OFFICIEEL ORGAAN
VAN DE KONINKLUKE
NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPU

Mediseh

TOT BEVORDERING
DER GENEESKUNST

REDACTiONEEL

ABORTUS PROVOCATUS EN DE WET
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal is door de heren Lamberts en
Roethof een voorstel van wet aangeboden, dat
beoogt de strafbaarstelling van verstoring van
zwangerschap te beperken. In het nummer van
de vorige week vindt de lezer een samenvatting
van de Memorie van Antwoord behorende bij
dit wetsvoorstel.
Het belangrijkste in dit voorstel is, dat het
absolute verbod van abortus provocatus uit de
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wet zou verdwijnen. Een lege artis uitgevoerde
verstoring van de zwangerschap zou niet meer
strafbaar zijn. Uiteraard behoudt de rechter de
mogelijkheid om via het Medisch Tuchtrecht in
bijzondere gevallen corrigerend op te treden.
Wei kan bij de huidige wetgeving een abortus
provocatus worden uitgevoerd zonder een strafvervolging uit te lokken, maar het is moeilijk te
beoordelen in hoeverre de taboe die op de
abortus door de abortusverboden in de strafwet
in stand wordt gehouden.
Mocht het bovengenoemde wetsvoorstel worden aangenomen, dan zai de medicus uitsluitend op grond van zijn eigen overtuiging medewerking aan een abortus kunnen verlenen dan
wel weigeren. De mogelijkheid, zich te verschuilen achter een wettig verbod, bestaat dan niet
meer. Dit zou het positieve gevolg kunnen hebben, dat de arts zijn eigen verantwoordelijkheid
ook op dit moeilijke terrein ruimer gaat beleven.
Hetzelfde geldt voor de vrouw. De „abortusteams" zouden bij deze ontwikkeling, die zich
naar men mag hopen geleidelijk zaI voltrekken,
een belangrijke rol kunnen spelen.
Het is aan de Staten-Generaal, te beslissen of
wetswijziging noodzakelijk is en hoe ver deze
wijziging moet gaan. Het is niet onwaarschijnlijk, dat tijdens deze procedure de Maatschappij
Geneeskunst om haar mening zaI worden gevraagd. Een tijdige bepaling van het Maatschappij-standpunt lijkt dan ook gewenst. Een
opiniepeiling onder de leden kan — naast studie en voorlichting — mogelijk een bijdrage leveren aan deze standpuntbepaling.
In Medisch Contact nr. 7/1970, bladzijde 141,
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heeft de redactie de discussie over de abortus
provocatus heropend, speciaal met het oog op
een eventuele wetswijziging. Bij de huidige
stand van zaken lijkt het zinvol, de discussie
zioh ook daadwerkelijk op dit punt te laten toespitsen. Om de meningsvorming van de lezer te
vergemakkelijken, zai in onze kolommen een
tweetal artikelen over deze materie, respectievelijk van de iiand van Prof. IVir. Ch. Enschede
en IVir. F. E. Frenkei, worden gepubiiceerd: vandaag liet eerste, tiet tweede over een week.
B.

Congres Wereldgenootschap
van artsen-schrijvers
Dr. J. Th. Giesen te Amsterdam sctirijft ons:
Van 10 tot en met 14 juni 1970 ward in de Kursal
te Abano Terme (Padova) Italie, een congres van
het wereldgenootschap van artsen-schrijvers gehouden, georganiseerd door de Associazione medici scrlttori italiani, onder voorzitterschap van Prof.
Dr. P. Berri. Ook ditmaal, evenals het vorige jaar in
Nice kwam de mondiale instelling sterk naar voren;
uit steeds meer delen der wereld komen artsen, vertegenwoordigers der nationale verenigingen. De
voordrachten hadden als grondthema „het water in
de wereldliteratuur door alle tijden heen". Als laatste
voodracht werd een aansporing gegeven om te werken voor een betere wereld, waaraan wij artsen uit
hoofde van onze roeping zeker gehouden zijn mede
te werken.
Immers de opbouw van een komende wereldgemeenschap der mensen en volkeren kan siechts
doorgang vinden als wij onze emotionaliteit ten opzichte van elkander onder discipline zullen weten
te stellen. Niet onze verstandelijke ontwikkeling bedreigt ons bestaan, maar onze ongebreidelde emotionele belevingen vormen de oorzaken der conflicten, die heden ten dage meer dan ooit het gehele menselijke (even in gevaar zouden kunnen brengen. De vrijheidsidealen, die ons boeien, worden
steeds meer als ongebreidelde emotionele belevingen ondergaan, zonder dat men er zich rekenschap
van geeft, dat juist deze de grootste bedreigingen
vormen voor onze zo vurig begeerde vrijheid. Deze
emotionele drang kunnen wij zien als de psychische
beleving van het algemene streven in de natuur naar
ontordening der systemen, in de fysica „entropie"
genoemd. Het onderkennen van het ontstaan en
dus van de waarde van onze onbeteugelde emotionele drang, wijst tevens de weg naar een mogelijkheid tot correctie van deze menselijke zwakheid.
Ook ons rationeel beleven is als menselijke psychische activiteit niet geheel vrij van emotionele acti778

viteit, maar deze is duidelijk disciplinair gebonden
en geeft weinig aanleiding tot onderlinge ernstige
wrijving, die in de vorm van conflicten de wereldvrede zou kunnen bedreigen.
Zoals hierboven onze emotionele belevingen met
de entropie in de natuur warden vergeleken, vergelijkt David E. Rugh Jones, fysisch-chemicus van het
Imperial College te Londen ons rationeel denkproces met analoge processen bij de atoomsplitsing.
Ratio is fysische beleving van ,,gerichte energie",
emotio van „entropie", dat is van vormen van energie, die als „warmte" teloorgaan. De komende mens
zai, naast zijn steeds groeiende persoonlijke en gemeenschappelijke vrijheid, zijn emotionele drang
steeds meer moeten disciplineren. Siechts dan is
het mogelijk, dat de naaste, en uiteindelijk de gehele
mensheid, niet zai worden geschaad of zelfs te
gronde gericht. Wij artsen-schrijvers hebben als
grote taak deze ideeen vrij van politieke, godsdien^
stige en emotionele bemoeienissen uit te dragen
als psychisch-hygienische voorwaarden om te kunnen komen tot een betere wereld zonder dreigingen
van mensen onderling. Koren zaait men in november, om het na zes maanden te kunnen oogsten. De
ontwikkeling der mensheid wordt met eeuwen geteld. Laten wij de bovenstaande ideeen zaaien in de
voren van onze menselijke toekomst, zij zullen eens
ontkiemen op de voor hen bestemde tijd.
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DE ABORTUS-WETGEVING IN NEDERLAND
In het Nederlands Juristenblad 1966, biz. 11091118 en in het Nederlands TIjdschrlft voor Geneeskunde, jaargang 110 (1966), biz. 1349-1353, zette Ik
ulteen, dat naar geldend recht de arts die op medische indicatie een abortus uitlokt geen strafbaar felt
begaat. Meer dan een beschrijving van het geldende
recht omtrent het toen in de titel aangegeven onderwerp (abortus op medische indicatie en strafrecht)
behelst het in die tijdschriften geplaatste artikel
niet. Men heeft er wel meer in willen lezen. Zo heeft
men uit mljn stuk soms afgeleid, dat Ik een tegenstander zou zijn van een hervorming van onze abortuswetgeving. Maar ten onrechte. Ik was in 1966
daarvan geen tegenstander en ik ben daarvan sedert
enige jaren een voorstander. In mljn stuk van 1966
was de vraag van de hervorming niet aan de orde.
Toentertijd was mij door een kring van medici gevraagd om een uiteenzetting van het geldende recht
en daarvan was het stuk de schriftelijke neerslag.
Tegen hervorming was ik niet en toonde ik mij niet;
ik had daarover namelijk in het geheel geen standpunt, omdat ik me in het vraagstuk nimmer had verdiept. Sedertdien heb Ik dat wel gedaan, en dat
heeft me tot voorstander van een hervorming gemaakt.
In de cursus 1968-1969 heb ik over het abortusvraagstuk college gegeven. Van dat college is een
syllabus gemaakt, die in maart 1970, herzien en
aangevuld, opnieuw is verschenen; daarin is een
aantal juridische, historische en prognostische beschouwingen over het vraagstuk bijeengebracht.
(Over abortus, Cahier no. 6 van het Seminarium Van
Hamel, uitgave van de Amsterdamse Diktaten Centrale, Keizersgracht 724, Amsterdam, verkrijgbaar bij
De Academische Boekwinkel P. H. Vermeulen N.V.,
Grimburgwal 13, Amsterdam.) In deze bijdrage wil ik
trachten mijn inzicht, hoe we met de abortus verder
moeten, kort samen te vatten zonder In herhaling te
vervallen.
Naar de rechtstoestand van dit ogenblik kan een
abortus alleen legaal worden uitgevoerd door een
gynaecoloog op medische indicatie. Die medische
indicatie — dat was de kern van mijn uiteenzettingen van 1966 — levert een rechtvaardigingsgrond
op, die zijn ingreep in de zwangerschap buiten het
bereik van de strafwet stelt. Die eis, dat er voor
abortus een medische indicatie moet zijn, is niet in
de wet uitgedrukt; het is een eis, die wordt gesteld
door de medische moraal. Niet voor eike ingreep
stelt de medische moraal een medische indicatie als
voorwaarde. Zo mag een medicus een actrice wel
aan een „face-lifting" helpen, ook zonder dat er
sprake is van een medische indicatie; wel kan hem
zo'n behandeling verboden zijn door de aanwezigheid van een medische contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ziekte van de actrice, die door de behandeling ongunstig zou worden beinvloed.
Wij moeten dus de medische moraal en de medi-

Nevenstaand publiceren wij een artil<el
van Prof. Mr. Ch. J. Ensched§ betreffende
de abortuswetgeving.
Deze beschouwing
verscheen eerst in het Nederlands Juristenblad van 13 juni 1970.
Prof. Ensched§ is hoogleraar in het
strafrecht en de strafvordering aan de Universiteit van Amsterdam. Al enige jaren is
hij van mening, dat de wetten die hier te
lande met betrekking tot de abortus worden gehanteerd aan revisie toe zijn. Hoe
hij zich die wetshervorming indenkt, zet de
hooggeleerde auteur in dit artikel ulteen.
De juridische Impllcaties van het abortusprobleem, getoetst aan de huidige inzlchten, vormen tevens het onderwerp van
een uitvoerlge bijdrage van de hand van
Mr. F. E. Frenkel, die de volgende week In
deze zelfde kolommen Is te vinden.

sche indicatie onderscheiden. Naar de huidige opvattingen eist de medische moraal voor abortus een
medische indicatie. Maar dat kan veranderen. Het is
best denkbaar, dat de moraal evolueert en dat zlj
straks abortus toelaat behoudens contra-indicatie.
Ik houd dat voor wenselijk. Dat betekent niet, dat ik
vind, dat de medicus — behoudens contra-indicatie
— verplicht moet zijn een abortus als het ware „op
afroep" van de vrouw te provoceren. De vraag, of in
een gegeven geval abortus mag plaatsvinden, is
echter niet alleen van medische maar ook van sociale aard.
Dat evolutieproces lijkt trouwens duidelijk al aan
de gang. Het begrip medische indicatie is namelijk
gaandeweg verschoven en verruimd. Het is verschoven: in de tachtiger jaren van de vorige eeuw stond
de arts in geval van ziekte van de zwangere nog
vaak voor de keuze — centraal thema toenmaals van
de medische indicatie — de vrouw of de vrucht te
redden. Maar de ontwikkeling van de medische
techniek heeft wat to6n veel voorkwam, tot uitzondering gemaakt. De medische indicatie is verruimd:
het zwaartepunt van de problematiek verlegt zich
steeds meer van het — door de arts te beoordelen
— medische vlak naar het sociale vlak, en daar wil
de medische stand het niet alleen meer voor het
zeggen hebben maar moeten ook de maatschappelijke werkers en tenslotte en vooral de betrokken
echtparen, vrouwen enz. meer in de oordeelsvormlng worden betrokken; en dat gebeurt dan ook
steeds meer.
Al is dus de medische moraal welwillender ten opzichte van de abortus komen te staan, toch is er
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nog veel te doen. De medische indicatie moge dan
als medische indicatie een steeds fictiever karakter
krijgen — men beredeneert meer dan dat men constateert, dat een medisch belang de ingreep eist —
toch zijn er heel wat gevallen die wel degelijk binnen
de aldus getrokken grenzen liggen en die toch niet
worden geholpen. Bovendien zijn er veel gevallen
waarin veel voor abortus te zeggen is, maar waarin
het moeilljk is de aanwezigheid van een medische
indicatie te beredeneren, zonder dat dat begrip te
zeer verwatert en daarmee als criterium onbruikbaar wordt. Heel wat gynaecologen zijn om allerlei
redenen terughoudender bij het toepassen van de ingreep dan de medische moraal eist. Een belangrijke
drijfveer is daarbij, dat op de abortus nog steeds
een taboe rust, dat mede door de schijnbaar absolute abortusverboden in onze strafwet in stand
wordt gehouden en in de hand wordt gewerkt. Want
die strafwet maakt ook deel uit van het onderwijsprogramma van de medische en paramedische beroepen en zij werkt aldus in de infrastructuur in onze ziekenhuizen door. De gynaecologen ondergaan
daarvan de invloed; men krijgt niet graag de naam
een ,,aborteur" te zijn, ook al weet men voor zichzelf
dat men deed wat mocht.
Daarom is wetswijziging nodig: het schijnbaar
absolute abortusverbod moet worden vervangen
door een geclausuleerd verbod. Maar wetswijziging
alleen is niet voldoende; de medische moraal dient
verder te evolueren. Alleen als straks abortus toegestaan is behoudens contra-indicatie zai men het
eigen oordeel van de zwangere en haar omgeving
vol tot zijn recht kunnen brengen bij het afwegen van
het sociale en medische voor en tegen. Natuurlijk
kan de wetgever de medische moraal niet verande-

Medische i n f o r m a t i e k a a r t
Het is voor patienten, die daarvoor in aanmerking komen, van groot belang dat zij een medische informatiekaart bij zich dragen. De arts, die
Incidenteel aan zodanige patienten hulp moet
verlenen, Is er — en de patient zelf vooral — ten
zeerste mee gebaat wanneer hij door middel
van daze medische informatiekaart onmiddellijk
kan vaststellen van weike medicijnen degeen,
die acuut medische hulp behoeft, gebruik maakt
en tot weIke behandelende huisarts of familieleden van de betrokkene hij zich kan wenden.
De medische informatiekaart van de Koninklljke Nederlandsche Maatschappi] tot bevordering
der Geneeskunst — een herziene uitgave van de
vroegere „Medicamentenkaart voor noodgevallen" — is bij het Bureau der Maatschappij verkrijgbaar tegen kostprijs. De prijs is vastgesteld
op / 0,20 per stuk bij aflevering in plastic hoesje; de verzendkosten zijn hierbij niet inbegrepen.
Grotere hoeveelheden van deze medische informatiekaarten kunnen ook worden afgenomen
zonder plastic hoesje k f 0,10 per stuk.
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ren; maar wat hij wel kan is: aan die evolutie geen
belemmeringen in de weg leggen en bestaande belemmering opruimen. De wetgever ruimt een belemmering op, indien hij duidelijk uitspreekt, dat
abortus onder omstandigheden is toegestaan. De
wetgever moet geen nieuwe belemmeringen scheppen. De wet zaI daarom (en zulks in afwijking van
wat de Engelse wetgever deed in de Abortion Act
1967) niet de medische indicatie als eis mogen stellen, laat staan formuleren. In mijn artikel uit 1966
wees Ik er reeds op, dat dat remmend kan werken
op de ontwikkeling van het begrip medische indicatie; thans ga Ik verder en zeg ik: de wetgever zou
dusdoende de medische moraal „pennen" op een
handhaving van de eis van een medische indicatie,
en ik meen dat wij ons juist van die eis moeten losmaken.
De wet clausulere het abortusverbod in die zin,
dat het niet geldt voor de bevoegde aborteur, mits
deze zich bij zijn besluitvorming en bij de uitvoering
aan een aanta! regeis houdt. Zo zou men bijvoorbeeld — met schrapping van de art. 295-298 Sr. —
aan art. 251 bis Sr. een vierde lid kunnen toevoegen
in de voigende trant:
Art. 251 bis Sr.
1. Hij die opzettelijk een vrouw in behandeling
neemt of een behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat
daardoor zwangerschap kan worden verstoord,
wordt gestraft enz.
2. enz.
3. enz.
4. Niet strafbaar is de bevoegde ^ arts of de bevoegde aborteur ^, indien ' ;
— de ingreep "• plaatsvond op uitdrukkelijk verlangen van de vrouw, na gepast maatschappelijk onderzoek = en in consult met een bevoegde arts ^ *;
en voorts:
— geldt het een operatieve ingreep ^
deze
plaatsvond naar de regelen van de kunst^; en
voorts:
— geen onredelijk honorarium ^ ' in rekening is
gebracht.
Algemeen: het voorstel maakt de arts, die abor
teert met inachtneming van de wettelijke voorwaarden straffeloos, ook als hij daarbij de grenzen van de
medische indicatie te buiten gaat. Daarmede krijgt
de medische moraal de nodige ruimte, die eis te laten valien; zolang die eis nog geldt, zaI de arts
tuchtrechtelijk aansprakelijk blijven. Strafbaar blijft
de arts, die de abortus uitvoert buiten de grenzen
van de regelen der kunst. Men denke bijvoorbeeld
aan het geval, dat de arts op uitdrukkelijk verzoek
van de vrouw een abortus uitvoert in de zesde of
zevende maand. Mij dunkt, dat voor zuike gevallen
de strafbaarheid dient te blijven gehandhaafd.
Tenslotte: de abortusnood is niet alleen een juridisch en medisch probleem; het is vooral ook een
probleem van grote getallen, dus een financieel en
organisatievraagstuk. De structurele verbetering die

we uit sociaal oogpunt ten aanzien van de anticonceptie beleven, zai allicht het aantal ongewenste
zwangerschappen doen dalen. Desondanks zaI sen
verdere legalisatie van de abortus in de hierboven
verdedigde zin vermoedelijk leiden tot het „bovengronds" komen van tienduizenden gevallen, terwiji
het apparaat — klinieken, abortusteams, operateurs
— slechts op honderden gevallen is ingesteld.
Hierboven werd de mogelijkheid geopperd een
paramedische opieiding voor aborteur te scheppen.
De wetgever zaI daartoe het nodige moeten verrichten. l\/laar bovendien zaI hij gelden moeten voteren
voor klinieken en opieidingen. Tenslotte zal de regering het nieuwe recht tot levende werkelijkheid moeten maken, onder andere door goede voorlichting en
door te bevorderen dat de kosten van de abortus in
het ziekenfondspakket worden opgenomen.
^ Binnen de medische stand gelden allerlei bevoegdheidsverdelingen tussen artsen en specialisten van uiteenlopende opieiding; het is de bedoeling deze interne regels
van ethlsche aard hler te laten gelden .Komen er inderdaad orale abortusmiddelen beschikbaar, dan zal naar
medische moraal de huisarts wel bevoegd worden .En wat
de chirurgische Ingrepen aangaat: volgens de huidige regels zal curetteren wel alleen door de gynaecoloog mogen
worden gedaan, maar ook hier kunnen de opvattingen veranderen.
^ Zoals wlj bij de geboorte reeds de paramedische
accoucheur, de vroedvrouw, kennen, zo kunnen we ook bij

de abortus, een betrekkelijk eenvoudige ingreep, een
nieuwe paramedicus, de bevoegde aborteur, verwachten.
3 Deze zinsbouw bewerkt, dat als aan alle voorwaarden
is voldaan, de straffeloosheid vaststaat; is aan een of
meer van de voorwaarden niet voldaan, dan kan sepot
zonodig het recht helpen. Zo zijn gevallen denkbaar, waarin een maatschappelijk onderzoek overbodig is.
"• „lngreep" omvat, overeenkomstig de huidige leer
omtrent „in behandeling nemen" en „een behandeling
doen ondergaan". 66k het voorschrijven van pillen enz.
^ Vaak hoort men artsen zeggen, dat zij zelf in staat
zijn de sociale omstandigheden van de patient te beoordelen. In het algemeen kan men dat echter beter toevertrouwen aan de opgeleide (medisch) maatschappelijke
werker. Zijn werk en zijn ethiek moeten naast die van de
medicus een plaats in het beslissingspatroon krijgen. Met
het woord „gepast" leunt de tekst aan bij de beroepsethiek van de maatschappelijke werker, zoals het ontwerp met termen als „naar de regelen van de kunst" en
„redelijk honorarium" verwijst naar de medische ethiek.
Naar de heersende opvatting is voor currettage opname
vereist; maar zuike opvattingen kunnen zich wijzigen. Vandaar dat het beter is in de wet te volstaan met de aanduiding „naar de regelen van de kunst".
^ Als wij straks inderdaad de paramedisch opgeleide
aborteur kennen, zal het werk voornamelijk steunen op
een samenspel tussen de — voornamelijk coordinerende
en toeziende — arts, de maatschappelijke werker en de
aborteur.
' In de werkelijkheid van het dagelijks leven is het berekende honorarium gewoonlijk een aardige graadmeter
of er lets mis is.

Abortus proYocatus in een nieuwe fase
D o o r Dr. J. E. Schutte,

De discussie rond abortus provocatus is in een
nieuwe fase getreden. Tot dusver vond zij in hoofdzaak onder collega's plaats en In de naar verhouding rustige en vreedzame sfeer van dit weekblad.
Voortaan zal zij ook in het open forum van de
volksvertegenwoordiging een beurt krijgen en, naar
het schijnt, geen geringe beurt. Enige dagen geleden hebben de Tweede Kamerleden collega J. H.
Lamberts en Dr. H. J. Roethof een wetsvoorstel ingediend met de bedoeling een wijziging te verkrijgen
van het Wetboek van Strafrecht, waarop aanvulling
van 20 mei 1911 (Regout) alsmede van het Wetboek
van Strafverordening terzake, en wel met dien verstande, dat het algemene karakter van het verbod
van abortus wordt opgeheven en uit de wet wordt
verwijderd, zodat slechts opwekking van abortus
door onbevoegden strafbaar blljft. De beide initiatiefnemers hebben als beweegreden voor hun streven
niet het dreigend gevaar voor het leven van de aanstaande moeder, zoals wel bekend is, maar de voor
haar bestaande of te verwachten sociale of geeste-

arts t e

Maastricht

lijke nood. Zij wensen geen abortusteam, dat de indruk zou maken van een vierschaar, doch de vrouw
in nood zal vrij moeten kunnen spreken met haar
vertrouwensman, haar huisarts, die dan zal oordelen.
Het wetsontwerp is met vrij veel ophef aangekondigd en toegelicht door collega Lamberts, de zegsman van het tweetal, die zeer optimistisch gestemd
is omtrent de toekomst van hun voorstel en van de
haalbaarheid van legalisering. Hij betoogde onder
meer, dat in het Westen 75-80% van de (huis)artsen achter hen staan, hetgeen wij als uitgangspunt
zullen nemen voor een kritisch commentaar op het
bovengenoemde wetsvoorstel. Lamberts weet niet,
hoe het in de periferie is gesteld, maar Is hij van het
door hem genoemde percentage wel zo zeker? Wij
hoorden Lamberts niet vermelden, dat het Hoofdbestuur van de K.N.M.G. zich niet achter hem heeft
geplaatst. Hij heeft in dat opzicht zijn ontstemming
uitgesproken in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van de begroting 1970 voor Sociale Zaken
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en Volksgezondheid. Hij sprak toen van het teleurstellende schrijven van de Maatschappij aan de
staatssecretaris en vond dat antwoord „een paternalistisch, autoritair en moraliserend schrijven."
Wij kunnen hierbij opmerken, zoals wel bekend is,
dat er op verzoek van staatssecretaris Kruisinga
een veelzijdige commissie aan het werk is terzake
van dit onderwerp. IVIaar op het rapport van die commissie wilde Lamberts niet wachten, zoals hij al een
tijd geleden heeft te kennen gegeven, onder een
soort van dreiging om met een eigen wetsvoorstel te zullen komen, hetgeen nu dan is geschied.
Daarmede zai zoals reeds boven is opgemerkt, de
aard van de gedachtenwisseling vermoedelijk veranderen. Het wordt tevens een onderwerp van organisaties en van politieke partijen. Nu staat politiek
niet in een gunstig daglicht bij tal van artsen. Bekend is het gezegde: „Politiek bederft de karakters",
en daarmede schijnen velen in de medische hoek
het eens te zijn. Schrijver dezes kan dat standpunt
niet delen. Hij heeft bij gelegenheid met tal van politici van diverse richtingen van gedachte gewisseld. Hij is geruime tijd tafelbuurman voor het middagmaal geweest van Dr. Willem Nolens, die tientallen jaren voorop stond in de politiek. Politiek kan
ook eerlijk en oprecht worden beoefend. Een gevaar
is uiteraard, dat men in de politiek veelal voor het
publiek optreedt, voor de open tribune, en dat het
gemoedsleven zich dan meer dan anders doet gelden. Men komt licht in een toestand van verhoogde
emotionaliteit, hetgeen voor de rust van het betoog
en voor de omvang van het bewustzijn niet zonder
betekenis is.
Dat menen wij ook bij collega Lambeits op te
merken. Dat is wel de reden, dat hij zo weinig bezwaren ziet ten opzichte van zijn en Dr. Roethof's
wetsvoorstel. Hij ziet blijkbaar niet in, dat de huisarts zelf in een dergelijke zaak geen beslissend oordeel zai geven in het algemeen, zodat er toch weer
een „vierschaar" aan te pas komt. Want wie zou die
verantwoordelijkheid willen dragen? Daarom wil hij
ook niet wachten totdat de commissie, ingesteld
door Dr. Kruisinga met haar niet geringe taak gereed zai zijn. Hij kan blijkbaar niet in voldoende mate blijk geven van geduld en, dit tevens, van waardering voor het werk van anderen die zich ook voor
de betrokken zaak inzetten.
Daarom vergeet Dr. Lamberts ook, voorzover mij
gebleken is, dat er bij abortus provocatus meer dan
twee personen betrokken zijn, namelijk niet alleen
de aanstaande moeder en de door hem in het geding op de voorgrond geplaatste huisarts, maar ook
de toekomstige boreling, ook een mens, al kan hij
nog niet zelf voor zijn rechten opkomen en al is de
vrucht in utero nog van de moeder afhankelijk. Doch
dat is geen reden om met zijn rechten geen reke-
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ning te houden. Immers tal van ouden van dagen
hebben ook verzorging door anderen nodig, evenals vele psychisch gestoorden. Aan deze groepen
van medemensen zai Lamberts toch het recht om te
blijven leven wel niet willen ontzeggen. Anders zou
hij waarlijk blijk geven van de mentaliteit van het
Hitler-regime. Dat nooit, zai hij zeggen, dat is moord,
doden met voorbedachten rade. Maar is het dan
consequent om met de rechten van de zich ontwikkelende nakomelingen geen rekening te houden?
Emotionaliteit en bewustzijnsvernauwing brengen
de zegsman van het tweetal er ook toe om een kant
noch wel rakende vergelijking te berde te brengen.
Hij stelt abortus provocatus gelijk met verwijdering
van de appendix vermiformis. Daarom mag provocatio abortus niet als extra handeling worden beschouwd, maar moot hij worden opgenomen in het
ziekenfondspakket, aldus Lamberts, alsof het een
,,gewone" behandeling betreft, een exorbltante vergelijking, en een blijk van al te geringe eerbied voor
het menselijk leven. Er valt dus op het wetsvoorstelLamberts-Roethof nog al wat af te dingen. Wij kunnen hun optimisme, dat het wel het Staatsblad zai
halen, niet delen.
Nog een woord over de indicatie ,,sociale en
geestelijke nood". Waar is de grens? Hoevelen komen thans wel in nood! Genoemde indicatie kan
uiteraard zeer ernstig zijn en maakt dan hulp en advies noodzakelijk, hulp niet slechts individueel, maar
ook maatschappelijk. Of het aangewezen middel
echter abortus provocatus is, waardoor in menig
geval de aanstaande moeder nog meer in geestelijke nood kan geraken, ook al beseft zij op het gegeven tijdstip niet alles in voldoende mate? En in
hoeveel gevallen blijkt een ongewenste spruit later
zeer gewenst te zijn, ja onmisbaar? ,,Souvent femme
varie" . . en is affect voor de arts niet een al te weinig betrouwbare maatstaf? Nog eens: Is in geval
van maatschappelijke en geestelijke nood abortus
het aangewezen middel? „Aux grands maux les
grands remedes", zeker, en vaak met voortvarendheld, maar niet ,,quand meme". Het middel
meet aangepast zijn — dus sociale maatregel en
geestelijke middelen — en geen met ons medisch
streven geheel in strijd zijnde aantasting van de
zich in utero ontwikkelende levende vrucht! Is dat
eigenlijk wel een medische wijze van handeien en
voor verantwoording van de arts? Wij halen tenslotte met instemming de recente woorden aan van
H. J. Heering in de nog maar ten dele verschenen
Grote Winkler Prins: „De opiossing: door de abortus provocatus wel af te wijzen maar de mens te
helpen, waarbij individuele bijstand onmisbaar maar
onvoldoende is: maatschappij en gemeenschap zullen geestelijke en materiele steun moeten bieden."

Overwegingen inzake de abortus arte provocatus
Door

De laatste jaren is het vraagstuk van de medische zwangerschapsonderbreking in onze westerse
wereld in het brandpunt van de belangstelling l<omen te staan. Ik wil mij er in deze bijdrage tot de
meningsvorming niet uitvoerig In verdiepen, wat
hiertoe heeft bijgedragen. Ik wijs sleciits op de
sterk toegenomen manipulatiemogelijklieden van de
moderne mens op alls gebieden alsmede op de welvaart, die ontiiouding en ontzegging tot vreemde
begrippen heeft gemaakt. Intussen is de meningsvorming over de medische abortus nog duidelijk in
beweging; het eind van de ontwikkeling is stellig
nog niet bereikt en het lijkt waarschijniijk, dat belangrijk uiteenlopende Inzichten naast elkaar zullen
blijven bestaan.
Het aantal mensen dat een extreem standpunt inneemt, is klein. Er zijn er vrljwel niet (meer), die
ernstig lichamelijk levensgevaar voor de vrouw niet
als reden tot zwangerschapsonderbreking erkennen, er zijn er ook maar betrekkelijk welnig, die zich
haasten, een eerste verzoek onmiddellijk te honoreren zonder althans enig onderzoek naar de ernsten
echtheid van het verzoek. Verreweg de meeste betrokkenen kiezen stelling tussen deze twee uitersten
en pogen op ethisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze tot een beslissing te komen. Deze
iaatsten dienen te beseffen, dat de uiteindelijke keuze misschien wel vaak op niet-ratloneie, voorwetenschappelijke gronden tot stand komt.
Het gaat immers om afwegen van twee moeilijk
vergelijkbare zaken, het leven van de moeder en dat
van de vrucht. Ethisch gezien is mijns inziens het
meest aanvaardbare uitgangspunt, dat er op enigerlei wijze sprake van „leven om leven" moot zijn: In
de praktijk kan hier dan ook geen absolute eerbied
voor het leven worden gehanteerd: de mens komt
trouwens nergens met absolute maatstaven ult de
weg. Leven om leven: in beglnsel zai iedereen bereid
zijn, het leven van de moeder te laten prevaleren boven dat van de jonge vrucht. Hier ligt echter ook het
kernprobleem. Enerzijds gaat het meestal om de
beoordeling van de kwaliteit van leven; anderzijds is het voor 100% zeker, dat de abortusoplossing het jonge leven vernietigt, terwiji dit veelal verre van zeker Is voor dat van de vrouw, als de
zwangerschap zou worden ultgedragen. Daartegenover moot de bereidheld staan, het begrip „leven"
bij de vrouw in veel meer dan lichamelijke zin te nemen en helemaal in psychosociale context te beschouwen. En dat nog niet eens uitsluitend van de
vrouw als individu, maar ook als gezinslid. Ook met
bestaande stress, voortkomend uit zakelijke facto-
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ren of het moeten optrekken met psychisch abnormale gezinsleden dient dan te worden gerekend. In
hoeverre komen al deze belangen bij voortbestaan
van de zwangerschap in reeel gevaar? Dat is een
helaas niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden
vraag. Leven om leven: een belangrijk aspect bij de
abortus is ook, dat het leven van de jonge vrucht
niet waardenvrij te noemen is, eenvoudig al niet op
grond van de vraag, waar en wanneer het waarde
hebben dan wel zou beginnen.
Het is juist, het standpunt at te wijzen dat abortus
moord is. Voor moord is pas de mogelijkheid gegeven, als individuele bestaansmogelijkheid aanwezig
is, dat wil zeggen vanaf ongeveer 6 maanden
zwangerschap. Dit neemt niet weg, dat er vanaf de
conceptie sprake is van een geleidelijke ontwikkeling en een steeds toenemende kans, dat de zich
ontwikkelende vrucht tot een volwaardig zelfstandig
menselijk individu zaI uitgroeien. Vooral ook gezien
deze aanwezige potentie kan van vrij-zijn van waarden niet gesproken worden. Wel mag mijns inziens
in de overwegingen worden betrokken, dat: lang niet
eike bevruchte eicel de baarmoeder haalt; niet eike
bevruchte eicel, die wel zover komt, zich weet in te
nestelen; niet eike ingenestelde bevruchte eicel tot
een volwassen vrucht uitgroeit; niet eike volwassen
vrucht ook gezond ter wereld komt: volgens Boehle
— gevonden bij Drogendijk — sterft waarschijniijk
voor de innesteling 30 k 50% van de embryo's, na
de innesteling 10% en na de derde zwangerschapsmaand nog 3 h 4%.
Ook dient te worden verdisconteerd, dat men
ethisch veelal geen bezwaar meer maakt tegen een
minimaal gebruik van de voortplantingspotentie en
dat het niet willen hebben van kinderen ethisch gerechtvaardigd kan zijn. Als er ook geen wezenlijk
bezwaar bestaat tegen het vroegtijdig als afgesloten
beschouwen van de gezinsvorming
met als
consequentie 20 a 25 jaar anticonceptie of zelfs
sterilisatie, moet dan toch worden gesteld, dat het
herstellen van een tout of het ongedaan maken van
een mislukking ethisch onverantwoord is, tenzij er
sprake is van een ,,existentiele" noodtoestand? Het
komt zelfs voor, dat de mislukking aan een buitenstaander te wijten is, met name aan onjuist advies
van de arts, bijvoorbeeld periodieke onthouding na
staken met de pil, of gewoon door het achterwege
laten van een waarschuwing hiertegen door de arts.
Het kan ook zijn, dat we te doen hebben met een
paniekzwangerschap na het zoveelste alarmerende
kranten- of tijdschriftenbericht over de pil. Is het dan
geoorloofd, deze zwangerschap niet op zichzelf te
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beschouwen maar in het geheel van het levensperspectief van dit gezin en van het eventueel er
achteraankomend kind zelf? En zou er sprake van
kunnen zijn, dat wij bij de menselijke voortplanting
meer willen dan het feit van een totstandgekomen
zwangerschap en te doen willen hebben met een zoal niet gewenst, dan toch op korte termijn aanvaard
produkt van liefde?
Met andere woorden: mag men een vrouw een leven opdringen, dat zij niet lieeft begeerd, of zelfs
perse afwijst en dat zij ook niet behoeft te begeren?
In dit verband verdient het vermelding, dat vrijwel
geen vrouw zich in het begin van de zwangerschap
met het produkt verbonden voelt, al volgt daaruit
nog niet, dat er geen verbinding bestaat. Is verder
de overgang van anticonceptie via anti-indicatie
naar abortus toch niet minder abrupt dan we lange
tijd hebben gemeend? In dit verband is nog van belang, dat enerzijds de huidige betrouwbaarheid van
de pil de kans op zwangerschap vermindert, maar
dat anderzijds het vertrouwen in dit middel en van
daaruit merkwaardigerwijze ook in andere middelen
zo groot is, dat een mislukking van de anticonceptie veel slechter wordt verdragen dan vroeger. Vroeger werd het risico als het ware ingecalculeerd:
men kon ondanks maatregelen toch zwanger worden, dat wist men en dat accepteerde men; nu niet
meer.
*
**
Omdat de zwangerschap zich aan en in de vrouw
voltrekt, komt aan tiaar wijze van voelen en beleven
verreweg de meeste waarde toe als factor bij de
beslissing, al dient ook met de opvattingen en gevoelens van de echtgenoot respectievelijk partner
rekening te worden gehouden. De stelling, dat het
om het bestaan van de vrouw alleen gaat en dat
daarom zij mag beslissen over haar eigen lichaam,
dat zij volledig baas in eigen bulk mag zijn, is mijns
inziens tout. In het algemeen al is de stelling aanvechtbaar, dat een mens volledig zelfbeschikkingsrecht over zijn eigen lichaam heeft. Dit geldt echter
des te stringenter, als de mens de hulp van anderen
nodig heeft om dat „zelfbeschikkingsrecht" te kunnen uitoefenen. Aan medeverantwoordelijkiieid
van
die anderen is dan niet te ontkomen. Bovendien
moet aan deze opvattingen de door mi] reeel bestreden en verworpen opvatting ten grondslag liggen,
dat de vrucht niets of hoogstens lets is, een vreemd
of vijandig voorwerp, maar geen mens in ontwerp.
Dit laatste is niet te ontkennen, ook niet als men
volledig aanvaardt, dat de vrouwen — althans voor
een zeer groot deel — geen verbondenheid gevoelen met de pas ontstane vrucht. Dit relativeert het
biologisch gegeven wel, maar maakt het niet krachteloos. Het is daarom eerlijker, er ronduit vooruit te
blijven komen, dat er altijd van een dilemma sprake
zai blijven. Hiermee is niet in tegenspraak, dat het
volgetiouden gevoelen van de vrouw groot gewicht
in de schaal moet leggen.
Het is in het licht van het zo juist gestelde verkeerd het gevoelen van de vrouw als absolute
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norm te aanvaarden: ook het eigen en volgehouden
standpunt van de vrouw kan tout zijn. Het is niet
waar dat de gevoelens van de vrouw altijd zuiver
zijn. Aan de andere kant hoeft het geen opsctiorten
van eigen morele inzichten te betekenen, als aan de
vrouw ,,the benefit of the doubts" wordt gegeven
dan wel haar standpunt tegen eigen mening in
wordt aanvaard.
De beslissing abortus wel of niet toe te staan is
vaak heel moeilijk en gaat veelal de verantwoordelijkheid van de enkeling te boven. Er zijn weliswaar
situaties, waarin twee of drie artsen het onderling
eens worden over de indicatie. Er zijn er waarschijnlijk veel meer waar de af te wegen aspecten niet
primair medisch van aard zijn en waar de hulp van
vertegenwoordigers van menswetenschappen dringend noodzakelijk moet heten: een multidisciplinaire
aanpak, in de vorm van in teamverband werkende
abortus-commissies. Juist wie de mening van de betrokken vrouw zeer ernstig neemt, ontkomt daardoor niet aan de noodzaak, de validiteit van haar
gevoelens — het eigene, het authentieke daarvan —
te toetsen: is het dit, wat zij werkelijk en zeif wenst?
Mede omdat er geregeld sprake is van tijdnood, is
gelijktijdige multidisciplinaire aanpak nodig. Daarbij
moet elk idee, dat er van lets als een tribunaal sprake zou zijn, worden vermeden: een vrouw is niet
schuldig omdat ze afbreking van een zwangerschap
wenst. Aan de andere kant moet niet te licht worden getild aan de afkeer van de arts, leven, hoe
nietig ook nog in feite, te vernietigen. Het is ten
enen male onjuist, artsen te gemakkelijk te verwijten, dat zij leven willen behouden, of dat nu een
jonge foet, of een oud mens aan het eind van zijn
krachten is. Het is integendeel een groot goed, dat
eike patient die zich aan een arts toevertrouwt, erop aan kan, dat deze voor zijn leven zaI vechten,
ook al lijkt dat nagenoeg waardeloos of zinloos. Te
vaak ook maakt de arts in de praktijk mee, dat
mensen een bepaalde leefsituatie van een ander als
onleefbaar, onhoudbaar kwalificeren, maar de arts
dringend om hulp vragen, als zij later zelf in een
soortgelijke situatie belanden. Ook afgezien hiervan
komt het erop aan, zo niet tot eike prijs dan toch
tot een hoge prijs, te voorkomen dat mensen zich
angstig zulien kunnen gaan afvragen, of de dokter
het wel de moeite waard zaI vinden zich voor hun
leven in te zetten, dan wel zelfs of hij het maar beter zaI oordelen dit leven te laten aflopen. En wijder
gezien: het pleit niet voor en het is niet in het belang van de maatschappij, welke vorm van menselijk leven ook als volstrekt niet ter zake doende te
beschouwen en te behandelen.
Uitvoerige begelelding zowel bij toestaan als bij
afwijzen van een aanvraag is els van goede behandeling. Opmerking verdient, dat schuldgevoelens na
toegestane abortus betrekkelijk zeldzaam zijn. De
vraag is bovendien als deze gevoelens optreden, in
hoeverre ze iatrogeen zijn, dat wil zeggen door het
onderzoek veroorzaakt. Maar de vraag is dan te-

vens, of niet ook en misschien zelfs meer schuldgevoelens bij de vrouw te duchten zijn na afwijzing dan
na toestaan van de aanvraag. In het eerste geval
toch zijn haar wensen legitiem geacht, in het laatste
niet.
Van specifiek cliristeiijk standpunt bezien, zou altlians in een aantal gevallen aan de betrokken
vrouw en haar partner de vraag kunnen worden
voorgeiegd, of zij — en haar man — niet tot een
offer bereid zijn, of zij de last, zij het met moeite en
pijn, toch niet willen dragen in het geloof dat God
zo'n besluit zai willen zegenen. Van opdringen mag
hier echter geen sprake zijn. Als christen kan men
zelf een beslissing nemen, ook op andere dan puur
aardse gronden. IVIaar men mag dat alleen zelf doen
en geen ^nder mens lasten opieggen.
Is bij de ongehuwde afstand doen werkelijk vaak
een betere opiossing dan abortus? Volgens de ervaring van de Hendrik Pierson Vereniging wordt
hier geen reeel alternatief geboden, vanwege de
enorme invloed op de leef- en werksituatie, eventueel ook op het gezin waarin de ongehuwde nog
thuis hoort. In hoeverre is het laten doen van afstand inhumaan tegenover de moeder? Zonder dat
laatste: zou afstand doen dan niet veelal eerder in
aanmerking komen bij de gehuwde vrouw? Hierover
is, voorzover Ik weet, nog weinig nagedacht. Bij de
bespreking — hetzij met een artsengroep, hetzij
met een commissie — zaI het er op moeten worden
aangelegd, samen met de vrouw tot de uiteindelijke
beslissing te komen, zodat zij werkelijk overtuigd is,
dat wat is afgesproken goed is.
*
**
Intussen moeten nog veel gegevens worden verzameld over schade aan het blijvend afgewezen
kind (en hoe vaak is dat het geval?), schade aan
vrouw respectievelijk gezin bij het afwijzen van de
aanvraag, schade aan vrouw respectievelijk gezin
bij afstand na de bevalling, schade aan vrouw respectievelijk gezin bij toegestane abortus. Ook is
het dringend nodig:
1. Voldoende commissies in het leven te roepen
om niet gedwongen te zijn aanvragen uit tijdgebrek
af te wijzen.

2. In het belang van de vrouw een zo klein mogelijk aantal leden, afgestemd op de situatie, met de
vrouw te laten praten.
3. Te streven naar een zo uniform mogelijke beoordeling (maar verschillen bestaan bijvoorbeeld
ook bij de rechtspraak).
4. Daartegenover het recht op zelfbescherming
te aanvaarden van huisarts (slechts uit eigen praktijk), specialist (slechts van altijd naar hem verwijzende huisarts) en commissie (slechts uit eigen
rayon).
Zeer belangrijk is de vraag hoe te bereiken, dat
liberalisering van de abortus wel leidt tot vermindering van de abortus criminalis, maar niet tot verzwakking van de contraceptieve instelling (attitude).
Abortus moet men blijven zien als noodmaatregel,
als lets dat eigenlijk niet behoort te gebeuren, als
een keuzemogelijkheid die men zich zelf en de arts
dient te besparen. Abortus is en wordt niet hetzelfde als verwijdering van een neuspoliep.
Het is niet onwaarschijniijk, dat binnen een beperkt aantal jaren een zogenaamde abortus-pi! beschikbaar zaI komen. Men kan zich voorstellen,
dat deze pillen buiten de arts om zullen worden verzocht, zoal niet legaal dan toch in de illegale sluikhandel. Dan zaI het de arts, en in het algemeen de
gemeenschap, niet meer mogelijk zijn, rechtstreeks
te pieiten voor de waarde van de menselijke vrucht.
Mede in dat licht is nu een houding gewettigd en
naar mijn mening geboden, die — zonder ook maar
lets in begrip en mededogen tekort te schieten ten
aanzien van de vrouw en haar gezin — protest blljft
aantekenen tegen een instelling, die een gemakkelijke en vioeiende opiossing van het probleem zoekt
door de eigen waarde van de menselijke vrucht te
bagatelliseren of zelfs te ontkennen. En wel, opdat
een aigemene mentaliteit groeit, die het tot stand laten komen van ongewenste zwangerschappen volstrekt veroordeelt en ook onder de meest geemotioneerde omstandigheden betrouwbare maatregelen
ter voorkoming van zwangerschap overal daar,
waar de zwangerschap niet werkelijk wordt gewenst, tot een vanzelfsprekendheid maakt.
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Aantekeningen bij uitspraken
van het Centraal Medisch Tuchtcollege (I)
D o o r Prof. Dr.

De uitspraak van het Centraal Medisch Tuchtcollege, gepubliceerd in Medisch Contact, 26 juni 1970,
bladzijde 698, noopt mij tot het maken van enige opmerkingen.
Enkele feiten:
Een patiente met sen miskraam moet worden gecuretteerd onder narcose. Hiervoor wordt haar 1
gram pentothal ingespoten en de narcose voortgezet met lachgas-zuurstof. Zo, zonder meer, is dit
een overdosering (normaal is 250-500mGrm). Bovendien is bekend, dat patlenten die bloed hebben
verloren, die anemisch zijn, cachectisch, geintoxiceerd, etc. extra gevoelig zijn voor dit middel.
In dit geval veronderstel ik, dat de patiente zeker
bloed heeft verloren en waarschijniijk nog bloedt
(curettage ter verwijdering resten vliezen en placenta?). De opgetreden ademstilstand, hartstilstand is
de te verwachten complicatie bij een pentothal
overdosering. Ademdepressie Is regel, ademstilstand
zeer vaak. Daarom moet eike patient worden beademd; zoals ik meen te mogen opmaken is dat hier
gebeurd. Pentothal tast de kracht van de hartspier
aan en geeft perlfeer een vaatdilatatie. De injectie
wordt als regel gevolgd door een bloeddrukdaling.
Bij de extra-gevoelige patlenten (zie boven) kan dit
voeren tot bradycardie en hartstilstand.
De situatie zoals die beschreven werd, is dus typisch die van overdosering. Dit is allemaal bekend
en in eIke verhandeling over pentothal te vinden (onder andere Keuskamp, biz. 68 e.v.). De behandeling
bestaat uit kunstmatige ademhaling, liefst met zuur-

Maatschappij-agenda 1970
— Alg. Vergadering
Maatschappij
24 September — Centraal Bestuur L.S.V. met
districtsvoorzltters
2 en 3 oktober — Ledencongres Maatschappij
— Ledenvergadering L.S.V.
24 oktober
13 november
— Ledenvergadering L.H.V.
— N.H.G.-congres
14 november
— Ledenvergadering L.A.D.
21 november
— Alg. Vergadering
19 december
Maatschappij
12 September
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stof, en uit hartmassage. Beide zijn toegepast, de
hartmassage inadequaat. Immers, de anesthesist
had wel succes na een zeer krachtige uitwendige
hartmassage. Hartmassage moet altijd zeer krachtig
gebeuren (op een harde onderlaag). Het sternum
moet 4-5 cm naar beneden worden gedrukt bij een
volwassene. Dit vergt behoorlijke kracht en ook het
tempo is vermoeiend.
In deze uitspraak van het College wordt de intubatie als een ingreep van primair belang aangemerkt, waarvan het slagen van een resuscitatle
praktisch afhankelijk zou zijn. Dit is een onjuiste
voorstelling van zaken. De intubatie is een technische ingreep, die een vrije ademweg kan garanderen, meer niet. In dit geval staat er letterlijk, dat de
zuster geen moeilijkheden met beademen had en dat
de anesthesist de ademweg vrij vond. Ten overvloede wil ik nog opmerken, dat aan alle E.H.B.O.-ersen
Roode Kruismensen tegenwoordig
kunstmatige
ademhaling en hartmassage wordt onderwezen,
waarbij hen tevens wordt geleerd, hoe de ademweg
vrij te maken en te houden zonder te Intuberen. Ook
de tandartsen hebben vorig jaar centraal cursussen
gehouden, waar deze methoden van resuscitatle zijn
onderwezen, juist met het oog op eventualiteiten tijdens narcose en anesthesie.
Concluderende meen ik te mogen stellen:
1. dat eIke arts die een medicijn toepast, van de
werking en de bijwerkingen op de hoogte moet zijn;
2. dat eike arts, die een narcose geeft of onder
zijn verantwoording laat geven, op de „normale"
complicaties moet zijn voorbereid en in staat deze
op te vangen;
3. dat eIke arts kunstmatige ademhaling en uitwendige hartmassage moet beheersen (zonder intubatie).
Groningen, 1 juli 1970
Prof. Dr. C. R. Ritsema van Eck

Literatuur:
1. Dr. D. H. G. Keuskamp. Narcose, anesthesie en reanimatie. Moderne Medische inzichten. Ultg. Em. Querido, N.V. 1967.
2. Reanlmatle. Wereldfederatie van Anesthesisten Verenigingen. Verkrijgbaar bij het Oranje Kruls, Statenlaan
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Aantekeningen bij uitspraken
van het Centraal Medisch Tuchtcollege (II)
D o o r Dr. Mr.

In Medisch Contact van 12 juni 1970, nr. 24, biz.
647, is gepubliceerd een uitspraak van het Centraal
Medisch Tuchtcollege van 8 januari 1970, weike tot
enkele kanttekeningen aanleiding geeft. De feiten
zijn in deze uitspraak vaag omschreven, zodat het
oordeel daardoor onjuist kan uitvallen. De uitspraak
ten aanzien van de feiten interpreterend, lijkt zich de
volgende toedracht te hebben voorgedaan.
Een huisarts verricht een handeling, die tot een
chirurgische ingreep aanleiding geeft en schade
toebrengt aan de patient. De aard van de handeling
van de huisarts lijkt er een te zijn, die op speclalistisch gebied ligt. Hij is daartoe op grond van de wet
bevoegd, maar in het Nederlandse stelsel is in feite
verankerd, dat de huisarts zich onthoudt van handelingen, die op het terrein van specialisten liggen. Indian een huisarts specialistische handelingen verricht, kan het vertrouwen in de stand der geneeskundigen daardoor worden ondermijnd. De chirurg
die de operatieve ingreep heeft verricht, heeft —
waarschijniijk op verzoek of met medeweten van de
patient — mededelingen gedaan aan de advocaat
van de patient, die een civiele procedure tegen de
huisarts heeft aangespannen.
Het Medisch Tuchtcollege in eerste aanleg stelde
de chirurg in het gelijk. Kennelijk heeft het Medisch
Tuchtcollege deze uitspraak uitsluitend gegrond
met motiveringen in het kader van de collegialiteit
en het Centraal Medisch Tuchtcollege is het daarmede — terecht — niet eens. Collegialiteit zonder
meer is in de Medische Tuchtwet geen beschermd
belang. Het gaat in casu — aldus het Centraal Medisch Tuchtcollege — om een kwestie van beroepsgeheim van de door de huisarts in consult geroepen
specialist. In die situatie is er een secret partage.
Tot zover is de redenering van het Centraal Medisch
Tuchtcollege in het algemeen te volgen. Doorbreking van dit geheim is mogelijk op verzoek van de
patient, tenzij de arts goede gronden heeft voor het
handhaven van het geheim. Doch dan volgt een belangrijke mededeling in de uitspraak: de aard van
het door de chirurg medegedeeide hield weinig aanleiding in om een beroep op zwijgplicht te doen. Er
was dus geen sprake van een secret partage, want
er was geen geheim. Het door het Centraal Medisch
Tuchtcollege aanwezig geachte feit, dat aanleiding
zou kunnen geven tot een tuchtrechtelijk oordeel, is
niet aanwezig. Men zou dan de conclusie verwachten, dat de uitspraak in eerste aanleg wordt bevestigd, al is de grond van die uitspraak niet deugdelijk. Doch het oordeel van het Centraal Medisch
Tuchtcollege luidt merkwaardigerwijze anders.

H. j. J. Leenen

Hoewel geen geheim aanwezig is, neemt het Centraal Medisch Tuchtcollege het wel als grondslag
van zijn oordeel, met de stelling, dat het beginsel
van het beroepsgeheim alleen zin heeft wanneer het
consequent wordt toegepast, en ieder niet in acht
nemen daarvan ondermijning is van dat beginsel.
Waarom deze motiverlng, die geheel niet ter zake
doet? Zo roept het Centraal Medisch Tuchtcollege
de schijn op, dat toch de collegialiteit in zijn achterhoofd heeft gespeeld. Buiten beschouwing wordt
gelaten, dat de absolute formulering over het beroepsgeheim aanvechtbaar is. Bovendlen wordt de
onjuiste indruk gewekt, dat de arts recht heeft op
het geheim. Zie over deze onderwerpen mijn artikel
„Het geheim in de gezondheidszorg" in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 47 (1969) 842.
Ook het vervolg van de motiverlng van het Censtraal Medisch Tuchtcollege is niet sterk. Waarom
zou een behandelende arts geen deskundig oordeel
mogen geven in het kader van een procedure, indien
het gaat over een zaak als de onderhavige, waarbij
immers geen geheim aan de orde was, maar wel een
belang van de patient en bovendlen — als de feiten
juist zijn geinterpreteerd — het publieke belang, dat
een huisarts geen handelingen verricht, waartoe hij
weliswaar wettelijk bevoegd, maar in feite niet opgeleid is? Hier wordt toch het vertrouwen in de
stand der geneeskundlgen niet ondermijnd? Integendeel zou men kunnen zeggen. Het is in het belang van dat vertrouwen, dat geneeskundige handelingen door daartoe gekwalificeerde artsen geschieden.
In het vervolg van de motiverlng neemt trouwens het Centraal Medisch Tuchtcollege zijn eerdere betoog deels terug, omdat erkend wordt, dat een
arts binnen het kader van procedures wel feitelijke
mededelingen over een door hem behandelde
patient kan doen. Hij moet zich — aldus het Centraal Medisch Tuchtcollege — dan echter beperken
tot feitelijke informatie en mag niet zijn medisch
oordeel geven. Dit onderscheid is niet erg helder.
Hij moge dan geen verwijten doen — hetgeen kennelijk is geschied — doch waarom geen medisch
oordeel over een zaak, die bovendlen niet onder het
beroepsgeheim valt? Hier wordt het medisch oordeel als criterium gesteld en men zou van het Centraal Medisch Tuchtcollege mogen verwachten, dat
dan toch duidelijk wordt omschreven, wat onder het
begrip medisch oordeel wordt verstaan. Dat zou
dan een zodanige omschrijving moeten zijn, dat er in
dit geval op die grond gesproken zou kunnen wor787

den van ondermijning van het vertrouwen in de
stand der geneeskundigen. Want dat is het criterium van de wet.
*
De iiier geannoteerde uitspraal< van het Centraai
iViedisch Tuchtcollege laat aan duidelijl<heid wel het
een en ander te wensen over, zowel ten aanzien van
de weergave van de feiten, ais ten aanzien van de
motivering. Indien de feiten juist zijn ge'i'nterpreteerd, zou de conclusie l<unnen worden getrol<l<en,
dat de uitspraak ertoe kan leiden, dat fouten, niet
onder geheim, met de mantel der collegiale liefde
worden bedekt. De motivering is voorts aanvechtbaar op zichzelf, los van de feiten. Het lijkt nuttig bij
deze uitspraak vraagtekens te zetten, opdat niet in
de verhouding huisarts-specialist onzuivere elementen worden ingevoegd, die noch voor de patienten,
noch voor het pubiieke belang — weike beide belangen de rechtsgronden voor de IVIedische Tuchtwet vormen — dienstig zijn.
In Medisch Contact van 26 juni 1970, nr. 26, biz.
699, werd nog een andere uitspraak van het Centraai IVIedisch Tuchtcollege gepubliceerd, die met
de voorgaande in zoverre verband houdt, dat daarbij aan de orde was de vraag, of een arts, bevoegd
tot de uitoefening van de geneeskunst in voile omvang, handelingen mag verrichten, waarbij zich complicaties kunnen voordoen, ter behandeling waarvan
hij niet opgeleid of bekwaam is. Het betrof hier het
verrichten van intubatie. Een gynaecoloog curetteerde een patiente onder narcose, weIke niet was gegeven door een anesthesist. Er ontstonden complicaties, waarvoor een anesthesist te hulp werd geroepen. De Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid stelde in appel, nadat in eerste aanleg
de klacht tegen de gynaecoloog was afgewezen, dat
deze laatste onverantwoord had gehandeld, omdat
,,hij niet de basiskennis en vaardigheid bezit om bij
complicaties, die, hoewel weinig voorkomend, toch
te verwachten zijn, het nodige te kunnen verrichten,
om de patiente voor calamiteiten te behoeden".
De Geneeskundig Inspecteur nam het standpunt
in, dat ingrepen met risico niet mogen worden verricht, als er niet voldoende maatregelen zijn genomen voor optredende complicaties, weIke de arts
wegens gebrek aan kennis en ervaring niet zelf kan
behandelen. In zijn algemeenheid een juiste stelling.
De Medische Tuchtcolleges in deze casus waren
beide van oordeel, dat voor in casu het intuberen
een speciale vaardigheid is vereist en dat de gynaecoloog deze handeling niet dient te verrichten. Men
vindt hier — in tegenstelling tot de hierboven besproken uitspraak — een duidelijke stellingname,
dat de wettelijke bevoegdheid tot uitoefening van de
geneeskunst in voile omvang niet inhoudt, dat de

788

arts alle handelingen mag verrichten. Een vraag
bleef over betreffende de koppeling van een op zichzelf in competentie door een arts verrichte handeling en de mogelijke complicaties, weIke niet in
competentie door deze arts zouden kunnen worden
behandeld. Theoretisch lijken hier geen problemen
te bestaan.
In beginsel was het Centraai Medisch Tuchtcollege het met de Geneeskundig Inspecteur eens. Het
probleem is echter, of een arts toch feitelijk in casu
de curettage mocht verrichten, wetend dat een —
niet door hem te behandelen — complicatie mogelijk is. Het Centraai Medisch Tuchtcollege stelt in
dit verband, dat de kennis van de arts in beginsel
niet tekort mag schieten om het mogelijke te doen
bij complicaties. Voorts moet hij voor de ingreep de
nodige zorg hebben besteed om zich door voorafgaande onderzoekingen ervan te vergewissen, dat
er geen aanwijzingen zijn, dat zich een zodanige
complicatie zou kunnen voordoen. Men komt derhalve tot de praktijk, waarbij de schatting van het risico een rol speeit. In het onderhavige geval speelde
daarbij ook het tekort aan anesthesisten een rol,
waarover ook in de Tweede Kamer vragen door de
heer Diepenhorst zijn gesteld, waarop op 17 juni
(stuk nr. 2597) staatssecretaris Kruisinga heeft gereageerd. Dit tekort wordt ook door het Centraai
Medisch Tuchtcollege bij de feitelijke weging in
aanmerking genomen.
Hoewel dus in principe in de uitspraak van het
Centraai Medisch Tuchtcollege wordt gesteld, dat
de algemene bevoegdheid van arts nog geen bevoegdheid geeft alle handelingen te verrichten, aanvaardt het Centraai Medisch Tuchtcollege dat in feite onder omstandigheden niet alle risico kan worden
voorkomen en dat, mits voldoende voorzorgen zijn
genomen, handelingen mogen worden verricht, waarbij een onverwachte complicatie kan optreden, die
inschakeiing van een andere specialist noodzakelijk
maakt. Het gaat hier om de betrachte zorgvuldigheid. Men kan in concrete gevallen van oordeel verschillen, of deze zorgvuldigheid in acht is genomen
bij het in competentie verrichten van handelingen,
waarbij complicaties kunnen optreden. Doch dit
doet niet af aan het algemene beginsel, dat de
schoenmaker bij zijn leest dient te blijven, welk beginsel door het Centraai Medisch Tuchtcollege in
zijn uitspraak is bevestigd. Theorie en praktijk kunnen elkaar echter niet steeds dekken. Het lijkt niettemin nuttig bij deze uitspraak van het Centraai
Medisch Tuchtcollege aan te tekenen, datdaarin
geen aanleiding ligt de grenzen te verleggen.
Dr. Mr. H. J. J. Leenen

Geheimhouding en „data-linkage"
Door Dr. L. H.Th. S. Kortbeek
De recente ontwikkelingen van de medische informatieverwerking maken een systeem mogelijk dat
als „data-linkage" wordt aangeduid ^ Dit systeem
komt hierop neer dat de gebruikers van het
systeem medische informatie kunnen verkrijgen omtrent patienten, weike informatie in een centraal geheugen beschikbaar is. Men kan voor verschillende
doeleinden van zulk een systeem gebruik maken.
Het project, dat onze bijzondere belangsteiiing
heeft, is de urgente hulpverlening.
Zodra alie technisclie en organisatorisctie voorzieningen geheel zijn ontwikkeld, zou iiet mogeiijk
zijn dat een arts, wanneer hem een patient wordt
gepresenteerd (laten wij aannemen een bewusteloos
slachtoffer van een verkeersongeval) a la minute
medische gegevens omtrent deze patient verkrijgt,
mits de identiteit van betrokkene bekend is. Men is
vooral geinteresseerd in de bloedgroep, chronisch
gebruik van medicamenten (suikerziekte, bloedstolling, bijnierschorshormonen), overgevoeligheid voor
stoffen, bestaande afwijkingen met kans op
diagnostische of therapeutische complicaties. Voorwaarden voor een goed functioneren van het
systeem — afgezien van techniek, organisatie en
financiering — zijn:
— het centrale geheugen moet per patient de relevante gegevens verkrijgen, bewaren, reproduceren en doorgeven;
— de identiteit van de patient moet vaststaan en
foutloos aan het geheugen worden doorgegeven;
— de behandelend geneesheer moet toegang hebben tot het geheugen;
— waarborgen voor betrouwbaarheid der gegevens
en bescherming der geheimhouding moeten bestaan.

Vragen inzake gegevens over patienten,
van de zijde van specialisten en ziekenhuizen gericht aan de Stichting Medische Registratie, zijn aanleiding geweest zicfi binnen fiet bestuur der Stichting te beraden
over de bij deze vragen — meer nog: de
beantwoording daarvan — in het geding
komende aspecten van het beroepsgeheim.
Dit beraad verbreedt zich thans in medisch organisatorische kringen. Ten dienste van verdere bezinning op de hierbij
naar voren komende probiematiek
vindt
men hiernaast een beschouwing van de
hand van Dr. L. H. Th. S. Kortbeek: Geheimhouding en data-iinkage". in aansluiting daarop zuiien in successie in twee volgende nummers van M.C. worden gepubliceerd artikeien van Dr. H. Hunfeld: „Geheimhouding en data-iinkage" en van Dr.
O. Fokkens: „Medicai Record Linkage en
data-banks".

en functies, ongeschiktheid tot het besturen van
motorvoertuigen, verhoging van verzekeringspremies.
2 Bekendheid van bepaalde medische feiten en
vooral psycho-sociale gegevens is soms schadelijk voor iemands goede naam, sociale rol en wellicht zelfs huwelijkskansen in een gegeven
cultuurpatroon: geslachtsziekten, verslavingen,
seksuele handelwijzen, persoonlijkheidsanomalieen, erfelijke belasting.

Het eerstgenoemde en het laatstgenoemde punt
hebben thans onze aandacht, omdat de geheimhouding daarbij een bijzondere rol speelt. Het belang
van een goed functionerend systeem is zonder meer
duidelijk. De geneesheer heeft echter op grond van
zijn eed en op grond van art. 272 Wetboek van
Strafrecht 2 zwijgplicht. Nu heeft Tellegen^ er reeds
op gewezen dat de opvattingen over individuele
rechten en plichten herziening behoeven. l\/len kan
zich afvragen of data-linkage efficient mogelijk is
binnen het kader van de bestaande opvattingen en
rechtsregels en of een eventuele collisie daarmee
moet leiden tot wijziging van die opvattingen en regels dan we! tot beperking van de data-linkage.
Men kan wellicht de zaak verhelderen door tevragen: waarom zou men niet alle gegevens openbaar
maken? De bezwaren komen dan hierop neer:

Men zou alle gegevens, waaraan deze bezwaren
niet kleven, als vallende buiten de zwijgplicht kunnen beschouwen. Helaas blijven er bij nadere beschouwing dan weinig gegevens over. Daaruit blijkt
dat de gegevens, nodig voor „data-linkage", voor
het grootste deel „geheim" moeten zijn in de zin
van art. 272 W.v.S.
Het probleem komt hierop neer: het systeem van
„data-linkage" kan alleen functioneren wanneer artsen gegevens, die geheim moeten blijven, verschaffen aan personen, die zij niet kennen.

1 Bekendheid van bepaalde medische feiten kan
leiden tot beperkingen op maatschappelijk terrein
en tot financiele lasten: uitsluiting van beroepen

A. naar hun inhoud;
B. naar de gewenste vertrouwelijkheid;
C. naar hun relevantie voor een bepaald project.

Categorieen van gegevens
Men kan de gegevens indelen in categorieen, op
grond van verschillende indelingsprincipes. Men kan
de gegevens onderscheiden:

789

Naar de inhoud kan men de volgende categorieen
onderscheiden:
A1 Somatometrische gegevens: alle door meting
aan het menselijk lichaam verkregen gegevens,
uit te drukken in getallen of andere vergelijkingsmaatstaven. Wij rekenen hiertoe ook informatiepatronen en grafische configuraties, zoals karakteristieke vormen van een E.C.G. en
rontgenbeeiden.
A2 Interactie gegevens: alle gegevens omtrent de
interactie tussen de patient en de medische
professie: interpretaties van onderzoekgegevens (,,diagnosen"), medische en chirurgische
behandelingen, reacties daarop (overgevoeligheidsreacties, herstel, blijvende defecttoestand,
verergering).
A3 Psychosociale gegevens: alle gegevens omtrent
de psychische gesteltenis, het gedrag en beleven en omtrent maatschappelijke omstandigheden, zoals beroepswerkzaamheden, gezinssituatie, vita sexualis en andere levensgewoonten, religie etc.
Wanneer men de mate van gewenste vertrouwelljkheid als indelingsprincipe neemt komt men tot de
volgende klassen van informatie:
B1 Niet-geheime data: gegevens, ten aanzien van
de openbaarheid waarvan geen restrictie nodig
is. Vele gegevens zijn omtrent een bepaalde
persoon met meer of minder moeite voor een
ieder te achterhalen, zoals geslacht, leeftijd, beroep, adres. Bepaalde somatometrische data
kunnen als niet-geheim worden beschouwd:
lengte, bloedgroep, gebitsstatus.
82 Data met beperkte restrictie: gegevens, die zonder bezwaar ter kennis mogen komen van behandelende geneesheren, maar niet van anderen. Zo kan iemand er prijs op stellen dat een
vroegere epilepsie, die niet publiek bekend is,
geheim blijft voor keurende geneesheren van
verzekeringsinstanties of van werkgevers. Voor
behandelende geneesheren is kennis hiervan
wel van belang.
83 Zeer confidentiele en stril^t private gegevens:
gegevens, die aan een bepaalde geneesheer ter
kennis komen, doch in het algemeen niet in
aanmerking komen voor verdere uitwisseling.
Alleen wanneer er een strikte indicatie daarvoor vaststaat kan in overleg met de patient
dergelijke informatie worden doorgegeven in
een persoonlijk contact met een andere geneesheer. In deze klasse vallen vele gegevens
uit psychotherapeutische gesprekken, zoals betreffende incestueuze relaties, delicate omstandigheden in de beroepssfeer. Strikt private gegevens zijn gegevens, die aan een geneesheer
ter kennis komen betreffende het priveleven van
een patient, zonder verband met diens medische geschiedenis. Soms is de geneesheer
raadgever of getuige bij aangelegenheden, die
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hem beroepshalve niet regarderen. Deze gegevens zijn niet door hem communicabel.
Men kan tenslotte de in te voeren informatie
classificeren naar de betekenis daarvan voor een
bepaald project. Data-linkage kan voor vele doeleinden worden gebruikt. Wij spreken nu vooral over
de acute hulpverlening in eerste-hulp instanties.
Hoogendoorn ^ noemt andere doeleinden: funderen van beleldsbeslissingen van ziekenhuisinstanties, tot stand brengen van een volledige, doorlopende en beschikbare ziektegeschiedenis per patient,
vergelijking van individuele statistische gegevens
als operatiesterfte met landelijke gemiddelden. Men
kan talloze andere projecten bedenken. Laten wij
vooronderstellen: onderzoek naar psycho-sociale
factoren bij maagzweren of bij sterfte aan hart- en
vaatziekten. Dan zullen vele gegevens relevant zijn:
spanningen, frustraties, onmatigheden, harmonische
of dysharmonische gezins- en werkverhoudingen,
malversaties, maltresses, speculatles met effecten,
alimentatie voor buitenechtelijk verwekte kinderen,
naijver en wrok, enz. De aard van het project bepaalt de relevantie der gegevens en daarmee de
criteria voor de invoer.
Uiteraard is data-linkage van eminent belang voor
wetenschappelijk onderzoek. Neemt men de relevantie voor het project ,,urgente hulpverlening" als
indelingsprincipe, dan kan men als volgt classificeren:
C1 Mogelijk vitaie gegevens: gegevens betreffende
condities van de patient die direct maatregelen
vergen, die zeer tot een diagnose bijdragen, die
de hulpverlening wezenlijk kunnen bespoedigen.
Als voorbeelden zijn te noemen: het bestaan
van bloedersziekte (hemophilie), het gebruik
van bloedstollingremmende middelen, het gebruik van bijnierschorspreparaten en van insuline, het bestaan van epilepsie, de bloedgroep,
overgevoeligheid voor locale anesthetica, narcotica en antibiotica.
C2 Vermoedelijl< nuttige gegevens: gegevens betreffende onlangs uitgevoerde laboratoriumbepalingen, lopende behandelingen voor niet-vitale
aandoeningen, het bestaan van zwangerschap,
de identiteit van de huisarts.
C3 Overige medisctie gegevens: gegevens omtrent
vroegere aandoeningen, behandelingen, onderzoekingen, psychosociale factoren. Deze groep
van gegevens kan voor andere projecten van
belang zijn, maar heeft geen invloed op het geneeskundig handelen bij urgente hulpverlening.
De besctierming van het getieim van de patient
Men kan uitgaan van de vooronderstelling dat de
behandelend geneesheer, wanneer hij omtrent een
patient gegevens verschaft aan het centrale geheugen van een ,,data-linkage" systeem, deze gegevens
verstrekt aan een potentiele, op dat moment nog
niet geidentificeerde, andere behandelende genees-

heer, die deze gegevens behoeft in liet belang van
de patient voor een urgente behandeling. Het is redelijl< te vooronderstellen dat de patient daarvoor
zijn consensus geeft. Als voorwaarde voor deze
consensus moet men waarborgen liebben dat de
meegedeelde gegevens inderdaad voor een eventuele urgente behandeling relevant zijn en dat zij niet
in andere handen kunnen komen.
Het is een andere zaak wanneer het gaat om nieturgente behandeling of om projecten op het terrein
van wetenschappelijk onderzoek of beleidsmotivering. Wij laten die gevallen buiten beschouwing.
De instantie, die het data-linkage systeem beheert zou de volgende voorzieningen moeten treffen:
1. Nauwkeurig de projecten benoemen en omschrijven, waarvoor het systeem zai worden gebruikt.
2. Bij ieder project vaststellen aan weike criteria
de voor dat project ingevoerde informatie moet voldoen.
3. Bij ieder project vaststellen aan weike criteria
de aanvraag voor het verstrekken van informatie
moet voldoen.
4. Bij een aanvraag, voldoende aan de criteria
sub 3 bedoeld, alle beschikbare informatie voor dit
project verzameld, aan de aanvrager verstrekken.
5. Met de gebruikers van het systeem per
project overeenkomsten afsluiten, waarbij de gebruikers zich verplichten deugdelijke informatie tijdig te
leveren in bruikbare vorm en alleen aanvragen te
doen binnen de kaders van het project en de verkregen informatie aan niemand anders door te zullen
geven.
Met betrekking tot het tweede punt menen wij te
mogen stellen dat voor het project „urgente hulpverlening" in principe alle gegevens in aanmerking
kunnen komen, die hierboven als „somatometrische
gegevens" en als ,,interactie-gegevens" zijn omschreven. Om technische en praktische redenen zai
een beperking moeten worden ingevoerd tot die gegevens, die tevens vallen in de categorie „mogelijk
vitale gegevens". Hiervoor zai een lijst moeten worden vastgesteld, hetzij door de wetenschappelijke
verenigingen, hetzij door enquetering van degenen,
die urgente hulp verlenen. Als de identiteit van de
huisarts tevens wordt medegedeeld, kunnen de
„vermoedeliJk nuttige gegevens" in een later
stadium langs die weg worden verkregen. Het lijkt
overigens nuttig ,,de vinger aan de pols te houden"
door regelmatig het werkelijk nuttig effect van het
systeem te controleren.
Met betrekking tot het derde punt zai de aanvraag in elk geval moeten voldoen aan twee criteria:
de aanvrager moet zich deugdelijk legitimeren als

ingeschreven gebruiker van het systeem voor dit
project en de identificatie van de patient moet deugdelijk zijn geschied. Voor de inschrijving zullen als
voorwaarden verplichtingen moeten gelden, die per
project verschillen.
Men kan zich voorstellen dat het centrale geheugen per patient een compact profiel van beschikbare gegevens ontwikkelt, naar analogie van het militaire ABOHZIS-systeem. Men zou dan voldoende
weten als men de informatie verkrijgt: 1-1-1-1-1-1:
,,voor zover wij weten tot dusverre gezond". Of:
1-1-3-1-1-1: „op cerebraal gebied zijn er gegevens,
die echter niet van vitaal belang zijn - raadpleeg
huisarts".
Samenvattend menen wij dat de indeling van de
informatie in ,,niet-geheime gegevens, gegevens met
beperkte restrictie, zeer confidentiele en strikt
private gegevens" ons niet verder brengt. De eerstgenoemde groep is te klein. Wij komen wel verder
met de classificaties „somatometrische gegevens,
interactie gegevens
en psycho-sociale gegevens" als wij de laatstgenoemde van invoer uitsluiten
en binnen de eerstgenoemde beide groepen een nadere keuze maken, naarmate deze gegevens „mogelijk vitaal, vermoedelijk nuttig of additioneel" zijn.
Er zai zorgvuldig per project op voor dat project
geldende voorwaarden te werk moeten worden gegaan. De informatie voor verschillende projecten
moet gescheiden blijven en valt onder verschillende
criteria voor invoer en verstrekking.
Voor het project „urgente hulpverlening" dient
een lijst van relevante gegevens tot stand te komen,
alsmede een goed geformuleerde overeenkomst met
de gebruikers. De consensus van de patient mag
naar onze mening voor dit project impliciet worden
voorondersteld als onderdeel van de gebruikelijke
overeenkomst'' tussen patient en arts. Het is raadzaam aan het Staatstoezicht op de Volksgezondheid de vraag voor te leggen of binnen de geldende
wettelijke regels op bovenbedoelde wijze te werk
gegaan kan worden.
^ Hoogendoorn, D. (1970) „Bundeling van medlsche gegevens (medical data-linkage)" N.T.v.G. 114: 338-340.
2 Art. 272 W.v.S. „Hij die opzettelljk enlg geheim, hetwelk
hij, uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig, hetzij vroeger ambt of beroep, verplicint is te bewaren, bekend
maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden of geldboete van hoogstens
twaalfhonderd gulden. Indien het misdrijf is gepleegd
tegen een bepaalde persoon wordt het slechts vervolgd
op diens aanklacht".
^ Tellegen, F. Ph. A. (1969 ..Enkele reflexies op „Recent
Medisch Ethisch Denken-I" K. Artsenblad 48: 282-291.
'' Prof. IVlr. J. M. IVI. Maeijer „De juridische relatie tussen
geneesheer en patient" in „De Geneesheer en het
recht", 1968, Kluwer, Deventer.
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KANKERBESTRIJDING - het Beleidsplan 1969-1974
In September 1969 heeft een daartoe speciaal ingestelde commissie aan het bestuurvan de Stichting
Koningin Wilhelmina Fonds — Nederlandse Organisatie voor de Kankerbestrijding — het Beleidsplan
1969-1974 aangeboden. Dit beleidsplan volgt op
reeds vroeger verschenen soortgelijke rapporten.
Het bestuur van de Stichting KWF-NOK heeft dit
beleidsplan inmiddels aanvaard en de daarin vervatte aanbevelingen overgenomen, een en ander met
inachtneming van een aantal afwijkende standpunten. Op 13 februari 1970 werd het beleidsplan 19691974 door een bestuursdelegatie aangeboden aan
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Het beleidsplan gaat uit van de wenselijkheid, dat
de overheid aan de Stichting KWF-NOK delegeert
de leiding, begeleiding en coordinatie van de kankerbestrijding — in ruime zin genomen — en dat de
overheid de Stichting KWF-NOK als zodanig erkent.
Dit impliceert, gezien de hoge prioriteit die de kankerbestrijding moot hebben, dat de overheid en de
Stichting KWF-NOK beide de financiele middelen ter
beschikking dienen te stellen voor de effectuering
van een optimale kankerbestrijding, zonder dat elk
van de partijen de andere bevrijdt van een deel der
financiele lasten. Het stellen van prioriteiten zal nodig zijn, gezien de budgettaire begrenzingen van de
rijksbegroting en de afhankelijkheid van de Stichting
KWF-NOK van de offervaardigheid van de Nederlandse bevolking.
De opstellprs van het beleidsplan zijn voorts uitgegaan van de bestaande situatie met betrekking
tot de uitvoering van research-programma's. Ten
aanzien van de voortzetting van de kanker-research
wordt de multidisciplinaire benadering van de kankervraagstukken in de meeste gevallen als een
noodzaak beschouwd. Naast het omvangrijke fundamentele research-programma, waarvan concentratie voorkeur verdient boven het verlenen van subsidies aan individuele onderzoekers, dient de klinische research in de komende jaren verder te worden uitgebouwd en dient de gedragswetenschappelijke research veel meer aandacht te krijgen dan tot
dusverre. Daartoe moet de mogelijkheid o.a. worden
geopend door jonge onderzoekers in deze sectoren
in de gelegenheid te stellen om via KWF-fellowships
en -stagebeurzen zich te verdiepen in de sociologische, psychologische en andere aspecten (voorlichting en dergelijke) van het kankervraagstuk.
Ook de medisch-statistische methodologie met betrekking tot kankerspeurwerk moet een belangrijker
onderdeel worden van het geheel. De opieiding tot
arts en het postgraduate onderwijs met betrekking
tot kanker verdient eveneens meer aandacht. De
begeleiding door een Wetenschappelijk Adviescollege voor de kankerbestrijding, door een Bestuurscommissie beieidsplanning en door een Bestuurs792

commissie contactorgaan (ter stimulering van de
klinische research door specialisten) van al deze
activiteiten wordt bepleit.
Ten aanzien van de 15 bestaande kankerbehandetingscentra, waarin thans circa eenderde van alle
kankerpatienten wordt behandeld, wordt In het beleidsplan aangedrongen op een kritische evaluatie
van de betekenis van ieder van deze centra. Onder
een kankercentrum verstaan de opstellers van het
beleidsplan een zodanig samenwerkingsverband
(van specialisten) van verschillende disciplines, uitgaande van of ge'incorporeerd in een algemeen ziekenhuis, dat door de aanwezige mankracht en de
beschikbare materiele hulpmiddelen een optimale
behandeling van kankerpatienten in een groter gebied wordt verkregen en met een zekere continuTteit
wordt gewaarborgd, terwiji tevens wordt voldaan
aan de voorwaarden voor research op het gebied
van kanker.
Het bestuur van de Stichting KWF-NOK acht deze definltie te beperkt, in zoverre de oncologische
werkgroep in de samenwerking van verschillende
ziekenhuizen onvoldoende tot zijn recht komt. Voor
de opsporing, diagnostiek en curatief gerichte behandeling van gezwelziekten worden kankerwerkgroepen in zuike centra noodzakelijk geacht, evenals voor de daarbij behorende klinische (fundamentele) research. Hulpmiddelen voor dit laatste kunnen onder meer zijn: de hypothese-vormende algemene kanker-registratie (in 4 gebieden van Nederland) en de specifieke kanker-registratie, die vooral
ook van hypothese-toetsende betekenis wordt geacht. Ten aanzien van de concentratie van behandeling van kankerpatienten acht het Algemeen Bestuur
een duidelijker inzicht gewenst, alvorens deze verder na te streven. Met betrekking tot de vroege opsporing van kanker wordt de instelling van een
Studiecentrum vroege opsporing kanker toegejuicht, gezien de vele vraagstukken, die daarmede
samenhangen.
Voor de financiele consequenties van het beleidsplan zijn prognoses van de gemiddelde jaarinkomsten over de jaren 1970-1974 opgesteld, waaruit
blijkt, dat verwacht wordt, dat de overheid en de
stichting gezamenlijk een jaarlijks bedrag van 8,5
miljoen gulden zullen opbrengen. Daartegenover
staat, dat prognostisch jaarlijks ruim 13,8 miljoen
gulden nodig wordt geacht door de opstellers van
het beleidsplan, voor een optimale strijd tegen de
gezwelziekten, met dien verstande, dat deze prognose der jaaruitgaven moet worden herzien op basis van de inmiddels goedgekeurde begroting 1970
van de centra, zonodig in aanmerking nemende de
noodzaak van het stellen van prioriteiten.
Amsterdam
Dr. L Meinsma

DE VERANDERDE PLAATS VAN DE HUISARTS
Artsen hebben het moeilijk in de maatschappij van
vandaag. Behalve hun lange werktijden en hun inspanning om de vorderingen van wetenschap en
techniel< bij te iiouden, worden zij geconfronteerd
met veranderingen van die maatschappij. Het zijn
vooral de iiuisartsen die als eersten in defrontlijn, op
het eerste echelon, deze veranderde behoeften
moeten opvangen: patienten en bevolking, overheld
en besturen van organlsaties, verpleegsters en andere medewerkers van de arts, psychologen en sociologen geven duidelijk blijk van hun zorgen en verlangens met betrekking tot de gezondheidszorg en
tot de arts. Daarbij komt nog, dat ook uit de kringen
van de artsen zelf veranderde behoeften tot uiting
komen. Individueel werkende artsen gaan samenwerken in groepen, technische vindingen eisen kostbare investeringen, jonge artsen eisen langere
weekeinden en meer vakanties.
Een aantal van deze veranderingen is gelegen in
het rationele vlak, een aantal echter in het sociaalemotionele vlak. Deze laatste zljn in de regel weinig
onderzocht en daardoor niet goad bekend. Deze
veranderingen geven aanleiding tot spanningen en
frustraties. De vraag naar medische diensten neemt
overal snel toe, de medisch-technische mogelijkheden worden groter, de ziekenhuisvoorzieningen
groeien sneller dan de „alternatives for hospital
care", de voorzieningen buiten ziekenhuizen en inrichtingen. Het aanbod van jonge artsen kan de
vraag naar medische diensten niet bijhouden, de
zuigkracht van andere dienstverlenende beroepen
doet tekorten ontstaan bij het paramedische personeel. Daarbij komt dat de belangstelling bij jonge
artsen om huisarts te worden niet toeneemt, terwiji
sommige plaatsen niet aantrekkelijk zijn om zich te
vestigen als huisarts, zoals de centra van grote steden.
Het toenemen van wetenschap en techniek leidt
tot grote ontdekkingen, die het maatschappelijk
evenwicht in beroering brengen. Grotere kennis doet
bij de bevolking ook de verwachtingen van de behandelingsmogelijkheden van de arts toenemen. De
wetenschappelljke ontwikkeling plaatst het accent
vooral op de somatische aspecten van de geneeskunde, de psychosociale aspecten zijn voor de arts
minder gemakkelijk te diagnosticeren en vaak nog
minder gemakkelijk te genezen. Ook de vervlakking
en de verzakelijking van de gezondheidszorg door
de massale vraag om dienstverlening en het toenemende aantal dienstverleners voldoet niet aan de
verwachtingen van de patient. De roep om de oude
vertrouwde huisarts die als persoonlijk arts de rol
van vertrouwensman weer op zich kan nemen wordt
luider op vele plaatsen. Het toenemende aantal spe-

Eind juni - begin juli werd te Noordwijk
aan Zee een synriposium van de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden over de rol
van de huisarts in de gezondtieidszorg. Op
de openingsdag beliclitte de staatssecretaris van Sociale Zal<en en Voll(sgezondtieid,
Dr. R. J. H. Kruisinga, de veranderende
plaats van de liuisarts. Zijn betoog wordt
hierbij afgedrul<t.

cialisten schept de behoefte aan integratie en communicatie. De snelle groei van talloze dienstverlenende organlsaties in de gezondheidszorg, die vaak
langs en over elkaar heen werken, doet de vraag
naar die ene arts, die de weg in deze doolhof kan
wijzen, naar boven komen: de huisarts.
De toenemende verbreiding van kennis en de toenemende democratiseringstendenzen hebben de
patient zelfbewust gemaakt. Hij verwacht van de
arts een grotere mogelijkheid van genezing, niet alleen van zijn lichamelijke problemen, maar ook van
zijn emotionele, zijn pedagogische, zijn sociale en
zelfs zijn metafysische problemen, hetzij dat deze
rechtstreeks worden aangediend, hetzij dat zij bewust of onbewust vertaald worden in somatische
klachten. Maar zeker wil de patient geen bevoogding
meer door de arts en eist hij openheid bij de bespreking van zijn problematiek.
De arts wordt opgeleid om doeltreffend een diagnose te kunnen stellen bij een patient, die op eigen
initiatief naar hem toekomt. Een diagnose die zo
mogelijk in een ziektebeeld moet worden gevangen.
Dit ziektebeeld tracht de arts op organisatorische
basis te interpreteren. Vervolgens dient hij de
patient een theraple toe, in de verwachting dat deze snel beter zai worden en zich weer kan aanpassen aan de niet veranderde omstandlgheden. De
arts is dus enerzijds passief: hij wacht tot de patient
naar hem toekomt. Anderzijds is de arts actief en directief bij zijn theraple. Deze houding botst tegen
verschillende veranderingen. Integrale benadering
van de patient doet de noodzaak voor het opsporen
van psychische en sociale oorzaken naast somatische oorzaken naar voren komen. Hierdoor moet het
beeld van de ziekte door een oorzaak door dat van
de ziekte door meer oorzaken worden vervangen.
Deze benadering vereist samenwerking van artsen
met elkaar en met vertegenwoordigers van andere
disciplines, vaak in teamverband. Het zich richten op
genezing verschuift naar een begeleiding van de
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patient, van genezing naar zorg. Het passief afwachten tot de patient komt wordt langzamerlnand
vervangen, door als noodzaak bepaalde at-riskgroepen actief op te sporen door middel van periodiek
individueel of bevolkingsonderzoek. Daze secundaire preventie moet worden aangevuld door
tertiaire preventie en door grotere mogelijkheden en
meer aandacht voor revalidatie. Voorlichting van de
bevolking (,,iiealtli education") en medewerking bij
de opieiding van aankomende huisartsen en bij
research vragen meer tijd en energie dan vroeger.
De overiieid is rechtstreeks betrokken bij deze
problematiek. Enerzijds is de vraag van de bevolking naar gezondheidszorg geevolueerd naar een
recht op gezondheidszorg. Anderzijds is de uitbreiding van deze zorg direct afhankelijk van de financiele draagkracht van iedere burger en van het geheie volk. Een toenemend beroep op het overheidsbudget is merkbaar. Deze tendensen confronteren
ook de overheid met de vraag naar efficiency en
doeltreffendheid van de medische organisatie, naar
een evenwichtige verdeling tussen ziekenhuiszorg en
alternatieven van ziekenhuiszorg. Bovendien is de
vraag naar doelmatige aansluiting van de dienstverlening van de vele organisaties in de gezondheidszorg bij de vraag van de patient dringend geworden.
Het soms verouderde organisatiepatroon vereist
aanpassing aan moderne mogelijkheden.
In de gehele wereld heeft men veel aandacht voor
een goede opvang van de patient op het eerste
echelon, de „primary medical care". In dit land

heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap sedert 1956 een aantal initiatieven ontwikkeld om de
plaats van de huisarts in deze primary medical care
veilig te stellen. Met steun van de overheid is een
instituut voor wetenschappelijk onderzoek in het
centrum van ons land tot ontwikkeling gebracht. Het
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
heeft een commissie ingesteld om de plaats en de
taak van de huisarts in de gezondheidszorg te bestuderen en om wegen aan te geven om de ontwikkeling van de huisarts te bevorderen. Mede door
deze initiatieven is aan iedere universiteit een hoogleraar-huisarts benoemd. Deze hoogleraren brengen
de huisartsgeneeskunde reeds vroeg in de medische studie onder de aandacht van de studenten.
Verder gaat er nu een mogelijkheid komen om een
speclfieke opieiding in de huisartsgeneeskunde te
volgen. Daarnaast kan onderzoek worden opgezet
met behulp van de praktiserende huisartsen. Ver
volgonderwijs voor deze huisartsen wordt georganiseerd. Zodoende is een basis gelegd voor de ontwikkeling van de huisarts en voor het aantrekken
van jonge huisartsen. Daarenboven heeft de regering de totstandkoming van een aantal groepspraktijken van huisartsen bevorderd.
Ik meen dat het voor de gezondheidszorg van vitaal belang is, dat de huisarts zijn taak goed kan
vervullen en dat zijn plaats veilig is gesteld. Ik wens
u dan ook toe dat dit symposium, waar de taak en
de plaats van de huisarts zai worden besproken en
bestudeerd, veel succes zaI hebben.

Het vraagstuk van afgewerkte olie in studie
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Dr. R. J. H. Kruisinga, heeft een werkgroep ingesteld ter bestudering van het vraagstuk
van de afgewerkte olie.
Steeds meer treedt de laatste tijd de bestrijding
van de verontreiniging door afvalolieprodukten ais
een belangrijk facet van de milieuhygiene op de
voorgrond. Deze verontreiniging door afvalolie vertoont verschillende aspecten. Schadelijke gevolgen
van de lozing van olie zijn onder meer het schaden
van de activiteit van micro- en macro-organismen,
die het natuurlijk zelfreinigingsproces bewerkstelligen, de belemmering van het herbeluchtingsproces
van het oppervlaktewater, de aanwezigheid van glftlge bestanddelen en tenslotte de mogelijkheid dat
in afgewerkte olie carcinogene stoffen voorkomen.
Afvalolie kan behalve door verwerking in eigen
beheer alleen doeltreffend onschadelijk worden gemaakt door verbranding of door regeneratie, waarbij het afvalprodukt weer tot goed brulkbare smeerolie wordt verwerkt. In Nederland bedroeg de hoe794

veelheid afgewerkte olie in 1968 reeds 73.500 ton.
Hoewel de wetgeving, zoals de Hinderwet en binnenkort de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
voldoende mogelijkheden biedt een lozing van de
afvalolie op de binnenwateren en de riolering te verbieden, zou een vermindering van de geoorloofde
verwerkingsmethoden — in casu regeneratie en verbranding — een overtreding van het lozingsverbod
in de hand kunnen werken.
Door de lozing van afvalolie kan de kwaliteit van
grondwater, oppervlaktewater en drinkwater ongunstig worden beinvloed, terwiji niet verantwoorde
verbranding van afgewerkte olie tot luchtverontreiniging leidt. Om deze reden heeft Dr. Kruisinga besloten tot de instelling van een interdepartementale
commissie ter bestudering van dit vraagstuk. Als
voorzitter van de commissie zaI optreden Ir. J. J.
Hopmans, oud-directeur van het Rijksinstituut voor
de Zuivering van Afvalwater, die enkele jaren geleden over deze materie een rapport heeft uitgebracht
ten behoove van de E.E.G.-commissie.
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VAN HET CENTRAAL BESTUUR L.H.V.

Adres aan de Staten-Generaal
Namens het Centraal Bestuur der Landelijke Huisartsen Vereniging is onlangs het volgende schrijven
uitgegaan, gericht aan de leden van de Eerste en
Tweede Kamer der Staten Generaal:
Utrecht, 29 juni 1970
Aan de Leden van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Dames en Heren,
Namens het Centraal Bestuur van de Landelijke
Huisartsen Vereniging richten wij ons tot u met het
volgende.
Onlangs is in de Tweede Kamer gesproken over
de particuliere tarieven van huisartsen naar aanleiding van vragen van de heer De Goede, die daarbij
blijkens het verslag uitging van de kwade trouw van
de Landelijke Huisartsen Vereniging (76e vergadering, 28 mei 1970 - 3538 e.v.). De discussie bewoog
zich verder vrljwel uitsluitend rond het advies van
het Centraal Bestuur om de rekeningen niet meer
als vroeger te specificeren. Andere aspecten, onzes
inziens belangrijker, kwamen nauwelijks ter sprake.
Daarom acht het Centraal Bestuur der L.H.V. het
gewenst u nader te Informeren.
Reeds in maart werd trouwens aan de betrokken
Kamercommissies door het Centraal Bestuur der
L.H.V. een expose toegezonden over de positie van
de Nederlandse huisartsen, waarbij onder meer de
nodige aandacht is besteed aan de kwestie der particuliere tarieven. Daarnaar moge kortheidshalve
worden verwezen (zie Medisch Contact no 16 van 17
april 1970, bladzijde 401 e.v. - red. M.C.).
Nu de prijzenbeschikking medische hulp particulieren 1970 een felt is geworden, vestigen wij nog uw
aandacht op het volgende:
Gedurende de maanden april en mei zijn enige
gesprekken gevoerd tussen de minister van Economische Zaken en vertegenwoordigers van het Centraal Bestuur over de voorgenomen prijsmaatregel.
Het Centraal Bestuur heeft daarbij van zijn gevoelen
doen blijken.
Het Centraal Bestuur kan niet instemmen met een
dergeiijke prijsmaatregel, niet alieen vanwege zijn
standpunt inzake de toepasselijkheid van de Prijzenwet op het vrije beroep, maar ook wegens de motieven voor en de inhoud van de bedoelde beschikking, weike bovendien gepaard zou gaan met het
noemen van feitelijk onjuiste bedragen, die de indruk moeten wekken dat voor de honorering van
huisartsenhulp in heel Nederland uniforme maximum tarieven zouden bestaan, die zouden gelden
voor alle verrichtingen, voor alle patienten en voor
alle huisartsen met voorbijzien aan individuele ver-

schillen en met voorbijzien aan de specifieke verantwoordelijkheid van de Landelijke Huisartsen Vereniging om, in het kader van de doelstelllngen der
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordehng der Geneeskunst, de omvang en de kwaliteit
van de huisartsenzorg in Nederland te bewaken en
daarmee samenhangend de belangen van de huisartsen te behartigen. Het Centraal Bestuur is er van
overtuigd, op grond van deze eigen verantwoordelijkheid en eigen inzicht, dat tarieven voor medische
verrichtingen terwille van een optlmale zorg afhankelijk moeten zijn
— van de feitelijke aard, inhoud en tijdsduur/tijdstip van diverse patient-arts contacten en van de
met deze contacten samenhangende werkzaamheden en kosten;
— van de wijze waarop de individuele huisarts zijn
taak opvat, zijn praktijk inricht, zijn kennis en
vaardigheid bijhoudt en van de zorg en moeite
die hij daarmede aan alle afzonderlijke verrichtingen besteedt en moet kunnen besteden.
Een gedifferentieerde tariefstelling binnen redelijke grenzen acht de Landelijke Huisartsen Vereniging
dus niet alleen rechtvaardig voor de Individuele
huisarts, maar ook in het belang van de kwaliteit
van de door die huisarts te verlenen hulp.
Het Centraal Bestuur is van mening, dat de Nederlandse huisartsen in het recente verleden bij hun
individuele tariefsvaststelling nooit ver zijn afgeweken van wat door het Centraal Bestuur een economisch acceptabel en uit een oogpunt van volksgezondheid verantwoord pell werd geacht en zai er op
blijven toezien, dat zulks in de toekomst zo zaI geschieden.
Het Centraal Bestuur kan niet akkoord gaan met
tarieven waarvan het niveau wordt bepaald door het
ministerie van Economische Zaken, dat voor de individuele gezondheidszorg generlei directe verantwoordelijkheid draagt. Van die zijde is nimmer enige argumentatie geleverd die aantoont dat de hoogte van de door de L.H.V. in het verleden geadviseerde minimum tarieven — laatstelijk in 1967 — feitelijk onjuist is.
Het is een erkend felt dat met een verwijzing naar
het advies van de Commissie ex art. 49 lid 2 Ziekenfondswet d.d. 19 december 1966 niet kan worden
volstaan. De voorzitter van de zogenaamde Commissie Van der Ven is met de L.H.V. van mening, dat
het rapport van de Commissie niet bestemd is, en
ook niet kan worden gebruikt voor het vaststellen
van de hoogte van minimum particuliere tarieven.
Noch de opdracht aan die Commissie, noch de inhoud en strekking van het door haar uitgebrachte
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advies, rechtvaardigen het gebruik daarvan in de
toelichting op de Prijsbeschikking huisartsen 1967
in het kader van het prijsbeleid op grond van de
Prijzenwet. De Prijsbeschikking 1967 is dan ook in
januari 1968 ingetrokken.
Vergelijking van de uitkomst van de berekeningen
uit het advies met het vroeger (1966) bestaande rekenmodel geeft steun aan de opvatting van de
LH.V., dat de minimum tarieven voor particuliere
patienten voor 1966 in 1967 dienden te worden verhoogd met 13,3%. Overigens was het advies van
het Centraal Bestuur d.d. oktober 1966 / 8,— en
/ 12,— en in September 1967 / 9,— en / 13,50, voor
minimum particuliere tarieven gebaseerd op aanpassing van de tarieven 1963 met de inkomenstrend
vanaf 1963.
Gezien bovenstaande feiten kan het Centraal Bestuur der Landelijke Huisartsen Vereniging dan ook
geenszins akkoord gaan met een aanpassing van de
particuliere tarieven aan het gestegen inkomenspeil
op een wljze en op een tijdstip als thans is bepaald,
namelijk slechts door middel van een soort prognose voor 1970, alsof in de genoemde bedragen (/ 9,50
en /14,25) de algemene inkomensontwikkeling van
medio 1967 tot juni 1970 op de juiste wijze zou zijn
verwerkt. Niets is minder waar.
In de vroeger door de Landelijke Huisartsen Vereniging geadviseerde minimum tarieven, — laatstelijk in 1967 / 9 , — en / 13,50 — werd nimmer een
prognose-percentage voor een komende periode gecalculeerd, maar was slechts sprake van een volgen, zij het met enige vertraging, van de gebleken
trend der inkomensontwikkeling, nog afgezien van
de inmiddels (1969) gebleken aanzienlijke stijging
der praktijkkosten (1963 = 100 en 1970 = 250).
Reeds meer dan 1 jaar geleden (namelijk op 28
maart 1969) is onzerzijds de minister van Economische Zaken er dan ook uitdrukkelijk op gewezen,
dat deze stijgingen (vanaf medio 1967) geenszins
waren verwerkt in de door hem per 1 oktober 1968
aanvaarde en op onzes inziens onvoldoende gronden tot 1 oktober 1969 als vaststaand verklaarde
bedragen. Op deze brief is geen antwoord ontvangen. Wei werd door de minister van Economische
Zaken onlangs in een nader gesprek de mogelijkheid geopperd om in gezamenlijk en open overleg

INTERNATIONALE AUTO
EMBLEMEN
zijn voor leden van de Maatschapplj verkrijgbaar
op het Bureau der Maatschapplj, Lomanlaan 103,
Utrecht. De prijs van het Maatschappij-embleem
(Internationaal model), ven^aardigd van astralon,
is / I , — . Ook is verkrijgbaar een embleem van
plak-plastic a / 0,50. Men wordt verzocht bij bestelllng de kosten te voldoen door overschrijving
op postgiro 58083 der Maatschapplj.
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De fractie, waarin alle verzekerde bedragen bij de Onderlinge
Levensverzekering
Maatschapplj voor Artsen O.L.M.A. worden
uitgedrukt, heeft — berekend
volgens de artikelen 25 en 26
van de Statuten en op basis
van
de
beurskoersen
per
ultimo maart 1970 — voor het
tweede
kwartaal
1970 een
waarde van f 1,212.

tot een verbetering van de relatie huisarts-overheid
te komen, teneinde op den duur tot een redelijke oplossing van de problematiek van de vaststelling der
tarieven voor particuliere patienten te komen. Daarbij is tevens aangedrongen op intrekking van de
persoonlijke en vertrouwelijke brief aan de leden der
LH.V.
Na raadpleging van de ledenvergadering werd
door de LH.V. aan de minister van Economische
Zaken bericht, dat de ledenvergadering heeft toegestemd in een open en vrijblijvend gesprek over de
wijze waarop de relatie huisarts-overheid zou kunnen worden verbeterd onder het voorbehoud dat
het resultaat daarvan aan de ledenvergadering ter
beoordeling zai worden voorgeiegd.
Het Centraal Bestuur heeft verder besloten zijn
brief aan de leden d.d. 1 april 1970 in te trekken omdat deze in bepaalde kringen de indruk heeft gewekt van een zich willen onttrekken aan wettelijke
regels, die voor iedere Nederlander gelden. Wij
handhaven overigens ons standpunt inzake niveau,
aanpassing en differentiatie der minimumtarieven als
hiervoor uiteengezet.
Naar aanleiding van het besluit van de ledenvergadering over het advies inzake specificatie van de
nota's wordt het overleg met verzekeraars voortgezet; daarbij moet vanzelfsprekend de mogelijkheid
open blijven om meerdere arbeid en extra tijdsbeslag in rekening te brengen.
Wij achten de thans uitgevaardigde Prijsbeschikking een ondermijning van de positie van de huisarts in de gezondheidszorg en een gevaar voor omvang en kwaliteit van de zorg die hi] aan zijn patienten moet kunnen besteden. Daarbij wijzen wij op het
juridische standpunt van de LH.V. dat deze beschikking, evenals de calculatiebeschikking 1969 I
en II op verschillende gronden voor de huisartsen
onverbindend is.
Wij ontkennen dat het op 14 maart 1969 gebruike-

lijke niveau der huisartsenhonoraria in het algemeen
lag op / 9,— per consult en / 13,50 per visite. Deze
getallen stemmen ongeveer overeen met het pell van
de algemene inkomensontwikkeling tot medio 1967.
Naar onze overtuiging zouden de minimumtarieven
van huisartsen thans in het algemeen moeten liggen
op het niveau van / 11,— per consult en / 16,50 per
visite.
Het Centraal Bestuur is dan ook door de ledenvergadering gemachtigd om — met behoud van zijn
standpunt inzake de toepasselijkheid van de Prijzenwet, c.q. de geldigheid voor huisartsen van de calculatiebeschikking 1969 I en II en van de Prijsbeschikking medische huip aan particulieren 1970 —
ontheffing te vragen van deze beschikking namens
alle huisartsen.
De minister van Economische Zaken heeft desgevraagd toegezegd zijn antwoord op het binnenkort
in te dienen verzoek tot ontheffing spoedig te zuilen
geven.
Met het bovenstaande willen wij voorlopig volstaan.
Met gevoelens van hoogachting,
J. F. A. van Rijn, arts - voorzitter
J. I. van der Leeuw, arts - secretaris
Prijzenbeschikking huisartsen 1970
en particuliere ziektekosten verzekeraars
Mede naar aanleiding van de onjuiste weergave
en interpretatie van de „Prijzenbeschikking medische hulp aan Partikulieren-1970" in brieven van
Partikuliere Ziektekostenverzekeraars aan hun verzekerden, maakt het Centraal Bestuur der Landelljke
Huisartsen Vereniging het volgende bekend:
In artikel 2 van de Prijzenbeschikking-1970 wordt
bepaaid, dat het de huisarts is toegestaan voor genees-, heel- en verloskundige hulp honoraria te declareren, die 5% (naar boven afgerond) hoger liggen
dan de honoraria die hij op 14 maart 1969 voor gelijke hulp in een overeenkomstig geval heeft of zou
hebben berekend. In de Prijzenbeschikking zelf worden dus — terecht — geen bedragen genoemd die
zouden moeten gelden voor alle verrichtingen, voor
alle patienten, voor alle huisartsen.
De constatering in de Toelichting op deze Prijzenschikking-1970 — „Gelet op het op 14 maart 1969
gebruikelijke niveau der huisartsenhonoraria komt
het toelaatbare tarief hiermede in het algemeen te
liggen op / 9,50 per consult en / 14,25 per visite" —
is onjuist en mist iedere feitelijke grond. De basistarieven van huisartsen, die hun tarieven tijdig hebben aangepast aan de algemene inkomensontwikkeling, kunnen thans liggen op het niveau van (afgerond) / 1 1 , — en /16,50; de prijzenbeschikking 1970
verbiedt zulks niet.
Utrecht, 6 juli 1970.
J. F. A. van Rijn, arts, voorzitter
J. I. van der Leeuw, arts, secretaris
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V A N DE STICHTING GEMEENSCHAPPELIJK
BEHEER EN ADMiNISTRATIE BEROEPSPENSIOENFONDSEN ARTSEN

Financieel-Economische Raad
De besturen van de Stichting Voorlopig Beheer
van Pensioengelden voor Huisartsen en de Stichting
Pensioenfonds Medische Specialisten zijn overgegaan tot de instelling van een Financieel-Economische Raad.
De Financieel-Economische Raad adviseert de in
de Stichting Gemeenschappelijk Beheer en Administratie Beroepspensioenfondsen Artsen samenwerkende pensioenstichtingen met betrekking tot het te
voeren beleid op het gebied van het vermogensbeheer der stichtingen waarbij in het bijzonder wordt
gelet op het speciale karakter van de pensioenregelingen en de coordinatie van het vermogensbeheer
dezer stichtingen. Voorts kan de raad op eigen initiatief adviezen van algemene aard geven indien dit
haar met het oog op het te voeren beleid gewenst
dan wel noodzakelijk voorkomt.
De volgende personen hebben zich bereid verklaard in de raad zitting te nemen:
Mr. E. A. Brouwer te Rotterdam, directeur van het
Rotterdamsch Beleggingsconsortium N.V.
Mr. J. S. van der Kroft te Wassenaar, directeur
van de N.V. Nederlandsche Bankinstelling.
Prof. Mr. J. M. M. Maeijer te Nijmegen, hoogleraar
in het handelsrecht en het burgerlijk recht aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Dr. J. F. de Meijer te Amsterdam, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, lid
van de Tweede Kamer.
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V A N DE STICHTING PENSIOENFONDS
MEDISCHE SPEOALISTEN

Kort verslag
Kort verslag van de 28e ^ergaderiny
van de Stichting Pensioenfonds Medische Speciaiisten d.d. 11 juni 1970 in het
gebouw der Maatschappij te Utrecht.
Het verslag en het puntenverslag van de vorige
vergadering worden goedgekeurd en aldus vastgesteld.
Opgemerkt wordt dat een viotte afrekening van de
ziekenfondsen mede afhankelijk is van regelmatige
en tijdige inzending van declaraties door specialisten.
Het bestuur besluit tot oprichting van een financieel-economische raad en keurt de taakformulering
goed. De leden voor deze raad zuilen — krachtens
reglementaire bepalingen — op advies van de
Stichting benoemd worden door het centraal bestuur
van de Landelljke Specialisten Vereniging.
Wederom is een verzoek om begunstiging krachtens artikel 3 lid c van het reglement ontvangen. Het
verzoek wordt ingewilligd.
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BRIEVEN

A A H DE REDACTIE

Plaatslng van brieven in deze rubrlek houdt niet In dat de redactie
de daarin weergegeven zienswijze
onderschrijft.

ONZORGVULDIG

De medische tuchtrechtspraak vindt
nog steeds plaats onder de Medische
Tuchtwet van 2 juli 1928 en de Algemene Maatregel van Bestuur van 31 oktober 1929, beide met daarin aangebrachte wijzigingen laatsteiijk respectlevelijk van 23 mei 1951 en 26
mei 1965. in de wet staat in art. 14,
iid 2.: „Het Coilege of liet gereciitshof,
dat een besiissing lieeft genomen, kan
bepaien, dat die besiissing met hiet oog
op het algemeen belang voor bekendmaking gescliiedt op de wijze, bij algemene maatregei van bestuur te bepaien." Deze A.IVl.v.B. art. 63, iid 3. luidt:
„De namen en woonplaatsen der in de
besiissing genoemde personen worden
met de andere gegevens, weike omtrent die personen een aanwijzing
bevatten, uit de besiissing weggelaten.
Bij lezen van de Uitspraak Centraal
Mediscii Tuclitcoiiege in I^I.C. nr. 26
1970, biz. 698 e.v., moet ieder duidelijk
zijn geworden dat we\ wat onzorgvuidig is omgesprongen met bovenstaande wettelijke bepalingen. Een naam
van een anestiiesist wordt genoemd
benevens de voile namen van twee
klinieken en de plaats van vestiging
van 66n van deze ziekenhuizen. Men
behoeft werkelijk geen beroepsspeurder te zijn om te kunnen vaststellen
wie de personen zijn en waar een en
ander zicli afspeelde, dit alles bovendien gezlen tegen de achtergrond van
de rulme publiciteit, weIke destijds aan
deze betreurenswaardige zaak werd
gegeven in de dagbladpers.
Een protest tegen deze onzorgvuldigheid lijkt op zijn plaats. De wettelijke beschermende bepalingen ten
aanzien van personen en instellingen
zijn overtreden. Zo kan een vrijspraak
zich toch nog tegen de vrijgesprokene
keren. Ter vermijding van misverstand:
het bovenstaande is niet een oratio
pro domo. Sclirijver dezes legde de
praktijk neer in november 1967, toen
hij een andere werkkring aanvaardde.
Een tweede mogelijk misverstand: de
gesignaleerde onzorgvuldigheid wordt
niet de redactie M.C. verweten.
Wassenaar 29 juli 1970
C. L. van Woelderen, arts
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NASCHOLINQ HUISARTSEN

Naar aamleiding van liet laatst ingezondene van collega R. Soiiuchner
(M.C. nr. 26/1970, biz. 711), Wilde Ik
gaarne enkele oprmerkingen maken. Ik
meen hiertoe gerechtigd te zijn na een
loopbaan van om en nabij 30 jaar,
overwegend in de sociaal-yeneeskundige sector en sedert enkele jaren als
poliklinisch medewerker op een specialistische afdeling van een der academische ziekenhuizen.
Hoewel niet ingeschreven als specialist, heb Ik veel werk op specialistisch niveau gedaan, zoals het gedurende 13 jaar beoordelen van radio- en
normale thoraxfoto's, naar schatting
ongeveer 4 miljoen opnamen. Hiermede wordt een rontgenapparaat (cq..
electrocardiograaf)
allerminst
misbruikt, zoals collega Schuchner wil
doen voorkomen. Immers, men doet
een zo grote ervaring op op het gebied van normale thoraxopnamen, dat
een geringe afwijking reeds aanstonds
verdenking wekt; vergelijking
met
voorafgaande foto's van dezelfde persoon kan dan zekerheid verschaffen.
De genoemde aantallen zijn door geen
enkele specialist-cardioloog of -radioloog te benaderen, tenzij hij een groot
deel van zijn tijd aan dit soort werk
besteedt. Het is nu eenmaal de functie van de „gezondheidsarts" om deze
taak te vervuilen. Hij is zeker eenzijdiger, maar ook deskundiger dan de algemene arts; het ligt er helemaal aan,
of de arts die hiertoe Is opgeleid er
voldoening in vindt.
In de toekomst zai voor de „gezondheidsarts" of „begeleidingsarts" een
veel grotere plaats moeten worden ingeruimd. De uitvoering bijvoorbeeld
van het Deitaplan en de cytodiagnostiek van het vroege cervixcarcinoom
zijn hiervan afhankelijk. Trouwens, de
toekomstige
overmaat
aan
arisen
maakt een verdere differentiatie in het
artsenberoep noodzakelijk. Een therapeutisch ingrijpen zai steeds meer het
resuitaat zijn van samenwerking en informatie van de begeleidende arts (gezondheids-bedrijfsarts) en de therapeutisch werkzame arts. Of men de
eerste categorie niet en de tweede w6l
als specialist wil rubriceren, is hierbij
irrelevant. Ik zie de gezondheidsarts
of bedrijfsarts wel degelijk als speciacialist, niet alleen uit het oogpunt van
opieiding, doch vooral ook uit het
oogpunt van aanleg, energie en bekwaamheid op het gebied van de research (epidemiologie, statlstiek).
Het is mljns inziens onmogelijk, dat
de huisarts de curatieve, preventieve
en sociale geneeskunde blijft beoefe-

nen. Het therapeutisch handelen (onderzoek, behandeling,
visite-rijden)
neemt zoveel tijd in beslag, dat voor
bijscholing op ander gebied dan dat
der
huisartsgeneeskunde nauwelijks
plaats is. Ik kan dan ook het betoog
van collega Schuchner niet onderschrijven, temeer daar de toekomstige
huisarts wel moet worden geregistreerd en een groot aantal artsen dus
nimmer de titel van huisarts — what's
in a name, ,,gezinsarts" is mijns inziens toch wel veel beter — zai kunnen voeren.
Ik wil hier nog memoreren, dat een
van mijn opieiders. Prof. Dr. G. C. E.
Burger, is begonnen als militair arts
en huisarts, maar daarmede na korte
tijd is opgehouden om zich geheel in
dienst van de ogenschijniijk gezonde
mens te stellen. Dat hierin veel meer
mogelijkheden en moeilijkheden schuilen dan collega Schuchner veronderstelt, is uit Burger's pubiikaties en uit
het totstandkomen van zowel de gezondheidsdist,
later
medische
dienst, van de N.V. Philips als van het
Laboratorium voor de Arbeidshygiene
van de Universiteit van Amsterdam,
voldoende gebleken.
Bilthoven, 30 juni 1970
J. D. Branger, arts

VERGULD VERSCHIET

De heren Lamberts en Roethof hebben in de toeiichting bij hun initiatiefwetsvoorstel — zie M.C. nr. 27/1970,
biz. 735) getaxeerd, dat het aantal legale abortusgevallen — na aanneming
van hun voorstel — tot ongeveer
20.000 per jaar zai stijgen. Zij veronderstellen blijkbaar, dat hiermee een
einde zai komen aan de mythlsche
20.000 gevallen van criminele abortus,
die telkens weer — als evenzovele
trouwe paradepaardjes — komen opdraven, wanneer over de wenselijkheid van het „vrijlaten" van de abortus
wordt gediscussieerd. Deze schatting
Is duidelijk aan de lage kanti Het aanvaarden van de „ja, tenzij"-attitude, ondersteund door een gratis reclame van
de zogenaamde communicatiemedia,
zai de vraag naar het artikel abortus
provocatus zonder twijfel tot een veelvoud daarvan doen stijgen. Een schatting van 60.000 tot 100.000 aanvragen
per jaar lijkt me meer In de buurt van
de werkelijkheid te komen.
Intussen gaan vele gynaecologen
hierdoor de toekomst goudkleurig inzien: het equivalent van de Schluder
is aan het verrichtingenpakket van de
gynaecoloog toegevoegd! Wellswaar
Is te verwachten dat een aantal van

tien niet bereid zai zijn om aan deze
massa-executie mee te werken (pacifisten vind je tegenwoordig overall),
maar voor de overigen (100? 150?)
maakt dat de vooruitzichten alleen
maar beter. Visioenen van een derde
auto, een derde huls en een derde
vrouw doemen al op. Eindelijk zaI genocide als bron van inkomsten een
eerbare — en progressieve — zaak
worden. Een interessant probleem voor
polemologen!
Rotterdam, 6 juli 1970
M. G. Pannekoek,
vrouwenarts
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VARIA

Zoals eerder gemeld, vindt op 14 en
15 augustus 1970 in de Teohnische
Hogeschool Twente de cursus „Artsen
verpleegkundige in het ziekenhuis"
plaats. Andere evenementen die voorkomen op de Agenda voor Oost-Nederland, zijn (met tussen haakjes, indien bekend, de plaats): twee nascholingsavonden over het acute trauma van het spier- en beenderstelsel,
op 23 en 25 September 1970 (THT en
Didam); naar alle waarschijniijkheid,
ook in September, een verkorte uitvoerlng van de Leidse cytostatica-cursus
(THT); op 10 oktober 1970 een orthopaedendag; op 20 en 21 november een
symposium over ontwikkelingslijnen in
de geneeskunde (THT); ten slotte, in
de komende winter een serie avondcursussen met onderwerpen uit de interne geneeskunde, te weten de capita selecta: acidose, circulatiestoornissen, cardiale shock; acute cerebrale
stoornissen, neurochirurgische aspecten; respiratoire stoornissen (THT). De
regionale agenda wordt samengesteid
door de Congres-Commissie van de
Dr. G. J. van Hoytema Stichting, secretariaat: Van Kolstraat 18, Enschede,
tel. 05420-19108.

?
Het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te Utrecht-Bilthoven en de
Raad van Europa hebben een contract
afgesloten met betrekking tot het ontwikkelen van een standaard voor de
telling van rode bloedcellen. De looptijd van deze overeenkomst is gesteld op vijf jaar. De ontwikkeling van
een standaard voor rode bloedcellen
zai het mogelijk maken, het bloed van
patienten die bloedafwijkingen hebben
of bloedtransfusies moeten ontvangen,
nauwkeurig te onderzoeken. Voorts zaI
de controle op de kwaliteit van het

bloed van donors erdoor kunnen worden verbeterd, waardoor zowel donor
als ontvanger beter tegen ongunstige
geneeskundige gevolgen worden beschermd. Tenslotte zullen door een
juistere vaststelling van de noodzaak
onnodige transfusies kunnen worden
voorkomen.
Het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid verricht al geruime tijd ontwikkelingswerk op het gebied van
standaardpreparaten voor bloedonderzoek in laboratoria van ziekenhuizen
en bloedtransfusiediensten. Gezien het
Internationale belang hiervan is enige
jaren geleden de Raad van Europa begonnen het onderzoek te subsidieren.
In 1966 werd voor een termijn van drie
jaar een samenwerkingscontract afgesloten voor de ontwikkeling van een
hemoglobine-standaard.
Dit
project
werd vorig jaar met succes bekroond.
In 1968 werd het nieuw ontwikkelde
preparaat door de Wereldgezondheidsorganrsatie erkend als „international
haemiglobincyanide reference preparation". Vervaardiging, beheer en distributie vinden nu plaats in het kader
van deze organisatie.

Wegens het verhandelen, aanwenden en onbevoegd in bezit hebben van
verdovende middelen (hasjiesj, marihuana, opium, L.S.D. en dergelijke) alsmede wegens een geringer aantal andere misdrljven in de zin van de Opiumwet kwamen in 1969 rond de 500
personen in aanraking met de justitie,
tegen 350 in 1968. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. In belde jaren werden vrijwel evenveel personen veroordeeld,
namelijk rond de 250. Dit houdt in, dat
in het afgelopen jaar rond de 300 zaken werden geseponeerd, tegen 100 in
1968. Van de 550 afgedane strafzaken
hadden er 73 betrekking op vrouwen,
dat is 130/0 (1965-1968: 12). De helft
der verdachten bestond uit jongeren
beneden de 21 jaar (38 in 1965-1968);
slechts 4 % was 40 jaar of ouder
(1965-1968: 8). 56% der misdrljven
werd gepleegd in de grootste drie gemeenton, tegen 69% in 1965-1968, in
Noord- en Zuid-Holland samen 75%
(1965-1968: 82%). Van alle betrokkenen ondergingen er 127 (23%) preventieve hechtenis, waarvan 78 langer dan
1 maand.
Over het jaar 1968 bedroeg het aantal onherroepelijke veroordelingen wegens verkeersmisdrijven in ons land
13.700, tegen 13.300 in 1968. Dit blijkt
uit voorlopige cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Wegens het
onder drankinvloed rijden met een mo-

torvoertuig werden 4.800 veroordelingen onherroepelijk, tegen ruim 4.400 in
1968: een vermeerdering met 8%. Voor
bromfietsers liep het cijfer met rulm
100 terug tot 1.170 en voor fietsers met
75 tot 860. Het totaalcijfer der veroor
dellngen van onder invloed van drank
verkerende bestuurders van voertuigen
liep met 3% op tot ruim 6.800. Om en
nabij de 1000 personen werden veroordeeld wegens het veroorzaken van
dood of zwaar lichamelijk letsel door
schuld bij een motorrijtuigongeval; in
100 gevallen was de schuldige onder
invloed.

?
In Groningen komt het medisch onderwijs in discussie. De faculteitsvergadering van 8 juni j . l . ging akkoord
met een desbetreffend voorstel van
een uit vertegenwoordigers der verschillende geledingen samengestelde
werkgroep. In September, oktober en
november zai worden getracht zoveel
mogelijk meningen met elkaar te confronteren door middel van onder meer
een woensdagmiddagcyclus,
werkgroepenverslagen en discussiemappen.
Eind november wil men dan op een
onderwijscongres van de medische faculteit een inventarisatie verrichten van
de tot dan toe gevoerde discussies.

In de Stadsgehoorzaal te Leiden
heeft op een ter gelegenheid van het
negenenzeventigste lustrum van de
universlteit belegde bijeenkomst van
de senaat de rector magnificus, Prof.
Dr. J. Goslings, hoogleraar in de reumatologie, een oratie gehouden, getiteld „Reumatologie in de loop der
eeuwen. Geneeskunde en geneeskunst". Prof. Goslings besprak hierin
achtereenvolgens de evolutie van het
medisch inzicht inzake reumatische
aandoeningen, het met name in de
Angelsaksische landen verrichte onderzoek betreffende diagnostische criteria en de daar ontwikkelde gecontroleerde therapietoetsing, het voortgezette onderzoek naar oorzaak en
ontstaanswijze en de huidige behandeling van patienten. Wat het laatste
betreft, drong hij aan op aanvulling
van de somatische controle met een
constante psychische begeleiding door
psychologen, zo mogelijk in een vast
teamverband.
Na de rectorale oratie werd het eredoctoraat in de letteren respectievelijk de geneeskunde verleend aan Prof.
M. Bataillon, rector van het College de
France te Parijs, Prof. Dr. C. de Duve,
hoogleraar in de fysiologische schel799

kunde aan de Franstalige afdeling van
de katholieke universiteit te Leuven,
en de heer W. R. Maxted van het Central Public Health Laboratory te Colindale (Londen). Als erepromotors
traden onderscheldenlijk op Prof. Dr.
S. Dresden, Prof. Dr. P. J. Galllard en
Prof. Dr. W. R. O. Goslings.

„Film en televlsie bij onderwijs en
onderzoek" is de titel van een symposium, dat op 21 oktober 1970 in Transitorium I, Leuveniaan, „De Uithof",
Utrecht, zai worden gehouden. Het
symposium werd voorbereid door de
Werkgroep wetenschappelijke fotografie-audiovisuele middelen, die sinds
begin vorig jaar binnen de Nederlandse Vereniging voor Fotografie, Fotochemle en Fotofysica werkzaam is. De
leden van de werkgroep komen voort
uit de industriele en onderzoeksector
en uit het hoger onderwijs. Zij stellen
zich tot doel, na te gaan of resultaten,
die zijn verkregen met de technieken
van de researchfotografie, geschikt
kunnen worden gemaakt voor kennisoverdracht in ruimere zin.
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