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INLEIDING
Voldoende aan eene opdracht, ons gegeven door het HooÍdbe-

stuur, bieden wij hierbij aan een serie opstellen over onderwerpen
ontleend aan de plichtenleer van den geneeskundige, Deze opdracht
gewerd ons naar aanleiding van een voorstel der afdeeling
NIJMEGEN en Omstreken, ëangenomen in de 84ste Algemeene
Vergadering, hetwelk aldus luidde :

,,De Algemeene Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur één of
meerdere personen aan te wijzen om een korte samenvatting op te
stellenvanwatergeschreven en ongeschreven bestaat op het gebied
der geneeskundige Íatsoensleer met een daaraan toe te voegen kor-
ten leidraad voor de wijze van werken der AÍdeelingsraden. Zij
steltditgeschrift tegenden kostenden prijs ter beschikking der leden."

Toen de AÍdeeling aldus haar voorstel concipieerde, heeft zij er
waarschijnlijk niet aan gedacht voor welk mer à boire zij de aan-
staande sömenstellers van het geschriÍtje plaatste, daar er reeds in
de werken van Hippocrates en Galenus een aantal voorschriÍten
over de plichten van den medicus te vinden zijn. Later is dit
onderwerp in den loop der eeuwen herhaaldelijk aan de orde
geweest met als gevolg een zeer uitgebreide litteratuur. Wij hebben
daarom gemeend te moeten aÍzien van alle beschouwingen die
alleen historische waarde konden hebben en hebben ons beperkt tot
het samenstellen van een eenvoudige plichtenleer voor den Neder-
landschen medicus van 1936, als voorbeeld ons daarbij enkele
buitenlandsche handleidingen voor oogen stellende.

Daar een plichtenleer in overeenstemming moet zijn met het
rechtsgevoel en de algemeene opinie onder haar aanhangers, heb-
ben wij de voorzorg genomen deze verzameling opstellen in voor-
loopigen vorm te onderwerpen aan het oordeel van de leden van
het HooÍdbestuur individueel, van den Raad van Beroep en van de
verschillende commissies en van nog eenige vooraanstaande leden
der Maatschapprj. ln den deÍinitieven vorm, gewijzigd in verschillende
opzichten naar aanleiding van de ingekomen antwoorden, hebben wij
ze ten slotte aan het HooÍdbestuur aangeboden. Door deze werkwijze
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te volgen meenden wij op de meest zekere w'rjze de communis opinio
te kunnen vertolken van een groot aantal vooraanstaande Nederland-
sche medici en niet de meening van de samenstellers alleen.

De bepaling van den inhoud van het boekje stelde ons voor
allerlei moeilijkheden. Wij zijn daarbij ten volle overtuigd, dat wij
het niet iedereen naar den zin hebben kunnen maken, dat er wellicht
onderwerpen zullen gemist worden, die de een oÍ ander er graag
in behandeld had willen zien, zeker dat niet iedereen ons waar-
deeringsoordeel zal deelen: sommigen zullen ons te toegeeflijk,
ënderen te streng vinden.

Wij hebben ons hooÍdzakelijk door lwee overwegingen laten
leiden, Eenerzijds behoort er naar onze overtuiging bij een recht-
geaard medicus bij de uitoefening van zijn ambt nog iets overge-
bleven le zijn van den oorsprong ervan, toen priesterschap en ge-
neesheerschap nauw aan elkaar verwant waren. lemand, die geen
roeping voelt voor het geneesheerschap, kan het niet ten volle goed
uitoeÍenen. Geneesheer z'rjn wil zeggen dienaar zijn, dienaar van
den zieken mensch. Dit is de eigenlijke reden voor de achting, die
het groote publiek voor den geneeskundigen stand koestert, die
zich telkens openbaart, ook in onze tijden, waarin zooveel kostbare
dingen - schijnbaar althans - zoek zijn geraakl. Dit is ook de
oorzaak van de echte collegialiteit, die berust op een tezamen
najagen van een ideëel doel. Ten opzichte van de behartiging van
de belangen van den patient kunnen wij niet principieel genoeg
zijn. Fouten tegen de ethiek worden vooral begaan door hen bij
wie alle aanvoelen van deze dingen ontbreekt. Wanneer wrj op
zulke menschen stuiten kunnen wij slechts zeggen: zoo iemand had
geen medicus moeten worden.

Anderzijds hebben wij als gemeenschap van vakgenooten onze
belangen vastgelegd in zekere tradities, zekere onderlinge aÍspraken,
ook in wettelijke bepalingen, die het standsbelang beoogen, waaraan

voorzoover zij voorschriÍten zijn gehoorzaamd moet worden en die
voorzoover zij op conventie - dikwijls van plaatselijken aard -
berusten richtsnoer hebben te zijn voor wat wij als geoorlooÍd en
niet-geoorloofd hebben te beschouwen. Hier hebben wij een zekeren
middenweg te bewandelen, uitersten te vermijden. Soms is het on-
wetendheid, die doet afdwalen, soms is het de harde strijd om het
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bestaan, die iemand er toe brengt dingen te doen, die hij in gelde-
lijk betere situatie zou nagelaten hebben.

Niet vermeden kon worden enkele malen in herhalingen te ver-
vallen. Men zal ons dit willen vergeven, daar wij daartoe genood-
zaakt waren door den onderlingen samenhang van verschillendb
hoofdstukken. Wij hebben evenwel getracht dit tot een minimum te
beperken. En mogen zij, die wellicht gaarne een andere verdeeling
van de verschillende onderwerpen over de hooÍdstukken gezien
,hadden, indachtig zijn aan het ,,variis modis bene íit."

Bij het samenstellen van dit boekje hebben wij niet in de laatste
plaats aan onze jonge collegae gedacht, want zoo vaak wordt er
onjuist opgetreden door onwetendheid, Verder hebben ons voor
oogen gestaan de rechlsprekende organen onzer Maatschappij en

de verschillende Tuchtcolleges. Ook hun kan het - al mogen wij
in alle opzichten vertrouwen stellen in hun bevoegdheid om ethische
vragen op te lossen - soms in concrete gevallen van nut zijn om
de opvattingen te welen van het gros der Nederlandsche genees-
kundigen, waarop zij zich dan bij een uitspraak beroepen kunnen.

En wanneer men dit boekje tevergeeís zou raadplegen, laat men
dan niet verzuimen dit aan hel Secretariaat der Maatschappij te
laten weten; bij een eventueele volgende uilgave zou dan het
verzuim hersteld kunnen worden.

Onze Maatschappij heeÍt een boekje over de medische ethiek
gewild: terecht. Wij bieden het hierbij aan. Ongetwijfeld is het
noodig, Wij hebben het niet ingericht als een codex van geoor-
loofde en niet-geoorlooÍde handelingen. Hoe meer voorschriÍten,
hoe meer gevaar voor wetgeleerdheid. Daarom hebben wij ons in
hoofdzaak bepaald tot de leidende beginselen. Het besef toch van
hetgeen al oÍ niet oirbaar is leeÍt in den mensch die rechtschapen

is. Daarom is het de basis, waarop onze beschouwingen rusten,
En zoo moge dan dit boekje zonder eenige pretentie zijn weg

vinden, laten wij hopen tot heil van den geneeskundigèn stand in
Nederland.

Heemstede
Rotterdam

Amsterdam

M. COLENBRANDER

C. FEHMERS

Th. HAMMES
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ALGEMEEN OPTREDEN TEGENOVER
HET PUBLIEK

Alleen een goed mensch kan een goed arts zijn, ziedaar een

stelling die niet gemakkelijk bestreden zal worden. Hieruit volgt
dat men als medicus in het bezit zal moeten zijn van talrijke goede
karaktereigenschappen, geschikt om te maken dat men in de meest

verschillende levensomstandigheden de juiste houding tegenover de
maatschappij weet in te nemen. Daarnaast zijn sociale tact en goede
manieren tenminste even hard noodig om in de practijk te slagen,

als wetenschap en juiste techniek. Wij hebben hier voor ons liggen
een lijstje van eigenschappen die een goed medicus moet bezitten
om terecht dien naam te dragen, zooals dit voorkomt in verschil-
lende deontologische handleidingen. Evenwel, wanneer men die
na lezing bij elkaar voegt, komt men tot de constructie van een

zoodanig.volmaakten collega, dat met allen eerbied voor een dus-
danigen Ubermensch, men toch een lichtelijk wee gevoel niel kan

onderdrukken. Wij willen daarom liever het onderwerp van de
negatieve zijde belichten en spreken over verschillende Íouten, die
vaak begaan worden.

Allereerst willen wij dan de revue laten passeeren een euvel, dat

- meer dan den medischen stand past - aangetroÍfen wordt, name-
lijk het reclame maken voor en door een bepaald medicus. Zoo
nadrukkelijk mogelijk moeten w'rj aanstonds als onze meening hier
neerschrijven, dat wanneer een arts, in welke mate oÍ in welk op-
zicht ook, er loe medewerkt om de aandacht van het publiek op
zich te vestigen, hij een daad begaat die strijdt met de eerste begin-
selen van de medische ethiek. Wij meenen goed te doen door
dit nader te motiveeren en geven daarom hier de overwegingen aan,
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op grond waarvan de medische stand het reclame maken voor den
persoon van den medicus zoo Íunest vindt. ln de eerste plaats het

argument dat reclame en het oÍÍicium nobile elkaar uitsluiten. Een

beroep als hel onze moet niet met dat van een handelsman over
één kam geschoren kunnen worden; een medicus die graag reclame

maakt doet beter, evenals zijn collegö, wien het alleen óm geld
verdienen te doen is, in den handel te gaan, waar zijn karakter en

gaven meer tot hun recht kunnen komen dan in de medische prak-
tijk. Medicus zijn is goed en koopman zijn is goed, maar een mixtum

composilum van beide deugt niet. Verder wordt door het reclame
maken het aanzien van den stand geschaad, daar in de oogen van

het publiek reclame maken zoo vaak vereenzelvigd wordt met

humbug en bedrog. Een ander, zwaarder wegend argument is daarin
gelegen dat het algemeen belang geschaad wordt: het publiek
toch is niet bij machte het ware van het onwaarachtige te onder-
scheiden in de reclame en wordt dus licht bedrogen. ls dat het geval
bij de een of andere koopwaar, dan is slechts een grooler oÍ kleiner
Íinancieel nadeel het gevolg; bij het ingaan op reclame van een
medicus kunnen gezondheid en leven in gevaar komen, wat dikwijls
pas gerealiseerd wordt wanneer het te laat is. Door reclame komt
de minder goede arts op den voorgrond, de rustige wetenschappe-
lijke werker, die veel hooger slaat, trekt aan het kortste eind.

Op de meest verschillende wijzen kan reclame gemaakt worden, t)
De meest plompe manier is de gewone handelsreclame, bv. door
advertenties in dagbladen, door een zeer groot opzichtig naambord

enz.'ln dit verband mag een verkapte reclame genoemd worden, die
men soms tegenkomt, wanneer een arts telkens als hij voor enkele
uren zijn woonplaats verlaat, een advertentie plaatst, Als dit
geschiedt door iemand met een uitgebreide praktijk, is het te
begrijpen en te billijken, maar wanneer de belrokkene een collega
is, die toch waarschijnlijk op dien dag bijna niemand op zijn spreek-
uur gezien zou hebben, valt het minder goed te praten en gaat het
bedenkelijk op reclame gelijken. ln het algemeen zij men zoo

zuinig mogelijk met advertenties in dag- en weekbladen, Driemaal

adverteeren bij vestiging, éénmaal bij verhuizing en bij het begin
en einde der vacantie, ziedaar het algemeen toegelatene, maar
tegelijkertijd het maximum.

L-
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Het houden van populaire voordrachten kan ook zoo gemakkelijk
in reclame ontaarden. Wordt een dergelijke voordacht gehouden
voor een publiek dat waarschijnlijk niet tot de praktijk van den
spreker zal gaan behooren, bv. door te grooten afstand van zijn
woning, dan is er niet het minste bezwaar. ls de situetie evenwel
zoo, dat de redenaar zijn voordacht alleen houdt in zijn directe om-
geving en aan iedereen gratis toegang verleent tot zijn voordracht,
dan moge hij wel eens met zich zelÍ te rade gaan oÍ er feitelijk geen
deloyale concurrentie aangedaan wordt aan de collegae,

Weer een andere vorm van reclame is het dikwijls gehaald worden
uit kerkgebouw, openbare vergadering oÍ schouwburg: er zijn pech-
vogels, wien dit steeds treít als zij eens een avond gezellig uit zijn !!

Zoo zij men ook zeer voorzichtig met het aÍgeven van attesten
over genees- en voedingsmiddelen. Hij, die nooit een attest afgeeÍt,
handelt het verstandigst, daar men een eigenhandig onderteekend
stuk niet kan verloochenen en men er ook niet op rekenen mag dat
het begrip ,,bescheiden gebruik" bij den vrager hetzelfde beteekent
als bij den medicus; zeer onaangename ervaringen heeÍt menigeen
daarmede reeds opgedaan, Voor zoover echter een dergelijke
geheelonthouding niet altijd uitvoerbaar is, ook niet uit bilhjkheids-
oogpunt - want men mag niet de goeden laten lijden om de
praktijken der kwaden - zij men erop bedacht de bewoordingen
zoo te kiezen, dat zij scherp omschreven zijn, zoodat het misbruik
maken bemoeilijkt wordt. Sterke aÍkeuring verdient het lukraak aÍ-
geven van dergelijke attesten, het kritiekloos toegeven aan onbe-
scheiden eischen. Dit moet worden beschouwd als een ongepaste
poging om bij een bepaald soort publiek in het gevlei te komen.

Ten eenenmale ontoelaatbaar is het aannemen van geld voor een
attest; het stelt den ontvanger bloot aan een ernstigen luchtmaatregel.

Buitengewoon moei men oppassen bij vraaggesprdkken met journa-
listen over welk oàderwerp het ook gaat; in bepaalde gevallen kun-
nen deze zoo gemakkelijk leiden tot een ophemelarij van den onder-
vraagde. Steeds eische men inzage van de copie vóór de plaatsing
en schrappe men de loftuilingen; bij twijfel raadplege men een ver-
trouwd collega. Een behoorlijk journalist - en de overgroote meer-
derheid in ons land mag als zoodanig aangemerkt worden - zal
zeker daartoe medewerken.
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Dan de dankbetuigingsadvertenties. Men ga deze zooveel moge-
lijk tegen, desnoods door het Kringbestuur tehulp te roepen, ten-
einde een verzoek in die richting aan de dagbladadministraties te
doen. Het weren van een dusdanige reclame kan gevoegelijk ge-
motiveerd worden door een beroep op het algemeen belang.

Weer een andere vorm van reclame is het toelaten van leeken
bij operaties en het toestemming geven dat de operateur met assis-

tenten tijdens de operaties geÍotografeerd worden; beide zijn vol-
komen in strijd met de medische ethiek.

Met deze enkele voorbeelden willen wij volstaan, al zouden nog
verschillende andere trucs aangevoerd kunnen worden. Slechts willen
wij herhalen, dat alles, wat al oÍ niet met goedkeuring van een
medicus geschiedt om de publieke aandacht op zijn persoon te
vestigen en daardoor uitbreiding van zijn praktijk te verkrijgen, met

de medische ethiek in strijd is en door de rechtsprekende colleges
ten scherpste tegengegaan moet worden. Een heel enkele maal zal

men in het geval kunnen verkeeren dat reclame absoluut niet te
ontgaan is; laat men dan van te voren overleg plegen met den
Aídeelingsraad.

Het gedrag van den medicus in het openbare leven moet niet
zoo zijn dat er veel over hem gesproken wordt. Er moge iets waars

zitten in de opmerking van een reeds lang overleden hoogslaand

collega, dat het voor het welslagen van de praktijk van een jong

medicus onverschillig is hoe er over hem gesproken wordt, mits hij

maar niet doodgezwegen wordt, toch is het op den duur voor den

medicus zeker niet goed, als de publieke opinie met minder eer-

bied of waardeering van hem getuigt. Geen te opzichtige kleeding

dus, geen overdreven caíé- of sociëteitsbezoek, geen misbruik van

alcohol vooral,

Van tijd tot tijd doet zich de vraag voor oÍ de medicus zich in
moet laten met den politieken strijd en zitting moet nemen in be-

sturende colleges oÍ besturen van kiesvereenigingen. Krijgt hij de

reputatie van een uitgesproken partijman, dan is dit gewoonlijk niet

van gunstigen invloed op de verhouding tegenover zijn palienten

van tegengestelde politieke overtuiging. ln het algemeen zöl men

aan een jong medicus in dit opzicht in negatieven zin moeten ad-
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viseeren, vooral ook omdat hij zoo gemakkelijk den schijn op zich

laadt dat hij uit een reclame-oogpunt handelt. Aan een medicus mel
een reeds jaren gevestigde praktijk behoeÍt het niet ontraden te
worden; dikwijls geschiedt dit in zulk een gevàl zelís met volle in-
stemming der collegae ter plaatse, omdat de hygienische en me-

dische belangen dan beter tot hun recht kunnen komen. Fel en on-
verdraagzaam optreden worde steeds daarbij door d,en medicus ver-
meden; dit wordt van hem niet verwacht.

Deelneming aan werk van sociale en lieÍdadige strekking kan

steeds toegejuicht worden; de arts leert zoo zijn patienten ocik in

hun gezonde dagen kennen en doet nuttig werk.
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J
ALGEMEENE HUISPRAKTIJK

ls de huisarts in de particuliere praktijk een Íiguur die meer en
meer verdwijnt, iemand dus, voor wien eÏgeniijk geen plaats meer
is? Het is een vraag ilie meer dan eens vernomen wordt.

Denkt men daarbij aan den ouderwetschen huisdokter zonder wiens

raad en voorlichting niets op het gebied van ziekle in het gezin
kon voorvallen, ja, dan moet het antwoord bevestigend luiden. Met
de attributen van hoogen hoed, gekleede jas en stok met gouden
knop, is ook de onaantastbare autoriteit verdwenen, die zijn Íiguur
omgaf en omstraalde. Dit is nu eenmaal voorbij om nooit meer terug
te keeren. Eensdeels omdat de tegenwoordige arts door de onge-
loofelijke vlucht, die de medhche wetenschap in de laatste halve
eeuw genomen heeÍt, zich maar al te zeer bewust is hoe onvolledig
zijn kunnen en kennen is en hoezeer hij telkens overleg met en hulp
van collegae noodig heeÍt, die zich in bepaalde onderdeelen van

zijn vak gespecialiseerd hebben; anderdeels omdat het publiek door
het elementaire onderwijs op lagere en middelbaÍe scholen in de
vakken welke de studie der eigenlijke medische wetenschappen
voorbereiden, als anatomie en physiologie, en ook door de popula-
riseering dier wetenschap zelve in tijdschriften en dagbladpers, veel
minder onwetend is dan het voorgeslacht en dus op een heel andere
wijze dan vroeger staat tegenover dengene wiens advies het komt
inroepen.

Als raadgever zal de huisarts echter ten allen tijde een zeer bij-
zondere plaats blijven innemen. Hij zal de vertrouwensman blijven,
mits hij zich eenerzijds beperkt tot dat deel van zijn vak, dat hij
volkomen beheerscht - en dat is werkelijk niet gering, daaronder
vallen toch eigenlijk de meeste ziektegevallen - anderzijds niet
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schroomt de hulp van een collega in te roepen, zoodra diens meer-
dere ervaring oÍ groolere technische vaardigheid dat wenschelijk
maken. Zoo opgevat zal de positie van den huisarts haar beteekenis
behouden, in den tegenwoordigen tijd niet minder dan vroeger.
De huisarts overziet het geheel der belangen van zijn patient en van

diens gezin; tal van verschijnselen kan hij beter verklaren dan de
specialist, die den patient voor een bepaalde orgaanaÍwijking in be-
handeling krijgt. Er zijn nu eenmaal vele leden, maar er is maar één

lichaam. Zoo kunnen er vele specialisten aan een patient te pas

moeten komen, maar er behoort één centrale Íiguur le zijn die de
medische verzorging in bepaalde richting leidt en die voortdurend
op de hoogte blijft van alles wat den patient ervaart. Hoe meer de
specialismen iÍch vertakken, des te noodzakelijker zal deze figuur
blijken te zijn. Niemand wordt slechter behandeld dan hij die buiten
zulk een leiding van de ééne medische beroemdheid naar de
pndere holt I

Er is nog een andere eisch, die den medicus in dit verband ge-
steld mag worden. Hij moet niet enkel collegiale hulp inroepen zoo-
dra hij zelÍ dat noodig acht, hij moet daarloe evenzeer medewerken
wanneer hij merkt dat zijn patient dit wenscht. Hij heeÍt in dit geval

een tegemoetkomende houding aan te nemen, ook als hij van oor-
deel is dat zulk een consult volkomen overbodig is. De patient

heeÍt van nature - des te meer naarmate hij zijn medicus hooger
acht - een schroom om dit verzoek tot hem te richten. Daarom

moet deze het hem gemakkelijk maken, hem soms vóór zijn met de
vraag: Wilt U dat wij ook eens iemand anders raadplegen? en dit
speciaal als hij bij zijn patient zelÍ aanduidingen in die richting
meent waar le nemen, een zekere onrust die twijÍel verraadt. Heel
dikwijls is het niet de patient, bij wien de wensch naar consullatieve
hulp opkomt, maar de omgeving die daarop aandringt, vaak tegen
den wil van den patiënt zelf in. ln zulke gevallen moet men open-
lijk met zijn patient het voor en tegen van een consult bespreken.
ls het de wensch van naastbestaanden, echtgenoot, ouders, kinderen,
dan is het dikw'rjls tactvoller aan dien wensch te voldoen dan hem

. eÍ te wijzen. De onrust in ernstige en vooral in langdurige ziektege-
vallen is volkomen verklaarbaar. Weigert men, dan vermeerdert men

ze in plaats van ze op te heÍÍen. Dikwijls 'rveikt dit op den patiënt
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terug, die dan in een moeilijke positie komt. Staat men toe, dan
is de familie bevredigd en wordt de patiënt veel meer met ruil
gelaten. Dit is een quaestie van tact. Dat aan alle wenschen van
belangstellenden, die dikwijls hoogst onverstandig en onbescheiden
zijn, zou moeten worden toegegeven, is natuurlijk dwaasheid; hier
dient rustig gewikt en gewogen te worden en met den patient over-
leg gepleegd te worden. Dit moet echter vaststaan, dat de medicus
niet degene zijn mag die een wensch van zijn patiënt, hetzij deze
bij hem zelÍ opkomt, hetzij deze hem gesuggereerd is, tegenwerkt.
Die wensch zal des te minder voorkomen, naarmate men meer de
ervaring heeÍt opgedaan, dat de medicus hierin een ruim en be-
grijpend standpunt inneemt. De autoriteit van den medicus moet
berusten op zijn eigen zekerheid, maar deze zekerheid mag zich niet
willen opdringen, zij moet vrijwillig worden aanvaaid. Twijfel van de
zijde van den patient moge soms pijnlijk zijn, men moet zich daar-
overheen zetten. Het kan toch gebeuren, dat men steeds teveel in
een bepaalde richting gedacht heeft, dat buiten de verwachting
nieuwe gezichtspunten door een consult worden geopend, ook op
het gebied der behandeling. Het komt voor, dat een ander nieuwe
hoop, nieuwe verwachtingen wekt, die een gunstigen invloed op
de psyche uitoefenen, ja soms bemerkt men dat door een consult
men zich bewust wordt van een tekort in toewijding, in zorg, in tact,
in geduld. ln zulke gevallen was er voor het consult toch reden. Bij

een zorgzaam medicus zal zeer dikwijls, zooal niet meestal, het con-
sult niets nieuws opleveren. Naar het oordeel van den medicus was

het dan overbodig, maar niet naar dat van den patient. Dat de ziens-
wijze van den huismedicus bevestigd woldt door iemand, omtrent
wien men op grond van zijn bijzondere kennis bijzondere verwach-
tingen koesteÉ, komt den huismedicus in alle opzichten ten goede
en versterkt meer dan iets anders het in hem gestelde vertrouwen.

Wanneer de huismedicus in een bepaald geval een ongunstige
prognose meent te moeten stellen, doet hij verstandig eerder dan
anders op een consult aan te dringen; gedeelde verantwoordelijkheid
is dan een groot voordeel. Toch raden wij dit niet aan enkel om zich
te dekken tegen teleurstellingen, die later zullen komen, maar vooral
ook in het belang van den patient zdlf. De gedachte: Had ik nog
niet iets anders kunnen, ja moeten beproeven? mag den patiënt
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later niet kwellen. En voor de nabestaanden is er na een sterÍgeval
niets dat zooveel rust geeÍt als de zekerheid dat ailes wat gedaan

had kunnen worden ook werkelijk gedaan is.

Sleeds zijn volle aandacht wijden aan elk ziektegeval 21, er zich

steeds weer Írisch tegenover stellen, niet ,,schablonenhaÍt" te werk
gaan, ziedaar wel de eerste plicht van den medicus. Wee hem, die
te zeer vol theorieën zit en zich niet openstelt voor de eindelooze
variaties, die moeder natuur tot haar beschikking heeft ! Veel meer

nog wee hem, die uiÍ gemis aan verantwoordelijkheidsgevoe[,
uit gemakzucht, onvoldoende zijn patient onderzoekt, voor wien
de praktijk een sleur wordt, die het belangrijker acht 's avonds
een aantal visites te noteeren dan zich eens rustig te verdiepen
in de moeilijke gevallen die hij dien dag onder de oogen
heeÍt gehad.

En de tweede plicht die wij leerden kennen was zich bewust te
zijn van wat men kan en wat men niet kan, zijn eigen grenzen te
kennen, nooit door schaamte zich terug te laten houden van overleg
met een ander, ook dan wanneer het slechts de wensch van den
patient is, m.a.w. dus nooit een consult te weigeren.

Het zij ons vergund hier de opmerking aan toe te mogen voegen,
dat het den medicus zeker vrijstaat een specialist voor zijn eigen
patient te kiezen, wanneer deze de keuze aan hem overlaat. Heeft
de patient zelf een bepaalden wensch in dit opzicht, dan heeÍt de
medicus daaraan te voldoen, uitgezonderd in die zeldzame gevàllen
als hij zeer ernstige redenen meent te hebben om te twijfelen aan

de geschiktheid van den gekozene; dit dient hij dan met zijn patiënt
te bespreken. Wordt de keus aan hem overgelaten, dan zal hij die
specialisten noemen die naar zijn meening het meest betrouwbaar
zijn. Het spreekt van zelÍ dat de practicus door ervaring voorkeur
heeft voor bepaalde'specialisten. Heeft hij groot vertrouwen in een
bepaalden persoon, dan zou hij aan de zorg voor zijn patient.tekort
doen, als hij dit niet liet gelden, evenals hij te kort zou doen
aan zijn collegae-specialisten, als hij bij zijn voorkeur andere dan
zuiver medische motieven liet gelden.

De patient heeÍt tot zekere grens het recht te weten wat hem
deert. Een medicus die in- en uitpraat, die maar wat zegt en die
er zich afmaakt met een Jantje van Leiden, wanneer de uitingen van

2
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den patient wijzen op ernstige bezorgdheid en zielenood, zal op
den duur diens vertrouwde niet kunnen zijn. Maar er ligt in dit op-
zicht een zeer groote moeilijkheid. Oprechtheid is een groote deuld
voor den medicus, maar impliceert dit dat hij steeds de volle waar-
heid verplicht is te zeggen ? Moet hij zijn patiënt deelgenoot maken
van de sombere vooruitzichten die zich aan zijn geestesoog ver-
toonen ? Zeker niet. Allereerst al kan hij zich vergissen. leder
medicus wordt wel eens vriendelijk gegroet door patienten die h'rj in
zijn gedachten al lang ten doode had opgeschreven. Maar verder:
hij zou zijn patient onberekenbare schade berokkenen, als hij hem de
hoop ontnam, Bij het stellen der prognose moet de doos van Pan-

dora als symbool gelden: de hoop moet steeds op den bodem
achterblijven. De arts heeÍt tot taak het leven te verdedigen, de
pleitbezorger van dat leven te zijn. Daarom is het zijn plicht alles
aan te grijpen en alles op te zoeken wat tot het wekken van ver-
wachtingen kan dienen en wat den blik kan aÍleiden van de zich
samenpakkende wolken, al zar hij dan tegenover den patient den
ernst van den toestand niet verhelen. De drang tot het leven is den
mensch zoo sterk ingeschapen, dat sommigen het leven tot den
laatsten snik krampachtig trachten vast te houden, het niet los kun-
nen en niet los willen laten. Tegenover zulke patienten heeÍt de
medicus zeer zeker de plicht alles te doen wat strekken kan om de
hoop levend te houden. Maar bij zeer velen komt de tijd dat zij

beseÍ krijgen van den werkelijken stand van zaken. Voelt de medicus

dat de patiënt wil weten, dat hij helder en klaar den toestand onder
de oogen wil zien, dan ligt in een volkomen negeeren van het

dreigend gevaar iets onzuivers, iets onwaardigs. Ook dan kan men

nog altijd lichtpunten zoeken; bovenal moet men steeds - zelís

in de meest vertwijÍelde gevallen - zijn zorgen blijven geven,

steeds trachtende te verlichten; maar dan is Ïet onjuist over iJen

feitelijken toestand heen te praten, althans als de patient in het volle
bezit van zijn geestvermogens is. Zeer veel komt het in zulke ge-
vallen aan op den tact en de menschenkennis van den medicus.

Over het algemeen moet men niet te snel ongunstige vooruit-
zichten kenbaar maken. Ook sterke karakters, ook overgegeven
naturen, valt het moeilijk langen tijd den dood in het aangezicht te
staren. Men moet zijn patienten niet overschatten en in geen geval
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mag men generaliseeren. Men moet aansluiten aan hetgeen men

merkt dat zich in de gedachtenwereld van den patient zelven aÍ-
speelt. Steeds is het geraden zijn woorden met de uiterste zorgvdl-
digheid af te wegen, waarbij een zeker diplomatiek talent goede
diensten kan bewijzen; het voorkomt een regelrechte leugen die
als zij later openbaar wordt, een hoogst pijnlijken indruk maakt. 3)

Niet minder dan oprechtheid is beslistheid een eisch voor een
goed medicus. Een patient wenscht een positieven raad, daarvoor
komt hij bij zijn arts. Te dikwijls verliest de geneeskundige van den
tegenwoordigen tijd dit uit het oog en laat hij zijn eigen onzekerheid
blijken, stelt hij den patient alle mogelijkheden die er zijn voor
oogen. Er dreigt gevaar dat eigen visie en overtuiging te zeer aÍ-
hankelijk worden gemaakt van allerlei laboratoriumonderzoekingen,
waardoor te weinig opgebouwd wordt uit eigen ervaring: de klinicus
kan aldus ondergaan in den physicus. Deze Íout wreekt zich door
een te veel mee gaan dokteren van den patient, waaraan dan de
medicus Íeitelijk zelÍ schuld heeít: hij heeÍt zich toch met zijn patient

te zeer in allerlei overwegingen verdiept. Allerminst willen wij hier-
mede zeggen dat de medicus zich in een zekere geheimzinnigheid
zou moeten hullen; integendeel, het is naar onze meening zelÍs goed

wanneer hij voor den patient diens toestand in eenvoudige, voor een

leek begrijpelijke bewoordingen uiteenzet. lnzicht in het ziekteproces

kan voor den patient nuttig zijn. Maar dat houdt allerminst in dat de

medicus zijn patient deelgenoot maakt van zijn twijfel en hem ver-
moeit met alle mogelijkheden, die zich kunnen voordoen. lrr zijn

uitspraken dient hij dus te zijn positief, enkelvoudig en practisch.

De mogelijkheiden die er zijn, houdt hij voor zich, Hij is het die
de zorgen van zijn pafient heeft te dragen; hij mag ze niet op diens

schouders leggen.

Een zeker oplimisme, nooit ontaardend in een te lichle opvatting
van zijn taak, wordt door den patient in zijn arts gewaardeerd;

zwaartillendheid daarentegen wordt meestal niet goed opgenomen.

Steeds beware de medicus zijn opgewektheid. Hij zij in den omgang
vlot, gemakkelijk, soepel en geduldig. Vooral beheersche hij zich

onder alle omstandigheden. DriÍt is uit den booze: een klap om de
ooren van een onwilligen rakker van een jongen heeft, hoe verdiend
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die ook gegeven mocht zijn, meer dan eens tot onaangenaamhedqn
voor den betrokken medicus geleid.

Mag een arts zijn hulp weigeren ? 4) ln noodgevallen natuurlijk
nimmer: 5) Daartoe verplicht de wet iederen staatsburger. Het oÍÍicium
nobile is evenwel een vrij beroep: hij kan niet gedwongen worden
iemand onder behandeling te nemen, als hij zelf dit om de een of
andere reden niet wenscht. ls hij evenwel eenmaal de aangewezen

man - men doet goed het oude gebruik te bevorderen, dat de
patient zich reeds in tijden van gezondheid verzekert van den bij-
stand van een bepaalden medicus - dan heeft de patient ook ten

allen tijde recht op die hulp.6l Wil dit nu zeggen dat men den

band met een patient niet mag verbreken ? Geenszins ! Want in

laatste instantie berust de verhouding pat[ent-medicus op vertrou-
wen. Wanneer men merkt dat dit vertrouwen gaat ontbreken en dat
men niet meer geheel en al de gewenschte persoon is, dan doet
men verstandig zich terug te trekken en den patient een brief le
doen toekomen, waarin de redenen uiteengezet zijn, welke tot dit
besluit geleid hebben. Verder dient men zich bereid te verklaren
zijn opvolger alle gewenschte inlichtingen te verschaÍfen. ls men

gevestigd in een plaals waar geen andere medische hulp beschikbaar

is, dan rest niets anders dan zijn ziel in lijdzaamheid te bezitten en

het Íaire bonne mine à mauvais jeu te betrachten. ln het alge-
meen moet men in dergelijke gevallen niet te snel handelen; sym-
pathie toch is een levend iets, dat wisselt en zijn ups en downs
heeÍt. Acute gevallen late men nimmer in den steek voordat er
andere hulp beschikbaar is; dit zou een zeer groote Íout zijn. Zou
men echter op een gegeven oogenblik bemerken dat een patient
zonder eenige kennisgeving op eigen initiatief zich andere huis-

artsenhulp verschaft heeÍt, dan is men gerechtigd het contact zonder
eenig overleg te verbreken. Tot hetzelÍde besluit kan men komen,

wanneer men gewaar wordt dat een patient de gegeven voorschrif-
ten ten eenenmale niet opvolgt. Zijn zorgen te blijven wijden aan

iemand, die aldus toont deze niet te waardeeren, is beneden de
waardigheid van een medicus. Opzet moet dan evenweil in het spel
zijn, want zorgeloosheid, oppervlakkigheid en gemis aan inzichl
rechfuaardigen niet het weigeren van verdere hulp aan een patient.
Bij dit niet opvolgen van gegeven voorschriften dient een uitzon-

rí
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dering gemaakt te worden voor patienten die verslaaÍd zijn aan ver-
doovende middelen; in deze gevallen is het van het grootste
gewicht, dat de medicus op z'rjn post blijft.

Bij dit alles gaan wij van de veronderstelling uit, dat de adviezen
die de medicus geeft weloverwogen en ten volle geindiceerd zijn.
Onnoodige verbodsbepalingen, soms haar oorsprong vindend in
polipragmasie, soms niet eens in het brein van den medicus opge-
komen, maar gesuggereerd door mededokterende íamilieleden, doen
op den duur kwaad aan het preslige van den raadsman. Wil deze
zich doen gehoorzamen, zoo overtuige hij den zieke van den
ernst zijner raadgevingen.

Moeilijke karaktereigenschappen van een patient als onhebbelijk-
heid, ongemanierdheid zullen slechts bij uitzondering tot een breuk
mogen aanleiding geveni namelijk alleen dan wanneer het den
medicus volstrekt onmogelijk is die vriendelijke tegemoetkomende
houding in acht te blijven nemen, die voor een goede behandeling
noodig is,.Even 

goed als de medicus het recht heeÍt verdere hulp te
weigeren, heeft de patient het recht om den arts te berichten dat
hij liever een ander aan zijn ziekbed ziet. De redenen die tot dit
besluit van den patient kunnen leiden zijn van den meest uiteen-
loopenden aard. Vaak speelt de voorkeur, die familie oÍ vrienden
voor een bepaald medicus hebberr, een groote rol, een andermaal is
het een minder gelukkig optreden van den huisarts, dat den sloot
geeft. Bij de ontvangst van een dergelijk bericht doet men het
verstandigst de zaak íilosoÍisch op te vatten en te bedenken dat de
besten van ons niet aan dergelijke epistels ontkomen.

Soms kan er ook een volkomen te billijken motief in het spel
zijn, als te groote afstand tusschen beider woonplaatsen oÍ - minder
te bilhjken dan wel te begrijpen - wanneer een ziekte niet zoo
vlót verloopt als de patient wel gehoopt had. ln het algemeen moet
men zich dus op het standpunt stellen, dat men dezelfde vrijheid aan
den patient toestaat, die men ook voor zich zelÍ opeischt en dat
des te eerder, omdat de dokter er is voor den patient en niet omge-
keerd. De opvolger moet, voordat hij tot de behandeling van het
geval overgaat, als strikten eisch stellen dat de voorganger, lieÍst
schriÍtelijk, gewaarschuwd is zijn behandeling te staken. ls dit nog
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niet gebeurd, dan doet de opvolger goed om een oogje in het

zeil te houden bij de redactie van den brieÍ, teneinde het voor den
voorganger zoo zacht mogelijk te maken. ln dit schrijven behoorl
ook de rekening gevraagd te worden, die aanstonds dient te worden
voldaan. Niet te verdedigen valt het als de eerste medicus zijn

opvolger er boos op aankijkt dat hij de behandeling heeft overge-
nomen, tenminste a1tijd in de onderstelling dat deze niets gedaan

heeÍt wat een minder aangename bejegening zou verdienen. Helaas

kan dit, vooral in een plaats, waar men met z'n tweeën oÍ drieën
gevestigd is, niet altijd gezegd worden.

'Een patient, die onder behandeling van zijn huisarts is, ten diens
huize te bezoeken zonder medeweten van dien huisarts, wordt
algemeen als een grove incollegialiteit beschouwd; op een desbe-
treÍÍend verzoek dient men dus een beslist aÍwijzend antwoord te
geven. De eenige concessie die men doen kan is, dat men den
vrager mededeelt dat'men bereid is in consult te komen als de
huisarts zich mel dit verlangen vereenigt. Noodvisites zijn natuur-

lijk hier niet bedoeld; in zulk een geval trekke men zich aanstonds

na de komst van den huisarts terug en hoede zich er angstvallig
voor, hetzij door woorden, hetzij door schouderophalen öÍ anderszins

eenige kritiek op de tot dusverre plaatsgevonden behandeling te

uiten. Elk verzoek om te blijven doorbehandelen wijze men op
beslisten toon aÍ, Al heeÍt de patient het recht om van huisarts te
veranderen, toch zou het te misprijzen zijn als de arts die te
hulp is geroepen daaraan toegaÍ; wil de patient per se veranderen,
dan moet men den patient duidelijk maken waarom het onmogelijk
is aan zijn verlangen te voldoen, Nog onbehoorlijker zou het zijn

als een aris, uit nood geroepen, van dien noodtoestand misbruik
maakte door zelÍ een wenk te geven, dat de patient in het vervolg
goed zal doen met van zijn diensten als huisarts gebruik te maken. 7)

OÍ men in een dergelijk geval een rekening zal indienen, hangt
aÍ van plaatselijke en collegiale verhoudingen en van de omstandig-
heden, Het niet indienen daarvan en het overdragen van de visite
aan den huisarts zal steeds als een blijk van collegiale hoÍfelijkheid
worden geapprecieerd, Maar er zijn ongetwijÍeld gevallen waarin

het voor de hand ligt, dat de te hulp geroepene zijn diensten in
trekening brengt.
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Wanneer men persoonlijk bevriend is met den patient van een
collega, dan doet men goed bij het maken van een vriendenbezoek
tijdens diens ziekte daarover niet anders dan als vriend te spreken.

Tracht de patient hem als medicus te raadplegen dan verwijze hij
den zieke naar zijn huisarts. Aldus loopt men niet de kans dat er
bij den huisarts verdenking opkomt. Minderwaardig is het, zooals
helaas ook voorkomt, om vrienden of kennissen, welke een ander
tot huisdokter hebben, aan te spreken en hun te raden dat zij maar

eens op het spreekuur moeten komen, daar men vermoedt dat zij
aan een of ander lijdende zijn.

Een tegenstelling met de huispraktijk vormt de spreekuurprak-
tijk; van oudsher toch is het een traditie dat deze geheel vrij is,

dus dat men zonder eenig bezwaar iemand die onder behandeling
van een collega is advies mag geven. VanzelÍsprekend sluit dit
geen vergunning in om kritiek uit te oeíenen, hetzij op de tot nu

toe plaatsgevonden therapie, hetzij op den collega; dit zou zeer in-
collegiaal zijn. Aan den anderen kant is de patient ook geheel vrij
om al dan niet terug te komen. Op het eerste gezicht moge deze
traditie van volkomen vrijheid vreemd schijnen, toch is het niet zoo,

want tusschen spreekuur- en huispraktijk bestaan groote verschillen.
ln zekeren zin is de spreekuur-patient bij den huisarts anonym, hij

betaalt zijn consult en daarmede kan de relatie verbroken zijn, De

medicus behoeít niet anders te doen dan hem advies le geven en

af te wachten oÍ de patient door terug te komen hem in staat wil
stellen het effect van het advies te beoordeelen. Bij het huisbezoek
weet men met wien men te doen heeft, men kent gewoonlijk het
geheele gezin en de huiselijke omstandigheden en komt in de
familie-intimiteit, waarbij dingen, die voor ieder ander een geheim
moeten zijn, toevertrouwd worden. Verder is men in staat de uitwer-
king van zijn therapie geheel na te gaan en ie controleeren, Huis-
praktijk is persoonlijk en duurzaam, spreekuurconsult anonym en
vluchtig. Dit alles maakt dat het huisbezoek in de medische wereld
voor de collegiale verhoudingen andere verplichtingen schept dan

het vaak eenmalige spreekuurconsult. Men doet uit een oogpunt
van collegialiteit goed het spreekuurconsult van een patient van een

ander niet te bevorderen, eerder tegen te gaan en dit speciaal op
een kleine plaats. Zoo veel mogelijk beschouwe men'het dus als
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een consult voor éénmaal en stelle beleefdheidshalve den huisarls

door een kort woord op de hoogte van het bezoek, met de mede-
deeling dat men den patient weer zoo spoedig mogelijk naar hem

zal verwijzen. Wenscht de patient deze mededeeling niet, dan is

men verplicht ze na te laten. Wanneer de patient een schrijven van

den huisarts medebrengt, dan mag niet vergeten worden dit spoedig
te beantwoorden. Er mag, zooals ook gebeurt, niet gewacht worden
totdat de huisarts, ongeduldig geworden door het lange wachten,

in arren moede eindelijk naar de teleÍoon grijpt.
Wij komen nu te spreken over eenige aÍkeuringswaardige wijzen

om praktijk te verwerven. Het reclamemaken is reeds op blz. 9 en

volgende besproken; te dezer plaatse zij nog slechts daaraan toege-
voegd dat publieke aankondiging van den prijs van visites of con-
sulten ten eenenmale verwerpelijk is en volstrekt incollegiaal; ver-
der worde hier aangestipt dat kennisgeving van verhuizing in de
dagbladen éénmaal geannonceerd mag worden; (eigenaardig is

dat deze kennisgeving in sommige landen niet geoorlooíd is).

Verkeerd is te groote vrijgevigheid bij het verstrekken van attesten

voor versterkende middelen, betere woning enz. Dan het geven van

fooien aan hotelportiers, scheepsagenten (in havensteden), vroed-
vrouwen, verpleegsters enz. teneinde aldus den weg te eÍÍenen voor
het wederinroepen van des gevers hulp. Onder geen voorwaarde
is dit goed le praten; het stelt den dader bovendien bloot aan tucht-
maatregelen zoowel van de zijde der Maatschappij als van die der
Tuchtcolleges. Anderzijds moet het ook als ontoelaatbaar beschouwd

worden, wanneer men betaling aanneemt voor het verwijzen van
een patient; hier hebben wij het oog op hotelhouders in badplaatsen,

eigenaren van particuliere ziekenhuizen, apothekers, instrument-
makers, exploitanten van inrichtingen voor physische therapie enz.

Aanbiedingen in dezen trant worden soms gedaan; gewenscht is het

deze aanstonds te signaleeren bij een bevoegd Maatschappij-orgaan
als den AÍdeelingsraad ter plaatse oÍ de Centrale Commissie voor
de Beroepsbelangen. Stappen kunnen dan door deze lichamen ge-
daan worden om het euvel den kop in te drukken ter bescherming
van minder vast in hun schoenen staande collega's. Het verw'rjzen

van patienten àaar inrichtingen, waarbij men zelf als aandeelhouder
oÍ commissaris betrokken is, kan evenmin goedgekeurd worden.
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Over het algemeen hoort men gelukkig in ons vaderland niet veel
van deze dingen. Wij hebben er evenwel voor te waken dat dit
zoo blijÍt. Daarbij willen wij er hier ook op wijzen dat de deelneming
aan een vennootschap, die geneeskundige hulp verstrekt, in strijd
is met de standseer.

Eenige woorden willen wij hier nog wijden aan het toepassen
van nieuw gepubliceerde middelen in de huispraktijk. leder ervaren
medicus heeÍt langzamerhand wel geleerd hoeveel kaÍ op dit gebied
onder het koren schuilt. Geheimmiddelen, d.w.z, middelen, waarvan
de samenstelling niet bekend is, schrijve men nooit voor: dit respect
is men minstens aan onze wetenschap verschuldigd. ls de samen-
stelling van een nieuw middel publiek, dan gebruike men dit bij
voorkeur eerst dan, als de oude zonder succes aangewend zijn en
er een redelijke verwachting bestaat, dat het nieuwe zonder schade
aan te richten helpen zal. Over het algemeen is het raadzaam niet
te vlug met de aanwending der nieuwere te zijn, welk advies vooral
voor de pas aígestudeerde artsen geldt. Het probeeren van genees-
middelen is noodig voor den vooruitgang van de geneeskunst, dus

voor het algemeen belang, maar men lette wel:,,primum non

nocere". Lieíst blijve het voorbehouden aan de klinieken. Men late

zich niet verleiden tot het afgeven van attesten over het
resultaat, ook al wordl belooÍd dat deze of in het geheel niet oÍ
zonder onderleekening gepubliceerd zullen worden. Zooals de
ervaring geleerd heeft, hebben sommige fabrikanten op dit punt een
ruim geweten. lnÍerieur in ieder opzicht is het geheimmiddelen le
verkoopen of op dit punt een aÍspraak met een apotheek te maken.

Evenzoo is het verkeerd een middel voor te schrijven, waarvan de
samenstelling alleen aan hem die het toepast bekend is; men mag
dit in strijd achten met de eischen die het oÍíicium nobile aan zijn

beoeÍenaren stelt,
Op zich zelf is het spreekuur houden in de eigen gemeente op

andere plaatsen dan zijn woning niet verkeerd; plaatselijke omstan-
digheden kunnen dit zelÍs noodzakelijk maken. Wel af te keuren
wordt het, wanneer men hiervan gebruik maakt met de blijkbare
bedoeling om een collega concurrentie aan te doen. Steeds zól men
goed doen, voordat men een tweeöe spreeluur opent, àdvies in
te winnen bij den Voorzitter van den Kring of bij den Afdeelingsraad

25



ter plaatse, daar plaatselijke omstandigheden tot een verbod in dit
opzicht geleid kunnen hebben.

OngeoorlooÍd is het houden van spreekuur in een andere ge-
meente, als daar een arts gevestigd is.

Aan het slot van dit hooÍdstuk veroorloove men ons nog een
raad. Specialisten zijn reeds lang gewend hun bevindingen nauw-

keurig te boeken; bij de huisartsen geschiedt dit lang niet zoo alge-

meen, Jammer genoeg, want tallooze gegevens, bv. in verband met

het erÍelijkheidsvraagstuk, gaan aldus verloren. Wij dringen er dan

ook bij de huisartsen op aan zooveel mogelijk alle gegevens uit de
praktijk vast te leggen, zoo het kan met exacte getallen en niet aÍ

te gaan op het geheugen dat zoo dikwijls bedriegt. Een eenvoudig

kaartsysteem bewijst daarbij groote diensten.
Verder verdient het aanbeveling copie te houden van brieven

van patienten, attesten en verklaringen; bij latere verwikkelingen

kunnen zij van dienst zijn.
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SPEC!ALISTISCHE PRAKTIJK

Wanneer iemand die medicus wil worden zich bij zijn beroeps-
keuze in de eerste plaats heeÍt laten leiden door zijn lieÍde voor
de medische wetenschap, wanneer tijdens zijn studie deze lieÍde ge-
groeid is, wanneer wetenschappelijke problemen hem trekken, hem

niet loslaten, dan is zoo iemand bovenal aangewezen op de be-
oeÍening van een specialistische praktijk. Als het den huismedicus
goed gaat, nemen de dagelijksche eischen van de praktijk hem dus-
danig in beslag dat er voor zuiver wetenschappelijk werk al te
weinig tijd overblijÍt. Bij den specialist behoeÍt dit niet zoo te zijn,
Hij kan zijn vak beter bijhouden, hij kan zich van de vorderingen
der wetenschap op de hoogte stellen, ze ioetsen aan zijn eigen
waarneming, hij kan experimenteeren, hij kan zijn vak ten volle be-
heerschen. Dit is een niet te overschatten voordeel, dat hem een
grooten voorsprong geeft, dat hem zekerheid van optreden ver-
schaft, voortkomende uit het bewustzijn van kunnen, dat bij den
patient een groote mate van vertrouwen wekt.

Behalve over lust voor weteschap, behoort een specialist te be-
schikken over zin voor techniek, over technische vaardigheid, over
handigheid; bovenal geldt dit voor hen, die operatieÍ werk hebben
te verrichten. Van oudsher is de chirurgie een aÍzorderlijk beroep
geweest, Behalve de algemeene chirurgie, die een zeer omvangiijk
gebied omvat, speelt ook bij vele andere specialismen het opera-
tieÍ ingrijpen een belangrijke rol. Naast de reeds genoenide aange-
boren technische vaardigheid zijn tegenwoordigheid van geest, durÍ,
snelheid van denken en handelen eigenschappen die van groot
belang zijn. Als tegenwicht tegen het gevaar van te snel ingrijpen
dient een van te voren koel en rustig overleg, een onder de oogen
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zien van gevaren, een zin voor objectiviteit aanwezig te zijn. Ook
hier speelt ten slotte het medische geweten een beslissende rol.

Het artsdiploma geeÍt de door de wet van 18ó5 op de uitoeíening
der geneeskunst nader gereglementeerde bevoegdheid om de
geneeskunst in haar geheelen omvang uit te oèlenen;de nu 70jaar
oude wet welke deze bevoegdheid regelt is, in onderdeelen eenigs-
zins gewijzigd, nog steeds van kracht. Wanneer men de jaartallen
'18ó5 en 1935 naast elkaar plaatst en dan bedenkt welke vlucht onze
wetenschap in het daartusschen liggend tijdperk genomen heeÍt, dan
moet men eerbied hebben voor den vooruitzienden blik en het juiste

inzicht van haar grooten ontwerper Thorbecke. Toch zijn er punten,

waarin de wet in den tegenwoordigen tijd tekort schiet en een dezer
punten is de regeling van het specialisme. Onze Maatschappij heeft
getracht gedeeltelijk in deze leemte te voorzien door sedert 1931

te eischen dat, wanneer. men toegelaten wenscht te worden tot een
der Maatschappij-ziekenfondsen oÍ tot een der Íondsen, welke
met de Maatschappij een contract gesloten heeít, men in een registér
ingeschreven moet zijn. Deze inschrijving geschiedt niet, tenzij men

aan bepaalde voorwaarden voldoet, welke door een daartoe aan-
gewezen commissie getoetst worden.

'Theoretisch, d.i. volgens de wet, moge men <ius vrij zijn zich

als specialist te vestigen, practisch is men dit niet. Allereerst omdat
de meeste specialisten en zeker de jongere tegenwoordig zieken-
Íondspraktijk noodig hebben voor hun bestaan, zoodat zij in dat
geval dus aan bepaalde regels onderworpen zijn. Verder omdat deze
regeling voor de ziekenÍondsen als vanzelÍsprekend in de waar-
deering der co'llegae-specialisten, der Maatschappij-organen en als

gevolg daarvan ook van het publiek, evenzeeÍ stilzwijgend geldt
ook voor de particuliere praktijk,

Het is wel eigenaardig geloopen met de erkenning van het

specialisme; vóór de artsenwet had men de scheiding tusschen

geneeskundigen en heel- en vroedmeesters; de artsenwet bracht
eenheid van stand, maar de ontwikkeling der geneeíkundige weten-
schap brengt als noodzakelijk gevolg een sterke ontwikkeling van

verschillende specialismen met zich mede, waarvoor de medici thans

zelÍ regels vaststellen.
De zorg voor een goede samenwerking tusschen huisartsen en
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specialisten heeft meer dan eens een punt van bespreking in de
Maatschappij uitgemaakt. ln de algemeene vergaderingen van 1912

en 1913 werden eenige conclusies aangenomen, die in het artsen-
boekje op blz. 109 te vinden zijn.

ln 1929 werden deze bepalingen door de volgende vervangen:
l. Als een patient een consult wenscht, worde daaraan voldaan.
ll. Een consulent neme de behandeling niet over, tenzij op verzoek

van den behandelenden arts, wanneer hij zich geheel vereenigt
met de meening en de behandeling van den behandelenden
arts, of wanneer bij verschil van meening de behandelende arts

bereid en in staat is de door den consulent aangegeven behan-
deling toe le passen.

lll. Zonder overleg oÍ directe kennisgeving behandelen twee artsen

niet eenzelfden patient voor eenzelÍde ziekte.
lV. De specialist behandele geen patient ten diens huize, zonder

daarmede den huisarts in kennis te stellen en zonder de volle
veranwoordelijkheid voor de behandeling te aanvaarden.

V. Een specialist moet er naar streven het daarheen te leiden, dat
de huisarts kennis draagt van de behandeling door den specialist,
hetzij van het in behandeling nemen, hetzij van het in behan-
deling houden.

Onlangs zagen wij in een Engelsche publicatie het verschil tusschen
huisarts en specialist aldus aangeduid: Een huisarts is iemaíd, die
iets weet van alles, een specialisl is iemand, die alles weet van iets.
Met het onontbeerlijke korreltje Attisch zout kunnen deze woorden
zeker aanvaard worden. De huisarts moet ongeveer'den weg weten
op een zeer uitgestrekt terrein, de specialist moet nauwkeurig zich
kunnen bewegen op een beperkte oppervlakte, terwijl de rest tot
zekere hoogte terra incognita voor hem kan zijn. Daaruit vloeit
eenerzijds van zelÍ voort de plicht van den specialist om zich tot
eigen arbeidsveld te bepalen en niet, zooals sommigen doen, de
grenzen ver, soms te ver uiteen te zetten, Anderzijds heeÍt de huis-
arts den plicht om, zoodra hij den weg kwijt is, zich te richten tot
den gids, die hem weer op het goede pad kan brengen. Maar
juist in deze opzichten wordt zoo vaak door beide partijen ge-
zondigd. Wanneer men de verhouding van huisarts-specialist theo-
retisch, wij zouden bijna willen zeggen idealistisch, wilde con-
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strueeren, dan zou het zoo moeten zijn, dat de huisarts, zoodra hij

voelt dat eigen kennen of kunnen te kort schiet, zich tot den specia-
list wendt en dat deze, zoodra hij meent dat speciale wetenschap
en techniek niet meer noodig zijn, den patient weer overgeeÍt aan

den huisarts. Dit zou het ideaal zijn, herhalen wij. Maar nu de
werkelijkheidl Eenerzijds klachten van de huisartsen dat de patienten

een overdreven vertrouwen hebben in de specialisten, dat deze hun

terrein te buiten gaan, dat zij allerlei doen, wat de huisarts even-
goed zou kunnen doen; anderzijds de klachten der specialisten, dat
de huisarts den patient veel te laat naar den specialist zendt, dat hij

het inroepen van specialistische hulp meermalen tegenwerkt, dat
veel leed en blijvende schade voorkomen zouden worden, als het

publiek maar aanstonds specialislische hulp inriep. lnde ira ! Beider
standpunt is te begrijpen, aÍhankelijk als het is van de mentaliteit der
personen. Een scrupuleus, angstvallig huisarts zal spoediger naar een

specialist zenden dan iemand met durÍ en ondernemingsgeest. Daar-

bij komt dat de meeste menschen - en medici zijn ook menschen

- eerder een te grooten dunk dan een te kleinen van zich zelf

hebben, zoodat zij geneigd zijn eigen kennis hooger aan le slaan

dan zij werkelijk is. En is het voor een jongen specialist, dien het

niet al te zeer voor den wind gaat, niet zeer verleidelijk, om aan-

doeningen te behandelen, die even goed aan den huisarts waren

toevertrouwd geweest? Daarbij behoeÍt volstrekt nog geen kwade

trouw of handelen tegen beter weten in in het spel te zijn. leders

terrein scherp af te bakenen is niet mogelijk, maar wil de huisarts

een aanwijzing hebben hoe in een bepaald geval te handelen,
dan moge het deze zijn: Ga voor U zelÍ na of gij, wanneer de
patient tot een uwer naaste betrekkingen behoorde, dan niet den
raad van een specialist zoudt inwinnen en zoo ja, doe het dan ook
voor Uw patient. Doe dus niet als de huisarts, die bij ziekte van

zijn eigen kinderen aanstonds den kinderarts ontbiedt - al moge dan

de verontschuldiging zijn dat het initiatieÍ van des dokters echt-
genoote is uitgegaan - maar het zijn patient kwalijk neemt, als deze

onder soortgelijke omslandigheden hetzelÍde doet. En den
specialist zouden wij willen toevoegen: houd Uw patient slechts

zoolang als gij meent dat Uw hulp werkelijk noodig is; is dit niet
meer het geval, zend dan den patient naar 'den huisarts, zoodra
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deze in staat geacht kan worden de behandeling over te nemen;
dit is in het belang van den patient, van den huisarts en ook van . . .

U zelÍ. De huisarts toch zal bij zulk een mentaliteit er gemakkelijker
toe komen zijn patienten aan U toe te vertrouwen, wanneer hij ziet
dat gij hen niet langer in behandeling houdt dan noodig is.

Wenden wij ons na deze min of meer idealistische beschouwingen
weer tot de praktijk, dan zien wij dat het publiek - en zeker in de
groote steden - hoe langer hoe meer zich rechtstreeks tot den
specialist wendt. Een patient met een oogaandoening zal waarlijk
als regel niet eerst naar zijn huisdokter gaan en menige huisdokter
zal het ook van zelf sprekend vinden, dat hij gepasseerd wordt. En

zoo gaat het met oor-neus- en keelaandoeningen, met huidziekten,
met orthopaedische gevallen en andere. Laat de specialist als hiertoe
reden bestaat de moeite doen, (tenzij in het onwaarschijnlijke
geval dat de patient het verbiedt), even den huisarts op de hoogte
te stellen van zijn diagnose en therapie. Voor de collegiale ver-
houding is het zooveel aangenamer en voor de positie tegenover
den patient is het ook zooveel beter, wanneer 

'de 
huisarts in deze

gekend wordt. Laat het niet mogeli.lk zijn dat een huisarts, in het

ziekenhuis komende voor een anderen zieke, daar toevallig een
zijner patienten aantreÍt, die eenige dagen tevoren door een specialist
geopereerd is. Verder mag door den huisarts geeischt worden dat
hij bijtijds op de hoogte gesteld wordt van tijd en plaats der operatie
van een zijner patienten, dus niet denzelÍden morgen, als hij reeds
de noodige afspraken voor den komenden dag gemaakt heeÍt. Den
patient geeít het een zekere gerustheid als de huisarts aanwezig is,

den huisarts zelf kan het bijwonen der operatie inzicht in den toe-
stand geven, wat hem later te pas kan komen. Sf

ln het algemeen is het gewenscht dat er geen operatie van eenig
belang verricht wordt zonder dat er overleg heeft plaats gehad
tusschen specialist en huisarts. AI heeft de patient zich rechtstreeks
tot den specialist gewend, zoo is het toch gewenscht dat deze dit
consult voorstelt; zijn verantwoordelijkheid wordt verlicht en voor
den patient en diens Íamilie is het een geruststelling temeer. De
huisarts moet evenwel in zijn rol blijven en mag bv. geen recht
laten gelden op het geven van narcose, 9) of op het assisteeren tijdens
de operatie. Wenscht de specialist dit en meent hij het zonder
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in dit opzicht geschoolde hulp te kunnen doen, dan is dit voor zijn

eigen verantwoording en geoorlooÍd, maar recht erop heeít de huis-

arts geenszins. Over de Íinancieele vergoeding hiervoor slraks meer.

Evenmin heeÍt de huisarts recht op het verzorgen der nabehandeling.
Hier raken wij aan een teer punt in den vorm van een misstand

die bezig is hoe langer hoe meer in te sluipen. De oprichting van

kleine, min oÍ meer geoutilleerde ziekenhuizen en ziekenhuisjes

in kleinere plaatsen heeft het mogelijk gemaakt, dat patienten, die
vroeger in de grootere centra geholpen werden, nu in hun eigen
omgeving blijven en daar geopereerd worden door een chirurg uit
de stad. Daar het den chirurg soms, als de aÍstand groot is, niet
goed mogelijk is den patient dagelijks te zien, wordt in zulk een
geval de nabehandeling dikwijls aan den huisarts overgelalen. Juisl
en wenschelijk is zulk een toestand niet: eenerzijds moet de specia-
list eischen dat vanaÍ de eerste huidsnede lot aan het volledig
cicatriseeren van de wond bij hem de geheele behandeling blijít
berusten, anderzijds moet de huisarts weigeren de verantwoor-
delijkheid te dragen voor het werk van een ander. Om bovenge-
noemde redenen moeten wij, althans bij operaties van eenig
belang, deze wijze van handelen ongewenscht achten, ook al hierom,

omdat er zich onverwachle complicaties kunnen voordoen (nabloe-

dingen bv.) waartegen de huisarts slechts bij uitzondering opge-
wassen is.

Het houden van spreekuren op andere plaatsen dan die zijner
inwoning is den specialist alleen geoorlooÍd waar geen specialis-
tische hulp in het betreÍÍende vak te verkrijgen is. Vestigt zich een

specialist op zulk een plaats, dan zal dikwijls degene die er
spreekuur hield zich terugtrekken. Verplicht daartoe is hij echler niet,

op grond van verkregen rechten.
Een andere, ernstiger misstand in de verhouding tusschen huisarts

en specialist is de, gelukkig in ons land zelden voorkomende,
beruchte dichotomie. Men weet wat daaronder verstaan moet worden:
Het samen deelen van het honorarium, dat de specialist alleen int;

de huisarts ontvangt dit dan als dank voor het verwijzen van den
patient naar den specialist. Laat ons dadelijk zeggen dat dit een

zeer groote Íout is, die zwaar gestraÍt dient te worden. Feitelijk is

het toch niet anders dan bedrog wanneer men van den patient

12



geld vraagt zonder evenrdigen arbeid. Funest is het, omdat het
rechtstreeksche gevolg zou kunnen zijn, dat de huisarts in de ver-
leiding komt zich tot den specialist de wenden, die hem het
meest biedt en niet tot hem, dien hij het meest vertrouwt. En een
ander minder aangenaam gevolg voor den huisarts is, dat als de
patient iets van de dichotomie vermoedt, hij zich tot een ander
medicus wendt om den huisarts te controleeren; ongelijk heeft hij in
zulk geval niet. Wij achten dichotomie ten eenenmale te veroor-
deelen en zijn dan in overeenstemming met het besluit der Alge-
meene Vergadering in 1929 dat luidt:
l. Het is den arts niet geoorlooíd eenige belooning of vergoeding

te geven, in uitzicht le stellen, aan te nemen oÍ te vragen
voor de verwijzing van een patient,

ll. Heeft een arts een patient naar een specialist verwezen en

assisteert hij op de een of andere wijze dien specialist bij de
verdere behandeling van dezen patient, dan behoort hij zelÍ
zijn honorarium te bepalen en zelÍstandig zijn nota in te dienen.

ln Frankrijk heeÍt men getracht de kool en de geit te sparen
door de dichotomie ofÍicieel onder waarborgen te erkennen. Deze

waarborg (tarif raisonné du concours médical - 19í2) bestaat hierin,

dat publiciteit geeischt wordt; de rekening wordt ingediend door
beide medici gezamenlijk met aangegeven verdeeling der honoraria,

waarbij den huisarts 115 lol 1/3 toegestaan wordt. Jammer is het
dat aldus van den eenigen principieel juisten weg aÍgeweken wordt.
Men moge het onjuist vinden dat tusschen het honorarium van den
huisarts, die de levensreddende indicatie van het operatieve in-
grijpen stelde en dat van den chirurg, die een voor hem technisch
gemakkelijke operatie verrichtte, zoo'n wanverhouding bestaat, het

is niet langs den weg der dichotomie dat dit opgelost dient te
worden. l0)

Een vergoeding van 'lQo/e van de kosten der operatie lijkt ons
billijk voor de assistentie.

Er te dezer plaatse op te wijzen dat de indicatie voor een opera-
tieÍ ingrijpen streng gesteld dient te worden, zou overbodig zijn,
wanneer niet van tijd tot tijd het geval zich voordeed dat er spe-
cialisten zijn - gelukkig hooge uitzondering - die wat al te licht-
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vaardig overgaan tot cen operatie en het zich wat de indicatie
betreft wat al te gemakkelijk maken.

Schijnoperaties zijn niet aanbevelenswaardig. Al kan men er
misschien op het eerste gezicht een succes van verwachten, met
de mogelijkheid dat de waarheid uitkomt en dan een onherstelbare
schok aan het verlrouwen in specialist en huisarts toegebracht woidt,
is steeds rekening te houden. Daarbij vergete men niet de ver-
warring, waarin een later behandelend medicus gebracht wordl, die
het litteeken ziet en niet in stoat is zich van de . juisle toedracht
op de hoogte te stellen. Ook hier alweer de waarheid boven alles.

Ventandig doet men om zich vóór een operatie van de toestem-
ming van den patient te verzekeren dat men tijdens de operatie
naar beste weten handelen en zoo noodig bepaalde organen
venrijderen meg. Verzuimt men deze toestemming te vragen, (men

denkE bv, aan het wegnemen van beide ovaria oÍ vrn den ulerus
bij een jonge vrouw), dan kunnen later door den patient verwijten
worden gemaakt of zelÍs door chicaneus aangelegde naturen rechts-

vervolgingen worden ingesteld. Het is dus noodig den patient van

te voren voorzichtig op de hoogte te stellen. ll)
Elkearts, met namede chirurg, is wettelijk aansprakelijk voor Íouten,

die evenlueel bij behandeling en operatie gemaakt worden (art:
1aOí B.W. l2l; ook voor de Íouten zijner assistenten (art. í403
B.W. l3l. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden bij de
operatie voordoen die het begrip van schuld opheÍÍen. l4f

De specialist mag geen algemeene praktijk uitoefenen oÍ hande-
lingen verrichten, die liggen buiten zijn eigen terrein. l5l Het
huishoudelijk reglement der Maatschappij zegt daaromtrent in art.

133: Specialist in den zin van dit hooÍdstuk is ieder lid der Maat-

schappij dat zich in de uitoefening z'rjner praktijk, met uitzondering
van dienstpraktijk, bepaalt tot een nauwkeurig omschreven deel der
geneeskunst. Hoewel de woorden ,,in den zin van dit hooÍdstuk"
erop wijzen dat ook een andere deíinitie mogelijk is, kan men toch

voor een omschrijving van het begrip specialist met deze bepaling
genocgen nemen. Onder dienstprektijk moet dan verstaan wordcn
overheidsdienst of een functie in particulieren dienst, die daarmede
overeenkomt. Stel bv, den geneesheerdirecteur van een particulier
ziekenhuis, dic daar tevens specialist-internist is. Gewoonlijk is aan
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den directeur van een ziekenhuis tevens opgedragen de behandeling
van het personecl, dus íeitelijk huisartsenpraktijk. Geen bezwaar bv.
bestaat er dan o.i. dat hij een bevalling leidt b'rj een lid van dat
personeel. ln zijn particuliere prdktijk, welke hij heeft naast zijn
directeurschap, is dit echter ten eenenmale verboden. Een specialisl

in stofwisselingsziekten kan gerust cheÍ de clinique zijn aan een in-
wendige afdeeling. Voor de particuliere praxis gelden deze Uit-

zonderingcn evenwel niet. Ook keuringen, behalve op zijn eigen
terrein, behooren voor den specialist uitgesloten te zijn,

Wat de combinatie van specialismen aangaat, hierbij spreekt de
gewoonte een woordje mee. Neurologie en psychiatrie zijn gewoon-

lijk in één hand, evcnzoo oor-, neus- en keelziekten en zoo ook
huidzieklen en gcslachtsziekten, waarbij de syphilis de trait d'union
vormt. Ook plaatselljke omstandigheden doen zich hierbij gelden,

daar in kleinere centra een combinatie van heelkunde en gynae-

cologie oÍ oorheelkunde met oogheelkunde volkomen toelaatbaar
geacht wordt, wat men in grootere steden niet graag zou zien. En

zoo zijn er nog meer combinaties denkbaar. ln het algemeen moet
men den rcgcl laten gelden dat de specialist zich strikt houdt aan

hst éénmecl door hem aangegeven arbeidsveld en dat over-
schrijding buiten noodzaak een incollegiale handeling vorml. Wan-
neer daarom de specialist bij zijn patient een aÍw'rjking vermoedt,
welke buiten zijn gewone arbeidsveld valt, is hij verplicht den patient
naar z'rjn huisarts te verwijzen. Niet - zooals vaak gebeurt -
naar een anderen specialist. Dit laatste vooral, wat vaak voorkomt,
zet bij de huisartsen kwaad bloed. En waarom? ln de eerste plaats

kan de huisarts de behandeling aan zich willen houden, wanneer
hij bv. door een vroeger assistentschap speciaal bedreven is in

de behendeling der aandoening. Verder evenwel komt het den huis-

arts zonder restrictie toe het advies tot verwijzing naar een ander
specialist af te geven, daar hij in laatste instanlie toch met dezen
lweeden specialist samenwerken moet; vooral sommige obstetrici
hebben in dit opzicht bij de behcndeling der pasgeborenen een
slachte reputatic ondcr de huisarlsen,

Eenige woorden moetcn hier gewijd worden aan het begrip
halÍ-specialisme, zooals dit hier en daar nog voorkomt. De gewone

gang van zaken is daarbij in een klcinere stad - in de grootere
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steden zijn de halfspecialisten geheel uitgestorven - dat, waar een

uitsluitend specialistische prakt'rjk geen bestaan zou opleveren, een

huisarts, die zich op een bepaald onderdeel heeÍt toegelegd,
publiceert dat hij voor dat onderdeel een aÍzonderlijk spreekuur
houdt. Door de collegae ter plaatse wordt dit gewoonlijk niet graag

gezien, daar het zoo gemakkelijk aanleiding geeÍt tot patienten-

werving voor de algemeene praktijk van dien huisarts. Alleen medici
die uiterst correct zijn ten opzichte hunner collegae zullen aan die
verdenking kunnen ontkomen. Het blijít steeds een moeilijke positie

in het collegiale verkeer en vooÍ de onderlinge collegiale ver-
houdihgen is het even onjuist dat een huisarts er specialistenprak-
tijk als dat een specialist er ook huisartsenpraktuk bij doet. Het
half-specialisme is alleen geoorloofd, wanneer het belang van den
patient dit eischt, dus als er ter plaatse, oÍ in de directe omgeving,
geen desbetreÍfend specialist gevestigd is.

Veel beter en verkieselijker kan het voor den betrokken collega
genoemd worden, wanneer hij niet het attribuut van halÍ-specialist
oÍÍicieel voert, doch door het houden van voordrachten op kring-
vergaderingen, door het geven van publicaties in de geneeskundige
pers, handelend over het desbetreÍÍende gebied, zijn naam onder
zijn collegae tracht te vestigen. ls in een bepaalde plaats een
uitsluitend specialist gevestigd, dan is ieder half-specialisme, als

z'rjnde volstrekt overbodig, uitgesloten.
Een afzonderlijke plaats onder de specialismen neemt dat van

den kinderarts in.
De kinderarlsen zijn, beschouwd uit het oogpunt van hun opleiding,

ongetwijfeld specialisten, d.i. zij hebben zich in een bepaald onder-
deel van de geneeskunde bekwaamd, gespecialiseerd. Als zoodanig
verhouden zij zich zoowel tegenover den huisarts als tegenover
de samenleving als iedere andere specialist, d.w.z. zij hebben door
hun b'rjzondere studie en door hun ervaring op het gebied hunner
werkzaamheid een kennis welke die van den huismedicus te boven
gaat. Deze zal hem dus in consult hebben te roepen in die ge-
vallen waarin hij voorlichting en raad noodig heeft en de patienten
zullen hetzelfde doen als de wensch daartoe bij hen opkomt. Dit lijkt
logisch en eenvoudig. ln de praktijk echter doen zich moéilijkheden
voor die niet gemakkelijk te overwinnen zijn. Die moeilijkheden
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liggen eensdeels bij de linderartsen zelf, die zich jaren lang aÍs

huisarts voor kinderen hebben beschouwd en zich als zoodanig
hebben gedragen, dat wil dus zeggen met volledige uitschakeling
van den gewonen huisarts; zij vervingen dezen eenvoudig bij het
kind tot den volwassen leeftijd; (later is als grens de leeÍtijd van

í2 jaar aangegeven). Anderdeels liggen zij bij het publiek, dat met

dezen toestand gediend was en hem bestendigde. Dat heeÍt bij
den huisarts een groeiend verzet gekweekt.

Een dusdanige belangrijke opzijstelling van zijn positie als raad-
gever, als centrale figuur in de medische verzorging van het gezin,

kon niet zonder reactie blijven, welke reactie ten slotte geleid heeft
tot het besluit van de Algemeene Vergadering van Juli 1933, waarin

beslist werd, dat de kinderartsen zouden worden beschouwd als

specialisten en dientengevolge onderworpen zouden zijn aan de
bepalingen voor de specialisten (zie blz, 29). Als overgangsmaatregel
werd hieraan toegevoegd, dat dit niet toepasselijk werd verklaard
op hen die reeds als kinderarts gevestigd waren.

Dit was een belangrijke beslissing die principieel aan een onhoud-
baren toestand een einde maakte.

OÍ ook in de praktijk de moeilijkheden zullen zijn ondervangen
zal van drie Íactoren afhangen.

Ten eerste van het publiek. Het publiek dient er toe opgevoed
te worden, dat het ook in den kinderarts ziet den specialist die in
bepaalde gevallen om zijn meerdere kennis geraadpleegd wordt,
niet dengene wiens hulp voor àlles, ook voor de meest oribe-
langrijke ziekten der kinderen, ingeroepen wordt. Hiertoe zal zoo-
wel de huisarts als de kinderarts moeten meewerken. Voor den
laatste eischt dit een grooie mate van ciÍÍervaardigheid, het zich
terugtrekken uit een positie die hem lieÍ w9s. Wij hebben goeden
moed dat zij deze consequentie, die inhaerent is aan het feit dat
zij specialisten z.ijn, wat zij ten volle erkennen, als billijk zullen gaan
zien en zich uit dien hoofde in het onverm'rjdelijke zullen schikken.

Hiermede is dan tevens de tweede factor genoemd, de houding
der kinderartsen.

De derde íactor is de houding der huisartsen. Deze zullen zich

hebben te verzoenen met de gedachte, dat er altijd ouders zullen
bl'rjven die een kinderarts niet enkel van tijd tot tijd als consulteerend
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geneeshecr wenschen te raadplegen, ma€r die hem bij voortduring
cls behondelend geneesheer voor hun kinderen wenschen te be-
houden. Hier zullen zij zich b'rj hebben neer te leggen om de een-
voudige reden, dat ieder ouderpaar het volste recht heeÍt die hulp
voor hun kinderen in te roepcn waarin zij het meeste vertrouwen
stellen. Dit recht is primair. De patienten zijn er niet om den
medicus, maar de medicus is er om de patienten,

De huisarts heeft dit recht le eerbiedigen. Dat hiermee alles weer
op losse schroeven zou worden gezet is onjuist. Wanneer de huis-
arts de ervaring heeft opgedaan, dat de kinderarts zich aangepait
heeft aan de positie die de Maatschappij van hem eischt en hij de
overtuiging mag koesteren, dat deze persoonlijk geen Uirecle aan-
leiding in het bovenbedoelde geval heeft gegeven, is daarmee'heÍ
pijnlijke der situatie weg €n verkeert hij in dezelÍde positie als tegen-
over een patient die zich bij chronische gevallen buiten den huisarts
om onder blijvende behandeling stelt van een neus- keel- oorarts, een
oogarts, een arts voor stofwisselingsziekten, een neuroloog oÍ
psychiater. Een rem moet hierin gelegen zijn, dat de kinderarts be-
langrijk meer voor zijn diensten in rekening brengt dan de huisarts.
Ook in dit opzicht hecft hij zich volledig als specialist te gedragen.
De belangrijkste en de meest normale hulp voor Uen huisarts moet
zijn zijn eigen bekwaamheid. Wanneer het publiek merkt, dat hij het
gebied der kindergeneeskunde voldoende beheerscht zal het op den
duur het vanzelÍsprekend vinden dat het ook de kinderen aan den
huisarts toevertrouwt en zal het den kinderarts gaan beschouwen als
een welkome hulp in bijzondere gevallen. 16l
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Z!EKENFONDSPRAKTIJK

De aÍzonderlijke plaats, welke de ziekenÍondspràktijk in het
leven van den medicus inneemt, maakt het noodzakelijk in deze
verzameling van opstellen over de ethiek eenige bladzijden te
wijden aan den arbeid, dien de íondsarts verricht, A priori kan men

toegeven dat de gedragsleer geldend én voor huisarts én voor
specialist dezelíde is zoowel in de particuliere als in de ziekenfonds-
praktijk. De aÍzonderlijke voorschriften en beperkende bepalingen,
waaronder de Íondspraktijk uitgeoeÍend wordt, geven evenwel
ruimschoots gelegenheid tot eenige opmerkingen.

Voor zeer veel medici maakt de ziekenÍordspraktijk een groot
deel van hun arbeid, dus ook van hun inkomen uit. Door de groote

uitbreiding van het terrein, dat door de Íondspraktijk in de laatste
jaren bestreken wordt, kan dit niet anders. Maar daarenboven zijn
er verschillende voordeelen aan die praktijk verbonden, waardoor
het zich gemakkelijk laat begrijpen dat sommigen zich tot de Íonds-
praktijk aangetrokken voelen. Men heeÍt een vaste basis en het

inkomen komt op gezette tijden binnen; onder normale economische
omstandigheden blijft dit ongeveer gelijk, langer dan bíj de par-
ticuliere praktijk en kwade betalers bestaan er voor den Íonds-
medicus n-iet. Men behoeft zich niet uit vrees voor een le hoog
oploopen der rekening te beperken in het aantal dcr te maken
visites en men kan zich dus geheel als medicus aan zijn patienten
geven, zonder door dergelijke overwegingen gehinderd te'vrrorden.

Zeker bestaan er ook nadeelen. Als zoodanig wordt het teveel en
het onnoodig inroepen van hulp genoemd. Ongetwijfeld komt dit
voor. Maar geschiedt dit niet evengoed in de particuliere praktijk?
Zou het niet dikwijls zoo zijn, dat de medicus eerder geneigd is
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een boodschap onnoodig te vinden als hij er niet afzonderlijk voor
beloond wordt? ln de particuliere praktijk is deze belooning on-

willekeurig een moment dat de ergernis matigt. ln het algemeen

kan men zeggen dat zeer veel Íondspatienten een bescheiden
houding ten opzichte van hun medicus in acht nemen. Waar dit
niet gebeurt kan dikwijls een tactvol optreden van den medicus her-
haling voorkomen. lntusschen, het genoemde bezwaar is zeker
niet denkbeeldig, want onbescheiden, ia brutale menschen zullen
er altijd overblijven. Vaak betreít hun veeleischendheid ook bepaal-
de medicamenten of verbandmiddelen. De Íondsmedicus heeÍt ervoor
te waken dat hij niet van hen de dupe wordt: aan den eenen kant
is hij contractueel aan hen verbonden, al kan dit verband ver-
broken worden. Aan den anderen kant'weet hij dat hij patienten
verliest als hij weigert aan hun onbillijke eischen tegemoet Íe
komen. Hij hebbe dan den moed een persoonlijkheid ta blijven en
zijn karakter niet in te boeten, Wanneer hem dit moeilijke oogen-
blikken mocht bezorgen, zoo trooste hij zich met de gedachte dat
langzamerhand van zelf zich een Íondspraktijk vormt dia in over-
Benstemming is met ieders aanleg en karakter, daar op den duur
de patienten, met wie hij het minder goed kan vinden, van zelÍ
verdw'rjnen.

Een behngrijker bezwaar, ingebracht tegen de Íondspraktijk,
speciaal als men deze uitsluitend beoeÍent, is dat men te veel ver-
keert onder menschen van wie te weinig prikkel voor den medicus
uitgaat. In de particuliere praktijk is dit anders. De omgang met
menschen van ruimer gezichtskring, vaak wetenschappelijk beter
onderlegd, met meer begrip van en belangstelling voor de weten-
schöp en met meer psychologisch inzicht, noopt den medicus tot
inspanning en houdt hem wakker. Uitsluitende fondspraktijk zal
den medicus gemakkelijk in wetenschgppelijke beteekenis doen
achteruitgaan; terwijl ook de belangstelling voor medische pro-
blemen vermindert.

Door de in de meeste plaatsen bestaande vrije artsenkeuze is

aansluiting aan de ziekenÍondsen voor den jongen arts eenvoudig
genoeg. Minder eenvoudig is het verkrijgen van leden. ln dit op-
zicht kan reeds dadelijk de ethiek in het gedrang komen. Al be-
helzen verschillende ziekenfondscontracten de bepaling dat door
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of namens het ziekenfonds geen invloed mag uitgeoeÍend worden
op de keuze van den dokter, zoo is'het toch voor een wélbespraak-

ten, handigen ziekenÍondsbode of -agent een klein kunstje deze
bepaling te ontduiken door propaganda te maken voor een riieuw
gevestigden collega en leden op hem in- oÍ over te schr'rjven.

Aan deze met het contract strijdige handeling wordt een bezoek
bij den dokter aangeknoopt met het aanbod van à raison van zoo-
veel guldens hem in de praktijk te helpen. Een gevaarlijk ver-
leiding voor een jong medicus die soms maanden op het eerste
honderdtal ziekenÍondsleden heeft zitten wachten. Laat hij even-
wel oppassen ! ln geen geval ga men op zulke aanbiedingen in.

Dit niet alleen, omdat men aldus zijn collegae benadeelt en daar-
door dus een minderwaardige handeling verricht die het aanzien van

den stand schaadt, maar ook omdat een aldus verworven prak-

tijk los van de persoon staat en een kwaadwillende bode met even-
veel gemak eenigen tijd later de leden weer naar een ander col-
lega kan trachten over le schr'rjven. Men is dan nog niet veel
verder, Jaren geleden wàren dergelijke handelingen veel Írequenier
dan tegenwoordig, nu de controle op de gedragingen der boden
veel scherper is dan vroeger en ook de ziekeníondsbesturen
gaarne medewerken om zoo iets te voorkomen, Dat zij in het
geheel niet meer voorkomen zouden wij echter niet graag willen
beweren. De boden en hun gezinnen dienen ook geen bijzonder
bevoorrechte personen te zijn wat betreft hun geneeskundige be-
handeling; evenals voor andere ziekenfondsleden zij deze goed
en behoorlijk, maar niet overdreven.

Een ander, indertijd ook veel voorkomend euvel is thans, dank
zij de ziekeníondspolitiek der Maatschapp'rj, zoo goed als verdwenen.
Wij bedoelen hiermede de garantie voor een bepaald aantal leden
oÍ de bepaling van een Íixum, waarvoor alle werk, ongeacht het aantal

fondsleden, gedaan moest worden, Al gaÍ dit den medicus, wat zijn

inkomen aangaat, een zekere vastheid, er ontstond toch het groote

nadeel dat hij met handen en voeten gebonden was aan het zieken-

fonds met al de narigheid die daar&an het gevolg kon zijn. lnder-

tijd werd zoo iets als een verdedigbare overeenkomst beschouwd;

in den tegenwoordigen tijd zouden er ernstige bezwaren ïegen
geopperd worden.
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'Een der grootste verbeteringen, welke in de laatste decennia in

het ziekenfondswezen ingevoerd zijn, is de vaststelling van een
maximum aantal Íondsleden per deelnemer. Soms wordt tegen deze
bepaling door medici, die hun inkomen gaarne nog grooter zoLden
zien worden, §easeerd, waarbij maar dl te gemakkelijk vergeten
wordt, dat dit een van de sterkste middelen is om het ziekenÍonds-
honorarium op een behoorlijk peil te houden. Het is ook van ethisch
behng, daar alleen door deze bepaling de medici die de leiding
hebben in staat zijn het ziekenÍonds een behoorlijke behandeling
zijner leden ook in tijden van de grootste drukte te waarborgen
en het recht hierop is toch voor het ziekenfonds onafwijsbaar. De

oppositie tegen het maximum is niet in het belang van den
medischen stand, al kan niet ontkend worden dat een enkeling
met meer dan middelmatige werkkracht van een hooger maximum
geen nadeel zou ondervinden.

Voor ieder ziekenÍondsarts is het in zijn eigen belang noodig
dat hij zich stipt houdt aan de Afdeelingsbesluiten aangaande het
ziekenfondswezen, ook al heeft men er het karakter en de sanc-

ties van een bindend besluit niet aan gegeven, Men §taat ten op-
zichte van het ziekenÍonds tegenover een collectiviteit, Alleen door
daartegenover een andere hecht aaneengesloten collectiviteit te
stellen, kan men wat bereiken en daarvoor moet men zijn eigen
wenschen, willicht ook zijn eigen kleinere oÍ grootere belangen, op
zij weten te zetten. ln het ziekenfondswezen vermag de enkeling niets,

hij wordt onder den voet geloopen. Hij die zich niet houdt aan

de besluiten door een AÍdeeling genomen, doet niet alleen anderen,
maar ook zich zelÍ schade. Het kan moeilijk voor iemand met een
onóíhankelijke menlaliteit zijn om zich naar de besluiten eener
meeróerheid te moeten scïikken. Laat hij echter bedenken dat hij

zich in de groote maatschappij evenzeer in vele opzichten moet
aanpassen en laat hij zich dan dat ofíer in den kleinen kring
die onze Maatschappij vormt, ook getroosten. Wie er zich aan

ergert, dat hij door allerlei maatregelen, die aan die van een vak-
vereeniging nauw verwant zijn, veel van z'rjn persoonlijk oordeel
moet prijsgeven, moge bedenken, dat het massaal optreden, dat

hij misschien theoretisch verwerpt, hem verlost heeft - en voor
goed - van de vernderende positie, die zijn voorgangers iich
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moesten laten welgevallen ten opzichte van de zoogenaamde
directiefondsen, inslellingen, welke uitsluitend bedacht weren op
íinancieel voordeel voor zich zelf. Hij geve er zich rekenschèp van
dat het eendrachtig optreden der medici gemaakt heeft dat er
thans is een behoorlijke welstandsgrens l7f en een salarieering,
waardoor zijn materieele positie belangrijk is verbeterd. Hij realiseere
zich dat de vrije artsenkeuze alleen op grond van zijn artsdiploma,
dus van zijn persoonlijke verdienste, hem toegang tot de Íonds-
praktijk geeÍt, hem dus vrijwaart van een sollicitatie en hem

dus onaÍhankelijk maakt van toeval, protectie en willekeur. En last

not leasl vergete hij niet dat het aan de onaÍgebroken inspan-

ning van zijn voormannen te danken is, dat aan diegenen welke
hij als Íondsleden ter behandeling kr'rjgt, steeds vollediger gene,es-

kundige behandeling verschaft kan worden. Daarom 'is het onaÍ-
wijsbaar dat, wil men de onaÍhankelijkheid van den medischen stand
in zijn geheel bewaren, de enkeling de zijne tot zekere hoogte dient
op te geven.
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ARMENPRAKTIJK

Met opzet is bovenstaande titel voor dit hooÍdstuk gekozen, daar
hiermede het duidelijkst aangegeven wordt welk gedeelte van he(
werk van den medicus bedoeld wordt. Gewoonlijk wordt voor deze
prakt'rjk geeischt de benoeming door een gemeentebestuur, in andere
gevallen is een diaconie of kerkbestuur de lastgevende instantie.

ln het vervolg zal het meest sprake zijn van den gemeeritearls, a1 is

uit den aard der zaak veel van het behandelde ook van toepassing

op den geneeskundige, aangesteld door een arrnbestuur.

Wanneer de aanstelling van gemeentewege anders dan op ar-
beidscontract geschiedt, wordt de medicus ambtenaar (zij het dan
ook in de meeste gevallen halÍ-ambtenaar) en als zoodanig krijgt
hij bepaalde rechten, maar ook plichten. Het is te begrijpen dat
voor den beoeÍenaar van een bij uitstek vrij beroep als het onze een
lijst van scherp omschreven rechten en plichten een vreemd be-
grip is en men behoeft er zich niet over te verbazen, dat een wet-
houder van een onzer grootste gemeenten zich eens liet ontvallen,
dat naar zijn meening medici de slechtste ambtenaren zijn, daar-
mede bedoelende dat zij zoo weinig begrip toonen voor de eigen-
aardige plichten die een ambtelijke íunctie nu eenmaal meebrengt.
Het is daarom dat wij een medicus, wien een gemeentelijke praktijk
opgedragen wordt, dringend adviseeren de instructie bij zijn be-
noeming op te vragen en deze niet alleen nauwgezet te lezen,
maar ze ook in zijn praktijk op te volgen. Bestaat er, zooals in
verschillende kleinere gemeenten soms het geval is, geen instructie,
dan is een verzoek aan den burgemeester op zijn plaats om er
een door den gemeenteraad te doen vaststellen. Daarvoor be-
staat een model, dat in het Artsenboekje is afgedrukt, door de Cen-
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trale Commissie voor de Beroepsbelangen ontworpen; mutatis
mutandis kan dit een goede leidraad vormen b'rj de redactie. Ver-
der zij de medicus steeds indachtig dat hij nauwkeurig aanteekening
houdt van al zijn verrichtingen als gemeentearts. Vooral in de laatste
jaren, nu traktementsvermindering voor den gemeentearts aan de
orde van den dag is en in tegenstelling hiermee arbeidsvermeer-
dering voor hem de gewone regel, is het van het hoogste belang
dat de medicus dien meerderen arbeid door sprekende en nauw-
keurige getallen, liefst met namen en data, kan aantoonen; in geenen

deele wordt hiermede, zooals eens door een scrupuleus collega
gedacht werd, het ambtsgeheim geschonden. Heeft men bezwaren
tegen een bepaald besluit van hel gemeentebestuur, dan roepe

men voor zoover het een armenkwestie betreft de tusschenkomst

varr den lnspecteur van de Volksgezondheid in, die zoo noodig bij
Gedeputeerde Staten in beroep kan komen, onverminderd het moge-
lijke beroep op een ambtenarenÍeglement, Alle ofÍicieele bescheiden,
welke men als gemeenteaÉs ontvangt, dient men zorgvuldig te
bewaren, wat vooral geldt van de zoogenaamde consenten oÍ
machtigingen voor behandeling van een armlastige.

Aangaande het salaris van een gemeentearts verlieze men niel
uit het oog dat in verschillende gevallen daarin verscholen was

een vestigingspremie, d.w.z. een gemeentelijk subsidie om de
vesliging van een medicus daar ter plaatse mogelijk te maken.
Bij het geringere aantal medici van jaren geleden was dit een ge-
biedende eisch, daar anders verschillende kleine plaatsen van
medische hulp verstoken zouden zijn gebleven. Thans, nu de toe-
vloed zooveel grooter is geworden en de gemeenteÍinanciën zoo-
veel slechter, overwegen verschillende gemeentebesturen het ge-
heel of gedeeltelijk aÍschaÍÍen dezer vestigingspremie. Ten opzichte
van een nieuw te vestigen medicus moge dit begrijpelijk en rationeel
zijn, het eenmaal toegestane traktement te ontnemen aan een reeds

sedert vele jaren gevestigden medicus lijkt ons, al mogen er wel-
licht rechtsgronden voor aan te voeren zijn op grond waarvan men
deze handelwijze kan verdedigen, in het algemeen toch onjuist. Het
gemeentebestuur toch staat tegenover den ouderen medicus, die
reeds jaren lang zijn diensten praesteerde, in een verhouding die
zekere verplichtingen meebrengt.
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De armenpraktijk, vooral in de groote steden, brengt zijn eigen-
aardige bczwaren mede, Geneeskundige hulp van gemeeritewege
is Íeitelijk een vorm van bcdeeling, waarover de armlastige naar
eigen goeddunken kan beschikken door op te geven dat hij een
zieke thuis heeft. Daar de mensch graag gcneïgd is naar zich toe te
rekenen, wordt bij het ontbieden van den medicus niet altijd even
scrupuleus te werk gegaan. Vooral in den nacht levert dit wel eens
oÍraangename oogenblikken voor, den arts op. Ook is het niel
zeldzaam dat de dokter alleen gehaald wordt met de al of niet
uitgcsproken bedoeling vermeerdering van onderstand oÍ bedeeling
in levensmiddelen te bekomen. De allermoeilijkste patienten in de
armenpraktijk worden gevonden onder de vlottende bevolking als
gasten van volkslogemcnten, bewoners van woonwagens, kermis-
reizigers en dgl.; deze leveren de mcest ongeregelde praktijk op
en men komt daarbij vaak voor de grootste ellende te staan. Steeds
hoede men er zich voor dergelijke praktijk als een minderwaardige
te beschouwen; deze patienten hebben recht op dezelÍde nauw-
keurige behandeling als anderen. Dit moct geschieden niet alleen
uit een algemeen ethisch beginsel, maar ook uit de overweging dat
Íouten en onoangename bejegening van patienten bij deze praktijk
minder prettige gevolgen voor den m€dicus kunnen hebben in den
yorm van een ambtelijke berisping oÍ erger nog van een ongevraagd
ontslag; de publieke opinie is daarbij gewoonlijk niet op de hand
van den medicus. Vooral in de armenpraktijk dient men een groote
dosis lijdelijke berusting steeds tot zijn beschikking te hebben.

Een moeilijke quaestie is de vraag of invoering van de vrije
arlsenkeuze in de armenpraktijk gewenscht is. Ervoor pleit dat onze
Maatschappij op haar programma voor het ziekcnfondsw€zen steods

vrije arlsenkeuze als een der hoofdnummers Ïreeft staan, Waarom
zou men dcn armen dan dit recht ook niet toekennen? De omstan-
digheden zijn evenwel niet dazelÍde, daar bij het ziekenÍonds de
arts het recht heeft den paticnt te weigeren, wat een ambtelijk
arls niet toegestaan kan worden. Een ander bezwaar is, dat bij
vrije artsenkeuze de regeling van het salaris, waarmede ook die van

het pensioen samenhangt, onmogelijk een vaste zijn kan. Er moet

toch per patient betaald worden. {are dit niet het geval en was 6r
een vast salaris, dan zou men de kans loopen dat een medicus, die

t-
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meer in den smaak van het publiek zou vallèn dan de anderen,
voor veel meer aibeid dezelÍde som zou ontvangen als zijn collegae
met veel minder werk, Bovendien speelt in uitgestrekte gemeenten,
hetzij stad of platteland, de afstand een groote rol; onmogelijk
toch kan men een medicus verplichten op verren afstand een patienl
te gaan bezoeken als een ander gemeentearts in de onmiddellijke
nabijheid woont. Een eenvoudige oplossing, die hier en daar ook
reeds wordt toegepast, is deze dat de gemeente haar gemeente-
patienten op haar kosten laat inschrijven bij een bestaand zieken-
Íonds. Op deze wijze kan de vrije artsenkeuze volledig worden
doorgevoerd, vervalt het odium armenpraktijk, vervalt ook de íunctie
van armendokter in de armenpraktijk in de oude beteekenis. De
gemeerite heeÍt dan enkel een contröleerend arts aan te stellen, die
voor vaccinatie en doodschouw zorgt, die adviezen verstrekt aan de
gemeente, aan wien in bepaalde gevallen ook nog andere Íunclies
kunnen worden opgedragen, OÍ de ziekenfondsen hier bv. met het
ooÉt op het in het algemeen grootere risico op den duur bezwaren
zullen maken - tot nu toe deden zij dat niet voor zoover ons
bekend is - en oÍ er andere gebreken aan dit systeem verbonden
zullen blijken, zal de toekomst moeten leeren. Het heeÍt o.i. veei
aantrekkelijks. HandhaaÍt men het oude systeem, dan blijken er
aan de vrije arlsenkeuze verschillende bezwaren verbonden, die wij
hierboven uiteenzetten.

Ten slotte nog enkele woorden over een euvel, dat zich van
tijd tot tijd voordoet. Wanneer namelijk op een dorp zich een
medicus vestigt van een hetzij goddienstige hetzij politieke richting,
die daar tot nu toe niet vertegenwoordigd was, ziet men het ge-
beuren dat getracht wordt hem een gedeelte van de örmenpràktuk
te verschafíen. Men komt dan op voor het recht van de mirderheid
om een dokter van gelijke gezindheid te hebben. ln en buiten den
gemeenleraad ziet men dan soms minder gewenschte praktijken
toepassen. Uitdrukkelijk schrijven wij hier als onze meening neer, dat
het als incollegiaal beschouwd moet woíden wanneer een medicus
hieraan zijn medewerking verleent, oÍ - nog sterker - zich niet
ontziet te solliciteeren naar de Íunctie van gemeentegeneesheer,
terwijl er geen vacature bestaat.
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ZIEKENHUISPRAKTIJK

Terwijl tot voor 30 - 40 jaar een patient dikwijls niets dan tegenwer-
pingen maakte, wanneer de behandelende medicus hem opneming
in een ziekenhuis adviseerde, beleeÍt men het in den tegenwoor-
àigen tijd meer dan eens dal de patient verzoekt in een ziekenhuis
opgenomen te mogen worden, nog voordat de huisarts daartoe
eenige indicatie vindt. Een bewijs ervoor hoe de ziekenhuizen in
de waardeering van het publiek geÍezen zijn en welk een wel-
dadige, zegenrijke invloed ervan is uitgegaan. Het hooge peil

waarop het Nederlandsche ziekenhuiswezen staat, de uitstekende be-
handeling en verzorging welke de patienten in de meeste zieken-
huizen ondervinden en de oprichting van ziekenhuizen in tal van
kleinere centra, waar men in vroeger tijd niet aan de oprichting ge-
dacht zou hebben, zijn de oorzaak dat het groote publiek hoe
langer hoe meer waarde aan die instellingen is gaan hechten en
tot het inzicht is gekomen dat in verschillende gevallen het zieken-
huis het onontbeerlijke hulpmiddel is om de gezondheid lerug te
winnen, ln overeenstemming hiermede heeÍt ook de medicus het zich

tot stelregel gemaakt in moeilijke gevallen, hetz'rj de diagnose dan

wel de therapie betreÍíende, de hulp van het ziekenhuis in te
roepen. Hij kan dan daarb'rj twee wegen inslaan, óÍ zelÍ de be-
handeling in handen houden óÍ den patient naar een al dan niet aan

het ziekenhuis vast veÈonden specialist zenden.
ln aanmerking nemende dat in een ziekenhuis orde en regel

moeten heerschen, zal de arts, wanneer hij zelf den patient blijfl
behandelen, zich dienen te schikken naar de bestaande huisorde.
Zooals van zelÍ spreekt zal een verstandige ziekenhuisleiding harer-
zijds den behandelenden arts zooveel als eenigszins mogelijk is te-
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gemoetkomen en behulpzaam zijn. Hij van zijn kant dient le ver-
mijden het bezoeken van patienten gedurende het etensuur en de
rusttijden en zal, zoo het eenigszins mogelijk is, bij het vaststellen
van het tijdstip eener operatie acht slaan op de vrije tijden van
de zusters. Dat onheusch optreden tegenover het ziekenhuispersoneel
ten eenenmale onbehoorlijk is, behoeÍt geen betoog. Zoo 'is ook
het al te veel zich inlaten met patienten van collegae, die in de na-
bijheid van den eigen patient verpleegd worden, een bewijs dat er
nog wel eenige verbetering mogelijk is wat betreft een correct col-
legiaal optreden. Wanneer men gebruik maakt van de hulpmid-
delen op diagnostisch en therapeutisch gebied, welke het ziekenhuis
biedt, zal men dit doen met gepaste zorgvuldigheid en zuinigheid.
Ook dient men rekening te houden met het karakter van het zieken-
huis; een medicus die zich in geweten verplicht gevoelt over te
gaan tot de opoÍÍering van de levende vrucht zal deze operatie
niet verrichten in een Katholieke inrichting, waar dit nu eenmaal
ten strengste verboden is.

Al het vooraÍgaande geldt zoowel voor den huisarts zelÍ als voor
den niet vast aan de ziekeninrichting verbonden specialist, naar

wien de patient door den huisarts verwezen is. Andere verhoudingen

ontstaan, wanneer de ziekenhuisarts wel een vaste aanstelling heeít

en daardoor een zeker privilege tegenover zijn collegoe verkregen

heeft. Van specialistenzude is wel eens bezwaar gemaakt tegen die
vaste aanstellingen. Deze bezwaren kan men evenwel alleen in die
gemeenten als juist erkennen, waar geen gelegenheid is voor

'specialisten om hun patienten in een behoorlijk ander ziekenhuis

onder te brengen. Sommige specialisten zijn nu eenmaal voor een

aanzienlijk gedeelte van hun praktijk aangewezen op de hulp van

een ziekenhuis. Zou de aan een ziekenhuis verbonden specialist
met uitsluiting van anderen het recht hebben in een ziekenhuis te
opereeren in een plaats waar slechts één ziekenhuis bestaat, dan

zou een tweede specialist zich daar niet kunnen vestigen. Waar het

doel van een ziekenhuis is ten algemeenen nutte werkzaam te zijn,

heeÍt men het rechl te verlangen dat dit monopolie niet misbruikt
wordt en moet - met een weinig goeden wil is dit steeds mogelijk

- een weg gevonden worden, waardoor ook anderen dan de vast
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aangestelde specialisten kunnen werken in een aan behoorlijke
eischen voldoend ziekenhuis.

Van den kant van het ziekenhuis is de vaste aanstelling van

bepaalde specialisten, d,i. staÍvorming, een volkomen begrijpelijke
en ook volkomen geoorlooÍde maatregel. De ziekeninrichting draagt
een zekere verantwoordelijkheid voor de namens haar verleende
hulp. Haar voorkeur voor een bepaalden persoon, in wiens be-
kwaamheid en karakter zij vertrouwen heeft, is een zeer natuur-
lijke zaak. Ook moet zij iemand hebben op wiens hulp en aan-

wezigheid zij ten allen tijde rekenen kan. Van den kant van den
medicus is een vaste aanstelling in den regel een begeerenswaardig
bezit; bij vacature ziet men gewoonlijk dan ook een behoorlijk aan-

tal sollicitanten. Commercieel aangelegde besturen schromen niet
daarvan wel eens misbruik te maken door de salarissen beneden een
redelijk peil te drukken, daarbij vergetende dat goede krachten
daardoor noodzakelijkerwijze gedreven worden in een richting,
welke het bestuur liever niet ziet: het zwaartepunt van de werk-
zaamheid wordt dan gemakkelijk verlegd van het ziekenhuis naar
de particuliere praktijk, die het tekort aan ziekenhuisinkomen moel
aanvullen. Anderzijds dient de vastaangestelde ziekenhuisarts zich te
realiseeren dat de aanstelling op zich zelf een goodwill ver-
tegenwoordigt, die als een compensatie beschouwd moet worden
voor een bescheiden salaris. Deze goodwill bestaat zoowel in een

hoogere schatting door het publiek als in de mogelijkheid die het

ziekenhuis biedt om gemakkelijk wetenschappelijken arbeid te ver-
richten. ln oude tijden, toen de ziekenhuizen bekostigd werden uit.
fondsen voor de armen bestemd en meer verzorgingsinrichtingen
waren, kon er nog sprake van zijn dat de daarvoor verrichte
medische arbeid als philanthropie beschouwd werd en als zoodanig
óf niet 6Í zeer laag gehonoreerd kon worden; tegenwoordig, nu

alles zoo geheel anders is, heeÍt de ziekenhuisarts zeker recht op
een hooger salaris dan verschillende ziekenhuizen toestaan.

De rechtspositie van den ziekenhuisarls is lang niet overal
voldoende geregeld. Dit betreft minder de openbare instellingen,
waarbij een voldoende waarborg gelegen is in de mogelijkheid een

beroep te doen op een hoogere instantie, dan weí de talrijke par-
ticuliere, waarvan verschillende grootendeels oÍ geheel drijven op
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inkomsten uit de openbare kassen. Er zijn toch talrijke bestÈren,

regentencolleges oÍ hoe deze corporaties ook mogen heeten, die
geheel vergeten dat zij geen eigenaren van het ziekenhuis- zijn, te
vergelijken dus met een particulier patroon, maar enkel beheerders
in naam van anderen. Willekeur, persoonlijke anti- en sympathieën
hebben den doorslag gegeven en doen dit soms nog in be-
slissingen, .waarbij het bestaan van een medicus geheel en al op
het spel staat. Zoolang niet algemeen ingezien wordt dat in een
ziekenhuis den arts meer invloed op de leiding toekomt en een

onUeskundig bestuur oÍ màisch ondeskundig directeur dien in-
vloed niet waarborgt, zoolang men niet begrijpt dat fouten in het
beheer van een ziekenhuis nadeelen voor de patienten tengevolge
kunnen hebben en zoolang de Staat geen instantie schept, waardoor

een arts die zijn medische plicht tegen het bestuur in meerit te
moeten doorzetten, gewaarborgd is, tegen een aanslag op zijn be-
staan, zoolang zal de aan een ziekenhuis verbonden arts moeten
aandringen op een behoorlijke instructie, waarbij zijn rechtspositie
zooveel mogelijk gewaarborgd is, lieÍst met de mogelijkheid van een

arbitrale beslissing o.a. bij ongevraagd ontslag. ln de Centrale Com-
missie voor de .Beroepsbelangen heeÍt de Maatschappij een lichaam,

welks hulp zoo noodig ingeroepen kan worden.
Gewenscht is dat een medicus steeds de bestuursvergaderingen

bijwoont en niet alleen tegenwoordig is dan, wanneer het bestuur
dit nuttig oordeelt. Dit is niet''hoofdzakelijk in het belang van den
medicus, maar bovenal in het belang van het ziekenhuis zelf; bij
iedere beíissing toch kan een belang van geneeskundigen aard
betrokken zijn, wat voor buitenstaanders, als de meeste bestuurs-
leden zijn, niet zoo aanstonds duidelijk is.

Waar geen vrije behandeling door den huisarts in een ziekenhuis
is toegestaan, is deze genoodzaakt zijn patient aan den ziekenhuis-
collega over te laten, Dit schept vanzelÍsprekend verplichtingen.
De ziekenhuisarts dient onder alle omstandigheden zich te ont-
houden, hetzij door woorden, hetzij door gebaren van kritiek op de
daden van den huisarts. Ook vragen, die den patient er toe zouden
kunnen brengen zijn arts van eenigerlei verzuim te verdenken, be-
hooren nagelaten te worden; ook zonder kwade bedoeling kunnen
er in dit opzicht Íouten begaan worden, die den huisarts nader-
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hand onaangename oogenblikken kunnen bezorgen. lntegendeel is

het plicht van het ziekenhuis en van de daaraan verbonden medici
de samenwerking met den huisarls zoo veel mogelijk te bevorderen
en hem alle inlichtingen te verschaÍÍen die voor een latere be-
handeling nuttig kunnen zijn.

Hierbij een kleine wenk voor de ziekenhuisartsen: laat een huis-
arts die zich om inÍormaties tot het ziekenhuis vervoegt, niet lang
wachten. Gewenscht, oÍ beter noodzakelijk is verder, dat bij heÍ
vertrek van een palient de behandelende medicus schriÍtelijk op
de hoogte gesteld wodt van diagnose, verloop en therapie;
veilig is het dit rapport niet aan den patient mede te geven, möar
het rechtstreeks aan den arts te verzenden. Den huisarts op de
hoogte stellen van het tijdstip eener operatie is een beleeÍdheid
die gewoonlijk gewaardeerd wordt; vooral in twijÍelachtige en moei-
lijke gevallen kan dit waarde hebben. Nimmer verwijze het zieken-
huis een patient die door een huisarts gezonden is bij zijn ont-
slag naar een specialist; dit dient men in de ontslagmededeeling
aan den huisarts te adviseeren, die daarna naar beste weten kan
handelen. Ook dan wanneer de patient zelÍ specialistische be-
handeling na zijn ontslag verlangt, verwijze men hem naar zijn
huisarts om daarmede overleg te plegen. Om kort te gaan, de
ziekenhuisarts heeÍt alles te vermijden wat schade zou kunnen doen
aan het aanzien van en de achting voor den huisarts en daar-
naast ervoor te zorgen ilat de huisarts bij de uitoefening der praktijk
in het ziekenhuis een waaidevolle hulp blijÍt.

Van groot belang is het dat in het ziekenhuis zieklegeschiedenis-
sen van den patient worden aangelegd en geregeld bijgehouden.

Wat aangaat het reclame maken door een ziekenhuis, zoo mag
het besluur in geen geïal gebruik maken van den naam van eeD

oÍ meerdere der daaraan verbonden medici, Kunnen de zieken-
huismedici er invloed op uitoeÍenen, dan zullen zij goed doen het
bestuur er aan te herinneren dat een ziekenhuis geen handels-
onderneming is en dat reclame daarvoor zoowel wat aangaat vorm
als uitgebreidheid binnen bepaalde grenzen moet blijven. Streng
dient tegengegaan te worden het maken van reclame door het
verplegend personeel voor een medicus in het ziekenhuis waar

vrije artsenkeuze is. Speciaal een ziekenhuismedicus die hiervan
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op de hoogte is en stilzw'rjgend toelaat dat zijn persoon door zusters

tegenover de patienten van anderen in de hoogte gestoken wordt,
is streng te veroordeelen,

Enkele woorden mogen hier niet ontbreken over een minder
goede verhouding der medici in het ziekenhuis oÍ nog erger over
een latente oÍ openlijke vijandschap, die helaas in sommige zieken-
huizen voorkomt, Laat men toch in zulke gevallen bedenken, daÍ
een ziekenhuis een groot raderwerk is, dat alleen dan goed func-
tioneeren kan, als alle onderdeelen - en ook medici zijn hier
onderdeelen - glad en vlot zich verhouden. ln gevallen van ver-
schil van meening doet men goed zich wederzijds in het bijzijn van

een derden collega uit te spreken en naar een oplossing te zoeken'
Mocht dit onverhoopt niet gelukken, laat men dan de zaak aan den
AÍdeelingsraad voorleggen en zich van ganscher harte bij diens
beslissing neerleggen. Dit toch is veel beter dan mokkend te blijven
rondloopen.

ln de meeste ziekenhuizen van eenigen omvang geschiedt de
behandeling door assistenten onder toezicht van het hooÍd der
afdeeling. Feitelijk is hier gedeelde verantwoordelijkheid die uiter-
eard haar bezwaren meebrengt. De assistent draagt de volle ver-
antwoordelijkheid voor zijn handelingen enkel voor zoover ze niet
in opdracht zijn geschied. Gewenscht is het dat de cheÍ duide-
lijk met zijn assistenten afspreekt hoever hun bevoegdheid gaat.

Ten slotte de verhouding van den ziekenhuismedicus tegenover den
ziekenhuispatient. ln tegenstelling met den huisarts, die zijn patient
geheel kent, is de pas opgenomene voor den ziekenhuisarts een

vreemde, wiens vertrouwen hij moet trachten te winnen. Een eerste
vereischle daarvoor is dat men den patient -gelegenheid geeÍt zich

geheel en al uit te spreken en met al zijn kwalen en kwaaltjes vogr
den dag te komen. Dan vermijde men verder vooràl bij de visite
meer in het bijzijn van den patient over diens ziekte te zeggen
dan strikt noodig is, Vooral denke men eraan dat, dank zij de
populaire geneeskundige litteratuur, medische termen meer bekend
b'rj het publiek zijn dan men oppervlakkig meenen zou. Klachten
van den patient over de verpleging dienen steeds rustig aange-
hoord te'worden; in het bijzijn van den patient worde het per-
soneel daarover evenwel niet onderhouden.
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Het beroepsgeheim moet in het ziekenhuis evengoed als daar-
buiten gihandhaafd blijven, al levert dit wel eens moeilijkheden op;
de zusters dient er bij voorkomende gelegenheden op gewezen te
worden dat ook zij bij haar examen zich tot zwijgen verplicht heb-
ben. En zoo zij men ook indachtig aan de wel eens vergeten plicht
tot zwijgzaamheid van laboratoriumassistenten en administratieÍ per-
soneel. Met inlichtingen aan Íamilie zij men voorzichtig; nooit geve
men aah onbekenden teleíonisch eenige inlichting van gewicht over
een patient, wijl men nooit weet wie aan het andere einde der lijn
staat. Evenzoo ook nooit aan verlooÍden, want niet steeds is de
liefde bestendig van duur. Een goede regel is uitsluitend aan ouders,
eihtgenooten en kinderen volledige inlichtingen te verstrekken;
slechts bij ontstentenis van deze aan broeders en zusters.
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CONTROLEEREND ARTS EN KEUREND ARTS

Een functie, voor 40 jaar nog onbekend, maar thans van grool
belang geworden voor medici en arbeiders, is die van controleerend
arts. Door den groei van de sociale wetgeving, door de veranderde
verhouding van werkgevers en werknemers, door het meer inge-
wikkeld verloop der industrieele processen is men er toe ge-
komen de beoordeeling over de geschiktheid van een werknemer
tot arbeiden in andere handen te stellen dan in die van den
behandelenden medicus alleen.

Ongetwijíeld heeft een verzekeringslichaam het volste recht
deskundige voorlichting te verlangen om te beslissen oÍ het al

dan niet tot uitkeering zal overgaan. Gebruikmaking van dit recht
heeÍt evenwel voor den behandelenden arts gevolgen van ver-
schillenden aard gehad. Eenerzrjds is zijn werk - en dit geldt
speciaal voor de ziekeníondsartsen - niet veraangenaamd, want
geen medicus die voor zijn werk staat vindt het prettig als zijn
patient, zonder dat hij er zelÍ om gevraajd heeÍt, door een ander
collega voor controle bezocht wordt. Anderzijds kan de huisarts
zich hierdoor geheel beperken tot zijn eigenlijke taak, de behande-
ling. Al ligt het ook op zijn weg ervoor te waken, dat de zieke
of getroÍfene geen misbruik maakt van de hem door de ver-
zekerings-instelling verstrekte hulp, zoo is hij toch van een on-
middellijke controle daarop ontheven, wat hem zijn positie tegen-
over zijn patient vergemakkelijkt en hem ontheft van allerhand
schrijfwerk, voor iemand die het druk heeÍt een groote moeilijk-
heid. Daarbij komt dat de meeste huisdokters niet veel voelen
en ook niet geschikt zijn voor nauwkeurig administratief werk,
terwijl andere weer te toegevend zijn en tot elken prijs een con-
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Ílict met hun patient willen vermijden, daarom een oogje sluiten

bij gedragingen van een patient die zij eigenlijk niet geheel en al

kunnen goedkeuren. ln alle gevallen voelen zij zich - en zijn

dat ook inderdaad - in de eerste plaats de vertrouwensman
van den patient; onwillekeurig zullen zij geneigd zijn diens be-
langen zwaarder te laten wegen dan die der gehreenschap. ln theorie
mogen beider belangen niet in tegenspraak met elkaar zijn, in de
praktijk is hun eenheid dikwijls zeer moeilijk te bereiken; in elk
geval mist de medicus dikwijls de objectiviteit om oog voor deze
eenheid te hebben en deze beide belangen gelijktijdig te behar-
tigen, Daarenboven heeft het verzekeringswezen een geheel nieuwe
instelling van den patient tegenover de gemeenschap in het leven
geroepen. Het is voor hem een verleiding geworden zooveel moge-
lijk te trekken; de goeden natuurlijk niet te na gesproken. Con-
sideraties, die hij vroegeÍ tegenover zijn palroon misschien liet
gelden, voelt hij zeker niet tegenover de onpersoonlijke verzekering.
Aan het begrip ongeval geeÍt hij een angstwekkende uitbreiding,
waarbij soms alle begrip voor verzekerd risico zoek is; waarlijk
beschamend is het hoe hij nu en dan een oÍ andere omstandigheid
als ongeval bestempelt, terwijl er toch van een echt ongeval
geen sprake is. Ook de instelling tegenover het begrip herstel,

tegenover het genezen zijn is anders geworden. Nu het niet meer,

althans minder in zijn belang is het werk spoedig te hervatten,

staat men dikwijls waarlijk versleld hoe de vroeger vaak onver-
schillige, voor zich zelÍ harde werkman een overdreven gewicht
hecht aan een restje van een wondje dat hij heeÍt opgeloopen
en hoe groot zijn angst is dat de medicus hem te vroeg tot her-
vatting van den arbeid zal aanzetten; als er dan heelemaal niets

meer te constateeren valt, dan zal hij ,,het maar weer eens gaan

probeeren." Deze onwillekeurige en ongewilde gevolgen van op
íich zelf heilzame sociale maatregelen maken het dubbel wensche-

lijk dat de controle over arbeidsgeschiktheid in andere handen
gelegd wordt dan in die van den huisarts, die als hij goed huisarts

is tevens huisvriend zal zijn, maar juist daarom veel meer aan-
gewezen is op de behandeling van den patient dan op de zuiver

zakelijke onderhandelingen en beoordeelingen.

Voor een behoorlijk controle-onderzoek is noodig dat de arts
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rustig den tijd er voor neemt en den patient zoodanig onderzoekt,
dat alle aandacht gewijd wordt aan de verschillende klachten. Vaak

is daarbij niet overbodig een studie van de psyche van den patient;
juist daardoor bereikt men dat de patient ook in den controleerenden
arts vertrouwen leert stellen en hem niet, hoewel werkzaam zijnde
voor een lichaam dat belang heeft bij zijn spoedige tewerkstelling,
als zijn vijand beschouwt. De noteering van het gevondene in het
bijzijn van den patient kan in deze richting medehelpen en later den

controleerenden arts de verantwoording vergemakkelijken. Serieus

onderzoek en correct optreden is van het meeste belang. Ook het
vertrouwen van den behandelenden arts in den controleerenden
wordt aldus versterkt, wat de wederzijdsche verstandhouding niet

anders dan ten goede kan komen,

Tot de taak van den controleerenden arts kan het volgende
gerekend worden:
1 : het vaststellen bij een verzekerde van de aanwezigheid van

ziekte oÍ letsel ;

2 : het nagaan oÍ er arbeidsongeschiktheid bestaat met bepaling
van den vermoedelijken duur daarvan;

3 : controle op het opvolgen door den patient van de voorschriÍten
van den behandelenden medicus;

4 : eventueel het bepalen van de mate der blijvende invaliditeit.
Het genoemde onder 3 en 4 zal niet spoedig tot een 'conÍlict

met den behandelenden medicus leiden; dat onder 3 niet, omdat
de huisarts daarmede gebaat is en dat onder 4 niet, omdat bij
deze bepaling geen inmenging in diens arbeid geschiedt. Met het

eerste en tweede punt is het anders gesield.
Wanneer de controleerend geneesheer bij zijn eerste bezoek

geen enkele aÍw'rjking constateert en op grond hiervan den patient

aan het werk wil zetten, terwijl de huisarts, bekend met de voor-
geschiedenis van patient en Íamilie, voorzichtigheidshalve rekening
meent te moeten houden met de mogelijkheid van een zich nog niet
duidelijk maniÍesteerende aandoening, zijn meeningsverschillen
tusschen beiden niet uitgesloten. ln zulke gevallen is het de col-
legiale plicht van den controleerenden geneesheer den patient niet
aanstonds aan het werk te laten gaan zonder eerst den huisarts te
raadplegen. Daarbij zal het oordeel van dezen laatsle gewoonlijk den
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doorslag moeten geven, Wij erkennen echter dat de controleerende
geneesheer het recht heeft het risico van een tegenovergestelde
beslissing op zich te nemen en te adviseeren verdere uitkeering
van ziektegeld te weigeren. Zulk een beslissing mag hem niet ten
kwade geduid worden; wel is dit het geval als hij verzuimd heeft
overleg te plegen.

Bij het genoemde onder 2 verhoudt de zaak zich anders. De

controleerend geneesheer moet geacht worden geheel en al op de
hoogte te zijn van de eischen welke de arbeid aan den gewonden

werknemer stelt en daarom zal hij vaak beter dan de huisarts

kunnen beoordeelen het tijdstip waarop de patient aan den arbeid
zal kunnen gaan. Deze Íactor toch is een zeer belangrijke: met

dezelÍde aandoening kan de arbeider voor den eenen arbeid
geschikt zijn en voor den anderen niet. Zeker kan ook hier met het
oordeel van den huisarts rekening gehouden worden, maar een

overwegende beteekenis behoeÍt daaraan niet gehecht te worden. í81

Op- of aanmerkingen aangaande de behandeling door den huisarts

moeten tegenover den patient door den controleerenden genees-

heer in welken vorm ook vermeden worden; wij aarzelen niet om

dit zijn strikten plicht te noemen en een tekortkoming in dit
opzicht een ernstige Íout. Meent de controleur in het belang van

een spoedige genezing geen genoegen te mogen nemen met de
tot dusver plaats gevonden behandeling, dan is het de aangewezen

weg zich buiten den patient om met den huisarts in verbinding te
stellen. BlijÍt er een verschil van meening bestaan, dan dient het

oordeel van een derde ingeroepen te worden, die lieÍst met den

noodigen spoed een uitspraak doet. Bij de sociale verzekerings-
wetten is voor de noodigè rechtspraak gezorgd; particuliere maat-

schappijen zijn dikwijls rechter in eigen zaak, wat nooit goed
genoemd kan worden. Men dient toch den behandelenden en den
controleerenden geneesheer als twee volkomen gelijkwaardige
grootheden te beschouwen, waarvan ieder gelijk kan hebben, maar
waarvan ieder ook kan Íalen, De controleerende geneesheer heeÍt
vóór, dat hij door geen banden aan den patient gebonden is en

dus volkomen vrij staat; de behandelende geneesheer is veel beter
op de hoogte van de lichamelijke gesteldheid van den patient. De

controleerende geneesheer dient dus dan pas een advies tegen-
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overgesteld aan dat van den huisarts te geven, nadat hij met dezen
overleg gepleegd heeÍt; bij blijvend verschil van meening dient
er een beslissende instantie te zijn, lieÍst in den vorm van arbitrage.
De controleerende geneesheer zij speciaal bij kleinere bedrijfs-
vereenigingen, die geen adviseerend geneesheer hebben, waar

dus zijn rapporten beoordeeld worden door leeken, uiterst voor-
zichtig met zijn uitlatingen ten opzichte van de behandeling.

Bij de R,V.B. bestaat een bepaling dat de controleerende genees-
heer het recht heeÍt een patient op eigen gezag naar een anderen
medicus te verwijzen. Dit voorschrift moge aan de hand van de
door de Bank in de jaren opgedane ervaring te verklaren zijn,

geheel te billijken is het in dezen vorm niet; de goeden mogen
toch niet met de kwaden over één kam geschoren worden. Ook
in dit geval is noodig de uitspraak van een onpartijdige die gehouden
moet zijn de behandeling niet zelÍ op zich te mogen nemen. Ook
de controleerende geneesheer van de Bank kan zich vergissen.

ln zulk een geval is gemeen overleg te verkiezen door tezamen
het advies van een deskundige in te winnen. Gelukkig geschiedt

dit ook vaak; het ware evenwel te wenschen dat deze weg in
alle gevallen ingeslagen moest wórden, zoowel door de R.V.B,

als door particuliere maatschappijen.

ln een Engelsche ethische handleiding vinden wij den raad dat
de controleerende geneesheer den huisarts steeds van te voren
waarschuwt wanneer hij een patient gaat opzoeken, zoodat deze
daarb'rj tegenwoordig kan zijn. Een op zich zelÍ goed advies, maar

in de praktijk onuitvoerbaar; toch geeÍt het de richting aan waarin

onaangenaniè cóllegiale gevolgen der controle vermeden kunnen

worden. Zoowel voor de verzekeringsinstelling als voor den patient

is het van het grootste belang dat er een goede verstandhouding
bestaat tusschen de beide betrokken medici.

ïen allen tijde heeÍt de controleerend geneesheer het recht tot
den patient toegelaten te worden; een beletsel kan alleen
gevonden worden in het zeer zeldzame geval dat een bezoek
schade aan den patient zou kunnen toebrengen.

De behandelende arts is verplicht alle medewerking te verleenen,
opdat de controleerende arts zijn taak zoo gemakkelijk mogelijk
kan verrichten. Dat een enkele ziekenhuisdirecteur oï aÍdeelings-
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cheÍ principieeel hiertoe niet bereid is en den toegong lot een

ziekenzaal ontzegt aan den controleerenden geneesheer, is der-
halve aÍ te ketrren en niet te rijmen met een welwillende collegiale
verhouding,

Bij vermoeden van simulatie oÍ - wat meer voorkomt - van

aggravatie doet de controleerende geneesheer goeiJ door uiterst
correct en beleeíd bij het onderzoek te zijn, want juist in zulke
gevallen heeÍt men de meeste kans dat de patient later aanmerking
wil maken op den vorm vön het onderzoek. Vooral vermijde men

den patient te laten merken dat men hem wanlrouwt.
Als conclusie van het bovenstaande kunnen wij neerschrijven, dat

in het algemeen de controleerende arts zoo veel mogelijk voeling
zal houden met den huisarts buiten den patient om, terwijl de
huisarts zich zal moeten hoeden zijn medelijdend hart te veel
te laten spreken; onrechtmatig genoten ziekengeld is toch Íeitelijk
een dieÍstal, die de zegenrijke werking van de verzekeringswetten
in discrediet kan brengen.

ln het belang van den patient is het wanneer h'rj zoo weinig
mogelijk bemerkt van een verschil in opvatting tusschen den
behandelend en den controleerend geneeskundige; de iatrogene
neurose wordt anders zoo gemakkelijk in de hand gewerkt (zie
o.a. Mol: De wet als ziekteoorzaak, Haagsch Maandblad Oct. 1931).

Op het platteland, waar de gewenschte toestand: aÍzonderl'rjke
medidici die zich met de controle belasten, dikwijls nog niet goed
kan worden doorgevoerd, zoodat het zich niet laat vermijden, dal
de eene praktiseerende geneesheer de patienten van den ander
moet controleeren, trachte men bij minder goede onderlinge ver-
houdingen moeilijkheden te voorkomen door deze verhoudingen
zooveel mogelijk te ontzien, zoo noodig door van buurt-
collegae gebruik te maken. Hier toch bestaat velerlei aanleiding
tot wrijving; ook komt het voor dat iemand zich langs dezen weg
tracht in te dringen in een anders praktijk. l9l

Ten slotte nog een opmerking. Het kan van belang geacht wor-
den dat een controleerende arts niet alle voeling met de praktijk
verliest; een gedeeltelijke praktijk, bv. een particuliere ware hem
dus toe te staan,
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Voor de bijzonderheden van den jarenlangen strijd tusschen
medici en verzekeringsmaatschappijen verwijzen wij naar het artsen-
boekje blz. ó9. Te dezer plaatse willen wij alleen enkele punten
bespreken, die voor de ethiek van belang zijn.

Wanneer bij een patient tijdens een keuring voor een verzekering
een of andere aíwijking gevonden wordt, waarvan de drager blijkbaar
onkundig was, dan dient men dit niet aan den candidaat mede
te deelen, vooral niet wanneer hij nog kort te voren bij zijn huis-
arts geweest is. Wel waarschuwe men den huisarts en doe aan

hem verslag van het gevondene. Deze kan dan verder zich met
den patient in verbinding stellen en naar bevind van zaken
handelen. ln het algemeen is het aan te bevelen den patient niets

van het resultaat van de keuring te zeggen (de maatschap-

pijen eischen dit tegenwoordig zelÍs van hun keurende medici) en

als de candidaat vragen richt tot'den arts omtrent zijn gezondheid,

hem nadrukkelijk er op te wijzen, dat het resultaat van het onder-
zoek alleen aan de verzekeringsmaatschappij mag worden mede-
gedeeld. leder verzoek om behandeling wijze men beslist af, Dat

men zich ook hier te onthouden heeÍt van eenig oordeel over een
plaatsgevonden behandeling spreekt van zelf.

Men is verplicht de keuring naar zijn beste weten te verrichten
en alle gevonden aÍwijkingen aan de maatschappij mede te
deelen. Dit is in het belang van de maatschappij, maar niet in dat
van haar agenten, die daarom een strengen dokter niet gaarne hun

met veel nroeite aangeworven candidaten laten keuren. Voor
den betrokken medicus kan dit een schadepost worden; hij mag zich

daardoor evenwel niet laten weerhouden naar eer en geweten zijn

oordeel te geven.
Een eigen patient te keuren verdient in het algemeen geen aan-

beveling; aldus toch kan men in botsing komen met het beroeps-
geheim, soms over zaken, welke den candidaat zelÍ onbekend
zijn. Dergelijke keuringen weigere men daarom liever, hoewel toe-
gegeven moet worden dat dit in bepaalde gevallen, waarin de
patient om een ol andere reden aan zijn huisdokter de voorkeur
geeft, zijn moeilijkheden kan medebrengen,

Een enkele maal wordt door den candidaat gevraagd hem ten
zijnen huize te onderzoeken, niettegenstaande hij zeer goed in staat

61



is zich naar de woning van den medicus te begeven. Men ga

daarop niet in, alleen al niet omdat men anders zoo gemakkelijk
den schijn op zich laadt naar meerdere keuringen te streven door
bijzondere faciliteiten toe te staan. Men kan als motieÍ opgeven,
dat men thuis beter daarop is ingericht.

62



VESTIGING

De jonge arts, in het gelukkig bezit van het pas verworven arls-
diploma, staat voor een moeilijke keuze: zal hij zich aanstonds

vestigen, oÍ zal hij trachten assistent te worden, teneinde hetzij
zijn algemeene kennis te vermeerderen, hetzij zich in de een oÍ
andere richting te specialiseeren? Persoonlijke neiging en omstan-
digheden, ook wel het toeval, geven hierbij vaak de richting aan,

waarbij Íinancieele omslandigheden een groote rol spelen; als

specialist mag men toch in de eerste jaren zeker geen groot in-
komen verwachten. ln den tegenwoordigen tijd zijn goede assistents-

plaatsen ook niet steeds beschikbaar, zoodat jonge artsen maar zoo
spoedig mogelijk naar een eeni§szins geschikt oord van vestiging
omzien. Toch is dit niet de juiste weg. Veel valt te zeggen voor
het verplichte praktische jaar, zooals dat in Duitschland bestaat;
aan een pas afgestudeerde ontbreekt nog zooveel. Velen maken
gaarne gebruik van de mogelijkheid om tijdelijk de praktijk waar te
nemen van een medicus die vacanlie neemt; het is zoo'n uitstekend
middel om zonder de kans te loopen zijn repulatie voor goed
te bederven, de noodige ervaring in de praktijk en in den omgang
met patienten op te doen. Vooral op het platteland, waar men
geheel op zich zelf aangewezen is, leert het waarnemen den begin-
neling zich door moeilijke situaties heen te slaan en geeft hem het'
voor den medicus zoo waardevolle zèlÍvertrouwen, dat hem later
in zijn definitieve plaats van vestiging van onberekenbaar nut zal

zijn. Dan heeft men nog het waarnemen met recht van overname
van de pra'ktijk, een der veiligste wijzen om in steden praktijk over
te nemen. De vertrekkende medicus gaat bv. voor langen tijd op
reis, en hij die de praktijk zal overnemen is dan de waarnemer.
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Dit is een wijze van doen, die misschien strikt genomen niet door
den beugel kan, want er zit iets onwaarachtigs in, maar ze is in de
publieke opinie toch volkomen geoorlooÍd. Het zou in zulk een
geval beter zijn dat beide medici bv, een halÍ jaar tezamen
de praktijk uitoeíenden en de nieuweling aldus geleidelijk geintro-
duceerd werd. De omstandigheden zijn daarvoor echter niet altijd
even gunstig.

Een andere mogelijkheid voor een pas aÍgestudeerd arts, die
helaas slechts in beperkte mate bestaat, is eenige reizen te maken
als scheepsdokter. Op een goedkoope, gemakkelijke wijze ziet men
dan een groot stuk van de wereld, krijgt men indrukken, die het
geheele leven bijblijven en, last not least, komt men in aanraking
met verschillende tropische ziekten, iets waartoe op de college-
banken de gelegenheid veel te weinig bestond. Gegeven de in-
tensiteit van het tegenwoordige wereldverkeer geeÍt dit ook zijn
voordeel voor de latere praktijk.
Laat de íinancieele situatie het loe, dan is een korter of langer
verblilf in een oÍ meer buitenlandsche klinieken zeer aan te be-
velen.

Bezien wij nu het geval dat een jong arts zich ergens wil
vestigen en genoodzaakt is de praktijk van den grond aÍ op le
bouwen. Eenig kapitaal om het den eersten tijd uit te kunnen
zingen is daarbij noodig; ook het installeeren op zich zelÍ eischt
geld, zij het dan geen groote sommen; de meeste medici schaíÍen
zich veel te veel aan; men kan zich tot het meest noodige beper-
ken. Dan komt de keuze van gemeente en wijk. Er wordt rond-
gezien naar een plaats waar het nog niet,,vol" is; niet zonder
moeite wordt zulk een plaats gevonden en dan komt de keuze van
het huis. Lukraak temidden van andere medici te gaan zitten is altijd
een waagstuk, dat dikwijls mislukkingen meebrengt. Het publiek
heeft toch eenmaal zijn medicus, dien het vertrouwt en dien het
niet verlaat ten behoeve van een jong collega, hoe lofÍelijk diens
bedoelingen en voornemens ook mogen zijn. ln grootere steden kan

de jonge medicus zich het best vestigen in nieuwe, zich uitbreidende
stadswijken; de trek van het publiek daarheen geeít de kans op
een zich uitbreidende praktijk. Op het platteland zal men het
moeten zoeken in kleinere dorpen waar nog geen collega metter-

64



woon gevestigd is, ook al neemt dit aantal in de laatste jaren

sterk aÍ. ls men in de gelukkige omstandigheid de vrije keus te
hebben, dan geve men de voorkeur aan plaatsen, waar de onder-
linge verhouding der medici prettig en goed is; daar is het aanzien

der medici bij het publiek hooger en het werken aangenamer.

Moeilijk blijÍt de beslissing steeds, al zullen omstandigheden als
godsdienst, Íamilie en persoonlijke neigingen een rol spelen en
medetelpen de keuze in een bepaalde richting te leiden.

Bezwaren van anderen aard bestaan er voor medici die gedurendo

het eerste tiental jaren op het platteland gevestigd zijn geweest

en die, tegen den tijd dat voor het onderwijs der kinderen niet meer
alleen met de gewone dorpsschool kan volstaan worden, naar een

grooter cenirum willen verhuizen. Er is een zekere som over-
gespaard, voldoende om het eenige jaren in een slad te kunnen

uithouden, waaruit de noodzakelijkheid voortvloeit om in dien zelÍden

tijd ook een nieuwe praktijk te scheppen, wil de medicus niet in

groote Íinancieele zorgen komen. l-ukt dit niet makkelijk, dan

kan het gevaar dreigen dat door hem minder juiste manieren worden

aangewend om aan praktijk te komen.

Zoowel de vestiging in de stad als die op het platteland heeít
haar voor- en haar nadeelen. Op de verschillen uit een algemeerr

oogpunt behoeft te dezer plaatse niet ingegaan te worden. Wat
de geneeskundige praktijk aangaat, zit het groote verschil daarin,
dat op het platteland men veel meer de echte dokter is dan in de
stad, waar talrijke specialisten en ziekenhuizen klaar staan om de
noodige zorg aan den patient te geven. Voor hem, die graag zelf
optreedt, handig is en een zekere durÍ heeft, is zeker vestiging
buiten te verkiezen. Hij daarentegen, die zijn vak ook theoretisclr
bij wil houden en prijs stelt op wetenschappelijke voordrachten en
gemakkelijk verkeer met collegae, zal de voorkeur geven aan de
grootere centra.

Bij het zoeken naar een huis vestige men zijn keuze niet op een
aÍgelegen straat, waar weinig passage is: men bedenke toch dat
het naambord de eenige toegelaten reclame is, die een jeugdig aris

mag maken. En ook hierbij betrachte men eenvoud; geen naam-

borden van onbehoorlijken omvang of opvallend door vorm
of kleur, geen vermelding op het naambord van onjuistheden oÍ
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bijvoegingen die bestemd zijn om misverstand in de hand te werken.

Men denke bv. aan het zoo vaak voorkomende med. docts., dat
tegenwoordig, nu iedere arts med. docts is, volkomen overbodig
mag heeten en alleen verwarrend werkt. Was het niet wijlen Hector
Treub die zoo scherp deze bijvoeging een testimonium paupertatis
noemde als aanwijzing dat de bezitter van het praedicaat niet in

staat was den doctorstitel te verwerven? Ook het onbevoegd voeren
van dezen titel is ongepast.

Dan de inrichting van het huis: Persoonlijke neiging en smaak

zullen hierbij den toon aangeven. Vooral worde er op gelet dat
de wachtkamer behoorlijk dn eenvoudig, maar niet te kaal, vriende-
lijk, maar niet overdadig zij.

Het is geoorlooÍd door een advertentie in de plaatselijke bladen
zijn vestiging wereldkundig te maken; de advertentie mag bevatten
naam, woonplaats, spreekuren en teleÍoonnummer, eventueel het
specialisme. Men volsta ermede ze drie maal met een tusschenruimte
van enkele dagen te plaatsen. Bij de vermelding van het specialisme
schuilt soms een addertje onder het gras, want dit mag niet in te
veel bijzonderheden aÍdalen. Dit geldt ook voor het naambord;
zoo zijn ongeoorloofd vermeldingen als: stralentherapie, hoogtezon
en dergelijke. Bij twijíel richte men zich tot den voorzitter van den
AÍdeelingsraad oÍ tot de centrale commissie voor beroepsbelangen
van de Maatschappij. Verder is toegelaten den collegae ter plaatse
kennis te geven door een eenvoudige circulaire oÍ aankondigings-
kaart. Deze mag evenwel niet gezonden worden aan niet-medici oÍ
autorileiten, ziekenfondsen en dergelijke.

Na de vestiging is het om verschillende redenen noodzakelijk
kennis te gaan maken met de collegae ter plaatse, in kleinere
plaatsen met allen, in grootere met hen die in hetzelÍde stads-
gedeelle gevestigd zijn oÍ hetzelíde specialisme beoefenen. Zoo
is het ook gewenscht in kleinere plaatsen althans bezoeken af le
leggen bij medische autoriteiten als directeuren van geneeskundige
diensten, van ziekenhuizen, den geneeskundigen lnspecteur enz.

Waarschijnlijk komt men later met hen in contact, en het maakt
het latere werken zooveel gemakkelijker als er persoonlijk reeds
kennis gemaakt is. Deze bezoeken beschouwe men gerust niet
alleen als een beleeÍdheid, maar wel degelijk als afgelegd uit een
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oogpunt van welbegrepen eigenbelang. Men leert verschillende
plaatselijke omstandigheden en bijzonderheden kennen waarmede
men zijn nut kan doen als larieven, onderlinge hulp, vervanging en

dan: de goede onderlinge verstandhouding wordt er door bevorderd.
Op alle practiseerende medici, wien een bezoek gebracht wordt,
rust de plicht dit te reciproceeren. Door dit te verzuimen zou de
beginneling een weinig hoogen dunk krijgen van de gewoonlijk
gevolgde medische etiquette. Wat betreÍt het aÍleggen van bezoeken
door den jongen arts bij niet-medici, beperke hij zich daarbij tot
wat de burgerlijke beleeÍdheid eischt, d.i. in het algemeen tot zijn

naaste buren en in kleinere gemeenten ook tot plaatselijke autori-
teiten, met name tot den burgemeester. Door ze verder uit te
breiden kan hij gemakkelijk de verdenking van incollegialiteit op
zich laden.

Ten slotte nog een raad: Laat de pas gevestigde beginneling
niet le spoedig ontmoedigd zijn als de toeloop in de eerste jaren

niet is, zooals hij zich dien voorgesteld had. De ervaring Íeerl
dat menschen die op de hoogte zijn van hun vak en hun best

doen om op een eerlijke manier, dus ethisch geoorlooÍd, hun

patienten ter wille te iijn, er steeds komen: de een vroeger,
de ander later. En mocht de 'jonge arts dan ten slotte ten einde
raad zijn, laat hij dan eens gaan praten met .een ouder, ervaren
collega om te weten te komen of zijn optÍeden in alle opzichten
wel handig is, laat hij dus de oorzaak van den geringen toeloop in

de eerste plaats bij zich zelÍ zoeken en niet bij het publiek. De
gewone oorzaken van mislukking zijn toch dat men onhandig, niet
practisch is in den omgang met het publiek; dat men teveel
boekengeleerdheid aan zijn patienten ten beste geeft; dat men on-
welwillend, zelÍs lastig en moeilijk optreedt oÍ dat men door een
aangeboren traagheid zich niet genoeg moeite geeít. Men passe
in zulk geval het ,,medice, cura te ipsum" toe.

Voorzichtig zij de jonge medicus vooral met de van tijd tot tijo
opduikende advertenties, waarià door een of meerdere particulieren
een plaats aangegeven wordt waar zich een medicus kan vestigen.
Gewoonlijk is aan zulk een advertentie een steekje los, hetzij dat
men een reeds lang gevestigd medicus een hak wil zetten, hetzij
dat een of andere huiseigenaar zijn huis voor een behoorlijke oÍ
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ook wel onbehoorlijke som wil overdoen. Uitgebreide inÍormaties

bij medici en b'rj autoriteiten ter plaatse en ook bij het vesligins.
bureau der Maatschappij zijn onvoorwaardelijk in zulk een geval
noodig, wil men niet later voor onaangename situaties komen te
staan.
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NEERLEGGEN VAN DE PRAKTIJK

Wanneer de avond van het leven in het verschiet ligt en de
schemering zich voor den arts reeds op verschillende wijzen kenbaar

maakt, wanneer jonge collegae hem eerbiedig gaan groeten en
patienten die jaren lang de zijne waren zich van de hulp van een

dier jeugdige collegae gaan voorzien, dan is het oogenblik voor
den medicus gekomen om eraan te gaan denken van zijn praktijk

afstand te doen, Gelukkig hij, voor wien dit Íinancieel mogelijk is;

ongeÍukkig hij, die tot het einde moet blijven werken, ondanks
dat hij voelt dat zijn krachten verminderen en hij eigenlijk niet
meer besland is tegen de vermoeienissen van de praktijk. Niel
genoeg kan den beginneling er daarom op ge\,vezen worden
toch zoo spoedig als dit eenigszins mogelijk is door een of anderen
vorm van verzekering voor zrjn ouden dag le zorgen; het
gedwongen betalen van de verzekeringspremie gaat gemakkelijker
dan het vrijwillig sparen.

Het beeindigen van de praktijk op zich zelÍ is voor den arts
eenvoudig genoeg: een klein berichtje aan de patienten en het is

geschied. Voor de patienten is het minder eenvoudig: zij ver-
liezen een trouwen raadgever, die veel lief èn leed met hen

doorgemaakt heeÍt, iemand, dien zij ten volle vertrouwden, en
voor hem moeten zij op stel en sprong een plaatsvervanger zoeken.
Geen wonder dat bij zoo goed als ieder aÍscheidsbezoek van den
huisarts de vraag gehoord wordt: Wien moeten wij nu nemen,
dokter? Het is de plicht van den scheidenden arts als laatste
advies den patienten hierin behulpzaam te zijn. Gemakkelijk is dit
evenwel niet, want het eigenbelang van den arts kan in deze zaak
wel eens botsen met het belang van zijn patienten. Alleen toch te
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veranwoorden is het voor den arts een opvolger met volle gerust-
heid aan te bevelen, wanneer hij zelÍ, wanneer dit noodig mocht

zijn, door dien arts behandeld zou willen worden. lndien dit niet
het geval is, dan handelt hij onverantwoordelijk en doet hij niet
zooals van een behoorlijk medicus verwacht mag worden. Vandaar

dan ook dat het overdoen van een praktijk zooveel moeilijkheden
biedt, wanneer men met de ethiek op goeden voet wenscht le
blijven. Zoo dikwijls weet men toch zoo weinig van den opvolger
in spe en heeft men het middel van de advertentie te baat genomen
om den plaatsvervanger te vinden. Wanneer men dan in het
geval komt te verkeeren dat men geen opvolger die irr

alle opzichten voldoet kan krijgen, dan wordt de vertrekkende
gesteld tusschen zijn beurs en zijn geweten. Moge het laatste steeds
de overhand behouden!

Wanneer men zijn vertrek per circulaire aan zijn patienten mede-
deelt, hoede men er zich wel voor een eventueelen opvolger te
veel op te hemelen oÍ te groote reclame voor hem te maken; een
korte, eenvoudige mededeeling zij voldoende.

Eenige woorden moeten wij te dezer plaatse wijden aan de
associatie van den eenen medicus met den ander. Deze vorm van
gedeeltelijk overdoen van de praktijk is in Engeland (copartner-
ship) meer gebruikelijk dan bij ons. Toch zijn er in ons land nog
gevallen genoeg waar dit zeiker in overweging genomen kan worden,
daar er bepaalde voordeelen aan verbonden zijn, zoowet voor oen
paíient ars voor den arÍs. Wanneer om de een oÍ andere reden de
uitoefening van de geheele praktijk den medicus te zwaar wordt,
dan kan door het routinewerk aan een jongen collega over te
laten de medicus een veel rustiger leven krijgen, terwijl in ernstige
gevallen de patienten toch over de hulp van hun vertrouwden
raadsman beschikken. Alles komt hierbij op den persoon aan; het
is als in een huwelijk: ,,Drum prtife, wer sich ewig bindet, ob sich

das Herz zum Herzen Íindet". Men ga in geen geval zonder een
proeÍtijd een veeljarig contract aan. Naast wetenschappelijke standing
lette men vooral op punctualiteit en zin voor orde en regelmaat,
m.a.w. men moet op den man éón kunnen. Het mag niet iemand
zijn die een associatie gezocht heeÍt om een gemakkelijk leventje
te hebben.
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De voordeelen van zulk een associatie zijn vele. Steeds is er een
vervanger bij ziekte oÍ vacantie; men kan een wekelijkschen vrijen
dag nemen en de waarde van de praktijk blrjÍt bij aÍscheid oÍ
dood. Een co-partnership kan de praktijk vergrooten; men heeft
onderling steun, wat grootere zekerheid aan de praktijk geeÍt.
Waren er meer associaties, dan was er minder last van onaan-
gename concurrentie,

Over het financieele deel van een associatie is niet veel op te
merken, daar dat geheel van omstandigheden aÍhangt; veel van
wat in het volgend hooÍdstuk over overdoen van de praktijk gezegd
wordt, is ook hierbij van toepassing.
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OVERDOEN VAN DE PRAKTIJK

Een medicus kan eigenlijk zijn praktijk, dat zijn zijn patienten,

niet overdoen, want de patient is geen eigendom van den medicus.

Wel kan hij een overeenkomst sluiten ten aanzien van de introductie
in de praktijk. Ook al is de praktijk aan een ander overgedaan, zoo

blijít toch het recht van den patient onverkort om een raadsman te
kiezen, niet door zijn huisarts aanbevolen. ln geen geval mag de
vertrekkende arts dit zljn vroegeren patient kwal'rjk nemen. ln-
legendeel is hij verplicht, ook al heeÍt hij zijn praktijk overgedaan
aan A, toch collega B alle inlichtingen te geven die deze mocht
behoeven voor de verdere behandeling van een zijner vroegere
patienten. Niet luist is het dat men b'rj het overdoen van een
praktijk alle aanteekeningen lukraak aan zijn opvolger geeÍt; slechts
die notities mogen overgegeven worden die betrekking hebben op
patienten die verklaard hebben genoegen te willen nemen met
den aangewezen opvolger. Anders handelend komt men in botsing
met het beroepsgeheim.

ln het algemeen zijn wij geen voorstanders van het voor geld
overdoen van een praktijk, al zouden wij niet gaarne zoo ver gaan
dit ethisch ongepast te noemen. ln Engeland gaat men verder:
wettelijk is weliswaar het praktijk overdoen geoorlooÍd, maar hel
London College oÍ Physicians verbiedt het aan zijn leden; ook in
Duitschland is de verkoop van een praktijk niet toegelaten.20)
Daar het evenwel in ons land burgerrecht verkregen heeÍt, meenen
wij goed te doen rekening te houden met den bestaanden toestand
en geven daarom in het onderstaande eenige wenken, die mis-
schien van waarde kunnen zijn.

Doet zich een gegadigde voor, dan is men verplicht volledige
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opening van zaken te geven en de boeken over de laatste drie
oÍ vijÍ jaar over te leggen. Dit kan op bezwaren stuiten, daar de
vertrekkende medicus niet weet oÍ de aanvrager in alle opzichten
te verlrouwen is of trachten zal met de verkregen wetenschap
op onrechtmatige wijze zijn voordeel te doen. Een vertrouwd
tusschenpersoon, wien men de inzage geeft, kan dan in zulk een
geval instaan voor de juiste globale cijfers, zonder dat de aanvrager
alle bijzonderheden te weten behoeÍt te komen. De vraag waar het
gewoonlijk het meeste op aan komt is de grootte van de over-
neemsom, Een voor alle gevallen toepasselijke regel is hiervoor
van zelf sprekend niet te geven, daar de omstandigheden tezeer

kunnen uiteenloopen. Dikwijls wordt aangenomen de bruto op-
brengst van het laatste jaar oÍ nog beter het gemiddelde van de
opbrengst der laatste drie jaren. Wanneer de vertrekkende arts van

zijn opvolger eischt de overnöme van het huis, aulo, dure
instrumenten enz., dan kan dit zeker van invloed z'rjn op de koopsom
in verlagenden zin.

BetreÍt de overname de praktijk van een overleden collega en

geschiedt dit meer dan een maand na den datum van het sterven,

dan wordt minder betaald. Zoo kan ook billijkheidshalve met een
lager cijfer genoegen genomen worden als de introductie door
ziekte oÍ dood bekort wordt. Bij voorafgegaan deelgenootschap
betaalt men gewoonlijk meer, wat als regel wel gestipuleerd zal

zijn b'rj het aangaan van de overeenkomst.
Gedurende den tijd van de introductie kunnen de inkomsten en

uitgaven door beide partijen gedeeld worden, of de vertrekkende
arts kan zijn inkomsten behouden en zijn uitgaven betalen, terwijl
h'rj den opvolger een inkomen geeft gelijk aan dat van een waar-

'nemer. i

Volstrekt noodzakelijk is een duidelijke, goed door een deskundige
als bv. notaris of advocaat opgestelde overeenkomst. Die gevaar-

lijke mondelinge aÍspraken, in goed vertrouwen gemaakt, hebben
reeds heel wat ellende gebracht zonder dat nog bij een van

beide partijen kwade trouw in het spel behoeft te zijn. Verder kan er

niet genoeg op aangedrongen worden dat alle correspondentie,
contract enz. bij beide partijen goed opgeborgen en bewaard

worden en niet, wat ook voorkomt, als vodjes papier beschouwd
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worden.2l) De kosten van de acte en van de registratie moeten

door beide partijen gelijkelijk gedragen worden.
De wijze van betaling der koopsom dient onderling gecontrac-

teerd te worden; een goede regeling is: de eene helÍt te voldoen
bij het begin der introductie en de andere helÍt bij het einde daar-
van oÍ in enkele iaarlijksche termijnen.

Wanneer dan de overeenkomst van overname der praktijk in

kruiken en kannen is gekomen, heeÍt daardoor de scheidende
medicus zich verbonden zijn opvolger in alle opzichten bij zijn
patienten in te leiden en behulpzaam te zijn; bij slerÍgeval rust
deze plicht op de eígenamen. Het meest gewenscht is het dat
gedurende een niet te korten tijd men tezamen de praktijk doet.
ls dit om de een of andere reden niet mogelijk, dan heeÍt de op-
volger toch in elk geval het recht dat hij persoonlijk voorgesteld
wordtdoordenvoorgangeraande patienten. Vooral is dit van belang
bij het overnemen der Íixa: persoonlijke introductie bij autoriteiten,
corporaties, gestichten enz. is zeker noodig. Gewoonlijk gaan het
huis, instrumenten enz. ook over; maar dit is van secundair belang:
het voornaamste blijÍt de introductie in persoon.

Na het neerleggen en tegen een geldelijke vergoeding overdoen
van de praktijk is de medicus stilzwijgend verplicht zich in de
toekomst geheel te onthouden van allen mogelijken vorm van
praktijk in zijn vroegere woonplaats, dit laatste in den ruimsten
zin genomen. Het is goed, dat dit in het overnamecontract wordt
vastgelegd. Moeilijk is het een juiste plaatsbepaling te geven; het
moet evenwel zoo zijn dat, als hij niet voor goed zijn ambt neer-
legt, maar zich elders wil vestigen, de vertrekkende medicus dit
alleen daar mag doen waar hij voor zijn vroegere patienten slechts
met moeite te bereiken is. De goede trouw eischt dat dit voor
onbepaalden tijd geldt; het blijft zelís ook dan van kracht wanneer
de opvolger op zijn beurt de praktijk weer aan een derde heeÍt
overgedaan. De vertrekkende medicus heeÍt door het verkoopen
van zijn praktijk zich zelf de pas aÍgesneden ooit weer in zijn

vroegere woonplaats !e praktiseeren.22) Van zelÍ spreekt weer,
dat wanneer de opvolger geen bezwaar maakt, deze beperkende
bepaling vervalt.

Wij willen er nog eens den nadruk op leggen, dat, indien
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bij onderhandelingen over de praktijkovername de besprekingen
niet tot een resultaat hebben geleid, de gegadigde tot absolute
geheimhouding verplicht is van alles wat door die onderhandelingen
te zijner ke:rnis is gekomen, dat hij noch direct noch zijdelings
daarvan eenig gebruik mag maken, noch daaruit eenig voordeel
mag trekken.

Praktijk overnemen is steeds voor beide partijen een precair iets.

Eenerzijds geeft de scheidende medicus zijn levenswerk, want dat
is toch een praktijk die men zelÍ opgebouwd heeÍt, over aan een
ander van wien men nog maar moet aÍwachten hoe hij het
voort zal zetten. Anderzijds is soms het voordeel voor den
komenden man problematisch, wanneer in de plaats reeds een
ander gevestigd is, die in opkomst is en een goeden naam heeÍt,
oÍ wanneer zich gelijktijdig met hem op hoop van zegen een
nieuweling vestigt, die tracht op eigen risico een praktijk op te
bouwen. Men neemt dan iets over dat achterat een veel geringere
waarde blijkt te bezitten, en jaren lang moet de jonge medicus
zich oÍÍers getroosten om aan de eenmaal aangegane verplichting
te kunnen voldoen. Vooral zij men daarop bedacht bij het over-
nemen van de praktijk van een overleden collega, doordat in

dit geval geen introductie door den voorganger mogelijk is.

Praktijk overnemen is en blijÍt riskant: goed uitkijken is daarbij
de boodschap.
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WAARNEMEN VAN DE PRAKTIJK

De waarnemer dient den eigen medicus volkomen en in alle
opzichten te vervangen met dien verstande dat hij de waargenomen
patienten behandelt als waren het zijn eigen. Hij is dus verplicht
aan hen dezelíde zorg te besteden en hen dezelÍde zorgvuldige
behandeling te laten genieten die hij zijn eigen zieken geeft;
verder te gaan behoeft hij niet. Wanneer men dus, zooals in
steden gebruikelijk is, voor elkaar waarneemt en zelf geen ver-
lossingen doet, is men ook niet verplicht deze voor den aÍwezigen
collega te verrichten, maar wel behoort men dit bij de regeling
der waarneming mede te deelen. Als de aÍwezige medicus zijn
patienten bijzondere faciliteiten verschaÍt, bv. een avondspreekuur,
is de waarnemer niet verplicht aan hen des avonds advies te geven;
hij moet hen evenwel van dezelÍde voorrechten laten genieten als
zijn eigen patienten. Bij het waarnemen op een dorp, waar gewoon-
lijk de waarnemer een van buiten komend medicus is, wordt de zaak
anders en moet de waarnemer alle goede gewoonten en gebruiken
van den afwezige oveÍnemen. Hoewel dus het ethisch beginsel
vrij eenvoudig is, leert de praktijk maar al te dikwijls dat het waar-
nemen een lerrein is vol voetangels en klemmen, Een hetzij
in het bewuste hetzij in het onbewuste bij zeer velen zetelende
zucht naar gewin kan dan parten spelen, vooral wanneer de omvang
der prakt'rjk van den aÍwezige die van den waarnemer overtreít.
Zeker behoeÍt niet in alle gevallen, die na een waarneming een
minder aangenaam aspect vertoonen, een kwaad opzet aangenomen
te worden: goed waarnemen toch is een heele kunst. Vaak staat

de waarnemer voor menschen die hij niet kent en voor toestanden
die hij niet altijd aanstonds doorziet. Zonder het opzettelijk te willen,
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zonder daartoe zelÍs een poging le doen, komt men dan door z'rjn

gewone manier van optreden bij een patient meer in het gevlei
dan de aÍwezige collega. Te vermijden is dit niet, zoolang de men-
schen en dus ook de artsen van elkaar verschillen; een soms reeds
aanwezige latente zucht om van dokter te veranderen wordt dan
manifest. . . . en een nieuw collegiaal conflict is weldra aanwezig.

Heeft werkelijk de waarnemer geen enkele poging gedaan om den
patient van den ander aÍvallig te maken, heeft hij in alle opzichten
de praktijk op zijn gewone wijze uitgeoeÍend, dan kan hem geen
enkel verwijt treÍfen, wanneer de patient na eenigen fijd zijn lijË
arts ontrouw wordt en voor het vervolg den waarnemer kiest; men

neme daarbij in acht de restrictie vermeld aan het einde van de
voorlaatste alinea van dit hooÍdstuk. ln zulke gevallen doet men

het beste zich in het onvermijdelijke te schikken en het verlies maar

bij zijn reiskosten te tellen, hoe onaangenaam het ook moge zijn.

Wij zeggen evenwel uitdrukkelijk: geen enkele poging, wat in de
meeste letterlijke beleekenis genomen dient te worden. Daaronder

is dan ook te verstaan een handelwijze die men overbehandeling kan

noemen, dat is meer dan gewone zorg aan den patient deelachtig
te doen worden. Visites onnoodig lang rekken, overbodig onderzoek,
zonder noodzaak medicamenten of verband voorschrijven, - vooral
bij Íondspatienten die dit gratis krijgen - van geneesmiddel ver-
anderen zonder reden, kunstbewerkingen aanraden, die even goed
nagelaten kunnen worden, een tweede bezoek des avonds brengen
bij niet ernstige gevallen en tientallen andere knepen en kneepjes,
die een behoorlijk medicus dient na le laten. Vooral uit den booze is

het maken van op- of aanmerkingen over de voorschriften van den
aÍwezige. Ook noodzakelijke veranderingen in de therapie worden
slechts op zoodanige wijze aangebracht dat niet de schijn gewekt
worde alsof de vervangen arts een fout oÍ verzuim had begaan. Alles
wat met opzet daarbij gedaan wordt, om zich zelÍ in de oogen van

den patient boven den aÍwezige te verheÍfen, is minderwaardig en

stelt den vervanger bloot aan een klacht over incollegiaal optreden,
Men bedenke het toch wel: waarnemen is een zaak van vertrouwenl
de aÍwezige arts heeÍt zijn waarnemer uitgenoodigd, omdat hij over-
tuigd was dat deze zijn patienten niet willens of wetens hem aÍhan-
dig zou maken. Had hij het tegengestelde kunnen vermoeden, dan
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lrad hij zeker den waarnemer niet gevraagd. Niet alleen dus als
collega, maar ook als mensch dient de waarnemer dit vertrouwen
niet te beschamen. Bovendien, het is zoo dom en onverstandig
aldus een collega onder zijn duiven te schieten: men mag een zieltje
winnen, maar het vertrouwen in zijn persoon heeft men verspeeld,
niet alleen bij hem, dien men vervangen heeÍt, maar ook bij andere
collegae, wien zulks ter oore komt. En vertrouwen is iets dat zeer
moeilijk, zoo ooit, teruggewonnen wordt.

Verkeert men in omstandigheden dat men een plaatsvervanger

noodig heeÍt, dan kan men, als men den tijd heeÍt, (b.v. voor
waarneming gedurende een vacantie), iemand zoeken door een

advertentie te plaatsen in het TijdschriÍt voor Geneeskunde. Men
heeft dan zelÍ de keus. De meest gebruikelijke weg, ook de een-
voudigste en de snelste is dat men de hulp inroept van het bureau

van vestiging en waarneming van de Maatschapprj, een weg die
steeds aangewezen is als men plotseling, (b.v. bij ziekte), assisten-

tie noodig heeÍt. De voorwaarden zijn te vinden op blz. 198 van

het Artsenboekje 1934. Men weet precies waar men Íinancieel mee

aÍ is. ln de buitenpraktrjk is dit de gewone wijze van handelen.

De plaatsvervanger logeert in het huis van den te vervangen
collega en geniet er de verzorging van een gast.

Het wordt steeds als vanzelÍsprekend beschouwd, dat iemand die
voor een ander heeft waargenomen en daardoor inzage heeft ge-

kregen van den omvang van diens praktijk, van zijn inkomsten, van

de mogelijkheden van uitbreiding enz., daarvan geen misbruik mag

maken door zelf na de waarneming zich naast dien colleqa te gaan

vestigen. Evenals hij de patienten van zijn collega heeft te behan-
delen als waren het de zijne, evenzeer heeÍt hij ook de belangen
van diens praktijk te behartigen als ware het zijn eigen belangen.
ln lijnrechle tegenspraak daarmee zou het zijn als hij van het in
hem gestelde vertrouwen op zoo een unfaire wijze misbruik maakle
door de verworven kennis ten eigen nutte aan te wenden.23l ln-
'tusschen doet men goed bij vervanging wegens een ziekte, die den
indruk maakt een langdurige le kunnen worden, speciaal vast te
leggen, dat de waarnemer zich niet later ter plaatse mag vestigen
noch daartoe invloed op een anderen collega mag uiloeÍenen : een
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vestigingsverbod binnen een afstand van 20 K.M. gedurende twee
jaar bv.

Men is bevoegd een vervanger, die zijn plicht niet doet, weg te
zenden. Dit plichtsverzuim kan bestaan in het verwaarloozen van
patienlen, in het niet nakomen van een afspraak, in luiheid, in
drankmisbruik enz. Ook grove fouten kunnen een aanleiding zijn.

ln grootere plaatsen wordt gewoonlijk door de medici onderling
waargenomen: eenige medici komen overeen bij ontstentenis
elkaars praktijk waar te nemen. De regel geldt daarbij dat een
verzoek om waarneming niet geweigerd mag worden, tenzij bv. in

den druksten vacantietijd overbelasting van één waarnemer het
gevolg zou zijn; deze weigering dient dan behoorlijk gemotiveerd
te kunnen worden. Een dergelijke waarneming is alleen dan goed
mogelijk, als de onderlinge verstandhouding ter plaatse goed is.

Vroegtijdige onderlinge aÍspraken zijn daarbij zeer gewenscht om
teleurstellingen te voorkomen. Dan volgt een behoorlijke verdeeling
van de praktijk - vooral in de groote steden van belang - wat

het best volgens bepaalde stadsgedeelten geschiedt. Het gaat niet
aan dat dezelfde waarnemer van medicus A een wijk in het Noorden
en van collega B een wijk in het Zuiden te verzorgen krijgt, terwijl
hij zelf in het Oosten woont: een griepepidemie in de Augustus-
maand, zooals in 1918 het geval was, veroorzaakt dan de meest on-
aangename situaties. Den dag voordat de waarneming ingaat dient
de vervanger een lijslje te krijgen met de te maken visites en bij-
zonderheden, wat het beste mondeling toegelicht wordt, EventueeÍe
noodzakelijke opmerkingen'over spreekuurpatienten worden er bij-
gevoegd. Dan dient de aÍwezige duidelijk op zijn huisdeur aan te
geven wie hem vervangt en voor welk stadsgedeelte dit geldt, dus

niet te klein en niet zoo hoog aangebracht dat het onleesbaar is.

Dit behoort men ook te doen al heeÍt men per advertentie gepubli-
ceerd dat de doklersteleÍoon de waarnemers aangeeÍt: niet iedere
patient toch leest de courant en niet ieder heeft de beschikking
oveí een teleÍoon. Tijdens de waarneming noteert de waarnemer

alle door hem gemaakle verrichtingen met datum en bijzonderheden.
Dit lrjstje met vermelding van de data der nog te maken visites
en bijzonderheden over spreekuurconsulten dient in handen van den
collega te zijn vóór hrj zijn praktijk hervat. Al rnoge het dezen of

79



genen overbodig lijken, wij hebben toch het voorgaande eenigszins

uitvoerig geschetst, omdat het ons bekend is, hoe dikwijls uit
nonchalance tegen een en ander gezondigd wordt en herhaal-
delijk nauwgezette collegae de dupe worden van hun minder
conscientieuze vakgenooten.

De praktijkwaarneming onderling geschiedt gewoonlijk met gesloten
beurzen. ls er een groot verschil in diensten door den een en door
den ander bewezen, zoo kan een vrijwillige geldelijke belooning op
zijn plaats zijn, hoewel deze nimmer gevorderd mag worden. Ook
kunnen in zulk een geval onkosten welke de waarnemer heeÍt
moeten maken, bv. gebruik van een auto, vergoed worden.

Alle inkomsten tijdens de waarneming zijn dus voor den eigen
arts. Ook als de vervanging geschiedt door een collega met wien
niets was afgesproken, maar die hiertoe werd aangezocht en die
zich hiertoe bereid verklaarde, dient het honorarium door dezen
af- oÍ overgedragen te worden aan den afwezige, waarvan hem

dan aanstonds na zijn thuiskomst kennis dient gegeven te worden,
Zoo iemand heeft echter het volste recht den patient te verwijzen
naar de officieele waarnemers.

Het voorgaande sluit niet uit dat het billijk ken zijn dat bij lang-
durige waarneming, bv. bij ziekte, een Íinancieel arrangement ge-
maakt wordt. Wij zeggen uitdrukkelijk: krn zijn, daar in de meeste
ook dan nog waarneming met gesloten beurzen tusschen menschen,
die zich waarlijk collega noemen, de voorkeur verdient.

Veelal maakt bij onderlinge waarneming het honorarium voor
een verlossing een uitzondering op den regel dat alle inkomsten
worden overgedragen. Soms wordt het voor de helÍt, soms geheeÍ
door den wöarnemer getoucheerd. BU de gewone waarneming
echter, zooals die op blz. 78 werd beschreven, wordt de verlos-
kundige hulp niet afzonderlijk gehonoreerd; zij is in de vastge-
vastgestelde waarneemsom begrepen.

Een korte beschouwing is hier nog op zijn plaats over het geval
dat tijdens de waarneming de vervanger zoo in den smaak is

gevallen, dat hem bij thuiskomst van den eigen arts oÍ na aÍloop
van de ziekte gevraagd wordt ook verder in het gezin te blijven
praktiseeren, Een dergelijk verzoek dient onvoorwaardelijk en beslist

aÍgewezen te worden; toegeven zou een zeer incollegiale handeling
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zijn en de kans op een oÍÍicieele terechtw'rjzing in het leven roepen,
De oude regel van de Par'rjsche faculteit vatte dit zelÍs zoo hoog op,
dat een lid, dat zich schuldig maakte aan het verdringen van een
collega, van de rol der geneeskundigen geschrapt werd. Wenschelijk
is het in zulk een geval eens rustig de zaak met den vrager t3 be-
spreken en den afwezigen collega de hand boven het hooÍd te
houden; men bedenke daarbij wat voor nietigheden vaak over de
keuze van een arts beslissen en hoe dikwijls misverstand daarbij
in het spel kan zijn. Gewenscht kan het zijn - hoewel dit geen
aangename taak is - den collega van den inhoud van dit gesprek
op de hoogte te brengen; voor hem kan dan gelden: Un homme

averti en vaut deux. ln ieder geval kan de collega hieruit zien dat
men niet van plan is om hem onder zijn duiven te schieten. BIijft
de patient bij zijn voorkeur, dan moet ten minste een tijdruimte van
een jaar voorbijgaan, voordat men aan een boodschap in dit gezin
mag gevolg geven,

Bij het waarnemen voor een verlossing is uit den aard der zaak

de termijn van een jaar te kort. Men neme als regel aan dat bij
den eerstvolgenden partus de waarnemer niet als eigen behan-
delend geneesheer van patiente kan optreden. Als uitzondering

zouden w'rj willen toelaten gevallen, waarbij de eerstvolgende zwan-
gerschap meer dan bv. drie jaar na de vorige optreedt en de
patiente gedurende die periode den eigen obstetricus niet ge-
consulteerd heeft.
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o
HET CONSULT

De houding in een consult kan als een toetssteen voor de
medische collegialiteit beschouwd worden; weinig siluaties zijn er
in de praktijk, die in dit opzicht daaraan gelijk zijn. Het is gebeurd
dat een geschil ontstaan,is tusschen menschen, die elkaars persoon

steeds gewaardeerd hadden, nadat een onzalig uur hen aan

hetzelÍde ziekbed had samengebracht. Men behoeÍt zich daarover
niet te verbazen, De arts, gewend de alleenheerscher te zijn, de
man, in wiens doen en laten het volste vertrouwen gesteld werd,
wiens wil voor den zieke wet was, moet deze macht in eens deelen

met een ander. Speciaal is dit dan àoeilijk voor hem, als hij -
wat bv. bij een opgedrongen consult een enkele maal het geval
kan zijn - dezen terecht oÍ ten onrechte niet ziet als zijn meerdere,
Zoo ooit is het daarom bij een consult gewenscht zeer nauwkeurig

en stipt de medische etiquette in acht te nemen en den vorm in
geen enkel opzicht te verwaarloozen.

De aanleiding tot een consult kan verschillend zijn. De patient

of, wat gewoonlijk het geval is, de familie of een goede vriend .is

van oordeel dat het proces niet oÍ niet genoeg vooruitgaat. Dan

kan de medicus gewoonlijk het bekende: ,,twee weten er meer dan

één" hooren en de consulent wordt aangewezen, Verstandig de
medicus (speciaal de jonge) die het niet zoover laat komen en

wanneer de situatie er toe leidt, den patient vóór is door zelÍ tot
een consult te adviseeren. Een van de zijde van den patient of
diens omgeving uitgelokt consult heeÍt voor den behandelenderi arts

vaak een ietwat onaangename zijde; zoo gemakkelijk toch meent

h'rj er een wantrouwen in te bespreuren en au fond is het dit ook;
minstens genomen is het een gebrek aan vertrouwen. ls dit evenweÍ
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te verwonderen? De zieke heeÍt den arts aan zijn ziekbed geroepen
in het vertrouwen dat hij hem genezen zal; dit vertrouwen wordt
beschaamd, want hij voelt zich niets beter oÍ soms zelfs nog slechter
worden. Zouden wij medici in zulk een geval anders handelen ? Het
antwoord moet ontkennend luiden; gewoonlijk zouden wij zelfs nog

veel eeider een ander collega erbij gehaald hebben. Nooit kan

men het een patient ten kwade duiden wanneer voorgesteld wordt het
gevoelen van een tweeden medicus in te roepen. En toch, hoe dik-
wijls wordt in dit opzicht niet gezondigd! Hoe vaak is niet het
antwoord op zulk een soms op schuchteren toon gestelde vraag

het brute: ,,Vertrouwt U me niet meer?" Hoe veel malen wordt niet
het psychologisch inzicht in de geestesgesteldheid van een zieke

miskend, die, al is het einde niet ver meer, toch hartstochtelijk aan

het zoo zoete leven hecht! Zoo vaak speelt bij de aanvrage om
een consult de angst voor den dood een rol. Daarom: wanneer een

een ziekte langer duurt dan men dacht, wanneer men niet in alle

opzichten zeker is van zijn diagnose, wanneer een ingrijpen noodig
is dat men niet beheerscht, laat men dan liever te vroeg dan te

laat met een consult zijn. Maar ook wanneer men wel zeker is van

de diagnose, kan het soms aanbevelingswaardig zijn tot een consult
te adviseeren, namelijk wanneer men met groote waarschijnlijk-
heid een slechten aÍloop voorziet. Dit vooral in verband met de
gemoedsrust van de Íamilie, die later zich misschien ongegronde
venar'rjten zou maken, niet alles gedaan te hebben wat mogelijk ware
geweest. En al wordt er dan niet loe overgegaan, het aanbod zelf
wordt gewoonlijk zeer gewaardeerd. Wordt het consult wel
gehouden, dan zal heJ na den letalen afloop zeker de berusting
in het onvermijdelijke vergemakkelijken. Nooit is het den medicus
kwalijk genomen als een consulent tot dezelfde diagnose en therapie
kwam als de huisarts, maar wel heeft het menig medicus tot schade

van zijn naam en van zijn praktijk gestrekt dat hij niet oÍ te laat de
hulp van een collega in heeÍt geroepen. Men kan zelfs beweren dat
de wetenschap bij het publiek, dat men steeds bereid is tot een

consult over te gaan, wanneer de omstandigheden er toe leiden, de
reputatie van den betrokken arts ten goede komt,

Wanneer de behandelende arts en de consulent het tijdstip van

het consult aÍgesproken hebben, wordt dit door den eerste aan
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den patient medegedeeld, dit met het oog op de Íamilie, die
gewoonlijk dan gaarne thuis is. Het is natuurlijk gewenscht dat de
huisarts den consulent aan den patient voorstelt en hem ook vooraÍ
de noodige inlichtingen over den zieke verschaÍt. De huisarts

zorge er dus voor het eerst aanwezig te zijn bij een consult, en

mocht onverhoopt door toevallige omstandigheden de consulent er
vroeger zijn, dan wachte deze de komst van den huisarts af,

alvorens den zieke te zien oÍ te onderzoeken,
ln tegenwoordigheid van den patient late men alles na wat den

zieke zou kunnen doen begrijpen hoe men over het geval denkt.
Vooral is dit geindiceerd als de meening van den consulent op
eenig punt aÍwijkt van die van den behandelenden medicus. Niet
alleen uit een collegiaal oogpunt behoort dit zoo te geschieden,

rrlaar evenzeer in het belang van den palient, die uit halÍ
opgevangen en nog minder begrepen woorden zoo gemakkelijk
tot een verkeerde meening over zijn toestand komt.

Na het onderzoek plegen huisarts en consulent overleg in een
ander vertrek zoowel over hun bevinding als over hetgeen later
aan den patient zelÍ zal worden médegedeeld. Bij meeningsverschil
trachte men tot een overeenstemming te komen. Gelukt dit niet,
dan deele men dit den patient mede en geve men gezamenlijk den
raad een derde te raadplegen.

Na het consult moel de consulent zich van verder advies aan

patient en familie onthouden en het tijdstip vön een eventueel

volgend consult geheel aan den huisarts overlaten. Een misprijzende

uitlating of zelfs gebaar van den consulent over de behandeling

moet als zeer incollegiaal beschouwd worden. lntegendeel dient hij

z'rjnerzijds alles in het werk te stellen om het vertrouwen in den

huisarts hoog te houden oÍ te versterken, Ook al weer niet alleen

ter wille van den collega, maar ook in het belang van den patient

en z'rjn omgeving. Hieruit volgt ook van zelf dat de consulent er

zich van dient te onthouden iets anders voor te schrijven, wanneer
hij het met de tot dusver gevolgde therapie van den huisarts

eens is. Deze regel moet men ook al weer niet al te streng opvatten.
Dikwijls is ook de huisarts ingenomen met een kleine wijziging in

de voorschriÍten, omdat zii bij den patient nieuwe hoop en
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verwachting wekt. Alles hangt af van de wijze waarop de consulent
zijn advies inkleedt.

Wat aangaat den persoon van den consulent, men moet beginnen
met de keuze aan den patient over le laten, Gewoonlijk kaatst

deze dit terug door den behandelenden arts geheel daarin vrij
te laten. Wenscht evenwel de patient een bepaalden collega, dan

moet dit gerespecteerd worden, ook al sympathiseert men niet met
de keuze. Valt zijn keuze op den beoeÍenaar van een in dit geval

geheel niet in aanmerking komend specialisme, dan zal men dit
den patient moeten uitleggen, die dan als regel daarop niet zal

blijven aandringen. Reden tot een besliste weigering bestaat alleen

dan, wanneer een minderwaardig arts, of iemand in wien rnen
niet het minste vertrouwen heeft, genoemd zou wonCen. Moeilijker
wordt het, wanneer de naam van een homoeopaath genoemd wordt.
Ook dan zal men o.i. niet moeten weigeren, maar den patient er

van tevoren op opmerkzaam moeten maken dat men mogelukerwijs

niet met diens therapie zal kunnen meegaan.
Het honorarium van den consulent zal door dezen geheel zelÍ-

standig bepaald kunnen worden. De behandelende arts kan gerust

drie maal het bedrag van een gewone visile in rekening brengen;

het consult kost ook hem extra tijd. Van een humane opvatting
van het ambt getuigt het als de consulent in overleg met den huis-

arts, die de Íinancieele omstandigheden kent, zijn honorarium
berekent. Geëischt mag dit evenwel niet worden.
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HONORARIUM EN BOEKHOUDING

Accipe dum dolet, posl norbum medicur olel: Aanvaard het
honorarium vvanneer de patient nog lijdende is, want na de ziekte
verspreidt eeí dokter een onwelriekenden geur, Deze ware en

wijze woorden van den nog wijzeren HofÍmann in zijn Medicus
Politicus zijn helaas nog voor verschillende patienten van kracht.
Al dadel'rjk valt één ding hieruit te leeren, namelijk dat men beter
te vroeg dan te laat met zijn rekening kan zijn en dat de vroegere
gewoonte om éénmaal per jaar een rekening in te dienen in de
tegenwoordige omstandigheden verkeerd is. HalÍjaarlijksche reke-
ningen oÍ kwartaalrekeningen zijn verreweg te verkiezen en als men
in de gelegenheid is om contante betaling te erlangen, is dat nog
het beste. Er moge overdrijving schuilen in de boutade, dat het
verschil tusschen een jongen en ouden dokter daarin schuilt, dat
de jonge collega bloost als men hem vraagt wat men hem schuldig
is en de oude collega als men het hem niet vraagt, een kern van

waarheid is toch daarin aanwezig, want een jonge medicus, die de
verhouding tot zijn patient bovenal ideëel ziet, schrikt terug als hij
onverhoeds en openlijk aan den zakelijken kant er van herinnerd
wordt, terwijl een oude medicus bij ondervinding maar al te goed
weet hoe dikwijls de betaling vergeten wordt. Er zijn toch patienten
diehetgeheimbezittensteedsgratis medische hulp te krijgen door de
betaling eener jaarrekening een jaar uit te stellen en daarna naar
een ander huisdokter te verhuizen om dien gelukkig te maken. Men
vergete niet dat het laat indienen van rekeningen slechte betalers
schept en aanleiding geeít tot praktijkverlies. Vooral zakenmenschen
zijn erop gesteld op t'rjd, in elk geval spoedig na Nieuwjaar, hun
rekening te krijgen om hun balans af te kunnen sluiten. Verder
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komt er nog bij, dat laat indienen eigenlijk een zekere deloyaliteit
tegenover minder kapitaalkrachtige collegae is, daar men €en
Íaciliteit aan den patient geeÍt, die anderen niet bij machte z'rjn

evenzeer loe te staan. Spreekuurpatienten van één keer dienen
dadelijk te betalen en rekeningen voor bevallingen en operaties
kunnen aanstonds na aÍloop der behandeling gezonden worden.

Vooral voor jongere collegae geeft het uitschrijven der rekeningen
soms moeite, daar men aan den eenen kant niet te hoog wil rekenen
en aan den anderen kant toch gaarne dat wil hebben waarop men
aanspraak meent te kunnen maken. Het is daarom zoo wenschelijk
dat de Afdeeling een minimumtarief voorschrijÍt voor visite of con-
sult; dit kan een gids zijn voor jongere collegae en het is voor
hen een eerezaak zich daaraan stipt te houden. Wanneer dan dit
minimumtarieÍ voor kleine particulieren geldt, kan men voor den
middenstand í {r maal en voor de goed gesitueerden 2 maal dit
tarief rekenen. Men kan ook een omgekeerde redeneering volgen en

een maximum bepalen, waarop reductie gegeven wordt bv, 1, %
en r/s maal het maximum. Psychologisch is dan de verdediging van

het tarieÍ tegenover patienten die beknibbelen willen gemakkelijker.
Voor het spreekuur en voor huisbezoek op niet al te grooten
aÍstand kan men eventueel hetzelfde larief rekenen, daar voor
het advies betaald wordt en dit hetzelÍde blijft. Voor telefonische
adviezen kan men, mits daarvan geen misbruik gemaakt wordt, met

een lager tarief genoegen nemen; de tijd daaraan besteed is toch
gewoonlijk zeer gering. Eigenlijk is het tarieÍ per advies niet logisch,

daar dit de eene maal veel minder zorg en hoofdbrekens zal eischen

dan de andere maal; door de praktijk is het evenwel gesanction-
neerd en het is ook het gemakkelijkst in het gebruik. Voor visites
op speciale tijden en voor zeer langdurige visites kan men 1r/r
oÍ 2 maal het gewone tarieÍ berekenen, voor nachfuisites 2 oÍ 3

maal. Een eerste consult kan ook dubbel berekend worden, daar
dit vaak een volledig onderzoek vordert. Ook zat men bij visites
op grooleren aÍstand met dezen afstand rekening mogen houden
wegens het grootere tijdsverlies en wegens de kosten van het
veryoer. Bij behandeling van een tweeden patient bij dezelÍde
visite wordt de helÍt van het tarief extra berekend. Soms wordt
aÍzonderlijk gerekend voor het urineonderzoek. OÍ dit in rekening
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gebracht wordt hangt aÍ van den aard van het onderzoek: eischt
dit veel tijd, microscopisch onderzoek bv., en is de patient wel-
gesteld, dan is er niets tegen het in rekening brengen, ls dit niet het
geval, dan kan men het beschouwen als tot het gewone onderzoek
van den patient te behooren. Men kan ook kleine chirurgische
ingrepen, vaccinaties en dergelijke gevoegelijk exlra berekenen.
Het tarieÍ van de Rijksverzekeringsbank geeft voor de verhoqding
tot het gewone visitetarieÍ een goede handleiding, Wat het tarieÍ
voor bevallingen aangaat houde men zich aan plaatselijke ge-
woonten: een maatstaÍ kan zijn 20 tot 25 maal het bedrag eener
visite. ls de bevalling eenmaal door den medicus aangenomen,

dan is de patiente verplicht het honorarium ook te betalen als de
medicus pas na de geboorte komt; dit is billijk, want men heeÍt
weken achter elkaar zich beschikbaar moeten houden. Ook worden
de voorafgegane bezoeken voor onderzoek en contröle en het
vooraÍgegane herhaalde urineonderzoek b'rj een gezonde zwangere
niet berekend; zij zijn in het honorarium begrepen evenals de bij-
behoorende visites tot den tienden dag. De medicus is verplicht
voor goede vervanging te zorgen bij vacantie oÍ ziekte,

ln het algemeen rekene men bij het opmaken der rekening
behoorlijk, d.w.z. men trachte het juiste midden le houden. Men zij

niet le laag, want hij die zich zelÍ wat waard acht wordt ook door
anderen gewaardeerd. Aan de andere zijde vergete men niet de
waarheid van het oude spreekwoord dat een goed herder zijn

schapen wel scheert, maar niet vilt. Men aarzele daarom niet, als

de rekening, volgens tarieÍ opgemaakt, voor een bepaald gezin te
hoog zou worden, daarvan een grooter oÍ kleiner deel te laten

vallen, ook al komt men dan onder het minimurn tarief per visite;
men zou dan bij het cijfer de woorden ,,bij moderatie" kunnen

voegen, daarmede te kennen gevende dat men in dit uitzon-

Seringsgeval wel bewust het tarief laat vallen.
Een enkele maal wondt in de particuliere praktijk gevraagd om

het gezin tegen een overeengekomen bedrag te behandelen,
Vroeger geschiedde dit meer dan tegenwoordig, nu de ziekte-
verzekeringsmaatschappijen aan dien wensih in zekeren zin tege-
moet komen. Mocht het gevraagd worden, dan kan het gemiddelde
cijfer der jaarrekenigen der laatste jaren aangehouden worden, De
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reeds lang veÍouderde gewoonte om op de rekening alleen het
aantal der visites te vermelden en het te betalen bedrag aan den
patient over te laten moge in patriarchale tijden goed geweest zijn,
in den tegenwoordigen tijd zou dit een te groot risico meebrengen.

Wanneer den patient de rekening tegenvalt - en dit gebeurt
meer dan dat zij meevalt - en hij speciÍicatie vraagt, is de medicus
verplicht deze te geven. Om dit te kunnen doen moet de medicus
nauwkeurig alles genoteerd hebben, zoowel de gewone visites als
de extra's. Goed zal men doen bij iedere visite met een enkel woord
de ziekte en den voornaam van den patient te noteeren, teneinde
later hem te kunnen overluigen dat men werkelijk op een bepaalden
datum bij hem geweest is; er zijn weinig dingen die zoo gemakkelijk
schijnen vergeten te worden als de doktersvisites. Maakt de patient
aanmerking op het berekende bedrag per visite, dan kan men gerust
zeggen dat hij zich daarvan tevoren had kunnen overtuigen. Voor
den medicus is de aanvrage om speciÍicatie nooit aangenaam; er
spreekt een zeker wantrouwen uit tegenover iemand dien men wel
vertrouwt als het om het leven gaat, maar niet als het eenige tien-
tallen guldens betreft. De wederzijdsche verhouding wordt er
gewoonlijk niel door bevorderd. Wanneer na verstrekte speciÍicatie
eenmaal het eindcijÍer door den patient erkend wordt, behoeÍt men

geen vermindering toe te staan, behalve bij klaarblijkelijk onver-
mogen. Aan patienten, die van goeden wille zijn, maar momenteel
niet in staat zijn het geheele bedrag in eens te voldoen, sta men

toe dit b'rj maandelijksche afbetaling te doen; controle ten aanzien
van vergeetachtigen is dan weÍ noodig.

Patienten, die een half jaar na het indienen der rekening niet
betaald hebben, krijgen een tweede rekening; koÉ daarna kan men

gerust de kwitantie laten aanbieden. ln den tegenwoordigen tijd, nu

er in den handel zoo kort crediet gegeven wordt, zijn er enkelen
die ,,principieel" niet betalen voordat de kwitantie vertoond is.

Met rechtsvervolgingen zij men zeer spaarzaam; alleen öpeÈe
kwaadwilligen komen hiervoor in aanmerking en dan nog pas na

beraad. Bij voortgezette weigering toch is soms het eenige machts-
middel faillissementsaanvrage, wat niet graag van een medicus,
ook al is hij in het volste recht, door het publiek gezien wordt en
voor den medicus groote kosten en risico met zich kan brengen.
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Het onder alle omstandigheden te bewaren beroepsgeheim kan de
zaak nog compliceeren, daar op den medicus de bew'ljslast neer-
komt. Men diene eraan te denken dat doktersrekeningen na twee jaar

verjaren (art. 200ó B.W.). Wanneer daarna de patient onder eede

verklaart, dat het gevraagde bedrag betaald is, staat men machte-
loos. Het aantal der gemaakte visites wordt gewoonlijk niet
betwist, wel het berekende tarieÍ. Als vergelijkingsmateriaal
kan men dan de tei plaatse geldende tarieven bezigen. Een ander
verweer dat soms gevoerd wordt, is dat de patient betwist dat de
gemaakte visites werkelijk noodig waren. Hiertegenover kan gesteld
worden dat men dit dadelijk b'rj de behandeling had moeten zeggen.

Bij Íaillissement komt de medicus onder de gewone crediteuren;
alleen voor het honorarium voor de laatste ziekte is men preÍerent

schuldeischer; hoever het begrip ,,laatste ziekte" zich uitstrekt kan
een dubieus punt vormen. Veelal wordt aangenomen dat als kosten
der laatste ziekte alleen worden beschouwd de koslen van de ziekte,
waaraan iemand overleden is, zoodat men er bij Íaillissement niets
aan heeÍt.

Een aÍzonderlijke bespreking willen wij wijden aan de gratis hulp
door medici te geven. Allereerst de collegae en hun gezinnen
hebben recht daarop, met uitzondering van volwassen kinderen die
eigen inkomen hebben. Zoo is men ook verplicht aÍ te zien van

het honorarium bij een weduwe van een collega en haar gezin;

bij zijn eerste bezoek dient de medicus op de hoogte gesteld te
worden dat hij geroepen is in het gezin van een overleden collega.
Uit een oogpunt van hoÍfelijkheid wordt door enkele collegae
het niet vragen van honorarium uitgestrekt tot de naaste betrekkingen
van een collega, dus niet enkel tot echtgenoote en kinderen, maar

ook tot zijn ouders, broeders oÍ zusters; maar een usance is dit
zeker niet. Kosten, welke de behandelende medicus in boven-
genoemde gevallen moet maken, dienen hem vergoed te worden.
Staat de patient-medicus erop toch een rekening te ontvangen,
dan is er niet het minste bezwaar om aan dit verzoek te voldoen,

Het is een goede gewoonte pleegzusters tot wie men op
eenigerlei wijze in betrekking staat niet te rekenen. Ten opzichte
van vreemde verpleegsters is men geheel vrij.

90



Gratis hulp aan tandartsen en apothekers hangt geheel af van
persoonlijke verhoudingen; verplicht is zij in geenen deele. Als
regel kan men wederzijds een moderatie toestaan.

Een andere groep peÍsonen aan wie vaak gratis hulp verleend
wordt zijn de geestelijken, onverschillig van welken goddienst.
De oorzaak wordt gevonden in de vaak sobere levensomstardig-
heden en het motto is daarbij: Latijn betaalt niet aan Lat'rjn.

Met de verminderde Írequentie van de klassieke opleiding is ook
de waarde van deze woorden achteruitgegaan, vandaar dat de
meeste medici tegenwoordig niet het minste bezwaar maken aan

geestelijken een rekening te sturen. Eigenlijk is het beter, want
de patient voelt zich veel vruer. Evenwel zal men goed doen
zich in zooverre aan het oude gebruik te houden dat de rekening
binnen beperkle grenzen blijÍt.

Aan liefdadige instellingen, welke slecht b'rj kas zijn, rekene men

een zeer matig tarieÍ, bv. in den vorm van een vaste jaarlijksche

som, lnstellingen, welke over behoorlijke middelen beschikken, late

men volgens gewoon tarief betalen.
Volstrekt verkeerd is het wanneer universiteitspoliklinieken anders

dan aan minvermogenden gratis hulp verschaffen. Het moge dan

z'rjn in het belang van het onderwijs, in het belang der prakti-
zeerende medici is het zeker niet. Ten eerste wordt hun een con-
currentie aangedaan waartegen zij niet op kunnen en ten tweede

heeÍt men altijd de kans dat in een ziekenfondsstrijd de universiteits-
poliklinieken de plaats van de gevestigde specialisten innemen en
de actie van deze laatsten verlammen,

De boekhouding van een medicus dient geregeld bijgehouden te
worden; vaak komt dit neer op de echtgenoote. Gegeven evenwel
de minder aangename arbeid aan de administratie verbonden,
doet men verstandig, zoodra de prakt'rjk eenigen omvang heeft aan-
genomen, een vaste hulp voor de boekhouding te nemen. De

onkosten worden voor een gedeelte zeker genivelleerd doordat de
rekeningen vlugger uitgeschreven worden en men ten allen tijde
in staat is, bv. bij over'lijden of verlrek, de geheele rekening in te
zenden. Het gemakkelijkst wordt de boekhouding ingericht vol-
gens losbladig systeem, dat alphabetisch gerangschikt wordt; geheel
ingericht voor medici is dit in den handel verkrijgbaar.
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Sedert de laatste wetswijziging die den medicus tot boekhouding
verplicht dient men erop bedacht te zijn dat de Íiscus het recht
heeÍt openlegging van de geheele boekhouding te vorderen.
Teneinde daarom niet met het beroepsgeheim in conÍlict te komen,

verm'rjde men aanteekeningen, op de ziekte betrekking hebbende,
tusschen de eigenlijke boekhouding te noteeren. Ook kan men den
naam van den patient door een nummer aangeven; de sleutellijst
van deze nummers met de namen behoeft niet overgelegd te
worden,
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DE ARTS TEGENOVER
DE VROEDVROUW EN

DEN APOTHEKER,
DE VERPLEEGSTER

Er is een tijd geweest dat geneesheer en apotheker een twee-een-
heid vormden, dat de een zijn werk niet kon verrichten zonder de
medewerking van den ander. Dat was de aera van de simplicia, van

de lange, samengeslelde receptenr die soms voor het gereedmaken
een werkelijke kunstvaardigheid eischten. Die periode ligt meer dan

een halve eeuw achter ons; de laboratoria der grootere en kleinere
Íabrieken hebben den arbeid van den apotheker zeer vereen-
voudigd en gedeeltelijk overbodig gemaakt, Daarmede is een
wijziging gekomen in de verhouding tusschen beide amblsdragers;
de medicus is veel meer onaÍhankelijk van den apotheker komen

te staan dan vroeger het geval was. Het voorschrijven van genees-
middelen is 'daarmede ook veranderd en veel meer dan vroeger
adviseert thans de arts tot het gebruik van een of andere specialité,
die daarenboven soms even goed bij den drogist als bij den
apotheker te verkrijgen is. Men kan niet veel inbrengen tegen
dezen natuurlijken gang van zaken, Anders staat het er evenwel
voor, als de huisarts den patient leert zelÍ zijn drankje klaar te
maken door de verschillende ingredienten aan den patient le
noemen en uit te leggen hoe zij opgelost kunnen worden. Dit
is naar ons oordeel een niet-aanbevelingswaardige gester o.a,

omdat zij gemakkelijk aanleiding tot fouten geeft. Niet-apotheek-
houdende medici dienen zoo min mogelijk geneesmiddelen uit
eigen voorraad aàn een patient te verstrekken; ook ampullen
en dergl, schrijve men, behalve in spoedgevallen, op recept voor.
Men vermijde ten eenenmale het aanwijzen van een bepaalden
apotheker voor het gereedmaken van een recept, opdat niet de
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schun gewékt worde, dat een afspraak tusschen arts en apotheker
ten aanzien van het leveren van geneesmiddelen bestaal,
welke toch bij de wet op de uitoeíening van artsenijbereidkunde aan
den apotheker verboden is. Men lette wel dat dit niet geldt voor
het opdragen van een chemisch onderzoek aan een apotheker, daar
men hierbij zeer terecht de voorkeur kan hebben voor een bepaald
persoon. Verder vergete men niet de daarvoor in aanmerking

komende voorschriften van het ,,ne iteretur" te voorzien: de kans
op misbruik wordt anders zoo gemakkelijk geschapen.

Kritiek van den medicus op den pharmaceut is verkeerd. Wan-
neer men meent dat een voorschriÍt niet juist is afgeleverd, kan

men er in alle opzichlen mee volstaan den patient mede te deelen
dat men het medicament mede zal nemen en met den apotheker
erover zal spreken. Men vermijde evenwel te zeggen dat men
vermoedt dat in de apotheek een fout is begaan, gedachtig aan
het Íeit dat omgekeerd de apotheker meerdere malen genoodzaakt
is een medicus op te bellen met de vraag oÍ de dokter geen abuis
heeÍt begaan. Ook in dit geval blijft de patient onbekend met de
vergissing.

ln het algemeen z'rj men erop bedacht den apotheker het werk
te vergemakkelijken; dus allereerst leesbaar schriÍt; vooral ook
denke men er aan des nachts geen bewerkelijke medicamenten als

iníusen te ordineeren, Zoo ook schrijve men om öeconomische
redenen geen grootere hoeveelheden voor dan noodig zijn (dit
vooral te bedenken in de Íondspraktijk) en vermijde men de dure
middelen, wanner er daartoe geen noodzaak bestaat.

Over de verhouding van den arts tot de vroedvrouw kunnen wij
kort zijn, Het leven en laten leven is hier het punt waarop wij den
nadruk willen leggen, Het komt wel eens voor, helaas, dat de
medicus zich van het lot der vroedvrouw niet het minste aantrekt,
dat hij er niet alleen niets voor voelt mede te werken om haar een
behoorlijk bestaan te waarborgen, maar dat hij haar dit door unÍaire

94



concurrentie regelrecht lracht te ontnemen, Meer dan eens heeÍt
het geval zich voorgedaan dat de medicus een gelijk oÍ zelÍs lager

tarief dan de vroedvrouw voor een verlossing berekende, om daar-
door haar het bestaan onmogelijk te maken 2{1. Dat dit in alle

opzichten aÍ te keuren is behoeít geen betoog. Een dergelijke
houding tegenover iemand, die een gewichtig onderdeel van de
medische praktijk beoefent, voor wie de medicus geacht mag worden

als zoodanig een zekere belangstelling te gevoelen - als men het
begrip verwantschap te sterk uitgedrukt vindt - is allerminst op
zijn plaals. Een evenzeer aÍkeuringswaardige houding is het, wan-
neer een medicus bij een bestaande vacature tracht de benoeming

van een vroedvrouw tegen te werken onder het motto dat hij
zelf meer bevoegd is en het beter doet dan een vroedvrouw.

Zoowel de medicus als de vroedvrouw hebben ieder hun

beteekenis in de verloskundige praktijk 25f. De medicus heeÍt uit-
gebreider kennis en uitgebreider bevoegdheid; in moeilijke gevallen

is hij de öangewezen man, zoowel dus bij complicaties tijdens de
zwangerschap als bij die bij den partus. De medicus mag dus op
het recht aanspraak maken, dat hij bijtrjds gewaarschuwd wordt.2óf
Geschiedt dit onverhoopt niet, dan mag hij zeker de vroedvrouw
op dit verzuim opmerkzaam maken, doch hij dient dit te doen op
humane wijze en nooit in het bijzijn van een patiente. Evenzoo

mag nooit een uitgebreide ruptuur een aanleiding worden tot een
geringschattende terechtwijzing aan de vroedvrouw bij het ziek-
bed van de patiente.

B'rj een normalen partus - en de ziektegevallen blijven de uiÈ
zonderingsgevallen - is de vroedvrouw in alle opzichten op haar

plaats; het leiden' van den normalen partus is haar volkomen toe-
vertrouwd. Zeker zullen er steeds enkele patienten blijven, die
vrouwelijke hulp boven die van den man preÍereeren, andere
wie haar aanwezigheid rust geeft: de vroedvrouw heeÍt in het
algemeen minder haast dan de dokter en heeÍt daardoor meer

tijd beschikbaar om haar patienten in de moeilijke uren bij te slaan.

Maar in het algemeen zal de werkkring van de vroedvrouw

z'rjn begrenzing vinden in de Íinancieele situatie van het publiek.

De medicus blijft uiteraard door zijn grootere kennis, ook op de

terreinen buiten die der zwangerschap gelegen, door z'tjn ver-
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mogen medicamentéus, technisch, operatief in te grijpen, een
grooten voorsprong op de vroedvrouw hebben, die ook in de
eischen welke hij aan de belooning voor zijn diensten stelt - en

behoort te stellen - tot uiting komt. De natuurlijke toestand is dus

deze, dat de beter gesitueerde patienten de verloskundige hulp van
een medicus inroepen, terwijl de vroedvrouw het veld harer werk-

zaamheid bovenal onder de eenvoudige lieden vindt.
Zoo hebben medicus en vroedvrouw elk hun eigen terrein en

hun eigen beteekenis. Zij hebben elkaar noodig. De vroedvrouw

niet alleen den medicus, m6ar ook de medicus de vroedvrouw,
want waar zij ontbreekt heeft de arts in het algemeen een veel te
vermoeiend leven, dat hem vroeg doet slijten, De medicus is daarom
verplicht de vroedvrouw geheel in haar waarde te lalen en haar

te respecteeren; hij moet voor haar belangen voelen en zoo noodig
deze verdedigen. De tuchtrechtspraak werkt in analoge richting; de
colleges zijn gedeeltelijk uit dezelíde personen samengesteld als die
voor de rechlspraak over artsen en de jurisprudentie wijst er op dat

aan haar stand analoge eischen worden gesteld als aan dien der
aÉsen, 27f Wanneer bevoegde beoordeelaars als artsen het voor-
beeld geven, dan zal ook het aanzien der vroedvrouw stijgen,
waarop zij door haar verbeterde opleiding recht heeft.

ln den cursus over ziekenverpleging, welke aan de leerling-verpleeg-
sters voor het diploma A gegeven wordt, besteedt de docent ge-

woonlijk ook de noodige aandacht aan hare verhouding tot den arts.

De leerlingen wordt er op gewezen dat zij moeten zijn de hulp
van den arts zonder dat zij in eenig opzicht mogen trachten diens
plaats in te nemen. Uitdrukkelijk wordt haar ingeprent dat zij

haar eigen meening het stilzw'rjgen hebben op te leggen, wanneer
deze verschilt van die van den geneesheer. Voldoende wordt de
leerling-verpleegster dus duidelijk gemaakt, dat zij de lweede is

en de arts steeds belast is met de leiding aan het ziekbed, Wil
dit evenwel zeggen dat een arts geen rekening heeft te houden
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met de meening van een verpleegster over zijn doen en laten?

Zeker niet, en een verstandige geneesheer zal steeds gaarne de
aandacht schenken aan wenken hem door een verpleegster ver-
schaÍt,

Hier begint evenwel de moeilijkheid, daar men voor het Íeit
staat dat het publiek vaak de deskundigheid van een verpleegster
overschat en deze door haar voortdurende tegenwoordigheid bij
den zieke een grooten invloed op hem krijgt. Heeft men dan te
maken met een verstandige verpleegster, die een goeden kijk op de
psyche van den patient heeft, dan zal zeker gaarne een advies van

iemand die den geheelen dag om en bij den zieke is aanvaard

worden. HeeÍt men daarentegen te doen met een eigenwijs per-

soontje, dat zweert bij één uitverkoren medicus ter plaatse en de rest

der faculteit met een zeker dédain beschouwt, dan wordt de
situatie er niet gemakkelijker op; veel tact en beleid is in zulke

gevallen noodig om het niet tot een uitbarsling te laten komen.

Gewoonlijk is het het beste zulk een verpleegsler eens bij zich te
laten komen en haar rustig onder het oog te brengen dat zij haar

eigen carrière schaadt, wanneer zij blijken geeft de haar loekomende
plaats niet te beseÍÍen. Bij herhaling der Íeiten is men volkomen
verantwoord, ja soms zelís gedwongen, er bij de Íamilie op aan te
dringen de verpleegster door een andere te vervangen,

ln het gebed van Maimonides (Rabbi Moses ben Maimon, 1135-

1204, lijfarts van den KhaliÍ Salah-ad-Din te Cairo) komt al voor:
,,Verban van hun ziekbed alle kwakzalvers en het leger van raad-
gevende bloedverwanten en eigenwijze verpleegsters, want het is

hardvochtig volk, dat door zelÍoverschatting de beste bedoelingen
der kunst verijdelt en de schepselen dikwijls ten grave voert."
OngetwijÍeld kende deze lijíarts nog niet den zegenrijken invloed van

de ontwikkelde verpleegster; anders zou hij haar niet met kwak-
zalvers en met het leger van bloedverwanten in één adem genoemd
hebben. Deze aanhaling zou daarom ook onzerzijds een groote on-
vriendelijkheid aan haar adres zijn, een miskenning van haar
voortreÍfelijk werk aan het ziekbed, van haar kundige assistentie, van

haar dikwijls bewonderenswaardige toewijding, ware het niet dat
het woordje ,,eigenw'1js" er aan toegevoegd was.

Een eigenwijze verpleegsïer bederÍt de waardeering voor haar
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corps. Zij is een last voor den medicus, - maar dat is het ergste
niet -, zij is een gevaar voor den patient. Het is voor den medicus
niet prettig, maar verder niet belangrijk, dat hij in zijn dokterseer
gekwetst wordt, maar het is wel van gewicht dat voorkomen wordt
dat de verpleegster topzwaar zou worden door haar verpleegsters-
kennis, dat zij niet naar de inzichten van den medicus, maar naar

eigen inzichten zou handelen, en dat niel wegens majesteitsschen-
nis, maar omdat iij daarmee een verantwoording op zich zou
nemen die zij niet kan dragen. De medicus kan nu eenmaal door
zijn kennis een grooter veld overzien; hij moet de cheÍ zijn, zij
heeÍt zich te voegen.

De arts blijve in zijn verhouding tot de verpleegster steeds

correct, ook al laat hij, zoo dit noodig mocht zijn, voelen dat hij
boven de verpleegster staat. Van den aanvang der ziekte aÍ vermijde
de arts alle Íamiliariteit en alle opmerkingen over eigenaardigheden
of karakterfouten van den zieke; strikte zakelijkheid is het beste.
Steeds geve men duidelijk zijn voorschriÍten op en aarzele niet
deze desnoods op schrift te zetten teneinde alle misverstand te
vermijden. Verzuimen van de verpleegster bespreke men met
haar onder vier oogen en steeds vermijde men de geringste
aanmerking op haar handelingen in het bijzijn van den zieke of
diens Íamilie; het eene woord lokt anders zoo gemakkelijk het
andere uit. Raadzaam is het daarom dat de verpleegster den dokter
na zijn bezoek tot aan de huisdeur begeleidt; men spreke dan echter
niet le lang met haar, daar dit weer wantrouwen bij den zieke
kan wekken en hij er onwillekeurig toe komt te denken dat de
dokter dien t'rjd wel aan hem had kunnen besteden.

Een aÍzonderlijke plaats in de verpleegslerswereld neemt de
wijkverpleegster in. Dank zij den zegenrijken arbeid van de ver-
schillende kruisvereenigingen is deze vooral op het platteland een
haast onmisbare hulp voor den medicus geworden, die haar eigen
plaats ten volle verdient. Evenwel ook zij dient op haar plaats te
blijven en niet in die van den medicus te treden. Op het gebied
der wijkverpleging, vooral in het gezin van den minvermogende,
is een vruchtbare samenwerking van medicus en verpleegster moge-
lijk, die echter nog meer dan in de particuliere verpleging tact
van beide zijden eischt. De medicus zorge er zelÍ voor dat hij de
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leiding in handen houde, in de eerste plaats door zijn activiteit.
Het gevaar is groot dat hij veel te veel aan de zuster overlaat,
dat hij om den afstard, uit gemis aan tijd, uit gemakzucht, soms

ook uit onverschilligheid de zuster de vrije hand laat, waartoe bij
chronische aandoeningen als verlammingen na beroerte, ulcus

cruris, misvormingen van het skelet, chronisch rheuma, oorettering

-er zijn eÍ nog veel meer te noemen - zoo licht aanleiding is.

De medicus blijve ook in zulke gevallen zich telkens op de hoogte
houden. Dat is niet enkel op zijn plaats tegenover den patient,
maar evenzeer tegenover de verpleegster, Gebeurt dit niet, dan zal

de verpleegster óÍ onverschillig worden, ól zi) zal op eigen houtje
gaan dokteren. Er zijn in de laatste jaren enkele gevallen van dien
aard gesignaleerd geworden, waar de wijkzuster een ,,spreekuur"
er op nahield en daar adviezen uitdeelde. Natuurlijk aarzele
men in zulke gevallen niet dadelijk in te grijpen en wanneer op-
merkingen bij de zuster zelve geen efÍect sorteeren de betrokken
Vereeniging die haar heeÍt aangesteld en die haar eenige zelÍ-
slandige behandeling der patienten op straÍÍe van ontslag heeft te
verbieden, desnoods zelÍs den lnspecteur der Volksgezondheid op
haar handelingen opmerkzaam te maken. lntusschen beter is te
zorgen dat het nooit zoover kan komen.

Nog grooter moeilijkheden zijn hierin gelegen dat het, nog veel
meer dan aan het ziekbed van een particulieren patient, de zuster

hier dikwijls moeilijk zal vallen volkomen con amoÍe enkel uitvoeren-
de macht van den wil van den medicus te zijn. Het dagelijksch con-
tact tusschen medicus en zuster ontbreekt hier;het is een toeval als
ze elkaar aan het ziekbed treÍÍen, de zuster krijgt haar eigen kijk
op de dingen, treedt in een eigen persoonlijke betrekking tot den
patient. Wanneer zij het zich niet telkens weer opnieuw bewust

maakt dat zij trouw heeft te zijn aan den medicus, dan is het gevaar
van beinvloeding van den patient in een richting, die aÍleidt vary

het volkomen vertrouwen van den patient in zijn aesculaap, zeer
groot.

Als regel zal de wijkzuster patienten van verschillende doktoren
te behandelen hebben. Ook hierin liggen gevaren voor moeilijk-
heden. Het ligt loch voor de hand dat zij den eenen medicus
hooger zal schatten als dokter en als mensch dan den ander.
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Hiervan niets aan haar patienten te lalen merken is een moeilijke
opgaaÍ. De eenige mogelijkheid om den wagen recht te houden is

dat de medicus bij haar den indruk wekt van samenwerking, van

kameraadschap. Hij bespreke zoo noodig en zoo mogelijk met haar

het geval, de behandeling, zijn bedoelingen, de reden waarom hij

er op gesteld is zóó te doen en niet anders, zijn verwachtingen.
Dit kan geschieden zonder dat zijn autoriteit in het minst daardoor
geschaad wordt. lntegendeel, geschiedt dit op de juiste wijze, dan

zal die er door worden gesterkt. Hij verlieze dus niet het contact
met haar uit het oog en beschouwe haar niet als dienares, maar

als hulp. Zij is dat ook inderdaad door haar praktische ervaring
op het gebied der verpleging, door haar veelvuldig contact met

den patient, door haar vrouwelijke tact en hulpvaardigheid die
dikwijls niet enkel den patient maar het geheele gezin ten goede
komen, door haar blik op de maatschappelijke nooden, voor de
verzorging waarvan zij dikwijls de aangewezen lusschenpersoon is.

Lukt het den medicus het vertrouwen niet enkel van zijn patient,
maar ook van zijn wijkzuster te winnen, dan kan de samèirwerking
tot een groot gemak voor den medicus en tot een groote bevre-
diging voor de wijkzuster worden, Lukt de samenwerking niet, dan
zullen zij elkanders leven verbitteren.

Ten slotte een raad aan jonge medici: Waar de verpleegkunde en
de verpleegkunst wegens den grooten omvang der andere leer-
stof als een quantité negligeable bij het universitaire onderwijs
beschouwd moeten worden, is het zoo raadzaam voor den jongen

arts zich daarvan tenminste theoretisch op de hoogte te stellen.
Verschillende leerboeken staan hem daarbij ten dienste. Kan men
zich in een ziekenhuis eens met de praktijk der ziekenverpleging
vertrouwd maken, dan verzuime men dit niet, want dat is natuurlijk
nog oneindig veel beter. Eigen kennis van de verpleging maakt
de positie zoowel tegenover den patient als tegenover de ver-
pleegster veel sterker.

a
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HET BEROEPSGEHEIM

Er is geen onderdeel van de medische plichtenleer waarover
een grooter literatuur bestaat dan over het beroepsgeheim. Over
het voor en tegen, over het al dan niet absolute, over de mogelijk-
heid van ontheÍÍing hebben tallooze schrijvers hun licht laten
schijnen, wat het beste bewijs is dat een communis opinio over het
beroepsgeheim nog ver te zoeken is. Het kan onze bedoeling
niet zijn de geheele geschiedenis, welke reeds dagteekent van den
eed van Hippocrates, hier op te halen: het bestek van deze op-
stellen zou dan verre overschreden worden. Wel willen wij in het
onderstaande eenige beschouwingen geven die in moeilijke gevallen
misschien van nÉt kunnen zijn, Wanneer men meerdere gegevens
aangaande de geschiedenis van het beroepsgeheim in Nederland
gedurende de laatste decennia wenscht, dan verwijzen wij naar

het artsenboekje í934 pagina 49 en vgld. en naar het artikel van
dr. A. SIKKEL Azn. in den Genees'kundigen Gids Sste jaargang

afl.8-12.
Het beroepsgeheim vindt zijn bestaansrecht in het belang van

den patient: geneeskundige hulp kan voor het behoud van het
leven onontbeerlijk zijn en men mag daarom van het inroepen
dier hulp niet weerhouden worden door de vrees, dat aldus iets
openbaar zou worden wat men verborgen wil houden. De Hooge
Raad heeft dit in zijn arrest van 21 April 1913 in de zaak -Diepen
zeer duidelijk geformuleerd: ,,dat die eischen ten aanzien van het
geneeskundig beroep medebrengen, dat een ieder, die zich oÍ
een der zijnen onder behandeling stelt van den geneesheerí er op
kan rekenen, dat hetgeen deze bij die behandeling door mede-
deelingen van den zieke zelf oÍ te zijnen behoeve gedaan of
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door eigen onderzoek omtrent z'rjn patient te weten komt - al
hetwelk geacht moet worden den geneesheer als zoodanig te
zijn toevertrouwd - geheim blijve, vermits alleen bij voldoening aan

dien eisch kan worden voorkomen, dat de zieken zelve, oÍ zij,
die geroepen z'rjn voor hen te zorgen, uit vrees voor openbaarheid
zich laten weerhouden geneeskundige hulp in te roepen en dus

slechts dan het doel van het aan geneeskundigen toekomend ver-
schooningsrecht kan woiden bereikt." Tot zoover het arrest dat nog

steeds van groote waarde is voor de Nederlandsche geneeskundigen.
De arts is verplicht te zwijgen over alles wat hem onder ver-

plichting van geheimhouding wordt toevertrouwd, met dien ver-
stande dat .hij niet alleen tot zwijgen verplicht is, wanneer de patient
zulks expiessis verbis verlangd heeÍt, maar ook dan, wanneer hij iets
vernomen heeÍt waarvan de geheimhouding redelijkerwijze door den
patient verwacht mag worden. Evenzoo zal hij zwijgen, wanneer
hij aanleiding heeÍt aan te nemen dat de zieke geheimhouding zou
verlangen, als hij van alle bijzonderheden van zijn toestand volledig
op de hoogte was, bv. in het geval van tertiaire lues, die als

aetiologisch moment tegenover hem verzwegen moest worden.
Ook kan zijdelings in verband met het beroepsgeheim de medicus
tot stilzwijgen verplicht zijn, wanneer'het een zaak betreÍt van een
patient van een ander, die hem toevallig ter oore is gekomen en
waaryan hij begrijpen moet, dat de patient op geheimhouding staan

zou. Als voorbeeld noemen wij een patient, die een malariakuur
doormaakt wegens dementia paralytica, terwijl hem en de íamilie
alleeen als diagnose medegedeeld is ,,zenuwlijden". Wanneer een
buitenstaand medicus hier tegenover derden wees op de juiste

diagnose, zou dit in hooge mate afkeurenswaardig zijn.
Het beroepsgeheim bestaat niet voor zich zelÍ, maar voor den

zieke; het belang van den patient is de beslaansgrond. Daardoor
zijn tevens de grenzen bepaald, welke aan den plicht tot zwijgen
gesteld kunnen worden. Men behoeít dus niet over alles, wat den
patient aangaat, het geheim te bewaren. Dit in tegenstelling met

een door velen aangehangen opvatting, die de geheimhouding
zoo ver wil uitstrekken, dat men ze riiet alleen toepast op datgene
wat de patient als geheim heeÍt toevertrouwd oÍ tot wat men rede-
lijkerwijze mag verwachten dat hij geheim zou willen houden, maar
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tot aller wat den patient betreít: het secret absolu, dat eigenlijk iedere
mededeeling over den patient verbiedt. Aegrotorum arcana, visa,

audita aut intellecta eliminat nemo: niemand zal de geheimen van
den zieke, die door hem gezien, gehoord oÍ begrepen zijn, open-
baren. Aldus de Íormuleering van de Parijsche íaculteit in 17ó1 , een
straÍÍere Íormuleering van den ouden. eed van Hippocrates, die
aldus luidt: ,,Al wat ik in de uitoefening van mijn praktijk en ook
buiten mijn praktijk in den omgang met menschen zal zien oÍ
hooren en waarvan het niet past dat het bekend gemaakt wordt,
zal ik als geheim beschouwen en verzwijgen.2S)

Ongetwijfeld is de aanvaarding van het secret absolu in zooverre
het gemakkelijkst, dat men weet waar men aan toe is; zij is con-
sequent. Maar elke te ver doorgevoerde consequentià- leidt tot
absurditeiten, daar het leven zich door geen enkelen stelregel laat

vangen, Daarom is zij de onze niet. Wij hebben de moeilijkheden,
die hierin nu eenmaal gelegen zijn, te aanvaarden en de beslissing

in laatste instantie over te laten aan het eigen geweten. Hippocrates
zelf spreekt van ,,wat niet pasl dat bekend gemaakt wordt;" hij wijst
dus aan het eigen oordeel een belangrijke rol toe. Bruno Lacombe

zegt weliswaar: ,,nul n'est assez sur de lui mëme pour mettre sa

conscience à la place de la loi" en wij kunnen die uitspraak onge-
twijÍeld als in het algemeen juist aanvaarden, evenals wij als alge-
meen richtsnoer kunnen aannemen dat het verstandig is niet over
onze patienten met anderen te spreken, maar zooals reeds gezegd,
consequent kunnen wij dit beginsel evenmin als vele andere door-
voeren. Wat wij aan echtgenooten, aan kinderen, aan de naaste

Íamilieleden omtrent een zieke zullen mededeelen, moeten wij
telkens weer overwegen, öÍwegen naar den aard van den patient,
naar den aard ook van den peÍsoon, dien wij tegenover ons hebben.
Hier bot te zwijgen zou onmenschelijk kunnen worden. Geen
patient staat alleen in het leven. Meestal zijn er betrekkingen,
die wij onmogelijk kunnen negeeren, omdat de belangen van den
patient en evenzeer de belangen van die betrekkingen daardoor
geschaad zouden worden.
Uiteraard geldt het bovenal voor den huisarts dat hij telkens weer
geplaatst wordt voor de moeilijkheden van het bewaren van het
beroepsgeheim, juist omdat hij het meest deelgenoot wordt gemaakt
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van het intieme leven van den patient, Natuurlijk kan dit echter
evenzeer voor den specialist gelden die het veÉrouwen van zijn
patient heeÍt gewonnen. Het komt hierbij aan op menschenkennis,

vooral op karakter en innerlijke beschaving, die den weg wijzen in
dikwijls moeilijke situaties.

Betrekkelijk eenvoudig in vergelijking met het voorgaande, maar
dikwijls voorkomend en zeer lastig, is de onbescheidenheid, de
opdringerige nieuwsgierigheid van sommige belangstellenden uit
de omgeving van den patient, Íamilieleden oÍ vrienden die een

ontwijkend antwoord op hun vragen niet kunnen of willen begrijpen.
Dan is het maar het beste het ,,ridendo dicere verum" in toepassing
le brengen en op 'luchtigen toon te zeggeni dat een dokter nu

eenmaal zoo iets als een 'beroepsgeheim heeÍt, waarop zoowel
de patient over wien het gaat zich mag beroepen, als ter gelegener
tijd de vrager; men is dan gewoonlijk spoediger klaar dan met een
nietszeggend antwoord,

Zooals wij reeds betoogden is het in het algemeen wijs en voor-
zichtig zoo min mogelijk over zijn patienten en hun zieklen te
spreken of mededeelingen daaromtrent te verstrekken; het publiek
waardeert dit in den medicus, daar het de zekerheid geeÍt dat men
zijn arts kan vertrouwen. Nog voorzichtiger zij men met het afgeven
van schriÍtelijke verklaringen.29f Evenzeer zii men voorzichtig
tegenover collegae, die niet met de behandeling te maken hebben;
soms lijkt het wel alsof tegenover hen geen beroepsgeheim bestaat.

Ook al rekent men erop als op iets van zelf sprekends, dat het
ambtsgeheim ook bij de collegae volkomen goed bewaard is,

zoo gaat men toch o.i. in zijn mededeelingen dikw'rjls te ver. Er

is natuurlijk geen enkel bezwaar dat men het veiloop van een
bepaald ziektegeval mededeelt, maar waarom is het noodig daarbij
den naam van den patient te noemen of zulke bijzonderheden
dat daaruit gemakkelijk die naam opgemaakt kan worden? Dit
geldt ook voor publicaties, waarmede men niet te voorzichtig
kan zijn. Stond toch niet onlangs in een geneeskundig tijdschriít
een ziektegeschiedenis, waardoor men uit den daarin medegedeelden
datum van het overlijden gemakkelijk den naam van een bij ziin
leven zeer bekend persoon kon opmaken? Waarvoor is dit noodig?
Oorsrpong en aard van een ziekte dient men als regel strikt geheim
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te houden; bijzonderheden omtrent het verloop en de prognose
kan men gerust aan de naaste betrekkingen mededeelen, mits men
verzekerd zij dat dit den zieke in geen enkel opzicht van nadeel
kan zijn. Speciale voorzichtigheid is geboden tegenover verlooíden
en nog meer tegenover familieleden van verlooÍden; in dit geval
doet men het beste het secret absolu in den strengsten vorm te
handhaven. Wat betreÍt het beroepsgeheim tegenover kinderen,
zoo heeít men dit zeker te laten gelden na hun meerderjarigheid;
vóór dien tijd hebben de ouders als regel het recht om volledig op
de hoogte gesteld te worden. Echter zullen er zich bij oudere
kinderen zeker meermalen gevallen voordoen, waar men zich

evenals bij meerderjarigen gerechtigd mag achten het beroeps-
geheim in acht te nemen, zeer zeker dan, als zij zich zelÍstandig
onder behandeling hebben gesteld. Zoo noodig wijze men ook de
volwassen kinderen er op dat het in hun eigen belang is dat hun

ouders volledig ingelicht worden, daar alleen dan de noodige
maatregelen voor een afdoende behandeling genomen kunnen

worden.
De plicht tot zwijgen rust ook, al wordt dit niet met duidelijke

woorden in de wet vastgelegd, op allen, die den medicus behulp-
zaam zijn, die van zijn onderwijs genieten oÍ die op een of andere

wijze Íormeel moeten worden gepasseerd om tot den behandelenden
arts te geraken. Tot deze groep behooren dus o.a. assistenten' veÍ-
pleegsters, secretaressen, personeel van ziekenhuizen, van genees-

kundige diensten, van laboratoria, studenten enz, ZelÍs de portier
van een ziekenhuis heeÍt te zw'rjgen, als h'rj merkt dat een gewonde
misdadiger is opgenomen, omtrent wien de chirurg zich niet ge-
rechtigd acht inlichtingen aan de politie te verschaÍÍen.

Er zijn echter gevallen waar de vraag: moeten wij spreken of
moeten wij zwijgen, en wat moeten wij mededeelen en wat moeten
wij voor ons houden? heel wat minder eenvoudig is dan in de
bovengenoemde gevallen; zij kan ons soms in groote moeilijkheden
brengen. Primair blijft steeds de eisch tot geheimhouding, ln óver-
eenstemming daarmede hebben wij ook bij ons aitsexamen den
beroepseed aÍgelegd, waarbij wij hebben belooíd ,,aan niemand

te openbaren wat in de uitoeÍening der praktijk als geheim is toe-
vertrouwd oÍ ter kennis is gekomen."
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Arl. 272 van het Wetboek van Strafrecht stelt de opzettelijke
schending van een geheim, dat men uit hooÍde van zijn beroep
verplicht is te bewaren, straÍbaar. Ad. 1401 van het Burgerlijk Wet-
boek opent de mogelijkheid schadevergoeding te vorderen van

dengene, die het geheim heeÍt geschonden.

Daartegenover staat echter de plicht tot spreken, dien de wel-
gever ons in bepaalde gevallen oplegt. Daarom is aan den beroeps-
eed, nl. aan de boven aangehàalde woorden, die de beloÍte tot
zwijgen inhouden, toegevoegd: ,,tenzij mijn verklaring als getuige
oÍ deskundige in rechten gevorderd oÍ ik anderszins tot het geven
van mededeeling door de wet verplicht worde." (dit anderszins
slaat bv. op de aangiÍte van besmettelijke ziekten).

Hier kunnen wij dus in moeilijkheid met ons zelf komen: wat
moeten wij in een bepaald geval doen? Hoe het conflict op te
lossen, als de Staat van ons verlangt dat wij zullen openbaren, wat
wij naar onze overtuiging als medicus beter doen te verzwijgen?
Zijn wij, als wij weigeren te spreken, niet straÍbaar? Neen, dat
gelukkig niet. Daarin heeÍt de wetgever voorzien door het zooge-
naamde verschooningsrecht, genoemd in art. 218 van het Wet-
boek van StraÍvordering (zie ook art. 194ó B.W.), dat uitdrukkelijk
het recht tot zwijgen voor bepaalde personen, waaronder ook de
medici, erkent,

Wij hebben dus naast den plicht ook een recht tot zwijgen;
wij mogen dus steeds zwijgen en behoeven niet te spreken. Maar
wij kunnen spreken in de gevallen die de wet in de restrictie, loe-
gevoegd aan den beroepseed, aangeeÍt. Daarbij sluit zich aan art.
98 W.v.Strv., hetwelk verbiedt bij personen, die zich op hun ver-
schooningsrecht beroepen, brieven oÍ geschriÍten, waartoe hun
plicht tot geheimhouding zich uitstrekt, in beslag Íe nemen.

Wij veroorlooven ons hier er op te wijzen, dat, als een medicus
in een straízaak of in een civiel proces naar zijn geweten meent te
moeten zwijgen, h'rj goed doet dit dan ook consequent te doen.
Het gedeeltelijk mededeelen van de waarheid en het zich dan
weer op zijn verschooningsrecht beroepen is een houding, die
onlogisch en onwaardig is en die den rechter in zijn werk zeer
bemoeilijkt.

Het behoeÍt geen betoog, dat het nooit gemakzucht oÍ eenig ander
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motieÍ ten eigen'bate mag zijn, dat ons van het verschooningsrechf

doet gebruik maken, bv. angst voor tijdverlies, voor moeilijkheden
met zijn patienten, voor het slaan van een gek figuur, als hem
door verdediger oÍ deskundige vragen worden gesteld. ln dat
geval zou het geen gebruik maken, maar misbruik maken zijn.
Wij hebben zooals het Artsenboekje terecht zegt, de verplichting
om de justitie gelijk ieder burger te dienen met onze mede-
deelingen, als w'rj dat mogen en kunnen. Maar meenen wij het niet
te mogen en niet te kunnen, welnu, dan zijn wij vrij. Richtsnoer
moet hierbij zijn het belang van den patient, De draagwijdte
daarvan hebben wij zelÍ uit te maken.

lntusschen, ook het belang der gemeenschap kan in bepaalde
gevallen zwaar wegen, zoo zwaaÍ, dat het stram vasthouden aan den
eisch tot zwijgen tot ,,Prinzipiënreiterei" wordt. Ook de zwijgzaamste
zwijger ziet er geen bezwaar in aangifte te doen van een geval
van pokken oÍ roodvonk. De Íormuleering van Payen (Déontologie
médicale d'après le droit naturel) is voortreÍfelijk, waar hij zegt
dat het tegenstrijdig zou zijn, als het beroepsgeheim, ingesteld ten

bate der gemeenschap, zou moeten worden gehandhaaÍd, ook als

het tegen de meest gewettigde eischen van het algemeen belang

zou ingaan, - naar zijn opvatting zou het dus zijn grenzen vinden,

zoodra het niet kan worden bewaard zonder ernstig nadeel voor
die gemeenschap -, maar zij brengt ons niet uit de moeilijkheid

dat wij zelf de zwaarte der twee belangen der gemeenschap, -
want ook de geheimhouding is er eene - moeten wegen.

Dr. Surbled zegt: ,,Le secret est la condition méme de notre art"
maar hij zegt evenzeer: ,,La seule base solide du secret médical

est notre conscience" (Le médicin devant la conscience Paris

í890). ln laatste instantie dus een volgen van eigen inzicht, van

eigen geweten.30)
Een vaak in het onderhavigÈ verband gestelde vraag is of de

medicus door zijn patient van zijn beroepsgeheim ontheven kan

worden. ln het algemeen wordt deze vraag bevestigend beant-
woord; immers de natuurlijke verhouding is dezè dat iemand ten
wiens behoeve een verplichting is aangegaan ook de macht en de
vrijheid heeÍt deze verplichting op te heÍÍen. Men mag hier eChter

niet uit het oog verliezen dat men de geheimhouding ook moet
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'zien als een belang der gemeenschap, een recht dus van allen

en niet enkel van den betrokken persoon. Daarenboven weet de
patient niet altijd waarvan hij ontheÍÍing verleent, hij kan de

draagwijdte van zijn toestand niet altijd overzien. Daardoor zal

de medicus soms ook na de verleende toestemming blijven

zwijgen. ln elk geval zal hij ook hier weer moeten kiezen tusschen

aanpassing aan de redelijke eischen van het oogenblik en het

strak vasthouden van wat men als richtsnoer juist acht, gedachtig

aan de woorden: Perisse le monde, vivent les principes! Een uitweg,
zij het dan ook geen volkomen bevredigende, kan daarin gevonden
worden, dat de patient zelÍ in het bijzijn van getuigen den inhoud
openbaart van datgene wat indertijd door hem onder het zegel
van geheimhouding aan den medicus is toevertrouwd en dat
daarna de medicus de waarheid bevestigt van datgene, wat nu

geen geheim meer is.3t)
Waneer men in een gezin praktizeert en men krijgt het verzoek

een lid van het personeel te behandelen, dan is het het veiligst,
dat men op dit verzoek niet ingaat, maar adviseert den arts van
den patient te ontbieden. Ook uit collegiaal oogpunt is dit de
aangewezen weg. Men kan zoo noodig dit advies moliveeren 

.door

den patroon erop te wijzen, dat men als controleerend arts veel beter
de belangen van hem als werkgever kan behartigen en desgevraagd
doet men dit dan. Wanneer men evenwel door omstandigheden
toch zulk een. geval moet behandelen, dan is men tegenover den
werknemer even goed aan het beroepsgeheim gebonden als tegen-
over ieder ander patient. Men kan den werknemer dan het best
beschouwen als een meerderjarig kind, d.w.z. dat alles wat in des
werknemers belang geacht wordt aan den patroon medegedeeld
wordt en het overige verzwegen.

Wij komen nu tot de bespreking van de vraag in hoeverre de
geneesheer bij keuringen, contróled enz. aan zijn beroepsgeheim
gebonden is. Naar onze meening is de keurende arls volkomen vrij
en kan hij aan zijn opdrachtgever alles mededeelen, wat hij in
diens belang noodig acht; hetzelfde is het geval bij contröle-
bezoeken. Het motieÍ waarop het beroepsgeheim berust, namelijk het
veilig inroepen van de hulp van een geneesheer, geldt hier niet
en daarmede is a priori alle noodzaak tot geheimhouding uitgesloten.
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Bij keuringen voor levensverzekeringen weet de onderzochte dit
reeds gewoonlijk vóór zijn komst bij den arts; in geval van

contrölebezoeken bij werknemers moeten deze soms van te
voren er uitdrukkelijk op gewezen worden, dat alles wat zij zeggen
aan den patroon overgebracht kan worden. Men is in zulk een
gevöl geen geneesheer, maar deskundige in medische zaken. Warr
neer de patient het onderzoek mocht weigeren, wat men hem

niet kwalijk kan nemen, dan kan de patroon daaruit de conclusies

trekken, die hij wil. Men betrachte evenwel als mensch in zulke
gevallen steeds de noodige kieschheid en deele zijn opdracht-
gever niets mede, wat niet met den oogenblikkelijken toestand
in verband staat, Komt men bv. bij een onderzoek te weten, dat een
ongehuwde dienstbode voor eenige jaren zwanger geweest is,

dan worde dit den werkgever veÍzwegen, gedreven als men wordt
door den plicht van Íatsoenlijk mensch.

Keurt oÍ controleerl men zijn eigen patienten, m.a.w. zijn behan-
delende geneesheer en deskundige in één persoon vereenigd,

dan komen weer de moeilijkheden. ls men van meening dat de
candidaat in dit geval zijn medicus niet kan ontslaan van den
plicht tot geheimhouding oÍ meent de medicus dat hij niet vrij is

mede te deelen al wat h'rj weet, dan is hij niet de persoon om te
keuren oÍ te controleeren, want dan doet hij te kort aan de belangen
der maatschappij, die hem de opdracht gegeven heeÍt. ln zulk een

geval moet hij dan van dergelijke keuringen oÍ contróles ten
eenenmale afzien. ln het algemeen doet men daarom het best aÍ te
zienvanhetzittenop twee stoelen; het resultaat zou anders wel eens

kunnen zijn dat men tusschen beide op den grond terecht kwam.

Wanneer de verzekeringsmaatschappij aan den huismedicus een
verklaring vraagt over den gezondheidstoestand van een patient,

die een verzekering wenscht aan te gaan, dan heeÍt men in het
algemeen den plicht te weigeren. Wel kan men in het belang van

den patient een korte ophelderende mededeeling aan den keurenden
arts doen, bv. dat een kleine tumor, die bij het onderzoek gecon-
stateerd wordt en waaryan de aard onduidelijk is, reeds jaren

bestaan heeÍt en dergelijke meer. Zulk een mededeeling mag dus

alleen dienen ter nadere verduidelijking van iets wat reeds gevon-
den is en moet in het belang van den patient zijn. Hetzelfde
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geldt t.o.v. den controleerenden geneesheer bij zijn contróle-
bezoeken.

Afzonderlijk moet nog worden besproken het afgeven van een

overlijdensverklaring aan een verzekeringsmaatschappij. Het is er
daarbij de maatschappij gewoonlijk niet zoozeer om te doen dat
het Íeit van het overlijden vaststaat dan wel .om de doodsoorzaak
te leeren kennen. Tegen die aÍgiíte zijn van medische zijde ver-
schillende bezwaren geopperd. Er vindt toch plaats schending van
het beroepsgeheim, Wel is waar zal dit in de meeste gevallen een
theoretisch bezwaar zijn, daar de doodsoorzaak aan Íamilie en vrien-
den bekend is, maar gevallen van tegengestelden aard zijn gemak-
kelijk te construeeren bv. zelÍmoord, luetische orgaanaÍwijkingen
enz. Weet de verzekéringsmaatschappij, dat men in de eerste
gevallen steeds zonder bezwaar een verklaring aÍgeeÍt, dan maakt

de weigering in de laatste een vreemden indruk en kan gemakkelijk
bij de maatschappij tot wantrouwen leiden. De zekerste weg is daar-
om principieel alle verklaringen van doodsoorzaak te weigeren.
Vroeger ontstonden hieruit dikwijls moeilijkheden voor de Íamilie,
daar de verzekeringsmaatschappij bij gebreke van een verklaring
van de doodsoorzaak de uitbetaling meestal weigerde, Wanneer de
financieele toesland van de achtergeblevenen precair was, ontstond
er een zeer onaangename situatie, zoodat het verklaarbaar was dat
gewoonlijk de verklaring werd aÍgegeven. Na de Algemeene Ver-
gadering van de Maatschappij te Tilburg in 1910 is aan den strijd
een einde gekomen: de geneeskundige verklaring met opgaaÍ van
doodsoorzaak is van de zijde der verzekeringsmaatschappij als

eisch vervallen, maar als wenschelijkheid behouden; de medici zijn
vrij om deze verklaring al dan niet aÍ te geven. Het stanrCpunt cter

Maatschappij is een dergelijke verklaring niet te weigeren aan

den medischen adviseur, doch uitsluitend ten dienste der statistiek.
Men verzekere er zich evenwel van dat deze verklaring wordt
afgegeven, nadat de uitkeering aan de rechthebbenden heeÍt plaats
gehad.

Een andere moeilijkheid van denzelÍden aard bestaat bij de
aangifte van overlijden ter gemeente-secretarie. De Staat legt ons
de verplichting op loyaal en nauwgezet mede te werken aan de
goede uitvoering der wettelijke bepalingen, dus ook de doods-
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oorzaken zoo nauwkeurig mogelijk op te geven. De toevoeging
,,doch met inachtneming van de door hem afgelegde beloÍte van
geheimhoding" is eigenlijk inconsequent en doet daarom wat
zonderling aan. Dr. Hulst (Ned, Tijdschr. v. Gen. 1932 blz. 26501

wil deze woorden dan ook laten vervallen. Wij mogen echter de
vrijheid in onze wijze van handelen wederom prijzen. Het bezwaar
dat de ambtenaar ter secrétaiie door inzage van de verklaring
van overlijden ten behoeve van de begrafeniswet kennis kan krijgen
van dingen waarmede hij niets te maken heeÍt, is reeds sinds een
aantal jaren ondervangen, doordat er thans twee verklaringen worden
geëischt, één voor de secretarie ter plaatse en één voor het bureau
van de statistiek, waarbij niets ingevuld wordt dan de doodsoorzaak
en de gemeente waar de patient is overleden. Heeft men bezwaren
op de eerste verklaring omstandig de doodsoorzaak mede te deelen,
dan kan men in elk geval op de tweede verklaring voor de
statistiek dat zonder eenig bezwaar doen, waardoor zuivere statis-
tische gegevens gewaarborgd zijn.

Een gewetensquaestie kan zich voordoen, als aan den huisarts
van iemand die verloofd is door de andere partij inlichtingen ge-
vraagd worden over den gezondheidstoestand van zijn patient.
Zulke gevallen doen zich nog al eens voor, vooral bij ziekenhuis-
artsen, Men weigere dan iedere inlichting, maar wel kan men,

indien men dit tenminste in elk voorkomend geval doet en het
advies niet bewaart voor een bijzonderen casus, den vrager ten
antwoord geven: ,,Vraag zoo iets nooit aan den huisdokter, wanl
diens beroepsgeheim verbiedt hem elke inlichting daaromtrent,
maar als U zich veilig wilt stellen, eisch dan een geneeskundig
onderzoek vóór het huwelijk; dit is het advies, dat ik bij elk
huwelijk altijd geeÍ aan beide partijen."

Wanneer een patient een medicus mededeelt dat hij rondloopt
met plannen tot zelfmoord, mag men gerust diens omgeving waar-
schuwen. Allereerst toch is het dikwijls de vraag in hoeverre zoo
iemand volkomen geestelijk normaal is en verder kan het voor-
komen van ze'lÍmoord gerust als een algemeen belang overwegen.

Voor een zeer moeilijke vraag kan een arts gesteld worden, als

hij een dienstbode te behandelen krijgt met een ulcus durum 'aan

de lip of een meerderjarig kind met een zelÍde aandoening. Men
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kan beginnen met den patient er op te wijzen dat het zijn plicht

is anderen niet aan gevaar bloot te stellen door zelÍ daarvoor alle
voorzorgsmaatregelen le nemen; verder dringe men er bij hem

op aan dat hij de medebewoners zal waarschuwen, opdat ook deze
hun maatregelen zullen kunnen nemen. Op de gevaren en mogelijke
ellendige gevolgen bij een verzuim in deze worde gewezen en

evenzoo op de zware verantwoordelijkheid die in deze op den
patient rust. Verder gaan kan en mag de medicus naar het oordeel
van de meeste collegae niet, hoe graag hij misschien ook zou willen.
Zwaarder dan de kans dat misschien iemand van het gezin besmet

zou worden, moet toch naar hun oordeel wegen het gevaar dat de
gemeenschap zou loopen als behandeling in zulke gevallen achter-
wege zou blijven uit vrees den medicus te raadplegen. Hoezeer
het ook tegen ons gemoed in moge gaan, moet men hier het

verstand boven het gevoel laten heerschen, en zwijgen.32) Een

advies tot opneming van de patiente in een ziekenhuis kan hier
een uitweg bieden. Zoo ook in het geval dat ouders wenschen dat
hun luetisch kind gezoogd wordt door een gezonde min. Mutatis
mutandis gelden daarbij dezelfde overwegingen als zooeven, waarbij
men dan nog bovendien kan voegen dat de ouders kans loopen
een aanzienlijke schadevergoeding te moeten betalen als het zoogen
voor de min schadelijke gevolgen mocht hebben,

Wanneer men den dader van een misdaad kent, doordat men hem

behandeld heeÍt na de daad en men weel dat een onschuldige
gevaar loopt veroordeeld te worden, dan is het eenige wat men

doen mag de bevoegde autoriteiten waarschuwen dat zij gevaar
loopen een gerechtelijke dwaling te begaan. Den naam van den
werkelijk schuldige mag niet genoemd worden. Zoo ook weigere
men perlinent inlichtingen aan politie en justitie, wanneer deze
nasporingen doen om den dader van een misdaad te ontdekken
en zij ook bij zijn medicus om nadere gegevens terecht komen.

Men versta evenwel dat die weigering uitsluitend betrekking mag
hebben op gegevens die men in de uitoefening der praktijk ver-
kregen heeft. Omtrent datgene wat men eventueel buiten de
behandeling om, dus niet als medicus, te weten is gekomen, is

men als ieder ander staatsburger verplicht te getuigen.
Niet steeds is de justitie evenwel voldoende overtuigd van de
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sterke positie, welke de Nederlandsche medicus inneemt, wanneer hij
zijn beroepsgeheim handhaaÍt, Ter illustratie en tot slot van dit
hooÍdstuk moge het volgende dienen: ln een Nederlandsche stad
gebeurde het dat tegen een medicus door den OfÍicier van Justitie,
wiens huisarts hij was, een vervolging werd ingesteld, daar hij zijn
beroepsgeheim niet wilde prijsgeven. ln verschillende instanties werd
de zaak door den arts gewonnen. Na het deíinitieve vonnis wenschte
de OÍÍicier den arts geluk met de uitspraak en voegde er aan toe:
,,Als Openbaar Ministerie voelde ik m'rj verplicht U te vervolgen,
maar nu feliciteer ik U dubbel, want als U hadt gesproken, waart
U bij mij huisarts aÍ geweest."

Se non e vero, e ben trovalo.

I
113



DE ARTS EN DE GODSDIENST

HeeÍt het zin een bespreking aan het hier genoemde onderwerp
te wijden?

Dat velen zich over de samenvoeging van de woorden oí
liever van de begrippen medicus en godsdiensl zullen verwonderen,
komt ons alleszins verklaarbaar voor; zij zullen er iels willekeurigs in
gelegen vinden ze in dit boekje onder één hoofdstuk samenge-
bracht te zien.

Al is naar onze overtuiging de ethiek in laatste inslantie gewor-
teld in den godsdienst en wordt zij voortdurend vanuit dat terrein
gevoed en beinvloed, wij hebben ons in dit boekje met de ver-
schijningsvormen der ethiek, niet met haar oorsprong te bemoeien.
Wij erkennen trouwens dat voor velen aan de ethiek een onaÍhanke-
lijk bestaan toekomt oÍ dat zij elders, speciaal in sociale molieven,
haar oorsprong vindt, waarmee dus tevens is gezegd dat een be-
wuste aÍhankelijkheid der ethiek van den godsdienst niet als

eisch aan den medicus kan worden gesteld, Nog veel minder mag

van hem gevorderd worden, dat hij in zake den godsdienst op
eenigerlei w'rjze actief zou moeten optreden, m,a.w. dat h'rj eeniger-
maie de rol van den geestelijke bij zijn patienten zou moeten ver-
vullen. Wat men van hem mag vergen, is dat hij vóór alle dingen
is een goed medicus, d.i. een goede verzorger van het lichamelijk
welzijn van zijn palienten. Daar ligt zijn laak, een taak die uitteraard,
speciaal bij processen waarbij de psyche een overwegende rol

speelt, ook met diepere motieven te maken krijgt, maar die toch
steeds gericht moet blijven op het ,,corpus sanum" als zoodanig.
De medicus-theoloog is een varieteit die voorkomt. Elke varieteit
heeÍt haar recht van bestaan, maar als doelstelling is zij zeker
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niet aanbevelingswaardig. Als regel toch zal óf het eene óf het
andere deel der persoonlijkheid niet tot volle ontplooiing komen;
de eene helft zal lijden door de andere; beide eischen zij de
volle persoon op.

Wanneer wij desniettegenstaande gemeend hebben hier eenige
gedachten over de verhouding medicus - godsdienst le moelen Íor-
muleeren, dan is dat omdat niets zoo diep ingrijpt in het mensche-
lijk leven, niets zoozeer het denkleven, het gevoelsleven en het
wilsleven van den mensch beheerscht als de godsdienst en de
medicus uit dien hooÍde telkens met de uitingen van het gods-
dienítig leven bij zijn patienten te doen krijgt.

Wat w'rj als eisch aan ieder medicus meenen te mogen stellen
is dit, dat hij eerbied hebbe voor die uitingen. Waar de godsdienst
in wezen is een zich verbonden weten aan een macht die uitgaat
boven de stoffelijke en iichtbare wereld, een macht die den mensch

brengt tot aanbidding, omdat zij als heiligheid wordt ervaren, en tot
gehoorzaamheid, omdat zij tot hem komt als categorische imperatieÍ,
een macht die 's menschen leven omzet zóó dat die macht nummer

één wordt, hij zelÍ nummer twee, en de dienende lieÍde in de plaats

treedt van de zucht naar zelÍhandhaving, daar mag eerbied voor
den godsdienst van een ieder en dus ook van den medicus
geëischt worden.

Zóó beschouwd zal zeker de godsdienst zelden tot eenige moei-
lijkheid aanleiding geven: een zuivere uiting van een zuiver
religieus gevoelen zal algemeen als eerbiedwaardig aangevoeld
worden. De moeilijkheden liggen daar waar in de praktijk van het
leven zoo dikwijls de zuivere bron verlroebeld is: zelfs het meest
verhevene wordt door den mensch helaas soms tot caiicatuur ge-
maakt. Waar blijft dan plaats voor eenige waardeering, laat staan
voor eenige bewondering? Die te veinzen zou een groote onzuiver-
heid van karakter verraden.

Echter zij men met zijn oordeel. voorzichtig. De jonge medicus
heeft in den dienst der exacte wetenschappen zoozeer zijn geest
in een bepaalde richting ontwikkeld, dat het kan zijn dat hij aan
bepaalde levenswaarden achleloos voorbijgaat, dat zij buiten zijn
belangstelling, zelfs buiten zijn gezichtskring vallen. Dit zal dikwijls
gelden voor alles wat met den godsdienst samenhangt. Wanneer hij
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er mee in aanraking komt zal allicht het onvolkomene in de voor-
stelling en de uiting er van, het voor hem onbegrepene in de
symboliek het ,,weltfremde" van de praktische levenshouding als

uiting van het religieuse leven, hem eerder afstooten dan aantrek-
ken. Dikwijls gaat hij pas veel later den diepen zin zien van

wat hem eerst vreemd en waardeloos voorkwam. Wat van hem
gevraagd kan worden is dat hij niet te snel oordeele, dat hij niet

direct ga aÍbreken wat hij meent dat onnutte ballast is, maar dat
hij trachte te begrijpen, dat hij zich openstelle, in elk geval dat hij
niet achteloos voorbijga met een gebaar van meerderheid die hij

meent te mogen ontleenen aan een geestelijke superioriteit. M.a,w.

hij hebbe eerbied voor het verschijnsel der religie als zoodanig.
Dit zal hem een andere instelling geven tegenover de onvol-

komenheden die al het menschelijke aankleven, en dus ook de
uitingen van den godsdienst in den mensch. Godsdienst heeft
vanuit menschelijk oogpunt bekeken altijd iets van een waagstuk:
de mensch reikt boven zich zelf uit. Hoe hooger het ideaal ligt
waarnaar men streeft, des te eerder is er aanleiding tot disharmonie,
terugslag, afval. Wij bedoelen allerminst dat de medicus steeds waar-
deere den religieuzen mensch als zoodanig, wel dat hij waardeere
de religie in den mensch, ook in zijn onvolkomen vorm, De uiter-
lijke schijn moge voor hem terecht geen waarde hebben, zijn
menschenkennis, zijn zin voor diagnose moet hem ook in deze
aangelegenheden het onzuivere van het zuivere doen onderscheiden.
Voor het onechte is geen appreciatie mogelijk. Maar hij zij voor-
zichtig in zijn oordeel. Dikwijls zal hem blijken dat in vormen die
hem eerst vreemd, misschien zelís onsympathiek waren, kostbare
waarden worden gesymboliseerd, en naast veel wat zijn tegenzin
wekt zal hij soms in eens een heroiek in het leven z'rjner patienten
ontdekken die regelrechl de vrucht is van een oprecht godsgelooÍ,
waarbij hij stil wordt, omdat hiJ hier in aanraking komt met iets
verhevens en grootsch.

Wanneer de medicus zich dusdanig verhoudt tegenover den
godsdienst, wanneer hij dus, al is hij zelf niet godsdienstig, - is

hij het wel, dan is deze houding de vanzelfsprekende -, eer-
bied toont voor den godsdienst als zoodanig, dan zullen in de
praktijk moeilijkheden voor hem, zoo al niet verdwijnen, dan toch
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in veel geringer male zich voordoen die thans dikwijls zijn leven
vergallen. Hij zal zich dan wachten voor spot, voor het demon-
streeren van zijn scepsis, voor eenige geringschatlende uitlating
over levenshoudingen die met het geloof samenhangen, over
gelooÍsvoorstellingen, over godsdienstige gebruiken waaraan zijn
patient gehecht is, omdat hij met zijn aÍbrekende kritiek dikwijls
veél dieper wondt dan in zijn bedoeling lag, omdat h'rj, meenende
enkel met wat ruwe hand onnutte staketsels op te ruimen, dikwijls
het gebouw zelÍ aantast dat de vaste burcht is, waarin de mensch
zich gelukkig voelt. lmmers hoe kan het anders of, waar het meta-
physische alleen onder woorden kan worden gebracht in termen
die aan het leven in de zinnelijke wereld zijn ontleend, er hier
een inniger samenhang tusschen vorm en inhoud bestaat dan op
welk ander gebied ook, waardoor ook gevoelsqualiteiten die den
inhoud begeleiden vanzelÍ sterker dan elders op den vorm over-
gaan. Zwakke broeders zullen aantasting van den vorm daarom
moeilijk kunnen verdragen en niet besefÍen dat een ,,buitenstaander"
hier eigenlijk niet bevoegd is tot oordeelen, omdat hij als buiten
de dingen staande waarheen de woorden wijzen, de werkelijke be-
teekenis der symbolen niet ten volle kan begrijpen.

Veeleer dan een hinderpaal te zijn heeft de medicus bij zijn
patienten een nauwgezette plichtsvervulling in godsdienstige aan-
gelegenheden te bevorderen. Zoo zal hij bij zijn Katholieke
patienten niet lichtvaardig dispensatie doen verleenen van de regel
van het vasten. Zoo zal hij zorg dragen dat zijn patienten tijdig
bediend worden. Hij late zich niet weerhouden door de gedachte
dat het sein tot bedienen door den patient als een teeken van het
hopelooze van den loestand zal worden opgevat. Zeker zal in

sommige gevallen, wanneer de patient zich zijn toestand weinig
bewust is, de mededeeling hem sterk treÍfen. Zij moet dan ook
speciaal in zulke gevallen met den noodigen tact worden gedaan,

waarbij er de nadruk op worde gelegd dat men nooit zekeÍ is

welke complicaties zich kunnen voordoen en dat het voor de rust

van hemzelven en vooral ook voor die van zijn omgeving beler
is op alle mogelijkheden voorbereid te zijn en niet tot het uiterste
te wachten. De patient beseft als regel dit alles heel goed, en is

eenmaal de bediening geschied, dan treedt bijna altijd een psy-
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chische rust in, die hem zichtbaar ten goede komt. Men kieze dus
met zorg het moment waarop men den geeslelijke verzoekt den
patient te bedienen, Niet te vroeg, wat noodeloozen schrik teweeg
brengt en een miskenning is van de majesteit van den dood, bij
wiens nadering de handeling alleen op haar plaats is. !l3l Maar
ook niet te laat, zoodat er of met een haast en agitatie gehandeld
moet worden die weinig strookt met het plechtige en gewijde'der
ceremonie, oÍ dat de toediening van het sacrament in het geheel
niet meer kan plaats hebben, waardoor aan de nabestaanden van
den patient een groot verdriet berokkend wordt. Hij zij er aan in-
dachtig dat bij plotselingen dood, bv. door een ongeluk oÍ door een
hertkwaal, ook nog korten tijd na den dood de bediening kan plaats
hebben, waarbij aangenomen wordt dat niet alle weefsels direct
zijn afgestorven, zoodat de ziel niet aanslonds na het ophouden
van hartslag en ademhaling het lichaam heeft verlaten, Ook in zulk
een geval denke de medicus dus aan geestelijken bijstand.

Verder zorge hij er voor dat bij een bevalling, zoo het kirdje
in levensgevaar verkeert, dit zoo spoedig mogelijk gedoopt worde.
Dreigt onmiddellijk gevaar, zoo heeft hij zelf den doop te ver-
richlen. Hij heeít daarbij lieÍst wijwater, oÍ zoo dit niet aanwezig is,

natuurlijk water, (bronwaler, regenwater, leidingwater), ov€r het
hoofd, of zoo dit onmogelijk is, doordat de vrouw nog in partu
is, over een ander lichaamsdeel uit te gieten. Terwijl het water vloeit,
spreekt hij de volgende woorden uit: ,,lk doop U in den naam

des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geesles." Zoo iemand
uit hooÍde van zijn eigen gelooÍ de sacramenteele woorden niet
mag uitspreken, zorge hij ervoor dat een ander de ceremonie kan
verrichten. Wij hebben hier het oog op lsraëlitische collegae.

Bij zijn lsraëlitische patienten heeft de medicus indachtig te zijn
aan de besnijdenis. Deze mag echter niet plaats hebbeni als in
verband daarmede sterfgevallen in een bepaalde familie zijn voor-
gekomen. Bij de lsraëlieten gaat de medische indicatie vóór alles:
ieder gebod moet daarvoor wijken. Bij een jongentje uit een

geslacht van haemophilici doet de medicus dus verstandig te ad-
viseeren de besnijdenis in elk gevaÍ uit te stellen totdat door een
eventueele verwonding gebleken is dat het kind niet aan haemo-
philie lijdt. Wat het diëet betreÍt, zoo dient de medicus te weten dat
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den lsraëlieten toegestaan is het gebruik van vleesch van her-
kauwende dieren, mits ritueel toebereid en afkomstig van dieren die
ritueel geslacht zijn. Dat van niet-herkauwende dieren (varken, wild)
is verboden. Van de visschen zijn toegestaan de beenvischen. Kraak-
beenvisschen zijn verboden, evenals weekdieren en schelpdieren.
Van de vogels zijn geoorlooÍd de hoenderachtige en de zwem-
vogels. Bloed mag absoluut niet worden gebruikt; men schrijve
dus geen haematogeen voor. Melkspijzen en vleeschspijzen mogen
niet gelijktijdig gebruikt worden; na de vleeschspijs moet minstens
een uur verloopen zijn voor men melksp'rjs mag nemen. Sectie mag

op lijken van lsraëlieten niet verricht worden, tenzij daarvan
ten behoeve van een voorhanden ziekte nut wordt verwacht door
opheldering der verschijnselen. ln zulke gevallen plege men overleg
met den rabbrjn.

Waar de godsdienst is vaste grond in de verbijstering van het
leven door het onzekere, het wankele van het bestaan, door het
problematische van allerlei waarden die zich als levensvulling aan-

dienen, door het richtinglooze van allerlei strevingen, die in koorts-

achtige jacht worden nagejaagd, daar zal de medicus juist daarom

de beteekenis van den godsdienst voor het geestesevenwicht

van zijn patient moeten inzien. Ook zal hij uit den aard van de
godsdienstige overtuiging van zijn patient het bindende, het impera-

tieve karakter daarvan moeten begrijpen en ook aanvaarden, omdat
de gehoorzaamheid aan wat de godsdienst eischt uiteraard primair

is ten opzichte van welke andere overweging of welke andere

macht ook. De godsdienstige overtuiging geeÍt als zoodanig vast-

heid, gemoedsrust, evenwicht voor hem die haar bezit. Maar om

haar te bereiken, ezenzeer om haar te behouden, is strijd noodig.

Want zij is een conceptie die boven het natuurlijke uitgaat, zij is een
overwinning over allerlei natuurlijke neigingen, die telkens opnieuw
moet bevochten worden, en vechten wil zeggen dat men ook
nederlagen lijdt, dat er dus momenten, perioden zijn van leleur-
stelling, van moedeloosheid, van wanhoop. De medicu§ heeft ook
deze te kennen als bron van psychische onrust. Evenzoo de
eigengereidheid als keerzijde der medaille bij kleine zielen, die
soms zoo erg kan zijn, dat men aan de waarde der medaille b'rj
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hen gaat twijÍelen. Ook de psychische aberraties op dit gebied
de grootheidswaanzin, de nietswaardigheidsgedachte.

Niet zoo heel vaak ontstaan er moeilijkheden in de praktijk op
het gebied van den godsdienst tusschen medicus en patienl; veel
vaker ontstaan die tusschen medicus en geestelijke. Het is dik-
wijls een groot verdriet in het leven van den medicus, een groote
ergernis ook, wanneer hij merkt dat een verhouding tusschen zijn

patient en hem die berust op vertrouwen en die dikwijls tot een
vriendschap is uitgegroeid, wordt beinvloed van den kant van
predikant of pastoor uit overwegingen ontleend aan den godsdienst.

Het ligt voor de hard dat men in een plaats waar een bepaalde
godsdienst of godsdienstige richting sterk overheerscht ook het
lieÍst een medicus heeÍt, die dien godsdienst oÍ die richting is

toegedaan. Zoo zal bij een uitsluitend Katholieke bevolking een
Protestantsch medicus minder welkom zijn dan een Katholiek. ln
een streng-orthodox-Protestante gemeente zal een orthodox medicus
liever gezien worden dan iemand die van de levensbeschouwing der
bevolking ver aÍstaat; deze zal er zich ook minder thuis voelen.
Dat in zulk een geval, bv. door een gemeentebestuur bij sollici-
tatie voor vestiging, de keus dikwijls mede bepaald wordt door over-
wegingen van kerkelijken aard ligt voor de hand, al mogen deze
ook in zulk een geval zeker niet het eenige richlsnoer bij de keuze
zijn.

Meeslal echter staan de. zaken anders: als regel heeft men met
een gemengde bevolking te doen, of wel de medicus is reeds
sinds jaar en dag ingeleefd in de plaats zijner inwoning. Als in
zulk een geval de geestelijke een bepaalden arts tegenwerkt of
pousseert overschrijdt hij de grenzen zijner positie. Hij beknot de
menschen in hun vrijheid: de dokterskeus is voor hen een zaak
van groot gewicht, van persoonlijke voorkeur; wordt daarop invloed
uitgeoeÍend uit motieven die buiten het gebied liggen van het
medisch kunnen en kennen van den geneesheer, dan is daarrnee
een onzuivere positie geschapen die voor den betrokkene hoogst
onverkwikkelijk is. Gegronde reden tot een dergelijke houding heeÍt
de geestelijke alleen dan, als hij de ervaring heeft opgedaan dat
de medicus de godsdienstige belangen zijner gemeenteleden, resp.
parochianen direct schaadt. Doet hij dit niet, neemt hij integendeel
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de reserves in acht, waarop wij wezen, toont hij in zijn geheele
houding reverentie voor de overtuiging zijner patienten, dan ont-
breekt een motieÍ tot inmenging geheel.

Er is een bepaald gebied waar de medicus zich bijzonder in acht
behoort te nemen. Dat is het gebied van het Neo-Malthusianisrne.
Hier ligt een groote aanleiding tot conÍlict tusschen de opvattingen
van den medicus en van de kerk, speciaal van de R.oomsch-Katho-

lieke kerk, daar deze de Neo-Malthusiaansche praktijken als on-
zedelijk consequent verwerpt, tenuijl vele medici uit oeconomische
en ook andere motieven geneigd zijn haar in bepaalde gevallen
aan te bevelen. Hier staan de opvattingen dikwijls lijnrecht tegenover

elkaar. De medicus heeÍt hier niet het recht de zijne door te voeren,
als hij stuit op godsdienstige bezwaren, om de eenvoudige reden dat
hij deze heeft te respecteeren als primair aan de zijne, wat het
directe uitvloeisel is van de in den aanvang van dit artikel gestelden

voorrang van godsdienstige motieven boven alle andere.

Moeilijk moge dit in bepaalde gevallen voor den medicus zijn,
hij zal de ontluistering van de geslachtsdaad door praeservatieve

maalregelen niet kunnen loochenen en daarmee de schade aan de
Íijnere psychische eigenschappen die zoo sterk onder den invloed
van het geslachtsleven staan. Ook zal zijn ervaring hem leeren dat
het leven dikwijls veel meer mogelijkheden van aanpössing heeft

dan hij oorspronkelijk dacht, dat moeite en zorg dikwijls nieuwe

energieën wekken, dat ook lichamelijke bezwaren die hem voor
een volgende zwangerschap deden vreezen dikwijls veel beter
worden overwonnen dan hij vermoedde, kortom dat het ,,durÍ
te leven" van Íundamenteele beteekenis is. ^

Hoezeer het voor de hand ligt dat hij die uit den aard van
zijn beroep den lichamelijken toestand van zijn patient voor oogen

heeft, het meest oog heeft voor de onmiddellijke belangen daarvan,
waarvan hij juist de verdediger is, hoe natuurlijk het is dat hij niet
altijd dezelfde visie heeít op hetgeen voor zijn patient wenschelijk
is als degene die vóór alle dingen diens zieleheil beoogt, zoo zal
hij toch aan die patienten, die uit godsdienstige overluiging de Neo-
Malthusiaansche praktijken veroordeelen, zijn zienswijze niet mogen
opdringen, omdat hij heeft te buigen voor de door de religie
opgelegde en aanvaarde plichten. Stoort hij zich hier niet aan, dan
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komt hij in een vijandelijke positie te staan tegenover de geeslelijk-
heid en dan zal hij bij den oprecht geloovigen patient, indien deze
zijn adviezen volgt, een ziele-conÍlict ontketenen.

Heel veel moeilijker is het voor den medicus dat de Katholieke
leer, wanneer bij een bevalling het leven der moeder alleen te red-

den is door het opoÍÍeren van het kind, het direct dooden van de

vrucht verbiedt. De Katholieke kerk stelt zich op het standpunt
dat het geintendeerde dooden ongeoorloofd is, ook al zou men
een goed doel daarmede bereiken; het dooden mag dus niet het
middel zijn om het leven van de moeder te redden, hoe kostbaar
dit ook z'rj. Hier bereikt het conflict tusschen twee levensbeschou-
wingen zijn hoogste spanning, het conÍlict tusschen de onmiddellijke
zorg van den medicus voor de patiente, die de bescherming van
haar leven aan hem heeÍt toevertrouwd, waardoor hij in de vrucht
niet anders ziet dan een obstakel, en den anders gerichten blik van
den geestelijke, die uit eerbied voor het leven recht toekent aan
dit leven dat de moeder heeft doen ontstaan, zoodat deze, zoo
dat noodig mocht blijken, haar eigen leven daarvoor moet oÍÍeren. !l4l

Het ligt geenszins in onze bedoeling te betoogen dat de medicus
zijn eigen overtuiging geweld moet aandoen. Zeer vele medici
zullen zulk een instinctieven aÍkeer hebben van het opofferen van
de moeder in het laatst beschreven geval, dat het hun onmogelijk is

daartoe ovér te gaan; zij zullen de leer der Katholieke kerk niet
kunnen waardeeren, integendeel ze als absurde consequentie brand-
merken, in welk geval een voetval daarvoor iets onwaardigs voor
hen zou zijn, Dit zou in de praktijk tot groote moeilijkheden aan-
leiding kunnen §,evenr ware het niet dat bedoelde gevallen zoo
uiterst zelden voorkomen, dat men er praktisch, dank zij den voor-
uitgang der verloskundige wetenschap, geen rekening meer mee
behoeít te houden. Het bezwaar is daardoor haast theorelisch gewor-
den, in elk geval is het minimaal. En het wordt heelemaal nihil,
wanneer de medicus, die bezwaren mocht hebben, zich voorneemt
en zoo noodiE ook belooÍt, dat hij de leiding van dit zeer uitzon-
derlijke geval, zoo het zich mocht voordoen, aan een ander zal

overlaten.35l
Wat het opwekken van aborlus betreft, hier zal het ongetwijfeld

den medicus in het algemeen niet zoo moeilijk vallen zich naar de
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Katholieke leer te gedragen dan in hel boven besproken geval. Als
regel zal hij hiernaar zeker handelen. Toch kan ook hier het geval
zich voordoen, dat h'rj meent dat hij z'rjn overtuiging niet ontrouw

mag worden, dat hij haar geen geweld mag aandoen ter wille van
motieven die de zijne niet zijn, en dat hij dus handelt in strijd met
de Katholieke opvattingen, die trouwens evenzeer in bepaalde
Protestante kringen gehuldigd worden. lntusschen zullen ook deze
gevallen zich uiterst zelden behoeven voor te doen, zooals op
overtuigende wijze blijkt uit de ons door de hoogleeraren in de ver-
loskunde verstrekte inlichtingen. 36)

Natuurlijk is het mogelijk dat er medici zijn, die spoediger
dan de hoogleeraren tot het opwekken van abortus zullen overgaan.
Zoo iemand heeÍt zeker het recht zijner overtuiging; maar elke
overtuiging brengt haar conseguenties mee en die zijn in dit geval

deze, dat hij zeker niet thuis hoort in een Katholieke streek en dat
hij bij een gemengde bevolking zich niet te verwonderen en even-
min te beklagen heeÍt over tegenwerking van den kant der geeste-

lijkheid. Hij die zelf vrijheid van overtuiging eischt heeft ook die
vrijheid bij anderen te eerbiedigen. De medicus moet oÍ loyatil
aan religieuse opvattingen, ook al zijn het de zijne niet, tegemoet
komen, oÍ hij moet, als hij dat niet kan, den strijd aanvaarden.

Dat er predikanten en priesters zijn, die ook zonder eenige geldige
reden een medicus tegenwerken, alleen omdat hij niet van hun

richting oÍ kerk is, valt helaas niet te ontkennen. Het moge hem tot
troost z'y'n dat, als hij zich geeÍt aan zijn patienten met al zijn kennis,
maar ook met geheel zijn hart, hij waardeering zal oogsten bij

zijn werk, ook bij den geloovige, misschien bij dezen het meest.

Hoe meer de geloovige in waarheid zijn leven stelt in dienst van

God, des te meer zal hij intuitieÍ voelen dat het stellen van het
leven van den medicus in dienst der menschheid verwant is aan zijn
dienen; beide zijn, zij het dikwijls onbewust, ontsproten aan, worden
gevoed door dezelfde bron.
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BEMIDDELING EN RECHTSPRAAK

Bemiddeling en rechtspraak in de Maalschappij zijn een onderlinge,
een intercollegiale. Dit moet vooropstaen en mag bij de beoordeeling

er van niet uit het oog verloren worden. Het kan als haar zwakke
zijde worden aangemerkt, als mèn meent dat voor een dergelijk
onderonsje geen plaats is, omdat het juridische element er niet
in is vertegenwoordigd door medewerking van een jurist. Het is
juist haar kracht, als men meent dat er speciaal vakkundige kennis
en kennis van de opvattingen, die de verhouding tusschen vak-
genooten beheerschen, noodig zijn om z'ich een juist oördeel te
vormen over wat wel en wat niet geoorlooÍd is. Uitgaande van
deze laatste opvatting ligt het hoofdkenmerk van de medische
rechtspraak hierin dat de handelingen der medici onderwoÍpen
worden aan het oordeel van door hen zelí gekozen vakgenooten,
in wie zij vertrouwen stellen, omdat zij hen zien als goede ver-
tegenwoordigers van hun sland.

Het zijn in het algemeen geen gecompliceerde juridische vraag-
stukken die de rechtsprekende.colleges hebben op te lossen. Er

is daardoor weinig kans voor een uitgebreide jurisprudentie. Die

ontstaat waar het gaat om uitleg, om opvatting van bepaalde
wetsartikelen. Hier gaat het om het levende beseÍ van wat al of
niet oirbaar geacht mag worden in een bepaalde verhouding, in de
uitoefening van een bepaalde íunctie. En dit oordeel is zoozeer
aÍhankelijk van steeds wisselende motieven en bijomslandigheden
die op een bepaalde daad invloed gehad hebben, dat de uitspraken
zich weinig leenen tot codiÍicatie.

De Maatschappij heeft haar rechtspraak altijd en terecht opgevat
als een collegiale bespreking, waarbij oudere, meer ervaren ambts-
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broeders den collega die van het rechte pad is aÍgeweken dit
weer helpen vinden.

Bij een dergelijk karakter der rechtspraak is het begrijpelijk dat
zij op hare zittingen aan den beklaagde oÍ bij een geschil aan
partijen rechtskundigen bijstand niet toestaat. Er is weliswaar geen
artikel in het Huishoudelijk Reglement dat dezen bijstand direct
verbiedt, maar dit punt is reeds beslist door de algemeene ver-
gadering te Utrecht in 1915, toen bij de samenstelling van het
H. R. het amendement-Walcheren werd verworpen, dat deze hulp
wilde toestaan; later is nogmaals op de algemeene vergadering
te Middelburg in 1925, ditmaal met algemeene slemmen, het stand-
punt als juist erkend dat de elkaar opvolgende íunctionarissen
steeds hadden ingenomen. Het spreekt vanzelÍ dat ieder zich, zoo
hij dat wenscht, door een rechtskundig raadsman kan laten voor-
lichten; ook kan hij vóór de zitting een memorie van toelichting
indienen; maar indien in de plaats van de intercollegiale bespreking,
die in de eerste plaals een vertrouwelijk karakter behoort te
hebben, zou treden een pleidooi van een niet-vakgenoot, dan zou
er groot gevaar bestaan dat handigheid, gevatheid, spitsvondigheid
een te groote plaats zouden gaan innemen bij de beoordeeling van
eenige gerezen moeilijkheid, dat de hooÍdzaak, de medisch-
ethische kant van de quaestie, onvoldoende tot haar recht zou
komen, en bovenal dat de delinquent ontoegankelijk zou zijn voor
den bemiddelenden, overredenden invloed der rechters, daar hij
zich krampachtig vast zou houden aan wat zijn juridische raads-
men, die uit een anderen gezichlshoek oordeelt, hem zou sug-
gereeren.

Natuurlijk is het een eerste vereischte dat den beschuldigde -
en hetzelÍde geldt bij een klacht voor partijen - alle gelegenheid
geboden wordt zich vr'g' uit le spreken. Hiervoor heeít de voor-
zitter vóór alles te zorgen. Hij heeft hem door een tegemoetkomende
houding op z'rjn gemak le zetten, waardoor de beklaagde in de
eerste plaats in hem zijn collega voelt, die uit eigen ervaring de
moeilijkheden kent, waartoe het beroep kan leiden. Hij heeft hem
geduldig aan te hooren. Hij heeít, juist waar hij hem iemand
onthoudt die voor hem mag spreken, te zorgen dat hij zich
gemakkelijk kan uiten. De bekende oud-voorzitter van den Raad van
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Beroep, tevens de vader van het H. R. voor zoover dat de recht-

spraak betreÍt, Dr. van Dam, begon nooit een verhoor zonder te
wijzen op den inhoud van art. 294, dal aldus luidt: ,,Aan parlijen
wordt elk getuigenis .medegedeeld, dat invloed op de uitspraak
kan hebben, en partijen worden in de gelegenheid gesteld tot ver-
dediging van haar standpunt alles in het midden te brengen, wat

zij dienstig achten."

Het is steeds gewoonte geweest dat parti.len, zoo zij dit wen-
schelijk oordeelden, getuigen mochten meebrengen. De omschrijving
van dit als vanzelÍsprekend aanvaarde recht vindt men in art. 295:

,,SchriÍtelijk getuigenis is toegelaten, doch getuigen worden bij
voorkeur gehoord in de vergadering van den Raad". Dat ook de
Raad zelf het recht heeÍt zich te doen voorlichten is vastgelegd in

art. 289: ,,De AÍdeelingsraad en de Raad van Beroep zijn bevoegd
alle leden, wier inlichtingen zij bij het vervullen van hun taak wen-
schen in te winnen, uit te noodigen in hun midden te verschijnen."

De organen der rechtspraak zijn de Afdeelingsraden en de Raad

van Beroep.
Arl. 28 bepaalt: ,,Elke AÍdeeling heeÍt een AÍdeelingsraad, die

uit ten minste drie leden en ten minste twee plaatsvervangende
leden bestaat.' Uit de omschrijving van het doel der AÍdeelings-
raden komt het inlercollegiale karakter der Maatschappijrechtspraak
wel zeersterk naarvoren. Hoofddoel is handhaving der standseer.,,De
Afdeelingsraden", art. 252, ,,waken er voor, dat de leden zich houden
aan de eischen der gedragsleer voor geneeskundigen." ,,Zij .zijn

verplicht", art, 253, ,,een onderzoek in te stellen, zoodra hun han-

delingen oÍ gedragingen van een lid bekend worden, die in strl'd
schijnen met de waardigheid van den geneeskundigen stand oÍ met

de belangen van dien stand oÍ van de Maatschappij." Evenzeer

,,zijn zij verplicht", arl. 257, ,,de geschillen die b'rj hen worden
aangebracht in behandeling te nemen en te beslechten."

ln deze artikelen openbaart zich tevens een ander elementair
beginsel der Maatschappijrechtspraak, nl. dit, dat als einddoel
der bemoeiingen voorop moet staan vredestichting.

Het 2de gedeelte van art. 253 luidt: ,,lndien blijkt, dat inderdaad

in strijd met die waardigheid of met die belangen is gehandeld,

trachten de Afdeelingsraden allereerst door collegiale bespreking de
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zaak tot een goed einde te brengen." En aan arl. 257 betreíÍende
de behandeling van geschillen is de volgende bepaling toegevoegd;
,,tenzij het den voorzitter van den Raad is gelukt door persoonlijke
bemoeiing de partijen tot elkander te brengen". Hier is dus zelfs
de mogelijkheid geschapen dat door succesvolle bemoeiing van
den voorzitter partuen reeds tot elkander worden gebracht nog
vóór de zaak in pleno is behandeld. Komt hel tot een behandeling
van een geschil in den Raa'd, wat als regel zal geschieden, dan is

het toch evenzeer de eerste plicht van den Afdeelingsraad het op
de verzoening van partijen aan te sturen, Arl. 292 luidt: ,,Bij de
behandeling van geschillen is het de eerste plicht der Raden

een eervolle oplossing te zoeken, die beide partijen bevredigt."
ZelÍs verklaart hetzelÍde artikel: ,,Elke uitspraak, (behalve zulk

eene waarbij een tuchtmiddel is toegepast), is nietig, zoo er niet uit
blijkt dat een vergeluk tevergeefs is voorgesteld." De leden van
den Raad hebben dus in de eersle plaats te zijn vrederechters
in den waren zin van het woord.

Komt een vergelijk niet tot stand, dan moet een uitspraak volgen,
Deze uitspraak moet met redenen omkleed zijn, (art. 302). BU

veroordeeling kan een tuchtmiddel worden toegepast; maar dit
behoeft niet; dat hangt natuurlijk geheel aÍ van den aard van de
aangebrachte klacht oÍ van het aangebrachte geschil; dikwijls
zijn die van onbeteekenden aard. Zijn zij te onbeduidend dan

kan de Raad weigeren ze in behandeling te nemen, (art. 285, le. al.).

Ook als zij een feit betreíÍen dat reeds langer dan een halÍ jaar aan

den aanbrenger bekend was, (art. 285, 2e. al.); oude koeien
late men in de sloot.

ls de Raad van oordeel dat er gestraft moet worden, dan heeít
hij zich te houden aan art. 300: ,,lndien blijkt dat een lid heeÍt
gehandeld in strijd met de waardigheid van den geneeskundigen
stand oÍ mei de belangen van dien stand oÍ van de Maatschappij,
kunnen door den betrokken Raad de volgende luchtmiddelen
worden toegepast:
a. een schriÍtelijke berisping;
b. een schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste één jaar;

c. een schorsing van het lidmaatschap gepaard met een voorstel
aan den Raad van Beroep om tot schrapping over te gaan."
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Bij de behandeling valt op te merken dat het den beschuldigde
niet vrijstaat, als hem dit lust, te zwijgen. Er mogen daarvoor bij de
rechtspraak in de groote maatschappij redenen zijn, bij een inter-
collegiale rechtspraak zou zwijgen een absurditeit zijn. Arl. 296

zegt daarom: ,,Wanneer een betrokkene zich niet wenscht te ver-
dedigen ten opzichte van een klacht of een beschuldiging, legen
hem ingebracht, oí indien hij weigert gevraagde inlichtingen daarom-
trent te verstrekken, is de Raad gerechtigd de klacht oÍ de beschul-
diging voor juist le houden."

Wel ,,heeÍt elke betrokkene het recht op de vragen, die h'g' rede-
lijkenrijze niet onmiddellijk kan beantwoorden, een schriÍtelijk ant-
woord te zenden." (art. 293, 2e al.).

Een belangrijk voorschriÍt (1e al. van art.293) is, dat partijen in
elkaars tegenwoordigheid moeten gehoord worden. Geen apartjes
met een der partijen! Wat de eene partij beweert moet de andere
hooren, en zij moeten evenzeer beide kunnen hooren de opmer-
kingen die de Raad zich veroorlooÍt.

Nog is van belang, dat tijdens de zitting notulen gehouden worden
door den secretaris en dat deze voorgelezen en door de betrok-
kenen voor zoover het hen betreft goedgekeurd en onderteekend
moeten worden, (art, 293, 3e al.).

Zeer belangrijk - tevens een sterk kenmerk van het speciÍieke
van standsrechlspraak - is de verplichting van de colleges tot
geheimhouding, (art. 307). Wel is hierbij vermeld dat de genoemde
colleges de geheimhouding, indien zij dit noodig of wenschelijk
achten, kunnen opheÍíen, maar dit blijÍt groote uilzondering, regel
is dat zij streng wordt gehandhaaÍd.

,,Van elke uitspraak van een Afdeelingsraad kan, binnen twee
weken na dagteekening beroep worden aangeteekend bij den Raad
van Beroep, (art. 304)."

. De Raad van Beroep treedt dus nooit in eersle instantie op. Van
de uitspraak van den Raad van Beroep is geen beroep mogelijk.

De Raad van Beroep bestaat uit vijf leden, die voor den tijd van
vijf jaren door de algemeene vergadering worden gekozen uit een
voordracht, opgemaakt door het Hooídbestuur, die de namen
bevat van ten minste drie candidaten voor elke opengevallen
plaats", (art. 2ó3).
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Het HooÍdbestuur heeft de goede gewoonte zich bij deze voor-
dracht voor te laten lichten door den Raad van Beroep en als

regel zich aan de door dezen aanbevolen candidaten te houdcn.
Het behoeft geen betoog van hoe groot belang een goede samen-

werking is in een college als de Raad van Beroep en van hoe
veel gewicht het is als de Raad van Beroep iemand in zijn midden
ziet verschijnen dien hij zelf deze hooge Íunctie waardig geacht
heeft.

Een aftredend lid is binnen een jaar niet herkiesbaar, (art. 2ó3,

3e al,), waardoor voor de mogelijkheid van nieuw bloed is gezorgd.
De Raad van Beroep is aan dezElÍde voorschriÍten wat de wijze

van behandeling van zaken belreÍt gebonden als de Afdcelingsraden.
Alleen is schriítelijke afdoening mogelijk, indien de Raad van Beroep
die voldoende acht, (aft. 2711, Van deze vrijheid wordt slechts

zelden gebruik gemaakt. En terecht. Al is de zaak waar het om

gaat soms van weinig gewicht, het is wel van belang dat degcne
die in beroep is gekomen gelegenheid heeÍt zijn zaak voor een
college, waar mogelijkerwijs een rustiger spheer heerscht en dat
misschien onaÍhankelijk tegenover de dingen staat, nog eens te
bepleiten. Ook kan het voor een Afdeelingsraad, die zclden iels te
behandelen heeÍt en die daardoor gevaar loopt niet alle voor-
schriften van het reglement stipt in acht te neÍn€n, zijn nut heb-
ben eens een zitling van den Raad van Beroep bij te woncn, waartoe

overeenkomstig de traditie steeds de voorzitter van het college
dat de zaak in eerste instantie behandeld heeft, wordt uitgenoodigd-

,,De voorzitter van den Radd van Beroep, of diens pïaatsvervanger,
is gehouden de algemeene vergadering en'de vergaderingen van
het Hoofdbestuur bij te wonen. In de HooÍdbestuursvergaderingen
heeft hij een adviseerende stem, vermeldt de door den Raad be-
handelde zaken en is verplicht verlangde inlichtingen te verstrekken,
(art. 276).

De rechtspraak geschiedt namens de Maatschappij. Het is van-
zelfsprekend dat het Hoofdbestuur nauw voeling houdt met den Raad
van Bcroep om op de hoogte te blijven van wat er in de Maat-
schappij op het gebied der rechtspraak omgaet. Het ligt evenzeer
voor de hand dat het HooÍdbestuur zich onthoudt van inmenging
van welkcn aad ook in de uitsproken van het college, waaraan
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de Maatschàpp'rj het moeilijk werk der rechtspraak heeít toever-
vertrouwd. Terecht heeÍt men bestuursÍuncties in de Maatschappij

met het lidmaatschap van den Raad van Beroep onvereenigbaar
verklaard, (zie art. 2ó5). De rechtspraak moet in alle opzichten on-
aÍhankelijk zijn.

ln vele gevallen vraagt het HooÍdbestuur advies aan den Raad

van Beroep. Zoo is het b.v. gewoonte dat het HooÍdbestuur den

Raad van Beroep het onderzoek opdraagt overeenkomstig art. 11a,

als iemand die als lid gedeballoteerd is bij het Hoofdbestuur in

beroep komt. Verplicht is het vragen van advies aan den Raad

van Beroep ingeval het Hoofdbestuur oordeelt dat een AÍdeeling of
eenige Commissie haar boekje te buiten is gegaan, d.w.z. gehan-

deld heeft in str'rjd met de reglementen, of als er klachten daar-

omtrent bij het Hoofdbestuur zijn ingekomen, en ten slotte ook als er
geschil is gerezen tusschen aígemeene vergadering en HooÍd-
bestuur, en als de algemeene vergadering heeÍt te beslissen over
uitlegging van het reglement, (art. 275).

Alle beschouwingen die wij tot nu toe over de rechtspraak in de
Maatschappij ten beste gaven gelden voor vergrijpen tegen de
medisch-ethische gedragsregelen en voor de intercollegiale geschil-

len, waarvoor zij in de eerste plaats bedoeld is.

Sinds de Maatschappij ook de karaktertrekken eeÍr€r vak-
vereeniging is gaan vertoonen, sinds z'rj in de noodzakelijkheid is

gekomen zich te weer te stellen tegen hen die de levensbelangen
harer leden belagen, sedert zij door bindende besluiten de indivi-
duele vr'rjheid van haar leden heeít beknot, om goede levensvoor-
waarden voor hen te kunnen scheppen, om hun bestaansmogelijkheid
te vergrooten en hun positie tegenover de ziekenfondsen te be-
schermen en te versterken, sindsdien heeÍt de rechtspraak der
Maatschapp'rj nog een andere íaak naast de bovenbeschrevene,
krijgt zij ook het karakter. van vervolging.

Hier raken de kenmerken die wij aan de intercoÍlegiale recht-
spraak toeschreven licht zoek. Gemoedelijkheid is hier misplaatst.
De terechtwijzende vriend wordt hier de strenge rechter die on-
verbiddelijk veroordeelt en straít. Schorsing, schrapping van het lid-
maatschap, hooge boeten, tot tienduizend gulden toe, zijn hier de
wapens die worden gehanteerd, die volgens het reglement moeten
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worden gehanteerd: bij overtreding van een bindend besluit, bij
deelnemen èan een niet-goedgekeurd ziekenoÍnds, zijn de Raden

verplicht het opleggen van een hooge boete in overweging te
nemen, (art. 300).

Hier is ook veel minder reden rechtskundigen bijstand uit te
sluiten. Al is die ook hier niet toegelaten, hij zou hier het karakter
der Maatschappij-rechtspraak weinig kunnen schaden: immers een
eervolle oplossing, een zich-verstaan tusschen partijen behoort hier
vrijwel tot de onmogelijkheden. Voor geheimhouding is hier ook
niet de minste reden. (Zij kan trouwens door den Raad worden op-
geheven, art. 307). ls schorsing oÍ schrapping een vanzelÍsprekend
verweer tegenover iemand die besluiten, die de Maatschappij
noodzakelijk acht, overtreedt of negeert, in het opleggen van een

boete van een zoo hoog bedrag als het genoemde kan men niet
anders zien dan een middel tot afschrik en tot verweer. Hier
beschermt en verdedigt de rechtspraak zeer direct de Maatschappij-
belangen, Hier is dan ook het geval aanwezig waarop arl 273

doelt, nl. dat: ,,indien de Raad van Beroep heeft te beslissen in

een zaak, die de algemeene belangen der Maatschappij raakt, hij

geen uitspraak zal doen zonder met het Hoofdbestuur in overleg
te z'rjn getreden."

lndividueele vrijheid en Maatschappij-belang zijn twee groot-
heden die zooveel mogelijk in evenwicht met elkaar behooren ge-
houden te worden, wat in de praktijk niet altijd gemakkelijk is.

Zij, die hun hooÍd stooten tegen beperking hunner vrijheid van

handelen, mogen overwegen, dat door den strijd die de Maatschapp'rj

gevoerd heeft de positie der medici als geheel enorm verbeterd

en geconsolideerd is, waarvan dus ook zij de vruchten plukken, dat

strijd niet mogelijk is zonder strijdmiddelen, dat lijdelijkheid hier
achteruitgang zou beteekenen, dat zij die zich op de bres stellen
om voor de Maatschappu te vechten de grootste waardeering van

hun collegae verdienen. Omgekeerd hebben de bestuurdes et zorg-
vuldig voor te waken aan de leden geen grooter beperking hunner
persoonlijke vrijheid op te leggen dan absoluut noodzakelijk is.

Men zij met bindende besluiten spaarzöam. Deze moelen zijn kort,
bondig, duidelijk, krachtig; zij mogen niet gelijken op reglementsar-
tikelen. Dat voor de rechtsprekende colleges hier, waar het niet geldt
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de toepassing van zuiver ethische beginselen alleen, maar waar

het gaat om verdediging van Maatschappij-belangen, de taak moei-
lijkheden zou kunnen opleveren, daarop is reeds gewezen. Ook
met het oog hierop zij men bedachtzaaml De rechtscolleges heb-
ben le zijn de trouwe dienaren der Maatschappij; men zorge er voor
dat zij hun taak steeds con amore kunnen volbrengenl

Een beperking van de taak der Maatschappij-rechtspraak is in

1930 tot stand gekomen, toen bepaald werd dat ,,klachten en geschil-
len, welke leden-ambtenaren in de uitoeíening van hun ambt
betreffen, niet in behandeling worden genomen, tenzij met hun toe-
stemming", (art. 280). Onder een geneeskundig ambtenaar wordt
verslaan iemand die in dienstbetrekking staat tot een publiekrechte-
lijk lichaam, Staat, Provincie oÍ Gemeente.

Deze beperking in de taak der Maatschappij-rechtspraak behoeft
niet veel toelichting. Een ambtenaar heeÍt buiten zijn algemeene
medisch-ethische verplichtingen als geneesheer ook zijn ambtelijke
verplichtingen tegenover de corporatie die hem heeft aangesteld;
hij staat niet geheel vrij in de Maatschappij. .Als h'rj nu te kort
schiet in de uitoeÍening van z'rjn ambt, is het in het algemeen zijn
chef, oÍ de corporatie die hem heeÍt aangesteld, die hem zà1

terechtwijzen, eventueel zal straffen, welke procedure gewoonlijk ook

wettelijk is voorgeschreven. Daarnaast een Maatschappij-procedure

te voeren uit algemeen medisch gezichtspunt heeft weinig zin. Het

komt ons daarom verstandig voor dat de Maatschappij hier een

radicaal standpunt heeft ingenomen. ln bijzondere gevallen, als de
beschuldigde dat wenscht, laat het artikel immers alsnog de moge-

lijkheid van een behandeling der zaak door de Maatschappij-organen

oPen.

Belangrijk is voor de Maatschappij-rechtspraak geweest de in-
voering van de Tuchtwet van 2 Juli 1928.

De drie criteria van het Tuchtrecht zijn:
1e ondermijning van het vertrouwen in den medischen stand;
2e zich schuldig maken aan nalatigheid, waardoor ernstige schade

is berokkend;

3e blijk geven van grove onkunde.
Uit dezen opzet blijkt zeer duidelijk dat het er vooral om te
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doen is geweest het publiek tegen tekortkomingen van den kant
van de medici te beschermen.

Bij grove nalatigheid, bij aperte onkunde kan schorsing in het
uitoefenen van de geneeskunde voor ten hoogste een jaar en
slotte ontzegging van de bevoegdheid worden toegepost. Het
is volkomen duidelijk dat zoo ingrijpende straÍmaatregelen beter
öan een college zijn toevertrouwd, waarin het juridisch element
is vertegenwoordigd. Voorzitter en secretaris van de Tuchtcolleges
en van het Centrale College moeten juristen z'rjn. Hier is juridisch
medezeggingschap tegenover het publiek aangewezen; het is een
waarborg die niet mag ontbreken. Hier is evenzeer juridische
bijstand van den beklaagde volkomen op zijn plaats.

Wat punt Í betreft, ondermijning van het vertrouwen in den
geneeskundigen stand, hier raakt het gebied van de rechtspraak
der Tuchtcolleges dat van de Maatschappij-rechtspraak: ,,hande-
lingen oÍ gedragingen die in strijd schijnen met de waardigheid van
den geneeskundigen stand." Alleen: het gemeenschappelijk terrein
wordt vanuit een verschillende richting betreden. Bij de Tuchtwet
staat voorop bescherming van het publiek, bij de Maatschapp'rj-
rechtspraak correctie van den medicus die zijn boekje te buiten
gaat.

Verschil is er dus zeker.
Dit verschil komt wel heel sterk naar voren in een uitspraak van

het GerechtshoÍ te Amsterdam, Tweede Kamer, van 19 Dec. í934
(zie N.T.v.G.1935 bl. í432), waarin ,,niet juist geacht" wordt, wat in

de uitsrpaak van het Tuchtcollege te Amsterdam was geponeerd,

,,dot het vertrouwen in den stand mede aÍhankelijk is van het aan-

zien dat die stand gcniet."
ln tegenstelling met het voor advocaten en notarissen geldende
Tuchtrecht, zoo overweegt het Hof, waarbij sprake is van de zorg
voor de eer van den stand der advocaten en der notarissen, is in
art. 2 van het Medisch Tuchtrecht sprake van handelingen die
het vertrouwen in den stand ondermijnen, wat er op w'rjst dat de
wetgever de eer en de waardigheid van den stand der genees-
kundigen een niet door de wet te beschermen belang oordeelt.
Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de eisch, dat de waar-
digheid of de belangen van den geneeskundigen stand niet worden
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gekrenkt - welke eisch begrijpelijk is in het reglement van de
Mij, ter bevordering der Geneeskunst - niet rechtstreeks doelt
op wat voor den wetgever een te beschermen belang is, daar voor
den wetgever de standseer secundair is, doch primair dat de zieken
en gezonden verlrouwen kunnen hebben in den medischen stand,

zoodat de eisch gesteld mag worden dat de medicus zich onthoude
van handelingen die dit onmisbaar vertrouwen ondermijnen, Hande-
lingen die de standseer schaden en handelingen die het vertrouwen
in den stand ondermijnen moeten worden onderscheiden; deze
onderscheiding was door het College van Medisch Tuchtrecht in

strijd met de strekking der wet uitgewischt. Ze zijn echter ,,ver-
wante begrippen" die met elkaar in nauw verband staan.

Met deze laatste toevoeging komen wij van de principieele onder-
scheiding die ons ver weg dreigde te zullen voeren, weer kort
bij huis terecht. Het verschil intusschen blijft en blijkt ook wel
uit de uitspraken der Tuchtcolleges die juist om deze reden soms

anders uitvallen dan dat bij onze rechtspraak het geval zou zijn
geweest. Zoo nam b.v. hdt Tuchtcollege te Zwolle niet in behan-
deling het niet-nakomen van een contract bij praktijkovername, aan-
gezien dit geen handeling is waaraan een geneeskundige als zoo-
danig, d.w.z. als geneesheer legenover het publiek, zich heeft
schuldig gemaakt, (N.Tijdschr.v.Geneesk.193í, bl. 1610).

Sprekender nog is de beslissing van het Zwolsche Tuchtcollege,
(vermeld in het N.T.v,G. 1932, p. 2522), waarbij het een medicus

vrijsprak die jaren nadat h'rj zijn praktijk had overgedaan aan een

collega, die ze intusschen opnieuw had overgedaan, in zijn oude
standplaals terugkeerde en er wederom de praktijk ging uitoeÍenen.
Het college acht dit ,,een zedelijk onloelaatbare gedraging, die het

vertrouwen schendt dat de eene medicus in den anderen als

zedelijk behoorlijk mensch meent te mogen stellen," maar het acht
art, 1 der wet niet gericht tegen krenking van het aanzien en de
waardigheid en de belangen van den geneeskundigen stand, Er

is hier geen ondermijning van het vertrouwen in den geneeskun-
digen stand, welks vertrouwen een gemeenschapsbelang is, dat
geschaad wordt door gemis aan vakbekwaamheid oÍ door hande-
lingen die een te koÉ aantoonen van dien zedelijken ernst die
zijn optreden als medicus dient te beheerschen. De klacht werd als
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ongegrond afgewezen. De Maatschappij-rechtspraak zou in beide
gevallen de standseer beleedigd geacht hebben en daarvoor
zijn gekomen.

Zoo wees het Tuchtcollege in Amsterdam en later in hooger
beroep evenzeer het Centrale Tuchtcollege de klacht af over
een medicus, die, toen hij een ruptur hechtte van een door
een vroedvrouw geholpen patiente, zich uitgelaten had dat die
ruptuur de schuld was van de vroedvrouw, Het venvijt van den
dokter werd ,,ongegrond" verklaard, ,,misplaatst en oniuist", maar de
verklaring was in beperkten kring op zoodanige w'rjze gedaan, dat
het vertrouwen der kraamvrouw in de vroedvrouw niet was ge-
schaad. De bedoelde uitlating kon niet worden gerekend tot ,,hande-
lingen die het vertrouwen in den medischen stand ondermijnen."
(N.Tijdschr.v.Geneesk. 1933, p. 4939). Ook hier zou een AÍdeelings-
raad een andersoorlige uitspraak gegeven hebben.

Nog een voorbeeld. Het ïuchtcollege te Amsterdam gaf een

medicus een waarschuwing, omdat hij bij een echtscheidingsproces
schriftelijke verklaringen had afgegeven aan een advocaat omtrent
een vroegere patiente, (zenuwpatiente). Hij was op dat tijdstip
sinds anderhalÍ jaar niet meer haar dokter, maar wel die van haar

echtgenoot. Volgens het Tuchtcollege had hij het vertrouwen ge-
schonden dat patiente in hem als huisarts had, (al was hij dan niet

meer haar huisarts), door zijn oordeel aan derden kenbaar te

maken. (N.Tijdschr.v.Geneesk. 1933, p. 1054), ln hooger beroep
besliste het Centrale Tuchtcollege dat van ernstige schade, die
de patiente zou hebben ondervonden door de gedragingen van den

medicus, niets was gebleken, dat derhalve de waarschuwing van het
Tuchtcollege in Amsterdam, dat zich hierop beriep, ongegrond was,

dat echter de ingediende klacht wel gegrond was wegens de
schending van het beroepsgeheim, dat de medicus door te handelen
in strijd met den plicht tot geheimhouding zich dus had schuldig
gemaakt aan handelingen die het vertrouwen in den stand der ge-
neeskundigen ondermijnen. Daar het Centrale Tuchtcollege echter
oveÉuigd was, dat de medicus volkomen te goeder trouw had
gehandeld en klaagster geenerlei ernstige schade had ondervonden,
achtte het geen termen aanwezig om eenigen maatregel op hem toe
te passen. De schending van het beroepsgeheim.wordt toegegeven,
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maar is hier geen reden tot waarschuwing oÍ berisping, omdat van

geleden schade niets gebleken is. Ook hier zou onze uitspraak

anders geluid hebben. Wij zouden niet uilgegaan zijn van de vraag:

Wat zijn de gevolgen geweest voor de patiente, maar wij zouden

eenvoudig hebben overwogeni Heeft de medicus iets onbehoor-

lijks gedaan? Zoo ia, dan verdient h'rj een berisping.
Aanvankelijk, toen de Tuchtcolleges zouden worden ingesteld,

rees wel eens de vraag: zal er nog plaats blijven voor de Maat-
scha ppij-rechtspraak ?

Die vraag behoeft thans niet meer gesteld te worden. De

ervaring heeft geleerd dat het aantal te behandelen zaken toege-
nomen is in plaats van afgenomen, althans voor zoover hel den
Raad van Beroep betreft; van de AÍdeelingsraden ontbreken ons de
gegevens,

Voor de intercollegiale geschillen zullen altijd de rechtsorganen

der Maatschappij de aangewezen colleges blijven. Voor ernstige
misstanden, gevolgen van nalatigheid of van grove onkunde, de
Tuchtcolleges. Komt bij een AÍdeelingsraad een klacht van ernstigen
aard in, die naar zijn oordeel thuishoort bij de Tuchtcolleges, ,dan
kan de Raad den klager daarheen verwijzen, (art. 28ó).

Voor lichtere en dus veel veelvuldiger voorkomende klachten

van het publiek kan tusschen beide wegen gekozen woden.
Ook niet-leden der Maatschappij hebben volgens ons reglement

@rt. 282, 2e al.) het recht een klacht over oí een geschil met een
lid aan te brengen, mits zij van te voren schriftelijk verklaren

met de beslissing van het college genoegen te zullen nèmen,

behoudens hun recht op beroep, (art. 283).

Van deze mogelijkheid wordt ook na het in werking treden der
Tuchtcolleges nog herhaaldelijk gebruik gemaakt. Zoo behandelde

de Raad van Beroep in 1933 een klacht van een vroedvrouw over
een medicus wegens illoyale concurrentie, een klacht van een leek
over het niet-komen bij een ernstige zieke, een klacht van een

leek over de handelwijze van een vrouwenarts en in veiband
daarmede over de ingediende nota, en in 1934 een klacht van
een patiente over handelingen van een medicus die met de
naam chanlage dienden betiteld te worden. Bij al deze zaken
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hebben wij de overtuiging gekregen dat zij in de handen van

den Raad van Beroep volkomen op haar plaats waren.

Een onmiskenbare beperking van de bemoeiingen der Maat-
schappij-rechtspraak is deze, dat zij zich uitteraard alleen uitstrekt
over de leden der Maatschappij, wat vanzelfsprekend bij die der
Tuchtcolleges niet het geval is.

Een nadeel van de Maatschappij-rechtspraak kan verder zijn

dat in kleinere AÍdeelingen de Afdeelingsraad wegens gebrek aan

ervaríng reglementsbepalingen over het hoofd zou zien, dat er dus

íouten in de procedure gemaakt zouden worden.
De medicus, dien het bij het rechtspreken overeenkomstig de

bedoeling der Maatschappij-rechtspraak bovenel om het overlui-
gend bewijs le doen zal zijn, loopt gevaar in de reglementaire
bepalingen betreíÍende de rechtspraak te zeer enkel een lei-
draad te zien, te weinig eerbied voor de bepalingen als zoodanig
te hebben, die in haar geheel als bescherming van, als zekerheid
voor den beschuldigde moeten worden gezien, waaraan in geen
enkel opzicht te kort mag worden gedaan. Zal de Maatschapp'rj-
rechtspraak ook buiten de Maatschapprj op eenige waardeering
aanspraak mogen maken, dan zal degene die zich tot lid van een
AÍdeelingsraad laat bEnoemen te zorgen hebben dat hij van het
Reglement goed op de hoogte is, dat h'rj het beheerscht, en dat
dit uit de uitspraak die hij geeft blijkt.

Een ander bezwaar dat zich kan voordoen, - uitleraard ook weer
het meest in een kleine omgeving - is dat een oÍ meer leden van
den AÍdeelingsraad niet objectieÍ genoeg zouden staan tegenover
de zaak die zij hebben le berechten, omdal zij door allerlei ver-
houdingen die een kleine omgeving meebrengt niet volkomen vrij
zouden staan legenover personen, zaken, opvattingen,

ln zulk een geval kan de aangeklaagde, oÍ kunnen partijen over-
eenkomstig arl, 291 zulk een lid wraken, een recht waarop de
secretaris bij den oproep voor de zitting partijen uitdrukkelijk
heeft te wrjzen.

Daarenboven vergete men niet, dat steeds hooger beroep open-
staat, ook - dit in tegenstelling met de rechtspraak der Tucht-

colleges - als geen enkele terechtwijzing, waarschuwing oí berisping
is uitgesproken, en dat de Raad van Beroep evenals de Tucht-
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colleges is samengesteld uit menschen uit allerlei oorden des

lands, waardoor de bovengenoemde bezwaren hier als uitgesloten
mogen worden beschouwd.

Uitteraard heeft de rechtspraak der Tuchtcolleges een meer
juridisch karakter dan die der Maatschappij. De Tuchtcolleges
hebben b.v. het recht geluigen onder eede te hooren; beklaagden

en getuigen kunnen desnoods door de sterke arm voor het college
gebracht worden; juridische bijstand bij de zitting is voor den
beklaagde toegestaan. Korlom, de rechtspraak is op een andere
leest geschoeid, wat bij ernstige vergrijpen zeker z'rjn voordeel
heeÍt. Bij lichtere gevallen heeft het o.i. dit nadeel, dat het for-
meele kan gaan overheerschen over het wezenlijke, dat het wettig
bewijs de evidentie van het overtuigend bewijs in de schaduw
kan gaan stellen, Door het op den voorgrond plaatsen van het
formeele, wordt het karakter der rechtspraak beïnvloed. Het heeÍt
ons steeds toegeschenen dat het den leek een voldoening moet
geven te eÍvaren dat bij de Maatschappij-rechtspraak uitsluitend
geoordeeld wordt naar ethischen, in dit geval naar medisch-ethischen
maalstaÍ en dat het hem nog meer moet bevredigen wanneer
eigen vakgenooten een collegae uit dien hooíde veroordeelen
dan wanneer dit geschiedt mede door een jurist die daarb'rj de
leiding heeft. En voor den in het ongelijk gestelden collegae is het
eerste zwaarder te dragen,

ls de te behandelen zaak gecompliceerd, dan kan de Raad van

Beroep zich altijd laten bijstaan door den rechtsgeleerden raads-
man der Maatschappij. De Raad van Beroep is verplicht diens
advies te vragen indien een van de personen, die ter beoor-
deeling van den Raad rechtstreeks in de zaak betrokken is, zulks
eischt, (art. 2721. Ook heeÍt het HooÍdbestuur de bevoegdheid
na overleg met den Raad van Beroep een jurist als adjunct-
secretaris aan dien Raad toe te voegen. (art. 2ó4).

lntusschen, hoe ook ten opzichte van dit punt de toekomst zich
moge ontwikkelen, zeker is het, dat de hoofdbemoeienis voor de
rechtsorganen der Maatschappij steeds was de beslechting der
intercollegiale geschillen. Die vormden steeds de hoofdschotel
van het menu en zullen dat blijven doen. lncollegiaal optreden
tegenover elkaar, te kort doen aan de waardigheid van den ge-
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neeskundigen stand of aan diens belangen en dan daarnaast ver-
gr'rjpen tegen reglementsbepalingen en bindende besluiten der
Maatschappij, dat is en blijÍt het gebied waar de eigen rechtspraak

op haar plaats is niet alleen, maar waar zij de beste is, omdat z'rj

beter dan eenige andere de motieven weet te beoordeelen, die tot
eenige daad, die aan haar oordeel wordt onderworpen, hebben
geleid, en omdat hier - althans wat de beide eerste punten

betreft - het karakter van het tot elkaar brengen van partijen het
best tot zijn recht kan komen, het vaderlijk karakter dat de
Maatschappij-rechtspraak dient te hebben.

Het behoeft geen betoog, dat vaderlijk allerminst identiek is

met slap, met halÍslachtig, met vriendelijk - zonder meer. Neen,
de rechtspraak zij streng, rnèör streng vooral in dien zin, dat

zwart zwart genoemd wordt, niet in dien zin dat, zoo verzoening
niet mogelijk is, heil gezocht wordt in zware strafÍen. Het ver-
oordeeld worden door collegae die in de Maatschappij algemeene

hoogachting genielen is een blaam, die als zoodanig sterk wordt
gevoeld, sterker dan men dikwijls vermoedt. Tot zekere grens

onaíhankelijk van de zwaarte van het tuchtmiddel. Niet bij allen.

Natuurl'g'k niet. Bij uitzondering is zeker een gevoelige maatregel,

die ook in de porlemonnaie gevoeld wordt, noodig. Maar als

algemeene regel mag men stellen, dat naarmate men met minder

rigoureuze maatregelen zijn doel weet te bereiken, men naar die
mate beter rechter is,

Hooídzaak is dat men voor deze eerefunctie alleen kiest men-

schen met een onaÍhankelijk karakter, menschen, die een zedelijk

overuvicht hebben. Men kan hier zijn eischen niet te hoog stellen,
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ADDENDA

l, (b'rj bl. 10)

Een arls heeft zijn naam en zijn portret benevens een aanbeveling
voor een bepaald handelsartikel doen afdrukken in een Amerikaansch

Tijdschrift. Een ander evenzoo; daarenboven schreef deze er een
artikel bij. Beiden kregen van het Tuchtcollege een waarschuwing.

(N.ï.v.G. 1935, bl. 2ó0)

Twee artsen die voor zich reclame gemaakt hadden en nog wel
in een praktijk die ze vroeger hadden waargenomen, tot groote

schade van den opvolger van den betrokken arts, werden door
den Britschen General Medical Council van het register geschrapt.
(British Medical Journal 9 Dec. 1933)

(N.Ï.v.G. 1933, bl. 5781)

Een arts adverteert dat hij zijn ziekenfondspraktijk neerlegt en

zendt reclamekaarten rond aan zijn Íondspatienten, waarin hij een

spreekuur voor minvermogenden annonceert tegen een zeer laag

tarief. Hij wordt deswege door het Medisch Tuchtcollege te

's Gravenhage berispt b'rj vonnis van 18 Oct. 1934.

(N.T.v.G. 1935, bl, 52671

Wij mogen hier wellicht ook wijzen op eenige uitspraken naer

aanleiding van door tandartsen gemaakte reclame.
Een tandarts zendt kaarlen rond, die snorkerijen en grappen

bevatten van het soort van sinaasappelverkoopers, als: ,,smakelijk
eten!",,DurÍ te lachen!",,Denkt aan Uw uiterlijk." Hij wordt
deswege door het Medisch Tuchtcollege te 's Gravenhage berispt.

(N.T.v.G. 1934, bl. 4589)
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Het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam acht de klacht tegen
een tandarls over reclameachtig adverteeren juisl, daar de ge-
wraakte advertentie meebrengt een misleiding van het publiek.
Het college ziet in die advertentie een poging om praktijk te ver-
werven op een wijze die het vertrouwen in den stand der tand-
artsen ondermijnt en legt een boete op van f 200.-.

ln hooger beroep bevestigt het GerechtshoÍ te Amsterdam dit
laatste; het brengt de boete terug tot Í 25.-. Het HoÍ ontkent
weliswaar de juistheid van de overweging van het Med. Tucht-
college dat het verlrouwen in den stand der tandartsen mede
aíhankelijk is van het aanzien, dat die stand geniet, maar het over-
weegt, dat de advertenlies aankondigen een werken legen abnormaal
lage tarieven, waardoor het publiek den indruk moet krijgen dat het
noodeloos hooge prijzen betaalt, en dat de uitdrukking ,,p'rjnloos
trekken" den indruk wekt, dat de appellant iets bijzonders -en wel tegen lagen prijs - aanbiedt te doen wat men bij een
anderen tandarts niet aldus verkrijgen kan.

(N.T.v.G. 1935, bl. í132)

Het blijkt dat deze tandarts zich aan deze vonissen niet gestoord
heeft. Hij maakt zich opnieuw schuldig aan reclameachtige adver-
tenties. Het Tuchtcollege te Amsterdam veroordeelt hem thans tot
een geldboete van Í 100.-.

(N.T.v.G. 1935, bl. 4795')

2l (bij br. 17)

Uiteraard worden over de internisten veel minder dan over de
chirurgen klachten bij de rechtsprekende colleges aangebracht
wegens onjuiste diagnose of verkeerde behandeling of gemis aan

zorg. ln ons land behooren die tot de zeldzaamheden. ln het
buitenland sch'rjnen ze vaker voor te komen.

Zoo werd een eisch tot schadevergoeding, die in de eerste twee
instanties was aÍgewezen, door het Bundesgericht in Zwitserland
toegewezen tot een bedrag van 3000 Zw. Írancs. De arts had

vier kinderen in één gezin behandeld als patienlen met strepto-
coccen-angina. Een collega die in consult werd geroepen diagnos-
tiseerde terstond diphterie. Twee kinderen stierven. Het Bundes-
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gericht veroordeelde den arts voornamelijk omdat hij geen bac-
teriologisch onderzoek had toegepast en aan het toedienen van
serum niet had gedacht.

(N.T.v.G. 1932, bl. 1997)

3l (bij bl. íe)
Het ,,Reichsgericht" sprak een ,,Heilbehandler" vrij, die door het

,,Landesgericht" veroordeeld was, omdat hij aan zijn patiente had

meegedeeld dat zij kanker had, waarop patiente met een sterke

depressie en neiging tot zelÍmoord reageerde. Het ,,Reichsgericht"
overwoog dat de patient het recht heeÍt om over zijn toestand te
worden ingelicht. De wijze waarop dit geschiedt is een quaestie
van tact,

(N.T.v.G. í933, bl. 4312)

Dr. PinkhoÍ vermeldt een aardig geval dat zich in Amsterdam
voordeed. Een arts, die een hoogleeraar consulteerde voor een

ernstige hartaandoening drong op onbewimpelde mededeeling der
diagnose aan. Bij uitzondering voldeed de professor aan dit ver-
zoek. Het gevolg was, ook bij dezen man, die meende daar wel
tegen te kunnen, volkomen ineenstorting van arbeidsvermogen en

levenskrachten. De hoogleeraar heeft toen een broer van den
collega overreed dezen aan te raden een Leidschen professor te
raadplegen. Tot dezen richtte hij schriÍtelijk het verzoek den
patient te zeggen dat zijn eigen diagnose onjuist was. De psycho-
logische uitwerking heeÍt beantwoord aan de venrvachting.

(N.T.v.G. 1934, bl. 4312)

1l (bij bl. 20)

Zie hieromtrent ook het oordeel van den Raad van Beroep
(2 Nov. 1934) naar aanleiding van een uitspraak van het College
voor Medisch Tuchtrecht te Amsterdam, waarin de volgende over-
weging voorkwam: ,, dat een geneeskundige onder alle omstandig-
heden moet bereid zijn zijn diensten te verleenen en zich anders
schuldig maakt aan een handeling, die het vertrouwen in den
stand der geneeskundigen ondermijnt," Aan den Raad van Beroep
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was de vraag gestcld oÍ deze meening juist werd geacht. De

Raad beantwoordde de vraag beslist ontkennend. Het beroep
van geneesheer is een vrij beroep.

(N.ï.v.G. 1934, bl. 5ó11)

Ook van Eijk en Verstegen (Arts en Wet) betoogen, dat de
arts alleen een rechtsplicht tot hel verleenen van hulp heeÍt, als

hij daartoe tevoren een verplichting heeÍt aangegaan.

ln gelijken geest sprak zich de Tribunal de la Seine uit (Revue

trim. de droit civil 1932, p. 1103). Naar aanleiding van een klacht
over te laat verschijnen besliste deze, dat het aan den arts staat

om het oogenblik te bepalen, waarop hij een bezoek zal brengen.
(N.T.v.G. í933, bl. 1ó8ó)

Hetzelfde geldt voor den tandarts. Het Tuchtcollege te 's Graven-
hage sprak een tandarts vrij, die een lid van den Raad om parti-

culiere redenen niet in behandeling had willen nemen.
(N.T.v.G. 1934, bl. 4129)

5l (bij br. 20)

Het Medisch Tuchtcollege te Eindhoven gaf een berisping aan
een arts, die geweigerd had op dringend telefonisch verzoek te
komen bij een patiente, die de zijne niet was, bij welke oproep de
woorden ,plotseling" en ,,ernstig" waren gebruikt, Het verdient
opmerking, dat dit Tuchtcollege erkende - in tegenstelling met dat
te Amsterdam (zie noot 4) - dat in geval door eenig uitstel in
de hulpverleening geen nadeel van beteekenis kan ontstaan, het
den medicus, die niet de huisarts is, moet vrijstaan zijn hulp te
weigeren aan personen, die niet z'rjn eigen patienten zijn,

(N.T.v.G. 1935, bl. 4394)

6l (bij bl. 20)

Het Medisch Tuchtcollege te 's Gravenhage legde f 200.-
boete op aan een medicus, die weigende mee te gaan voor een
bevalling, die hij had aangenomen,

(N.T.v.G. 1932, bl. 22651
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De Raad van Beroep berispte een collega wegens het niet-
komen bij een ernstige patiente.

(Uitspraak 25 April 1933)

7l (bij bl. 22)

HetzelÍde standpunt mag ook worden ingenomen ten opzichte
van specialisten. De Raad van Beroep gaf (30 Dec.1920) een

berisping aan een chirurg, die bij oogenblikkelijke aÍwezigheid
van den huisarts een patient met een niet ernstige verwonding
ten gevolge van een val in behandeling had genomen zonder
bericht te zenden aan dien huisarts en zonder hem de verdere
behandeling over te laten.

8) (bij br. 31)

Het spreekt wel vanzelÍ, dat de specialist verplicht is als de
huisarts hem om inlichtingen vraagt, deze te verstrekken,

Een huidarts weigerde dit, toen de huismedicus op verzoek
van patiente, die zich verder onder diens behandeling wilde
stellen, hem er om verzocht.

Het Med, Tuchtcollege te 's Gravenhage diende hem deswege een

waarschuwing toe.
(N.T.v.G. 1932, bl. 2265)

e) (bij bl. 31)

ln beginsel moet een medicus de narcose leiden; het geven

van narcose door zusters, waarbij de chirurg de verantwoordelijk-
heid voor de juiste toediening draagt, is Íeitelijk verkeerd. Al
moet erkend worden dat ook een verpleegster hierin zeer ge-
routineerd kan worden, zoo is men toch tegenover het publiek
niet verantwoord, wanneer men een zoo gewichtig werk als de
narcose aan leeken toevertrouwt; men ga hiertoe dus alleen in
noodgevallen over.

r0l (bij bl. 33)

Volgens een enquète, ingesteld door de Association ProÍessionelle

lnternationale des Médecins, wordt de dichotomie, die behalve in

10
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Frankrijk ook in ltalië en in Oostenrijk schijnt voor te komen,

algemeen veroordeeld. ln Duitschland is zij bij de wet verboden'
(Mededeelingen van het Vlaamsch Geneesheerenverbond Mei 1934)

ill (bij bl. 34)

Het ,,Reichsgericht" heeít uitgesproken, dat de arts verplicht
kan z'rjn, (dus in bepaalde gevallen is), om vóór de operatie mede
te deelen dat de ingreep niet volstrekt zeker het beoogde doel
zal bereiken en dat zich bijwerkingen kunnen voordoen.

(N.T.v.G. 1933, bl. 4312)

tzl (b'U br. 34)

Laat de chirurg een tampon oÍ een instrument achter, dat
aanleiding geeít tot ziekteverschijnselen, evenlueel tot een nieuwe

operatie, dan kan in rechten de chirurg tot schadevergoeding
verplicht zijn.

Zoo veroordeelde het ,,Reichsgericht" een chirurg tot schade-

vergoeding wegens het vergeten van een tampon bij een appen-
dixoperatie, onverschillig oÍ het de schuld van hem zelÍ was of
van een zijner assistenten. De tampons hadden moeten worden
geteld.

(Seuífert's Archiv Ítir Entscheidungen der obersten Gerichte,
Bd' 88' p' 140) 

(N.T.v.G. í934, br. 2899)

Een chirurg te Weenen heeÍt 140.000 Schilling schadevergoeding
moeten betalen aan een patient, bij wien l4 jaar nadat hij h,eÍr
geopereerd had een sonde van 15 c.M. lengte uit den buik werd
verwijderd. (Policlinico, í1 Juni 1934)

(N.T.v.G. 1934, bl. 3192)

Het HoÍ van Appel te Parijs veroordeelde een chirurg tot schade-
vergoeding, die bij een maagzweeroperatie een compres had
vergelen.

ln Londen werd een medicus, die bij een iÀjectie een stuk

naald in de bil van zijn patient had laten zitten, veroordeeld.
(N.T.v.G. 1935, bl. 498)
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Hier moge ook het geval van een Röntgenoloog vermeld worden,
die door het HoÍ te Montpellier tot 150.000 francs schadevergoeding
werd veroordeeld aan een brievenbesteller, bij wien hij een collum-
íractuur niet had herkend, en aan wien hij den raad had gegeven:
beweging en massage. Het HoÍ nam aan dat de man meer pijn

had geleden en meer kosten had moeten maken, doordat de
radioloog door raad te geven de grenzen van zijn taak had over-
schreden.

(N.T.v.G. 1935, bl. 3s8)

r3l (bij br. 34)

Zie b.v. de beslissing van den ïribunal de la paix te Lille van

23 Maart 1932.

(N.T.v.G. 1934, bl. í0s1)

r1l (bij bl. 34)

Zie de uitspraak van het Gerechtshof te Besangon, dat een

chirurg, die een stuk gaas in de wond had achtergelaten, vrij-
sprak wegens den spoed der operatie, die door den ernsligen
toestand van den patient noodig was.

(Revue trim. de droit civil, 1932, p. 1104).

(N.T.v.G. 1933, bl. 2097)

Zie ook de uitspraak van het HoÍ van Appel van Parijs, dat een
chirurg vrijsprak, die bij een urgente appendixoperatie een van

de drie gebruikte tampons niet kon terugvinden en loen besloot
den buik te sluilen om de narcose, die gevaar opleverde, niet
langer te laten duren,

(N.T.v.G. 1935, bl. 498)

De Raad van Beroep behandelde twee gevallen van achterge-
laten tampons, sprak beide keeren vrij op grond van het rapport
van drie deskundigen, die meenden dat het directe verband
tusschen de tampons en de later opgetreden verschijnselen niet
bewezen was.

(Uitspraken 21 Oct, '30 en 3 Dec. '30)
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15) (bij br. 34)

De Raad van Beroep sprak als zijn oordeel uit, dat het onge-
oorlooíd is, dat een specialist aan een patient, die hem koml
raadplegen over iets dat niet tot zijn terrein blijkt te behooren,
zijn bevindingen meedeelt in plaats van hem te verwijzen naar
zijn huisarts met schriÍtelijke mededeeling van hetgeen hij heeft
geconstateerd. r

(Uitspraak 9 Jan, 1934)

Een dame raadpleegde een maagspecialist wegens maagklachten.
Deze verzuimde een gynaecologisch onderzoek in le stellen, waar-
door de oorzaak der ziekte gevonden zou zijn. De Rechtbank
te lvry achtte den specialist niet aansprakelijk. Het specialisme van
den arts vormt een grens voor zijn aansprakelijkheid. De patiente
had zich eerst tot een algemeen arts moeten wenden; die had
haar raad kunnen geven en haar naar den voor het bepaalde
geval aangewezen specialist kunnen veruvijzen.
(Revue lrim. de droit civil 1931, p. 894).

(N.T.v.G. 1932, bl. 1291)

16l (bij br. 38)

Deze gedragsregelen zijn op verzoek van het HooÍdbestuur reeds
vroeger door ons ontwikkeld in wat uitvoeriger vorm. Ze zijn
opgenomen in het N.T.v.G. van 1935. Ze hebben geen bestrijdi,ng
gevonden, ook niet in de Algemeene Vergadering van Juli '35, waar
verder vast is gesteld dat, zoo men detailregeling mocht wenschen,
deze in de Afdeelingen zouden moeten worden ontworpen, wat
met het oog op verschillende toestanden in verschillende deelen
van het land wenschelijk scheen.

t7l (bij bl. 43)

ln de laatste jaren neemt de Íondspraktijk bedenkelijk toe ten
koste van de particuliere praktijk. Men heeft neiging de hand
te lichten met de welstandsgrens, oÍ deze te hoog op te voeren,

Wij willen nog eens verwijzen naar de bezwaren die Dr. PinkhoÍ
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hier tegen inbracht. Dr. Pinkhof is van oordeel, dat het opheffen
van de particuliere praktijk door het laten varen van de welstands-
grens met zich mee moet brengen dat de artsen genoodzaakt
worden in de ziekenfondsen een hooger bedrag per ziel le
eischen. Daardoor moeten de verzekerden met de geringste
inkomens een contributie betalen, die de grens hunner krachten
nadert, en dat alleen ten behoeve van hen die best hun dokter
als particulier patient zouden kunnen betalen, maar die liever
mede genieten van wat door de minder bedeelde verzekerden wordt
opgebracht.

(N.T.v,G. 1933, bl, 327)

r8l (bij br. 58)

De Raad van Beroep in den Bosch (zie Sociale Verzekeringsgids
Jan. í933) trok het ziektegeld in van een man, die overeenkomslig
het advies van den behandelenden arts, gedurende de week vóór
hij aan het werk zou gaan, was gaan Íietsen, terwijl de controleeren-
de geneesheer het Íietsen niet geschikt had geacht en hem had
gezegd te gaan wandelen.

Dr. PinkhoÍ komt hier tegen op, meent dat intrekking van het
ziektegeld alleen op zijn plaats is als de verzekerde op eigen
gezag de voorschriften van den controleerenden geneeskundige
overtreedt.

(N.T.v.G. 1933, bl. 5ó9)

De Verzekeringsraad schrijft naar aanleiding hiervan, dat steeds
moet worden gestreeÍd naar overleg tusschen den behandelenden
en den controleerenden arts. Komt er geen overeenstemming tot
stand, - desnoods door: advies te vragen aan een derde, (wat
tot de groote uitzonderingen zal behooren) -, dan wordt het
oordeel van den controleerenden geneesheer voor de ziektekas
beslissend geacht. De controleerende geneesheer mag niet ingrijpen
in de behandeling van den behandelenden geneesheer; ljn voor-
schriÍten moeten uitsluitend het doel hebben zijn controle mogelijk
te maken' 

(N.T.v.G. 1933, br. 1827)

1-

149



öok het Medisch Íuchtcollege te Zwolle nam een beslissing

overeenkomstig de opvatting dat een controleerend geneesheer
zich niet bemoeien moet met de behandeling van den patienl.

(N,T.v.G. 1e31 bl. 427ó)

De Raad van Beroep wees een controleerend arts van de gemeente
terecht, die beschuldigd was bij de controle van zijn patienten
als behandelend arts op te treden, (verwijderen van de vrucht bij
abortus, venaepunctie bij een neurologisch geval). Het gelukte den
Raad hem te doen beloven dat hij zich naar de algemeen geldende

opvattingen in deze zou gedragen.
(Uitspraak van 26 Febr. 1933)

rel (bij bl. ó0)

Het Tuchtcollege te Amsterdam behandelde op 25 Nov. '35
zulk een geval. Het was verplicht den betrokken collega er op te
wijzen dat hij zich er van had te onthouden als behandelend
geneesheer op te treden. Het overwoog daarbij dat het noodig
is dat in een kleine gemeente, waar de medische belangen slechts

aan twee geneesheeren zijn toevertrouwd, tusschen die beiden
een behoorlijke verstandhouding bestaat en dat zij zich dienen
te onthouden van alles wat die verhouding ernstig bedreigt of
schaadt.

(N.T.v,G. Í93ó, bl. 44ó)

201 (bij br, 72)

Dit verbod dateert van 1909, (art. ó der Deutsche Standesordnung).

ln de Duitsche rechtspraak wordt de verkoop eener geneeskundige
praktijk als ontoelaatbaar aangezien, wanneer het vertrouwen dat
de verkooper als geneesheer bij het publiek heeÍt weten te ver-
werven, uitgebuit wordt als een winstgevende zaak. Later is het

verbod in dien zin verzacht, dat de vergoeding aan den geneesheer

of aan diens weduwe bij de overname van de praktgk voor ieder
geval afzonderlijk door den tuchtraad moet worden goedgekeurd.
(Uit Aerzteblatt Ítir Bayern 1935, no. 11, overgenomen in Mede-
deelingen van het Vlaamsch Geneesheerenverbond, I Aug. 1935).
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2rl (bij br. 74)

De Raad van Beroep en ook de Tuchtcolleges hebben meer dan

éénmaal bij klachten over contractbreuk bij praktijkovername geen
bevredigende uitsprak kunnen geven door het teloor gaan

van het contract oÍ doordat alleen een mondelinge aÍspraak

gemaakt was.

221 (bij br. 74)

Dienovereenkomstig besliste de Raad van Beroep bij uitspraak

van 9 Jan.1932.

23) (bU bl. 78)

De Raad van Beroep legde een collega, die zich hieraan schuldig

had gemaakt op, zich binnen acht dagen lerug te trekken.
(Uitspraak van 22 Oct. 192ó)

211- (bij br. e5)

Een medicus die zijn tarieven terugbracht tot f '10.- om een
vroedvrouw ,,er uit te werken", die hij nb. zelÍ naar de plaats

zijner inwoning had laten komen onder voor haar zeer gunstige
toezeggingen, werd door den Raad van Beroep voor 3 maanden

geschorst als lid der Maatschappij.
(Uitspraak van 8 Maart 1933)

Het Tuchtcollege te Zwolle besliste, dat een geneesheer die zijn
tarief tot Í, 8.- voor een verlossing verminderd had om de
vroedvrouw het leven onmogelijk te maken, het verlrouwen in den
stand der geneeskundigen ondermijnde. Een geschikte verdeeling
van de verloskundige praktijk is in het algemeen belang; de medicus

had het maatschappelijk belang eener goede verhouding moeten
inzien. Het Centraal Tuchtcollege was het hiermee eens.

(N.T.v,G. 1e32, bl. 17s9)

Een arts heeft een vroedvrouw op allerlei unÍaire wijzen tegen-
gewerkt. Het Medisch Tuchtcollege te Amsterdam acht de ge-
dragingen van den arts ,,zeer aÍkeurenswaardig", maar ziet hierin
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geen handeling die het vertrouwen in den stand der genees-
kundigen ondermijnt;'t zijn persoonlijke, verkeerde gedragingen,
die als zoodanig den stand niet treÍfen, terwijl ook het belang der
hulpzoekenden niet in het gedrang is gekomen, waardoor de
klacht wordt afgewezen. (Men lette op de tegenspraak met de
vooraÍgaande uitspraak van het Medisch Tuchtcollege te Zwolle,
Buitenpraktijk en Stadspraktijk?).

(N.T.v.G. 1935, bl. 3657)

251 (bij bl. e5)

Zie de opmerkingen van coll. L. L. Posthuma in het N.T.v,G.
1935, bl. 1639.

261 (bij bl. e5)

Een vroedvrouw, die bij een patiente eiwit in de urine gevonden
had, had bedrust en melkdiëet voorgeschreven, maar had niet den
medicus gewaarschuwd, ook niet patiente bezocht. Het Tuchtcollege
te Zwolle gaÍ haar een waarschuwing. Het Centraal Tuchtcollege
erkende nalatigheid, (nam echter niet aan dat door de nalatig-
heid ernstige schade was ontstaan; er was wel eclampsie op
gevolgd, maar het Centraal Tuchtcollege betoogde dat het missen
van de vermeerdering van kans op het stuiten van het ziekteproces
niet is een ,,ernstige schade" in den zin van art. 3 der wet).

(N.T.v.G. 1932, bl. 108)

271 (bij bl. eó)

Onbehoorlijke reclame door zich in een adresboek op te geven
als verloskundige en gediplomeerd verpleegsler, wat zij niet was,

in een ander geval door het uitdeelen van advieskaarten aan
bakers, door het beloven van Íooien aan bakers, door veelvuldige
advertenties, wordt juist als bij de medici als een ongepaste hande-
ling bij de Tuchtcolleges aangebracht.

(N.T,v.G. 1933, bl. 3711)

(N.T.v.G. 1934, bl. 1889)
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Het Centraal Tuchtcollege w6es een klacht van een vroedvrouw

over een andere vroedvrouw, die haar door lagere tarieven dan de
gebruikelijke concurrentie had aangedaan, terug naar het Medisch
Tuchtcollege te Eindhoven, (dat de klacht niet ontvankelijk had

verklaard), overwegende dat tot de handelingen, die het vertrouwen

in den stand der vroedvrouwen ondermijnen, niet slechts moeten
riorden gerekend handelingen waarbij het medisch belang der
maatschappij is betrokken, doch evenzeer zoodanige welke de

rlrndcer dcr vrocdvrouwen raken. Zij moeten niet alleeri haar taak

met de vereischte bekwaamheid en zorgvuldigheid uitoeÍenen,
maar moeten zich evenzeer gedragen naar de geldende normen

van moraal en Íatsoen.
(N.T.v.G. 1934, bl' 23ó3)

2El (bij br. 103)

Dr. Pinkhoí betrekt hierbij ook de doode voorwerpen, b.v. een
geladen revolver die bij een patient uit den zak valt, waardoor
men op het spoor zou kunnen komen van een misdadiger.

(N.T.v.G. 1931, bl. 22461

291 (bij br. í04)
Het Med. Tuchtcollege te Amsterdam was van oordeel, dat een

medicus, die in een echtscheidingsproces een verklaring omtrent
zijn vroegere patienle - zij was dit niet meer sinds 11lz jaar -
had afgegeven, het vertrouwen had geschonden, dat deze in hem

als huisarts mocht stellen, door zijn oordeel aan derden kenbaar

le maken.
(N.T.v.G. í933, bl. 1054)

Het Centraal Tuchtcollege achtte evenzeer dat hier het beroeps-
geheim was geschonden.

(N.T.v.G. 1933, bl. 3081)

Evenzoo werd een medicus berispt, eerst door het Medisch
Tuchtcollege le 's Gravenhage en later door het Centraal Tucht-

college, die, eveneens bij €en echtscheidingsproces, een ver-
klaring had afgegeven omtrent de echtgenoote van zijn patient,
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die hij 12 jaar geleden onderzocht had, o.a. omdat hij als be-
handelend geneesheer tot geheimhouding verplicht was en omdat
hij wist dat door zijn toedoen de diagnose aan derden bekend
gemaakt zou worden.

(N.T.v.G. í934, bl. 315)

301 (bij bl. r07)
De Mrinchner Med. Wochenschrift 1935, p. 1411 is van oordeel

dat de arts ook als getuige voor de rechtbank mag zwijgen. Hij
zelÍ heeft te beoordeelen oÍ hij zal zwijgen of niet, als zijn ge-
tuigenis wordt gevraagd; noch partijen noch de rechter kunnen
hem hierin belemmeren. Komt er botsing van twee plichten, dan
moet de hoogste plicht voorgaan. Ook in het geval van abortus
provocatus, (naar aanleiding waarvan dit artikel werd geschreven),
zal de arts zelÍ moeten beslissen wat hij moet doen.

(N.T.v.G. 1935, bl. 49241

ln Oostenrijk wordt schending van het beroepsgeheim zwaar
gestraÍt, (Wiener Klin. Wochenschrift í934, p. 7691, de eerste maal
met een verbod de praktijk uit te oefenen voor den tijd van drie
maanden, bij een eerste herhaling voor den tijd van een jaar,

bij een tweede herhaling voor altijd.
Bevoegd tot spreken is de arts als de betrokken persoon verloÍ

geeft, b'1j wettelijke voorschriften en wanneer een grooter belang
dan dat van den betrokken persoon het pr'ljsgeven van het geheim
vereischt.

(N.T.v.G. 1934, bl. 3385)

3rl (bij bl. 108)

Ontheft de dood van den patient ons van onze verplichting
tot geheimhouding? Dr. PinhoÍ zegt: neen, deze plicht krijgt dan
juist een volstrekte beteekenis, daar de arts dan door niemand meer
er van kan worden ontheven.

The Lancet zegt: ja, die plicht krijgt door den dood een ander
aanzien. Overigens is the Lancel van oordeel, dat de geneeskundige
hierin zijn eigen opvattingen kan volgen.

(N.T.v.G, 1935, bl. 25ó3)
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Een medicus heeÍt voor het behandelen (curettement van een
vastzittende placenta) bij een meisje, dat daarna overleed, een
rekening ingediend bij den broeder en erfgenaam van het meisje.
Deie wenscht te weten waaryoor zijn zuster geopereerd is. Wil
de broeder niet betalen, ook niet als door deskundigen is ver-
zekerd dat de vordering rechtmatig is, dan moet de medicus
zijn vordering laten loopen. Payen (Déontologie médicale) is,

mede op gezag van Brouardel, van oordeel dat de arts zijn
vorderingen aan het beroepsgeheim moet ten oÍíer brengen.

(N.T.v.G. 1934, bl. 1348)

Het HoÍ te Parijs besliste, dat van een brief van een Zwitsersch
geneesheer, gericht aan de vrouw van een in zijn sönatorium
door hem behandelden patient, geen gebruik mocht worden ge-
maakt b'1j de betwisting van de wettigheid van het testament
wegens krankzinnigheid, hoewel zoowel de patient als diens vrouw
overleden waren,

(N.T.v.G. 1935, bl. 2812)

32) (bij bl. 112)

Moeilijk is, zegt Dr. PinkhoÍ, de vraag, oÍ men ter voorkornirlg
van besmetting door iemand die naar geen goeden raad luistert,
de persoon die gevaar loopt hiervoor moet waarschuwen, Hier
is een botsing van plichten waartusschen de arts na rijp overleg
zal moeten kiezen, wetende, als hij dan zijn plicht van geheim-
houding overtreedt, dat hij tegenover zichzelÍ vrijstaat. Evenwel
zal hij in zulk een geval soms met goed gevolg maatregelen kun-
nen nemen tot voorkoming van besmetting zonder het geheim te
openbaren,

(N.T.v.G. í934, bl. 824)

Een ietwat melodramatisch, maar niet onvermakelijk voorbeeld
van het laatste is het verhaal dat Brouardel doet van een arts
die door een huwelijkscandidaat als dokter van z'rjn bruid werd
geraadpleegd voor syphilles, waarbij deze er zich op liet voorstaan
dat de aesculaap daar niemand iets van zou mogen vertellen. ,,Dat
zal ik ook niet" zei de arts, die beroemd was als scherpschuttern
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,,rÍlaar als morgenochlend Uw verloving niet verbroken is, geeÍ
ik U in het openbaar e€n slag in het gezich. Dan nroet gij m,ij uit-
dagen, en dan schiet ik U doodl" De uitwerking was probaat.

(N.T.v.G. 1932, bl. 22ó8)

3rl (bij br. 118)

De R.K. catechismus leert dat ieder katholiek die tot het ge-
bruik van het verstend is gekomen en wègens ziekte oí ouderdom
in steruensgevaar verkeert, het sacrament van het H, Oliesel
toegediend of, zooals .de gewone term luidt, dat hij bediend moet
worden. De priester moet bij den zieke geroepen worden zoodra
de ziekte gevaarlijk wordt, waarbij niet het uiterste gevaar afge-
wacht moet worden.

Statistische cijÍers hebben uitgernaakt, dat het meererdeel der
zieken, die bedierd werden, weer hersteld zijn.

311 (bij bl. 122)

Zie hierover het bekende dispuut indertijd gehouden tusschen
Prof. Hector Treub en Mgr. Th. M. Vlaming.

351 (bU bl. 122)

De hier gebezigde uitdrukking ,,opoÍÍeren van de moede/' moet
natuurlijk in dien zin worden opgevat dat hier niet is een actieve
wil tot dooden. Dit zou in lijnrechte tegenspreek zijn met het
leidende principe der Katholieke kerk: Gij zult niet dooden.

361 (bij bl. Í23)
Wij hebben ons met de volgende vraag tot de hoogleeraren

in de verloskurde €àn onze vier universiteiten gewerd: Komt
het praktisch nog voor dat öf de vrucht àÍ de moeder moet
worden opgeofÍerd ?

Antwoord van ProÍ. v.d. Hoeven: Haast nooit; van ProÍ. van

Rooy: Uiterrnate zeldzaam, ik had in een 1800 bevallingen (tijds-
verloop van één jaar) geen enkel geval; van prof. de Snoo: Nooit.
Bij trjdige opname in een kliniek bestaat dus bij de huidige ont-
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wikkeling der operalieve verloskunde de moeilijkheid waarover
vroeger zoo veel en zoo heftig werd gediscussieerd, niet meer,

Omlrent de frequentie van aborlus provocatus in de kliniek
schrijít Prof. Engelhard: 4 keer op 4000 verlossingen, I keer
wegens longtuberculose, í keer wegens tuberculeuse spondylitis
met compressie-myelitis, 2 keer wegens hyperemesis gravidarum;
deze laatste indicatie komt naar zijn oordeel sinds de behandeling
met glucose en insuline praktisch niet meer voor; ProÍ. v.d.
Hoeven: nog niet één keer per jaar, voornaamste indicatie chro-
nische nephritis; Prof. de Snoo:3 keer in zijn heele leven, I keer
wegens chorea gravidarum, I keer wegens hyperemesis, I keer
wegens chronische nephrilis.

a
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