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WORDT DE GENEESKUNDE MASSAWERK?
ER is onder de artsen onrust over het feit, dat zij z o
dikwijls moeten werken in haast en drukte. Dit geldt
voor spreekuren, poliklinieken en huisbezoeken. Het
komt voor bij huisartsen en specialisten en ook al bij
sociaal-geneeskundigen. Hier en daar begint men te
spreken van een ,,massalisering" der geneeskunde. Op
een ledencongres in een der afgelopen jaren heeft de
toenmalige voorzitter der Maatschappij in het kader
van meer algemene beschouwingen daarvoor de aandacht gevraagd:
,,De massalisering der geneeskunde is zeker een
,,van de allergrootste problemen waarvoor wi]
,,artsen staan. De meeste van ons zien immers in
,,de geneeskunst vd6r alles het contact m6t en de
,,behandeling v~n de mens als individu. Hoe khn
,,deze tot haar recht komen in het gemassaliseer,,de bedrijf, dat de geneeskunst bezig is te wor,,den waarin vele huisartsen verplicht worden te
,,streven naar een gemiddelde van acht visites
,,per uur?" *

INHOUD
14e Jaargang - 6 november 1959

-

No. 45

blz.
W o r d t de g e n e e s k u n d e m a s s a w e r k ? . . . . .
H e t R e o r g a n i s a t i e r a p p o r t der M a a t s c h a p p i j

661
.

663

B e g i n s e l e n geestelijke g e z o n d h e i d s z o r g
U i t de p r a k t i j k . . . . . . . . . .

.

667
669

Non semper curantes

.

669

.

.

.

.

.

.

.

.

I n d r u k k e n van een reis o m de w e r e l d . . . .

670

Van het Hoofdbestuur:
Kort verslag H.B.-vergadering . . . . . .

672

Van her Centraal Bestuur L.A,D.:
V a n de p e n n i n g m e e s t e r . . . . . . . .
Specialisten Registratie Commissie . . . . .
U i t de a f d e l i n g e n .

.

675

Personalia
. . . . . . . . . . . .
Ingezonden stukken . . . . . . . . . .

676
677

Varia

677

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

673
674

.

.

Wanneer men tracht de oorzaak van dit verschijnsel op te sporen dan blijkt dat die niet eenvoudig is,
maar dat een uitgebreid complex factoren aan een
ontwikkeling in deze richting meewerkt. Wij willen
er daarvan enkele noemen, waarbij bet dus gaat om
factoren, die de ,,geneeskundige consumptie" stimuteren, resp. mogelijk maken.
In de eerste plaats is er het felt, dat de geneeskunde
z6veel vorderingen heeft gemaakt, dat aan vele ongemakken en ziekten ,,iets gedaan kan worden". Daarbij komt het niet minder belangrijke feit, dat de betere
voorlichting het publiek op deze vorderingen attent
maakt. De ,,consumptie-behoefte" neemt daardoor
toe. Deze neemt eveneens toe door het feit dat vele
mensen in de moderne samenleving met moeilijkheden
zitten, waarvoor zij de dokter willen raadplegen, hetzij omdat er een lichamelijke klacht door de spanning
is ontstaan, hetzij omdat zij in hun dokter een vertrouwde raadsman zien in dergelijke moeilijkheden.
Dat het wegvallen van oude groepsverbanden door
binnenlandse migratie en door secularisatie van ons
volk ook een rol speelt, is niet onwaarschijnlijk: het
aantal mensen tot wie men geneigd is zich te wenden
bij persoonlijke moeilijkheden, zou wel eens kunnen
afnemen. Ook de ,,vergrijzing" van ons volk is een
factor die de geneeskundige consumptie doet toenemen. Behalve de kinderen zijn het immers de ouden
van dagen die de meeste zorg van de arts vragen.
Naast deze factoren, die de consumptie doen toenemen, is verder ook te denken aan de technische ontwikkelingen, die het betreden van de weg naar de dokter vergemakkelijken (verbeterde verkeersmiddelen,
telefoon) en vooral ook aan de maatregelen op sociaal
terrein, die de weg naar de arts mogelijk maken, resp.
verplicht stellen. Zo doen ziekenfondsen en andere
verzekeringen de financiEle belemmeringen wegvallen
en zijn allerlei rechten of voorrechten vastgelegd, die
men kan laten gelden onder voorwaarde van onder
behandeling van de dokter, of in het bezit van een
voorschrift van hem te zijn. Wie zal zich dan nog ver* Zie M.C. 1956, no. 44.
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bazen dat onder deze omstandigheden de artsen het
druk krijgen, dat een ,,massalisering" van de geneeskunde bezig is op te treden en dat over dit verschijnsel
velen in de artsenwereld zich ernstig ongerust maken?
Een ongerustheid, die zich langzamerhand ook in andere kringen dan die der artsen openbaart.
Deze ongerustheid is op zichzelf een gelukkig verschijnsel, een bewijs, dat men in ruime kring zich bewust wordt van het belang van de vraag in de titel van
deze beschouwing gesteld: wordt geneeskunde massawerk?
Men zal daarbij goed doen het prob~eem van de massalisering niet te eng of te eenvoudig te zien. Omdat
daartegen ~n in artsenkringen ~n daarbuiten nogal
eens wordt gezondigd, zouden wij voor enkele aspeeten hog eens opnieuw de aandacht willen vragen.
In eigen artsenkring zouden wij er vooral op willen
wijzen, dat men goed doet zich te realiseren, dat dit
verschijnsel niet als een geisoleerd fenomeen in de
geneeskunde optreedt, maar veeleer algemeen voorkomend is. Zo is het overbekend dat men slechts het
oor te luisteren behoeft te leggen bij het onderwijs,
om volkomen dezelfde klanken te vernemen. De stelling is niet gewaagd, dat de situatie waarin met name
de onderwijzers verkeren, grote overeenkomst vertoont met die der artsen. Plaatsgebrek verhindert
ons op deze interessante parallel in te gaan. Ook kunstenaars, scheppende zowel als uitvoerende, weten
over de massalisering van de kunst mee te praten en
zij kennen de niveauverlagende tendensen, die het gevolg daarvan zijn. Het gaat bij het probleem dat ons
bezighoudt dus zeker niet om een speciaal probleem,
dat alleen artsen aangaat, het is veeleer een algemeen
probleem, dat verband houdt met de ontwikkelingsgang die zowel de wetenschap als de samenleving
doormaken en daardoor manifesteert bet verschijnsel
zich in talrijke andere kringen ook buiten die der artsen.
De waarschuwing het probleem van de ,,massalisering der geneeskunst" vooral niet te eenvoudig te zien
zouden wij ook wiilen richten tot hen, die menen dat
een meer effici~nte praktijkuitoefening dit probleem
zou kunnen oplossen. Wij bedoelen daarmede kaartsystemen, praktijkassistentie, betere spreekkamerinrichting, afspraakspreekuren, e.d. Hoe belangrijk dit
alles ook moge zijn, (en dat is het in hoge mate!), een
oplossing voor het onderhavige probleem geeft het
zeker niet; het zou daaraan ten hoogste kunnen meewerken als onderdeel van een reeks maatregelen, in
welke reeks wij persoonlijk de verkleining van de z.g.
,,normatieve" praktijk als een der belangrijkste onderdelen zien.
Uiterst belangrijk is het ook, dat ,,men" zich bij
besprekingen, de gezondheidszorg betreffende en bij
alle dienaangaande te nemen maatregelen, het gevaar
van een massalisering van de geneeskunst steeds voor
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ogen houdt. Dit geldt vooral wanneer men maatregelen
neemt, die op korte termijn uitbreiding van rechten op
bepaalde hulp of verzorging geven. Ook wanneer deze
uitbreiding op zichzelf bijzonder gewenst of nuttig is,
z~al men zich toch moeten realiseren,, wat de consequenties zuUen zijn, als er van die rechten gebruik gemaakt gaat worden. In dit verband trof ons wat wij
onlangs in Edinburgh op het Britse artsencongres vernamen. Daar hoorden wij dat men in BritanniC, analoog aan de ,,free medical care" ook ,,free legal advice" kent. Terloops worde opgemerkt, dat de categorie, aan wie deze ,,free legal advice" ten deel valt, beperkt is tot een bepaalde sociale klasse, door middel
van een welstandsgrens, zowel voor het inkomen als
voor het vermogen, hetgeen dus anders is dan bij de
,,free medical care", waarbij men gemeend heeft deze
grens niet te moeten stellen. Toen deze ,,free legal
advice" werd ingesteld, werd van deze mogelijkheid
zdveel gebruik gemaakt, dat de afwerking van alle
zaken in het gedrang kwam. Men heeft toen bijvoorbeeld ten aanzien van de ingediende eisen tot schadevergoeding het besluit genomen een commissie te benoemen om van elk ingediende eis eerst uit te maken
in hoeverre die re~el is, alvorens tot behandeling daarvan over te gaan. Van de ,,free legal advice" vond
dus blijkbaar een overconsumptie plaats, die massaliserend en desorganiserend werkte. Blijkbaar hoopt
men nu commissioriaal de consumptie te kunnen toetsen en beperken. Voor de geneeskunde zouden wij,
deze weg volgend, op een uiterst moeilijk terrein komen, omdat het hanteren van een ,,toetssteen" om uit
te maken welke consumptie ,,re~el" is, welhaast niet
mogelijk is!
In het bovenstaande zijn enkele gedachten weergegeven, die opkomen bij het stellen van de vraag:
,,wordt de geneeskunde massawerk?"
Wij hebben daarbij niet in discussie gesteld, of het
al of niet goed is, dat de zegeningen van de moderne
geneeskunde aan de gehele bevolking ten goede komen, omdat wij ervan uitgaan, dat iedere arts het
slechts zal waarderen, als zijn kennen en kunnen
aan iedere patient ten nutte karl komen.
In ons land is deze gunstige situatie echter langzamerhand ontstaan en als begeleidend verschijnsel,
of zo men wil als keerzijde daarvan, dreigt er thans
een massalisering van de geneeskunde, gestimuleerd
door factoren, waarvan wij hierboven enkele noemden.
Omdat wij menen dat onder deze omstandigheden
het voor alles nodig is dat men zich realiseert w a t e r
gaande is, hebben wij deze ontwikkeling nog eens opnieuw willen signaleren en analiseren. Aanleiding daartoe was voor ons de lezing van het interessante verslag van Prof. Qu6rido, betreffende een onder zijn
voorzitterschap in Helsinki gehouden internationale

bijeenkomst, met als onderwerp: ,,De beginselen van
de geestelijke gezondheidszorg in de algemene gezondheidszorg" (pag . . . . . van dit nummer). Temidden van
een aantal conclusies, uit het werk der conferentie getrokken, k o m e n er twee voor, waarvoor wij gaarne bijzondere aandacht willen vragen:
,,De curatieve gezondheidszorg dient alles te ver,,mijden war naar een massaal karakter zweemt
,,en zich geheel op het individu en diens om,,standigheden te richten.
,,De organen voor preventieve gezondheidszorg

,,moeten zodanig werken, dat het individu met
,,zijn problemen hierin niet verloren ga.'"
Dat een internationale bijeenkomst voor de geestelijke gezondheidszorg het probleem van de ,,massalisering" duidelijk ziet en het wenselijk acht onder
haar conclusies deze uitspraak op te nemen, is uitermate verheugend voor een ieder, die de vraag ,,wordt
de geneeskunde massawerk?" in zijn dagelijkse werk
als een benauwende beklemming met zich ronddraagt.
R.

HET REORGANISATIE-RAPPORT DER MAATSCHAPPlJ
Het Reorganisatierapport zal op de Algemene Vergadering van 19 december a.s. in behandeling komen. Wij
nemen aan dat na de publikatie in Medisch Contact van
9 oktober j.l. in vele aJdelingen van onze Maatschappij
grote belangstelling voor dit onderwerp bestaat en de gedachtenwisseling daarover in voUe gang is. Zoals gewoonl(ik is Medisch Contact voor dat doel ook beschikbaar. Totnutoe werd daarvan alleen gebruik gemaakt door
collega Bonnet, wiens opmerking geplaatst werden in de
rubriek ,,Ingezonden Stukken" in Medisch Contact van
23 oktober j.l.
Thans heeft de redactie een b(idrage over dit onderwerp ontvangen van collega H. Festen. Niet ondenkbaar
is, dat er zich nog wel meer deelnemers aan een schri[telijke discussie over dit onderwerp zullen aanmelden en
wij zullen - zoals w(i ook bij andere belangrijke agendapunten voor de algemene vergadering hebben gedaan gaarne redactionele kolommen daarvoor beschikbaar stellen.
Een goede voorbereidende studie van het onderhavige
onderwerp is ongetwij/eld nodig, wil de Algemene Vergadering in december a.s. een goed inzicht hebben verkregen. In dit verband zouden w(i er aan willen herinneren, dat - bl(ikens het kort verslag in M.C. van 21 augustus 1959 - het Hoo/dbestuur op 25 juli j.l. hee/t besloten
bet rapport aan de Centrale Besturen der Belangenverenigingen direct na gereedkomen toe te zenden. Het zou
naar onze mening toe te juichen zijn, als de door het
Hoo[dbestuur van de Centrale Besturen ontvangen adviezen tijdig werden gepubliceerd om de daarin vervatte
overwegingen in de discussies tot haar recht te doen komen.
Intussen hee/t de lezer, die zich in het onderwerp reorganisatie van de Maatschappij gaat verdiepen, sto/ tot
overdenken in het door de commissie uitgebrachte rapport. Ongetw(jfeld zullen de hier na volgende gedachten
van collega Festen voor velen een prikkel zijn hun gedachten over dit belangrijke onderwerp te laten gaan.
Redactie M.C.

VooR diegenen, die onze Maatschappij reeds lang kennen
en in het bijzonder voor hen, die zich hebben verdiept

in haar historische ontwikkeling, is reorganisatie geen
nieuw geluid; een groot aantal malen werd in de afgelopen jaren min of meer ingrijpende wijzigingen in
haar structuur aangebracht.
Waar de thans voorliggende reorganisatie-voorstellen
een wijziging in de bestaande organisatorische opbouw
van onze Maatschappij inhouden, die de grondslagen van
deze bouw raakt, is het noodzakelijk dat ieder lid van
onze vereniging zich verdiept in de problematiek hiervan.
Immers bij alle in vroeger jaren aangebrachte wijzigingen
of ondernomen pogingen tot wijziging, is de positie van
de afdelingen als eenheden, waarop het gehele gebouw
steunt, nog nooit in het geding geweest. De vraag die bij
het beoordelen van het reorganisatie-rapport voorop gaat
is wel deze: worden er door het realiseren van de denkbeelden der commissie wijzigingen aangebracht in de
aard en omvang van de taak der Maatschappij, of in de
organisatie die de grondslag raken; men zal daarbij tevens moeten bedenken dat taak en organisatie te nauwste
met elkaar samenhangen in deze zin, dat de structuur der
organisatie zal moeten bijdragen, resp. zal moeten ingesteld zijn op de aard en omvang van de gestelde opgaven,
waarvoor de Maatschappij zich geplaatst ziet.
De taak van de Maatschappij is vanaf de oprichting
tot op de dag van heden de bevordering der geneeskunst;
alle werkzaamheden zijn hiervan een onderdeel, hierop
gericht, resp. hieraan ondergeschikt" de medewerking aan
het tot standkomen van algemene maatregelen en wetten
op het terrein van de gezondheidszorg, de bijdrage aan
de wetenschappelijke status der artsen, het bevorderen
van de goede onderlinge verstandhouding en het bewaken
van de verhouding tot derden, de voorlichting van het
publiek en het strijden voor de privd-belangen der artsen.
Vooral dit laatste is bijzonder belangrijk, omdat een groep
die in een uitzonderlijk sterke monopoloide positie verkeert, bij genoemde activiteit zeer gemakkelijk het odium
op zich laadt, ook al is dat in feite niet eens het geval
dat men onvoldoende rekening houdt met het algemeen
belang.
Met het oog op deze zeer uitgebreide en algemene taak
der Maatschappij is het van grote betekenis dat iedere
arts, onverschillig op welke wijze hij zijn ambt uitoefent,
als huisarts of specialist, als arts-ambtenaar, sociaal-ge663

neeskundige of als zuiver wetenschappelijk werker, als
arts zonder meer zijn geestelijke bijdrage levert aan de
vervulling van deze algemene taak, waarin alle bijkomstige werkzaamheden moeten uitmonden; van groot belang
is daarbij tevens, dat bij bet noodzakelijke v66rwerk in
de afdelingen, na alle meningsvorming in de onderscheiden groepen, de gezamenlijke plaatselijke groep zijn
standpunt bepaalt.
Het heeft mij enigermate bevreemd dat de reorganisatiecommissie de gedachte die aan haar voorstellen ten
grondslag ligt, niet heeft getoetst aan de taak waarvoor de
Maatschappij zich heeft geplaatst; nergens komt de vraag
aan de orde of bij de nieuwe organisatorische opzet deze
taak gemakkelijker of beter kan worden volbracht dan
bij behoud van de bestaande constructie.
Hoewel in het rapport onder hoofdstuk E. ad. II verscheidene malen wordt gesproken van een standsorganisatie en daardoor wel enige onrust zou kunnen worden
gewekt in dit opzicht, dat de Reorganisatiecommissie zou
spelen met de gedachte aan een andere taak voor de
Maatschappij, ben ik toeh van mening dat hier sprake is
van een onnauwkeurigheid. Niettemin is bet noodzakelijk
duidelijk te stellen dat de Maatschappij in de verste verte
geen standsorganisatie is, al volbrengt zij onder meer
taken, die ook een standsorganisatie als regel tot de hare
rekent. Wanneer men echter de Maatschappij toch als
zodanig zou willen zien of vervormen dan verdient zij
de naam ,,tot bevordering der geneeskunst" niet langer.
Enige duidelijkheid omtrent de gedachte die er in de
reorganisatiecommissie op dit punt leven is wel dringend
noodzakelijk, omdat dit een zaak is van het allerhoogste
gewicht, wanneer men spreekt over de organisatie van de
Maatschappij.
Omdat alle werkzaamheden binnen de Maatschappij en
met name oook de behartiging van de materi~le (vaak
ook genoemd de maatschappelijke) belangen der artsen
ondergeschikt moesten blijven aan ,,de bevordering der
geneeskunst", heeft men een contruetie gemaakt, waarbij
Hoofdbestuur en Algemene Vergadering nadrukkelijk de
uiteindelijke verantwoordelijkheid blijven dragen voor
alles w a t e r binnen de Maatschappij en met name ook in
de belangenverenigingen geschiedt. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat H.B. en Alg. Ver. zich met ieder detail
zouden moeten bezighouden, doch in grote lijnen dienen
zij zich op de hoogte te houden van de faites et gestes der
belangenverenigingen. Ieder ogenblik kunnen zij een onjuiste ontwikkeling stopzetten en de wederzijdse vertegenwoordiging in de besturen is ervoor om van elkanders
werkzaamheden en groeiende inzichten op de hoogte te
blijven en ongewenste ontwikkelingen zo mogelijk te voorkomen. Daarnaast kunnen de belangenverenigingen formeel niet zelfstandig naar buiten optreden bij belangrijke
lichamen, en bet afsluiten van overeenkomsten bleef aan
het Hoofdbestuur, als enige vertegenwoordiger van de
Maatschappij naar buiten, voorbehouden. Dit geheel
is natuurlijk wel iets anders dan de voorstelling die
men in het rapport geeft van de verhouding tussen Hoofdbestuur en belangenvereniging met de woorden uit de
inleiding: ,,De positie van het Hoofdbestuur van de Maatschappij ten opzichte van de belangenverenigingen is tot
nu toe deze, dat het Hoofdbestuur recht van veto heeft
ten aanzien van besluiten van de belangenverenigingen;"
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Het spreekt ook wel voor zichzelf dat deze organisatorische bouw nodig is, omdat de belangenverenigingen
slechts een onderdeel van de gehele taak, waarvoor de
Maatschappij zich ziet geplaatst, toegewezen hebben gekregen, een taak die bovendien niet op zich zelf kon worden uitgevoerd, doch die nadrukkelijk ondergeschikt zou
moeten blijven aan ,,de bevordering der geneeskunst".
Het grote struikelblok bij de organisatorische opzet,
die in beginsel, vanaf het ogenblik dat de Maatschappij
zich meer nadrukkelijk ging bezighouden met de behartiging van de persoonlijke belangen der artsen, is blijven bestaan, ondanks alle wijzigingen die op dit gebied in
de loop der jaren werden aangebracht, is "steeds geweest
het ontbreken van een duidelijke afbakening van ieders
werkgebied. Hoewel bij de oprichting der landelijke verenigingen de Algemene Vergadering niets aan duidelijkheid te wensen heeft overgelaten en het werkgebied van
deze nieuwe organen aangaf met de behartiging van de
materi~le belangen der leden, heeft men zich in de praktijk al vrij spoedig los gemaakt van de begrenzing, die
door de ene belangenvereniging verder werd overschreden
dan door de andere.
De reorganisatiecommissie constateert dit feit met de
woorden: ,,dat men over dit doel reeds lang is heengegroeid", daarmede suggererende dat wij hier te doen hebben met een min of meer normale ontwikkeling of niet te
voorkomen gang van zaken. Men vraagt zieh af, of een
andere terminologie misschien geen juister beeld zou hebben gegeven van wat in werkelijkheid heeft plaats gehad.
Veel belangrijker echter dan de wijze van voorstelling is
de vraag of men hier een poging moet doen om terug te
keren tot de bedoeling die de Alg. Verg. bij de opzet heeft
gehad, dan wel of men deze afwijking zal kunnen aanvaarden en sanctioneren.
Van de beantwoording van deze belangrijke vraag,
waarvoor naar onze mening de grondslag al166n kan worden gevonden in een beoordeling of deze ontwikkeling
in het belang is van de vervulling van de taak waarvoor
de Maatsehappij zich geplaatst ziet, kan men zich niet
afmaken met de opmerking dat men ,,de klok bezwaarlijk kan terugzetten"; het zinloos terugdraaien van een
klok, terwijl de tijd onherroepelijk is voortgesehreden, is
wel een geheel andere zaak dan het terugkeren van een
ontwikkeling, die men, zij het ook wat laat missehien,
als onjuist of ongewenst zou onderkennen. Overigens
wordt de gewraakte uitdrukking maar al te vaak gebruikt
om onjuiste ontwikkelingen goed te praten en geaccepteerd te krijgen. Niettemin wordt het ons uit de passages
onder hoofdstuk C. uit het rapport wel duidelijk dat de
reorganisatieeommissie van mening is, dat in de toekomst
geen nadere afbakening van werkgebieden voor Hoofdbestuur en Belangenverenigingen nodig of gewenst is.
Ik acht dit een van de belangrijkste lacunes in het reorganisatie-rapport omdat ik van het op gelijk niveau behandelen van dezelfde vraagstukken door verschillende
organen binnen eenzelfde vereniging niet anders als onheil verwacht, in het bijzonder bij een organisatorisehe
opbouw die in het reorganisatie-rapport wordt voorgestaan.
In de bestaande inrichting van onze Maatschappij,
waarbij vanaf de oprichting de afdelingen de eenheden
zijn, kunnen de leden hun individuele invloed slechts doen

gelden via deze afdelingen, terwijl hun invloed op de
samenstelling der leidende organen, Hoofdbestuur en A1gemene Vergadering, via de afdelingen en de districten
tot uiting komt. Een ,,doorzichtige" constructie, zoals die
bij de meeste landelijke organisaties wordt aangetroffen.
In verband met de voorstellen, waarover wij hieronder
enkele opmerkingen willen maken, is het nog belangrijk
erop te wijzen, dat in de belangenverenigingen de boven
genoemde invloed van de periferie op een ongelijke wijze
tot uitdrukking komt, vanwege het ontbreken van onderafdelingen der belangenverenigingen in een betrekkelijk
groot aantal afdelingen. Dit komt bijvoorbeeld het duidelijkst tot uitdrukking in de samenstelling der besturen.
Terwijl in de samenstelling van het Hoofdbestuur der
Maatschappij her evenwicht tussen her centrum des lands
en de delen, die men gemeenlijk als periferie aanduidt,
vrij nauwkeurig is gehandhaafd, komt in de samenstelling van de besturen der belangenverenigingen een duidelijk overwicht van het centrum aan het licht; het sterkst
bij de L.A.D., in iets mindere mate bij de L.S.V. en in
nog mindere mate bij de L.H.V.
Wanneer wij nu de bijkomstige problemen, waarvoor het
reorganisatie-rapport ons plaatst, buiten beschouwing laten, dan zou ik als de twee belangrijkste wijzigingen in
de bestaande construetie naar voren willen halen en bespreken:
a. de veranderde samenstelling van Hoofdbestuur en
Algemene Vergadering, en
b. de (gedeeltelijke) terugkeer van districts-afgevaardigden tot afdelings-afgevaardigden.
De veranderde samenstelling van Hoofdbestuur en Algemene Vergadering.

Met betrekking tot dit eerste en belangrijkste punt uit
de reorganisatie-voorstellen, als gevolg waarvan bij de
realisering de centrale leidinggevende organen langs twee
gescheiden wegen zullen worden samengesteld, doet zich
allereerst het probleem voor dat, indien men werkelijk
een evenwicht tussen de twee delen, die het Hoofdbestuur
en de Algemene Vergadering zullen vormen, wil bereiken,
de invloed van onder af bij beide wegen dezelfde zal moeten zijn, om te voorkomen dat in de ene de invloed van
het centrum des lands belangrijk gaat overwegen in vergelijking met de samenstelling van de andere in dit opzicht. Om dit te bereiken zou het noodzakelijk zijn dat van
iedere belangen-vereniging bij de afdelingen onderafdelingen worden opgerieht. Ik acht dit geen eenvoudige
zaak, doch niettemin noodzakelijk om te bereiken dat de
beide groepen afgevaardigden op gelijke wijze het land
vertegenwoordigen.
Voor bet overige acht ik een beoordeling van de wenselijkheid of het nut van deze ingrijpende wijziging van de
bestaande Maatschappij-opbouw onmogelijk, zolang niet
duidelijk de taken van de Maatschappij en haar afdelingen
enerzijds en van de Belangenverenigingen en haar onderafdelingen anderzijds duidelijk zijn omschreven en onderling afgebakend. Daarbij doet zich een grote moeilijkheid
voor, die het onwaarschijnlijk maakt dat deze nieuwe gedachte als een waardevolle bijdrage voor de vervulling van
de taak en de werkwijze van de Maatschappij, is te besehouwen.

Congresnummer ,,Tijdschri|t"
H e t b u r e a u d e r M a a t s c h a p p i j b e s c h i k t over een
kleine v o o r r a a d afleveringen van het n u m m e r
van het N e d e r l a n d s Tijdschrift v o o r G e n e e s k u n de, w a a r i n zijn o p g e n o m e n de wetenschappelijke
v o o r d r a c h t e n , g e h o u d e n o p het 1 l d e L e d e n c o n gres te A r n h e m , 8, 9 en 10 o k t o b e r 1.1. E x e m p l a r e n zullen, zolang de v o o r r a a d strekt, aan
belangstellenden w o r d e n t o e g e z o n d e n n a overm a k i n g van f 0,90 op postgiro 58083 der M a a t schappij.

Wanneer men zou willen vasthouden aan het inzieht dat
de belangenverenigingen een beperkte taak hebben, die
een onderdeel behoort te zijn van de bevordering der geneeskunst, dan is deze ,,gelijk-berechtigheid" van twee
organen in de leiding der Maatschappij beslist onjuist
te noemen, omdat het ene orgaan een duidelijk overkoepelende taak heeft boven de werkzaamheden van het andere orgaan en omdat er op deze wijze van de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het overkoepelende orgaan
niets terecht kan komen. Is men daarentegen van mening
dat beide organen eenzelfde taak hebben en dat de gehele Maatschappij-problematiek het werkgebied is voor
beide organen, die in eerste instantie onafhankelijk van
elkaar werken, dan vraag ik mij af op welke wijze men
aan de periferie, w a a r de behandeling der vraagstukken
toeh als inleiding voor het werk in de centrale organen
zal moeten plaats hebben, tot een re~le werkwijze zou
kunnen komen. Indien men uitgaat van de opvatting dat
aan het centrale werk in de besturen en in de ledenvergadering een behoorlijk v66rwerk in de afdelingen vooraf
dient te gaan, dan zou dat betekenen, dat men dezelfde
vraagstukken zowel in de afdelingsvergaderingen als in
de bijeenkomsten van de plaatselijke afdelingen van
L.H.V., L.S.V. en L.H.V. zou moeten behandelen. Ik
ben benieuwd wie een dergelijke omslachtige en gevaarvolle werkwijze voor een reSle mogelijkheid houdt. Het
rapport van de reorganisatiecommissie laat ons in dit zeer
belangrijke vraagstuk volkomen in het duister.
Bij een voorstel dat voor de eerste maal in het 110-jarig
bestaan der Maatschappij een z6 ingrijpende wijziging inhoudt in de positie der afdelingen, zoals die sedert de
oprichting bestaat, zoekt men naarstig naar de zwaar wegende argumenten waarop dit belangrijke voorstel steunt;
men zou deze moeten kunnen vinden in de beschouwingen
over de huidige bouw van de Maatsehappij en in het
hoofdstuk E. onder ad. I. Is reorganisatie noodzakelijk?
De eerste opmerking in de besehouwingen, dat de huidige constructie dateert uit de tijd waarin de Maatschappij nog weinig naar buiten optrad, moet wel enige verwondering wekken, wanneer men weet, dat de Maatschappij in de eerste vijftig jaren van haar bestaan eigenlijk
niet anders deed als naar buiten optreden en zieh bij
voorkeur bezighield met zaken van algemeen belang,
omdat met het zieh bezighouden met zaken die alleen
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voor de artsen van betekenis waren, de Maatschappij onwaardig achtte. Er werden toen ieder jaar opnieuw zovele
adressen aan de Hoge Regering gericht, dat bij de Overheid spoedig de lust verging erop te antwoorden; zelfs
de directe aanleiding tot de oprichting van de Maatschappij was een zaak van algemeen volksbelang: het verkrijgen van een nieuwe wettelijke regeling voor de opleiding
en de status van de geneeskunst-beoefenaar! Men behoeft
zich uiteraard niet te verdiepen in de historie van de
Maatschappij noch daarvoor belangstelling te tonen,
doch indien men erover spreekt en zeker indien men er
argumenten aan ontleent, zal men er toch minstens voor
hebben te zorgen dat men goed geinformeerd is!
Verder wordt in deze beschouwingen geconstateerd dat
het door de uitgroei van de taak der belangenverenigingen moeilijker is geworden de terreinen af te bakenen en
men zou geneigd zijn, daaruit te concluderen dat men
allereerst een ernstige poging zou doen om mogelijk wel
tot een min of meer scherpe gebiedsafbakening te komen.
Interessant worden deze beschouwingen waar gesproken wordt over de bedreiging van de eenheid binnen de
Maatschappij, waarbij concreet van de zijde van de reorganisatiecommissie wordt vastgesteld dat deze dreiging
zich heeft voorgedaan. Men vraagt zich daarbij af of een
der belangenverenigingen met afscheiding heeft gedreigd;
de leden van de Maatschappij is in ieder geval daarvan
niets bekend en ik meen dat duidelijkheid op dit gebied
een dringende noodzaak is!
In het antwoord op de vraag, of reorganisatie noodzakelijk is, lijkt de opmerking, dat buitenstaanders niet
steeds een duidelijk inzicht hebben in de bestaande constructie, van weinig belang; wanneer deze soms wel eens
menen, op goede gronden althans, d a t e r tegenstellingen
bestaan tussen Maatschappij en belangenverenigingen,
dan kan dit alleen maar een gevolg zijn van de wijze
waarop bepaalde personen naar buiten optreden.
In een constructie waarbij de belangenverenigingen hun
werk doen onder de verantwoordelijkheid van het
Hoofdbestuur en de Algemene Vergadering, is het vetorecht en de adviserende stem een normaal verschijnsel;
men krijgt bovendien de indruk dat de commissie geen
juist inzicht heeft in de waarde van een adviserende stem
van een deskundige op een bepaald gebied in een college,
dat uiteindelijk het beleid moet bepalen.

MAATSCHAPPIJ-AGENDA
1959
14 november: Ledenvergadering L.H.V. te
Utrecht.
21 november: Ledenvergadering L.A.D. te
Utrecht, 2.15 uur.
12 december: Ledenvergadering L.S.V. te
Utrecht.
19 december: Algemene Vergadering der Maatschappij te Utrecht.
1960

6, 7 en 8 oktober: Ledencongres der Maatschappij
te Eindhoven.
21 november: Congres Nederlands Huisartsen
Genootschap te Utrecht.
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AI deze summiere overwegingen resulteren in het eigenlijke argument voor deze v6rgaande reorganisatie, nl. dat
de belangenverenigingen niet die belangrijke plaats innemen op het gehele beleidsterrein, waarop zij recht
menen te hebben. Afgezien van het felt dat deze constatering onjuist en in strijd met de werkelijkheid is, laten
wij het aan de lezer over te beoordelen of dit een steekhoudend argument is. Uit de overwegingen onder hoofdstuk E. ad. l I waarin wordt gesproken van een geco6rdineerde samenwerking van de maatschappelijke verenigingen in en met de Maatschappij, krijgt men de indruk
alsof men bezig is een weg te zoeken om twee lichamen,
die op dit ogenblik naast en los van elkaar werken, saam
te voegen tot een organisatorisch geheel; z6 is het uitgangspunt echter nietI
De terugkeer van districtsa/gevaardigden tot a/delingsafgevaardigden.
Ook over het tweede belangrijke punt waarover het
reorganisatierapport een wijziging van de bestaande toestand voorstelt, moeten enkele opmerkingen worden gemaakt.
In het rapport wordt met geen woord gerept over de
overwegingen, die in de commissie hebben gegolden om
het stelsel van districtsafgevaardigden te vervangen. Men
mag toch aannemen dat bij de her-oprichting van de
Maatschappij belangrijke overwegingen ertoe hebben geleid het systeem van afdelingsafgevaardigden, dat vanaf
de oprichting van de Maatschappij tot aan het uitbreken
van de laatste wereldoorlog had gefunctioneerd, te verlaten. Het wordt naar mijn mening bedenkelijk wanneer
men dit voorstel doet zonder enige argumentatie en hog
bedenkelijker wanneer men daarbij enkel om redenen van
opportuniteit slechts gedeeltelijk hierop terugkomt en een
vrij groot aantal afdelingen zonder meer het recht op
een afgevaardigde onthoudt. De reorganisatiecommissie
geeft naar mijn mening daarbij opnieuw blijk onvoldoende
inzicht te hebben in de betekenis der afdelingen als de
eenheden, waaruit de Maatschappij is opgebouwd.
Het bezwaar van de afdeling Delft komt in feite hierop neer, dat de districten te weinig levende organen zijn
om te bereiken, dat de afdelingen langs deze weg hun invloed in de leidinggevende instanties voldoende tot gelding kunnen brengen en waardoor de band tussen districtsafgevaardigden en afdelingen een reEle zou kunnen
zijn. Het is nog zeer de vraag of het niet mogelijk zou
zijn dit toch te bereiken met behoud van het huidige step
sel, dat ongetwijfeld ook voordelen heeft; in ieder geval
heeft de reorganisatiecommissie hierover blijkbaar niet
nagedacht.
Naast de vraag of het wel juist is, dat afdelingen met
20-maal zoveel leden slechts vier stemmen kunnen opbrengen, lijkt mij de ongelijke behandeling van een aantal
afdelingen volkomen onaanvaardbaar met het oog op
de betekenis die de afdeling in onze Maatschappij steeds
heeft gehad en hog altijd heeft. Daarnaast ben ik van
mening dat het volkomen een illusie is te menen dat de
districten zouden kunnen blijven voortbestaan, wanneer
men terugkeert tot her stelsel van afdelingsafgevaardigden; de vele pogingen die hiertoe in het verleden zijn gedaan zijn steeds na kortere of langere tijd op niets uitgelopen.
Dr. H. Festen.
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BEGINSELEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Prof. Dr. A. Qu6rido, hoogleraar in de Sociale Gezondheid te Amsterdam, schrijft ons:
VAN 24 juni tot 3 juli heeft te Helsinki een conferentie
plaats gehad van de Wereld Gezondheids Organisatie
over de beginselen van de geestelijke gezondheidszorg en
de praktijk van de algemene gezondheidszorg. Zowel de
breedte van het onderwerp als de vele aanrakingsvlakken
met de organisatie en de uitvoering van de gezondheidszorg enerzijds en met de zorg voor de geesteszieken anderzijds, maken de behandeling van dit onderwerp bijzonder moeilijk, waaruit te verklaren is dat reeds twee conferenties zich hiermee bezig gehouden hebben, nl. in 1953
in Amsterdam en in 1955 in Monaco. Hoewel deze voorafgaande conferenties tot belangwekkende discussies en
verdieping van het inzicht hebben geleid, leverden zij
geen concrete conclusies op.
Ditmaal waren ongeveer 60 deelnemers bijeen uit vrijwel alle Europese landen* waaronder medische ambtenaren, hoogleraren, psychiaters, huisartsen, psychologen
en maatschappelijk werkenden.
Het vraagstuk kan van twee tegengestelde richtingen
worden benaderd: uitgaande van de zorg voor geesteszieken kan men deze zorg van inrichting naar maatschappij doortrekken en nagaan hoe isolatie wordt tot behandeling, de kliniek het gesticht gaat vervangen, hoe de sociale zorg zich ontwikkelt in de nazorg, hoe de preventie
de vorm aanneemt van instellingen van voorzorg en
vroegtijdige behandeling, van consultatiebureaus voor
volwassenen en jeugdigen, voor alcoholisten en voor levensmoeilijkheden en hoe het contact gelegd wordt met
school, jeugdbescherming en justitie. Op deze wijze trekt
men een lijn van het klassieke krankzinnigengesticht naar
de preventie, welke uiteraard eindigt bij de geestelijk normale.
Omgekeerd kan men zich afvragen in hoeverre de instellingen van gezondheidszorg, die met gezonden of alleen lichamelijk zieken te maken hebben, de beginnende
geestelijke stoornissen bij hun cliEnten kunnen herkennen
en in hoeverre in deze instellingen kennis genomen wordt
van situaties, die als geestelijk ongezond moeten worden
beschouwd. Bovendien dient de vraag te worden gesteld
in hoeverre het werk van deze instellingen op zichzelf tot
de geestelijke gezondheid kan bijdragen, resp. deze kan
schaden.
Het was voor mij als voorzitter een moeilijke, maar
fascinerende taak in dit bonte internationale gezelschap
de behandeling van dit gecompliceerde onderwerp zodanig te leiden, dat hieruit een grootste gemene deler kon
ontstaan, die naar unaniem inzicht in de zo verschillende
ideologische en organisatorische omstandigheden van de
vertegenwoordigde landen praktische resultaten zou kunnen opleveren. Aanvankelijk werd de gewone werkwijze
van dergelijke conferenties gevolgd: de deelnemers splitsten zich in groepen die zoveel mogelijk gemengd waren
wat betreft hun beroepen en een minimum van moeilijkheden boden wat betreft de taal. Omtrent de discussies in
deze groepen werd in plenaire zittingen gerapporteerd,

waardoor het onderling verband gehandhaafd bleef,
Door een aantal voordrachten in de plenaire zittingen
en bovendien door een hoeveelheid tevoren gereedgemaakt materiaal, werd discussiestof aan de groepen aangeboden; hun werd verzocht zo mogelijk te komen tot het
formuleren van vragen die voortvloeiden uit de gegeven
problematiek, zonder echter in dit stadium een antwoord
daarvan aan te geven.
A a n het eind van de eerste helft van de conferentie
waren deze vragen geformuleerd. Vaststellende dat de
sociale zorg voor de geestelijk gestoorden een essentieel
facet van de behandeling en van de preventie voor deze
groep uitmaakt, werd gevraagd op welke wijze de organisaties voor deze zorg in het geheel van de gezondheidszorg dienden te worden gezien. Vastgesteld werd verder
dat in ieder stelsel van preventieve en curatieve geneeskundige verzorging ,,een werker in eerste linie" kan worden onderscheiden, d.w.z, een figuur die het eerste contact met de patiSnt (c.q. cliSnt) heeft en wiens oordeel van
beslissend belang is voor de vraag wat verder met hem
gebeuren zal. Deze ,,werker in eerste linie" kan zijn de
huisarts, de ,,omnipractieien", de ,,health visitor", de
maatschappelijk werkende of zelfs een instelling zoals de
centra voor geneeskundige en gezondheidszorg van de
Sovjet Unie. Gevraagd werd hoe de opleiding van deze
werkers in eerste linie behoort te zijn, opdat zij de patiSnt in zijn totaliteit als individu leren te benaderen en
dus ook de geestelijk-hygii~nisehe problematiek het nodige gewicht zullen kunnen geven. Tenslotte werd gevraagd welke bijdrage de opvoeding van het publiek tot
dit vraagstuk kan leveren.
Ten einde deze vragen te beantwoorden werden in de
tweede helft van de conferentie nieuwe groepen gevormd,
waarbij zoveel mogelijk categorieSn deskundigen verenigd werden. Over de bijzonder belangwekkende groepsdynamische mechanismen die hierbij naar voren kwamen,
kan ik hier helaas niet verder uitweiden. Wel werd nadrukkelijk gesteld dat de organisatorische en ideologische
structuren in ieder land bij de besprekingen als gegeven
moesten worden beschouwd en buiten discussie moesten
blijven. Her onderzoek moest zich riehten tot de vraag
of de gestelde desiderata als algemeen geldend in de verschillende landen konden worden beschouwd en binnen
bet raam van de gegeven situatie aanvaardbaar en uitvoerbaar zouden zijn.
Hoewel deze opgave voor de conferentie - - waarin de
politieke en nationale spanningen duidelijk voelbaar waren - - een bijzonder zware taak was, meen ik toch dat
* Vertegenwoordigd waren:
Belgie, Bulgarije, Czecho Slowakije, Denemarken, West-Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittanni~, Griekenland, Ierland, Itali~, Luxemburg, Marokko, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni~, Spanje, Sovjet Unie,
Turkije, IJsland, Yugo-Slavi~, Zweden, Zwitserland.
Nederland was vertegenwoordigd door E. de Haan, psychiater
van de Provinciale Psychiatrische Dienst in Friesland en Jhr.
Dr. A. H. van Lidth de Jeude, huisarts te Zeist, bestuurslid
van het Ned. Huisartsen Genootschap.
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deze bevredigend is opgelost. De antwoorden door de
groepen van deskundigen gegeven, waren duidelijk en
konden unanieme instemming van de deelnemers verwerven.
Vooruitlopend op bet offici~le rapport, dat waarschijnlijk nog wel enige maanden op zich zal laten wachten,
kunnen de volgende conclusies uit her werk van de
conferentie worden getrokken:
De opleiding van de arts dient zodanig te zijn, dat hij
in staat is naast de lichamelijke toestand van de patient,
ook diens geestelijke problematiek te onderkennen en
deze mede te betrekken in zijn handelen. Een bijzondere
opleiding van de ,,arts in eerste linie" (huisarts) en naopleiding zal hiervoor nodig zijn.
De opleiding van de verpleegster dient in ruime mate
aandacht te geven aan de psychische behoeften van de
lijder.
De curatieve gezondheidszorg dient alles te vermijden
wat naar een massaal karakter zweemt en zich geheel

op het individu en diens omstandigheden te richten.
De organen voor preventieve gezondheidszorg moeten
zodanig werken, dat bet individu met zijn problemen
hierin niet verloren gaat.
De psychiatrisch-sociale diensten behoren een integraal
onderdeel te zijn van de algemene gezondheidsdiensten
en daarvan nbch administratief, nbch organisatorisch,
nbch financieel van te zijn gescheiden. Deze diensten
moeten ondersteunend, consultatief en voorlichtend werken t.b.v, de organen van de algemene gezondheidszorg.
De voorlichting van het publiek dient voor geestelijke
en lichamelijke gezondheidszorg gelijkelijk te geschieden
en moet niet verder gaan dan de bestaande hulpmiddelen
toelaten. Bij deze voorlichting moet vermeden worden
dat geestelijk onhygiSnische elementen (het wekken van
angst, onzekerheid e.d.) worden gebruikt; de invloed van
massa-media (radio, televisie, bioscoop en courant) dient
nader te worden onderzocht.

DE DEELNEMERS AAN DE ARTSENCONFERENTIE E.E.G. LANDEN

Groeps/oto van de vertegenwoordigers van de representatieve artsenorganisaties uit de zes E.E.G.-landen, genomen in de hal van het Maatschapp(i-gebouw t(jdens een
pauze in de con/erentie, waarvan verslag is gegeven in
M.C. no. 44. Op de eerste rij, vierde van links, Dr. ]onchdres, president van het nu geconstitueerde Comitd Per-
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manent des Med~cins de la Communaut~ Economique
Europ~enne; naast deze - van links naar rechts - Dr. Poumailloux, die de con/erentie te Amsterdam presideerde,
Dr. Fromm, leider der Duitse delegatie en de voorzitter
der Maatschapp(i Era. Bingen.

enige tijd gerust, maar u vindt het niet erg als ik na een
maand of zo weer bij u kom als de angst weer de boventoon gaat voeren?"

D E " RAK T IJ K
VOOR mij zit een man van ongeveer 60 jaren, die mij zes
jaar geleden verzocht zijn huisarts te willen worden. Hij
is goed geslaagd in zijn ambtelijke baan, belangstellend
deelnemend aan het maatschappelijk leven, actief kerkganger. Ik ken zijn vrouw en zijn volwassen kinderen.
Als patient is hij vele malen bij mu geweest en op zijn
kaart staat, als gewoonlijk bij deze pati~nten: neurastheen.
Zijn klachten bewegen zich in de l o o p van de jaren van
bet hoofd naar de voeten, maar centreren zich toch meestal rondom buik en anus, en al heel gauw komt de aap uit
de mouw en staat dan ook op zijn kaart genoteerd: cancerophobie. Patient is natuurlijk telkens weer meer of
minder serieus onderzocht, inclusief diverse laboratoriumonderzoekingen. Elk onderzoek beweegt zich op somatisch gebied en neemt van 5 tot 20 minuten in beslag.
Behalve door mij is de patient door een internist en een
longarts gezien, die eenzelfde somatische status instuurden rondom de diagnose cancerophobie met als conclusie: neurastheen, niets aan de hand, heb patient gerustgesteld. Merkwaardig is dat de patiSnt zelf na zo'n geruststelling telkens zegt: ,,Ja, dokter, dat stelt me weer

Non Semper Curanfes
1960 -- SCHRIKKELJAAR
Medewerking

van echtgenoten

van artsen verlangd.

OP het jaarlijks terugkerend ledencongres van onze Maatschappij, zien we vele deelnemende artsen in gezelschap
van hun echtgenoten. Deze maken bet gehele congres
mee en het programma houdt terdege rekening met hun
aanwezigheid, ik behoef slechts te wijzen op de excursies en op de voordracht, voorafgaande aan de sluiting
van het congres. Bovendien is het zonder meer duidelijk
dat de Schouwburgmanifestaties, de verschillende attracties op zaterdagmiddag en de feestavond zonder veel zin
zouden zijn als de echtgenoten niet in grote getale meekwamen en luister bijzetten aan het geheel.
,,Non Semper Curantes" heeft het hart van een aantal
congresgangers en gangsters in de vijf jaren van kamermuziekmatinee op zaterdag veroverd. Evenals het veel
oudere ,,Pineet en Penseel" heeft het een blijvende plaats
verworven en geniet dan ook de algehele steun van het
Hoofdbestuur.
Als organisator van deze muziek door artsen is het

Tenslotte komt het dan tot een lang gesprek tussen patient en mij, tijdsduur een half uur, waarbij patifint zich
verontsehuldigt mij zo lange tijd in beslag te nemen, terwijl de wachtkamer vol is. Gedachtig aan het pas versehenen boek van Balint vraag ik hem verder naar zijn
levensomstandigheden. PatiSnt's huwelijk is uiterlijk wel
goed, maar zijn drang naar medegevoel en liefde wordt
niet bevredigd en sexueel is het huwelijk altijd onbevredigend geweest. Reeds verschillende jaren blijkt hij een
verhouding te hebben, waarvan niemand iets bekend is.
Hij slingert heen en weer tussen" deze verhouding uitmaken, verhuizen en opnieuw zijn leven beginnen, of wel
alles op de oude voet doorgaan, en hij vraagt mij om
advies in deze dingen.
Ik wijs her advies van de hand, dit moet hij zelf oplossen, maar bespreek zijn moeilijkheden met hem en vraag
hem, of deze moeilijkheden niet geprojecteerd worden in
zijn kankervrees, die hij misschien ziet als een straf van
G o d voor zijn levenswijze. PatiSnt's tranen worden hem
de baas, hij zegt dat hij deze dingen ook vaak heeft overdaeht, maar tegen niemand heeft durven uiten. N a dit gesprek komt hij niet meet terug met zijn oude klachten.
Ik heb het gevoel dat dit ene gesprek hem meer heeft geholpen dan de vele onderzoeken van mij en van de specialisten.
Bij wie ligt de fout dat dit alles niet eerder aan het licht
is gekomen, of zouden deze dingen, die zo emotioneel
beladen zijn, tijd moeten hebben om tot rijping, tot bewustzijn te komen? En is het juist beter om de koe niet
te snel bij de horens te vatten?
Huisarts.

mij bekend, dat onder de echtgenoten van de artsen
waarsehijnlijk vele muzikale talenten aanwezig zijn. Het
leek me dan ook goed aan dit zo onmisbare deel van de
congresgangers eer te bewijzen, zonder het karakter van
N o n Semper Curantes blijvend te schaden. Her is daarom
dat ik aan het Hoofdbestuur heb voorgesteld in een
sehrikkeljaar de deelneming aan de selectie-concerten
open te stellen voor de echtgenoten van artsen. Dit voorstel is in goede aarde gevallen, niet alleen bij het H.B.,
maar ook bij de organiserende afdeling in 1960, n.1. de
afdeling Eindhoven en omstreken.
Een dezer dagen zal naar de contactadressen van ons
gezelschap een schrijven uitgaan met nadere gegevens.
Het is echter moeilijk voor mij om de door mij veronderstelde talenten onder de echtgenoten te ontdekken. Ik
roep alle leden van onze Maatschappij op om mede te
werken tot het slagen van dit optreden van musicerende
echtgenoten, en wel door deze talenten te zoeken en aan
te moedigen tot inschrijven. De secretaris van uw afdeling zal op de hoogte zijn van de gang van zaken, terwijl
ondergetekende graag inlichtingen versehaft. (Adres: Vijverlaan 8, Rotterdam 16).
Dr. C. de Groot.
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Indrukken van een reis om de wereld
IV*
We bereiken het eerste haltepunt
Chistchurch in Nieuw-zeeland.
18 januari. Geruime tijd voordat we
land bespeurden werden we begeleid door
twee paren albatrossen. De prachtige
vogels, die soms een vleugelbreedte bereiken van meer dan twee meter, gleden
met volledige beheersing van de glijvliegkunst door de lucht, zeilende door degolfdalen, scherende over de golftoppen
met bijna onmerkbare vleugelbewegingen
h u n vlucht corrigerende en met her grootste gemak het 20 knopen varende grote
schip bijhoudende. En dat niet alleen.
Als voorzien van ongekende motoren
cirkelden zij om bet schip heen, bleven
o m de een of andere onnaspeurlijke reden ver achter en haalden met bet grootste gemak zonder vleugelbeweging h u n
achterstand weer in. De grote witte meeuwenkop met de machtige puntsnavel tier
vooruitgestoken, her sneeuwblanke lichaam, de bruinzwarte strepen over de
rugzijde van de grijsblauwe vleugels: ziedaar het beeld van koning Albatros! De
zeelui zijn als onze vroegere herders,
mensen die veel tijd hebben om n a t e
denken en 66n zijnde met de natuur het
wezen der dingen trachten te benaderen.
In de grote stilte, ver van het gedruis van
het zakelijke leven, bloeien de gedachten en bespiegelingen o p e n vooral de
aangelegenheden van dood en leven brengen de gedachten als vanzelf naar
het ontastbare. De zeeman ziet in de albatros, de zwijgende reuzenvogel, die
zich op een voor hem zo geheimzinnige
wijze voortbeweegt, een bijzonder bovennatuurlijk wezen. Hij is vast overtuigd dat
in elke albatros de ziel v a n een op zee
omgekomen zeeman huist. D a a r o m slaat
hij de majesteitelijke vogel met schroom
en enige huivering gade.
Zondagmorgen tegen 10 uur land in
zicht! Nieuw-zeeland! Bij het naderen
denkt ge onwillekeurig aan die dappere
Maori's, bijna een duizend jaar geleden,
die met h u n grote prauwen die wel 200
m a n bergen konden, als de Vikings der
Zuidzee, het grote land ontdekten. En
dan reel later onze landgenoot Abel Tasman, verder de grote Engelse kapitein
Cook, die het land, groter dan GrootBrittanni~, voor zijn vaderland in bezit
nam. Zijn n a a m is verbonden aan de
hoogste berg (ruim 4000 meter) en aan de
zeestraat, die het noorder- van het zuidereiland scheidt.
A1 spoedig werd de boot omzwermd
door troepen krijsende meeuwen, de albatrossen, geen liefhebbers van lawaai,
hadden de stilte weer opgezocht en waren
verdwenen. In h u n plaats verschenen dol670

fijnen, die h u n groenglimmende torpedovormige lichamen met sierlijke sprongen
uit het water hieven. Daar in de windedge ochtendnevels komt de baai van Wellington in zicht. Een volkomen verrassing; als bij toverslag verschijnt daar een
grote stad, die de berghellingen, dalen
en kloven geheel schijnt te vullen. A a n
de verschillende kaden liggen de schepen
uit alle werelddelen, waaronder een wit
schip met de hamer en de sikkel op de
pijp, een Russische bijdrage tot de onderzoekingen in her Zuidpoolgebied naar
aanleiding van het geofysische jaar.
Het schip is de kade genaderd en we
kunnen naar onze zoon gaan uitkijken.
De wal ziet zwart van begroetenden,
maar aan de overkant op een verlaten
stuk staat iemand te zwaaien. Met de
kijker kunnen we zien dat hij bet is en
al spoedig hebben we contact.
Wellington heeft het uiterlijk van een
wereldstad: grote brede straten, vele verdiepingen, grote gebouwen en een zeer
druk verkeer. De Nieuw-zeelander denkt
in het groot, m a a r blijft eenvoudig, gemoedelijk en gastvrij. Dit denken in het
groot uit zich in de eerste plaats in de
afstanden. Het vliegveld ligt verder van
Wellington dan Schiphol van Rotterdam.
Ge rijdt in een comfortabele bus door
een prachtig berglandschap met typische
Nieuwzeelandse plantengroei. Het is een
gemoedelijk vliegveldje met een aardig
restaurant. Buiten staat de Dakota vliegklaar. Ge kunt er gerust eerst eens omheen wandelen en her toestel bekijken.
Daar klinkt de luidspreker met de oproep voor reizigers naar Christchurch.
De afstand is die van Amsterdam naar
Parijs. A1 spoedig kunnen we genieten
van het fraaie uitzicht op de bergen, de
fjorden en de zee. N a enige minuten is
bet zuidereiland al te zien en steken de
sneeuwtoppen der Nieuwzeelandse Alpen
uit de wolken. N a anderhalf uur vliegen
dalen we en heeft de ontmoeting plaats
met onze schoondochter en de kleinkinderen.
Groot oud land met klein
actief en jong volk.
Een ontzaggelijk groot maar oud land
en een klein, actief, maar jong volk. Dat
is in grote trekken het beeld van het
land en zijn bewoners en de emigrant
dient zich daarvan goed op de hoogte te
stellen, omdat hij gehoorzamen moet aan
de wet, waartegen menige emigrant tot
eigen schade nog al eens zondigt, dat
namelijk hU zich moet aanpassen en niet
omgekeerd. Dit aanpassen aan het nieuwe
vaderland is een onvermijdelijk noodzakelijke voorwaarde tot slagen. Dit is de

reden, dat de Achterhoeker zich hier
meer en vlugger thuis voelt dan de Hollander. De Hollander is m a a r al te spoedig met zijn oordeel klaar. De Achterhoekse voorzichtigheid daarentegen, eerst
goed uitkijken en niet te spoedig een oordeel zeggen, ligt de Nieuw-zeelander. Een
gesprek met deze laatste begint in elk
geval over het weer, dan over de deugden van het Nieuwzeelandse land, daarna volgt de beantwoording van de traditionele vraag, hoe ge Nieuw-zeeland
vindt, o m tenslotte het onderwerp te behandelen, waarvoor ge feitelijk gekomen
zijt. Deze wijze van gespreksinleiding had
ge evengoed bij ons in de Achterhoek
kunnen houden en ge ziet, dat de wijze
van doen aan beide zijden van de aardbol in feite geen verschil maakt. Wanneer
ge dan het Nieuwzeelandse land - waar
alleszins reden voor is - op uitbundige
wijze hebt geprezen, volgt de kinderlijke
vraag of ge Nieuwzeeland mooier vindt
dan Holland en als ge dan antwoordt dat
het onmogelijk is twee zo sterk uiteenlopende landen te vergelijken, wordt er
geruststellend geglimlacht. Kinderlijk is
o o k d e trots op bet land, alsof de Nieuwzeelander medegeholpen heeft deze uitbundige schoonheid tot stand te brengen. Maar die kinderlijkheid vergeeft ge
gaarne, als ge u indenkt dat dit jonge
volk, niettegenstaande de kinderlijkheid
of misschien juist daardoor, zoveel heeft
gepresteerd. Dat het peil van de wetenschappen op geneeskundig, technisch en
landbouwkundig gebied niet voor Europa
behoeft onder te doen, kan niet anders
dan grote bewondering afdwingen. En de
praktische toepassing ervan niet minder.
Ik sprak over dit land als oud. Ik bedoelde daarmee, dat dit land uit zijn wordingsgeschiedenis zeer oude resten heeft
bewaard. Dit land is ook helemaal niet
altijd eiland geweest en was weleer verbonden aan de eilandengroep, waartoe
ge Nieuw Guinea ook rekenen moet. Dit
was in de prille aardse leeftijd een vasteland. Nu heeft Nieuwzeeland, eiland geworden, deze oude geschiedenis als het
ware geconserveerd in blik medegenomen. Het gevolg daarvan is geweest, dat
deze grote eilanden geen zoogdieren kenden. De thans aanwezige zoogdieren zijn
door de mens geYmporteerd. Daardoor
heeft Nieuwzeeland niet die ontwikkelingsgang kunnen volgen als andere overeenkomstige delen van de wereld. En dat
gaf voor de emigranten nogal wat problemen. Dat ondervonden reeds de Maori's
die misschien wel de oudste emigranten
* Voor deel I, II en III zie M.C. 25 sept.,
2 okt. en 9 okt. 1959.

zijn. H u n eerste komst viel vermoedelijk
in het jaar 800 onzer jaartelling, maar de
grootste emigratie heeft in de 14e eeuw
plaatsgevonden. Zij vonden een land, verstoken van zoogdieren. Een drietal sootten eetbare planten hadden zij medegenomen, waaronder de zoete aardappel. Verder teerden zij op vis, schelpdieren en
vogels, vooral vogels. De thans helaas
uitgestorven reuzenmoa leverde een flinke bout, maar wit vlees. Hierdoor werd
her Maoridieet eenzijdig, zij kregen gebrek aan vitamine B e n in verbinding
met h u n magische opvattingen van de
levenskrachten werden zij menseneters,
hetgeen zij tot voor 100 jaar nog waren.
Het is gebleken, dat van de ingevoerde
dieren het konijn en het hert tot een plaag
geworden zijn. Het schaap gedijt bet allerbest en vormt de ruggegraat van her
agrarisch inkomen. De landbouwwetenschap heeft zich met alle kracht op de oplossing van al deze vraagstukken geworpen en daardoor staat evenals in ons land
de agrarische voorlichting op een zeer
hoog peil. Maar de uitbalancering van
de verhouding van het jonge volk en het
oude land staat nog in de kinderschoenen.
D a a r o m voelt de oude settler zich kwetsbaar en kan in het geheel geen kritiek
verdragen van de nieuwbakken emigrant.
Een gevolg hiervan is een wantrouwen in
buitenlandse diploma's. Dit is vooral voor
een Achterhoeker begrijpelijk. Kritiek
v a n een stedeling beantwoordt hij ook
met een: ,,Ie mot 't eiges moar es doan".
Deze gevoeligheid geeft hog al eens aanleiding tot kinderlijke kwalijknemerijen
en botsingen die echter door een verstandige emigrant gemakkelijk kunnen worden vermeden.
Over her algemeen is een Nederlander
een gewenste emigrant, maar een ,,mislukt geval" kan veel voor anderen bederven. Als iemand zou denken, dat hij
bier slapende een positie kan verwerven,
zal hij evenals overal ter wereld bedrogen uitkomen. Met een beetje goede wil
echter is voor werklustige actieve jonge
mensen zeker een goed bestaan te veroveren. ,,Help je zelf" is hier bet motto.
De ongetrouwde jonge m a n kookt zelf
zijn potje en doet zijn was. De veertigu n g e werkweek geeft tijd voor andere bezigheden dan het werk alleen en voor de
nodige ontspanning blijft dan ook hog
tijd over. Voor de gezinnen is de toestand waarin de ruin verkeert een soort
barometer voor de mate van activiteit.
Een verwaarloosde tuin is een schande
en de zaterdag of de vroege morgenuren
zijn bij uitstek geschikt voor tuinwerk.
G e ziet dan ook juwelen van tuintjes,
m a a r geen loontrekkende tuinlieden. Het
,,help je zelf" geldt ook voor de restaurants en andere eetgelegenheden. Er zijn
twee soorten bars, de zg. pub voor sterke
drank, alleen open tot 6 uur namiddag.
Deze maatregel is weinig praktisch, want

na zessen is het een soort show van beschonkenen. De milkbar is, hoewel beperkt, meet open; thee, koffie, belegde
broodjes, ijsjes, cake enz. zijn daar te
krijgen. In de publieke gelegenheden zijn
vaste tijden voor de maaltijden, waarvan
niet wordt afgeweken.
De Nieuwzeelandse traditie is geheel
in beslag genomen door de Victoriaanse
invloed. De eerste settlers van midden
1800 hebben zeer sterk h u n stempel achtergelaten. Vooral in de binnenhuismeubilering en de architectuur vindt men
deze invloeden terug. Kunst ondervindt
,,nog" weinig belangstelling, mede door
deze invloeden. Door deze traditie, die
door haar korte tijdsduur in wezen niet
is te vergelijken met de Engelse, evenrain als die met de onze, komt iets voor
den dag dat geen vis is en geen vlees.
Dit uit zich in een zekere smakeloosheid
van de inrichting die door het jongere
geslacht reeds minder wordt gewaardeerd,
m a a r door bet oudere uit pi~teit voor de
eerste settlers nog krampachtig wordt gehandhaafd.
Her zo gunstig in de vlakte van Canterbury gelegen Christchurch te midden van
een onge~venaarde verscheidenheid van
natuurschoon werd mede door zijn ligging een geschikte woonplaats voor de
pioniers, die zowel boeren als handwerkslieden moesten zijn. Deze noodzakelijkheld heeft zijn invloed gehad op de stedenbouw. Feitelijk is Christchurch een
grote verzameling van boerderijtjes en
bungalows. Gebouwen van meer dan
twee verdiepingen zijn een uitzondering,
woonhuizen van slechts 66n verdieping
regel. Elk huis staat in zijn eigen tuin,
die een weelde van bloemen herbergt.
Hierdoor komt het dat Christchurch met
zijn 160.000 inwoners een oppervlakte
beslaat minstens zo groot als Amsterdam.

Van de grens van Christchurch in bet
zuidoosten naar het noordwesten is een
afstand van 21 km. Het vervoer in deze
grote oppervlakte wordt bediend door
26-tal buslijnen.

De snelle groei v a n het vervoer in dit
uitgestrekte land heeft gemaakt, dat de
ontwikkeling van de treinen eigenlijk in
een bepaald stadium is blijven steken.
Door her bergachtige terrein is er smalspoor aangelegd, wat weinig bevordelijk
is voor het comfort. Een reis van Invercargill in het uiterste zuiden naar Auckland de hoofdstad van het noordereiland
duurt per trein en per boot, met het oponthoud meegerekend, 47 uur. Per vliegtuig is dat 4 uur. Her vliegwezen is bezig alle vervoer tot zich te trekken, ook
het vraehtvervoer. De bussen over de
grote trajecten zijn redelijk comfortabel.
De halteplaatsen waar men eten en drinken kan zijn vrij primitief. Evenals in Engeland wordt finks gereden en zit de
chauffeur rechts. Links naast zich heeft
hij pakjes en postzakken. Het raampje
aan zijn rechterhand staat open. Ik dacht
eerst voor de ventilatie, maar spoedig
bleek het een ander doel te hebben. A1
rijdende graait de chauffeur in de pakjes
en postzakken, de grote bus zwaait plotseling naar rechts! Opeens vliegen een
pakje en een postzak het raam uit en belanden in een kastje dat voor dit doel aan
de kant van de weg staat. Deze ontvangbak heeft elk postkantoortje, elk woonhuis en elke boerderij soms op vrij grote
afstand van het huis aan de verkeersweg
staan. Gestolen wordt er nooit! Wel praktisch maar voor breekbare waar minder
geschikt. Het bespaart in elk geval arbeidskrachten.
Ik ontdekte meer v a n deze praktische
dingen bij dit jonge yolk. Wegens de afwezigheid van huishoudelijke hulp moet
de huismoeder de kleine kinderen meenemen, als ze boodschappen gaat doen.
Ze gebruikt daarvoor een praktisch kinderwagentje niet zo'n limousine als bij
ons, maar een klein opklapbaar open wagentje. A a n de voorzijde van de bus zijn
een rij grote haken aangebracht en daar
worden de kinderwagens aangehangen.
In de topuren gelijken de bussen dan op
kinderenverslindende monsters, die als
snorrebaarden de resterende kinderwagens meedragen.
Een andere praktische maar wat zonderlinge wijze is her bezorgen v a n dagbladen. Deze zijn zoals de Engelse grote
bladen, ongeveer 24 bladzijden groot, als
worst opgerold en in een kist verpakt.
Elke krantenjongen krijgt zo'n kist ter
distributie voor op de fiets. Degene met
een groot rayon krijgt enige kisten in
een open auto. Met grote behendigheid
worden al rijdende de krantenworsten
over heggen en schuttingen in de desbetreffende tuinen gemikt. Wel efficient,
maar soms lastig als je de krant hoog
uit een boom moet gaan plukken of uit
een plas moet gaan opvissen.
Dr. B. J. Westerbeek van Eerten.

(Wordt vervolgd).
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V A N HET HOOFDBESTUUR

Kort verslag van de vergadering van het Hoo[dbestuur op 5 september 1959 gehouden in het
gebouw van de Maatschappij Keizersgracht 327,
Amsterdam.
Voorzitter Em. Bingen.
DE notulen van de vergadering van 25 juli werden met
enkele correcties vastgesteld.
Het Hoofdbestuur ging akkoord met de inhoud van
een schrijven aan de Council en de afgevaardigden van de
W.M.A., dat, met het oog op de tijd, reeds door het Dagelijks Bestuur was verzonden.
Het Hoofdbestuur kon zieh verenigen met een schrijven aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de Specialisten Erkenning en Registratie.
Bij het punt: Mededelingen van de vertegenwoordigers
in de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, welk punt
voortaan altijd op de agenda van de vergaderingen van
bet Hoofdbestuur zal worden geplaatst, werd uitvoerig
gediscussieerd over de voorgestelde wijziging op de wet
inzake de lijkbezorging.

De representatieve artsenorganisaties aan de con[erentieta]el in de grote vergaderzaal van het gebouw der MaatschappU. In het midden voor de schoorsteenmantel Dr.
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Het rapport van de Reorganisatie-commissie werd in
eerste lezing besproken. Met de adviezen hieromtrent van
de belangenverenigingen zal her rapport in tweede lezing,
in aanwezigheid van de commissie, op de volgende vergadering van het Hoofdbestuur opnieuw aan de orde
worden gesteld.
Vanwege de L.H.V. werden mededelingen gedaan oretrent de met de ziekenfonds-organisaties overeengekomen
interim-regeling voor 1960.
Namens de L.S.V. werd bekend gemaakt, dat overeenstemming is bereikt over een generale verhoging van de
ziekenfondshonoraria, hoewel enkele wensen onvervuld
bleven. De onderhandelingen hierover zullen worden
voortgezet.
Her Hoofdbestuur besloot over de nora van de heer
Brandes over de financiering van het ziekenfondswezen,
met de andere organisaties van medewerkers nader contact op te nemen.
Een advies van de Commissie Medisch Ethiek over de
wijziging van een gedeelte van bet hoofdstuk: assistentie,
waarneming en associatie werd besproken. Een nadere
clausule zal nog worden toegevoegd.
N a een korte rondvraag werd de vergadering te 20 uur
gesloten.
(Tengevolge van een technisch misverstand is publikatie van
dit verslag vertraagd - Red. M.C.).

Poumailloux, president dezer con[erentie, rechts van hem
Dr. Leuch, de Zwitserse gast die als tolk /ungeerde, links
de voorzitter der Maatschappij Era. Bingen.

Van bet Centraal Bestuur der Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband
Van de Penningmeester
Sfaaf van Bafen en Lasfen over her boekiaar 1958,
begrofing 1 9 5 9 en concepf-begroting 1 9 6 0
Begroting
1958
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,,
.
,,

.

,,

.

1.500,-500,-1.000,-.
.

1.500,-500,-400,--

,,
,,
,,

1.000,-500,-200,--

f

19.800,--

f 23.524,67

f 23.000,--

f 23.500,--

f 18.000,-,, 1 . 8 0 0 , - ,,
P.M.

f 21.660,50
,, 1.818,89
,,
45,28

f 21.200,-,, 1 . 8 0 0 , - ,,
P.M.

f 21.700,-,, 1 . 8 0 0 , - ,,
P.M.

f 19.800,--

f 23.524,67

f 23.000,--

f 23.500,--

.
.
.
.
.

Werkelijkheid
1958

859,98
. .
787,25
2.629,35

.

,,

BA T E N
1.
2.
3.

Contributies
. . . . . . . . . .
Interest effecten . . . . . . . .
Interest b a n k . . . . . . . . . .

TOELICHTING:

1. Op Staat van baten en lasten over 1958
A a n g e z i e n t e v o r e n nooit precies is te v o o r s p e l l e n h o e de
w e r k z a a m h e d e n in h e t v o l g e n d e jaar zullen zijn, zijn o o k over
1958 verschillende p o s t e n op de b e g r o t i n g o v e r s c h r e d e n en
a n d e r e n b e n e d e n de r a m i n g gebleven. D e a l g e m e n e reserve
is n u gestegen tot bijna twaalf d u i z e n d gulden.

2. Op begrotingsvoorstel 1960: lasten.
bO punt 1:
D e v e r w a c h t i n g vorig jaar d o o r h e t C.B. u i t g e s p r o k e n , d a t
deze post uitbreiding b e h o e f t bleek m a a r al te waar. D e
w e r k z a a m h e d e n v a n h e t C.B., o.a. in vele c o m m i s s i e s , zijn
uitgebreid e n b r a c h t e n m e e r kosten m e e in 1958. D e n i e u w e
r a i n i n g is a a n g e p a s t a a n deze u i t g a v e in 1958 e n de v e r w a c h ting, d a t o o k m e d e d o o r uitbreiding v a n h e t C.B. de kosten
e e r d e r z u l l e n stijgen d a n dalen.

bij punt 3:
Art. 15 v a n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t v a n de L . A . D .
luidt: , , A a n de voorzitter o f 66n der leden v a n h e t C e n t r a a l
B e s t u u r k a n een bedrag w o r d e n t o e g e k e n d als t e g e m o e t k o -

m i n g v o o r i n k o m s t e n d e r v i n g . D e grootte v a n dit b e d r a g
w o r d t jaarlijks d o o r bet C e n t r a a l B e s t u u r vastgesteld."

bij punten 6 en 7:
I n v e r b a n d m e t te v e r w a c h t e n s a l a r i s v e r h o g i n g e n zijn deze
p o s t e n iets h o g e r g e r a a m d d a n de u i t g a v e n v o o r 1958 bleken
te zijn.

bij punt 10:
D e z e post w e r d gezien de u i t k o m s t in 1958 w a t v e r m i n d e r d .

bij punt 11:
I n 1959 h e e f t h e t C.B. besloten een belangrijke u i t g a v e te
d o e n in v e r b a n d m e t e e n enqu~te v a n de o u d e d a g s v o o r z i e n i n g ,
z o d a t wel g e b l e k e n is, d a t deze post g e h a n d h a a f d dient te
w o r d e n , al is zij m i s s c h i e n niet ieder jaar nodig.

3. Op begrotingsvoorstel 1960: baten.
D e contributie blijkt tot n u toe voldoende, z o d a t het C.B.
o o k v o o r 1960 h o g niet e e n v e r h o g i n g w e n s t v o o r te stellen.
H e t C.B. stelt d u s v o o r de contributie v o o r 1960 te h a n d h a v e n op f 1 0 . - - v o o r g e w o n e leden e n op f 2.50 v o o r assistenten.
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Balans per 31 december 1 9 5 8
Activa

31-12-1958

Effecten . . . . . . . .
f
Inschrijving 3% Schuldregister . ,,
Kantoorinventaris . . . . .
,,
Kasmiddelen . . . . . . .
,,
Kon. Ned. Mij. t.b.d. Geneeskunst . . . . . . . . .
.
Te vorderen contributies .
,,
Vooruitbetaalde en te vorderen
posten . . . . . . . .
,,

31-12-1957

39.260,63
10.477,50
1,-13.788,80

f 36.200,01
,, 9.690,-,,
1,-,, 7.098,33

. . . .
621,--

,,

3.739,34
795,--

419,87

,,

429,83

f 64.568,80

Passiva
Kapitaal . . . . . . . .
Algemene reserve . . . . . .
Kon. Ned. Mij. t.b.d. Geneeskunst . . . . . . . . . .
Te betalen posten . . . . . .
Voordelig saldo
. . . . . .

31-12-1958

31-12-1957

f 51.226.69
.
9.362,97

f 47.378,57
,, 2.294,29

.
.
.

,,
,,

f 57.953,51

182.90
1.166,89
2.629,35

f 64.568,80

1.257,47
7.023,18

f 57.953,51

Conclusie:

Verslag Commissie Geldmiddelen

De balans per 31 december 1958 en de staat van baten en
lasten over het boekjaar 1958, zijn door ons nagezien en
accoord bevonden.

De Commissie van de Geldmiddelen heeft het volgende
verslag uitgebracht:
1 0 m t r e n t de Balans van de L.A.D. per 31 december 1958
2 0 m t r e n t de Rekening en Verantwoording van de L.A.D.
over 1958
3 0 m t r e n t de begroting van de L.A.D. voor 1960.

Hoogachtend,
Nederlandse Accountants-Maatschap
H. FROS
Lid van het Nederlands
Instituut van Accountants

Ingevolge van het bepaalde in art. 148 van het Huishoudelijk Reglement heeft de Comrnissie van de Geldmiddelen
kennis genomen van boven vermelde stukken en zij deelt u
mede dat ze zich met alle volledig kan verenigen.
Namens de Geldcommissie
J. Fokkema, Hilversum.

SPECIALISTEN
REGISTRATIE COMMISSIE

Specialisten, ingeschreven in het Specialisten Register van de Specialisten Registratie Commissie
der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst, over de periode van
1 ]uli 1959 t/m 30 september 1959.
.4 nesthesie:
Mej. A. Jak, Raamsingel 48, Haarlem, per 1 juli 1959.
H. A. Hiemstra, Academisch Ziekenhuis, Leiden, per 1
juli 1959.
P. P. C. Maas, Rubenslaan 453, Utrecht, per 11 september 1959.

Chirurgie:
Dr. F. T. I. Oey, Meppelweg 142, Den Haag, per 1 juli
1959.
H. van Houten, Prinses Beatrixlaan 61, Oegstgeest, per
1 juli 1959.
G. T. Gho, Pliniusstraat 13, Heerlen, per 12 juli 1959.
R. J. Brouwer, Gemeente Ziekenhuis a.d. Bergweg, Rotterdam, per 10 juli 1959.
P. O. Staal, Alyda van Spangensingel 31, Rotterdam, per
31 augustus 1959.

Dermatologie:
A. C. Borstlap, Academisch Ziekenhuis, Leiden, per 1
juli 1959.
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W. I. Schievink, Almstraat 33, Amsterdam, per 15 augustus 1959.
B. Mesander, Academisch Ziekenhuis, Groningen, per
15 september 1959.
E. Young, Averkamplaan 10, Utrecht, per 19 september
1959.

Inwendige Geneeskunde:
J. C. de Vries, Zocherstraat 77hs, Amsterdam, per 1 augustus 1959.
Mevr. C. Somogyi-Hoeve, Burg. v. d. Pollstraat 531, Amsterdam, per 9 juli 1959.
Mej. J. B. Verhagen, St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam,
per 17 juli 1959.
Mevr. C. M. L. Claeys-Scheffers, Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis, Amsterdam, per 1 september 1959.
Mej. M. J. Boersma, Pieter v. Foreestkliniek, Amsterdam,
per 15 september 1959. (Inschrijving voor longziekten
en tuberculose d.d. 15-3-1957 is hiermede vervallen).
B. v. d. Esch, Moddermanstraat 58, Leiden, per 10 september 1959.
A. J. Houtsmuller, Cath. v. Renneslaan 7, Utrecht, per 1
september 1959 %- Aantekening ,,ROntgenologie".
M. Smits, Prins Hendriklaan 13, Baarn, per 1 september
1959 %- Aantekening ,,RiSntgenologie".

Keel-, Neus en Oorheelkunde:
J. C. P. Springorum, Prinses Marijkelaan 1, Oegstgeest,
per 1 juli 1959.
G. J. C. ter Pelkwijk, Academisch Ziekenhuis, Utrecht
per 1 september 1959.

Kindergeneeskunde:
Mevr. E. J. Dahler-van Casand, Dokter v. d. Knaaplaan
2, Rijswijk, per 1 juli 1959.
Mej. P. van Houtum, Irene Kinderziekenhuis, Arnhem,
per 1 juli 1959.
H. A. Roebers, v. Beethovensingel 73, Rotterdam, per 1
juni 1959.
W. van Lookeren Campagne, v. Vollenhovenplein 67,
Leiden, per 29 juli 1959.
G. Loosekoot, Linnaeusparkweg 184hs, Amsterdam, per
15 juli 1959.
J. H. W. Pielage, Binnengasthuis, Amsterdam, per 11 augustus 1959.
Laboratorium onderzoek:
Dr. J. Oort, Pr. Beatrixlaan 52, Oegstgeest, per 1 juli
1959. Hoo[dvak: Pathologische Anatomie.
P. M. Arkenbout, Meppelweg 436, Den Haag, per 1 augustus 1959. Hoo[dvak: Pathologische Anatomie.
Dr. F. P. Stapert, Vijverweg 6, Sittard, per 26 augustus
R. A. Braakenburg van Backum, Meyenhagen 32, De
Bilt, per 1 september 1959. Hoo[dvak: Bacteriologie.
1959. Hoo[dvak: Klinische Chemie.
Longziekten en tuberculose (sectie A: Longziekten):
C. Baas, Berlagestraat 14, Huizen, per 3 juli 1959.
J. I-I. de Bliek, A. Dekenlaan 2, Soest, per 13 juli 1959.
L. J. M. Umans, Lomanstraat 70, Amsterdam, per 1 september 1959.
N euro-chirurgie:
L. N. M. Coene, Kerkraderweg 2, Heerlen, per 1 augustus 1959.
Revalidatie:
H. E. Verheus, Iependaal 183, Rotterdam, per 1 juli
1959.
A. Klapwijk, Ro~llstraat 14, Arnhem, per 1 juli 1959.
Reumatologie:
Mej. E. O. Vorenkamp, St. Maartenskliniek, Nijmegen,
per 1 juli 1959.
K. J. Nanninga, Soetensteeg 24, Rotterdam, per 1 juli
1959.
Verloskunde en Gyneacologie:
R. E. de Jongh, Vondelstraat 56, Den Haag, per 1 juli
1959.
H. B. Smalbraak, Heideveldstraat 9, Eindhoven, per 1
juli 1959.
Zenuw- en zielsziekten:
M. W. van Heycop ten Ham, Meerweg 10, Heemstede,
per 1 juli 1959.
Mej. J. M. Wigboldus, Jacob Marisplein 2, Amsterdam,
per 1 juli 1959.
P. J. van Staveren, van Adudemweg 533, Rotterdam,
per 1 juli 1959.
A. Kropveld, St.Joanna Ziekenhuis, Goes, per 1 augustus 1959.
E. Lie Tjin Lie, St. Annastraat 291, Nijmegen, per 1 september 1959.
F. C. Kooiman, Korte Smeestraat 9 bis, Utrecht, per 15
juli 1959.
Dr. W. J. Kappelle, Johan Evertsenlaan 3, Oegstgeest,
per 1 augustus 1959.

C. Th. van Schaik, Stadhoudersplein 105, Rotterdam,
per 15 augustus 1959.
A. M. A. v. d. Bergh, v. Imhoffstraat 21, Den Haag, per
15 mei 1959.
Dr. B. P. M. Schulte, Storm van 's-Gravensandeweg 43,
Wassenaar, per 15 juni 1959.
H. van der Zalm, Spaarbankstraat 29, Rotterdam, per
15 september 1959.
F. H. Kroon, Herenweg la, Heemstede, per 23 juli 1959.
Mej. J. M. Nijhoff, Parkstraat 13, Utrecht, per 1 augustus 1959.
Mej. A. Vali, Minervalaan 23, Amsterdam, per 1 september 1959.
C. Hoogerheide, Groenloseweg 2, Winterswijk, per 1 augustus 1959.
J. J. L. ten Brink, Arubalaan 60c, Amersfoort, per 15
september 1959.

Cardiologie:
Dr. F. G. J. Offerijns, Corn. Lelylaan 1011, Amsterdam,
per 1 augustus 1959. (De inschrijving voor Inwendige
Geneeskunde is hiermede vervallen).

UIT DE A F D E L I N G E N
Nijmegen en Omstreken
TOEN bij de rondvraag ons erelid met de klacht kwam
dat hij enkele malen geen convocatie had ontvangen,
was dit voor ons aanleiding om het bijhouden van de
ledenlijst en de adressering te herzien, temeer daar hieraan in onze afdeling met ongeveer 300 leden (waaronder
veel assistenten en dus veel mutaties) nogal wat eisen
worden gesteld.
Tot dan toe adresseerde de drukker de convocaties met
behulp van een adresseermachine; de plaatjes hiervoor
liet hij echter buiten de stad maken en veranderen, hetgeen
geschiedde wanneer het aantal de moeite van het opzenden waard was. De veranderde adressen werden dan voorlopig met de hand geschreven. Dat hierbij fouten werden
gemaakt was niet verwonderlijk.
Wij zijn er daarom toe overgegaan zelf een adresseermachine aan te schaffen en de secretaris houdt nu zelf
de plaatjes bij. Hiervoor bezit n.l. het St. Canisiusziekenhuis een ponsmachine daar van iedere opgenomen patiSnt
alle gegevens voor de administratie op een plaatje worden
vastgelegd. Wij kregen toestemming van deze machine
gebruik te maken, waarvoor hier nogmaals onze grote
erkentelijkheid wordt betuigd.
Wanneer nu van het secretariaat te Amsterdam bericht
wordt ontvangen van de overschrijving van een lid naar
onze afdeling, wanneer wij zelf een bij ons aangemeld lid
aannemen of wanneer ons een adresverandering bekend
wordt, wordt terstond een nieuw plaatje gemaakt resp.
het bestaande veranderd. Op verschillende gekleurde
kaartjes worden hiervan afdrukken bestemd voor de secretaris en de penningmeester van de afdeling en de secretarissen van de plaatselijke Huisartsen- en Specialistenvereniging; bovendien wordt er een naar het secretariaat
te Amsterdam gezonden. Daarna worden de plaatjes in
daarvoor bestemde laden opgeborgen, voorzien van v e r 675

schillende gekleurde vlaggetjes, waardoor huisartsen, specialisten, ambtenaren, assistenten en rustende artsen kunnen worden onderscheiden.
De convocaties worden kant en klaar door de drukker
bezorgd en het adresseren is dan het werk van ongeveer
20 minuten waarvoor de praktijk-assistente altijd wel gelegenheid heeft.
Dit systeem bezit vele voordelen." Ten eerste blijft alles
in handen van de secretaris zelf. Ten tweede is men niet
aan een vaste drukker gebonden: minder belangrijke stukken kunnen met de cyclostyle of door een offset-inrichting worden vervaardigd. De Nijmeegse Huisartsen- en
Specialistenvereniging en het Centrum van bet N.H.G.
kunnen nu hun convocaties op dezelfde wijze laten adresseren: het uitsorteren van hun leden gaat zeer gemakkelijk. Hun secretarissen behoeven zich niet meer om het
bijhouden van hun ledenlijst te bekommeren. Ook worden
collegae geholpen die b.v. verhuizen en dit aan alle of
een deel van de Kringleden willen laten weten. Voor de
Universiteit worden de convocaties van de maandelijkse
Klinische Avonden geadresseerd enz.
De ervaringen, gedurende 5 jaren met bovenvermeld
systeem opgedaan, zijn zo gunstig dat wij her de moeite
waard vonden dit onder de aandacht van andere afdelingen te brengen.
Dr. A. de Rooy, Nijmegen.

Amersfoort en Omstreken
DE afdeling ,,Amersfoort en Omstreken" is na het vorig
bericht weer een jaartje ouder geworden, maar zeker niet
minder vitaal. Zowel de wetenschappelijke als de gezelligheidsbijeenkomsten mochten zich in een stijgende belangstelling verheugen.
De Kringvergaderingen werden door steeds meer collegae bezocht, misschien wel omdat wij zo gelukkig waren enkele interessante onderwerpen op ons programma
te plaatsen, die ingeleid werden door uiterst deskundige
sprekers. Namen als Prof. Jongbloed, Prof. Buytendijk,
Prof. Tjebbes, Dr. Verbiest e.a. moeten wel voile zalen
trekken! Ook hadden we een boeiende gedachtenwisse-

PERSONALIA
Nieuwe leden:

Dr. A. H. P. Augustijn, Godelindeweg 16, Hilversum.
F. Brand, Witte Singel 73a, Leiden.
A. C. van Dam, Weiland 6, Bodegraven.
H. J. D/511, Arnhemsestraatweg 68, Velp.
C. A. Dudok de Wit, Pr. Bernhardlaan 35, Oogstgeest.
P. Eddes, Josef IsraSlslaan 230, Rijswijk.
T. Jongsma, Zaagmulderweg 352, Groningen.
E. Gans, Roodenburgerstraat 60, Leiden.
A. G. G. van Gemert, Henri Goovaertsweg 25, Maastricht.
T. E. Halbertsma, Hofdijck 70, Oegstgeest.
M. van Hooydonk, Peyerstraat 73, Echt.
N. Kosten, Eikenlaan 155, Muiderbrug.
Mevr. A. M. G. Le Sueur-Cramer, van Vollenhovenplein 87,
Leiden.
Mevr. Y. R. Lievense-Vis, C. v. d. Lindenlaan 3 i, Arnhem.
Dr. W. van Lookeren Campagne, van Vollenhovenplein 67,
Leiden.
Mevr. A. Luyken-Ozolins, I. Evertlaan 154, Arnhem.
A. F. van dcr Mark, Billitonstraat 24, 's-Gravenhage.
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ling met het Amersfoorts Convent (predikanten en r.k.
geestelijkheid) over de ,,Geboorteregeling". Daar de maatschappelijke positie van de arts altijd een teer punt blijft,
werd op onze vergaderingen steeds meer aandacht gevraagd voor het huishoudelijk gedeelte.
Hiernaast werden, afwisselend in de beide ziekenhuizen, Elisabeth-ziekenhuis en De Lichtenberg-ziekenhuis) eenmaal per maand demonstratiemiddagen gehouden, waarvoor de belangstelling steeds groot is. En om
onze leergierigheid geheel te bevredigen, worden de artsen
ook steeds uitgenodigd op de Staf-vergaderingen in beide
ziekenhuizen, waar als regel de acute of moeilijke gevallen worden besproken en toegelicht.
Maar de boog kan niet altijd gespannen blijven. De
dames werden weer enkele malen uitgenodigd, en waren
ook aanwezig bij de feestelijke openingsvergadering, die
plaatst vond in een gerenommeerde gelegenheid op de
Veluwe. Het hoogtepunt van deze avond was de komst
en aanwezigheid van collega Ramaer, de oprichter van
de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Collega Ramaer had met zijn gevolg (drie
dames en drie heren) de wens te kennen gegeven deze
vergadering in de kledij van die tijd (inclusief hoge hoed
en Goudse pijp) bij te wonen. Hun aankomst in open
brik, getrokken door twee schimmels, was een gebeurtenis op zichzelf. Het welkomstwoord van onze voorzitter
tot dit illustere gezelschap was zo geestig, dat het een
ereplaats heeft gekregen in onze archieven. Het spreekt
vanzelf dat men nog lang gezellig bijeen was.
U ziet, bet nuttige wordt afgewisseld met het aangeqame, en wij menen dat het zo goed is.
Tot volgend jaar.
D. Kuiper.

IJsseI-Noord-Alblas-Lek
OP 13 november a.s. te 20.30 uur houdt Dr. C. P. van
Nes, orthopaedisch chirurg, een lezing voor onze kring
in de Cornelis Vroegestichting te Alblasserdam. Het onderwerp luidt: ,,Over coxarthrose". Belangstellenden uit
naburige kringen zijn eveneens van harte welkom.
J. R. van Reekum, Nieuw Lekkerland.
Mej. B. J. de Raad, Simhenstraat 3, Deventer.
Dr. G. L Renes, Hanzelaan 95, Kampen.
Dr. J. Roos, Ritzema Boslaan 52, Utrecht.
J. C. P. Springorum, Prins Frederiklaan 12, Amersfoort.
Dr. F. P. Stapert, Vijverweg 6, Sittard.
G. A. B. J. W. Teunissen, Pastoor v. d. Meydenstraat 8,
Rosmalen.
H. G. M. van der Velden, Gasthuisstraat 4, Doesburg;
per 20-11-1959: Ooipoortstraat 54, Doesburg.
A. Verhagen, Paterswoldseweg 238, Groningen.
K. Visser, Dennenweg 2, Assen.
C. A. E. Volckmann, van Hamelstraat 13, Groningen.
A. A. Wehrmann, Zwaretweg 20, Noordwijk.
Overleden:

Dr. A. Bloch, Willemspark 42 hs, Amsterdam-Z.
Dr. K. B. M. ten Brink, Javastraat 2 F, Den Haag.
Mevr. E. A. C. van der Burg-Grym, Wittesingel 57a, Leiden.
Th. J. J. Duterloo, D. de Brouwerstraat 22, Boekel.
W. K. Gunst, Nieuwe Ginnekenstraat 32, Breda.
A. P. Kalis, Haagweg 98, Rijswijk.
Dr. M. W. Marsman, Emmalaan 7, Baarn.
H. Vos, Ophoviuslaan 721, 's-Hertogenbosch
P. J. Persant Shoep, Lindenlaan 33, Leiderdorp.
Mevr. K. Pynenburg-Mees, Keppelseweg 251, Doetinchem.
J. L. Siemens, Zijpendaalseweg 59, Arnhem.

INGEZONDEN
STUKKEN
SECTIE Z O N D E R T O E S T E M M I N G
Onze geachte collegae Rietdijk en Warringa stellen voorop ,,dat obducties . . .
zoveel mogelijk dienen te worden verricht" en verklaren daarin met ons dat
de Wet op de Lijkbezorging die ,,de ontleding van een lijk stelt als uitzondering
op de r e g e l . . . " in haar doelstelling voor
hen o n a a n v a a r d b a a r is. Daarnaast stellen
zij, dat het ontduiken van deze Wet alleen m a a r ethisch karl geschieden door in
alle gevallen toestemming te vragen.
Voor deze mening kan men waardering
hebben.
Onze collegae moeten zich echter wel
realiseren, dat deze mening niet door alle
artsen wordt gedeeld. Toestemming tot
sectie vragen betekent altijd de menselijke bewogenheid, die het leed van de
nabestaanden ook bij de behandelende
medicus oproept, doorbreken en een gesprek houden over het nut, dat deze behandelende medicus nu nog uit het stoffelijk overschot kan trekken. In vele gevallen moet men zich afvragen of het
medisch ethisch wel verantwoord is,
overwegingen van praktisch nut voor te
houden aan de nabestaanden op het ogenblik van h u n grootste leed. De stelling,
dat niet vragen altijd een tekort aan medische ethiek betekent, is niet houdbaar.
Overigens lag hier niet het kernpunt
van ons betoog, dat zich richtte tegen de
[ormulering van de veroordeling. Kort
samengevat is onze mening deze: De wet
beoogt een doel, dat door de medici op
gronden van ethisch hoog gehalte niet
nastrevenswaard wordt geoordeeld. De
wet legt een reeks beperkingen op (waarvan het vragen van toestemming er
slechts 66n is), waardoor vele artsen voor
ethisch moeilijke beslissingen worden geplaatst. Degene, die deze wet overtreedt,
zal het risico van veroordeling belopen;
het staat de Nederlandse burger niet vrij
de Nederlandse wet te overtreden.
In de motivering van de veroordeling
mag echter niet gesteld worden, dat deze
burger (arts) de medische ethiek heeft
geschonden, omdat hij de wet heeft overtreden. Niet de wet bepaalt de medische
ethiek.
Dr. J. Th. H. Grond, chirurg.
P. Holthuis, Oogarts.
Dr. J. H. van Bolhuis, kinderarts.
B. E. de Groot, chirurg.
P. J. Crol, K.N.O.-Arts.
A. H. Pekelharing, Arts.

VARIA
Geinstalleerd is de ,,Voorlichtingscommissie Roken-Jeugd", commissie van de
Stichting ,,Landelijke Organisatie voor de
Kankerbestrijding". Deze commissie voor
de voorlichting van de jeugd omtrent de

gevaren verbonden aan het roken is zodanig samengesteld dat in beginsel, daarin vertegenwoordigd zijn die sectoren
van de samenleving, welke in de eerste
plaats bij het probleem roken-jeugd zijn
betrokken en waarvan door de representanten door h u n positieve instelling zal
kunnen worden bijgedragen het gestelde
doel te bereiken. De Commissie zal tot
taak hebben het bestuderen en voorbereiden, zowel in onderling overleg als per
sector, van een positief gerichte voorlichting, telkens aangepast aan de specifieke
belangen van een sector. Her z.g. ,,2e
Rapport Dr. Wester" betreffende de benadering van de jeugd zal als leidraad
dienen bij de besprekingen. In deze commissie wordt de Kon. Mij. Geneeskunst
vertegenwoordigd door Dr. Mr. H. de
Boer.

Elk jaar komt een aantal gevluchte studenten naar Nederland ore, daartoe in
staat gesteld door de Stichting Universitair Asyl Fonds, hun universitaire studie
hier voort te zetten. Deze studenten kunnen natuurlijk niet zonder meer h u n studie voortzetten omdat zij de Nederlandse
taal en de gewoonten niet kennen. Om
hen nu enigszins hiervan op de hoogte
te brengen gaat iedere student eerst een
of twee maanden logeren in een Nederlands gezin, waarvan 66n of meer leden
academisch zijn gevormd.
Steeds weer hebben Nederlandse gezinnen zich bereid verklaard een dezer
studenten enige tijd te herbergen. Het is
niet de opzet dat deze studenten ook in
het gezin lessen in het Nederlands krijgen; daarvoor wordt een leraar gezocht.
Het U.A.F. richt zich thans tot de artsen
met het verzoek zich te willen opgeven
als logeeradres voor een student. In de
loop van de volgende m a a n d zullen er
namelijk weer nieuwe vluchteling-studenten, voor het grootste deel direct afkomstig uit een vluchtelingenkamp, arriveren.
Het Centraal Bureau van het U.A.F.
wacht uw opgave gaarne aan zijn adres:
F. C. Dondersstraat 16, Utrecht, telef.
16514.

In ,,Gezondheidszorg',, maandblad van
het Groene en Witte Kruis, leest men,
dat is opgericht de Stichting Seminarium
voor Praktische Gezondheidszorg. Hierdoor komt een nieuw initiatief tot leven,
waarin Het Groene Kruis en de Stichting
tot bevordering van de opleiding van verplegenden voor leidende functies (uitgaande van de Algemene Ziekenhuizen)
gezamenlijk delen. A a n de ene kant - aldus ,,Gezondheidszorg" - de ziekenhuiswereld, die zich bewust werd dat taken
als stafdocente, directrice en andere niet
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meer behoorlijk kunnen worden vervuid
zonder een goede vooropleiding, aan de
andere kant de sociaal-hygiEnische wereid, die met dezelfde problemen worstelde ten aanzien van leidsters-docente,
stafdocenten van de wijkopleidingen, districtsverpleegsters, verpleegsters in algemene dienst.
Het is nu mogelijk geworden aan al deze functionarissen en eventueel ook later
aan anderen een opleiding te geven, die
een vol jaar zal duren.
Het Seminarium zal nauw geliEerd zijn
aan de Utrechtse Universiteit, waardoor
de studie op universitair niveau komt te
liggen zonder dat een academische graad
kan worden verworven.
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