bii de invoering
der wet verplicht zouden worflen om datgene te doen, wat
zii tot heden in hun eigen ziekenfondsen v riiw illig gedaan
hadden. Zij vreesden bovendien, dat hun positie in de zieken-
fondsen, die na het in werking treden van een ziektewet zouden
worden opgericht, een minder aangename en zeker een minder
onafhankeliike zou ziin, dan die zii in hun eigen ziekenÍondsen
innemen. Deze vrees was gegrond op de ervaring, welke bii
de invoering van de ziekteverzekeringswetten in Duitschland
en Oostenriik door de artsen aldaar is opgedaan. Vele onzer
geneeskundigen zagen dan ook in, dat getracht moest worden
deze eigen ziekenfondsen in de toekomst te behouden en dat
het zelfs gewenscht was te trachten, bii het in werking treden
van een ziektewet overal dergeliike ziekenfondsen te bezitten.
Door sommige politieke personen was reeds de wenscheliikheid
geuit, de wetteliik ingerichte ziekenfondsen te doen beheeren
door de arbeiders zelf; door de geneeskundigen werd daar-
tegenover betoogd, dat in een ziekenfonds drie groepen van
belanghebbenden ziin : geneeskundigen, apothekers en verzeker-
den, en dat het dus billiik was deze drie groepen in het bestuur
te doen vertegenwoordigen.

Het bestuur der centrale organisatie, dat belast was met de
taak afdeelingsziekenfondsen op te richten, begon dus onmiddel-
Iiik in Àugustus 1913 met pogingen tot het oprichten van zieken-
fondsen in alle afdeelingen der Maatschappii, als eigendom der
Maatschappii, waarbii op den voorgrond geplaatst werd de
bestuurseisch, genoemd in het olgemeen bindend besluit.

Overal waar ziekenfondsen waren, die door geneeskundigen
en apothekers bestuurd werden, werd getracht deze om te zetten
in afdeelingsziekenfondsen oI in het afdeelingsziekenfonds te
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doen opnemen en overal waar doktersfondsen waren, werd
getracht deze een onderdeel van de afdeelingsziekenfondsen te
doen uitmaken. Bii de afdeelingsziekenfondsen der Maatschappii
staat bovendien op den voorgrond:

dat alle geneeskundigen, die lid ziin van de Maatschappii en
alle apothekers, die lid ziin van de Nederlandsche maatschappii
ter bevordering der pharmacie, het recht hebben aan het fonds
deel te nemen;

dat er een welstandsgrens is, die na riipe overweging. op grond
van plaatseliil«e omstandigheden is vastgesteld;

dat de geneeskundigen en apothekers niet meer dan een
maximum aantal verzekerden op hun naam mogen inschriiven;

dat de verzekerden volkomen vrii ziin uit de deelnemers een
keuze te doen;

dat daarentegen ook de geneeskundigen en apothekers in het
algemeen recht hebben een verzekerde te weigeren;

dat den deelnemers der afdeelingsziekenfondsen geen andere
beperkingen worden opgelegd in het recht tot uitoefening van
praktiik of tot het aannemen van betrekkingen, dan welke hun
reeds door statuten en huishoudeliik reglement van hun Maat-
schappii ziin opgelegd;

met andere woorden: de afdeelingsziekenfondsen der Maat'
schappii ziin zoodanig ingericht, dat zii zooveel mogeliik be-
antwoorden aan de in het algemeen wenscheliike voorwaarden,
als zoodanig vastgesteld 6 Juli 1908. (Zie bladz. í55).

De afdeelingsziekenfondsen ziin gevestigd in de hoofdplaats
van een afdeeling en de doktersfondsen ziin er meestal als
onderdeel aan verbonden; dat wil zeggen, dat deze laatste
zich hebben te gedragen naar de statuten en reglementen van
het afdeelingsziekenÍonds en dat de artsen wel zelf de ont-
vangsten administreeren en den bode betalen, doch de verdere
administratie der uitgaven, ziinde de verschaffing van specialis-
tische hulp, brillen en breukbanden, reservevorming en de bii-
drage aan de organisaties, n.l. het C, O. en de S. O,, overlaten
aan de hoofdadministratie, volgens plaatseliike overeen te komen
regelen.

Daar zooals hierboven reeds gezegd is, de Maatschappii voor
haar werkplan op ziekenfondsgebied het bezitten van eigen
ziekenfondsen niet kan missen, heeft men het niet volkomen
van de meerderheid in een afdeeling willen laten afhangen of
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er een eigen ziekenfonds van de Maatschappii in een afdeeling
zou gevestigd ziin. Indien de meerderheid in een afdeeling geen

afdeelingsziekenfonds wenscht op te richten, doch een aantal
geneeskundigen in die afdeeling wenschen wel voor een zieken-
fonds der Maatschappii werkzaam te ziin, dan kunnen deze met
elkander een z.g.n. biizonder ziekenfonds oprichten. Dit kan,

indien het voldoet aan de eischen welke boven ziin genoemd,

evengoed eigendom der Maatschappii worden en de rol van een
afdeelingsziekenfonds vervullen. Zoodra dit biizondere ziekenfonds
zich zoover heeft uitgebreid, dat de afdeeling het wil omzetten
in een afdeelingsziekenfonds, zal dit moeten geschieden.

Zoowel de algemeene afdeelingsziekenfondsen als de biizondere
ziekenfondsen zijn verplicht tot uitvoering van die overeenkomsten,
welke door de Maatschappii gesloten worden met de bedoeling,
dat zii door een afdeelingsziekenfonds zullen worden uitgevoerd.
Het spreekt echter vanzelf, dat de belanghebbenden bii het tot
stand komen van die overeenkomsten een zeer grooten invloed
hebben.

Elke arts, die zich vestigt in een gemeente en lid is van de
Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst

wordt door het bestaan van deze afdeelingsziekenfondsen in de
gelegenheid gesteld ziekenfondspraktiik te kriigen. Tells ziin er
maatregelen genomen, dat ionge artsen reeds kunnen deelnemen
vóór dat zii lid ziin, indien zii zich slechts als condidaot-lid
hebben aangemeld; zii bliiven dan voorloopig deelnemer totdat
over hun toelating is beslist.

Alg e meene Afdee I i ng szieke nfondsen.

Àlkmaar en Omstreken.
Alphen en Omstreken.
Àpeldoorn en Omstreken.
Breda en Omstreken.
Delft en Omstreken.
Deventer en Omstreken,
Dordrecht en Omstreken.
Goeree en Overflakkee.
Couda en Omstreken,
's-Gravenhage en Omstreken.
Haarlem en Omstreken.
Haarlemmermeer en Omstreken.

's-Hertogenbosch en Omstreken,
Leiden en Omstreken.

Purmerend en Omstreken.
Schiedam en Omstreken,
Schouwen en Duiveland.
Tilburg en Omstreken.
Voorne en Putten.
\íageningen en Omstreken.
'\íalcheren.

Vest-Friesland.
Voerden en Omstreken,
Zaanlond.
Zuid-Limburg.
Zutphen en Omstreken.
Zwolle en Omstreken.
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Bijzondere Ziekenfondsen,

Baarn. Loosduinen.
Bloemendaal, Nijmegen,
Groningen (Stad). (Ziekenhulp). Vassenaar.
Groningen (Buitengemeenten). Zalt-Bommel.
Hoeksche Vaard,

Door de Maatschappij gesloten contracten:

l. Controct Utrecht met de ziekenfondsen:
,,Voorzors", ,,St. Liduina", ,,\íiikbelang", ,,Ziekenzorg", allen te Utrecht.
,,Rotterdomsch Ziekenfonds", te Rotterdam.
,,Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds", te Amsterdom.

2, Contract met de N.V. ,,Vereen. Nederlandsche Rubberfabrieken Doorwerth".
8. Controct met den Bond van Rotterdamsche Ziekenfondsen.
l. Contract Leiden met de zieker,fondsen:

-Toevlucht in den Nood", te Leiden.
,,Amsterd. Levensverz. Genootschop en Ziekenfonds", te Àmsterdam.
,,Nederlandsch Algemeen Ziekenfonds", te Àmsterdam.
,,Ziekenfonds Burger Zieken- en BegrafenisÍonds", te Den Haag.

,,Hulp der Menschheid", te Leiden.
,,Rotterdomsch ZiekenÍonds", te Rotterdam.
,,Vooruit", te Leiden.

,,Zost in den tiid'i te Leiden.

,,Àlgemeen Ziekenfonds voor Leiden", te Leiden,
5. Contract met den Bond van Haagsche ZiekenÍondsen.
8. Contract Delft met ziekenfondsen:

,,Ziekenzory", te Delft.
,,Tot Nut van 't Algemeen", te Delft.
,,Tot Algemeen Nut", te Delft,
,,Algemeen Ziekenfonds DelfC', te Delft.
,,Ziekenfonds van Dr. Keulen", te Delft.
,,Amsterd. Levensverz. Cenootgchap en Ziekenfonds", te Amsterdam.
,,Nederlondsch Algemeen Ziekenfonds Amsterdam", te Àmsterdam.

?. Contract met het ,,Ziekenfonds voor den Àrbeidenden Stand", te Deventer.
8, Contract met de N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, te Appingedam.
0. Contract der Maatschappii, optredende voor alg. afd. Ziekenfonds Haarlem

met ziekenfondsen:

,,Amsterd. Levensverz. Cenootschap en Ziekcnfonds", te Amsterdam.

,,Nederlandsch Àlgemeen Ziekenfonds", te Àmsterdam.

,,Rotterdamsch Ziekenfonds", te Rotterdam.

-Ziekenzorg", te Haarlem,

10. Contract met het Ziekenfonds ,,Enkhuizen", te Enkhuizcn,
ll, Contract met de rechtspersoonliikheid bezittende instelling ,,Onderling

Belang", te Hoorn.
12. Contract met de rechtspersoonliikheid bezittende instelling ,,Volksbelong",

te Hoorn.
18. Contract met de Société Céramique, te Maastricht,
l{, Contract met de ,,Vereeniging tot ondersteuning bii ziekte", te Schagen.
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HOOFDSTUK IV

De instellingen der Maatschappij.

1. OnderrteuninSrfondr
tot oodcrrtcuoiag vao bchocÍtigc Luortgcoootcn co wcduwon cu roindcr.

jrrigc wcczeo dor Nodorlaadrchc martrchappij tot
bovordoriag dor gooccrhunrt.

Dit fonds werd in 1871 door de22ste algemeene vergadering
te Vinschoten opgericht. Het voorstel daartoe werd in 18ó9
gedaan in de 20ste algemeene vergadering te Rotterdam door
het hoofdbestuur op initiatief van ziin Voorzitter Dr. Ramaer
te Zutphen, die dus als de stichter kan worden beschouwd.

Het eerste rapport der commissie, die in 1871 werd benoemd,
verscheen in 1874 met een financieel overzicht, dat liep over
de iaren 1872 en 1873.

Vijfjaarlijksch overzicht van de ontvangsten en uitgaven,
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Viifiaarliiksch overzicht van het aantal ondersteunde behoeftige
kunstgenooten en weduwen,

\íeduwen

1873
1878
1883
1888
1893
1898
1903

1908
1913
1918

De weduwen en weezen kunnen geen ondersteuning erlangen,
zoo haar echtgenoot of hun vader niet tot ziin dood of tot het
neerleggen ziiner praktiik of betrekking lid is geweest van de
Maatschappii, tenzii in de laatste levensiaren onmacht tot betaling
der iaarliiksche contributie oorzaak is geweest van het eindigen
van het lidmaatschap.

Een bepaald recht op ondersteuning kan niemand doen gelden.
De ondersteuning wordt verleend in den vorm van een iaarliiksche
biidrage of van een biidrage in eens.

De commissie van beheer bestaat uit viif personen, leden der
Maatschappii, waarvan één door het hoofdbestuur en vier door
de algemeene vergadering worden gekozen. faarliiks treedt één

dezer leden af, doch is terstond herkiesbaar.
Elke afdeeling kiest uit haar midden een correspondent en

meestal, althans in kleinere afdeelingen, zijn de penningmeesters
der afdeelingen tevens correspondenten van het ondersteunings-
fonds. Een zeer groot aantal leden der Maatschoppii dragen bii
aan dit fonds, dat verder ook giften ontvangt. Toch bliikt de
behoefte aan meerdere en hoogere biidragen gewenscht te ziin.

In haar jaarverslag over 1914 zegt de commissie:

,,Nog altiid meent de commissie reden te hebben om zich te
beklagen over gebrek aan medewerking van vele leden der
Moatschappii.

Cewoonliik kunnen haar ondersteuningen het bedrag van
f 200, - niet overschriiden. De nood der aanvraagsters moet
wel buitengewoon hoog ziin, wanneer de commissie vriiheid zal

0
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1

1

1

6
8
1

2
1

1

6
8

16

24
27
36
52
65
bU

Kunstgenooten
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I

vinden om boven dit bedrag te gaan. Dàn bedragen haar
ondersteuningen voor een geheel iaar slechts twee-honderd-
viiftis-gulden.

\iíanneer de leden der Maatschappii eens zouden trachten,
zich voor te stellen, hoeveel er geleden zal worden in de
doktersgezinnen, voor welke de hulp der commissie wordt
ingeroepen en hoe gering de leniging van al dat leed moet ziin,
waar slechts zoo kleine steun kan worden verleend, - dan
zouden die leden toch wel hun beurzen iets ruimer openen,
omdat zii, in de weduwen en weezen hunner kunstbroeders,
hun eigen stand hebben op te houden."

Terwiil de commissie opnieuw het ondersteuningsfonds aan-
beveelt, richt zii zich nog biizonderliik tot jubileerende ambt-
genooten en tot hen, die van de hulp hunner kunstgenooten
hebben geprofiteerd.

Het verslag der commissie in dit iaar uitgebracht (T. 1921,1,
bl. 3445) bii het 50-iarig bestaan van het ondersteuningsfonds
kunnen wii ten zeerste ter lezing aanbevelen.

2. De Boekorij.

De bibliotheek der Maatschappii wordt bewaard in de Univer-
siteits-bibliotheek te Àmsterdam, aan welke zii op bepaalde
voorwaarden in bruikleen is afgestaan. Deze voorwaarden ziin
opgenomen in het huishoudelijk reglement der Maatschappii.

Het gebruik der boeken in- en buiten het bibliotheekgebouw
wordt aan ieder vergund, overeenkomstig de voor de Univer-
siteitsbibliotheek geldende voorwaarden. Bii geliiktiidige aan-
vragen hebben echter de leden der Maatschappii den voorrang.

Deze bibliotheek bevat voornameliik werken van Nederland-
sche schriivers over geneeskunde en hare hulpwetenschappen;
voorts de geneeskundige werken, door buitenlanders in ons land
en ziin koloniën uitgegeven, benevens alle geschriften, die met
betrekking tot ons land en ziin koloniën, uit een geneeskundig
oogpunt belangriik ziin te achten.

faarliiks stelt de algemeene vergadering een som beschikbaar
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voor den aankoop von werken en verder wordt de bibliotheek
aangevuld door schenkingen.

De bibliothecaris moet iaarliiks een verslag indienen omtrent
de aanwinsten der boekerij, welk verslag in het Nederlandsch
tiidschrift voor geneeskunde en in de handelingen der Maat-
schappii wordt opgenomen.

Leden der Maatschappii wordtaanbevolensteeds
een exemplaar hunner pennevruchten aan de boeke-
rii af te staan.

3. Sociaal-mcdirchc Bibliotheek

Deze bibliotheek berust op het bureau van den secretaris-
penningmeester, Raadhuisstraat 20, Àmsterdam, en staat onder
ziin beheer. Op aanvrage aan den secretaris-penningmeester
kunnen de leden der Maatschappii hieruit werken te leen kriigen.
Sociaal-medische pennevruchten worden ook daar gaarne ten
geschenke ontvangen.

4. De Handclingcn dcr Nederlandrchc maatrchappii tot
bevordering dcr geneerkunat

De Handelingen der Maatschappii verschiinen in het Neder-
landsch tiidschrift voor geneeskunde, maar ziin ook voor de
leden afzonderliik verkriigbaar à f 2.- per iaar, mits zii iaarliiks
vóór 1 fanuari daartoe den wensch te kennen geven aan den
secretaris-penningmeester der Maatschappii onder toezending
van het genoemde bedrag. De toezending bii abonnement ge-

schiedt geregeld na elke van de Maatschappii uitgaande publi-
catie in het tiidschrift. Elk lid der Maatschappii, dat niet ge-
abonneerd is op het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde,
heeft het recht de. handelingen der Maatschappii te ontvangen
mits het iaarliiks v óór 1 f anuari schrif teliik aanvrage
doet bii den secretaris-penningmeester van de
Maatschappii.
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5. Het infornatic.bureau voor Ncdcrland.

Op aanstichting van wiilen collega Dentz te Helmond heeft
de Maatschappii het informatie-bureau opgericht. Deze instelling
heeft in den tiid van haar bestaan veel nut afgeworpen. De
secretaris-penningmeester der Maatschappii is tevens de direc.
teur van het bureau.

Het informatie-bureau vefleent alleen hulp aan en door leden
of candidaat-leden der Maatschappij.

Àanbeveling verdient het voor een goeden gang van zaken
kennis te nemen van onderstaand reglement.

RECLEMENT VÀN HET INFORMATIE.BUREAU
DER NEDERLANDSCHE MAÀTSCHAPPU TOT BEVORDERINC

DER OENEESKUNST.

Aewijzigd ingevolge de besluiten der algemeene vergaderingen van luli 1905

te Amsterdam, van 6 luli 1908 te Rotterdam en van de buitengewone
algemeene veryadering van 28 en 29 Àpril 1915 te Utrecht.

Art. 1. Het informatie-bureau heeft ten doel oan praktizeerende geneesheeren

tot de praktiik bevoegde plaatsvervangers te verschaffen.

Art, 2. De aanvragende artsen, zoowel alil de plaatsvervangers, mocten lid
der maatschoppii ziin, of zich als zoodanig hebben aangemeld,

Àrt. 3. De leiding van het informatie-bureau berust bii den te Àmsterdam
wonenden directeur, Een commissie van twee leden, von wie er één te Am-
sterdam moet wonen, ten einde den directeur zoo noodig te kunnen vervangen,
vormt met hem het bestuur.

Àrt. 4. Ieder, die, ter verkrijging van een plaatsvervanger, de hulp van het
informatie-bureou inroept, ontvöngt een vrogcnlijst, welke ten behoeve der
administrotie onmiddellii k ingevuld franco aan het inÍormatie-bureau moet
worden teruggezonden, telkenmale vergezeld v6n een postwissel, groot
twee gulden vilftig cents (12.60), wdarvan het ontvangbewils hem tot kwiiting dient.

Art. 6. Alle aanvragen, welke telegrafisch antwoord van den directeur ver-
eischen, moeten met betaald antwoord aon den directeur gericht worden,

Art, 6. Ieder geneesheer, die als plaatsvervonger bii het bureau in aan-
merking wenscht te komen, ontvangt op ziin aanvröag een vragenliist, welke
hii, na invulling, franco aan het informatie-bureàu moet terug zenden, vergezeld
van een postwissel à vilf gulden (f f,-1, ter tegemoetkoming in de admini-
stratiekosten. Door deze storting, woaÍvön het ontvangbewiis hem tot kwiiting
dient, kon hii zich gedurende de eerstvolgende twaalf maonden als plaots-
vervönger ingeschreven beschouwen. Degene, die gedurende het geheele iaar
ziiner inschriiving niet als plaatsvervanger is opgeroepen, ontvangt het gestorte
bedrag van f 5.- terug.
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Art. 7. De bii het informatie-bureau ingeschreven plaatsvervanger is verplicht
bii aanvragen om proktiik-waarneming, welke rechtrtreeks bii hem inkomen, den
aanvrager te verwiizen naar het informatie-bureau en den directeur daorvon
onmiddelliik kennis te geven, opdat deze, na ontvàngst der aanvraag, den bc-
trokken plaatsvervanger voor deze praktiik-waarneming zoo mogelij k aanwiist.

Art. 8. De voorwoorden voor plaatsvervanging zijn, behalve vergoeding voor
reiskosten 2e klasse, heen en terug, f 12.60-i 16.- daags, benevens vriie kost
en inwoning. ln biizondere omstandigheden kan het honorarium bii onderling
overleg gewiizigd worden.

Art'9, De berekening van het honorarium, bedoeld inart.S,geschiedtalsvolgt:
li(/anneer een plaatsvervanger 's morgens vóór 12 uur aankomt, en dan oan

den arbeid gaat, of wanneer hij 's avonds na 6 uur vertrekt, na vooraf den
gonschen dag praktisch werkzaam te ziin geweest, moet hem in beide gevallen
Í 12.50-f 16.- worden uitbetaald.

De plaatsvervanger mag biigevolg allcen den dag van aankomst en dag van
vertrek in rekening brengen, wönneer hij daarvan meer dan de helft ten behoeve
van den door hem vervangen collega heeft gewerkt.

Àrt. 10. Het informatie-bureau draagt geen verantwoordeliikheid.

Art. 11. Het informatie-bureau verstrekt geen mededeelingen omtrent gedrag

oÍ kundiqheden der plootsvervongers, Vel wordt, desverlangd, aan belong-
hebbenden opgegeven, waar de betrokken geneesheer geneeskundig is gevormd

en of hii en, zoo io, waar hii werkzcam is geweest.

Art. 12, Het bestuur van het infcnmatie-bureou stelt olle schrifteliik ingekomen
klachtcn in handen von den betrokken afdeelingsraad, ol zoo deze ontbreekt,
van den betrokken districtsraad, Na de uitspraak van dien raad beoordeelt het
bestuur, of in dcn vervolge de belangen van den betrokkene nog zullen worden
behartigd.

Hieronder volgen de vragenliisten door plaatsvervangers en

aanvragers in te vullen
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VRAGENIJJST
voor hen, die bii het bureau wenschen ingeschreven te worden,

om voor plaatsvervanger in aanmerking te komen.

Naam en voornamen?

Nouwkeurig adres?

Datum van geboorte?

Godsdienst ?

Àan welke universiteit(en) hebt gii
gestudeerd ?

Aon welke universiteit hebt gii ud
titel(s) verworven? en wanneer?

Ziit sii assistent J a. Bii wien ?
gewcest? | ó. Vanneer?

Hebt gii
reeds

als arts a, Zoo io,voorwien
en wanneer?

ó. Neen.
praktii

wdargenomen
k
?

Vaart gij reeds I a. Zoo ja, waar?
gevestisd? | ó. Neen.

Kuot gij wiclrijdco?

Kuot gij uotorrijdca?

Ziit gii reeds lid van de Ned. Mii. tot
bev. der geneeskunst? 1)

Vel wclLoo drtum on voor hoclaag
rt.lt 8ij U bcrchiLbaar?

Verklaart gii in te stemmen met de voor'
waarden van het informatie-bureau ?

Datum: Ha ndteeken i n g : (vooral duidoliiL).

l) De aowagcadc artso, zoowcl els de plutsvwugss Eoet@ ttd dcr maatróappl, zlrn. of zlch ab
zoodaaig aaooddco. (AÍl.ZlE hulsh. rcgl. dcr EaatlchlPPlr.)
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VRAGEIYLIJST
voor hen, die een plaatsvervanger noodig hebben.

Naam en voorletters
'\íoonplaats

van den aan-
vrager:I

Op wclLcn deg co tot .a Ect wclLcn
deg wcnrcht gij cca plretrv.rvrDs.r
tr hcbbon?

Van welke afdeeling onzer Maatschappij
ziit sii lidT

Doet gii Uw prak-
tijk per:

a. auto?
ó. riituis ?
c. motorfiets?
d. riiwiel ?

Houdt gii apotheek,
assistentie ?

met of zonder

Om welke reden verlangt
gij een plaatsvervönger

a, ziekte?
ó.afwezigheid?

Hebt sii wenschen aangaande den
godsdienst van den ploatsvervanger?

Hebt gii bezwaar tegen een vrouwelijk
orts als plaotsvervangster?

Verklaart gii in te stemmen met de voor-
waarden van het informatiebureau?

Datum: (vooral in tc vullcn). Ha n dtee ken i n g: (vooral duidrliiL).
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6. Informeticburcau voor Ncdcrlandrch Oort-Indië

Ook dit bureau is te Amsterdam gevestigd. De secretaris-
penningmeesten der Maatschappij is tevens de directeur van
het bureau,

Het bureau heeft ten doel om aan aÉsen inlichtingen te ver-
schaffen over de volgende aangelegenheden in Nederlandsch
Oost-lndië:

1. vestiging als praktizeerend arts;
2. den militairen geneeskundigen dienst;
3. den burgerliiken geneeskundigen dienst;
4. plaatsvervanging;
5. overname van praktiik;

en heeft een telegram-code met het soortgeliik informatiebureau
te Semarang van den Bond van geneesheeren in Nederlandsch
Oost-lndië.

Zie bovendien bii: De Commissie van advies inzake Indische
geneeskundige aangelegenheden. (Zie bl. 189.)

7. Het maatrchappclijk fondr.

Door de Maatschappii is bii haar reorganisatie in 1903 opge-
richt een maatschappeliik fonds ter bestriiding van buitengewone
uitgaven tot verdediging van de belangen van den geneeskun-
digen stand. Uit de gewone inkomsten van de kas der Maat-
schappii moeten aan dit fonds iaarliiks vierduizend gulden
worden toegevoegd. Uit dit fonds ziin o.a. bestreden de kosten
voor de oprichting der centrale organisatie.

Ter bereiking van het met het maatschappeliik fonds beoogde
doel kan onder meer 6an de leden der maatschappii, die zich
voor de keuze geplaatst zien, eigen materieel belang ten offer
te brengen of het algemeen standsbelang der geneeskundigen
te schaden, een toelage in de door hen geleden finantieele
schade worden verstrekt. Over zoodanige toelage beslist het
hoofdbestuur, gehoord de centrale commissie voor de beroeps-
belangen.
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& Dc Raad van Berocp.

Dit lichaam bestaat uit viif leden, dat zich zelf verden con-
stitueert. De leden worden voor den tiid van vijf jaren gekozen
door de algemeene vergadering. Deze verkiezing geschiedt uit
een alphabetische voordracht, opgemaakt door het hoofdbestuur.
De voordracht bevat de namen van ten minste drie candidaten
voor elke opengevallen plaats. Op deze voordracht zal tevens
de naam van elken candidaat worden vermeld, die vóór I
Februari door 5 afdeelingen bii het hoofdbestuur wordt aan-
bevolen. Drie leden er van vormen een quorum, evenwel met
dien verstande, dat de zaak door alle viif leden moet worden
beslist, indien de drie leden van het quorum niet tot een vol-
komen eenstemmigé uitspraak komen.

De raad van beroep is verplicht de volgende klachten en
geschillen in behandeling te nemen en te beslechten:

1. geschillen met een districtsraad;
2, geschillen, waarin uitspraak is gedaan door een af-

deelingsraad of een districtsraad, maar welke binnen
twee weken in beroep worden gebracht door een
der rechtstreeks betrokkenen,

Bii haar beoordeeling van een zaak kan de raad van beroep
zich laten biistaan door den rechtsgeleerden raadsman der
Maatschappii; indien een der. rechtstreeks betrokkenen het
eischt moet de raad dit doen.

Bovendien beslist de raad van beroep in de volgende zaken:

f . indien twiifel heerscht bii welk college een geschil
moet worden aangebracht, wiist de raad van beroep
het college aan;

2, indien een raad (afdeelings- of distnictsraad) om
redenen van onbeduidendheid weigert een geschil of
klacht te onderzoeken. De raad van beroep kan de
zaak dan alsnog aan den betrokken raad opdragen;

3. indien niet is getracht een vergelijk te treffen tusschen
beide partiien, spreekt de raad van beroep de nietig-
heid uit van de uitspraak van den afdeelings- of
districtsraad. Àlleen in geschillen met een districts-
raad wordt de nietigheid door het hoofdbestuur uit-
gesproken;
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4. 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 afdeelings- of districtsraad.

Ten slotte dient de raad van beroep voor het hoofdbestuur
en voor de algemeene vergadering in de volgende gevallen
als adviseerend lichaam:

waar gehandeld wordt in striid met statuten en reglementen
door:

een afdeelingscommissie ;

een onderafdeeling;
een afdeelingsraad;
een afdeelingsbestuur ;
een afdeeling;
elke andere commissie;
een lid van het hoofdbestuur;
het hoofdbestuur.

Bovendien worden klachten, welke het bestuur der Riiksver-
zekeringsbank brengt ter kennis van het hoofdbestuur ter fine
van advies naar den raad van beroep gezonden.

9. Dc centrale commirrie voor de beroeprbelangen.

Deze commissie bestaat uit drie leden, en tevens uit één
plaatsvervangend lid, gekozen door de algemeene vergadering
uit de leden der Maatschappii.

De taak der commissie is zich voortdurend op de hoogte
te houden van toestanden en zaken van maatschappeliik-genees-
kundigen aard (voor zoover dit niet aan de organisaties is op-
gedragen) en zii is bevoegd daartoe de noodige inlichtingen in
te winnen bii de afdeelingen en haar besturen en afdeelings-
raden, die dan gehouden zijn inlichtingen zoo volledig mogeliik
te verstrekken.

Zii stelt het hoofdbestuur van haar bevindingen in kennis en
geeft hieraan, ook ongevraagd, advies. Bovendien brengt de
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centrale commissie iaarliiks vóór 1 Àpril aan de olgemeene
vergadering verslag uit en is aan die vergadering verantwoor-
ding schuldig.

Deze commissie staat in betrekking tot het Nederlandsch
tiidschrift voor geneeskunde in dien zin, dat de leden als zoo-
danig zitting hebben in den raad van redacteuren en aldaar
een adviseerende stem hebben.

Verdeeling van de werkzaamheden ÍusscÀen de Huisartsen-
Organisatie en de Centrale Commrssie.

Het bestuur der H.O. en de C.C. ziin overeengekomen, hun

werkzaamheden onderling aldus te verdeelen:
De punten, genoemd bii de huisartsenorganisatie (zie bl. 196),

die meer samenhangen met de praktiik van den huisarts, zullen
door de C.C., indien leden der Maatschappii zich tot haar
wenden met vragen, welke deze punten betreffen, naar het
bestuur der H.O. worden verwezen.

De andere daar genoemde punten, welke niet zoo onmiddelliik
in verband staan met de praktiik van den huisarts, doch meer
de nevenwerkzaamheden van den algemeenen practicus betreffen,
zullen door de C.C., indien daarbii belanghebbende leden zich
tot haar wenden, niet zonder meer naar het bestuur der H.O.
worden verwezen, doch in overleg met haar worden behandeld.
Hierbii kunnen aan de hand der voorkomende feiten belang-
riike beginselen worden vastgesteld, doch bii verschil van op-
vatting zal de meening van de H.O. beslissend moeten ziin.
Door elkander geregeld op de hoogte te houden van de voor-
komende vraagstukken zullen de beide commissies van elkanders
ervaring gebruik kunnen maken. Vraagstukken, die op groote
schaal moeten worden behandeld, biiv. rondvragen, zullen
voortaan beter door het bestuur der H.O. met haar daartoe
ingericht bureau kunnen worden ter hand genomen.

-182-



10. Dc blijvcndc commiuic ia zakc dc praktirchc vorming
van dcn gcnccrheca

(Literotuur: T. 190ó, l, bl. 1546; T. 1906, I, bl. 1166; Il, b|.613; T. 1909. I, bl.
357; ll, bl. 630; T.1910, I, bl. 809; ll, bl. 612; T.1911, I, bl.1864, 2117; ll, bl.

ó10; T. LgLz, l, bl. 1600; T. 1914, I, bl. 1603.)

Deze commissie is ontst66n naar aanleiding van het voorstel
der afdeeling Zeeuwsch Vlaanderen, O.D., aan de 56ste alge-
meene vergadering te Àmsterdam in 1905, welk voorstel als
volgt luidt:

De algemeene vergadering verzoekt het hoofdbestuur een commissie
te benoemen, die zich belast met het somenstellen van een ontwerp-
regeling ter vcrkrijging der artsbevoegdheid in Nederland.

Naar aanieiding van het op verzoek van het hoofdbestuur
door den heer Dr. F. H. Schreve uitgebrachte praeadvies en
de gehouden discussies werd door bovengenoemde algemeene
vergodering besloten tot het instellen van een commissie inzake
de praktische vorming van den geneesheer en inzake het voort-
gezet geneeskundig onderwiis 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 laatst gehouden
algemeene vergadering werd besloten zich tot de faculteiten
te wenden met verzoek er bii de klinische hoogleeraren op aan
te dringen, dat er een min o[ meer officieele band zou gelegd
worden tusschen hen en de leiders van niet-academische zieken-
huizen, waarin candidaat-artsen werkzaam kunnen ziin.

11. De bliivonde commirrie in zake voortgezct
geneerkundig ondcrwijr.

Onder de middelen, waardoor de Maatschappii tracht haar
doel te bereiken, wordt ook genoemd het bepalen van haar
aandacht aan de regeling van het voortgezet theoretisch en
praktisch geneeskundig onderwiis aan artsen.

Hiertoe bestaat de commissie in zake voortgezet geneeskundig
onderwiis.
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De commissie bestaat uit een onbeperkt aantal leden.
Het lidmaatschap der commissie wordt door het hoofdbestuur

aangeboden aan den regeerings-afgevaardigde voor het inter-
nationale comité voor voortgezet geneeskundig onderwiis; de
overige leden worden door het hoofdbestuur benoemd. Een
dezer leden moet een hoogleeraar ziin aan een der Neder-
landsche universiteiten.

Een tweede lid wordt door het hoofdbestuur uit ziin midden
aangewezen. EIk der andere leden wordt gekozen uit een voor-
dracht van twee personen, die elke vereeniging tot het geven
van artsencursussen in Nederland het recht heeft aan het hoofd-
bestuur aan te bieden. De benoeming geschiedt voor den tiid
van 5 iaar, behalve voor de eerste en derde genoemde per-
sonen; de aftredende leden ziin herkiesbaar.

De commissie geeft aan het hoofdbestuur kennis van het
oprichten van elke nieuwe vereeniging tot het geven van artsen-
cursussen, die in de termen valt zich in de commissie te laten
vertegenwoordigen.

De taak der commissie bestaat uit het zich op de hoogte
stellen van alles wat het voortgezet geneeskundig onderwiis
betreft en het bevorderen van dit onderwiis door het oprichten
en in stand houden van artsencursussen, artsendagen en andere
instellingen op dit gebied.

Zii adviseert gevraagd of ongevraagd het hoofdbestuur, in
alle zaken die voor het voortgezet geneeskundig onderwiis van
belang kunnen worden geacht, en geeft inlichtingen €r voor-
Iichting aan afdeelingen of aan een groep van leden over alle
zaken, die het voortgezet geneeskundig onderwiis betreffen.

De commissie dient iaarliiks een verslag van haar werkzaam-
heden bii het hoofdbestuur in.

Sedert eenige jaren worden in enkele plaatsen artsencursussen
gehouden, n.l. te Àmsterdam, 's-Cravenhage, Leiden, Rotterdam
en Utrecht.

Dat deze cursussen in een behoefte voorzien bliikt wel uit
het aantal deelnemers. De iaarliiksche biidrage tot het biiwonen
van zulk een cursus is verschillend, terwiil de wiize waarop deze
cursussen worden gegeven deze is, dat verschillende specialisten
een bepaald onderwerp behandelen,. zoo mogeliik door demon-
straties toegelicht.

De Commissie inzake voortgezet geneeskundig onderwiis
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behartigt deze zaak in haar geheel, en doet daarvan geregeld
mededeeling in het Ned. tiidschrift voor geneeskunde, terwiil
elke cursus weer zijn plaatseliiken secretaris-penningmeester heeft.

Mede ten dienste van het voortgezet geneeskundig onderwiis
nam de algemeene vergadering in 1917, op voorstel der ofdee-
ling Niimegen en O., geamendeerd door het hoofdbestuur, het
volgende besluit (T. 1917. II. 1802):

,,De algemeene vergadering stelt een bedrag van 500 gld. ter beschikking
van het hoofdbestuur om uit die som elke afdeeling, die er behoefte aan
heeft, tegemoet te komen in de kosten, die aan het houden vön weten-
schappeliike spreekbeurten zijn verbonden.

Zii noodigt het hooÍdbestuur (desgewenscht de commissie van voort-
gezet geneeskundig onderwiis gehoord) uit, een liist saam te stellen van

sprekers, bereid een of meer onderwerpen in de afdeelingen te behandelen
en deze liist, met vermelding der opgegeven onderwerpen, in het tiidschriÍt
bekend te maken."

Voor het eerst werd zulk een liist gepubliceerd inT.1921,1.923.

12 Commirrie voor rociaal.hygiënirche aangelegcnhcden.

(Literatuur: T. 1918, I, 1430; li,7027; T. 1919, l, 2003; T. 1920, I, LOZL,2262.)

Krachtens een besluit der 68e algemeene vergadering in 1917,
werd door het hoofdbestuur een commissie ingesteld belast met
het onderzoek naar de mogeliikheid en wenscheliikheid van het
instellen van een bliivende commissie voor sociaal-hygiënische
aangelegenheden.

Deze commissie bracht in 1918 rapport uit, waarin zii tot de
slotsom komt, dat een dergeliike commissie alleszins recht van
bestaan heeft, terwiil zii als mogelijke taak der commissie het
volgende opgeeft:

1o. De commissie zal moeten bevorderen de studie der sociole hygiëne.
Zii zal het initiatief moeten nemen tot de bestudeering van verschillende
vraogstukken.

De commissie kan zulks zoo noodig doen gemeenschappeliik metandere
, corporaties.

2o. De commissie verzamelt de rapporten en uitgaven van andere
vereenigingen.
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30, Zii adviseert het hoofdbestuur commissies te benoemen ter be-
studeering van bepaalde onderwerpen op sociaal-hygiënisch gebied.

4o. Zii seeft prae-adviezen over adressen aan de regeering in zoke
sociaal-hygiënische wetgeving.

5o. Zii verricht zelfstandig onderzoekingen en enquétes op sociaal-
hygiënisch gebied, Zii moet dus de bevoegdheid hebben onderwerpen in
studie te nemen'

60. De commissie organiseert cursussen en voordröchten over sociaal-
hygiënische onderwerpen.

Op de 69e algemeene vergadering werd met algemeene
stemmen op acht na besloten, dat het hoofdbestuur een alsboven
bedoelde commissie zou benoemen. Aldus geschiedde en de
commissie werd 8 December 1918 geinstalleerd.

ln 1920 bracht de commissie een rapport uit over medisch
schooltoezicht in verband met het ontwerp-lager-onderwiiswet;
aan de hand van haar overwegingen sprak zii dezen wensch uit:

1o. dat het medisch schooltoezicht op de lagere scholen verplichtend
worde gesteld;

2o, dat het medisch schooltoezicht door medische ambtenaren worde
uitgeoefend;

3o, dat het medisch schooltoezicht een tok van dienst van Staats-
toezicht op de volksgezondheid vorme en als zoodonig worde toegevoegd
aon het departement van Arbeid;

4o, dat een regeling worde getroffen, die op de wiize, als boven aan-
gegeven, een organisch geheel schept.

Dit iaar werd een rapport uitgebracht over het hooger onderwiis
in sociale geneeskunde en sociale hygiëne.

De conclusies van dit röpport - \,r/at een zeer uitvoerig
overzicht von het onderwerp geeft vooral ook van buitenlandsche
toestanden - ziin deze:

1o. Viizising von het hooger onderwiis in gezondheidsleer is dringend

noodzakeliik.
2o. Deze reorganisotie zal de microbiologie en de technische hygiëne

op den achtergrond, de sociale geneeskunde en -hygiëne op den voor-
grond moeten brengen'

3o, Dit is te bereiken door: a. het oprichten van leerstoelen voor sociale
geneeskunde en -hygiëne aan olle universiteiten; b. deze leerstoelen

verband te doen houden met de praktiik.

Het tweede gedeelte van dit rapport behandelt biizondere op-
leiding voor geneeskundige ambtenaren en is zeer lezenswaardig,
vooral om de zeer uitgebreide behandeling van \Yat op dit
gebied in andere landen ïverd gedaan.
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De commissie heeft een kaartenstelsel oangelegd van titels
betreffende literatuur op sociaal-geneeskundig en sociaal-
hygiënisch gebied. Op aanvroge bii den bibliothecaris der com-
missie verschaft deze inlichtingen op het gebied dezer literatuur.

13. Commiuie inzake medirche atatirtiek.

(Literatuur: T. 1907, l, À, 894; II, A, ó84; T. 1908, Il, À, 407; T. 1909, ll, À,5?6;
T.1910, ll, A,477; T.1911' 1,8,1443; T. 1912, I,B,lO47, T.1915, I,649; T.1916, l, B,

1661; ll, 8,2212;T.rgl7, ll, A,129; T,1918, l,B,lzOL; T.1921,1, 8,1602,3196.)

Op voorstel van het hoofdbestuur werd in 1907 dit voorstel
aangenomen:

,,De algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op een
commissie in te stellen voor medische beroepsstatistiek."

Omdat het nut hiervan niet zoo dadeliik werd ingezien, moge
hier de destiids daarbii gegeven toelichting van het hoofd-
bestuur volgen:

De statistiek is een wetenschap, die van geneeskundige ziide
recht heeft op steun, omdat zii voor de volksgezondheid en ook
voor de medici zelf 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 iuist in den laatsten tiid
daarin een kentering is gekomen, getuige o.ö, het tuberculose-
vraagstuk, de stukken van Bruinsma, Broeksmit, enz.

Die kentering in de hand te werken is het doel van het
voorstel.

Het hoofdbestuur behoeft bii de motiveering van ziin voorstel
slechts te wijzen op het groote wetenschappeliike nut, dat goede
statistieken omtrent de sterfte aan en het voorkomen v6n ziekten
als tuberculose, kanker, diphtherie, syphilis, diabetes, iicht,
nephritis, acute pneumonie, arthritis rheumatica, enz., hebben.
Die statistieken kunnen voor de volksgezondheid van onschat-
baren dienst ziin. Het instellen van een commissie, die zich
onledig houdt met het samenstellen van een dergeliike statistiek,
ligt dan ook op den weg der Nederlandsche maatschappii tot
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bevordering der geneeskunst, die de bevordering der genees-
kundige wetenschap en kennis in haar vaan draagt.

Àfgezien van dit groote wetenschappeliike nut, geeft de
medische beroepsstatistiek tevens een behoorliik antwoord op
verschillende vragen, welke ons beroep als zoodanig direct of
indirect raken. Zii leert de meerdere of mindere morbiditeit der
verschillende beroepen kennen en geeft antwoord op de vrögen
of het aantal zieken per mille en per iaor afneemt, hoe groot
het aantal ziektedagen per geval is, hoeveel patienten per mille
bevolking per iaar 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 ziekenhuizen worden verpleegd, hoeveel de
gemiddelde verplegingsduur per patient bedraagt enz.; vragen
wier beantwoording voor gemeente- en armbesturen, voor zieken-
Íondsen enz., o.a. met het oog op de finantieele draagkracht,
van het grootste nut ziin.

Voor een dergeliike commissie ligt een ruim en nuttig arbeids-
veld braak, welks ontginning ongetwiifeld groote voordeelen
zal opleveren.

Het hoofdbestuur stelt zich voor een commissie van 5 personen

te benoemen, die een werkprogram ontwerpt, bouwstoffer vet-
zamelt en bewerkt en daaruit haar conclusies trekt.

De commissie zii een bureau voor medische beroepsstatistiek.
Het hoofdbestuursvoorstel werd niet zonder discussie aan-

genomen.
Reeds spoedig werd het woord ,,beroepsstatistiek" veranderd

in ,,statistiek" en in 1910 deelde de commissie mede, dat zii
zich als taak voorstelde op te treden:

1e. verzamelend en reglementeerend alles, wat verspreid
bewerkt wordt, opdat uniforme bewerking verkregen worde van
de onderwerpen, die nu door verschillende onderzoekers vaak
op verschillende wiize worden opgevat en behandeld;

2e, adviseerend, wanneer een willekeurig lid der Maatschappii
een statistisch onderzoek wil ter hand nemen;

3e. raadgevend en steunend, wanneer er in de Maatschappii
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.
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Het mag niet ontkend worden, dat de commissie in de eerste
jaren van haar bestaan zeer weinig belangstelling der genees-
kundigen ondervond. ln 1915 begon de commissie, waarin reeds
verschillende mutaties hadden plaats gevonden, oan een onder-
zoek naar den stand der ziekenhuizen in Nederland, dus een
algemeene statistiek der ziekenhuisbeweging,

Hieromtrent ziia sindsdien belangrijke resultaten door de
commissie medegedeeld, welke men kan vinden in de boven dit
hoofdstuk vermelde literatuuropgave na 1915,

14. De Commirie van Adviee inzalrc lndirche
geneeckundige aangelegenheden.

Door het hoofdbestuur is aan de 66ste algemeene vergadering
het voorstel gedaan, de commissie inzake de voorziening in de
geneeskundige hulp en die inzake de voorziening in de verlos-
kundige hulp in de Ned. Oost-lndische koloniën, welke beide
commissies ingevolge het besluit van de 60ste algemeene v€t-
gadering te Leeuwarden werden ingesteld, samen te smelten
tot een commissie van advies inzake Indische geneeskundige
aangelegenheden, die het hoofdbestuur daarover zou hebben te
adviseeren en die tevens door haar samenstelling zou waarborgen
de samenwerking tusschen de Maatschappii en den Bond von
geneesheeren in Ned. Oost-lndië. De bedoeling was het om deze
commissie uit viif leden te doen bestaan; het lidmaatschap dier
commissie aan te bieden aan den vertegenwoordiger van genoem-
den Bond, aan den vertegenwoordiger van de Nederlandsche
vereeniging voor tropische geneeskunde en van de afdeeling
tropische hygiëne van het koloniaal instituut, terwiil de twee
overige leden, ieder met een zittingsduur van twee iaar, door het
hoofdbestuur zouden worden aangewezen.

De secretaris van deze commissie is bereid a lg e m e e n e
inlichtingen te geven over geneeskundige werkkringen in Neder-
landsch-lndië.

§Zat meer in het bijzonder den militair geneeskundigen dienst
betreft worden inlichtingen, ook over opleiding met steun van
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den lande, verstrekt door de 8e afdeeling van het departement
van Koloniën,

Voor den burgerliik geneeskundigen dienst worden inlichtingen
verstrekt door de 9e afdeeling van het departement van Koloniën,
terwiil wii hiervoor tevens verwiizen naar de geregelde oproe-
pingen in de staatscourant en de geneeskundige tiidschriften.I)

15. De organiratier in de Maatrchappij.

Krachtens artikel 25 a. van het huishoudeliik reglement (zie

bl. 24) kunnen er biizondere organisaties worden opgericht met
een eigen reglement en bestuur. Zii ziin ingesteld om de taak
van algemeene vergadering en hoofdbestuur te verlichten; om
groepen van geneeskundigen, die biizondere belangen hebben, die
belangen binnen de Maatschoppii zelf te doen behartigen, zonder
medezeggingschop van anderen, die daarmede niet direct te
maken hebben. Tot heden bestaan er twee zulke organisaties.

' A. De huisartsen-organisatie met het centraal orgaan.

Tot voor eenige iaren waren de ziekenfondsgeneesheeren der
Nederlandsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst
niet afzonderlijk georganiseerd en hadden zii bii de behandeling
van onderwerpen op ziekenfondsgebied geen grooteren invloed
dan de andere leden der Maatschappii, die niet aan ziekenfondsen
verbonden zijn, zooals hoogleeraren, ambtenaren, directeuren van
ziekenhuizen, assistenten, particuliere en rustende geneesheeren.
In sommige afdeelingen kwam het dan ook wel voor, dat bii de
behandeling van ziekenfondszaken de in een vergadering aan-
wezige ziekenfondsgeneesheeren door de andere werden over-
stemd; ook gebeurde het herhaaldeliik, dat een groot deel der
Ieden het onaangenaöm vond, dat op de vergadering altiid een
groot gedeelte van den tiid werd besteed aan de bespreking
van ziekenfondszaken, die hen niet interesseerden. Vooral in

r) Dc rcdactlc heft aÍgelm ve c@ ultvocrlgc publlettc van dc huidtgc voosurdco, oodat Eag

wordo rEgoonco, dat derc rpocdtg na hct voclrtlaeo vu hct artreobocklc zoud@ bltikca vqoudcrd tc zli!.
ztc T. 1921, ll, blL, 1?t,

-190-



-.1
I

I
I

groote afdeelingen ontstond daardoor de wensch, de zieken-
fondsgeneesheeren afzonderliik te kunnen biieenroepen; hier-
voor is toen getracht in de afdeelingen onderafdeelingen ter
behartiging vön het ziekenfondswezen op te richten. Deze
onderafdeelingen ziin toen echter slechts in een viiftal afdeelingen
tot stand gekomen.

Ter uitvoering van het algemeen bindend besluit I912 bleek
het meer en meer in den boezem van het hoofdbestuur en van
diens adviseerende colleges, dat het noodzakeliik was overal
eigen afdeelingsziekenfondsen te hebben, tot welker oprichting
reeds de 59ste algemeene vergadering in 1908 te Rotterdam
had aangespoord; dat er een nouwer band moest worden gelegd
tusschen de ziekenfondsgeneesheeren, en dat men, wilde men

het den geneeskundigen mogeliik maken de besluiten der Maat-
schappii na te komen, over ruimere geldmiddelen moest kunnen
beschikken dan tot heden het geval was. Bii de uitwerking van
de plannen in deze richting, was het duideliik, dat de uitvoering
van dit groote werk niet kon worden opgedragen aan het hoofd-
bestuur, maar dat het noodig was daarvoor een afzonderlijke
werkcommissie te benoemen, die bezoldigd zou worden, omdat
de leden daarvan zeer veel tiid aan de uitvoering van die
plannen zouden moeten besteden en dit noodzakeliik moest
leiden tot schade in hun particuliere praktiik. In de 63ste alge-
meene vergadering van Juli 1913, te Breda gehouden, werd
besloten overal afdeelingsziekenfondsen en bijzondere zieken-
fondsen op te richten, eigendom der Maatschappii, en waarvan
de statuten en reglementen door het hoofdbestuur moesten
worden goedgekeurd. Daarnaast zou aan verschillende instel-
lingen op ziekenfondsgebied gelegenheid worden gegeven met
onze Maatschappii overeenkomsten aan te gaan. De vereeniging
van deze ziekenfondsen tot een organisch geheel en de ver-
eeniging van de ziekenfondsgeneesheeren in Nederland met
het bovengenoemde doel, alles binnen de Nederlandsche moat-
schappii tot bevordering der geneeskunst, vormde een instelling,
genaamd: de Centrale Organisatie van ziekenfondsen.
Aan het hoofd van die organisatie werd de bovengenoemde
werkcommissie geplaatst, die in de eerste plaats belast werd
met het bevorderen van de oprichting van bovengenoemde
ziekenfondsen en in de tweede plaats met het voorbereiden
van de te sluiten overeenkomsten op ziekenfondsgebied.
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De centrale organisatie had in de afdeelingen haar vertegen-
woordigers. De taak van de vertegenwoordigers der C. O.
bestond in hoofdzaak daarin, dat zii het bestuur der C. O. in-
lichtten omtrent alle biizonderheden, die op ziekenfondsgebied
in hun afdeeling plaats grepen. Zii woren ook ols het ware de
vertrouwensmannen van het bestuur der C. O., die geraadpleegd
werden bii olle moeiliikheden, welke zich op ziekenfondsgebied
in hun afdeeling voordeden en welke de voorloopige onder-
handelingen met diverse instellingen ter ploatse voerden. De
vertegenwoordigers werden gekozen door de afdeeling, resp.
door de in die afdeeling bestaande onderafdeeling tot behar-
tiging van het ziekenfondswezen.

Daar het toch gewenscht was overol het odvies der zieken-
fondsgeneesheeren, ook al bestond er aldaar geen onderafdeeling
voor ziekenfondswezen, irr te winnen, werd in de buitengewone
algemeene vergadering, in April 1915 te Utrecht gehouden, op
voorstel van het bestuur der centrale organisotie, besloten, dat
de vertegenwoordigers der C. O. in elke afdeeling het recht
zouden hebben een vergadering biieen te roepen van artsen
in die afdeeling aan ziekenfondsen verbonden. De vertegen-
woordigers waren hiertoe verplicht, zoodra het bestuur der
centrale organisatie of viif geneesheeren, die aan ziekenfondsen
verbonden wören, hun dit verzochten.

Bovendien werd in deze buitengewone algemeene vergadering,
waarin uitsluitend het ontwerp herzien huishoudeliik reglement
der Maatschappii werd behandeld, besloten, dat er iaarliiks te
Utrecht een vergadering zou worden gehouden onder leiding
van het bestuur der centrale organisatie; de afgevaardigden
voor deze vergodering waren de voorzitters van de onder-
afdeelingen voor het ziekenfondswezen, resp. de afgevaardigden
van de vertegenwoordigers der C. O.

Vat het bestuur der C. O. betreft, dit werd benoemd door
de algemeene vergadering. De afdeelingen, resp. de onder-
afdeelingen, hadden het recht aanbevelingen hiervoor te doen.

Ten einde de kosten van deze organisatie, die grootendeels
ten goede kwam aan de ziekenfondsgeneesheeren, te dekken,
gaf de Nederlandsche maatschappii tot bevordering der ge-
neeskunst uit haar maatschappeliik fonds een crediet van
f 20.000.-, waarvan slechts f 10.000.- is gebruikt, en werd
vervolgens bepaald, dat de ziekenfondsgeneesheeren iaarliiks
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een zeker percentage van hun inkomen uit de ziekenfondspraktiik
zouden biidragen, ten einde de verdere kosten te dragen en
een fonds te vormen.

De bijdrage aan de centrale organisotie was in den aanvang
vriiwillig, doch toen bleek, dat het overgroote deel der zieken-
fondsgeneesheeren toetraden, werd reeds in de 65ste algemeene
vergadering te Leiden in 1914 besloten deze biidragen v€r-
plichtend te stellen voor de leden der Maatschappii met zieken-
fondspraktiik. Zii bedraagt thans 2olo van het inkomen uit zieken-
fondspraktiik voor niet-apotheekhoudende huisartsen en l%9b
van het bruto-inkomen uit ziekenfondspraktiik voor apotheek-
houdende geneeskundigen.

Het doel van dit fonds is, tot steun te dienen von bii het
C. O. aangesloten geneeskundigen, die door de nakoming der
algemeen bindende besluiten der Maatschappii en de bindende
besluiten der afdeelingen, die op ziekenfondsen betrekking hebben,
schade mochten liiden, of die schade mochten liiden door de
invoering van een ziektewet. De verstrekking van dien steun
geschiedt volgens vast te stellen regelen,

De betalingen aön het fonds der centrale organisatie (nu: het
centr.ral orgaan) moeten ten deele worden beschouwd als uitge-
stelde schuld, die aan den bii het C. O. aangesloten ziekenfonds-
geneesheer op óS-iarigen leeftiid, öf vóór dien tiid bii het neer-
legsen der praktiik, öf bii volledige invaliditeit, èf bii diens
overlijden aan de weduwe c.q. aan de weezen, wordt uitgekeerd,
tegen een door het hoofdbestuur voor ieder biizonder geval te
bepalen koers, het bestuur van het C. O. gehoord.

Daartoe ontvangen de ziekenfondsgeneesheeren telkens, zoodra
hun betaling het bedrag van f 10O heeft bereikt, een genummerd
renteloos bewiis van aandeel.

Het bestuur der centrale organisatie bestond uit minstens drie
leden: een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris-
penningmeester; het lond was in drie groepen verdeeld (nu in
twee, zie hierachter) van elk ongeveer 20 afdeelingen, en elk der
bestuursleden wos in het biizonder belast met de werkzaamheden
in een van die groepen. Het bestuur was gerechtigd ter verlichting
van ziin arbeid een of meer tiideliike assistent-bestuurders aan
te vragen, die onder verantwoordeliikheid van het bestuurslid,
tot wiens hulp zii zijn aangewezen, werkzaam ziin en die door
het bestuur der organisatie voorloopig worden benoemd,
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De groepindeeling is tegenwoordig als volgt:

CROEP I.

Apeldoorn en Omstreken
Arnhem en Omstreken.
Assen en Omstreken.
Bergen-op-Zoom, Roosendaal en Om-

streken.
Breda en Omstreken.
Dordrecht en Omstreken.
Drente's Zuidoosthoek.
Enschede,
Friesland.
Frieslond's Zuidwesthoek.
Geertruidenberg en Omstreken.
Goeree en OverÍlakkee.
Corinchem en Omstreken.
's-Oravenhage en Omstreken.
Groningen.
Heerenveen en Omstreken.
Meppel en Omstreken.
Niimegen en Omstreken.
Oldambt.
Oude llsel.
Schouwen en Duiveland.
Twente.
Voorne en Putten.
V'alcheren.
Vestland.
Ilsel, Noord-Alblas, Lek.
Zeeuwsch Vlaanderen O. D.
Zeeuwsch Vlaanderen V. D,
Zuid- en Noord-Beveland.
Zuid-Hollandsche eilanden.

GROEP II.

Alkmaar en Omstreken.
Àlphen en Omstreken.
Amersfoort en Omstreken.
Àmsterdam.
Delft en Omstreken.
Deventer.
Cooi- en Eemland,
Gouda en Omstreken.
Hoarlem en Omstreken.
Haarlemmermeer en Omstreken.
Heerlen en Omstreken.
Helder en Omstreken.
Helmond, Eindhoven en Omstreken.
's-Hertogenbosch en Omstreken.
Leiden en Omstreken,
Noord-Limburg.
Purmerend en Omstreken.
Rotterdam en Omstreken.
Schiedam en Omstreken.
Tiel en Omstreken.
Tilburg en Omstreken.
Utrecht,
De Vecht en Omstreken.
Vageningen.
\íest-Frieslond.
\íoerden en Omstreken.
Zaanland.
Zuid-Limburs.
Zutphen en Omstreken.
Zwolle en Omstreken.

Door de oprichting der huisartsen-organisatie, heeft de cen-
trale orgonisatie in nddrn opgehouden te bestaan, Vat de
specialisten betreft, deze bezitten ook hun eigen organisatie
(S.O.) Dat gedeelte wat nu betrekking heeft op de ziekenfonds-
praktiik der huisartsen is een onderdeel geworden van de huis-
ortsen'organisatie (H.O.) en draagt den naam van het Centraal
Orsaan (C.O.).

Omtrent de H.O. het volgende:
Het doel von de organisatie van huisartsen is de behartiging

der biizondere maatschappeliike belangen horer Ieden, natuurliik
met inachtname der bepalingen van het huishoudeliik reglement
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der Maatschappii. Onder huisarts wordt hier verstaan iedet
gewoon lid der Maatschappii, die al of niet uitsluitend algemeene
praktiik uitoefent, waarbii dienstpraktijk echter niet wordt mee-
gerekend.

Het lidmaatschap is verplichtend voor de huisarten, leden der
Maatschappii. Ceneeskundige ambtenaren, wier dienstpraktiik
met die van den huisarts overeenkomt, kunnen als lid tot de
organisatie toetreden.

Het spreekt wel vanzelf, dat er verschillende groepen van
belangen bestaan voor de huisartsen.

Voorloopig heeft men nu deze belangengroepen aldus ge-
rangschikt:

a, die der ziekenfondsbelangen;

ó. die der belangen der controleerende geneeskundigen;

c. die der andere belangen.

Het bestuur van de groep der ziekenfondsbelangen draagt,
zooals reeds is opgemerkt, den naam van: het Centraal
O r g a a n. Haar taak is het behartigen van de belangen der
algemeene en biizondere afdeelingsziekenfondsen en van het
ziekenfondswezen in het algemeen. Het Centraal Orgaan is alzoo
belast met:

a. het bevorderen von de oprichting en instandhouding van
afdeelingsziekenfondsen met hun plaatseliike onderdeelen en van
biizondere ziekenfondsen, in somenwerking met de organisatie
der specialisten en volgens regels, vast te stellen in overleg met
het bestuur dezer organisatie en onder goedkeuring van het
dageliiksch bestuur der maatschappii;

ó. het voorbereiden, respectieveliik het doen voorbereiden
van, en het toezicht houden, respectieveliik het doen toezicht
houden op overeenkomsten, tusschen de maotschoppii en ge-
meenten, ziekenfondsen, ondernemingen, rechtspersoonliikheid
bezittende instellingen voor het verstrekken van geneeskundige
hulp, voorzoover deze door huisartsen verleend wordt aan zieken-
fondsen of daarmede geliik te stellen instellingen, volgens in
overleg met het bestuur van de organisatie der specialisten,
onder goedkeuring van het dageliiksch bestuur der maatschoppii,
vast te stellen regels, in samenwerking met de organisatie der
specialisten;
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c. het plegen van overleg respectieveliik het doen plegen van
overleg met de besturen van de onder ó genoemde instellingen;

d. het plegen van overleg met de vertegenwoordigers van de
Nederlandsche maatschappii ter bevordering der pharmacie;

e. het bestudeeren der wetteliike 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;

f. het geven van advies in al die gevallen, waarin dat vereischt
is volgens de bepalingen van het huishoudeliik reglement der
maatschappii ;

E/. het geven van advies oan het hoofdbestuur, desgevraagd
of ongevraagd, in alle zaken, die het ziekenfondswezen betreffen;

É. alle wettige maatregelen ter behartiging der ziekenfonds-
belangen, mits zii de goedkeuring van het hoofdbestuur weg-
dragen:

r'. samenwerking met het bestuur der organisatie der specia-
listen in alle gevallen, die ook de belangen der specialisten
betreffen.

Voor die werkzaamheden waarvoor de goedkeuring van het
dageliiksch bestuur der Maatschappii wordt vereischt, wendt het
C.O. zich onmiddelliik tot dat college, doch geeft tegeliikertiid
kennis van ziln stoppen aan het bestuur der H,O.

Het centraal orgaan (C.O.) is dus een gewone voortzetting der
centrale organisatie. De centrale organisatie, aanvankeliik be-
stemd voor alle artsen, zog ol spoedig de specialisten-organisatie
naast zich ontstaan en als vanzelf sprekend moet het genoemd
worden, dat de huisartsen, zij 't niet tegenover de specialisten,
dan toch daarnaast ook hun eigen organisatie wilden hebben.
Deze ontstond, en de regeling der ziekenfondszaken voor de
huisartsen werd nu een onderdeel der H.O., terwiil wat zaken
betreft, die niet het ziekenfondswezen betrefÍen, men spreekt
van de groep van de andere belangen. Voorloopig mogen dan
als zoodanig genoemd worden: de verhouding der huisartsen tot
de middenstands-verzekering, tot de roden van arbeid, tot de
rii ksverzekeringsban k, tot levensverzekeringmaatschappiien, onder-
werpen als tarieven in de particuliere praktiik, de biizondere
belangen der apotheekhoudende geneeskundigen, vestiging,
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waarneming, overname van praktiik, belongen der gemeente-
geneeskundigen, behandeling en contröle, enz, (Voor de ver-
houding tusschen de huisartsen-organisatie en de centrole
commissie voor de beroepsbelangen zie bl. 182.)

Door het bovengeschetste zal het begriipeliik ziin, dat het
bestuur der huisartsen-organisatie niet een gewone samenstelling
kon hebben. De leden van het bestuur van het centraal otgöan
(C.O.l worden gehonoreerd met een iaarliiksch bedrag, vast te
stellen door de algemeene vergadering der organisatie; de
overige leden van het bestuur ziin onbezoldigd.

Het geheele bestuur der H.O. bestaat uit negen personen.

Op het oogenblik heeft de groep der ziekenfonds-belongen
drie en die der ,,andere belangen" zes leden in het bestuur.
Een der bestuursleden van de groep der ,,ondere belangen" is

een controleerend geneeskundige; hii vormt met den voorzitter
van de groep der andere belangen het bestuur van de belangen-
groep der controleerend geneeskundigen; is hii zelf voorzitter,
dan met een ander bestuurslid.

De groepsbesturen voor de ziekenfonds-belangen en voor de
andere belangen, benoemen ieder uit hun midden een voorzitter.
Deze beide voorzitters en een derde bestuurslid, door het geheele
bestuur aan te wiizen, vormen het dagelijksch bestuur der
organisatie.

Voor de vertegenwoordiging der organisatie in het hoofd-
bestuur (zie bl. 32) wordt één lid aangewezen door de bestuurs-
groep der andere belangen, één lid door het C.O. en één door
het geheele bestuur. Deze drie wiizen uit haar midden den
vertegenwoordiger der organisatie in het dageliiksch bestuur der
maatschappij aan.

Een der groepsvoorzitters is tevens de voorzitter van het
geheele bestuur; hii wordt zoo mogeliik gekozen uit de niet-
gesalarieerde leden.

De gelden, noodig voor de werkzaamheden dezer organisatie,
welke dus eigenliik een grootewerkcommissie is,worden gevonden
uit een vaste iaorliiksche biidrage der leden en een percentage
(tot een zeker maximum) uit de opbrengst der ziekenfondspraktiik.

De huisartsen in iedere afdeeling der Maatschappii con-
stitueeren zich tot een onderafdeeling. Evenwel kan van deze
bepaling dispensatie worden verleend, indien de meerderheid
der huisartsen in een afdeeling dit verzoekt en het bestuur der
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H.O. daartoe termen aanwezig acht. In dit geval worden door
de huisartsen in zoo'n afdeeling drie hunner als vertegerwoor-
digers aangewezen.

B, De .Specraisten-organisatie

Het bestuur wordt districtsgewiize gekozen en bestaat uit 9
leden.

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris vormen het
dageliiksch bestuur en ziin tevens stemgerechtigd lid van het
hoofdbestuur.

Leden der specialisten-organisatie ziin :

d. de leden der Maatschappii, die zich in de uitoefening
hunner praktiik, met uitzondering van dienstpraktiik, bepalen tot
een nauwkeurig omschreven gedeelte der geneeskunde, niet ols
hoogleeraar aan een universiteit ziin verbonden en geen al-
gemeene praktiik uitoefenen.

b, hoogleeraren aan een universiteit, die aan het bestuur
der organisatie het verlangen hebben te kennen gegeven als
lid tot de organisatie toe te treden, van af het oogenblik hunner
aanmelding

Onderafdeelingen worden gevormd in een afdeeling, wöar
minstens viif leden gevestigd ziin; een onderafdeeling heeft het
recht bindende besluiten te nemen, doch die besluiten worden
eerst rechtsgeldig na verkregen goedkeuring van het bestuur
der S.O. en van het hooÍdbestuur der Maatschappii. De speci-
alisten, die niet lid ziin van een onderafdeeling worden iaarliiks
in de maand Mei districtsgewiize biieengeroepen door het
districtsbestuurslid.

De geldmiddelen der organisatie worden gevonden uit:
d. de iaarliiksche biidrage van de leden der organisatie ten

bedrage van 20/s van het bruto-inkomen der ziekenfondspraktiik
of daarmee geliik te stellen praktiik, doch minstens f 5.-, ook
van leden die geen ziekenfondspraktiik hebben.

b. andere inkomsten.
Onder inkomsten der ziekenfondspraktijk wordt niet verstaan

inkomsten uit ongevallen-praktiik of vast salaris.
Van de bruto-inkomsten uit poliklinische-praktiik wordt eerst

20/e afgedragen aan de kas der organisatie, alvorens deze
inkomsten een andere bestemming kriigen.
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Het doel der organisatie is: het behartigen der biizondere
maatschappeliike belangen harer leden.

De werkzaamheden ziin verdeeld tusschen het bestuur, het
dageliiksch bestuur en de districtsbestuursleden.

In de bestuursvergaderingen worden de belangriike prin-
cipieele zaken besproken, de groote liinen aanges;even, terwiil
de taak van het dageliiksch bestuur is: de besluiten van de
bestuursvergadering uit te voeren en alle loopende zaken af
te doen, zooals: onderzoek van statuten en reglementen van-, of
controcten met ziekenfondsen, onderzoek van bindende besluiten;
verder alle zaken, de belangen der specialisten rakende, en
daarvoor advies te geven aan het hoofdbestuur.

Steeds wordt het districtsbestuurslid gehoord over zaken tot
ziin district behoorende, voor welk advies het districtsbestuurslid
zich weer in contact stelt, hetzii schrifteliik, hetzii door per-
soonliik bezoek, met de specialisten resp. de onderafdeelingen
ter plaatse.

Zoo noodig, wanneer schrifteliike behandeling niet tot het
gewenschte resultaat leidt, wordt het desbetreffende districts-
bestuurslid in de vergadering van het dageliiksch bestuur uitge-
noodigd, teneinde de zaak met het dageliiksch bestuur te
bespreken.

Op deze wijze kan het dageliiksch bestuur bii ziin advies aan
het hoofdbestuur over zaken, die in verschillende deelen des
lands zich voordoen, steeds rekening houden met locale toe-
standen en wenschen der specialisten ter plaatse.

Belangriike algemeene zaken worden door het bestuur ter
kennis gebracht van de onderafdeelingen, ter beoordeeling.

Zeer gewenscht voor een regelmatige werkorde is het dus,
dat het bestuur der S.O. steeds onmiddelliik in kennis wordt
gesteld van de oprichting van een onderafdeeling en de samen-
stelling of wiiziging van het bestuur.

De volgende onderafdeelingen ziin tot op heden opgericht:
Àlkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Àrnhem, Delft, Deventer,

Enschede,'s-Gravenhage, Cooi- en Eemland, Croningen, Leeuwar-
den, Niimegen, Rotterdam, Utrecht, Valcheren, Zutphen en
Zwolle.

Het aantal leden bedraagt ongeveer 650.
In haar iaarverslag over 1920 (T. 1921, I, bl. í823) deelt het

bestuur mede, dat bii de behandeling der zaken de volgende
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principes ziin nagestreefd en deze vriiwel steeds werden
bereikt:

Ieder lid der S.O. wordt als deelnemer-specialist aan het ziekenfonds
toegelaten.

De leden van het fonds zijn vrii in de keuze van specialist,
Een verwijsbriefje van den huisarts is niet of hoogstens éénmaal noodig.
De recepten, door een specialist voorgeschreven, worden door de

apothekers van het fonds gereedgemaakt, zonder paroaf van den huisarts.

Indien een huisarts weigert een verwijsbriefie af te geven, stoat zoowel
voor den verzekerde als voor den specialist beroep open; voor den ver-
zekerde bii een medische commissie, voor den specialist bii een commissie
van specialisten, die na gehouden onderzoek haar bevinden aan de

medische commissie mededeelt.
Het honorarium, dat den specialisten wordt uitgekeerd, mag geen in-

vloed uitoefenen op het honorarium der huisartsen, ook niet op een

ander aan deze laatsten uit te keeren bedrag.
Voor de specialistische hulp wordt een vdst percentage der bruto-

inkomsten uitgetrokken.
De honoreering der specialisten heeft plaats per verrichting of per

abonnementsysteem, na overleg met de specialisten ter plaatse te bepalen.
Een eventueel overschot van het voor specialistische hulp uitgetrokken

bedrag wordt voor specialistische hulp gereserveerd; voor een ander
doel mag dit overschot niet gebruikt worden.

Niet olleen poliklinische, maar ook klinische hulp behoort te worden
gehonoreerd,
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HOOFDSTUK V.

Overeenkomsten met andere lichamen.

I. De Ncderlandrchc maatochappij tot bevordering der geneer-
kunrt en de Rijksverzekcringrbank.

(Literatuur: T.1906, I, bI.606, T.1908, I, bl' 419,959; T.1910, I, bl' 666.)

Het eerste iaarverslag der Riiksverzekeringsbank bevatte in
sommige opzichten ongunstige uitingen over de artsen, die aan
de Bank waren verbonden.

Dit heeft geleid tot wederziidsch overleg, hetwelk men uit-
gedrukt vindt in het volgend schriiven van het hoofdbestuur
en het daarop ontvangen antwoord van het bestuur der Riiks-
verzekeringsbank.

Aan het Bestuur der Riiksverzekeringsbank.

Het is het Hoofdbestuur van de Nederlandsche maatschappii tot be-
vordering der geneeskunst aangenaam in het schriiven van Uw bestuur,
dato 12 October 1915, M. no. 7828ó, het verzoek te mogen ontvongen
meJedeeling te doen van voorstellen, die een goede samenwerking tusschen
de Rijksverzekeringsbank en de bii haar aangesloten geneeskundigen naar
de meening van het hoofdbestuur zouden kunnen bevorderen.

Reeds dat verzoek toont, hoe ook uwerzijds de mogeliikheid wordt
voorzien, dat overleg tusschen de Riiksverzekeringsbank en het hoofd-
bestuur onzer Moatschappii aan het doel der Bank zal ten goede kunnen
komen. Het hoofdbestuur voornoemd wordt van de noodzakelilkheid van
dat overleg nog dringender overtuigd, nu uit het verslag van de Rijks-
verzekeringsbank over het jaar 1904 bliikt, dat de Bank over de handel-
wiize van sommige geneeskundigen ernstig klaagt, alhoewel niet ontkend
kan worden, dat die handelwijze voor een deel is toe te schrijven aan
het verkeerde systeem van honoreeren, tegen welk systeem het hoofd-
bestuur destiids heeÍt geadviseerd.

Het hoofdbestuur stelt zich bii het kiezen van de middelen om tot
verbetering te komen het volgende voor:

Het hoofdbestuur wil - en het voelt zich door de tegenwoordige
organisatie der Maatschappij daartoe in staat - alles aonwenden, wat
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onder de thans geldende voorwaarden, misbruiken van de zijde van
sommige medici kan voorkomen.

\íat de middelen betreft ter bereiking van het doel, meent het hoofd-
bestuur, dÀt dit het best zou worden getroffen, indien aon het hoofd-
bestuur door Uw bestuur mededeeling werd gedaan van iedere handelwiize
van een geneeskundige, die naar het oordeel van Uw bestuur striidig is

met geest en letter von de voorwoarden. En dan niet enkel van de
feiten van ernstigen aard, maar ook v6n dezulke, die, wellicht in on-
wetendheid begaan, voor eenvoudige vermaning of berisping in aanmerking
komen, Hierdoor zou in vele gevollen erger kunnen worden voorkomen,

Onze Moatschappii beschikt, zooals Uw bestuur uit biigaande stötuten
en huishoudeliik reglement van onze Moatschappii zal kunnen bliiken,
over drie instanties ter berechting: lo. de afdeelingsraden;2o.6. n.-
westeliike raden en 3o. de centrale commissie voor de beroepsbelangen,

Telkens wanneer door Uw bestuur een feit als boven bedoeld ter
kennis van het hoofdbestuur wordt gebracht, zal het hoofdbestuur de
zaak aanhangig maken bii den afdeelingsraad, binnen wiens gebied de
betrokken persoon woont. Van den uitslag van het onderzoek kan aan
Uw bestuur, wdnneer dit voor een bepaald geval wordt verlangd, mede-
deeling worderr gedaan. Bij recidieve ontvangt het hoofdbestuur göarne

onmiddelliik bericht.
Met de feiten, die nu reeds ter kennis van Uw bestuur ziin gebracht,

en die naar Uw oordeel ter onderzoeking dienen te worden oanhangig
gemaakt, zou het hoofdbestuur göarne zoo spoedig moqeliik, onder over-
legging van de noodige gegevens, worden in kennis gesteld.

Hoewel het hoofdbestuur meent, dat een gang van zaken als boven
geschetst, goede kdnsen biedt voor het bereiken van het beoogde doel,
ziet het toch gaarne de eventueel door Uw bestuur te maken opmerkingen
tegemoet.

Het hoofdbestuur gelooft, dat door samenwerking tusschen de Riiks-
verzekeringsbank en onze Mootschappij, wederziids feiten zullen kunnen

worden verzameld en een inzicht ook van geneeskundige ziide, in de

eischen van het verzekeringsvraagstuk zal kunnen worden verkregen, die
niet anders kunnen strekken dan om de Bank meer en meer, zonder
dat de Staat daorvoor onevenredige hooge offers behoeft te brengen,

aan haar schoon doel te doen beantwoorden,

Àan het Hoofdbestuur der Nederlandsche maatschappii tot bevor-
dering der geneeskunst.

Het was ons aangenaam uit Uw nevenvermeld schriiven te mogen

vernemen, dot Uw Hoofdbestuur geneigd is tot overleg met ons inzake
handelingen van sommige geneesheeren,

Caarne ziin wii bereid, in den door U bedoelden zin, te onzer kennis
gekomen feiten onder Uwe aandacht te brengen, met handhaving natuurliik
vön onze bevoegdheid om, zoo wii het om het dringende of ernstige
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van het gevö|, of om andere redenen röadzadm oordeelen, ook zelfstandig
op te treden.

Vat betreft den gang van zaken, door U omschreven, meenen ook
wii, dat deze goede kansen biedt voor het bereiken van het beoogde
doel, zoodat wii het nemen eener proef alleszins gewenscht achlen.
Voor elk biizonder geval houden wii ons steeds aanbevolen voor mede-
deeling van den uitslag Uwer bemoeiingen,

Vii hopen eerstdoags aon te vöngen met U het eerste dossier toe
te zenden.

De proef, waarvan in het laatste schriiven wordt gesproken,
viel naar de meening van beide partiien gunstig uit. In het iaar-
verslag der Riiksverzekeringsbank over 1906 (bl. 42) vindt dit
ziin uiting in de volgende woorden:

,,Ofschoon bepaalde misbruiken nog niet zij n uitgesloten,
nemen zii in aantal af, wat, noar het ons voorkomt, zeker
voor een deel aan de preventieve werkzaamheid der of-
deelingsraden van de maatschoppii tot bevordering der ge-
neeskunst mag worden toegeschreven."

De overeenkomst wordt voortgezet.
Het bestuur der Riiksverzekeringsbank wendt zich dus met

klachten steeds tot het hoofdbestuur en dit zendt die klochten
vóór de afdoening door het hoofdbestuur ter fine van advies
naar den raad Yan beroep.

2. De coöpcratievc vereeniging: Ccntraal Beheen

(Literatuur: T. 1909, l, bl. 839, 889; T. L921, 1,3237.)

Naar aanleiding van eenige gerezen grieven, dat:
1o. 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

2o. dat de kosten der behandeling aan de getroffenen, die
geen lid van een ziekenfonds ziin, door de Landbouw- en Tuin-
bouw-Onderlinge worden uitgekeerd met de bedoeling, dat de
arbeiders met het ontvangen bedrag de rekening van den arts
betalen, maar dat dan die betaling dikwiils achterwege bliift,
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heeft de directeur der ,,Vereeniging uit den Nederlandschen
tuinbouwroad tot het onderling dragen van het bedriifsrisico"
indertiid verklaard, dat deze maotschappijen bereid ziin:

10. Ook a6n ziekenfondspatiënten in hct vervolg ver-
goeding der kosten voor geneeskundige hulp te geven, mits
de ziekenfondsen in hun reglementen de bepaling opnemen,
dat zii geen geneeskundige hulp verstrekken in gevallen,
waarin deze uit anderen hoofde kan worden verkregenl);

20. Een maatregel in te voeren, volgens welken de ge-
trofÍene alleen op vertoon van de gekwiteerde dokters-
rekening de vergoeding zal ontvangen of wel de uitbetaling
desgewenscht zal geschieden in tegenwoordigheid van den
arts. Evenwel behoudt de verzekeringsinstelling zich het
recht voor van cont16le op deze nota's, om welke reden
specificotie door haar wordt gewenscht.

En bovendien werd door den directcur verklaard, dat zii n
organisotie er steeds genoegen mede zou nemen, indien bii
het opmaken der nota's het tarief der Riiksverzekeringsbank
wordt gevolgd,

Deze onderlinge verzekering heeft zich uitgebreid tot,,Centraal
Beheer", voor u/elke ook het bovengezegde geldt.

,,Centraal Beheer" is een coöperatieve vereeniging, die ten
doel heeft voor haar leden, alle onderlinge vereenigingen ziinde,
de administratie in den meest uitgebreiden zin te voeren. Lid
van ,,Centraal Beheer" ziin o.m.:

Risico-Bank.

1e. De Centrale Verkgevers Risico-Bank, opgericht
met de bedoeling het risico der ongevallenwet 190í door de
werkgevers te doen dragen volgens het zuiver onderlinge systeem.
De risico-bank telt ruim 100 direct-aangesloten werkgevers en
47 risico-vereenigingen. De gezamenlijke leden betaalden in
1919 een iaarloon uit van ruim 400 millioen gulden. De risico-
bank heeft een aanvullende regeling voor de meeste harer
risico-vereenigingen, volgens welke regeling uitkeering gegeven
wordt aan arbeiders, die in dienst van hun werkgever getroffen
worden door een ongeval, dat verband houdt met in de verze-
keringsplichtige onderneming verrichte werkzaamheden en dat
door de Rijksverzekeringsbank op grond van de bestaande

r) Iadt6 dc gocehccr, dtc eo doktcrsfonds hecft, ta ziln wacht]aacr o bckendoaldug vao dtco mrd
EDbrugt, wotdt dtt ook beóouwd ab co zoodulge -bcpaliag h hct rcgl.Eat vu hct zlctoÍoudc".
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wetteliike bepalingen niet als een bedriifsongeval in den zin der
wet kan worden aangemerkt.

De vereeniging betaolt voor deze ongevallen de genees- en
heelkundige behandeling, berekend volgens het tarief der Riiks-
verzekeringsbank.

Zee-Risico.

2e. De vereeniging .Zee-Risico", die bii de inwerking-
treding der oorlogs-zeeongevallenwet 1915 werd opgericht, om
het voor de reeders uit deze wet voortvloeiende risico te dragen.
Toen de oorlogs-zeeongevallenwet 1915 in l919 is vervangen
door de zee-ongevallenwet 1919, waardoor aan de verzekering
uitbreiding werd gegeven tot alle ongevollen der schepelingen
in het bedriif overkomen, heeft de vereeniging, hare werking
voortgezet. Zoo goed als de geheele Nederlandsche handels-
en visschersvloot is bii 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 dezen opzichte zijn
de bepalingen van het wetboek van koophandel onveranderd
van kracht gebleven.

Een tweetal der bii Zee'Risico aangesloten verzekeringsver-
eenigingen, de,,Haringvisscherii-Onderlinge" en de,,Vischvaart-
Onderlinge lfmuiden", hebben vriiwillig op zich genomen de
geneeskundige behandeling der ongeval-patiënten te betalen.
De directie van Zee-Risico honoreert korte verkloringen en
rapporten, welke zij voor de uitvoering der verzekering behoeft
volgens het tarief der Riiksverzekeringsbank en is bereid voor
de invulling der aangifte-formulieren van ongevallen, waörvoor
zij geen geneeskundige behandeling vergoedt, een honorarium
van f 1.- te geven.

Landbouw-Onderlinge.

3e. De Vereenig ing ,,De Centrale Landbouw-Onder-
linge". Bii ontstentenis van een wetteliike regeling voor v€r-
goeding bii bedriifsongevallen van den landarbeider, hebben een
groot aantal werkgevers in het landbouwbedriif zich sedert 1910
vereenigd om gemeenschappeliik aan hunne arbeiders bii bedriifs-
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ongevallen dezelfde voordeelen te geven, die de arbeider in de
industrie volgens de Ongevallenwet 1901 geniet. ln verschillende
opzichten gaat de regeling zelfs verder, doordien zii zich mede
uitstrekt tot bedriifsziekten en tot ongevallen op weg van of
naar het werk.

De Centrale Landbouw-Onderlinge betaalt de kosten van de
geneeskundige behandeling der ongeval-patiënten naar den
maatstaf van de maatschappeliike positie van den patiënt. Voor
biizondere verrichtingen kan daarbii het tarief der Riiksverze-
keringsbank tot grondslag worden genomen, De directie heeft
echter bezwaar tegen de berekening van bezoeken met toepassing
van het tarief voor afstandbepaling en tiidverlies, omdat daar-
door de kosten voor een enkel bezoek op het platteland tot
abnormale bedragen leiden. Moet voor een ongeval-patiënt der
Landbouw-Onderlinge een afzonderliik bezoek op grooten afstand
worden gebracht, dus niet in de gewone praktiik, dan kan
vervoermiddel en tiidverlies in rekening worden gebracht.

Bii de Landbouw-Onderlinge bestaat bovendien eene ziekte-
regeling voor inwonend personeel, waarbii aan de leden de
genees- en heelkundige behandeling vergoed wordt voor zoover
zii daarvoor ingevolgen de bepalingen op de wet van het
arbeidscontract (Àrt. 1638ii, B.V.) aansprakeliik zijn. Voorts is

een regeling getroffen voor ziekengeld-uitkeering aan uitwonende
arbeiders.

Het vorenstaande is eveneens van toepassing op:

Tuinbouw-Onderlinge.

4e. De Vereeniging,,Tuinbouw-Onderlinge". De
ziekteverzekering bii deze vereeniging strekt zich echter niet
uit tot vergoeding voor geneeskundige behandeling, aangezien
zii uitsluitend betrekking heeft op uitwonende arbeiders.

Zuivel-Onderlinge.

5e. De Vereeniging ,,de Zuivel-Onderlinge". lnge-
volge een beslissing van den centralen raad van beroep ziin

een groot aantal coöperatieve zuivelfabrieken niet verzekerings-
plichtig volgens de bepalingen der Ongevallenwet 1901. Deze
fabrieken ziin toegetreden tot de vereeniging ,,De Zuivel-Onder-
linge" en betalen onderling de kosten der bedriifsongevallen
overeenkomstig de verzekering volgens de Ongevallenwet 1901.
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Ziekte-Risico.

6e. De Vereeniging ,,Ziekte-Risico". ln afwachting van
een wetteliike regeling der ziekteverzekering hebben zich een
groot oantal werkgevers verbonden om onderling de kosten te
dragen, welke voor hen voortvloeien uit de bepalingen van
collectieve arbeids-overeenkomsten of van vriiwillig op zich
genomen verplichting tot uitkeering van ziekengeld. Hiertoe
hebben zii 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 behan-
deling. Zii heefu in verschillende plaatsen van het land contrö-
leerende geneesheeren om de arbeidsongeschiktheid vyegens
ziekte van hare verzekerden vast te stellen.

Pensroen-Rl'srco.

7e, De Vereeniging ,,Pensioen-Risico". Een groot
aantal werkgevers, die voor hun personeel een pensioenregeling
hebben getroffen naast de wetteliike 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-
maatschappii, dat de verzekerde werknemer aan een medische
keuring wordt onderworpen.

Zii honoreert deze keuringen met inbegrip van de invulling
van het keurings-formulier met f 10.-.

Op de algemeene vergadering te Groningen in 1921 deed het
hoofdbestuur dit voorstel:

De algemeene vergadering besluit, dot de Nederlandsche maatschoppii
tot bevordering der geneeskunst op de volgende grondslcgen zol samen-
werken met de vereeniging Centraal Beheer.
1o. De Nederlondsche maatschappii tot bevordering der geneeskunst stelt

de vereeniging Centraal Beheer geliik met de Rijksverzekeringsbank:
het invullen van de aangifte-formulieren door de behandelende
geneesheeren, leden der maötschöppii, en het afgeven von korte
verklaringen door de behandelende geneesheeren, leden der maat-
schappij; onder behandeling gekomen en uit behandeling ontslagen,
bij ongevallen onder vermelding van den aard van het ongeval
(beenbreuk, enz.)j met de vriiheid om al oÍ niet aan den geneeskundig
odviseur of aan den controleerend geneeskundige der vereeniging

-207 -



op diens schrifteliik verzoek schrifteliike inlichtingen te verstrekken,
met inachtneming van het beroepsgeheim,

2o. De vereeniging Centroal Beheer verbindt zich van haor kant: tot het
aanstellen von een geneeskundig adviseur en van controleerende
geneeskundigen, bii wier aanstelling het advies van het hoofdbestuur
wordt ingewonnen;
gebruik te maken van de rechtspraak der maatschappii bii geschillen
met geneesheeren, leden der maatschappii;
tot het voldoen (door middel van haar plaatselijke commissies) von
de rekeningen der leden der maatschappii, gezonden aan haar ver-
zekerden voor behandeling van personen, die in dienst dier ver-
zekerden zijn, mits deze rekeningen opgemaakt ziin volgens het
tarief der R. V. B. met het voorbehoud, dat voor afstandstiidverlies
en vervoerkosten niet meer in rekening zal worden gebrocht dan
wat de geneesheer billiikerwiize of wel krachtens een in overleg met
het hoofdbestuur vastgesteld afzonderliik tarieÍ in rekening zal kunnen
brengen.

Toelichting. Dit voorstel is het gevolg, eensdeels van het destiids door
de bii Centraol Beheer aongesloten vereenigingen, de Land- en Tuinbouw-
Onderlingen, oan het hoofdbestuur overgelegde dossier naar aanleiding
van het voorgestelde algemeen bindend besluit in zake ziekenbriefjes
en het daarop door de ofdeeling Voorne en Putten ingediende amendement
om voor de Land- en Tuinbouw-Onderlingen een uitzondering te maken,
anderdeels van de gevoerde briefwisseling en v6n de besprekingen, die
in het afgeloopen iaar hebben plaats gehod tusschen hoofdbestuur, resp.
tusschen voorzitter, secretaris en den heer Bles, met de directie van de
vereeniging Centraal Beheer. Bii deze vereeniging ziin aangesloten:
1o. de Centrale \íerkgevers-Risico-Bank, welke 47 risico-vereenigingen
en ruim 100 direct aangesloten werkgevers omvöt, o.m. ten doel heeft
het risico der Ongevallenwet 1901 door de werkgevers te doen dragen
volgens het zuiver onderlinge systeem, en een aanvullende regeling bevat
voor die gevallen, waarbii een bedriifsongeval door de R.V.B., op grond
van de bestoande wetteliike bepalingen niet als een ongeval in den zin
der wet kan worden opgevat; 2o. de vereeniging Zee-Risico, waarbii
zoo goed als de geheele Nederlandsche handels- en visschersvloot is

aangesloten en die belast is met de uitvoering der Zee-Ongevallenwet
1919; 3o. de Centrale Landbouw-Onderlinge; 4o. de Centrale Tuinbouw-
Onderlinge; 6o. de Zuivel-Onderlinge; 60. de vereeniging Ziekte-Risico
en 7o. de vereeniqing Pensioen-Risico.l Al deze organisaties zijn onder-
linge verzekerings-vereenigingen (geen maatschappiien), die geen winst
beoogen noch winst maken, doch wier leden gezamenliik de kosten,
voortvloeiende uit ongeval-, ziekte- en pensioenverzekering, dragen, Het
hoofdbestuur stelt nu voor dat de leden der maatschappii, evenals zij
dit doen voor de R.V.B., ook voor Centraal Beheer de aangiÍteformulieren
zullen invullen en korte verklaringen, met betrekking tot het in behandeling
komen en uit de behandeling ontslagen worden, invullen, wödrtegenover
staat dat de vereeniging zich van hoar kant verbindt tot hetgeen in het
voorstel onder 2 is aangegeven.
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Dit voorstel in zake samenwerking met ,,Centraal Beheer" werd

op zes na algemeene stemmen aangenomen in dien zin, dat
de overeenkomst voor twee iaar wordt aangegaan bii wiize van
proef en dat het beginsel der vriie artsenkeuze in de overeen-
komst wordt neergelegd.

3. Hct Ncdcrlandrch tijdcchrift voor gcncerkunde.

(Literatuur: T. 1902, ll, bl. 1066, lL74; T.1903, I, b\.207, l4O4; T. L9l2,i,
Il, bl. 692; T. 1913, l, bl. 1622.)

De Nederlandsche maatschappii tot bevordering der genees-

kunst heeft geen eigen orgaan, maar heeft een overeenkomst met
de vereeniging: Het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde.

Deze overeenkomst luidt:

Art, 1. Het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde is tevens lret

orga6n vttn de Nederlandsche moatschappii tot bevordering der geneeskunst.

Àrt. 2. De Vereeniging is verplicht in het tiidschrift alles op te nemen
wat de Maatschappii of het hoofdbestuur wenscht te publiceeren.

Àrt. 3, Aan de gewone en buitengewone leden der Maatschappii, die
tevens inteekenaars ziin, wordt het volledig tiidschrift verstrekt voor
f 2. - minder dan aan het publiek.

Àrt. 4. De leden van het hoofdbestuur, de gewone en buitengewone
leden der Maatschappii, die geen ínteekenaars ziin, ontvangen ieder een

afdruk van het vermelde in Art, 2.

Op qeliike wijze ontvangt elke afdeeling hiervan één exemplcar voor
haar archief,

Art. 6. De Maatschappii ontvangt voor haar bibliotheek kosteloos twee
exemplaren van het volledig tiidschrift en twee afdrukken van het ver-
melde in A*. 2.

Art.6. Van de door de Maatschoppii of het hoofdbestuur geplaotste
stukken brengt de vereeniging aan de Maatschappij in rekening de
werkeliik door haar gemoakte kosten van drukken, papier, verzending, enz.

Àrt. 7. De centrale commissie voor de beroepsbelangen, genoemd in
het huishoudeliik reglement der maatschappii, neemt zitting in den raad
von redacteuren van het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde.

De leden dier commissie hebben in dien,raad recht van odvies en
stem in alle zaken.
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Mocht een der leden dezer commissie niet bereid ziin in den raad
von redacteuren zitting te nemen, dan wordt, ter vervulling van ziin
plaats in den raad, door den road een keuze gedaan uit een door het
hoofdbestuur op te maken voordracht van drie leden der Maatschappii.

Neemt een door de vereeniging benoemd lid der redactie van het
tiidschrift zitting als lid van de commissie voor de beroepsbelangen der
Maatschappii, dan treedt hii in de eerste qualiteit af,

Art. 8. Het contract loopt van 1 lanuari tot 31 December en wordt
minstens een halÍlaar te voren opgezegd.

Het bleek wel eens onaangenaamheden te doen ontstaan,
wanneer een lid der Maatschappii een ingezonden stuk, dat hii
aan de redactie van het tiidschrift zond, niet geplaatst zag. De
redactie weigert in het algemeen natuurliik alleen stukken, indien
de innerliike waarde van zoo'n stuk daartoe reden geeft. De
redactie stelt zich geen p6rtii. Voor den schriiver zelf van een
ingezonden stuk is het buitengewoon moeiliik te veronderstellen,
dat de innerlijke verdienste van ziin stuk de oorzaak van een
weigering tot plaatsing zou wezen.

Op verzoek van de centrale commissie voor de beroeps-
belongen der Maatschappii heeft de redactie van het tiidschrift
zich nu vereenigt met deze regeling:

,,lndien bii den beheerenden redacteur stukken inkomen, de genees-
kundige beroepsbelangen betreffende, omtrent welke hii in twiifel verkeert,
of zii al dan niet behooren te worden opgenomen, =endt hii deze stukken
aan de ledcn der centrale commissie, tevens leden der redactie, om
advies. Bii eensluidend advies von deze heeren wordt overeenkomstig dit
advies gehondeld. Bii niet eensluidend odvies beslist de beheerende
redacteur."

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 doarmede in kennis ziin gesteld."

Op het oogenblik ziin onderhandelingen gaande over een
gewiizigde verhouding.
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HOOFDSTUK VI.

Bijvoegsel.

I. Onderlinge Verzekering-Maatrchappij van geneeekundigen
tegen de geldelijke gevolgen van invaliditcit.

Deze maatschappii werd opgericht met het doel de ellende,
die een gevolg iis van arbeidsongeschiktheid, te voorkomen.
Meestal toch is de arts geheel afhankeliik van ziin werkkracht'
Is hii niet meer tot arbeiden in staat, kan hii niet meer zorgen
voor ziin gezin, dan is hii maatschappeliik verloren. Om hen,
die dit ongeluk treft, te redden van financieelen ondergang,
verzekert de ,,Onderlinge" haar deelnemers tot een bedrag van
f 1-8 per dag, waarvoor een evenredige premie wordt berekend.
Zii keert uit bii totale arbeidsongeschiktheid, hetzii tiideliik, hetzii
voortdurend, hoe en waardoor ook ontstoan. Zii sluit dus geen

enkele ziekte en geen enkel ongeval uit. Bii voortdurende
invaliditeit gaat de uitkeering steeds door, tot het eind van het
kalenderiaar, waarin men 60 jaar wordt. Een arts, door ziekte of
ongeval tot niets-doen gedwonsJen, en die dus, zonder kapitaal,
aan armoede zou ten prooi vallen, heeft bii een verzekerd bedrag
van f 8 daags, een inkomen vön ruim f 2900. Nadrukkeliik moet
er op gewezen worden, dat onze verzekering een noodzakeliike
aanvulling is van de gewone levens- of pensioenverzekering, die
ieder verplicht is te sluiten met het oog op zijn ouden dag.
Daarom mog er op gerekend worden, dat deze laatste vorm
van verzekering de taak der ,,Onderlinge" na het 60ste iaar zal
overnemen. Nu is het een feit, dat een arts een gunstig risico
aanbiedt voor invaliditeitsverzekering en wel, omdat hii ziin arbeid
eerst zal neerleggen, wanneer hii in 't geheel niet meer kan en
omdat hiiweer zoo spoedig mogeliik zal beginnen. Deze opvotting
wordt gestaafd door het cijfer betreffende het aantal ziektedagen

-211 -



per iaar en per lid. Zoo bedroeg dit vanaf 1911 (toen het aantal
deelnemers boven de 200 steeg) gemiddeld 6,5, waarbii men
nog in aanmerking moet nemen, dat gedurende dien tiid steeds
eenige leden (in 1920:5) het geheele jaar invalide waren. Volgens
de beciiferingen, indertiid uitgevoerd door Prof. van Pesch
en Dr. f anse, zou op 6 ziektedagen per iaar en per lid
moeten worden gerekend.

Terwiil bii een olgemeene maatschappii de winst aan de aan-
deelhouders wordt uitgekeerd, komt zii bii de ,,Onderlinge" aan
de deelnemers ten goede. Niettegenstaande onze premiën op
de algemeene statistieken ziin berekend, heeÍt onze maatschappii
in den loop der iaren biina de helft kunnen teruggeven. De
iaarliiks behaalde winst wordt in het zekerheidsfonds gestort,
dat elke vijf jaar onder de deelnemers wordt verdeeld naar den
maatstaf van de som der in dien tiid betaalde premiën. Zoo
werd in 19Ol 460/0, in 1906 680/0, in 1911 (terwiil in 1X)7 de
premiën belangriik werden verlaagd) 530/0, in 1916 38,35% terug-
gegeven en bedraagt de winst gedurende de laatste viifiarige
periode (1916-1920) 29,02 '/0. De gemiddelde winst over de
25 iaar van het bestaan der maatschappii bedraagt 42,37 olo,

Indien de ongunstige tiidsomstandigheden niet een groot koers-
verlies op de effecten hadden tengevolge gehad, zou het winst-
cijfer over het laatste lustrum 47,310t0 en over 25 iaar 54,70010
geweest ziin.

Behalve de door den wiskundigen adviseur berekende mathe-
matische of premie-reserve wordt nog gevormd een extra-reserve.
Op 31 December 1920 bedroeg deze f 21260.82\z benevens
f 3990.20 aan rente. In deze extra-reserve wordt gestort het
bedrag van een of meer iaarpremiën van elken deelnemer. Deze
gelden worden ingehouden bii de verdeeling en de uitkeering
van het zekerheidsfonds. Bii de extra-reserve wordt elk iaar
gevoegd de rente op den voet van het gemiddelde percentage,
dat op de beleggingen is gemaakt. Deze interest wordt om de
viif iaar aan de rechthebbenden uitgekeerd. Bii het eindigen der
verzekering ontvongt de deelnemer ziln aandeel in de extra-
reserve met de daarop verschenen rente terug.

De ,,Onderlinge", opgericht in 1896 met 34 leden, had op
31 December 1920 396 leden en verheugt zich in'een gestadigen
bloei, Het kapitaal, dat op 3l December 1896 bedroeg 12352.07,
was op 31 December 1920 vermeerderd tot f 160497.89, de
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mathematische reserve van 1922.80Y2 tot f 95023.32, terwiil het
zekerheidsfonds op dien datum bedroeg i37165.45112,

Over 1920 werd uitgekeerd f 15667.- aan 72 zieke deel-
nemers, waarvan er viif over het geheele iaar uitkeering ont-
vingen.Van 1896 -1920 werd aan invalide deelnemers Í128752.-
uitgekeerd.

De gelden worden belegd in effecten in open bewaring bii de
Nederlandsche Bank, doch zoo, dat samenwerking van twee
bestuursleden noodig is om effecten terug te nemen.

Geen uitkeering is verschuldigd, indien de invaliditeit korter
duurt dan acht dagen, bij langeren duur geschiedt zij ook over
de eerste acht dagen.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester, een vicarius en drie commissarissen voor se-
neeskundige zaken.

De algemeene vergadering benoemt telken iare uit de deel-
nemers een commissie tot het nazien der rekening en verant-
woording en van de balans.

Voor inlichtingen wende men zich tot den secretaris.

ll. Dc Ncdcrlandrche vcreeniging van cpoorwegartren.

Deze vereeniging is opgericht in het iaar 1875 door de genees-
kundigen A. de Boer Vervoorn, H. van \íiingaarden en
F. van der Meulen; de eerste vergadering werd gehouden
den 28sten futi 1875 te Utrecht.

Het doel der vereeniging is:

1. Te waken voor de stoffeliike en maatschappeliike belangen
harer leden.

2. De belangen te behartigen der aan de spoor\r/egmaatschap-
pijen verbonden zieken- en ondersteuningsfondsen door:

a. te zorgen, dat de leden dier fondsen op de beste wiize
voorzien worden van genees- en heelkundige hulp, genees-,
verbandmiddelen en versterkend voedsel;
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ó. toezicht te houden op de daarop betrekking hebbende
bepalingen in bestaande en te maken reglementen.

3. De spoorwegmaatschappiien 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.

AIs gewone leden kunnen worden aangenomen alle genees-
kundigen, die op eenigerlei wiize als geneeskundigen verbonden
ziin aan Nederlandsche spoorweg-, stoomtram- of electrische
trammaatschappiien.

Het aantal leden bedraagt ruim 400 van de ongeveer 425
fondsgeneesheeren verbonden aan het zieken- en ondersteunings-
fonds der Nederlandsche spoorwegen.

Door minstens acht leden kan een afdeeling gevormd worden;
op het oogenblik bestaon er twee afdeelingenl ,,Rotterdam en
Omstreken" en,,Àrnsterdam",

Het hoofdbestuur bestaat uit 5 leden, n.l. een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en twee leden van het bestuur.
Zii treden iedere drie iaar volgens rooster af en ziin niet her-
kiesbaar, behalve de secretaris en de penningmeester; de overigen
na twee iaar, De functies worden onderling verdeeld, behalve
die van secretaris en penningmeester, welke door de algemeene
vergadering worden aangewezen,

De algemeene vergadering wordt iaarliiks zoo mogeliik in
de maand September te Àmsterdam gehouden.

De vaste werkzaamheden bestaan in:

1. het verkiezen van een of meer leden van het hoofdbestuur;

2. het bespreken van zaken betrekking hebbende op den
geneeskundigen dienst bii de spoorwegeni

3. wetenschappeliike mededeelingen, vooral in verband met
het spoorwegwezen.

Er bestaat een vertegenwoordiger bii de commissie van be-
heer van het zieken- en ondersteuningsfonds sedert 1917 en

een plaatsvervangend vertegenwoordiger der fondsgeneesheeren;
op het oogenblik ziin dit respectieveliik de secretaris en de
penningmeester.

De vertegenwoordiger neemt aan de commissievergaderingen
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deel en heeft een adviseerende stem. Verder heeft hii het recht
om tegen besluiten, genomen tegen zijn advies, zijn bezwaren
bii de directie in te brengen; in dit geval is het besluit der
commissie 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 de commissie van beheer, waarvan één tevens deel-
genoot is van het fonds.

De genoemde vertegenwoordiger is als het ware de schakel
tusschen de commissie van beheer en de fondsgeneesheeren
en is natuurliik in het biizonder aangewezen om de belangen der
laatsten te verdedigen.

Indien principieele zaken aan de orde ziin, wordt overleg
gepleegd met de Nederlandsche maatschappii tot bevordering
der geneeskunst.

U[ De voorwaarden der voornaamstc geneerkundigc ambten
en bctrekkingen.

Ten einde een denkbeeld te kunnen geven van de gelegen-
heden, die voor den arts bestaan om, hetzij naast, hetzii inplaats
van de geneeskundige praktiik werkzaam te ziin, en van de
voorwaarden, waaronder dit kan geschieden, 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. Vol-
ledigheid kon hier niet worden bereikt, en is ook niet noodig.
De bedoeling is, een algemeen begrip te verschaffen van de
,,marktwaarde" van den arts. Bii voorkomende vacatures ver-
neemt de gegadigde vanzelf, welke voorwaarden in het biizondere
geval worden aangeboden. Deze kunnen bovendien telkens
wiizigingen ondergaan. Daarom zou onderstaande liist nooit een
vraagbaak kunnen ziin op het oogenblik dat er een vacature
komt; wel daarentegen ten allen tiide, als men een betrekking
zoekt, en onsleveer wil weten, welke soort van betrekking het
meest aan persoonliike wenschen beantwoordt.
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a, Oemeenteliik geneeskundige dienst te Amsterdam,

l. Ceneesheer-directeur van het Vilhelmina- en het Binnen-
gasthuis; Directeur van den gemeenteliik geneeskundigen dienst;
iaarwedde f 9000-12000 met 4 twee-iaarliiksche verhoogingen
van f750.

Ceneesheer-directeur van het Tesselschade-Ziekenhuis'f 8000
tot f 10000 met 4 twee-iaarliiksche verhoogingen van f 500.

2. Cemeenteartsen in volledigen dienst f 7000-9000 met
4 twee-iaorliiksche verhoogingen van f 500; bovendien voor
hoofden van een afdeeling van den dienst f 50O per iaar (hier-
onder ziin ook de schoolartsen begrepen).

3. Idem in halven dienst f 3500-5000, met 5 twee-jaar-
Iiiksche verhoogingen van f 300.

b. Oemeentelijke schoolartsendienst Íe 's Oravenhage.

1. Directeur f 7000-8000.

2. Schoolartsen (evenals gemeenteartsen) f 6000-7500, in vol-
ledigen dienst.

3. Directeur van den gemeenteliik geneeskundigen dienst
f 7000-9000.

c. Oemeentelijk geneeskundige dienst te Utrecht.

1. Directeur 16750 - 8750, met 4 twee-jaarliiksche verhoogingen
van f500.

2. Gemeenteartsen in volledigen dienst, f 1000 minder.

d. Krankzinnigengestic hten.

1. Directeur van Í3500-4500 met woning (Deventer); tot
f 10000 (in 7-10 jaar te bereiken) met 10--14 pCt. woning-
af tre k (Poortugaal en Bakkum).

2. Ceneesheeren. Beginsalaris van f 4000 (Loosduinen, Oud-
Rosenburg) tot Í6150 (Voensel); eindsalaris f 5000 (Oud-Rosen-
burg) tot f 8000 (Bakkum, Santpoort); soms met kindertoeslag,
met of zonder pensioen-aftrek; ook andere emolumenten, als
licht, water, apotheek, groenten, eerste grondslag der personeele
belasting.
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e. Ri j ksverzekeringsban k.

l. Medisch adviseur f 7000-8000 met 2 drieiaarliiksche ver-
hoogingen van f 500.

2. Administrateur bii den geneeskundigen dienst der R.V.B.

f 6500-7500, verhoogingen als boven.
3. Controleerend geneeskundige f 55@-7000, met 3 twee-

iaarliiksche verhoogingen van f 50O.

4. Àssistent-controleerend geneeskundige en geneeskundige
bii de nredische afdeeling 14400-5000, met 6 ioarliiksche ver,
hoogingen van f 100.

f. Eenige andere burgerlijke Rijksbetrekkingen.

1. Tweede geneesheer bii de bijzondere strafgevangenis te
's-Gravenhage f 4800-5400, 3 twee-iaarliiksche verhoogingen
van f200.

2. Eerste geneesheer aldaar Í5200 - 5800, verhoogingen dezelfde.
3. Medisch adviseur bii de Àrbeidsinspectie f 6500-8000, 5

twee-iaarliiksche verhoogingen van f 300.
4-6. Inspecteur van het krankzinnigenwezen, geneesheer-

directeur van het academisch ziekenhuis te Leiden en de Riiks-
klinieken te Utrecht t7C00-8000, 2 drie-iaarliiksche verhoogingen
van f 500.

g. Oeneeskundige dienst der landmacht.

1. Ceneraal-majoor, inspecteur, f 7800 (na 18 dienstiaren) tot
f 8800 (na 28 dienstiaren).

2. Dirigeerend officier von gezondheid 1e kl. f 6100 (na 16
dienstiaren) tot f 7300 (na 28 dienstjaren).

3. Diriseerend oÍficier van sezondheid 2e kl. f 5600 (na 14

dienstiaren) tot f 6800 (na 26 dienstiaren).
4. Dirigeerend officier van gezondheid 3e kl. f 5000 (na 12

dienstiaren) tot Í6200 (na 24 dienstiaren).
5. Officier van gezondheid le kl. f 4300 (na 8 dienstjaren) tot

f 5900 {na 24 dienstjaren).
6. Oflicier van sezondheid 2e kl, f 3100 tot f 3900 (na 6

dienstiaren).
Deze salorissen moeten worden vermeerderd met 7 pCt, tot een

maximum van f 210 en met een kindertoelage van 2\z pCt. per
kind beneden de 18 iaar. Voor zoover de dienst het toelaat
mag ook burgerpraktiik worden uitgeoefend.
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Aantal dienstjaren

als officier.

h. Militair-seneeskundise dienst in Ned.-lndié (zie T. 1921,11, bl. 331).

Dienst

Generaal-
majoor

Verlof

Àa nva ngsbezoldig ing
per maand

Na 1 jaar.

I ,,2,,
§,,4@,,6
I 8,,

,, 10

,, 12

,, 14

,, 16

,, 18

,, 20
o0

,, 24 ,,

,, 26

', ?a

580

662.50

7t7.50

772.50

826.25

292.60

326.50

348.50

37t.25

393.?5

405

427.50

450

468.75

487.60

506.2ó

525

D',tó. aD

852.60

905

957.50

1010

1060

1110

1160

t2L0

1160

1210

1260

1310

1360

1410

1460

606.25

625

543.75

562.50

581.25

600

618.75

1260

1310

1360

1410

1460

1510

1560

543.75

562.50

581.25

600

618.75

637.50

656.25

1610

1660

1760

676

693.75

73L.26

1700

1860

1960

73t.?Í
7ffi.75

806.25

Dienst Verlof Dienst Verlof Verlof DienstVerlof

Kolonel

Dienst

Off. v. gez.

2e kl.
Off. v. gez.

le kl.
Dir. off. v. gez,

2e kl.
Dir. off, v' gez.

le kl.

VerloÍ Dienst



i, Officieren van gezondheid der Koninklijke marine,

RANGEN
en

DIENSTTIJDEN

Bii aonstellinq tot:
Officier van Cezondheid 2e klasse,

Na 2 jaar dienst als officier
L

OÍficier van Gezondheid le klasse.

Na 6 iaar dienst als officier.
.8
,, 10

,, 12

,, |6
,, 18

,, 20

HoofdoÍficier van Cezondheid 2e kl.

Na 12 iaar dienst als officier.
1n

,, L6

,, 18

,, 20
oo

Hoofdofficier van Cezondheid 1e kl.

Na 18 jaar dienst als officier.

,, 20
oo

9L

lnspecteur

Binnen
de keerkringen

(in O.- en \í.-lndië)

per laar per jaar per laar

.:6i d

T !Ë§
ÉaíE
oT.= o<E:3

x t3
per laar

t4

35?0.-
3760.-
3930.-
4440.-
4680.-
4920.-
5370.-
6610.-
5850.-
6090.-
6330.-
6670.-
6820.-
6030.-
6240.-
6450.-
6660.-
6870.-
7080.-
6630.-
6870.-
7110.-
?350.-
7470.-

3960.-
4t40.-
4320.-
4880.-
5070.-
5310.-
5760.-
6000.-
6240.-
6480.-
6720.-
6960.-
6330.-
6ó40.-
6?50.-
6960.-
7170.-
7380.-
7590.-
7260.-
7600.-
7740.-
7980.-
8100.-
9390.-

6060.-
6660.-
7960.-
8250.-
8850.-
9460.-

10060.-
10650.-
11250.-
11850.-
t2460.-
13060.-
11760.-
12360.-
12960.-
13560.-
14160.-
14760.-
15360.-
1.4520.-

16360.-
16230.-
16950.-
176?0.-

7260.-
7920.-
8680.-
9570.-

10230.-
10890.-
11550.-
t2210.-
t2870.-
13530.-
14190.-
14860.-

1353u.-
14190.-

14850.-
15510.-
16170.-
16830.-
r7490.-
18120.-
19140.-
20160.-
21000.-
21U0.-

r) Dc tE dc koloooca ,,butttn dc keckrlago" uDgcgcvcn traktcE@to zlrn scdcrt I taauarl 1920
vcrhoogd oct f 210.-, wclkc vcrhooglog echtcr voorlooptg Elct h dc traktcEotllchBla wordt op-
gEoE6,

Buiten
de keerkringen 1)

,3b9,
3;EÈ
fËíi

Aan
boord

Aon
boord

-219 -



Bovendien ontvangt men bii aanstelling tot officier van ge-
zondheid f 1000 voor eerste uitrusting en f 300 bii uitzending
naor de tropen.

Voor ieder kind beneden 18 jaar wordt bii wiize van tiideliike
toelage een kindertoelage genoten van 2tl2% der bezoldiging
als vastgesteld voor aan wal, zonder vriie woning buiten de
keerkringen, met een maximum van f 200 per kind.

De officieren van gezondheid, die te Villemsoord (Helder),

Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Leiden en Dordrecht belast
zijn met den geneeskundigen buitendienst, genieten een toelage
van resp. f1500, f600, f300, f300, f200 en f200 per iaar.

Officieren van gezondheid, die op de voorgeschreven wiize
bliik hebben gegeven van meer uitgebreide kennis in een der
wetenschappeliike vakken: heelkunde (chirurgie), neus-, keel- en

oorheelkunde, oogheelkunde, zenuw- en zielsziekten, huid- en
geslachtsziekten, tandheelkunde, laboratorium-werkzaamheden
(bacteriologie, gezondheidsleer, scheepshygiëne en ziektekundige
ontleedkunde) en lichameliike opvoeding, ontvangen een gratifi-
catie van f 1000, terwiil zii, die werkzaam ziin bii een van de
hospitalen der Marine, ter vergoeding van de specialistische
diensten, welke door hen bewezen worden aan gezinnen van
het militaire personeel der zeemacht, een iaarliiksche toelage
genieten, bedragende voor den chirurg-oculist f 750, den venereo-
loog f 500, den keel-, neus- en oorarts f 500, den bacterioloog
f 250 en den röntgenoloog f 250.

i. Burqerliike betrekktnsen in Ned. Indië.

1. Gouvernementsarts bii den burgerliik geneeskundigen dienst
of bii de pestbestriiding, ook voor ongehuwde vrouwelijke artsen:
Vrije overtocht, ook voor gezin, 1e klasse. Uitrustingskosten van

Í 3000 (bii 3-iarig dienstverband) of f 5000 (bii 5-iaris of vast
dienstverband). Voorloopige bezoldiging van f 250 per maand

te beginnen met de inscheping of bii het eindigen van een leer-
gang, in opdracht gevolgd, in de bacteriologie en hygiëne. Tiidens
dezen leergang f 300-f 400 per maand. Bezoldiging met f 400
tot f 1000 per maand, het maximum te bereiken in 16 iaar.
Duurtebiislag van 1120 tot f 150 per maand.

2. Medische leeraar aan een der artsenscholen: Í 600 tot
f 1000 per maand; het maximum te bereiken in 12 iaar; bii reeds
verkregen ervaring hooger aanvangssalaris, duurtebiislag.
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3, Àrts voor het krankzinnigenwezen f 500 tot f 1000 per
maand, het moximum te bereiken in 15 iaar; overigens als 2.

k. Artsen ín Deli f 1200-11800 per maand.

/. ScóeepsEreneesÀeer op passaErlersschepen,

Bii de Maatschoppii ,,Nederland" :

Artsen, nog geen 3 iaar arts, op le en 2e reis f 320 (met tan-
tièmes), per maand; oudere artsen op 5 eerste reizen en

iongere op 3e, 4e en 5e reis f 360 (met tantièmes), per maand;
Op 6e t.m. 15e reis f 390 (met tantièmes) per maand; No 15

reizen f 420 (met tantièmes) per maand; na 30 reizen f 480
(met tantièmes) per maand; op pelgrimschepen f 360 (met
tantièmes) per maand.

Bii de ,,Rotterd. Lloy{' :

Artsen, nog geen 3 iaar arts, op le en 2e reis f 425 (zonder
tantièmes) per maand; oudere artsen op 5 eerste reizen en
jongere op 3e, 4e en 5e reis f 450 (zonder tantièmes) per
maand; op 6e t.m. 15e reis f 500 (zonder tantièmes) per maand;
na 15 reizen f 575 (zonder tantièmes) per maand; op pelgrim-
schepen f 350 (met premie) per moand.

Bii de ,,Koninkliike West-lndische MaildiensÍ" is het salaris
f 360 per maand, na 3 iaar 1420, na 6 jaar f500; bovendien
tantièmes.

Bii de ,,Nederl. .Ïoomy. Mii. Oceaan" f 4N 's maonds (zonder
tantièmes), De tantièmes ziin afhonkelilk van het uit te keeren
dividend.

De geneesheeren moeten op eigen kosten voorzien in de
door de Maatschappijen voorgeschreven uniformkleeding.
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IV. Hct rpothekcrrbcdrijf der apotheekhoudcnd.gcnccrkundigen.

(Literatuur: T. 191ó, I, bl. 1229.)

I.

De Centrale Raad van Beroep heeft beslist, dat, aangezien
art. 10 sub 42 der Ongevallenwet het ,,apothekersbedriif" noemt
als een verzekeringsplichtig bedriif, en naar het oordeel van dezen
raad aan die uitdrukking een ruime beteekenis behoort te worden
gegeven, wuaronder ook valt het tot aflevering gereed maken
en afleveren van geneesmiddelen tot geneeskundig doel, terwiil
het niet ter zake doet waaraan hii, die als werkgever in dat
bedriif optreedt, ziine bevoegdheid ontleent, noch aon welke
beperking de uitoeÍening dier bevoegdheid is gebonden, dat ook
een apotheekhoudend-geneeskundige moet geacht worden het
bedriif uit te oefenen.

De apotheekhoudend-geneeskundige is dus verplicht aan de
Riiksverzekeringsbank te vermelden, indien hii een apothekers-
assistent of iemand anders, die hem behulpzaam is bii het tot
aflevering gereed maken en ofleveren van geneesmiddelen tot
geneeskundig doel, in ziin dienst heeft.

Voor deze aangifte kan hii ten postkantore een formuller
verkriigen.

It.

Het Handelsregister. De apotheker en de apotheekhoudend-geneeskundige
ziin verplicht om zich te laten inschrijven.t)

Bii Koninkliik besluit van 26 Juli 1918 (Staatsblad 403) is afsekondigd
de \íet tot instelling van een handelsregister, dat, zoolang de
wetteliike regeling der Kamers van Koophondel en Fabrieken nog niet
bestond, gehouden zou worden door de griÍÍiens bii de kantongerechten.

Nu deze wettelijke regeling heeft plaats gevonden en de commissies
benocmd ziin, belast met de inrichting van de handelsregisters en het
opmaken der kiezerslilsten voor de nieuwe Kamers von Koophandel, is
de wet ingevoerd Én moeten alle in het Riik in Europa gevestigde
hondelszoken, overeenkomstig art. 1 van deze wet, worden ingeschreven.
Het handelsregister wordt thans gehouden door de Kamers van Koop-
handel en Fobrieken, ieder voor zooveel haar gebied betreft,

Volgens ort. 2 verstaot de wet onder handelszaak de zaak of onder-
neming von een koopmon, ook indien een ander, niet koopman zijnde,
mede-eigenaor is,

t) Ovcrgoomcn u.lt hct Phamaccuuró Wcekblad vau 5 Maart 1921, bl. 282-2E4.
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Onder ,,koopman" verstaat de wet den koopman in den zin van het
\íetboek van Koophandel en in het algemeen ieder, die ziin beroep
maakt van eenigen tak van handel of niiverheid in den ruimsten zin.
Voorts is iedere naamlooze vennootschop en iedere coöperatievc vereeniging
koopman, in den zin dezer wet.

Ook vereenigingen, erkend ingevolge de wet von 22 April 18óó, hebben
volgens art. 10, indien zii eigenoren ziin van eene handelszaak, dezelfde
verplichtingen ols de naamloozc vennootschappen,

Volgens het \íetboek van Koophondel, eerste boek, eerste titel, àrt. 2,

zijn kooplieden diegenen, welke daden van koophandel uitoefenen en
daarvan hun gewoon beroep maken.

Onder daden vàn koophdndel verstaat de wet in hct algemeen het
koopen von waren, om dezelve weder te verkoopen, in het groot of in
het klein, hetzii ruw, hetzij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan
te verhuren. ln het volgend art. 4 worden nog tal vön daden von koophandel
omschÍeven, die insgeliiks onder dit begrip vallen, als de werkzaamheden
van makelaars, houders van administratiekantoren, össurödeurs, enz.

Uit deze zeer ruime omschriiving van het koopmonsbegrip bliikt wel,
dat ook de apotheker behoort tot hen, die verplicht ziin, hunne onder-
nerning in het hondelsregister te doen inschriiven. Ook de opotheek-
houdend-geneeskundige, het ziekenfonds met eigen opotheek is tot de
inschrijving in het handelsregister verplicht,

Het doel hiervan is, om in den vervolge, ten aanzien van hondel en
niiverheid, de noodige gegevens te kunnen beschikbaor stellen over de
deelnemers in eenig bedriif, woaronder begrepen noamlooze vennoot-
schappen en coöperatieve vereenigingen, ten oanzien von de deelnemende
en leidende personen, hun verantwoordeliikheid en hun kapitaal. Vreemde-
lingen en rechtspersonen, volgens buitenlandsche wetgeving, zijn evenzeer
verplicht hunne onderneming of filiaal te doen inschriiven.

De ondernemingen, welke niet in het handelsregister behoeven te
worden opgenomen, ziin in de wet genoemd. Hiertoe behooren de publiek-
rechteliike lichomen, zoodat de gemeente-öpotheken en militaire apotheken
niet worden ingeschreven.

Voor het doen der opgaven voor het handelsregister moet gebruik
worden gemaakt von daorvoor vastgestelde Íormulieren, welke kosteloos
verkriigbaar zijn ten bureele van de Kamer van Koophandel, Voor elke
opgaaf worden drie formulieren verstrekt met geliikluidenden tekst, doch
verschillend van kleur; zij moeten ingevuld en eigenhandig onderteekend
weder ten bureele worden ingeleverd.

De groene formulieren worden dan, door den secretaris onderteekend,
aan de belanghebbenden teruggegeven; de oranje formulieren worden in
volgorde van het opgaafnummer afgelegd en uiterliik na verloop vön een
half laar ingebonden; de witte formulieren worden in een dossieromslàg
bewaord, Voor iedere hondelszaok wordt een aÍzonderliik dossier aongelegd,
waarin ook latere opgaven betreffende die zaak worden verzameld.

Het handelsregister ligt voor ieder kosteloos ter inzage; tegen betaling
worden aon ieder, die zulks verlangt, gewaormerkte afschriften en
uittreksels verstrekt.
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De opgaof van de vestiging eener handelszaak, dus voortaan ook van
een apothcek, geschiedt uiterliik één week daorvoor of daarna, met
opgoaf van het tiidstip der vestiging,

Voor zaken reeds gevestigd bii het in werking treden dezer wet, moet
de opgaaf geschieden binnen drie maanden na dèt tiidstip.

Voor de inschriiving van een handélszaak is voor de eerste maol een
hieronder 6öngegeven bedrag verschuldigd en ioarliiks eveneens een
hieronder aangegeven biidrage voor de Kamer van Koophandel.

Bii een l<apitaal van
minder dan f 10.000

f 10.000- 25.000

- 25.000- 50.000

- 60.000 - 100.000

- 100.000- 500.000

bii inschriiving
f b.-
- 76.-
- 60.-
- 100.-
- 250.-

iaarliiks
r 2.50

- 5.-
-10.-
_20._
- 30.-

Deze biidragen zijn verschuldigd door dengene, wien de handelszaak
toebehoort. Behoort de zaak (apotheek) öan een vrouw, dan worden
opgegeven de tiid en de wiize, waarop haar echtgenoot zijn toestemming
heeft verleend dat zij als openbaar koopvrouw optreedt en de bepalingen,
die hii daarbii mocht hebben semaakt,

Bovenstaand artikel bliikt geen iuiste gevolgtrekking te bevatten
ten opzichte der apotheekhoudend-geneeskundigen. In het T,
1921, ll, bl. 911, schriift H. H. va n Ey k, o. a.:

In de eerste plaats toch kan inschriiving niet verplicht ziin, omdat de

apotheekhoudend-geneeskundige apotheker is, wont dat is hii niet. Ver-
geliik biiv. dc 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 cie

inrichting van een geneeskundige, bevoegd tot het leveren van genees-
middelen. Dat het aldoar voorkomende woord apotheek alleen en uitsluitend
bedoelt de apotheek v6n een apotheker is reeds uitgesproken in 1865
(verzomeling van stukken betreÍfende het geneeskundig staatstoezicht
1865 en 1866, no. 87, bldz. 198). Trouwens de geheele redactie van art. I
der wet maakt dit duideliik.

ls dan een apotheekhoudend-geneeskundiqe koopman? ln een vonnis

der Arr. Rechtbank te 's-Gravenhage vön 10 Dec. 1867 (Weekblad van

het Regt, no. 2973 en 29?5) leest men: De geneeskundige, die, volgens
ant. 9, al, 2 der wet van 1 luni 1865 (5. no. 60), regelende de uitoefening
der geneeskunst, de bevoegdheid heeft tot het afleveren van genees-

middelen, is niet als ,/<oopman te beschouwen. Hii kon derhalve niet
verpligt worden, wanneer hii het bedrag ziiner rekening weclens genees-

en heelkundige visites en geleverde medicarnenten in regten invordert,

tot openlegging ziiner boeken.
Een vonnis der Arr. Rechtbonk te Rotterdam (Weekblad van het Regt,

no. 3323) luidde in denzelfden zin, n.l.: Een doctor in degenees-, heel-en
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verloskunde en tevens artseniimenger is niet als /<oopman aan te merken'
Vel vindt men in Regtsgel. Adv., 8e verz., bldz. 119 - maar dat is

geen vonnis - voor een bepaold geval een andere meening' Doar staat:

,,Van den geneesheer, die krochtens art. 9 al. 4 der wet van 1 Juni 1865
(S. 60) geneesmiddelen heeft geleverd, kan, wanneer hii in regten betaling
daarvoor vraagt, worden gevorderd, dat hii ziin boeken openlegge tot
staving van dien eisch. Zulk een geneesheer maakt - hoezeer slechts
voorwaardelijk, niet tiideliik, daartoe bevoegd - ziin beroep van het
leveren van geneesmiddelen en moet, evenals de apotheker, als loopman
worden beschouwd."

Het boven aangehaalde vonnis uit den Haag was precies tegengcsteld
aan dit odvies, want juist de rechter wilde een apotheekhoudend-genees-
kundige nreÍ als koopman beschouwd zien, en oordeelde, dat hii ziin

boeken nreÍ behoefde open te leggen.
De in dit rechtsgeleerd advies voorkomende passus, dat zulk een

geneesheer zijn beroep maakt van het leveren van geneesmiddelen is

m.i. onhoudbaar, Ziin beroep is arÍs en omdat, indien hii niet a/s arÍs
gevestigd ware, hij geen geneesmiddelen zou leveren en evenmin, indien
in die gemeente een apotheker gevestigd ware, dit zou doen, is er van

een beroep van het leveren van geneesmiddelen geen sprale.
M,i. is dus de apotheekhoudend-geneeskundige nöch apotheker nèch

koopman.
Caon wil nu na, wdt er staat in de beknopte handleiding op het

handelsregister, uitgegeven door de vereeniging van secretarissen der
voorbereidingscommissie en geschreven door mr. C. D' Salomonson,
(wat dus wel als een offícieel stuk beschouwd mog worden) don lezen
wil 'daor: ,,\íie is verplicht omtrent zijn zaak de noodige opgöven te
,,doen? De wet beontwoordt deze vraag ols volgt: Een ieder, die ziin

,,beroep maakt van eenigen tak van handel oÍ nijverheid in den ruimsten zin.

,,Dat ziin dus in de eerste plèats olle ,,kooplieden" in den zin van het

,,wetboek van koophandel, dus zij wier bedriif het is waren te koopen
,,met het doel, die weer al dan niet bewerkt, te verkoopen (dus elke
,,groothandelaar, elke winkelier en elke fabrikant, die de door hem ver-
,,vaardigde producten verkoopt) of het gebruik er van te verhuren, (bijv.

,,stalhouders) en voorts de in genoemd wetboek genoemde personen,

,,als commissionairs, bankiers, makelaars, expediteurs, scheepsbouwers,
,,cargadoors, assuradeuren, enz. Maar bovendien zullen ook tal van

,,personen, die niet vallen onder de ,,kooplieden" van het wetboek von
,,koophondel, hun zaak bii het register moeten opgeven, biiv. zii, die
,,zich uitsluitend bezighouden met het herstellen oÍ bewerken voor hun
,,daartoeterhand gestelde zaken; zii, wier bedriif de handel in onroerende
,,goederen is; tal van ambachtslieden enz. Onder al deze posities vind
ik den apotheekhoudend-geneeskundige niet.

Het schilnt mij dan ook, dot, afgezien van apotheekhoudend-genees-
kandigen, die er een ,,open winkel" op na houden, de opvatting, dat de
apotheekhoudend-geneeskundige zich moeten Iaten inschrijven in het
handelsregisterl niet zoo onaanvechtbaar is, als het artikel in het Pharma-
ceutisch Weekblad zou doen mecnen,
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Ongetwilfeld is de definitie van koopmon in het handelsregister ruimer
dan die in het wetboek van koophandel. En het is wellicht volstrekt
niet noodig, dat men von het uitoefenen von daden von koophondel zijn
uitsluitend bcroep maakt om als koopman beschouwd te worden.

Deze opvatting bleek ook gedeeld te worden door den
kantonrechter te Delft, op wiens last, op grond van zijn op-
vatting aangaande art. 20 der handelsregisterwet (bii beschikking
van 25 Àugustus 1921), de namen van een aantal apotheek-
houdende geneeskundigen weer uit de handelsregisters moesten
verdwiinen. (T. 1921, ll, bl, 1747).

V Nedcrlandrch Congre. yoor Openbarc GezondheldsrcgcliBg.
(Gezondheidrcongrer).

De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van de

toepassing der middelen, welke in het belang der openbare
gezondheid behooren te worden aangewend. Zii tracht dit doel
te bereiken door het houden van algemeene vergaderingen en

het publiceeren harer hondelingen in haar officieel orgaan, het
Tiidschrift voor sociale hygiëne, dat maandeliiks verschiint.

Leden van het Congres kunnen ziin zii, die daartoe door de
algemeene vergadering worden aangenomen.

Het congres draagt een semi.officieel karakter, daar vele
openbare lichamen tot hare leden behooren, zooals departe-
menten von algemeen bestuur, gemeentebesturen en gezondheids-
commissies. Daarnoost echter ziin vriiwel alle personen lid, die
met de ambteliike hygienische wereld in verband staan, terwiil
de persoonliike leden worden gevormd door geneeskundigen,
ingenieurs, sociologen, iuristen, apothekers, diergeneeskun-
digen, enz.
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VI. Dc Vcrccniging ,,Het Ncdcrlandrch Natuur. cn
Genccrkundig Congrcr".

Op 16 April í887 werd de vereeniging onder de auspiciën
der zoölogen Hoek en Veber, de geneeskundigen Guye en
Van lterson en de botanici Boerlage en Groll opgericht
met het doel de Nederlandsche geneeskundigen en natuuronder-
zoekers meer dan tot dien tiid het geval was met elkaar in
aanraking te brengen en door het houden van nationale con-
gressen hen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten
en om van onderwerpen, buiten het dikwiils 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 yan geneeskundigen als van natuur-
philosophen, heeft bewezen, dat zii in de behoefte, die de op-
richters gevoelden, hebben voorzien. De vereeniging houdt haar
congressen om de twee iaar, in de laatste helft der week na
Paschen in verschillende plaatsen van ons land. Zoo is het
congres achtereenvolgens biieengekomen in Amsterdam (1887,
1895, l9l5), in Leiden (1889, 1n7,1919», in Utrecht (1891, 1909,
1921), in Croninsen (1893, 1911), in Delft (1897,1913), in Haarlem
(1899), in Rotterdam (1901), in Den Haag (1903, 1917), en in
Arnhem (1905), terwiil het eerstvolgende congres in 1923 in
Moastricht zal worden gehouden.

Het congres is in vier afdeelingen gesplitst, te weten: één
voor wis- en natuurkundige, één voor biologische, één voor
geneeskundige, één voor geologisch-geografische wetenschappen.
De afdeeling voor geneeskunde is op haar beurt weer gesplitst
in een onder-afdeeling voor inwendige geneeskunde en een voor
heel- en verloskunde, terwiil op het laatste congres te Utrecht
ook voor de veeartseniikunde een onderafdeeling is gevormd. In
de geneeskundige onderafdeelingen zijn steeds zeer veel klinische
onderwerpen aon de orde geweest. De afdeelingen houden
gezamenliik een tweetal algemeene vergaderingen, waar de
algemeene voorzitter en enkele daartoe uitgenoodigde personen
wetenschappeliike voordrochten over algemeene onderwerpen
houden. Op de laatste congressen ziin ook enkele biieenkomsten
aan de opleiding van geneeskundigen en natuurphilosophen ge-
wiid, die tot een levendig debat aanleiding hebben gegeven.

a
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De vereeniging tracht den bloei der natuur- en geneeskundige
wetenschappen in Nederland bovendien te bevorderen door het
aanmoedigen en bekostigen van wetenschappelii ke onderzoekingen
bii voorkeur in Nederland en ziin koloniën. Zii heeft het weten-
schappeliik onderzoek allereerst vergemakËeliikt door het biblio-
theek-wezen in Nederland te herzien, door na te gaan, welke
tijdschriften in Nederlandsche bibliotheken aanwezig ziin en
welke ontbreken. Door het aanschaffen van periodieken, welke
in verschillende bibliotheken geplaatst werden, heeft zii in de
bestaande leemten voorzien. De bibliothecaris houdt van alle tijd-
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 geldeliiken steun verleend in den vorm
van subsidies, zooals voor het aanschaffen van boekwerken,
instrumenten enz., welke het eigendom der vereeniging bliiven.
\íorden zii niet meer gebruikt voor het onderzoek, waarvoor
zii ziin aangeschaft, dan worden zii in bruikleen afgestaan aan

die wetenschappeliike instellingen, die daarvoor het meest in

aanmerking komen. ln den loop der jaren heeft de vereeniging
voor onderzoekingen, ontdekkingsreizen enz. belangriike sommen
uitgegeven.

Lid der vereeniging kan ieder worden, die zich daartoe aan
den algemeenen secretaris opgeeft en zich verbindt tot een

iaarliiksche contributie van f 3. - gedurende twee achtereen-
volgende iaren, Daorvoor hebben de leden vriien toegang tot
alle afdeelingsvergaderingen en met hunne dames tot de alge-
meene vergaderingen, en ontvangen zii de handelingen van het
congres. Belangstellenden kunnen tegen betaling van f 4. - aan
het congres deelnemen; zii ontvangen de handelingen slechts
tegen een extra biidrage van Í2.-.
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VlI. De Vcrecniging voor gcrchicdcnir der gencce.,
natuur- en wirkunde.

Deze vereeniging, goedgekeurd bii Kon. besluit van 20 Dec.
1913, is gevestigd te Leiden en heeft ten doel de bevordering
der studie van de geschiedenis der geneeskunde, der natuur-
wetenschappen en der wiskunde, De eerste vergadering werd
te Amsterdam gehouden op 22 Nov. 1913, onder praesidium van

Prof. van Leersum, nadat des middags de leden der ionge
vereeniging door Dr. C. E. Daniëls ontvangen waren in het
medisch-historisch museum, waar tal van biizonderheden op ge-
schiedkundig gebied, zooals het fac-simile eener Turksche ver-
taling van een verzameling van Boerh ave, de eerste stethoscoop
van Laennec, etc., bewonderd werden.

De vereeniging houdt hare biieenkomsten zoo mogeliik in
verschillende plaatsen van ons land om alle leden de gelegen-
heid te geven de vergaderingen te bezoeken. Officieele her-
denkingen van bijzondere gebeurtenissen worden echter in de
plaats van vestiging, Leiden, gehouden. Zoo vond een Vesalius-,
een Dodonaeus-, een Boerhave'herdenking plaats en dit iaar
op 16 Mei de herdenking van het feit, dat 125 iaar geleden I e n n e r
ziin eerste koepokinenting verrichtte.

Sinds een jaar ongeveer hebben zich in de vereeniging twee
secties gevormd, één voor geneeskunde en één voor wis- en
natuurkunde, met dien verstande echter, dat de vergaderingen
van beide secties door alle leden kunnen worden biigewoond.

Een bibliotheek van tiidschriftafdrukken op geschiedkundig
gebied, door de vereeniging verzameld, heeft reeds een vrii
aanmerkelijken omvang gekregen, ook doordat van verschillende
buitenlandsche medici-historici volledige stellen afdrukken ten
geschenke ontvangen zijn. De catalogus is in bewerking en zal
een dikwiils moeiliik te vinden studie-materiaal onder ieders
bereik brengen.

Het Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde heeft van af
1 fanuari 1921 een rubriek geopend, gewiid aan de geschiedenis
der geneeskunde. Met de vereeniging is een contract gesloten,
waarbii aan alle leden der vereeniging geregeld de geschied-
kundige biidragen toegezonden worden. Deze voor de vereeni-
ging bestemde afdrukken ziin voorzien van een afzonderlijke
pagineering, zoodat zii op het einde van het iaar een aaneensc-
sloten geheel vormen. De bibliothecaris heeft zich beschikbaar
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gesteld registers te maken, waardoor de biidragen een bliivende
waarde verkriigen voor hen, die de geschiedenis beoefenen en
tevens een beeld geven van wat in Nederland op medisch-
historisch gebied gepubliceerd wordt.

Ten slotte geeft de vereeniging geldeliike subsidie bii de
uitgave van grootere werken op geschiedkundig gebied.

Men verkriigt het gewone lidmaatschop door zich bii een der
bestuursleden op te geven. De iaarliiksche contributie wordt in
de eerste huishoudeliike vergadering van elk iaar vastgesteld
en bedraagt voor 1921 viil gulden.

V[I. tlet Inrtituut der Volkrgezondheid.

Varen voor een paar eeuwen de maatregelen, genomen in het
belang der openbare en individueele gezondheid, biina steeds
stads- of dorpsbesluiten, in het begin der vorige eeuw werden
in elke provincie opgericht: provinciale commissiën van
geneeskundig onderzoek en toevoorzigt en in enkele
steden: plaatselii ke commissiën van geneeskundig toe-
voorzigt (\íet von 12 Maart 1818, S, 16). Deze commissiën,
bestaande uit geneeskundigen en apothekers, in hoofdzoak belast
met de regeling van de bevoegdheid, hadden evenwel ook reeds
tot taak, toezicht te houden op alles wat betrof de gezondheid
van het algemeen; zii ressorteerden onder het departement van
binnenlandsche zaken.

In 1865 kwam een splitsing tot stand. De wet van 1 funi 1865,
S. 58, was uitsluitend gewiid aan het geneeskundig Staats-
toezicht, terwiil de voorwaarden tot uitoefening en de uit-
oeÍening der geneeskunde en artseniibereidkunde bii andere
wetten werd geregeld.

De wet 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. Hierbii kwam nog, dat
ook anderen dan geneeskundigen in deze zaken gehoord dienden
te worden, terwiil bovendien de steeds meer baanbrekende zucht
tot specialiseeren begon op te komen. Dit alles leidde tot het
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instellen der: Vet houdende regeling van het Staatstoe-
zicht op de Volksgezondheid (\(/et van 21 funi 1901, S. 157).

Het eerste artikel dezer wet luidde:

Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid omvat:
a. het onderzoek noor den staat der volksgezondheid en woar noodig,

de aanwijzing en bevordering van middelen ter verbetering;
ö. de handhaving der wetten en verordeningen, in verband daarmede

vastgesteld, voor zoover te dien aanzien geen andere wetteliike
regeling is gemaakt.

Het bedoelde Stoatstoezicht was opgedragen aan:
a, den centralen gezondheidsraad;
ó. de hoofdinspecteurs van de volksgezondheid;
c. de inspecteurs van de volksgezondheid;
d. de gezondheidscommissiën.
Deze wet heeft niet voldaan, aangezien de centrale leiding

feiteliik verkeerd geregeld was en niet gaf, wat in de bedoeling
der wet was gelegen (zie § 2 van de memorie van toelichting
bii de nieuwe wet), terwiil bovendien de reeds bovengenoernde
neiging tot specialiseeren den wetgever er toe bracht het be-
ginsel van vak-inspecteurs in te voeren. Zoo kwam in 1919 de
z.g. nieuwe gezondheidswet tot stand, onder denzelfden naam
als de vorige, maar in veel opzichten veranderd, al is ook art. 1

woordeliik hetzelfde is gebleven. (\íet van 27 November 1919,
s. 784.)

De bedoeling dezer wet wordt nu uitgedrukt in de volgende
artikelen :

Art. 2. 1. Tot voorlichting van de Regeering bii hare bemoeiingen met
de volksgezondheid is er een Cezondheidsraad.

2. De Voorzitter, de leden en de secretaris van den Gezondheidsraad
worden door Ons benoemd en ontslogen.

3. De Voorzitter en de secretaris genieten een vaste bezoldiginq; de
Ieden ontvangen een door Ons te bepalen vergoeding voor de diensten,
die zii in die hoedanisheid bewijzen.

4. lndien Onze Minister, met de uitvoering van deze wet belast, of de
Voorzitter dat noodig achten, dient de voltallige Oezondheidsraad van
voorlichting. ln de andere gevollen dienen commissies, door den Voor-
zitter uit de leden gevormd, van voorlichting.

6. De leden nemen zitting in de commissíes, waarvoor de Voorzitter
hen aanwiist, en verstrekken den Voorzitter de inlichtingen, die hii vraagt;
een en ander behoudens de beslissing van Onzen boven bedoelden
Minister, indien een lid tegen een aanwijzing of tegen de voldoening
oàn een verzoek om inlichtingen bezwaar heeft.
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Art.3, Het staötstoezicht op de volksgezondheid wordt onder de be-
velen van Onzen Minister, die met de uitvoering van deze wet is belost,

opgedragen öan:
a. hoofdinspecteurs van de volksgezondheid;
ó. inspecteurs von de volksgezondheid en aan dezen toegevoegde

ambtenarcn;
c. gezondheidscommissies.

In artikel 19 wordt gezegd, dat de nadere voorschriften bii
Koninkliik besluit (algemeene maatregelen van bestuur) zullen
worden geregeld. Dit Koninkliik besluit luidt als volgt:

BESLUIT van den l9den Februari 1920, S' 83, tot uitvoering van artikel
10 der Cezondheidswet. Gewiizisd 28 Sept. 1920.

Algemeene bepaling,

Àrt. 1. In dit besluit wordt verstoan onder ,,Onze Minister": ,,Onze
Minister, belast met de uitvoering van de Cezondheidswet"; onder

,,Directeur-Ceneraal":,,de Directeur-Ceneraal, hoofd van de aÍdeeling
Volksgezondheid van het Departement van voren bedoelden Minister",

§ 1. Van den Aezondheidsraad.

2. 1, De Cezondheidsraod heeft ziin zetel te 's-Cravenhage.

2. De raad bestaat, behalve uit hen die ambtshalve lid ziin, uit ten
hoogste viiftig leden. De Directeur-Generaol is ambtsholve lid. \íii be-
houden Ons voor, hoofden van daarvoor in aanmerking komende Riiks-
diensten en organisoties aan te wiizen, die ambtshalve lid ziin. l)

3. Onze Minister wijst uit de leden één of meer plaatsvervangende
voorzitters oan.

4. Àan den Gezondheidsraad worden behalve de secretaris andere

ambtenaren toegevoegd. Deze worden door Ons of met Onze machtiging
door Onzen Minister benoemd en ontslagen.

Vii behouden Ons voor, een lid van den Cezondheidsraad, die ook
lid was van den opgeheven Centralen Gezondheidsraad, met behoud van

ziin lidmaatschap tot secretaris te benoemen.
3. 1. De Cezondheidsraad of een commissie uit den raad dient Onzen

Minister op verzoek of uit eigen beweging van raad betreffende de

belangen der volksgezondheid,
2, De raad houdt zich daartoe op de hoogte van den staat der volks-

gezondheid en van hetgeen in het binnenland en in het buitenland op
het gebied van de volksgezondheid geschreven en gedaan wordt en

wadrvon de kennisneming voor de vervulling van zijn taak gewenscht is.

3, De voorzitter vón den raad is bevoegd in het binnenland een onder-
zoek ter plaatse in te stellen of door een of meer zijner leden te doen
instellen; ook den secretaris kan hii zoodanig onderzoek opdragen. Aan

rl Zlc het bcslutt vao ll Àugutu 1920, opgoooo to dc Ncd. Stetrcouut va 13 Àugutu 1920;

ztc ook T, l9?s, ll, 665 q 747.
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den hoofdinspecteur en den inspecteur van de volksgezondheid, wier
diensttak het onderzoek betreft, wordt vooraf van het voorncmen tot
het instcllen vdn cen onderzoek kennis gegeven; hun wordt op hun

vèrzoek de gelegenheid gegevcn daarbii tegenwoordig te ziin, tenzii de

voorzitter dit om biizondere redenen, hun mede te deelen, niet ge-
wenscht acht.

4. Àcht de voorzitter een onderzoek in het buitenland wenscheliik, dan

kan dot slechts geschieden met mochtiging van Onzen Minister.
6. De voorzitter, de leden en de secretaris ontvangen van Onzen

Minister een legitimatiekaart.
l. 1. De leden van dcn raad, beholve zil, die ambtshalve lid ziin, en

zii, die ingevolge artikel 34 van de Cezondheidswet tot lid ziin benoemd,

tredcn om de viif iaar al, Zii ziin aonstonds wcder benoembaor.
2. Hii die tot lid is benoemd ter vervulling vàn een tusschentiids

opengevallen plaats, treedt af op het tiidstip, waorop degeen, in wiens
plaats hii is benoemd, had moeten aftreden.

5. 1, De raad vergadert zoo dikwiils Onze Minister of de voorzitter
dat noodig acht.

2. De voorzitter bepoolt den tiid en de plaats van de vergadering.
3. Alle besluiten over zaken worden bii volstrekte meerderheid der

uitgebrochte stemmen genomen. Bii staking v6n stemmen beslist de
voorzitter. Ovcr personen wordt schrifteliik gestemd.

6. 1, Een commissie, krachtcns hct vierde lid van ortikel 2 van de
Gczondheidswet gevormd, kiest een voorzitter uit haar midden. lndien
een commissie een secretaris of ropporteur niet uit haar midden kiest,
voegt de voorzitter van den raad hoar den secretarir of een der andere
ambtenaren toe.

2. In een vergadering mogen geen bcsluiten worden genomen, zoo
niet ten minste de helÍt dcr leden aanwezig is. Cver onderwerpen, die
op grond van het bepaalde in den vorigen zin ziin aangehouden in de
eene vcrgadering, mag in cen vcrgadering, die op cen ondcren dag bijeen
komt, een besluit worden gcnomen door de daorin aonwezige leden.

3' Hct tweede en derde lid van ortikel ó ziin van toepassing.
7. Indien een commissie van voorlichting dient, zendt zii haar advies

aan den voorzitter van den Gezondheidsraad, die zorg draagt, dat dit
spoedig wordt doorgezonden. De voorzitter is evcnwel bevoegd, over-
wegende bezwaren, die bii hem rijzcn tegen het advies dcr commissie,
onverwijld te harer kennis te brengen en dc doorzending aon tc houden,
in afwachting van de beslissing der commissie. Vordt aan ziin bezwaren
niet tegemoet gekomen, dan kon hii dic ter kennis van Onzen Minister
brengen.

E. 1. Vannccr de GezondheiJsraad advies of een commissie advies
oI prae-advies uitbrengt, is een minderheid bevoeqd, in een ofzonderliik
advics van haar gevoelen te doen bliiken.

2, ln een afzonderliik advies mogen geen 6rgumenten of beschodwingen
worden ontwikkeld, die niet in de vergadering zijn voorgedragen. Het
advies moet binnen vier dogen na de vergadering bii den voorzitter von
den Gezondheidsraad of von de commissie ziin ingediend.
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9. De voorzitter van den Gezondheidsraad en de Directeur-Generaal
ziin bevoegd, de vergaderingen van commissiën, waarvön zii niet lid ziin,
bii te wonen en ö6n de beraadslagingen deel te nemen. Zii ontvangen
daartoe mededeeling van het bijeenroepen der vergodering en afschrift
van de agenda.

10. De Gezondheidsraad stelt onder goedkeuring van Onzen Minister
een reglement van orde tot n6deÍe regeling van ziin werkzoamheden en
von die der commissies vöst, zoomede een instructie voor zijn secretaris,

ll. De Gezondheidsraad en zijn commissies ziin bevoegd deskundigen
tot deelneming aan de beraadslagingen uit te noodigen.

12. Ter zake van andere werkzaamheden dan het bijwonen van ver-
gaderingen kan Onze Minister aan leden van den Cezondheidsraad en
aan deskundigen, die ziin opgeroepen krachtens artikel 11, beiden, voor
zoover zii niet reeds een wedde uit 's Riiks kas genieten, een toelage
toekennen.

13. De Gezondheidsraad doet iaorliiks vóór 1 luni oan Onzen Minister
verslog van ziin werkzaamheden in het afgeloopen kalenderiaar.

§ 2. Van de hoofdinspecteurs.

l+. 1. De hoofdinspecteurs ziin gevestigd te 's-Gravenhage. Onze
Minister kan, zoolang de woningschaarschte dat onvermiideliik maakt,

toe3ta6n, dat een hoofdinspecteur elders dan te 's-Cravenhage gevestigd is.

2. Onze Minister verstrekt hun een legitimatiekaart, die zii bii de ver-
vulling van hun ambt steeds bii zich hebben.

8. Zii bekleeden geen ander ambt of geen ondere bediening zonder
toestemming van Onzen Minister.

15. 1, Een hoofdinspecteur wordt tiidens ziekte, verlof, aÍwezigheid

of ontstentenis vervangen door een inspecteur, dien de Directeur-
Ceneraal aaowiist.

2. Een hoofdinspecteur kan iaarliiks een maand verlof nemen, De

Directeur-Generaal regelt de verloven van de hoofdinspecteurs'
16. De hoofdinspecteur voor de volkshuisvesting is niet lid van den

Gezondheidsroad.
17. 1. De hoofdinspecteur houdt zich op de hoogte vdn wetenschàp

en practiik van zijn dienstvak.
2. Hii werkt samen met de inspecteurs von ziin diensttak, met wie hii,

zoo dikwiils hii dat noodig 6cht of de Directeur-Ceneraal hem dat ver-
zoekt, overleg pleegt, al of niet in tegenwoordigheid von den Directeur-
Ceneraal. Hii geeft den inspecteurs voor zooveel noodig voorlichting en

wenken.
' 3. Hii neemt bii de vervulling van ziin taak in acht de wenken, die

Onze Minister oÍ de Directeur-Ceneraal hem geven. Hii treedt in overleg
met den Directeur-Generaal, zoo dikwiils deze of hii zelf dat noodig acht.

4. Indien Onze Minister of de Directeur-Generaal overleg met de

hoofdinspecteurs van twee of meer takken van dienst noodig acht, nemen

die hoofdinspecteurs daaraan deel.
lE. l. De hoofdinspecteur geeft Onzen Minister en den Directeur-
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Generoal op verzoek of uit eigen beweging advies en verstrekt de in-
lichtingen, die zii van hem verlangen.

2. Hii geeft aan den voorzitter van den Gezondheidsrsad, aan den

raad en aan commissies uit den Cezondheidsraad, aangaonde ziin tak
van dienst de inlichtingen, die deze noodig hebben of hem vrögen.

19. 1. 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 hii zelf
noodig achten.

2. Indien hii zelf een onderzoek instclt, of door eene gezondheids-

commissie doet instellen, doet hii dat niet buiten voorkennis van den
inspecteur, in wiens ambtsgebied het onderzoek wordt ingesteld; aan
dien inspecteur wordt de gelegenheid Eegeven, bii het onderzoek tegen-
woordig te ziin.

20. De hoofdinspecteur voor de besmettelijkc zickten ontvongt de
opgaven, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Cezondheidswet. Hii
heeft mede de leiding van het toezicht op de handhaving van de wet
van 1 luni 1866 (Stoatsblad no. 60) regelende de uitoefening van de
geneeskunst zooals die wet bii latere wetten is gewiizigd. De hoofd-
inspecteur voor de kinderhygiëne heeft de leiding van de werkzaam-
heden, die voor ziin dienstvak voortvloeien uit artikel 6 van de wet von
1? Augustus l8?8 (Staatsblad no, 127) tot regeling van het lager onderwijs,
zoools die wet bij latere wetten is gewiizigd.

§ 3, Van de rnspecÍeurs,

2L 1. De inspecteurs ziin gevestigd in de plaatsen, die Onze Minister
aanwiist.

2. Het tweede en derde lid von artikel 14 zijn van toepassing.
22. 1. Een inspecteur wordt tiidens ziekte, verlof, afwezigheid oÍ

ontstentenis vervangen door een anderen inspecteur, dien de hoofd-
inspecteur of, bii gebreke yan een hoofdinspecteur, de Directeur-Ceneraal
aanwijst.

2. Een inspecteur kan iaarliiks een maand verlof nemen. De hoofd-
inspecteur of, bii gebreke van een hoofdinspecteur, de Directeur-Generaal
regelt de verloven van de inspecteurs,

23, 1. De inspecteurs van een dicnsttak werken samen met den
hoofdinspecteur ter behartiging van de hun opgedragen belangen der
volksgezondheid.

2. Zil nemen bii de vervulling van hun taak in acht de wenken en
opdrachten, die de hoofdinspecteur hun geeft. Zij geven dezen alle in-
lichtingen betreffende hun tak van dienst, die voor hem van belang zijn
of die hij vraaqt.

3. Zoo dikwiils dc hoofdinspecteur dot noodig acht, treden zii met
hem in mondeling of schrifteliik overleg,

4. Ten oanzien 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.
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2{. Schrifteliike adviczen aan Onzen Minister of dcn Dircctcur-Generaal
zenden zii in door tusschenkomst van den hoofdinspecteur.

25. De inspecteurs dienen aan Cedeputeerde Staten oÍ aan Onzen
Commissaris in een provincie, aan dcn gemccntcrood of aon burgcmeester
cn wethouders in hun ambtsgebied van bericht cn raad in alle zaken,

die hun werkkring betreÍfen.
26, 1, De inspecteurs geven, ieder voor zoovcel ziin diensttak betreft,

aan de gezondheidscommissies in hun ombtsgebied de voorlichting die
deze vragen of noodig hebben. Zii treden met die commissies in overleg,
zoo dikwiils dat noodig is.

2, Zii ziin bevoegd de vergadering van een gezondheidscommissie in

in hun ambtsgebied bii te wonen.
3. Indien een inspecteur van eene gezondheidscommissic een verzoek

om voorlichting of medewerking betreffende een onderwerp, dat tot ziin

werkkring behoort, ontvongt, is hii verplicht, daaroan zooveel mogeliik
gevolg te geven.

26a. 1. Dc inspecteur voor de bcsmettelijke ziekten is belast met het
toezicht op de handhaving van de wet van 1luni1865(Stoatsbladno.ó0)
regclende de uitoefening van de genecskunst, zoools die wct bii latere
wetten is gewiizigd.

2. De inspecteur, bedoeld'in artikel 6 van de wet von 17 Àugustus
1878 (Staatsblad no. 727) tot regeling van het lager ondgrwiis, zoools

die wet bii latere wetten is gewiizigd, is de inspecteur voor de kinder-
hygiëne.

4. Van de ambtenaren, toegevoegd aan de rnspecÍeurs,

t7. 1. Ambtenaren, die oon de inspecteurs vdn een diensttak ziin toe-
gevoegd, dragen den titel van adiunct-inspecteurs of adiunct-inspectÍices.

2. Zii worden door de inspecteurs uitsluitend belast met het opsporen
en verzomelen von feitelijke gegevens en gedrogen zich daarbii naar de

aanwiizingen, die de inspecteurs hun geven.

2E, 1' Een adjunct-inspecteur of adjunct-inspectrice is gcvestigd in
de plaats, die Onze Minister aanwijst,

2. Het tweede en het derde lid van ortikel 14 ziin van toepassing.
29. Een adjunct-inspecteur of adjunct-inspectrice kan ioarliiks drie

weken verlof nemen. De inspecteur bepaolt den tiid voor dat verlof.

§ 6' Van de gezondheidscommrssres,

30' 1. Zooveel mogeliik een-viifde gedeelte van het aantal leden van

eene gezondheidscommissie treedt iaarliiks op den ecrsten luli aÍ, volgens
een daarvoor te maken rooster, De aftredenden ziin terstond weder be-
noembaor,

2. Een gezondheidscommissie stelt, onder goedkeuring van Onzen
Commissaris in dc provincie, ecn rooster van aftreding van haar leden vast,

3. Vie ter vervulling eener buiten bij den rooster bepoolden tiid open-
gevallen plaots tot lid eener gezondheidscommissie is benoemd, treedt
af op het tiidstip, waàrop degeen, in wiens plaats hii is benoemd, moest
aÍtreden,
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31. De gezondheidscommissies dienen aan dcn Gezondheidsraad, de

hoofdinspecteurs, de inspectcurr, aon Cedeputeerde Stoten of Onzen
Commissoris in de provincie en aon den rood of aan burgemeester en
wethouders vön ecnc gemeente, waarvoor zii ziin ingesteld, desgevraagd
van bericht en road in'alle zakcn, de volksgezondheid betrefÍende. Zii

houden zich op de hoogte von den staat der volksgezondheid in haor

ambtsgebied en wijzen een hoofdinspecteur of inspecteur,wien het,aan-
gaat, of het bestuur van de provincie of van een gemeente binnen haar
ambtsgebied op maatregelen, die naor haar oordeel in het belang dor
volksgezondheid kunncn worden genomen. Zii doen door één of meer
harer leden of door deskundigen onderzoekingen verrichten, die haar

noodig voorkomen of die een hoofdinspecteur of een inspecteur haor

opdraagt. Zij zenden vóór 1 Moart aan den Gezondheidsraad een verslag
van haar handclingen en bevindingen in het ofgeloopcn kolenderiaar, in-
gericht naar een door Onzen Minister vastgesteld model.

32. Onder goedkeuring von Onzen Commissaris in de provincie stelt
elke gezondheidscommissie ecn reglement van orde voor hare werkzaam-
heden vast. Dit reglement bevat tevens bepolingen betreffende haar
archief en - voor zoover die er is - hare bibliotheek. Zii deelt dit
reglement, nodot het is goedgekeurd, mede aon de hoofdinspecteurs v6n

de volksgezondheid cn aan de inspecteurs, binnen wier ambtsgebied zii
werkzaam is,

33. De voorzitter en de sccretails von eene gezondheidscommissie
zijn belast met de uitvoering von de besluiten der commissie en met de
dageliiksche leiding der zaken. Zii teekenen olle stukkcn, die van de

commissie uitgaon.
3{. De voorzitter eener gezondheidscommissie wordt bii ongesteldheid,

ofwezigheid of ontstentenis vervangen door het oudste aanwezige lid,
naar diensttijd of bii geliikheid van diensttijd, naar lceftiid, uitsenomeri
den secretaris.

35. De sccretoris eener gezondheidscommissie wordt bii ongesteldheid,
afwezigheid of ontstcntenis vervangen door een der leden, door dcn
voorzitter aan te wijzen.

%. 1. Elk lid eener gezondheidscommissic geeft, wdnneer hii voor
langer don drie dagen zijne woonplaats verlaat, daarvan vooraf kennis
aan den voorzitter,

2' De voorzitter doct geliike kennisgeving aon den secretoris en 66n
het oudste oanwezige lid.

fl. 1. De gewone vergaderingen eener gezondheidscommissie worden
gehouden op zoodonige plaatsen, dagen - de Zondagen cn olgemeen
erkende Christeliike feestdagen uitgesloten - en op zoodanige uren ols
de commissie in haar reglement van orde vaststelt.

2. Buitengewone vergaderingen worden door den voorzitter belegd,
zoo dikwiils hii of de commissie dit noodig oordeelt of dit door ten
minste een-derde van het aantal leden schrifteliik, met opgove van
redenen, is verzocht,

3& 1' De leden eener gezondheidscommissie ziin verplicht in eene
vergadcring over alle zaken, waarover een besluit moet worden genomen,
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hunne stem uit te brengen. Zii onthoudcn zich van mede te stemmen
over die zaken, welke hen, hunne echtgenooten, of hunne bloed- of
aanverwanten tot den derdcn graad ingesloten, persoonlijk aangaan of
wanneer zij als gelastigden daarin zijn betrokken.

2. Geheimhouding wordt in acht genomen wanneer de meerderheid
der aanwezige leden daartoe besluit,

,9. 1. Een gezondheidscommissie kon alleen besluiten nemen, indien
ten minstc de helft van het aantol leden, met inbegrip van den voor-
zitter of van dengene die hem vervangt, tegenwoordig is.

2. Het bepaalde in artikel 8 vindt overeenkomstige toepassing.
í10. 1. Elke gezondheidscommissie doet iaarliiks vóór I luni oan het

bestuur van de gemeente of aan elk van de besturen van de gemeenten,
waarvoor zii is ingesteld, eene roming van hore ontvangsten en uitgaven
voor het volgend kalenderjaor toekomen, vergezeld von de noodige
toclichting. Daorbii wordt opgegeven welke som elke gemeente volgens
die roming, ingevolge het eerste oÍ het tweede lid van a*ikel 11 der
Cezondheidswet, zou moeten biidragen tot bestriiding van de uitgaven
der commissie, nadat van het hiervoor benoodigde bedrag dat der Riiks-
biidroge voor de toelage van den secretaris is aÍgetrokken.

2. Een gezondheidscommissie, voor meer dan ééne gemeente ingesteld,
overtuigt zich, door zoo spoedig mogeliik inzage te nemen van de be-
grootingen der plaatseliike inkomsten en uitgaven, zooals die door de
colleges van burgemeester en wethouders oan de raden van die ge-
meenten ziin aangeboden, of de sommen tot bestriiding van de uitgaven
der commissie daarop zijn uitgetrokken met inachtneming van de eerste
zinSnede van het tweede lid van artikel 11 der Gezondheidswet,

3. Zoo dit niet het geval is, geeft de commissie hiervan onverwilld kennis
aan Cedeputeerde Stöten dcr provincie, opdat dezen nog vóór de be-
handeling van de begrooting in de gemeenteraden de noodige overeen-
stemming kunnen bevorderen.

11. 1. Elke gezondheidscommissic doet iaarliiks vóór 15 April rekening
en veröntwoording van hare ontvangsten en uitgaven ovcr het aÍgeloopen
kalenderjaar ter goedkeuring toekomen aan het bestuur van de gemeente
of oan elk van de besturen der gemcenten, w.törvoor zii is ingesteld.

2. Deze rekening en veröntwoording gaat vergezeld van 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 bewiizen van uitgaaÍ gevoegd
bii het exempl66r bestemd voor het bestuur van de gemeente die de
grootste som heeft biigedragen tot bestriiding van de uitgaven der
commissie, Evenwel kunnen ook de andere gemeentebesturen de bewiizen
van uitgaaf ter inzoge bekomen.

{2. De artikelen 30 en 32-41 van dit besluit zijn niet van toepassing
op eene gemeenteliike gezondheidscommissie, als bedoeld in het eerste
lid van artikel 13 der Cezondheidswet.

{3. De bii het in werking treden van dit besluit bestaande roosters
van aftreding van de gezondheidscommissies bliiven van kracht.
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{{. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 September 1920,

Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit,
dat in het Stoatsblad zol worden geplaatst en wdarvon afschrift zal
worden gezonden aan den Raad van Stote.

De nu bestaande gezondheidsraad heeft tot op heden de
volgende commissies:

II

IV

III.

V

Commissie voor zaken van algemeene hygiëne en sociale
hygiëne.

,, in zake afwending en bestriiding van besmette-
liike ziekten.

,, voor algemeene pharmaceutische aangelegen-
heden.

,, in zake bereiding en verkoop van chemicaliën,
verbruiksartikelen en technische artikelen.

,, voor zaken betreffende voedings- en genot-
middelen.

,, in zoke kinderverzorging.

,, ,, ,, bestriiding van de tuberculose.

,, ,, ,, ,, ,, het alcoholisme.

',, 
ïoo,,"J"ï;ï.;[::.tFïïï,n".vanwater,
bodem en lucht, enz.

,, in zake ziekenverzorging en ziekenverpleging.

,, ,, ,, geslachtsziekten.

,, voor de statistiek en het iaarverslag.
Ankylostomiosis-commissie.

VI.

VII.

vilt.
IX.

X.

XI.

X1I.

XIII.

XIV.

In het nu ingevoerde stelsel, dat is geworden een systeem
met vak-inspecteurs, ziin de volgende diensten:

Dienst welke belast is met de handhaving van de wetteliike
bepalingen betreffende de besmetteliike ziekten.
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Dienst idem op de uitoefening van de artseniibereidkunst en van
de warenwet en met de zaken rakende de hygiëne van
bodem, water en lucht.
welke belast is met het toezicht op de naleving van de
vleeschkeuringswet.
welke belast is met de zaken rakende de hygiëne van
het kind.
welke belast is met de zaken betreffende de bestriiding
van de tuberculose.
welke belast is met de handhaving van de wetteliike
bepalingen betreffende de volkshuisvesting.
welke belast is met de zaken rakende de drankbestriiding.

Behalve dat er nu nog bestaan 134 gezondheidscommissies,
is er een Riikswoningraad, een centrale commissie voor drink-
watervoorziening, een Riiksbureau voor drinkwatervoorziening en
een Riiksinstituut voor zuivering van afvolwater.

Ten slotte te Utrecht het centraal laboratorium voor de
volksgezondheid, wat voor de praktiik van den arts van zeer groot
belang is. De regelen voor den dienst van dit laboratorium ziin
bii Koninkliik besluit vastgesteld (K.8.7luli 1909, no.41).

Het centraal loboratorium ressorteert, evenals het Staatstoe-
zicht op de volksgezondheid, onder het departement van arbeid.
't Is een geheel zelfstandige inrichting en het eenige verband
met den gezondheidsrcad is, dat de directeur en het hoofd der
scheikundige afdeeling als zoodanig leden van dien raad ziin;
met het Staatstoezicht op de volksgezondheid bestaat een zeer
nauwe samenwerking. Het centraal laboratorium bestaat uit een
bacteriologisch-biologische afdeeling, waarvan het pharmacolo-
gisch laboratorium een afzonderliik werkend onderdeel uitmaakt,
en een chemisch-pharmaceutische aÍdeeling, terwiil het in de
bedoeling ligt ook een veterinaire afdeeling in te richten.

De praktizeerende artsen kunnen voor de onderzoekingen vdn
bacteriologischen, serologischen, scheikundigen of pharmacolo-
gischen aard, welke noodig zijn ter bestrijding van ziekten, die de
volksgezondheid bedreigen, gebruik maken van het laboratorium;
deze onderzoekingen geschieden kosteloos en de verzendings-
kosten worden door het Riik gedragen. Voor het aanvragen van
verzendingsmateriaal en voor het verkriigen van inlichtingen
kunnen de geneeskundigen zich rechtstreeks wenden tot den
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directeur. BetreÍt het hygiënische onderzoekingen, dan is het
gewenscht de tusschenkomst van een der organen van het
Staatstoezicht op de volksgezondheid in te roepen, in de eerste
plaats die der inspecteurs varr de volksgezondheid,

Ten einde de ortsen in staat te stellen zelf eenige eenvoudige
diagnostische reacties uit te voeren, stelt het centraal labora-
torium tegen lagen priis suspensies van gedoode bacteriën voor
de agglutinatieproef bii typhus en para-typhus (z.g.n. typhus en
para-typhus diagnostica volgens Ficker) beschikbaar en verder
eenige agglutineerende sera.

Op het laboratorium wordt aangelegd een verzameling makros-
kopische praeparaten en lantoarnplaatjes, betrekking hebbend op
infectieziekten. Deze verzameling is ter beschikking van genees-
kundigen, die er bii het houden van voordrachten als anderszins
gebruik van zouden willen maken. Ook de bibliotheek, die,
olthans wat tiidschriften betreft, vrij uitgebreid is, wordt den
geneeskundigen goarne ten gebruike gegeven, terwiil de aan-
wezige vergaderzaal voor biieenkomsten in het belang der volks-
gezondheid ter beschikking kan worden gesteld.

Eindeliik dient vermeld, dat in het genoemde K. B. van 11

Àugustus 1920 tot leden van den gezondheidsraad ambtshalve
ziin benoemd viif vertegenwoordigers van de Ned, maatschappij
tot bevordering der Eronees*unst,' de bedoeling van den minister
is, dat dit zullen ziin leden van het hoofdbestuur.

IX. VcrzcLoringrwcttcn.

I. Ongevallenwet.

Inschrijvinq. De uitvoering der ongevallenwet is opgedrögen
aan de Riiksverzekeringsbank. Om den door een bedriifsongeval
getroffen arbeider voor rekening dier Bonk te kunnen behandelen,
moet de arts zich bii de Bank laten inschriiven.

Tarief en voorwaarden. Op het daartoe gedaan verzoek, dat
portvrii oan het bestuur der Bank verzonden kan wordenr ont-
vangt hii een formulier ter teekening en tevens de noodige
bescheiden, waaronder de voorwaarden en het tarief, volgens
welke hii ziin diensten zal bewiizen.
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Formulier van aangifte. De arts, die bii een bedriifsongeval de
eerste hulp verleent (hiervoor is het niet noodig, dat hii inge-
schreven is), moet mede invullen en onderteekenen het formulier
van aangifte. De werkgever moet dit formutier eerst voor zijn
deel ingevuld hebben.

Het is gewenscht, bii deze invulling nauwkeurig kennis te
nemen, hoe het ongeval zich heeft toegedragen en er zich
rekenschap van te geven, dat het ongeval inderdaod de oorzaak
is van het bestaande letsel. Bestaat er bezwaar om mededeelingen,
die bii de beoordeeling van belang ziin, op het formulier te
plaatsen, omdat dit formulier door den getroffene, den werk-
gever en anderen gelezen wordt, dan kunnen deze mededeelingen
bii afzonderliik schriiven aan het bestuur der Bank of aan den
medisch adviseur der Bank worden gezonden.

ln grootere plaatsen houdt de controleerend-geneeskundige
op vaste uren zitting voor onderzoek van ongevalspotiënten
(r.g.n. directe contröle). Acht de ingeschreven geneeskundige
het gewenscht, over een of meer ziiner patiënten overleg te
plegen, dan kan hii den controleerend-geneeskundige daartoe
opzoeken tiidens deze zitting. \íaar geen directe contröle plaats
vindt, zendt de controleerend-geneeskundige in den regel aan
den behandelend geneeskundige bericht, woar en wanneer hii

den getroÍfene zal onderzoeken, vergezeld von de uitnoodiging
om daarbii tegenwoordig te ziin.

In spoedgevallen en bii overliiden van den getroffene behoort
de ingeschreven geneeskundige zich telegrafisch tot de Bank of
(en) tot den controleerend-geneeskundige te wenden.

Bii geschillen tusschen ingeschreven geneeskundigen en de
Riiksverzekeringsbank wordt ingevolge een in 1915 getroffen
overeenkomst met het hoofdbestuur der Nederlandsche maat-
schapppii tot bevordering der geneeskunst wederziidsch overleg
gepleegd. Zie bl. 201.

II. Invaliditeitswet (Radenwet).

Het onderzoek naar invaliditeit volgens deze wet geschiedt
door de Raden van Arbeid. Onder invaliditeit wordt volgens
deze wet verstaan:

,,lnvalide is hii, die ingevolge van ziekte of gebreken buiten
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staat is om met arbeid, die voor ziin krachten en bekwaamheid
is berekend en die met het oog op ziine opleiding en vroeger
beroep hem in billiikheid kan worden opgedragen, ter plaatse
waar hii arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een
naburige soortgeliike plaats een derde te verdienen van hetgeen
lichameliik en geesteliik gezonde personen, van dezelfde soort
en soortgeliike opleiding, op zoodanige plaats met arbeid ge-
woonliik verdienen." (art. 72.)

Te beginnen met 1 December 1922kan invaliditeitsrente worden
toegekend, thans reeds kan weduwenrente worden toegekend,
wanneer na het overliiden van een verzekerde diens weduwe
invalide is.

Bovendien kan geneeskundige behandeling worden verleend,
wanneer gevaar voor het ontstaan van invaliditeit bestaat en
dit gevaar door doelmatige behandeling kon worden afgewend.
(Àrtt. 99 en l@.)

ln al deze gevallen kan den arts door den Raad van Arbeid
worden opgedragenr €€Íl onderzoek in te stellen en daarvan
verslag uit te brengen. Het is de taak van den huisarts om voor
zijn patiënten als raadsman op te treden en behulpzaam te ziin
bii het indienen von aonvragen bii den Raad van Arbeid, zoodra
daarvoor aonleiding bestaat.

De aan de Raden van Àrbeid bewezen diensten worden ge-
honoreerd overeenkomstig het tarief der Riiksverzekeringsbank
voor ingeschreven artsen bii de ongevallenwet.

(Literatuur: Van Eden, Invaliditeitswet en arts.)
De toepassing van art. 99 bovengenoemd zal nog duideliiker

worden uit het volgende rondschriiven van den Raad van Arbeid
te Amsterdam aan de geneeskundigen aldaar.

,,Uit het betrekkeliik geringe aantal tot dusver bii den Raad van Arbeid
te Amsterdom ingekomen verzoeken om verpleging in een ziekeninrichting
of verstrekking vern genees- en heelkundige behandeling op kosten van
het Invaliditeitsfonds, moet worden opgemoakt, dat het voordeel, ver-
bonden aon de verplichte lnvoliditeitsverzekering, voor hen, die onder
deze verzekering vallen, zeker nog te weinig bekendheid hee{t. In ver-
houding toch met andere plaatsen is het getal aonvrogen - op zichzelf
reeds niet groot te noemen - inderdaad voor Amsterdam wel laag.

Verd voor rekening van het lnvaliditeitsfonds - toestond op 1 Febr.
792L - te Amsterdam aan 41 personen behandeling of verpleging toe-
gestaan en werden 13 personen in observatie genomen, teneinde nader
te beslissen of kostelooze verpleging of behandeling kan worden toe-
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gestaon, te Middelburq bedroeg het aantol toegestane gevallen 23 en
werden 17 gevallen in observatie genomen, terwijl te Snee* deze getallen
Íespectieveliik bedroegen 26 en 6. Sncck en Middelburg zijn in dezen
Amsterdam betrekkeliik vooruit.

In verband hiermede heeÍt het de aandocht van den Raod von Arbeid
tc Amsterdam gelrokken, dot in zoo gering aantal gevallen van de ziide
der behandelendc geneesheeren de hulp van den Raad van Àrbeid voor
hun, onder de lnvaliditeitsverzekering vallende, potiënten wordt ingeroepen.
Van de 15? thans te Amsterdam in behandeling genomen patiënten is

een zeet klein gedeelte aangebracht door den behandelenden geneesheer.

Vandaar dot het den Raad van Àrbeid wenschelijk voorkomt U op het

onderwerpeliike voordeel van de Invaliditeitsverzekering te wiizen.
Artikel 99 der Invaliditeitswet luidt aldus:
,,lndien de Road van Arbeid van oordeel is, dat er gevaor bestoat, dat

,,een verplicht-verzekerde, oan wien geen invaliditeitsrente is toegekend,

,,bliivend invalide zal worden en dat gevaar afgewend kan worden door

,,doelmatige behandeling oÍ verpleging, is hii bevoegd de Bank voor te
,,stellen op haar kosten den verzekerde genees- of heelkundige be-
,,handeling te doen verleenen of hem in een inrichting te doen opnemen".

Hieruit volgt, dot in alle gevallen, waarin een ziektetoestand ontstoat,
woaruit bii het te verwachten verloop mogeliikerwiis invaliditeit kon ont-
st6an en waarbii voorts op medische gronden kan aangenomen worden,
dat deze dreigende involiditeit door verpleging of behandcling kan worden
voorkomen, dc Road van Arbeid bevoegd is (niet verplicht) aan het
Bestuur der Riiksverzekeringsbank als beheerder van het lnvoliditeitsfonds
een zoodonige verpleging of behandeling op kosten van genoemd fonds
voor te stellen, waarna het Bestuur de beslissing neemt.

Medisch valt hierbii dus op twee criteria te letten:
1o, er moet invaliditeit dreigen te ontstaon;
2o. deze dreigendc invaliditcit moet kunnen worden voorkomen,

Een andere vra6g voot den behandelenden medicus von groot belong

is: hoe kan ik weten, of patient volgens de Invaliditeitswet verzekerd is.

Het antwoord hierop luidt: vraagt aan de(n) potient(e) of hii(zii) in het
bezit is van een rentekaort, wöorop door zijn patÍoon of door hemzelÍ
zegels worden geplokt, Zoo ia, dan noteere de medicus het op die koart
voorkomende rentenummer en brenge hii het geval ter kennis van den

Raad van Arbeid, onder opgave vdn nadm en rentenummer van den
patient, w6örnà het geval door den Raad in onderzoek wordt genomen.

Doch ook, wanneer patient niet in het bezit van ecn rentekaart mocht
ziin, kan het voorkomen, dat patient niettemin verzekeringsplichtig is

ingevolge de Invcliditeitswet en hii zich öf niet, öf eerst sedert kort bii

den Raad heeft aangemeld. Is zulk een patient in /oondrensÍ werkzaam
tegen een loon van minder dan f 2000.- per iaar, dan kunt U deze
gevallen eveneens bii den Road von Àrbeid aanbrengen, waarna eerst
een onderzoek wordt ingesteld of betrokkene verzekeringsplichtig is. ln
dit laatste geval verdient het aanbeveling, dat de medicus aan den patient

nog geen mededeeling doet von zijn bericht aan den Raad von Àrbeid.
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Een ander misverstand, dat nog al ecns voorkomt, vindt grond in de
meening, dat de invaliditeit bii de lnvaliditeitsverzekering evenols bij de
Ongevallenverzekering verbond zou moeten houden met het bedriif. Dit
is niet het geval. De lnvoliditeitswet erkent a//e invaliditeit, onverschillig
door welke oorzaak deze ontstaat oi dreigt te ontstaan. Vel moet, tot
vaststelling of er in den zin von de wet invaliditeit dreigt, nog oandacht
gegeven worden aan het feit, dat in het algemeen de verzekerden in
den zln der wet eerst d6n invalide worden geacht, indien ze voor ,/g

ongeschikt ziin.
Artikel ?2 geeÍt dc omschriiving von hct bcgrip van invaliditeit aldus:
,,lnvalide is hii, die tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat is

,,om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwoomheid is berekend en

,,die met het oog op ziln opleiding en vroeger beroep hem in billiikheid
,,kon worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het
,,laatst verricht heeft of op een naburige soortgeliike plaats ecn derde

"te vcrdienen von hetgeen lichameliik en geestelilk gezonde personcn,
,,van dezelfde soort Gn von soortgcliike opleiding, op zoodanige ploots

,,met arbcid gewoonliik verdienen."
De Raad van Arbcid te Amsterdam meent goed te doen op deze

belangriike zaak nogmoals Uw aandacht te vestigen en spreekt dc ver-
wachting uit, in het belang van de vcrzekerden, bij voorkomendc gcvallen
op Uwe medewerking te mogen rckenen."

Zic ook T. 1920, ll, bl. 433.
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BrJraGE r.

NAMEN DER AFDEELINGEN
iu alphabetischc volgorde genummerd en gerangrchikt; bij elkc

efdeeling zijn genoemd dc gcmeentcn, welkc die
afdeeling remenrtellen.

1. Àlkmaar en Omstreken.

Akersloot, Alkmaar, Anna Paulowno, Borsingerhorn, Bergen, Broek op Langediik,

Collantsoog, Castricum, Egmond aan Zee, Egmond-binnen, CraÍt, Harenkarspel,

Heerhugówaard, Heilo, Hensbroek, Koediik, Limmen, Maarten (St.), Nieuwe-
Niedorp, Noord-Scharwoude, Obdam, Oterleek, Oude-Niedorp, Oudkorspel,
Oudorp, Pancras (St.), Petten, Schagen, Schermerhorn, Schoorl, Ursem, \íarmen-
huizen, \íieringen, \íieringerwaard, Vinkel, Ziipe, Zuid- en Noord-Schermer,

Zuid-Schacwoude,

2. Àlphen en Omstreken.

Aar (Ter), Aarlanderveen (gem. Àlphen a/d Riin), Alkemode, Alphen a/d Riin,

Benthuizen, Bodegraven, Boskoop, Hozerswoude, Koudekerk, Leimuiden, Nieuw-
koop, Nicuwveen, Oudshoorn (gem. Alphen a/d Riin), Riinsaterwoude, \íoubrugge,
Zevenhoven, Zwammerdom.

3. Àmersfoort en Omstreken.

Amersfoort, Barneveld, Bunschoten, Ermelo, Harderwiik, Hoevelaken, Hoogland,

Leusden, Niikerk, Putten, Stoutenburg, \íoudenberg.

4. Amsterdam.

Àmsterdam, (Buiksloot, Diemcn, Nieuwendam, Ransdorp, Sloten, '§íatergraafs-

meer: gem' Àmsterdam)'

5. Àpeldoorn en Omstreken.

Apeldoorn, Elspeet (gem' Ermelo), Epe'

6. Arnhem en Omstreken.

Àngerlo, Arnhem, Doesburg, Doorwerth, Duiven' Herwen en Aerdt, Heteren,

Huissen, Pannerden, Renkum (oosteliik gedeelte), Rheden, Rosendaal, Vester-
voort, Zevenaar'

7. Assen en Omstreken.

Ànloo, Assen, Beilen, Borger, Diever, Dwingeloo, Casselte, Cieten, Hoogeveen,

Norg, Rolde, Smilde, Vries, Vesterbork, Zuidlaren.
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8. Bergen op Zoom, Roosendaal en Omstreken.

Annalond (St.), Bergen op Zoom, Dinteloord en Prinsland, Fiinaart en Heiningen,
Halsteren, Huybergen, Maartensdiik (St.), Nieuw-Vosmeer, Ossendrecht, Ouden-
bosch, Oud- en Nieuw-Castel, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Putte, Roosendaal
en Nispen, Rucphen en Vorenseinde, Scherpenisse, Standdaarbuiten, Steenbergen
en Kruisland, Tholen, \)íillemsstad, \íoensdrecht, \íouw.

9. Breda en Omstreken.

Breda, Choam, Etten en Leur, Gilze-Riien, Cinneken en Bavel, Hoeven, Hooge
en Lage Zwaluwe, Klundert, Princenhage, Rilsbergen, Terheiiden, Teteringen,
Zevenbergen, Zundert.

10. Delft en Omstreken.

Delft, Hof van Delft, Nootdorp, Piinacker, Schipluiden, Vriienban.

1 1. Deventer.

Bathmen, Deventer, Diepenveen, Gorssel (minus: Àlmen), Olst, Voorst (ged.
Twello),

12, Dordrecht en Omstreken.

Bleskensgraa[, Dordrecht, Dubbeldam, Oud-Àlblas, Popendrecht, Sliedrecht,
\íiinsaarden, Zwiindrecht.

13. Drente's Zuidoosthoek.

Coevorden, Dalen, Emmen, Odoorn, Oosterhesselen, Schoonebeek, Sleen,
Zweelo.

14. Enschede.

Enschede, Haoksbergen, Lonneker.

15. Friesland.

Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel (noordeliik gedeelte, omvattende: Baard,
Beers en Iellum, Hiilaart, lorwerd, Mantgum, Schillaard, \íeidum, Vinsum),
Borradeel, 't Bildt, Dantumodeel, Dokkum, Ferwerderadeel, Franeker, Franeker-
odeel, Horlingen, Hennaarderadeel (noordeliik gedeelte, omvattende: Bayum,
Edens, Spannum, \íaaxens, \íelsriip), ldoarderadeel, Kollumerland, Leeuwarden,
Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Oostdongeradeel, Rauwerderhem (noordeliik
gedeelte, ornvattende: Irnsum, Rauwerd), Schiermonnikoog, Terschelling, Tietierk-
steradeel, \íestdongeradeel.

16. Frieslands Zuidwesthoek.

Baarderadeel (zuideliik gedeelte, omvattende: Bozum, Britswerd, Huins, Lyons,
Oosterlittens, Oosterwierum, \íieuwerd), Bolsward, Caasterland, Hemelumer
Oldephaert, Hennaorderadeel (zuideliik gedeelte, omvattende: Hennaard, Kubaard,
Lutkewierum, Oosterend, Rien, \íommels), Hindeloopen, Rauwerderhem (zuideliik
gedeelte, omvattende: Deersum, Poppingowier, Sybrandaburen, Terzool), Sloten,
Sneek, Stavoren, \íonseradeel, \íorkum, \íijmbritseradeel, Ylst,
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17. Ceertruidenberg en Omstreken.

Baordwiik, Bercyen, Copclle, Dongen, Geertruidenbcrg,'s-Grovenmoer, Loon
op 7and, Madc en Drimmelen, Oosterhout, Raomsdonk, Sprang, Vriihoeve-
Capelle, Vaalwiik, \íospik.

18. Goeree en Overflakkee.

Den Bommel, Dirksland, Goedereede, Herkingen, Melissant, Middelharnis,
Nieuwe Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude Tonge, Sommelsdiik, Stad aan
't Haringvliet, Stellendam.

19. Cooi- en Eemland.

Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, 's-Graveland, Hilversum, Huizen,

KortenhoeÍ, Laren, Loosdrecht, Naorden, Soest.

20. Oorinchem en Omstreken.

Almkerk, Ameide, Andel Op en Neer, Arkel, Asperen, Brakel, Dussen-Munster
cn Muilkerk, Everdingen, Ciessen, Giessendam, Ciessen-Nieuwkcrk, Corinchem,
Hagestein, Hardinxveld, Hei- en Boeicop, Herwiinen, Heukelum, Hoogblokland,
Hoornaor, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Meeuwen-Hill
en Babiloniënbroek, Nieuwland, Noordeloos, Peursum, Poederoyen, Riiswiik,
SchelJuinen, Schoonrewoerd, Tienhoven, Veen, Vianen. Vuren, \íerkendam, de
Verken en Sleeuwiik, Voudrichem, Zuilichem,

21. Couda en Omstreken.

Ammerstol, Bergombacht, Berkenwoude, Gouda Couderak, Haastrecht, Moer-
capelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d llssel, Ouderkerk a/d Ussel, Reeuwiik,

Schoonhoven, Stolwiik, \íaddinxveen, Zegwaard, Zevenhuizen, Zoetermeer.

22. 's-Cravenhage en Omstreken.

's-Gravenhage, Loosduinen, Riiswiik, Voorburg.

23. Croningen.

Adorp, Aduard, Appingedam, Baflo, Bedum, Bierum, Delfziil, Eelde, Eenrum,
Ezinge, Groningen, Grootegast, Criipskerk, Haren, Hoogezand, Hoogkerk, Kantens,

Kloosterburen, Leek, Leens, Loppersum, Marum, Middelstum, Noorddiik, Oldehove,
Oldekerk, Peize, Roden, Sappemeer, Stedum, Ten Boer, Uithuizen, Uithuizer-
meeden, Ulrum, Usquert, Varffum, Vinsum, 'tZand, Zuidhorn.

24. Haarlem en Omstreken.

Bennebroek, Beverwiik, Bloemendaal, Hoarlem, Heemstede, Hillegom, Schoten,
Spaarndam, Velsen, Viik aan Zee en Duin, Zandvoort,

25. Hoarlemmermeer en Omstreken.

Aolsmeer, Haorlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaornwoude, Nicuwer-Amstel,
Ouder-Amstel, Uithoorn.
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26. Heerenveen en Omstreken.

Aengwirden, Blankenham, Doniawerstal, Haskerland, Kuinrc, Lemsterland,
Oldemarkt, Ooststellingweri Opsterland, Schoterland, Smallingerland, Utinger-
adeel, \íeststellingwerf .

27. Heerlen en Omstreken.

Amstenrade, Bingelrade, Bocholtz, Broeksittord, Brunssum, Eijgelshoven, Geleen,
Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg, labeek, Kerkrade, Klimmen, Limbricht, Merkel-
beek, Munstergeleen, Nieuwenhagen, Nuth, Oirsbeek, Schaesberg, Schinnen,
Schinveld, Simpelveld, Sittard, Spaubeek, Ubach-over-\iíorms, Voerendaal,
\íiinandsrade.

28. Helder en Omstreken.

Den Helder, Texel.

29. Helmond, Eindhoven en Omstreken.

Aalst, Aarle-Rixtel, Asten, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Bergeyk, Best,

Beugen en Riikevoort, Bladel en Netersel, Boekel, Borkel en Schaft, Boxmeer,
Budel, Deurne en Liesel, Dommelen, Duizel en Steensel, Eersel, Eindhoven,
Celdrop, Cemert, Gestel en Bloarthem, Haps, Heeze, Helmond, Hooge- en

Lage-Mierde, Hoogeloon-Hapert en Casteren, Leende, Lierop, Lieshout, Luyks-
gestel, Moarheeze, Maashees en Overloon, Mierlo, Nunen-Cerven en Neder-
wetten, Oeffelt, Oerle, Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, Reusel, Riethoven,
Sambeek, Soerendonk-Sterksel en Gassel, Someren, Son en Breugel, Stiphout,
Stratum, Striip, Tongelre, Valkenswaard, Veldhoven en Mereveldhoven, Vessem-
Vintelre en Knegsel, Vierlingsbeek, Vlierden, \íaalre, Vanroy, \íesterhoven,
Voensel, Zeelst, Zesgehuchten.

30.'s-Hertogenbosch en Omstreken.

Àlem-Maren en Kessel, Ammerzoden, Beers, Berghem, Berlicum, Bokhoven,
Cromvoirt, Deurssen en Dennenburg, Dieden-Demen en Longel, Dinther, Driel,
Drongelen-HangooÉ-Gonsoijen en Doeveren, Drunen, Dungen (den), Empel-
en-Meerwiik, Engelen, Erp, Escharen, Cameren, Cassel, Ceffen, Genderen c.a.,
Hedel, Hedikhuizen, Heesch, Heeswiik, Herpen, Herpt,'s-Hertogenbosch, Heusden,
Huisseling en Neerloon, Hurwenen, Kerkwiik, Lith, Lithoiien, Megen, Haren en
Macharen, Michielsgestel (St.), Mill en St. Hubert, Nederhemert, Nieuwkuiik,
Nistelrode, Nuland, Oilen en Teeffelen, Oedenrode (St.), Oss, Oudheusden,
Ravenstein, Reek, Rosmalen, Schaiik, Schiindel, Uden, Veghel, Velp, Vliimen

Vuqht, Viik en Àalburs, Zeeland.

31. Leiden en Omstreken.

Katwiik, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwiik, Noordwiikerhout, Oegstgeest.
Riinsburg, Sassenheim, Stompwiik, Volkenburg, Veur, Voorhout, Voorschoten,
\íarmond, \íassenaar, Zoeterwoude.
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32. Meppel en Omstreken.

Blokziil, Ciethoorn, Havelte, Meppel, Niieveen, Ruinen, Ruinerwold, Staphorst,
Steenwiik, Steenwiikerwold, Vledder, Vollenhoven (Ambt-), Vollenhoven (Stad-),

Vanneperveen, Viik (de), Zuidwolde,

33. Noord-Limburg.

Àrcen en Velden, Baexem, Beegden, Beesel, Belfeld, Bergen, Broekhuizen,
Buggenum, Echt, Cennep, Grathem, Grubbenvorst, Haelen, Heel en Panheel,

Heiithuizen, Helden, Herten, Horn, Horst, Hunsel, lttervoort, Kessel, Linne,
Maasbracht, Maasbree, Maasniel, Meerlo, Melick en l-lerkenbosch, Meiiel, Montfort,
Mook, Nederweert, Neer, Neeritter, Nunhem, Odiliënberg (St,), Ohé en Laak,

Ottersum, Posterholt, Roermond, Roggel, Sevenum, Stevensweert, Stamproii,
Swalmen, Tegelen, Thorn, Venlo, Venraij, Vlodrop, \íanssum, \íeert, \íessem.

34. Niimegen en Omstreken.

Balgoii, Batenburg, Bemmel, Bergharen, Beuningen, Cuyk en St, Agatha, Druten,
Elst, Ewiik, Gent, Croue, Groesbeek, Hemmen, Heumen, Horssen, Linden,
Millingen, Niimegen, Overasselt, Ubbergen, Valburq, Viichen.

35. Oldambt.

Beerta, Bellinqwolde, Finsterwolde, Meeden, Midwolda, Muntendom, Nieuwe-
Pekela, Nieuwe-Schans, Nieuwoldo, Noordbroek, Onstwedde, Oude-Pekela,
Scheemda, Slochteren, Termunten, Veendam, Vlagtwedde, \íedde, \íildervank,
\íinschoten, Zuidbroek.

36. Oude lJsel.

Àalten, Bergh, Didam, Dinxperlo, Doetinchem, Oendringen, Hummelo-en-
Keppel, \íehl, \íisch, Zelhem.

37. Purmerend en Omstreken.

Beemster, Beefs, Broek in \íaterland, Edam, llpendom, Katwoude, Kwadiik,

Landsmeer, Marken, Middelie, Monnikendam, Oosthuizen, Purmerend, Riip (de),

\íarder, \íijdewormer.

38. Rotterdam en Omstreken.

Bergschenhoek, Berkel, Bleiswiik, Capelle a/d IIsel, Hillesersberg, Rotterdam
(tevens omvattende: Charlois, Delfshaven, Krolingen), Schiebroek.

39. Schiedam en Omstreken.

Kethel, Maosland, Maassluis, Overschie, Rosenburg, Schiedom, Vlaardingen,

Vloardinger-Ambacht,

40. Schouwen en Duiveland.

Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, Duivendiike, Elkerzee, Ellemeet,

Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland,
Ouwerkerk, Philipsland (5t.), Serooskerke, Stavenisse, Zierikzee, Zonnemoire.
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41. Tiel en Omstreken.

Appeltern, Beesd, Beusichem, Buren, Buurmolsum, Culemborg, Deil, Dodewaard,
Dreumel, Echteld, Est en Opiinen, Celdermalsen, Haaften, Heerewaarden,
Kesteren, Lienden, Maurik, Ophemert, Rossum, Tiel, Varik, \íaardenburg,
\íadenoiien, \íamel, llzendoorn, Zoltbommel, Zoelen.

42. Tilburg en Omstreken.

Alphen c,a., Baarle Nassau, Berkel, Boxtel, Diessen, Esch, Ooirle, Haoren,

Helvoirt, Hilvarenbeek, Liempde, Moergestel, Oirschot, Oisterwiik, Oost-, \íest-
en Middelbeers, Tilburg, Udenhout,

43. Twente.

Almelo (Ambt-), Àlmelo (Stad-), Borne, Delden (Ambt-), Delden (Stad-),

Denekamp, Hom (den), Hellendoorn, Hengelo, Holten, Losser, Oldenzaol,
Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen, \iíoerselo, Vierden.

44. Utrecht.

Àchttienhoven, Bilt (de), Bunnik, Cothen, Doorn, Driebergen, Haarzuilens,
Houten, lutphoas, Longbroek, Maarn, Maarssen, Maarsseveen, Maartensdiik, Odiik,
Oudenrijn, Riisenburg, Schalkwiik, Tienhoven, Tull en 't Voal, Utrecht, Vleuten,
Vreeswiik, \íerkhoven, \íestbroek, \íiik bii Duurstede, Zeist, Zuilen.

45. de Vecht en Omstreken.

Abcoude-Baambrugge, Àbcoude-Proosdii, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-
St.-Pieters, Loenen, Loenersloot, Muiden, Miidrecht, Nederhorst d.n BJrg,

Nigtevecht, Ruwiel, Vinkeveen, Vreelond, Veesp, \íeesperkarspel, Vilnis.

46. Voorne en Putten.

Abbenbroek, Brielle, Ceervliet, Heenvliet, Hekelingen, Hellevoctsluis, Nieuwen-
hoorn, Nieuw Helvoet, Oostvoorne, Oudenhoorn, Rockanje, Spijkenisre, Vier-
polders, Zuidland, Zwartewaal'

47. \íageningen.
Àmerongen, Ede, Leersum, Renkum (westeliik gedeelte), Renswoude, Rhenen,

Scherpenzeel, Veenendaal, \íageningen.

48. Valcheren.
Aagtekerke, Àrnemuiden, Biggekerke, Domburg, Griipskerke, Koudekerke,

Laurens (St.), Meliskerke, Middelburg, Nieuw- en St. Joosland, Oost- en \íest-
Souburg, Oostkapelle, Ritthem, Serooskerke, Veere, Vlissingen, Vrouwenpolder,
Vestkapelle, Zoutelande.

49. Vest-Friesland.

Abbekerk, Àndiik, Avenhorn, Berkhout, Blokker, Bovenkarspel, Enkhuizen,
Crootebroek, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud,
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Opmeer, Opperdocs, Oudcndiik, Schellinkhout, Spanbroek, Siibekarspel, Twisk,
Venhuizen, \íervershoof, \ícstwoud,'\íognum, Viidenes, Zwaag.

50. Vestland.
's-Cravcnzande, de Lier, Moncter, Naaldwiik, \íateringen, (incl. Hoek van

Holland),

51. Voerden en Omstreken.

Barwoutswaarder, Benschop, Harmelen, Hekendorp, Hoenkoop, Jaarsveld,
Kamerik, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Longe-Ruige-\íeide, Linschoten, Lopik,
Montfoort, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Rietveld, Snelrewaard, Veldhuizen,
Vlist, Voarder, \íilleskop, Villige Langerak, Voerden, Ilsselstein, Zegveld.

52. Ifsel-Noord-Alblas-Lek.

Alblasserdam, Brandwiik, Coudriaan, Croot-Ammers, Krimpen a/d Lek, Krimpen
a/d Ilssel, Langerak, Lekkerkerk, Molenaarsgraaf, Nieuw Lekkerland, Nieuwpoort,
Ottolond, Streefkerk.

53. Zaanland.

Assendelft, Heemskerk, lisp, Koog ald Zaan, Krommenie, Oostzaan, Uitgeest,
\íestzoon, \líormer, \iíormerveer, Zaandam, Zaandiik.

54. Zeeuwsch-Vlaanderen, O. D.

Axel, Boschkapelle, Clinge, Groauw en Longendam, Hengstdiik, Hoek, Hontenisse,

Hulst, lansteen (St.), Kocwacht, Neuzen, Ossenisse, Overslag, Phillippine, Sas
van Cent, Stoppeldiik, \Westdorpe, Zaamslag, Zuiddorpe.

55. Zeeuwsch-Vlaanderen, \í. D.

Àardenburg, Biervliet, Breskens, Cadzand, Eedc, Groede, HooÍdplaat, Kruis (St.),

Nieuwvliet, Oostburg, Retranchement, Schoondiike, Sluis, Vaterlandkerkje,
I Jzendiike, Zuidzande.

56. Zuid- en Noord-Beveland.

Baarland, Borsselen, Coliinsplaat, Driewegen, Ellewoutsdiik, Coes, Graven-
polder ('s), Heer-Abtskerke ('s), Heer-Arendskerke ('s), Heerenhoek ('s), Heinkens-
zand, Hoedekenskerke, Kapelle,Kots, Kattendiike, Kloetinge, Kortgene,Krabbendiike,
Kruiningen, Nisse, Oudelande, Ovezande, Rilland-Bath, Schore, \íaarde, \íemel-
dinge, \íissekerke, \íolphaartsdiik, Yerseke.

57. Tuid-Hollandsche Eilanden.

Barendrecht, Coudswaard, Cravendeel ('s), Heeriansdam, Ileinenoord, Hendrik-
ldo-Àmbacht, Hoogvliet, Kloaswaal, Maasdom, Mijnsheerenland, Nieuw-Beiierland,
Numansdorp, Oud-Beiierland, Pernis, Piershil, Poortugal, Puttershoek, Rhoon,
Ridderkerk, Striien, \íestmaas, Ilsselmonde, Zuid-Beiierland.
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58. Zuid-Limburs,

Ambii, Beek, Bemelen, Berg en Terbliit, Borgharen, Born, Bunde, Cadier en
Keer, Eiisden, Elsloo, Oeertruid (St,), Geulle, Crevenbricht, Cronsveld, Culpen,
Heer, Houthem, ltteren, Maastricht, Margraten, Meerssen, Mesch, Mheer, Nieuw-
stadt, Noorbeek, Obbicht en Papenhoven, Oud-Valkenburg, Oud-Vroenhoven,
Pieter (St.), Riickholt, Roosteren, Schimmert, Schin op Geulle, Slenaken, Stein,
Susteren, Ulestraten, Urmond, Vaals, Valkenberg, \íiilre, Vittem.

59. Zutphen en Omstreken.

Borculo, Brummen, Diepenheim, Eibergen, Coor, Corssel (ged. incl. Àlmen)
Groenlo, Hengelo, Laren, Lichtenvoorde, Lochem, Markelo, Neede, Ruurlo,
Steenderen, Voorst (minus Twello), Vorden, \Tarnsveld, Vinterswiik, Zutphen.

60. Zwolle en Omstreken.

Àvereest, Dalfsen, Doornspiik, Elburg, Cenemuiden, CraÍhorst, Cramsbergen,
Hardenberg, (Ambt-), Hardenberg (Stad-), Hasselt, Hattem, Heerde, Heino,
Kampen, Kamperveen, Nieuwleusen, Oldebroek, Ommen (Ambt-), Ommen (Stad-),
Raalte, Urk, Vilsum, Viihe, llsselmuiden, Zalk en Veecaten, Zwortsluis, Zwolle,
Zwollekerspel.
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BrJrÀGB rr.

De numners dcr districten met bijvoeging van dc namen
der afdceliogen, waaruit elk district is samengeateld.

DISTRICT 1.

Afdeeling: Amsterdam,

DISTRICT 2.

Afdeelingen: Àlkmaar en Omstreken, Alphen en Omstreken, Haarlem en
Omstreken, Hoarlemmermeer en Omstreken, Helder en Omstreken, Purmerend
en Omstreken, de Vecht en Omstreken' Vest-Friesland, Zaanland.

DISTRICT 3.

Afdeelingen: Delft en Omstreken, 's-Cravenhage en Omstreken, \íestland.

DISTRICT 4.

AÍdeelingen: Couda en Omstreken, Leiden en Omstreken, Rotterdam en
Omstreken, Schiedam en Omstreken,

DISTRICT 5.

Afdeelingen: Bergen op Zoom, Roosendaal en Omstreken, Breda en Omstreken,
Dordrecht en Omstreken, Ceertruidenberg en Omstreken, Coeree en Overflakkee,
Corinchem en Omstreken, Schouwen en Duiveland, Voorne en Putten, \íalcheren,
Ysel-Noord-Alblos-Lek, Zeeuwsch-Vloonderen-O. D., Zeeuwsch -Vlaonderen-
\í.D., Zuid- en Noord-Beveland, Zuid-Hollandsche Eilanden.

DISTRICT 6.

AÍdeelingen: Arnhem en Omstreken, Heerlen en Omstreken, Helmond, Eind-
hoven en Omstreken, 's-Hertogenbosch en Omstreken, Noord-Limburg, Nijmegen,
Tilburg en Omstreken, Zuid-Limburg.

DISTRICT 7.

Àfdeelingen: Amersfoort cn Omstreken, Gooi- en Eemland, Tiel en Omstreken,
Utrecht, \íageningen, \iíoerden en Ornstreken.

DISTRICT 8.

Àfdeelingen: Apeldoorn en Omstreken, Assen en Omstreken, Deventer,
Drente's Zuidoosthoek, Enschede, Meppel en Omstreken, Oude Ysel, Twente,
Zutphen en Omstreken, Zwolle en Omstreken.

DISTRICT 9.

ÀÍdeelingen: Friesland, Frieslands Zuidwesthoek, Croningen, Heerenveen en

Omstreken, Oldombt.
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BIJrÀGE IrI.

LIfST V^N ÀLLE CEMEENTEN IN NEDERLÀND met aan-
duiding van de provincie en van het nummer der afdeeling,
waartoe zij behooren.

Ook op de kaart zijn alle gemeenten te vinden. Vordt
de gemeente niet door een stip, maar alleen door een
naöm aangegeven, dan wordt het gehucht,waar de secretarie
der gemeente is, aangegeven met naam en stip.

GEMEENTEN

Aagtekerke.
Aalsmeer.
Aalst.
Àalten.
Aar (Ter).
Aardenburg.
Aardlanderveen (gem.

Alphcn a.d. RiJn).

Aarle-Rixtel.
Abbekerk.
Abbenbroek.
A bcoude-B aam brugge.
Abcoude- Proosdij.
Achtkarspelen.
Achttienhoven.
Adorp.
Aduard,
Aengwirden.
Akersloot.
Àlblas (Oud-).
Alblasserdam.
Alem-Maren cn Kessel.
Alkemade.
Alkmaar.
Almelo (Ambt-).
Almelo (Stad-).

Almkerk.
Alphen a.d. Rijn.
Alphen c.a,

Ambij.
Ameide.
Ameland.
Amerongen.
AmersÍoort.
Ammerstol.
Ammerzodcn.
Amstenradc.

Amsterdam.
Andel Op- en Neer,

Andijk.
Angerlo.
Ankeveen.
Anlo.
Annaland (St.).
Aona Paulowna.
Apeldoorn.
Appcltern.
Appingedam.
Arcen en Velden.
Arkel.
Arnemuidan.
Arnhcm.

Zeel.
N.-H.
N -Br
Geld.
z.-H.
Zeel.

N..Br.
z.-H.
N.-Br.
Limb.
z.-H.
Friesl.
Utr.
Utr.
z.-H.
Geld.
Limb.
N.-H.
N.-Br.
N.-H.
Geld.
N..H.
Dr.
Zcel.
N..H,
Geld.
Geld.
Gron.
Limb.
2..H.
Zeel.
Geld.

z.-H.
N.-Br.
N..H.
z.-H.
Utr.
Utr.
Friesl.
Utr.
Gron.
Gron.
Friesl.
N..H.
z.-H.
z.-H
N..Br.
z.-H.
N.-H.
Over.
Over.

Éo
E')

a,o!

20
2

42
s8
20
15

47

3

2l
30
27

4

20

49
6

t9
7

I
1

5

4l
23

33
20

48
6

48

25

29
36

2
55

2

29
49
46
45

45
l5
44
23
23
26

1

t2
52
30
2
I

43
43

:o
at
o
ÍL lËll
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E
:o
o
É

o
0-
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GEMEENTEN.

Arperen.
Acsen.
AssondclÍt
Asten.
Avenhorn.
Avcreest.
Axcl.

z.-H.
Dr.
N..H.
N.-Br,
N.-H.
Over.
Zeel.

Geld.
N.-H.
Utr.
z.-H.
z.-H.
N.-Br.
N..H.
Limb.
N.-Br.
Limb.
Geld.
Geld.
N.-Br.
2..H.
N.-Br.
z.-H.
2..H.
N,-H.
N.-Br.
N.-Br.
N.-Br.
N..Br.
Gold.
Gcld.
N..H.
Gron.
Zeel.
Zeel,
Friesl.
Utr.
Limb.
N.-Br.
Over.
N.-H.
z.-H.
z.-H.
N..H.
N..H.
Over.
Limb.
z.-H.
N.-Br.

Baardoradcol.

Baardwijk.
Baarland.
Baarle Nasrau.
Baarn.
Bacxem.
BaÍlo.
Bahcl cn Milhooze.
Balgoij.
Barendrocht.
Barnovold.
Barradcel.
Barslngorhorn.
Barwoutswaarder.
Batenburg.
Bathmen.
Bcdum.

Beegden.
Bock.
Beek en DonL.
Beemster.
Beors.
Boerta.
Bcesd.
Boesel.
Bcets.
Beijorland (Nieuw-)
Boljerland (Oud-).

Beijerland (Zuid).
Boilen.
BelÍeld.
Belllogwolde,
Bcmelen.

Bcmmcl.
Bonnebroek,
Benschop.
Benthuizen.
Bergambrcht.
Bergeijk.
Bergen.
Bergen,

Bergen op Zoom.

Berg en Terblijt.
Bergh.
Bergharen.
Berghem.
Bergschenhoek.
Bcrkel.
Borhel.
Borkenwoude.
Berlhout.
Berlicum.
Besoljen.
Best.
Beugen en Rijkevoort.
Beunlngcn.
Beuslchem.
Bcvcrwijk.
Bierum.
Bicrvliet.
Biggekerke.
Bildt ('0.
Bilt (dc).
Bingelrade.
tsladel en Netcrsel.
Blankenham.
Blaricum.
BleiswtJk.
BleskensgraaÍ.
Bloemendaal.
Blokker.
Blokzijl.
Bocholtz.
Bodegraven.
Boekel.

Friesl

N..Br
Zecl,
N.-Br
Utr.
Limb.
Gron.
N..Br
Geld.
z.-H.
Geld.
Friesl
N..H.
z.-H.
Gcld.
Over.

Gron.
Llmb.
Limb.
N.-Br
N.-H.
N.-Br
Gron.
Geld.
Limb.
N.-H.
z.-H.
z.-H.
z.-H.
Dr.
Limb.
Gron.
Limb.
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GEMEENTEN.

Bokhoven.
Bolsward.
Bommel (den).

Borculo.
Borger.
Borgharen,
Borkel en SchaÍt.
Born.
Borne.

Borsselen.
Boschkapelle.
Boskoop.
Bovenkarspel.
Boxmcer.
Boxtel.
Brakel.
Brandwijk.
Breda.
Breskens.
Breukclcn-Nijenrodo.
Breukelen-St, Pieters.
Brielle.
Broekhulzen,

Broek in Waterland,
Broek op Langedijk,
Brocksittard.
Brouwcrshavon.
Bruinissc.
Brummen.
Brunssum.

Budel.
Buggenum.
Buiksloot (gcm. Amsterd.)
Bundc.
Bunnik.
Bunschoten.
Buren.
Burgh.
Bussum,
Buurmalsen.

Cadzand.
Cellantsoog.
Capello.
Capclle a.d. IJssel.

Castricum.
Chaam.
Clinge.
Coevorden.

Colunsplaat.
Cothen.
Cromvolrt.
Culemborg.
Cuyk en St. Agatha.

iÍt,
o
É

o
À

30

1ó

18

59
7

58
29
58
43

56
54

2

49
29
42
20

52
9

55
45
45
46
33
37

1

27
40
40
s9
27
29
33
4

58
44

3

4l
4C

19

4L

58

N.-Br.
Friesl.
z.-H.
Geld.
Dr.
Limb.
N.-Br.
Limb.
Over.
Zeel,
Zeel.
z.-H.
N.-H.
N.-Br.
N.-Br.
Geld.
z.-H.
N.-Br.
Zccl.
Utr.
Utr.
z.-H.
Limb.
N..H.
N..H.
Limb.
Zeel.
Zeel.

Geld.
Limb.
N.-Br.
Limb.
N.-H.
Limb.
Utr.
Utr.
Geld.
Zeel.
N.-H,
Geld.

Zecl,

N..H.
N.-Br.
z.-H.
N..H.
N.-Br.
Zeel.
Dr.
Zeel,
Utr.
N.-Br.
Gcld'
N.-Br.

Dr.
Over.
Friesl.
Gcld.

Over.
Over,
z.-H.
Gron.
Ovcr.
N.-Br,
N..Br.
Ovcr.
Geld.
N..Br.
N..H.
Over.

Over.
N.-Br.
Dr.
N.-Br.
N.-Br,
Gold.
2..H.
Geld.
Geld.
Geld.
Friosl.
Zeol,

Dalen.
Dalfscn.
Dantumadcel.
Deil.
Delden (Ambt-).
Delden (Stad-).

Delft.
DclÍzijl.
Denekamp.
Deurne cn Liesel,

Deursen on Dennenburg.
Deveoter.
Didam.
Dicden, Demcn en Langcl.
Diemen (gem. Amsterd.).
Diepenheim.
Diepenveen.
Diessen.
Diever.
Dinteloord on Prinsland.
Dintcr.
Dlnxperlo.
Dirksland.
Dodewaard.
Doesburg.
Dootinchem.
Dokkum.
Domburg.
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Cadier cn Keer Limb.
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Dommelen.

Dongen.
Doniawerstal.
Doorn.
Doornspljk.
Doorwcrth.
Dordrccht.
Dreischor,
Dreumel.
Drlebergen.
Driel.
Driewegen.
Drongclen, Hangoort, Gan.

soijen en Doeveren.
Drunen.
Druten.
Dubbeldam.
Duiven.
Durvondijke.
Duizel en Steensel.
Dungen (den).

Dusscn, Munster eD Muil.
kerk,

Dwingeloo.

Echt.
Echteld.
Edam.
Ede.
Eede.

Eelde.
Eemnes.

Eenrum.
Eersel.
Egmond aan Zeo,
Egmond-binnen.
Eibergen.
Eijgelshoven.
Eijsden.
Eindhoven.
Elburg,
Elkerzoc.

N.-Br.
N.-Br.
Friesl.
Utr.
Geld.
Geld.
z.-H.
Zeel,
Geld.
Utr.
Geld.
Zeel.

N.-Br.
N.-Br.
Geld,
z.-H.
Gcld.
Zeel.
N.-Br
N.-Br

N.-Br
Dr.

Limb.
Geld.
N..H,
Geld.
Zeel.
Dr.
Utr.
Gron.
N..Br
N..H.
N.-H.
Geld.
Limb.
Limb.
N.-8.
Geld.
Zeol.
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Ellemeet.
Ellewoutsdijk.
Elsloo.
Elspeot (gem. Ermolo).
Elst.
Emmen.

Empel en Meerwijk.
Engclen.
Enkhuizen.
Enschedc.
EPe.

Ermelo (minus Elspoet)
Erp.
Esch.
Escharen.
Est en Opijnen.
Etten en Lcur.
Everdingen.
Ewijk.
Ezinge.

Ferwerderadeel.
Fijnaart en Heiningcn.
Finsterwoldo.
Franeker.
Franekeradcel.

Gaasterland.
Gamcren.
Gassel.

Gasselte.
Geertruid (St.).

Geertruidenberg
Geervliot.
GeÍÍen.
Geldermalsen.
Geldrop.
Geleen.

Gemert.
Genderen c.a.

Gendringen.
Genemuiden.

Zeel.
Zeel.
Limb.
Geld.

Geld.
Dr.
N.-Br
N..Br
N..H.
Over.
Geld.
Geld.
N.-Br
N.-Br
N.-Br
Geld.
N.-Br
z.-H.
Geld.
Gron.

Frlesl.
Geld.
N.-Br.
Dr.
Limb.
N.-Br.
z'H.
N.-Br.
Geld.
N.-Br.
Limb.
N.-Br.
N.-Br.
Geld.
Ovcr.

Friesl.
N.-Br.
Gron.
Friesl.
Friesl.
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Gannep.
Gent.
Gestel en Blearthom.
Geullo.
Giessen.
Giessendam,
Gless en - N i ouwkerk.
Gieten.
Giethoorn.
Gilze-Rijen.
Ginneken oD Bavel.
Goederecdo.
Goes.

Goirle,
Goor.
Gorinchem.

io
o
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o
0.

Limb.
Geld.
N.-Br.
Ltmb.

N.-Br.
z.-H.
z.-H.
Dr.
Ovcr.
N.-Br.
N.-Br.
z.-H.
Zeel.
N.-Br.
O ver.

z.-H.

Gorgscl.

Gouda.
Goudcrak.
Goudriaan.
Goudswaard.
Graauw en Langcndam.
GraÍhorrt.
GraÍt.
Gramsbergen.

Grathem.
Grave.

's-Graveland.
's-Gravondeel.
's-Gravcnhage.

'sGravenmoer.
's- Gravcnpoldcr.
's-Gravenzande.
Grevenbricht,
Grijpskerk.
Grljpskerke.
Groedo.

Groenlo,
Groosbcek.
Groningen.
Gronsvold.

Gcld.

z.-H.
z-H.
z.-H.
z-H.
Zccl.
Over,

N.-H.
Ovcr.
Limb.
N.-Br.
N..H.
z.-H.
z.-H.
N.-Br,
Zeel.
z.-H.
Limb.
Gron.
Zeel.
Zeel.
Gcld.
Geld,
Gron.
Limb.

-.!ll

GEMEENTEN.

Groot-Ammers.
Grootebroek.

Grootegast.
Grubbenvorst.
Gulpen.
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52

49
23
33
s8

z.H.
N.-H.
Gron.
Limb.
Limb.

Geld.
Over.
Zeel.

N.-Br.
N.-H.

4t
l4
40
42
24

Haaften.
Haaksbergen.
Haamstede.
Haaren.
Haarlcm.
Haarlemmerlledc en

Spaarnwoude.
Haarlemmermeer.
Haarzuilens.
Haastrccht.
H aelen.

Hagesteln.
H alsteren.
Ham (den).

Haps.
Hrrdenberg (Ambt-).
Hardenberg (Stad).
Harderwijk.
Hardlnxvcld.
Haren.
Harenkarspel.
Harlingen.
Harmelen.

H askerland.
Hasselt.
Hattem.
Havelte.
Hazerswoude.
Hedel.
Hedikhulzen.
Heel cn Panhecl,
Hecmskerk.
Heemstcde.
Heenvllet.
Hccr.
's Heor-Abtskerko.

N.-H.
N.-H.
Utr.
z.-H.
Limb.
z.-H.
N.-Br.
Over.
N.-Br.
Over.

Over.
Geld.
z.-H,
Gron.
N..H.
Friesl.
Utr.
Friesl.
Over.
Geld.
Dr.
z.-H.
Geld.
N.Br.
Limb,
N.-H.
N..H.
z.-H.
Limb.
Zeel.

25
25
44
2L

33
20

I
43
29
60
60

3

20

23
1

15

51

26
60

60

32
2

30
30
33
53

24
46
58
56
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Hcnsbroek.
Herkingen.
Herpen.
Herpt.
Herten,
's Hertogenbosch.
Herwcn en Acrdt.
Herwijnen.
Hctcrcn.
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'r Heer.Arendskerke.
Hcerde.

's Heerenhoek,
Heerewaarden.
Heerhugowaard.
Heerjansdam.
Heerlcn,
Heesch,

Heeschwijk.
Heeze.

Hei- en Boeicop.
Heijthuizen.
Heilo.
Heinenoord.
Heinkenszand.
Hoino.
Hckolingcn.
Hekendorp.
Helden.
Helder. (dcn)

Hellcndoorn.
Hellcvoetsluis,
Helmond,
Helvoet. (Nieuw)
Helvoirt.
Hemelumer Oldephaert.
Hemmen.
Hendrik-ldo-Ambacht.
Hengelo.
Hengelo.
Hengstdijk.

Hennaarderadeel.

Heukelum.
Heumen.

Heusden,
Hilligersbcrg.
Hlllegom.
Hilvarenbeek.
Hilversum.
Hindeloopen.
Hoedekenskerke.
Hoek.
Hoenkoop.
Hoensbroek.

Hoevclaken.
Hoeven,

Hof van DelÍt (gem. Delít).
Holten.
Hontenissc.
HooÍdplaat,
Hoogblokland.
Hooge- en Lage-Mierde.

Hooge- cn Lage-Zwaluwe.
Hoogeloon, Hapert en

Castercn.
Hoogoveen.
Hoogezand.
Hoogkarspcl,

Hoogkerk.
Hoogland.
Hoogvliet.
Hoogwoud.
Hoorn.
Hoornaar.

Horn.
Horssen.
Horst.
Houten.
Houthem.
Huijbergen,
Huisscling en Neerloon.
Huissen.
Huizon.
Hulsbcrg.

Zeel,
Geld.
Zeel.
Geld.
N..H.
Z:H.
Limb.
N.-Br.
N.-Br.
N.-Br.
z-H
Limb.
N.-H.
z.-H.
Zeel.
Over.
z.-H.
z.-H.
Limb.
N..H.
Over.
z.H.
N.-Br.
z.-H.
N.-Br.
Friesl.
Geld.
z.-H.
Geld.
Ovcr.
Zeel.

N..H.
z.-H.
N.-Br,
N -Br,

Limb.
N.-Br
Gcld.
Geld.
Geld.

Friesl.

56
ó0
56
4L

I
57
27

30
30
29
20
33

1

s7
56
60
46
51

33
28
13
16

29
46
42

16

34
57
59

4t
54
ls
16

1

18
30
30
33
30

6

20
6

z;H.
Geld.
N.-Br.
z.-H.
z;H.
N.-Br.
N..H,
Fricsl.
Zeel.
Zeel.

Utr.
Limb.
Geld.
N.-Br.
z.-H.
Ovcr,
Zeel,
Zeel,
z.-H.
N.-Br.
N.-Br.

N.-Br.
Dr.
Gron.
N.-H.
Gron.
Utr.
z.-H.
N,-H.
N.-H.
z-H.
Limb.
Geld.
Limb'
Utr.
Limb.
N.-Br
N..8.
Geld.
N.-H.
Limb.

20

34
30
38

24

42
19

ló
56

54
51

27

3

9
l0
43
54
55
20
29

9

29
7

23
49
23

3
57

19
19
20
33
34

33
14
58

8

30
6

19

27
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Hulst.
Hum mel o-en-Ko p pel,

Hunscl.
Hurwenen,

Idaarderadeel.
IJlst.
IJ sselmondc.
IJsselmuidcn.

IJsselstein.
IJzendijke.
IJzendoorn.
Ilpendam.
Ittcren.
Ittervoort.

Jaarsveld.l

J abeok.

Janstoen. (St.)

Jirp'
Jutphaas.

Zeel.

Geld.
Limb.
Geld.

Kemerik.
Kampen.
Kampcrveen.
Kantens.
Kapelle.
Katr.
Kattcndijko.
Katwijk.
Katwoudc.
Kodichem.
KcrL,rade.

Kerkwerve.
Kerkwijk.
Kcsscl.
Kestcren.
Kethel.
Klaaswaal.
Kllmmen.
Kloetinge.
Kloostorburen.

Friesl.
Friesl.
z.-H.
Over.

Utr.
Zeel.

Geld.
N..H.
Limb.
Limb.

Utr.
Limb.
Zeel.
N..H.
Utr,

Utr.
Over.
Over.
Gron.
Zeel.

Zeel.
Zoel.
z.-H.
N.-H.
z.-H.
Limb.
Zeel.

Geld.
Limb.
Gelo.
z.-H.
z.-H.
Limb.
Zecl.
Gron.
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Klundert.
Kockergen.
KoodiJk.
Koewacht.
Kollumerland.
Koog aan de Zaan.
KortenhoeÍ.
Kortgene.
Koudekerk.
Koudokerkc.
Krabbendijkc.
Krimpen aan de LeL,.

Krimpen aan dc IJssel.
Krommenie.
Kruiningen.
Kruis. (St.)
Kuinre.
Kwedljk.

N.-Br.
Utr.
N.-H.
Zeel.
Frlesl.
N.-H.
N.-H.
Zeel.

z.-H,
Zeal.
Zeel.

z.-H.
z.-H.
N.-H.
Zacl.
Zeel.

Over.
N.-H.

Utr.
N.-H.
Utr.
z.-H.
z.-H.
Gold.
N..H.
Zoel,

Gron.
N.-Br.
Gron.
z.-H.
z.-H.
Utr.
Friesl.
Frierl.
z.-H.
z.-H.
z.-H.
z.-H.
z.-H.
Friesl.
Utr.

Laag.Nieuwkoop.
Landsmeer.

Langbroek.
Langerak.
Lange-Ruige-V/eide.
Laren,
Laren.
Laurens. (St.)
Lcek.
Leende.
Lceus.
Leerbroek.
Leerdam.
Lcersum.

Leeuwarden.
Leeuwarderadeel.
Leiden.
Lcidcrdorp.
Leimuiden.
Lekkerkerk.
Lekkerlend. (Nieuw)
Lemsterland.

Leusden.
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Lexmond.
Lichtenvoordo.
Liempdc.

Lienden.
Lier (de).

Llerop.
Lieshout.
Limbricht,
Limmen.
Linden.
Linne.
Linschoton.
Lisse.
Lith.
Lithoijen.
Lochem.
Locnen,
Loenersloot.
Lonnekcr.
Loon op Zand.

Loos/recht.
Looeduinen.

Lopik.
Loppersum.
Losser.

Luijksgestel,

Maarheezo.
Maarn.
Maarssen.

Maarsseveen,
Maarten (St.).
Màartensdijk.
MaartenrdÍjk (St.).

Maasbracht.
Maasbrce.
Maasdam.
Maashees on Overloon

Maasland.
Maasniel.
Maassluis.
Maasstricht.

z.-H.
Geld.
N.-Br.
Geld.
z -H,
N.-Br.
N.-Br.
Limb.
N..H.
N.-Br.
Limb.
Utr,
z.-H.
N..Br.
N.-Br.
Geld.

Utr,
Utr.
Over.
N.-Br.
Utr.
z.-H.
Utr.
Gron.
Over.
N.-Br.

N.-Br.
Utr.
Utr.
Utr.
N.-H.
Utr.
Zeel.
Limb.
Limb.
z.-H.
N.-Br.
2..H.
Limb.
z.-H.
Limb.
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Made en Drimmelen.
Margraten.
Markelo.
Marken,
Marum.
Maurik.
Medemblik.
Moeden.

Meerkerk.
Meerlo.
Meerssen.
Meeuwen, Hill en

Babiloniënbroek.
Megen, Haren en Macharen,
Meijel
Melick en Herkenbosch.

N.-Br
Limb.
Over.
N.-H.
Gron,
Geld.
N..H.
Gron.
z.-H.
Limb.
Limb.

N.-Br.
N.-Br.
Limb.
Limb.
Zeel.
z.-H.
Friesl.
Dr.
Limb.
Limb.
Limb.
N.-Br.
Zeel.
z.-H.
N..H.
Gron,
Gron.
N..H.
N..Br.
Utr.
z.-H.
N.-Br.
Geld.
z.-H.
N.-Br.
z.-H.
N..H.
z.-H.
Utr.
Limb.

Meliskerke.

Melissant,
Menaldumadeel.
Mcppcl.
Merkelbeck.
Mesch.
Mhccr.
Michielsgestel (St.).

Middelburg.
Middelharnis.
Middehe.
Middelstum.
Midwolda.
Midwoud.
Mierlo,
Mijdrecht.
Mijnsheorenland.
Mill en St. Hubert.
MÍllingen.
Mocrcapelle.
Moergestel.
Molcnaarsgraaf.
Monnikendam.
Monster.
Montfoort.
Montfort.
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Mook.
Moordrecht.
Muiden.
Munstergeleen
Muntendam.

Limb.
2..H.
N,.H.
Limb,
Gron.

Naaldwijk.
Naarden.
Nederhemert,
Nederhorst den Berg.
Nederwcert.
Neede.

Neer.
Neeritter.
Neuzen.

Nibbixwoud.
Nieuwendam (gem. A'dam).
Nleuwenhagen.
Nieuwenhoorn.
Nieuwe-Niedorp,
Nieuw- en St. Joosland.
Nieuwe-Pekcla.
Nieuwer-Amstel.
Nieuwerkerk.

Nieuwerkerk a.d. IJsel.
Nieuwe-Schans.
Nieuwkoop.
Nieuwkuijk.
Nieuwland,
Nicuwleusen.
Nieuwolda.
Nieuwpoort.
Nieuwstadt.
Nicuwveen.
Nieuwvliet.
Nieuw-Vosmeer.
Nigtevecht.
Nijcveen.
Nijrerk.
Nijmegen.
Nisse.
Nistclrode.

z-H.
N.-H.
Geld.
N.-H.
Limb.
Geld.
Limb.
Limb.
Zeel.
N..H.
N.-H.
Limb.
z'H.
N..H.
Zeel.
Gron.
N.-H.
Zeel.

z.-H.
Gron.
z.-H.
N,-Br.
z.-H.
Over,
Gron.
z.-H.
Limb.
z'H.
Zeel.
N.-Br.
Utr.
Dr.
Geld.

Geld.
Zeel.
N.-Br.
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Noorbeek.
Noordbroek.
Noorddijk.
N oordeloos.
Noordgouwe.
N oord-Scharwoudo.
Noordwelle.
Noordwijk.
Noordwij kerhout.
Nootdorp.
Norg.
Nuland.
Numansdorp.
Nunen, Gerven cn Neder-

wetten.
Nunhem.

Nuth.

Obblcht en Papenhoven
Obdam.

Odiliënberg (St.).

odrjk.
Odoorn.
Oedenrode (St.).

OeÍfelt.
Ocgstgeest.
Ocrlo.
Ohé en Laak.
OÍjen on TeefÍelen,
Oirsbeek.
Oirschot.
Oistcrwljk.
Oldebroek.
Oldehove.
Oldekerk.

Oldemarkt.
Oldenzaal.
Olst,
Ommen (Ambt-).
Ommen (Stad-).

Onstwedde.
Ooltgensplaat.

Limb.
Gron.
Gron.
z,-H,
Zeel.
N.-H.
Zeel,
z.-H.
z.-H.
z.-H.
Dr.
N..Br.
z.-H.

N.-Br
Limb.
Limb.

s8

35
23
20

40
1

40

31

31

10

7

30
57

29
33
27

58

1

33
44
13

30
29

31

29
33
30
27
42

42
60
23
23
26
43
11

60
60
35
t8

Limb.
N..H.
Limb,
Utr.
Dr.
N.-Br,
N.-Br
z,H.
N.-Br
Llmb.
N.-Br
Llmb.
N.-Br,
N.-Br
Geld.
Groo.
Gron.
Ovcr.
Over.
Over.
Over.
Over.
Gron.
z.-H.

Éoo
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Oostburg.

Oostdongeradcol.
Oost-, V/est. en Middelbcers.

Oud-Valkenburg.
Oud-Vosscmeer.
Oud-Vroenhoven.

Ouworkerk.
Overasselt.
Overschie.
Overslag.

Ovezande.

ot)

oo€

58
I

58
40
34
39
54
56

1

6

51

t2
23
57

1

20

54

40
57

58

10

20

51

57
8

33
9

37

8

3

57

55
15

42
48

13

L7

40
37
48
26
46
53
43

4L

29
49
49
26

30
I

54
1

33
52
18

5ó
8

49
46

1

I
44
35
25
2t
51
30

1

1

2

Zecl.
Friesl.
N.-Br.
Zeel.
Dr.
N.-Br.
Zeel,
N.H.
Zeel,

Friesl,
z.-H.
N.-H.
Ovcr.
Geld.

N.-Br.
N.-H.
N.-H.
Friesl.
N.-Br.
N.-Br.
Zeel.
N.-H.
Limb.
z.-H.
z.-H.
Zeel.
N.-Br.
N.-H.
z*H.
N.-H.
N.-Br.
Utr.
Gron.
N.-H.
2..H.
z.-H.
N.-Br.
N.-H.
N.-H.

Limb.
Zecl.
Limb.
Zeel.
Geld.
z.-H.
Zeal.
Zeel.

Oost- en West-Souburg.

Oosterhesselen.
Oosterhout.
Oosterland.
Oosthuizen.
Oostkapelle.
OoetstellingwcrÍ.
Oostvoorne,
Oostzaan.
Ootmarsum.
Ophemert.
Oploo, St. Anthoois en

Ledcacler.
Opmeer.
Opperdoes.
Opstcrland.
Oss.

Ossendrocht.

Ossenisse,
Oterleck.
Ottersum.
Ottoland.
Ouddorp.
Oudelandc
Oudenbosch.
Oudendijk.
Oudenhoorn.
Oude-Niedorp.
Oud- en Niouw-Gagtol.
Oudenrijn.
Oudo-Pekela.
Ouder-Amstcl,
Ouderkerk a/d lJssel.

Oudewatcr.
Oudheusden.
Oudkarspel
Oudorp.
Oudchoorn (gem. Alpheu

a/d Rijn).

Paucras (St.).

Pannerden.
Papekop.
Papondrecht.
Poize.
Pernis.
Petten.
Poursum.
Philippine.
Philipsland (St.).

Picrshil.
Pieter (St.).

Pijnacker.
Pocdcroijen.
Polsbrock.
Poortugaal.

Poortvliet.
Posterholt.
Princenhage.
Purmerend.
Putte.
Putten.
Puttershook.

N..H.
Geld.
z.-H.
z.-H.
Dr.:
2..H.
N.-H.
z,-H.
Zecl.
Zeel.

z.-H.
Lirnb.
z.-H.
Geld.

Utr.
z.-H.
Zcel.
Limb.
N..8.
N..H.
N.-Br,
Gcld.
z.-H.

Raalte.
Raamsdonk.
Ransdorp (gcm. A'dam)

Ranwerderhem.

Ravenstein.
Reek.
Rccuwijk.
Rencsse.

Over.
N.-Br.
N.-H.

Frierl.

N.-Br.
N.-Br.
z.-H,
Zeel.

60
L7

4

15

16

30
30
2t
40
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Renkum

'Sambeek.

Sappemoer

Utr.
Zeel,
N.-Br.
Gsld.

Utr.
z.-H.
z.-H.
N.-Br.
z.-H.
Ltmb.
z.-H.
z-H.
N..H.
N.-Br.
Utr.
Over.
N.-Br.
z.-H.
Zeel.
Zosl.
z.-H.
Dr.
Limb.
Limb.
Dr.
N.-Br.
Limb.
N.-Br,
Geld.
z.-H.
z.-H.
Geld.
N.-Br.
Dr.
Dr.
Geld.

Utr.

z.-H.
Zeol.
Limb.
N.-H.
N.-Br.
Utr.
Gron,
N..H.
z.-H.
N.-H.
Zeel,
Geld.
z.-H.
z;H.
Frlesl.
N.-Br.
Limb.
Limb.
Limb.
Limb.
z.-H.
Zeol.
Dr.
z.-H.
z-H.
N.-H,
Zeel,
N.-H.
Friesl,
Zeel.
Zeol.
Limb.
Limb.
Limb.
Dr.
Limb.
z.-H.
Gron.
N.-H.
Friesl,
Zeol.
Friesl.

Renswoude.

Retranchement.
Reurel.
Rheden.
Rhenen.
Rhoon.
Ridderkork.
Riethoven.
Rietveld.
Rijckholt.
Rljusaterwoude.
RiJnsburg.
Rljp (do).

Rijsbergen.
R!scnburg.
Rijssen.
Rijswljk.
Rijswijk.
Rilland-Bath.
Rltthcm.
Rockanje.
Roden.

Roermond.
Roggol.
Rolde.
Roosendaal en Nispen.
Roostoren.
Rosmalen.
Rossum,
Rotterdam.
Rosenburg.
Rosendaal,
Rucphen en Vorenaeinde.
Rulnen.
Ruinorwold.
Ruurlo.
Ruwicl.

Sasscnheim.
Sas van Gent.
Schaesberg.
Sch agen.

SchaiJk.
Schalkwtjk.
Scheemda.
Schellinkhout.
Schellulnen.
Schermerhorn.
Schcrpenissc.

Schcrpenzeel.
Schlebroek,
Schiedam.
S ch lerm onnik o o g.

Schijndel.
Schimmort.
Schinnen.
Schin op Geullc.
Schinveld.
Schipluiden.
Schoondijkc.
Schoonebeek,
Schoonhoven.
Schoonrewoerd.
Schoorl.
Schore.

Schoten.
Schotorland.
Serooskerke (Schouwen).

Serooskerko (Walcheren).
Sevcnum.
Simpelveld.
Sittard.
Sleen.
Slonaken.
Slicdrccht.
Slochteren,
Sloten. (gem. A'dam.)
Sloten.
Sluis.
Smallingerland.

Geld.

N.-Br
Gron.
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55
29
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47
57

57

29
51

58

2
31

37

9

44
43

20
22
56

48

46
23

33
33

7

I
58
30
4l
38

39
6

I
32
32
59
45
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23
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Smilde.
Sneek.
Snelrewaard.

Soerendonk, Sterksel en

Gassel.

Soest.
Someron.
Sommelsdijk.
Son en Breugel.

Spaarndam.
Spanbroek,
Spaubeek.
Spijkenisse.
Sprang.
Stad aan 't Haringvliet,
Standdaarbuiten.
Staphorst.
Stavenisse,
Stavoren.
Stedum.
Steenbergen en Kruisland.
Steenderen.
Steenwijk.
Steenwij kerw ol d.

Stein.
Stellendam.

Stevensweert.
Stiphout.
Stolwijk.
Stompwijk.
Stoppeldijk.
Stoutenburg.
StamproiJ.
Stratum.
Strceíkerk.
Strijen.
Strijp.
Susteron.
Swalmen.
Sijbckarspel.

Dr.
Friesl.
Utr.

N.-Br.
Utr.
N.-Br.
z.-H.
N.-Br.
N..H.
N,.H.
Limb.
z.-H.
N.-Br
z.-H.
N.-Br.
Over.
Zcel.
Friesl.
Gron.
N.-Br.
Gcld.
Over.
Over.
Limb.
z.-H.
Limb.
N.-Br.
z.-H.
z.-H.
Zeal.

Utr.
Limb.
N.-Br.
z.-H.
z.-H.
N.-Br,
Limb.
Limb.
N,.H.

Tegolon. Limb.
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24
49
27
46
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18

I
32

40
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23
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32
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33
29
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31
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3

33
29
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Ten Boer.
Terheijden.

Termunten.
Terschelling,
Teteringen.
Texel.
Tholcn.
Thorn.
Tiel.
Tienhoven.
Tienhoven.
Tietj erk s terade el.

Tilburg.
Tonge (Níeuwe).

Tonge (Oude).

Tongelre.
Tubbergon.

Tul[ en 't Waal.
Twisk.

Ubach over Worms.
Ubbergen
Uden.
Udenhout.
Uitgeest.

Uithoorn.
Uithuizen,
Uithuizermeeden.
Ulestratcn.
Ulrum.
Urk,
Urmond.
Ursem.
Usquert.
Utingeradeel,
Utrecht.

Gron.
N.-Br.
Gron.
N..H,
N.-Br.
N,.H.
Zael.
Limb.
Gcld.
z.-H.
Utr.
Friesl.
N.-Br.
z.-H.
z-H.
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.
Friesl
Utr.

Vaals,
Valburg.
Valkenberg.
Valkenburg.
Valkenswaard.

Limb.
Geld.
Limb.
z.-H.
N.-Br

Ei(,
t
É
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Varik.
Veen.
Vecndam.
Veenendaal.
Voere.
Veghel.
Voldhoven en

Meereveldhoven.
Veldhuizen.
Vclp.
Velsen.

Venhuizen.
Venlo.
Venraij.
Vessem, Wlntelre en

Knegsel.
Veur.
Vianen.
VierlingsbceL.
Vierpoldcrs,
Vinkeveen.
Vlaardingen,
Vlaardinger-Amb acht.
Vlagtwedde,

Vledder.
VIeuten.
Vlieland.
Vlierden.
VliJmen.
Vlissingen.

Vltst.
Vlodrop.
Voerendaal.
Vollenhove (Ambt-).
Vollenhovc (Stad).
Voorburg.
Voorhout.
Voorschoten.

Geld.
N.-Br.
Gron.
Utr.
Zeel,
N.-Br.

N.-Br.
Utr.
N.-Br.
N.-H.
N..H.
Limb.
Limb.

N.-Br.
z'H.
z.-H.
N.-Br.
z.-H.
Utr.
z.-H.
z;H.
Gron.
Dr.
Utr.
N.-H.
N.-Br.
N.-Br.
Zecl.
z.-H.
Limb.
Limb.
Over.
Over.
z.-H.
z:H.
z.-H.

Voorst.

Vorden.
Vreeland.

Geld.

Geld.
Utr.
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Vreeswijk.
Vries.
Vriczenvecu.
Vrijenban (gem. Dclft)
Vr! hoeve-C apelle,

Vrouwenpolder.
Vught.
Vurcn.

Waalre.
Waalwijk.
Waarde.
Vy'aardenburg,

Waarder.
Waddinxveen.
Wadenoijen.
Wagcningen.
Wamei.
Wanncperveen.
Wanroij.
Wanssum.
Warder.
WarÍfum.
Warmenhuizen.
Warmond.
Warnsvcld,
Waspik.
Wassenaar.
Watergraafsmeer (A'dam).
Watoringen.
Watertandkerkje.
Wcdde.
Weerselo.
Weert.
Wcesp.
Weesperkarspel.
Wehl.
Wemeldinge.
de Werken en Sleeuwuk.
Werkendam.
Werkhoven.
Wervershoof.

Utr.
Dr.
Ovcr.
z.-H.
N.-Br,
Zeol,
N.-Br,
Geld.

N.-Br.
N,-Br.
Zeel.
Geld.
z.-H.
z.-H.
Geld.
Geld.

Geld.
Over.
N.-Br.
Limb.
N..H,
Gron.
N.-H.
z.-H.
Geld.
N.-Br.
z.-H.
N..H.
z.-H.
Zecl.

Gron.
Over.
Ltmb.
N..H.
N.-H.
Gold.
Zeel.
N.-Br.
N.-Br.
Utr.
N.-H.

44
7

43
10

L7

48
30
20

29
17

56
4L

51

2L

41

17
41

32
29
33

37

23
1

31
59
17

31

4
50

55
35
,+3

33
4s
45
3ó
56
20
20
41
19
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20

35
47

48
30

29

51

30
24
49

33
33

29

31

20
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35
32
44
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29

30

48
5l
33
27
32
32
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Worsem.
Westbrook.
Wcstdongcradoel.
Westdorpo.
Wosterbork.
Westsrhovon.
Wcstervoort.
\[/estkapolle.
Westmaas.
Weste tolllngwerf .

Wcstwoud.
Westzaan.
Wierden.

Wieringen.
Wleringerwaard.
\À/ljchon.

Wijdones.
Wijdowormcr.
Wijhe.
Wijk (De). '

Wijk aan Zoo on Duin.
WUk bU Duuretede.

Wijk en Aalburg.
Wijlre.
Wijmbritsoradeel.
Wijnandsrado.

Wijngaardcn,
Wildervaok.
Willomstad.
Willeskop.
Willige Langcrak.
Wilnis.
Wllsum.
Winkel.
Winschotcn.
Winsum.
Wlnterrwijk.
Wisch.
Wlssekorko.
\tr/ittom.
Woeusdrocht.
Wocnscl.

Limb.
Utr.
Friesl.
Zeol,
Dr.
N.-Br.
Gold.
Zeel.

z.-H.
Friesl.
N.-H.
N..H.
Over.
N..H.
N..H.
Gold.
N.-H.
N.-H,
Over.
Dr.
N.-H.
Utr.
N.-Br.
Limb.
Friesl.
Limb.
z.-H.
Gron.
N.-Br.
Utr.
Utr.
Utr.
Over.
N..H.
Gron,
Gron.
Geld.
Geld.
Zeel.
Limb.
N.-Br.
N.-Br.

z.-H.
N.-H.
Zeol.

Friesl.
Friesl.
N.-H,
N.-H.
z.-H.
Utr.
N.-Br.
N.-Br.

Woerden.
Wognum.
Wolphaartsdijk.
Wonseradoel.
Workum.
Wormer.
Wormerveer.

Woubruggc,
Woudenbcrg.
Woudrichom.
Wouw.

Yerseke. Zeal.

Zaamslag.
Zaandam.
Zaendijk.
Zalk en Veocatcn.
Zaltbommel.
Zand ('t).
Zandvoort.
Zeoland.
Zeelst.
Zogveld.

Zegwaard.
Zeist.
Zelhem.
Zesgehuchten.
Zevenatr,
Zevenbergen.
Zovenhoven.
Zevenhulzen.
Zierikzcc.
Zíjpe.
Zoelea.
Zoetcrmecr.
Zoeterwoude.
Zonnemaire.
Zoutelande.
Zuidbroek.
Zulddorpe.
Zuid- en Noord-Schermcr.

Zeel.
N..H.
N.-H,
Over,
Geld,
Gron.
N.-H.
N -Br.
N.-Br.
Utr.
z.-H.
Utr.
Geld.
N.-Br.
Geld.
N.-Br.
z.-H.
z.-H.
Zeel.
N.-H.
Geld.
z.-H.
z.-H.
Zeel,
Zeel.
Gron.
Zeel.
N..H.
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Zuidhorn.
ZuÍdland.
Zuidlaren.
Zuid-Scharwoude.
Zuidwolde.
Zuidzando.
Zfilea,
Zuilichom.
Zundcrt.

Gron,
z-H.
Dr.
N..H.
Dr.
Zcol,
Utr.
Geld.
N.-Br

Gold.
N,-H.
z.-H.
z.-H.
Over.
Dr.
z.-H.
Over.
Over.

o
ET
É
oo€

59
49
2

16
60
13

L2
ó0
60

23
46

7

1

32
55

44
20

9

Zutphon.
Zwaag.
Zwammerdtm.
Zwartewael.
Zwartsluig.
Zwoclo.
ZwIndrocht.
Zwollo.
Zwollorkcrspcl.
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De I1.0. Ifoninkfrike
8fissrnoe eu Íis e fi e fi shfieÍt

VOORHEEN

fiooesdec A §lfieemon
Hoofdkantoor: Meppel

Filialen: Àmsterdam §assaukade 373)

Dordrecht, Sneek

lcvcrt alle nogclijkc

Geneesmiddelen, Tabletten
Injecties, etc.

benoodigd voor de medische praktiyk

Tevens is zij speciaal inge-
richt voor het installeeren
van H.H. Medici, die zich

wenschen te vestigen

t$títr

APOTHEEK
LEVERBAAR BINNEN 21 UUR
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ARTSEN
S,LUIT U AAN BIJ DE

ON DERLI NG E VERZEKERI NG
MAATSCHAPPIJ VAN
GENEESKUNDIGEN
TEGEN DE GELDELIJKE GE-

VOLGEN VAN INVALIDITEIT
VERZEKERING TEGEN IEDEREN VORM
VAN GEHEELE, BLIJVENDE OF TIJDE.
LIJKE A RBEIDSO N GESCHIKTHEID,

HOE OOK ONTSTAAN

+
INLICHTINGEN BIJ DEN SECRETARIS

DT. J. F. M. EOSMAN TE BRUMME]{

$asthuis d* Tfederlandsche
Veeeeniging l,egem Vq.Ilende Ziekte

Ovetloom 5651565 - flmsterdrrm - TeI. 2.5578

Opneming van kjdets dan Epilepsie, otganiache
en Íundioneele zenuwziehlen, in het bizonder
van hewenziehlen mel overeenkomatige ve?-

a chij naelen (Wihheling en, v etlammingen, duize -
Iingen, migtai»e, enz.

ffi

V erple e g g eld t 3 .-. Opnerning v an Stadsp alieml,em

Zenuwpolihlinieh : lYlaandag, Dinsdo.g,
lfloensdag, Donderdag 9-7.0 uue

De Qeneeahee*Diredeur
Dr. J.J. H. IYL. Klcasens
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R.USÏHUIS ÀÀNDSZEGEN"
der À.ZvI. Ir. J. te Door:r
I§'ed. Àdv. Dr.J.van Dam

Uitsluitend woor jonfle
mannen en jonÉens
VerpleeÉéeld f 5.5O p.daÉ

InlichtinÉen
verstrekt Éaarne de DÍrecteur IlZ. Falter

+

Dn. I.J. HOFMAN'S FABRIEK VAN
PHARMACEUTISCHE PRAEPARATEN

SCHENKWEG 4,'S.GRAVENHÀGE

Do. I.L HOFMAN'S
KUNSTMATIGE BRONZOUTEN

VÀN DE MEBST BBKENDB MINERÀLE
BRONNEN ZUN VERKRIJGBAÀR IN FLÀCONS
MET MÀÀTSTOP EN GEBRUIKSÀÀNWUZIN G

IN ÀLLE ÀPOTHEKBN

KOOLZUURBADEN
C O N I F ER O L ""Tf;'3""N"""ot
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WU UERUAARDTGEX

RUSTHUIS G.YARDIN MILLORD
I VOOR HULPBEHOEVENDEN I
HERSTELLENDEN EN BEJAARDEN

Y. IOETZEL ERLAAI{ t.l, DEN }lAÀO (SCHEVENINOEN)

DRAAISTOELEN--cqGq
FLESSCHENSTAN DAARDS
INSTRUMENTTAFELS . q c
INSTRUMENTKASTEN q G q
IRRIGATORSTANDAARDS
KOMSTANDAARDSqqGGG
ONDERZOEKSOFA'Ss G q G
ONOERZOEKSTOELEN G C
ONDERZOEKTAFELS q C q
OPERATIETAFELS-sqq-
TROMMELSTANDAARDS
VERBANDTAFELSqqG-q
VERBANDWAGENScqqq
VERGIFTKASTJESc-c-c
WAN DFLESSCHENHANGERS

WIJ EXPOSEEREN OP
ONZEN MODELZAAL
PERMANENT MEER-
DERE ARTIKELEN VOOR
DOKTERSKAMERS EN
ZIE-KE NVE RPLEGING

\^/ \/

Pnuzlil t]t tFB.

DEUEIITEPFIB RI EI(:

ril ur?3lutttllD
trBsrt rLlS
u tïuotBr ilo

VerhoerrenrSÍictrtirrÉ, Soestdlrl{,
VertrlÍJf rrare rugtlrelroerrend.e cr. IrersteL

lende, nlet bedlcéerlée DafiënÍen
Zeer matléc tan{eserr

-==
Dlteclrtce
IEcr. C. W. san Dorrr
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ZIIIE.fr§,,EN T IR A N S IP O IB,II

N.V. Autog arage,,Archipel"
KONINGINNEGRÀCHT I IO-1 II-II2
,S-GRAVENHÀGE. TELEF. H. 3063

Moderne
Auto-Ziekentransportonderneming

met gediplomeerd verplegingspersoaeel

Speciale inrichting voor maand-auto's vooÍ
H.H. Doktoren

Billi;ke tarieven. Garages dag en nacht geopend

llersÍellinlisoord,,Dennenheuvel"
OSSENDRECHT (N..8.)

Eigendom van de Ned. Vereeniging tot het Op-
richten en Instandhouden van Herstellingsoorden
voor Handels- en Kantoorbedienden, Handels-
reizigers en Handelsagenten. Neemt, indien de
plaatsruimte hot toelaat ook partlculleren op.

Speciale inrichting voor herstellenden, rust,
behoevenden en nlet,ernstlg zenuwzleken.
Ultstekende verpleglng, prlma voedlng,
heerlllke omgevlng, prllzen blllllk. Het

geheele Jaar geopend.
\<TEl

Geneesheer Dn. À. L. v.rN prn Lr:x, Directrice Zn.H. Br,pxxrxon.

Inlichtingen aan het Secretariaat: Singel 197 rood, Dordrecht.
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l.SÀAI-JLDERS & C9.
STEENDRUKKERIJ _ BOEKDRUKKERIJ

LAAN VAN MEERDERVOORT 138

DEN HAAG
\<ÍEl

KANTOORBOEKEN
REKENINGEN

RECEPTEN
APOTHEEK-ETIKETTEN

BR.OCHUR.E:
OVER SOCIÀLE
GENEESKUNDE

Dr. Il. ïï. VÀN ELI(

ÏJITGÀ\rE
DRÏJKI{ERI] LEVISSON, DEN IÍÀÀG

f,r(is f o.eo

DOOP,
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ALPHABETISCH REGISTER.

A

Abonnement op de handelingen der Maatschoppij .

Abortus criminalis
Adjunct-inspecteurs en -inspectrices. ' .

Àfdeelingen, inrichting der -
Afdeelingen, namen der -
Afdeelingsraod . .

ÀÍdeelingsziekenfondsen
Àlgemeene ofdeelingszieken(ondsen
Algemeen bindende besluiten
Algemeen bindend besluit: middenstandsziekteverzekering
Algemeen bindend besluit: ziekenfondsen
Algemeene vergadering.
Algemeene vergaderingen vanaf 1849
Àmbtenaor, v.tst en tiideliik
Ambtenaar, definitie v6n -
Àmbtseed
Àpothekersbedriif der apotheekhoudende geneeskundigen
Arbeidersconflict .

Arbeidscontract
Arbeidsongeschiktheid
Àrmenarts en gemeenteàrts
Armendokters
Àrmenpraktiik €n gemeentepraktiik.
Àrmenpraktiik en ziekenfondsstriid .

Armcnwet 1912

Àrrondissements-artsen. .

Artikel 1638ii B.\í.
Àrts-ambtenoar
Artsencursussen
Àrtsendag
Àrtsenstaking
Àttesten bil ziekte of overlijden

t74
46

236
31

248
31

166
169, 191

161
185, 161

162
30
2L

tzt
119
46

n2
106

78
87

108
102
108
106
10ó
140

. 79, 85
103

. 80, 184
184
L64

. 81, 88

164,
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B

Belgen (gemeentegeneeskundigen) . 726
Belangengroepen der H.O. 195
Benoeming voor armenpraktijk 104
Benoeming voor doodschouw. 104
Benoeming voor kostelooze vaccinatie 104
Beroepseed 46
Beroepsvereeniging 77
Bestuur van het C.O. 197
Bestuur der H.O. . 797
Bestuurseisch 162
Bestuur v6n een ziekenfonds. I57
Betaling voor keuring van ambtenaren 122
Beukers, C. M. - M
Bevoegd serechteliik geneeskundige 146
Bewils van aandeel, renteloos - 193
Bibliotheek (boekerii) 1?3
Bibliotheek, sociaal-medische - 174
Bibliotheek van het centraal laboratorium 241
Bindende besluiten van de afdeelingen 146
Bindende besluiten van de Maatschappii 135, 161
Blooker 127
Boerhave . 229
Boerlage. 227
Boer Vervoorn, À. de - 213
Boden van ziekenfondsen 159

Bond van geneesheeren in Ned. Oost-lndië, adres van den - 779
Broeksmit 187

Bruinsma, G. \í. 122,787
Buitengewone algemeene vergadering 31
Buitenleden eener afdeeling 29
Burger, H. 47
Burgerliik geneeskundige dienst in Ned. Oost-lndië ; 179, 220
Biidrase aon de C.O. 193
Bijzondere ziekenfondsen . 165, 169, 1?0, 191

Candidaat-leden der Maatschappii en ziekenÍondsen
Centraal Beheer, de coöperotieve vereeniging -
Centraal laboratorium voor de volksgezondheid
Centraal orgaon
Centrale commissie en Nederlansch tiidschrift voor geneeskunde .

c

164
203
240
30

zto
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Centrole werkgevers risico-bank
Cériss'e
Cohen, Àli -
Centrale organisatie van ziekenfondsen
Collegialiteit en specialisten
Colportage in ziekenfondsen .

Commissie van beheer ondersteuningsfonds

- , centrdle - voor de beroepsbelangen
,, , bliivende - inzake de praktische vorming van den geneesheer

,, , blii"ende - inzake voortgezet geneeskundig onderwijs
,, voorsociaal-hygiënischeaangelegenheden.
,, inzake medische statistiek
,, vàn advies inzake lndische geneeskundige aangelegenheden .

Commissies in den gezondheidsraad
Conclusiën van het ziekenfondsrapport
Concurrentie (artsen en vroedvrouwen)
Congres, Nederlandsch - voor openbare gezondheidsregeling.
Congres, Nederlandsch nötuur- en geneeskundig -
Consultatiebureau's voor geslachtszieken
Contracten, door de Maatschappij gesloten -
Contributie in een ziekenfonds
Contröle en ziekenbrieÍjes
Controleerende geneeskundigen en verzekeringsmaatschappiien
Correspondenten van het ondersteuningsfonds
Couranten, schrilven in -

204
61
13

191

99
169
Ll2
18r
183
183
185

18?

189
239
159

131

226
227

il
170
L67

80
86

172
60

D

Dogbladpers, de Nederlandsche -
Daniëls, C. E. - .. .

Declaratoren
Deelnemers aan ziekenfondsen
Definitie van een ziekenfonds
Definitie van polikliniek.
Dentz
Diepen, H, A. -
Dienstgeheim
Directeur-generaal van de volksgezondheid
Districten, indeeling van -
Districtscom missie
Districtsraad.
Dodonaeus
Doel der Maatschappii .

Doktersfondsen
Donders, Frans Cornelis -
Doodsoorzaak en levensverzekeringmaatschappii
Duitschers (gemeentegeneeskundigen)

.49

. 229

.58

. 158

. 166

.98

. 175

.43

.46

. 232

. 264

.31

.31

. 229
oo

. 166
12, r3
67,92
. t26
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Eereleden der Maatschappii
Eereleden eener afdeeling '
Eerste Hollandsche Maatschappii voor Levensverzekering
Eindstemming (referendum)

Evers, I. C. C. - .

Examen voor vroedvrouw .

Evk, H. H. van - .

Fonds van het centraal orgöon '
Formulieren voor keuringen .

Formulieren voor poliklinieken

Cedragsleer .
Cemaskeerde financieele ziekenfonds-ondernemingen .

Cemeente-ambtenaar en rechtspositie , .

Gemeentearts en armenörts . .

Gemeentebesturen en -geneesheeren.'
Cemeentepraktiik en armenpraktiik.
Cemeenten, liist van alle - in Nederlond
Gemeenteliik-geneeskundige dienst (salorissen) .

Geneeskundige ambtenaren 119,

Geneeskundige attesten j

Geneeskundige dienst der londmacht (salarissen).

Geneeskundige gymnastiek

Ceneeskundig staatstoezicht . .

Ceneesmiddelen, door specialisten voorgeschreven voor drmlastigcn
Cenootschap voor heilgymnostiek en mössoge

Cerechteliik geneeskundig onderzoek.
Geschiedenis der genees-, natuur- en wiskunde, Vereeniging voor - .

Geschillen en road van beroep . .

Ceslachtsziekten, Nederlandrche vereeniging tot bestriiding der - .

GespeciÍiceerde rekening .

Oetuigenisplicht en verschooningsrecht .

Cezondheidscongres .

Gezondheidscommissies .

Oezondheidsraad .

Gonorrhoe-bestriidin g

Grensgemeenten .

Grenzen der ofdeelingen (zie ook kaart).

.30

.31

.59

.30
72, t3
. 131
. 224

F

G

193

68
100

7

88
108
108
101

108

2b6
2L6
2t6
88

2t7
66

230
101
68

187

229
180
63

136

43
226
236
23t
61

726
246
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Grenzen der districten (zie ook kaart)
Croepen I en II van het C.O.
Croll .

Cuye.

H

Handelingen der Maatschappil
Handelsregister en apotheekhoudend-geneeskundigen
Hartosh, A. F. K. - .

Heilgymnastiek .

Herhalingsonderwijs voor vroedvrouwen
Heii e, Jan Pieter -
Heii nsius, C. E. -
Hoek.
Hollandsche Societeit
Homoet, l. l. - .

Honoraria voor keuringen
Honorarium aan ziekenfondsen
Hoofdbestuur, samenstelling -
Hoofdinspecteurs van de volksgezondheid
Huet
HuisaÍts-attesten
Huisarts en polikliniek-arts
Huisartsen en specialisten ,

Huisortsen-organisatie en centrale commissie.
Huisartsen-organisatie met het centraal orgàan
Huiszoeking bij den arts

IJ
Indische geneeskundige aongelegenheden
lndividueele verbintenissen aan ziekenfondsen
Informatie-buredu voor Nederland .

lnformatie-bureöu voor Nederlandsch Oost-lndië
lnrichting der Maatschappij
lnspecteurs van de volksgezondheid
Instellingen der Maatschappij .

Instituut der volksgezondheid.
lnstructies voor de armenpraktijk
lnstructie voor de doodschouw
lnstructie voor de kostelooze inenting
lnvaliditeitsverzekering van geneeskundigen
lnvaliditeitswet .

Inwonende arbeiders.
Iterson, van - .

lenner .

lubileerende ambtgenooten

264
L94
227
227

. t74
oo<>

.62
Dt,

130
. 71, L2

59
227

61
.13

68, 70. 124

189

165

176
L79
29

235
771
230
101

101

101

zLL
242

78
227
229
173

. 168

.32

.2M
15, 16
.66
.99
.93
. 782
. 190

.44
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K

Keu ringsformulieren
Keuring van ambtenaren
Klachten over armen-patienten ,

Klachten van de Rijksverzekeringsbank
Klachten-commi§sie (spoorwegartsen) .

Krankzinnigengestichten (salarissen)

Kunstfouten .

Kwakzalverij .

Laennec
Landbouw-onderlinge, centrale -
Land- en tuinbouw-onderlingen '

Leden van een ziekenfonds
Leerliug-vroedvrouwen
Leersum, van -
Lespinasse, 

^. 
F. H' de -

Levensbeschrijvingen van overleden leden
Leve n sverzekeri ng maa tsc happ ij e n

Lidmaatschap der Maatschappij .

Literatuur op sociaal-geneeskundig en sociaal-hygienisch qebied
Liist von bindende afdeelingsbesluiten

M

N|aatschappelijke besluiten
Maatschappeliik fonds
Maatschappij en Rijksverzekeringsbank
Mon, de -
Marktlvaorde van den arts
Massage
Meulen, F. van der -
Meii ers, E, M.
Middenstands ziekteverzekering .

Militair geneeskundige dienst voor Ned, Oost-lndië
Misdaad en gerechteliike geneeskunde
Model formulieren voor poliklinieken
Model instructies voor de armenpraktijk .

70

722
104
18r
216
2t6
40
49

229
205
203

60
61

r57
130
229

11

58
29

18?
147

L

154
179
20t
33

2t5
bb

2t3
103
734

179, 218
139

100
109

-282-



Model instructie voor doodschouw.
Model instructie voor kostelooze inenting
Molewater, l. B. -
Mulder, Cerrit lon -

N

Nederlandsch tiidschrift voor geneeskunde
Nevenbetrekking
Nierop, Christiaan van - ,

Nieuw opgerichte ziekenfondsen

Ockerse, F, M, -.
Officieren van gezondheid, rechtstoestand van -
Officieren van gezondheid der marine (salarissen)

Onderafdeelingen (ziekenfondswezen)
Onderafdeelingen H.O. en S.O..
Onderafdeelingen der S.O.
Onderlinge verzekering-maatschappii von geneeskundigen
Ondersteuningsfonds der Maatschappii
Ongevollenwet .

Onkosten afvaordiging noar de algemeene vergadering
Ontslag uit de armenpraktiik.
Onverkiesbaorheid tot raadslid
Opleiding der vroedvrouwen .

Organisaties in de Maatschappij
Orth
Orthopaedie.
Overeenkomsten met instellingen op ziekenfondsgebied
Overname van praktijk in Ned. Oost-lndië.

Po rafeeri ngskaarten
Pekelharing.
Penningmeesters der Maatschoppij vanaf 1849
Pensioengerechtigde orts
Pensioen-risico, vereeniging -
Pensioenwet en arts-ambtenaar.
Pers, de -
Pers, zonden der - .

. 118

. tt?
12, 13
.11

o

209
119

11

164

16,27
. 120
. 219
. 191

.31

. 199

. 2tL

. t?L

. 24r

.31

. 107

. 104

. 131

24,190
. 742
.55
.tu
. 179

P

136

27
22

tn
207
119
60
48
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Pharmacie, Ned, maatschoppii ter bevordering der - .

Pharmaccutische hulp
Plaatsvervanging in Ned. Oost-lndië .

Plaatseliike commissiën van geneeskundig toevoorzigt .

Ploatsvervangers .

Placzek
Plichten der leden
Polikliniek-arts .

Polikliniek-arts en huisarts
Polikliniek, definitie van -
Poliklinieken .

Praktische vorming von den geneesheer (commissie)

Praktiseerende ortsen en centraal laboratorium
Principes der S. O.
Provinciole commissiën van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt
Priisvragen
Publicatie der centrale commissie over attesten .

R

Raad van beroep .

Raodslid, onverkiesbaarheid van gemeenteliiken liikschouwer en vaccina-

teur tot -
Raden van orbeid.
Ramaer, lon Nicolaas -
Rapporten der Maatschoppii vanof 1857.

Ropport over ziekenfondsen in Nederland
Rechten der leden

Rechtsgeldigheid van bindende afdeelings-besluiten
Rechtsstelling van een ziekenfonds
Rechtstoestand van oÍíicieren van gezondheid

Rechtstoestand van geneeskundige ambtenaren'
Referendum
Reglement van een ziekenÍonds.
Reglement van het informatie-bureau.
Rekening, recht van den patient op gespecificeerde -
Richter, Herman Eberhard
Ripert, C. -
Risico-bank .

Riikskweekscholen voor vroedvrouwen
Rij ksverzekeringsbank
Riiksverzekeringsbank en Maatschappii
Rijksverzekeringsbank en raad van beroep
Riiksverzekeringsbank (salarissen)

166

166

179

230
175
142
29
99
99
98
95

183
240
2@
230

30

88

. 72,

. 31,

203,

180

104

242
1?1

18
156

29
146

156

120
101

161

16?

Ll5
136

18

4t
204
131

84
20L
181

2r7

(.
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Salarissen van geneeskundige ambtenoren
Salomonson, C. D, -
Salvarsan voor onvermogenden
Scheepsgeneesheeren (salarissen)

Schevichaven, S. R, I. vön -
Schneevoogt, G, E. V. -
Schreve, F. H. -
Schreve, C. F. -
Secret médicol absolu
Secretariaot der Maatschappii
Secretarissen der Maatschappii vanaf 1849.
Sectieverslagen .

Sexueele hygiëne (tiidschrift) .

Sikkef, A. - Az.
Simons, D. -
Snoeck Henkemans, D. -
Sociole belangen in 1860
Sociaal gedoe
Sociaal-hygiënische aangelegenheden .

Sociaal-medische bibliotheek .

Sonderegger,
Specialisten en armenpraktijk
Specialisten en huisortsen.
Specialisten en ziekenÍonds
Specialisten-organisatie .

Spoorwegartsen, Nederlandsche vereeniging van -
Spreekuur en ziekenfonds .

Staotstoezicht en verantwoordeliikheid
Staatstoezicht op ziekenfondsen
Staking in ziekenforrdsen
Standsbelangen en poliklinieken .

Statistiek, medische -
Stokvis, B. J. -.
Strafrechterliike verantwoordeliikheid,
Sybrandi, N. D. -
Syphilis-bestriidins

Taak der vertegenwoordigers der H,O,
Thorbecke
Treub, Hector -
Tuinbouw-onderlinge .

Tiidschrift voor geneeskunde en centràle commissie
Tiidschrift voor sociale hygiëne .

16, t7, 27,

tL, t4,

2t6
225
64

22L
62
74

r83
24
62
oo

2l
62

64
137

47
53
13
26

185

174
63

104
93

168
r98
2t3
159

33
I60
164
95

L87
227
39
13

51

LL,

T

198
.12
.zb

208,206
. 182
. 226
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Uitgesloten ziekenfondsen.
Uitoefening proktiik in grensgemeenten
Uitsluiting van ziekenÍondsbehandeling
Ultro posse nemo tenetur.
Universiteits-bibliotheek te Amsterdam
Universiteits-poliklinieken

Vok- inspecteurs
Verantwoordeliikheid en staatstoezicht
Verantwoordeliikheid, strafrechterliike -
Verantwoordeliikheidsgevoel van den huisarts
Vereenigingsleven ,

Verhuizen naàr een andere afdeeling.
Verklaring van overlijden en levensverzekering
Verklaring zonder geneeskundig onderzoek
Verkapte ziekenfondsen
Verordening voor de armenpraktiik
Verschooningsrecht .

Vertegenwoordigers der C.O.
Vertegenwoordiging der organisoties in het hoofdbestuur
Verzekeringsplicht in het apothekersbedriif .

Verzekering tegen ongevallen (verkloringen)

Verzekeringmaatschappii, onderlinge - van geneeskundigen
Verzekeringswetten .

Vesalius
Vestiging en geneeskundige ormenzorg
Vestiging en maatschappelilke besluiten .

Vestigins in Ned. Oost-lndië
Vestiging in grensgemeenten
Volksgezondheid, instituut der -
Vollenhoven, P. van -
Voortgezet geneeskundig onderwijs
Vcorwaarden voor een bindend besluit
Voorwaarden voor plaalsvervonging
Voorzitters der Maatschappii von of 1849 .

Vrede van Tilburg.
Vroedvrouwen .

Vroedvrouw en gemeentebestuur
Vroedvrouw en verloskundige armenpraktiik (instructie)

Vruchtafdriiving (misdadige)

Vrije artsenkeuze .

Vriie poliklinieken.

162
r28
168

106

173
98

v
239

óó

B9

98
t7
2S

66
68

84
109

43
192
197
ooo

84
2rl
24t
225
ro2
154

179
128
230

13

183

146

t76
2L

65
128

101

rt4
46

r57, L62
97

\
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\íeber
Velstandsgrens van een ziekenfonds .

Venschelilke voorwaarden voor ziekenfondsen
\íerkplan op ziekenfondsgebied
\íerkzaamheden der algemeene vergadering .

\íetenschappeliike spreekbeurten in de afdeelingen
Vet op het geneeskundig Staatstoezicht
\íii ngaarden, H. van -
\íiiziging van gemeente-instructie.

Zee-ririco
Zetel der Maatschappij .

Ziekenbriefies
Ziekenfonds, definitie van -
Ziekenfonds en land- en tuinbouw-onderlingen
Ziekenfondswezen .

Ziekte-risico, vereeniging -
Ziekteverzekering voor den middenstand
Ziekteverzekerin gswet
Zonden der pers, De -
Zuivel-onderlinge ,

Zweedsche gymnastiek.

. 227
767,7A2

. 166

. 163

'30
. 186
. 2BO

. 2r3

. 107

z

. 205
oa

80, 90, 162
. 166
. 204
. 155

. 207
. 134, 161

. t67

.48

. 206

. r33
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