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Hierbij verschijnt her eerstc Mededeelingenblad van ,,Medisch
Contact" voor gehecl Nederland. Dit blad is dan tevens de voortzetting van hot blad ,,Medisch Contact", dat voor hct bevrijde gebied
rcgclmatig in Eittdhovcn verscheen. Dit was eert vaa de uitingcn
van dc groote aetiviteit, door de eollegae in het Zuiden tent.oongespreid, en die zooveel heeft bijgedragen tot de gezaghebbende plaats,
die her M.C. thans immemt. Wij mogen onze eollcga’s in her Zuiden
wel harteli.jk dank zeggen voor de wijze, waarop zij hun taak hebbmt
vervuld. In her bijzonder de r(’dactie van her ,,Mediseh Contact"
iF, he~ bevrijde gcbied, coll. Dr. A. THa,E,~IA, M. R. v. ALPHEX DE VEEI~
en A. M. Mot)Y, bctuigen wij hier onzen dank en waardecring.
De b(,doeling is ons blad regehnatig om de 14~ dagen te doen
versehijnen. I[et zal a.au alle leden van ,,Mediseh Contact" worden
toegezonden. Het za| eehter kleiner wm omvang zijn dan dit eerstc
hummer. Wetenschappclijke mededcelingen zullen niet worden opgenomen.

L A N D E L I J K E V E R G A D E R I N G VAN H E T MEDISCH CONTACT
op ZATEI/DA(~ 16 en ZONDA(; 17 J U N I 1945
in de Stads-Schouwburg, Lueasbolwerk te Utrecht.

ZATERDAGMIDDAG.
D r i e u u r : Ongedwongen sammlkomst.
F i e f u u r precies: Begin der vergadcring.

AGENDA

1. Openingsrede van den Voorzitter.
2. Bespreking van het gevoerde err te vocren algemeen beleid.
3. Rondvraag.

Tien uur:

ZONDAGMORGEN.

4. Bespreking van de tech~fische uitvoering en het tijdstip der
heroprichting van de Nedectandsche Maatschappij tot bevordering dcr Geneeskunst, cn samenstetling voorloopigc leiding.
5. Commissies van voorlichting vocr de zuivering van her artscnberoep, zoowel plaatselijk als centraal.
6. Financi~n.
7. Diversen:
a. Publicatie teehniek, in verband met communicatie-moeilijkheden.
b. Specialisten-register.
c. N.S.B.-praktijken.
d. Diverse commissies.
e. Korte mededeelingen.
8. Voorloopige voorziening in intercollegiale rechtspraak.
ZONDAGMIDDAG.
2.30 uur:
9. Bespreking Volksgezondheidsplan.
Inleiding van Dr. Cnm J. M. MOL te Etten.
10. Sluiting.
De afgevaardigden worden uitgenoodigd om ter vergadering
mede te brengen:
A~ Een kort finaneieel overzicht.
B. le. Copie~n van openingstoespraken van de eerste openbare
groepsvergadering, en dergelijke.’
2e. Stukken en brieven, die van belang zijn voor de samenstelling
van een historisch overzicht van het M.C..
BEKNOPT ZAKELIJK YERSLAG VAN DE LANDELIJKE
CONFERENTIE van het M.C.,
gehouden op 16 en 17 Juni 1945 te Utrecht.
Opening.
In de openingsrede, waarmede de voorzitt~r van het Centrum,
Dr. J. J. BRUTEL DE LA I:~IVII~RE, de eerste bijeenkomst op Zaterdagmiddag inleidde, werden a]lereerst tot uitdrukking gebraeht de gevoelens van vreugde en dankbaarheid, die deze eerste officieele bijecnkomst begeleidden. Spreker wees op her versehil tusschen de meer
dan drie jaar geleden, eveneens in Utrecht gehouden illegale bijeenkomsten, ten huize van de eollegae Ten Cate, R o m m e en Jansen,
waalbij alles moest worden vermeden, war maar eenigszins de aandacht
op de verzamelplaatsen kon vestigen. Er is eehter ook overeenkomst:
dezelfde kameraadsehappelijke geest, saamhoorigheid, belangstelling
en aetiviteit, die her M.C. door de bezettingsjaren gedragen hebben,

leven ()ok thans onder de aanwezigcn en zij zullen de goede reputaeie,
welke (le aNscnstand thans gcniet, kunnen ovcrdragen op de nieuwe
Maatsehappij tot bevordering d(:r Genecskunst en door middel van
haar, belangrijke (liens~en kmmen bewijzen bij den wederopbouw van
~)ns land.
Spreker herdaeht vervolgens de vole eollegae, die het gelukkig
einde van den oorlog niet hebben mogen aansehouwen, die door de
komst van de Duitsehers, den dood werden ingedreven, ofdezen vonden
in gevangenissen en eoneentratiekampen, door de hand van sluipmoordenaars, of die werden neergeknald door het vuurpeleton. Op
verzoek van den voorzitter verhieven de aanwezigen zieh eelfige
oogenblikken van hun zetels om in stille a a n d a e h t err rouw de gevallenen te herdenken.
Bij het vermelden van eenige persoonlijke M.C.-erwringen, door
spreker opgedaan bij menigvuldige reizen door her geheele land, vond
h.ij gelegenheid bijzonderen dank te brengen ann de eehtgenooten
van de vele eollegae, met wie hij iIt eontaet kwam. Veel gewaardeerde
vriendsehapsbetrekkingen zijn uit her werk voorggekomem
Ten aanzien van her, ontstaan van bet M.C., heeft de voorzitter
in een van de eerste vergaderingen na de bevrijding, gezegd, dat het
M.C. was geboren in het 8tationsrestaurant te Zutphen, waar Roorda,
Eeftinek Sehattenkerk en spreker warert samengekomen; maar dit
bleek een onjuiste voorstelling van den gartg van zaken. Bij die gelegenheid is bet M.C. niet gcboren, maar gedoopt. H e t ontstond op
meer versehillende plaatsen en dankte zijn ontstaan aan de samenwerking van voornamelijk twee faetoren: le. de aetiviteit en het
initiatief wm artsen, die het ingrijpen van de Duitsehers in onze interne
-mngelegenheden niet namen en 2e. aan het inzieht, dat gezamenlijk
optreden de ;~bsolute voorwaarde was voor sueees. Zoo werd het
M.C. op verseheidene plaa~sen als afzonderlijke kernen van verzet
geboren en deze vereenigdelt zieh in eenige maanden tot ~ n , de groote
meerderheid der artsen omspannende organisatie. Een ongekende solidariteit was opgebloeid, zooms Roorda destijds sehreef bij de agenda
vav de eerste landelijke eonferentie. Die solidariteit werd niet door de
u
van het M.C. gewekt, maar zij ontstond spontaan, en
berust" op de eensgezindheid in het afwijzen van de Nationaal-Soeialistisehc ideologic en op de algemeell aanwezige mlti-Duitsehe gevoelens.
De verdienste van her M.C. was deze eensgezindheid te hebben
georganiseerd tot solidariteit en deze welbewust tot fundament te
hebben gemaakt van her verzet.
Deze solidariteil:, waarnaar vele jaren zonder sueees was gestreet’d, maar die desondanks tot de vrome wensehen bleef behooren
en die mt ineens den aresen als een kostbaar gesehenk in den sehoot
werd gcworpen, onderwierp de voorzitter dan aan een nadere besehouwing. Her moge juist zijn, dat zij berustte op eensgezinde
afwijzing van de Nat.-Soe. ideologic e n ’ d e anti-Duitsehe stemming,
toeh dient me~t er zieh rekensehap van te geven, dat de banden, die
de artsen hebben vereenigd, niet alleen van zeer versehillenden aard
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waren, maar bovendien op zeer uiteen[oopertde motieven berustlen.
In nadere besehouwingen over her wezert van de solidaritcit, zet de
voorzitter uiteen, dat zij een middel is en niet een doel op zichzclf.
Bestrijdt men haar door haar te kwalif~ceeren als instrument van
macht, dan moet men bedenken, dat de kracht van de solidariteit
niet uitsluitend berust op de mogelijkheid haar door massabeweging
in den vorm van geweld nan te wenden, maar dat de massa ook kan
worden gebruikt om inziehten met meer kans op sueces ingang te
doen vinden, dan wanneer deze door d~n of enkele individuen worden
voorgedragen. Zij krijgt dan de beteekenis van publieke opinie, ann
welke een zeer groote en door niemand afgekeurde waarde wordt
toegekead. In onze maatsehappij is solidair optreden, ondanks het
maehtselement, dat er nan gebonden is, zeker toelaatbaar in den
dienst eener reehtvaardige zaak.
Zal de artsenorganisatie in de toekomst haar saamhoorigheid
weten te bewaren? H e t antwoord op deze vraag zal waarsehijnlijk
beslissend zijn voor de maatsehappelijke positie, die de arts in de
naaste toekomst zal innemen. Aangezien solidariteit een middel is
tot her nastreven van een doel, moet derhalve als voorwaarde worden
gezien een doel dat door allen als zoodanig wordt erkend. H e t doel
moet zoo sterke aantrekkingskraeht hebben, dat deze kraehtiger
drijfveeren oproept dan die, welke tot ten individualistisehe reaetiewijze aanzetten. Spreker is van meening, dat her streven naar een
hoog peil van beroepsuitoefening, het verwijderen der hierin storende
faetoren - - in welk verband hij de onbevredigende positie der fondsartsen noemt - - voldoende ide~ele waarde bezit om kraehtige gevoelsbindingen op te roepen, hetgeen van een actie voor uitsluitend ot in
hoofdzaak materieele belangen niet mag wooden verwacht. H e t is
daorom gewenscht dit onderwerp in de afdeelingen ann de orde te
stellen, teneinde te bereiken, dat het den artsen helder voor oogen
staat, welke waarden op het spel staan en d a t deze zoo groote beteekenis hebben, dat een solidaire houding niet slechts aangewezen,
maar noodzakelijk is.
Ann het einde van zijn besehouwingen zegt de voorzitter, d a t
hij niet kon ingaan op de wijze, waarop het instrument der solidariteit
moet worden gehanteerd. H e t orgaan, dat dit werktuig in werking
stelde, was in den bezettingstijd het Centrum met de D.V.M.’s. Noodgedwongen moest dit Centrum een vrij sterk autoritaire werkwijze
toepassen, maar erkend moet worden, dat het daardoor een meer
effectief gebruik heeft kunnen maken van de solidariteit, dan bij een
meer democratische werkwijze her geval zou zijn geweest.
W i j zijn hier bijeert om den democratisehen bestuursvorm te
herstellen en dit heeft de voile instemming van het Centrum. Niettemin
moeten wij ons de opgedane ervaringen ten nutte inaken voor het
verkrijgen van een effeetief werkend bestuursapparaat nan het hoofd
van onze nieuwe Maatsehappij. De demoeratisehe beginselen zullen tot
uitdrukking moeten komen in de wijze, waarop dit bestuur zal worden
gekozen en waarop het verantwoording zal hebben te doen van het

gcvoerde beleid, maar anderzijds zullen deze beginselen daar halt
dienen tc houden, waar zij belemmerend zouden gaan werken op de
eft’iei~Jttie van her bestuur. Anders gezegd, de artsen zullen aan dit
bcstnur een groote uitvoerende maeht moeten toekmmen, teneinde
her in staat te stellen op de incest kraehtige wijze het werktuig te
hanteeren, dat wij allen gezamenlijk dit bestuur zullen overhandigen,
t.w. onzc loyale medewerking, bet prijsgeven van onze individualistisehe reaetiewijze op elk gebied, waarop de artsen gezamenlijk mocten
optreden, en her algemeene vertrouwen.

Algemeen Beleid.
Na de rode van den voorzitter wordt overgegaan tot bcspreking
van hct gevocrde en te voeren algemeen beleid. Ter inleiding declt de
voorzitter mede, dat het Centrum nog zoolang in functie denkt te
blijven, als noodig is ter voorbereiding van een nieuwe algemcene
vergadering, welke een voorloopig hooMbestuur zal kunnen kie~en.
In het algemeen aeht her Centrum het van belang zoo snel mogelijk
te komen tot de opriehting van een nieuwe Maatschappij tot bevordering der Genceskunst.
Door verschillende sprekers wordt hulde gebracht voor het
krachtige en vooruitziende beleid, dat bet Centrum in de oorlogsjaren
gevoerd heeft en namens tal van afdeelingen wordt volledig vertrouwen
in de leiding van het Centrum uitgesproken. EEI.’TINCK SCIIATTENKERK
en DE S x o o knoopen hieraan vast den wensch, dat her Centrum rootloopig de leiding zal blijven houdcn, zij her dan ook wellicht aangevuld
met eenige vertegenwoofdigers uit verder afgelegen provincies. Zij
achten dit asnblijvcn gewenscht met her oog op het vertrouwen, dat
hot Centrum onder de art,sen en daarbuiten genict, den vcrwarden
toestand waarin ons land nog verkeert, de moeilijkheden, verbonden
aan de heropriehting van de Maatsehappij, de gebrekkige eommunie,qtiemiddelen, enz..
BoRs’r wijst op versehillende moeilijkheden, waarvoor het Centrum
zieh gesteld ziet. Reeksen vragen om advies inzake zuivering bij
allerlei instellingen en vereenigingen, inzake toelating voor nieuwe
vereenigingen of vereenigingen, die worden her-opgerieht, bereiken her
Centrum. In den oorlog was de eenige weg, dat het Centrum de artsen
zooveel mogelijk leiding guf, m~ar nu de vrijheid van diseussie en
gesehrift weer hersteld is, is her de vraag, of het juist zou zijn, dat het
Centrum dergelijke riehtlijnen geeft. Spreker vraagt daarover her
oordeeI van de vergadering.
Door verschillende a/gevaardigden wordt betoogd, dat het Centrum
aangewczen is om in dezen leiding te geven, daar het gewenseht is dat
men tot een gelijkluidende gedragslijn in al deze kwesties komt.
Yerschillende sprekers zien in een onderwerp als dit een argument
temeer voor het aanblijven van het Centrum en wcl, omdat van een
op korten termijn en op demoeratisehe wijze gevormde nieuwe Maatsehappij dergelijke riehtlijnen niet verwacht kunnen worden.
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Door SNELLEN wordt naar voren gebracht, dat de gezamenlijke
artsen zieh over tal van problemen zullen moeten uitspreken en daarom
kan spreker zieh voorstellen, dat het Centrum, dat in oorlogstijd
reeds aarzelde om zieh te begeven op paden, waar het m~ende geen
opdraeht te hebben, behoefte gevoelt aan eee duidelijk ma~tdaat.
Hij hoopt, dat binnen den kortst mogelijken tijd, welke ~edelijkerwijs
noodig is, wordt overgegaan tot opriehting van een nieuwe Maatseha ppij,
m e t aan her hoofd een bestuur met eert duidelijk m a n d a a t ; tevens
hoopt spreker, dat daarin het Centrum dan weer in den een of anderen
vorm te voorsehijn zal komen. Van groot belang aehL spreker het,
dat gehandhaafd blijft de huidige toestand, waarbij bet Nederlandsehe
yolk de artsen heeft leeren zien als mensehen, die niet alleen door
hun .beroep een nauw verband met hun pati~nten onderhouden, m a a r
die ook deel hebben aan het algemeene volksbelang err die dit belang
vooropstellen en in hurl beroep laten refleeteeren.
VAN DER ZWAN aeht de heropriehting van de Maatsehappij van
beteekenis juist, omdat hij het voortbestaan v a n het Centrum zoo
gaarne zeu zien. Daarvoor lijkt hem de weg, dat men zoo spoedig
mogelijk tot een legale organisatie komt.
Als vertegenwoordiger van her Zuiden, doet SP~.CKEN eenige
mededeelingen over het opbouwende werk, dat her M.C. daar in de
afgeloopen maanden in goede saamhoorigheid heeft k u , n e r t verriehten. Elke veer~ien dagen is er, niettegenstaande groote eommunieatiemoeilijkheden, contact tussehen de afgevaardigden geweest. H e t
resultaat van de werkzaamheden van de ingestelde eommissies voor
her ziekenfondswezert en voor de reorgaixisatie van de Maatsehappij,
zal morgen aan de vergadering worden voorgelegd.
Spreker breekt een lans voor het verdeelen van het land in eenige
distrieten, elk bestaande uit enkele provineies. In de distrieten k a n
men gemakkelijk contact ortderhouden en afgevaardigden van deze
distrieten zoudert landelijk de leiding kunnen uitoefenen, t o t d a t de
nieuwe Maatsehappij is opgeriebt. Op deze manier zou de periferie
het beste vertegenwoordigd kunnen wordem
Naar aanleiding van de betoogen om her Centrum err het M.C.
te continueeren, wijst WInAUT op de noodzakelijkheid, te komen tot
een lichaam, dat alle verpliehtingen en reehten van de Maatschappij,
die thans zwemmen, weer opneemt. 0 p dezen praetisehen grond is
spoedige heropriehting van de Maatsehappij alleen reeds noodzakelijk.
HEalNGA besluit de diseussies over dit punt, dat Zondag in meer
conereten vorm aan de orde zal komen, met op tc merken, dat her
in de huidige situatie dikwijls nog heel noodig is duidelijk uit te
stippelen, wat de geestelijke aehtergrortd en de werkelijke bedoeling
van het artsenverzet is geweest. Er zal verzet m o l t e n zija, zoolang,
totdat in Nederland een duidelijke afbakening is gekomen tusschen
war wel en wat niet in oorlogstijd oirbaar is geweest.
Bij de rondvraag was het eerst het woord aa~ vAs ERP TAAL~AN
KIP, die een k|emmend betoog deed op alle artsen, om zooveel mogelijk
hulp t e verleenen aan de collegae in het meest geteisterde gebied vart
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Nederland, den Veluwezoom. Met name werd gevraagd om hulp voor
instrumentarium en vervoermiddelen.
Uit de vergadering werden versehillende suggesties gedaan, welke
bet Centrum nader zal op.derzoeken. De voorzitte2 heeft voorgesteld,
dat ieder in zi.i~ rayon de zaak ter sprake brengg waarbij aan alle
artsen gevraagd dient te worden af te staan, wat zij maar eenigszins
k m m e n missen. Speeiaal zou daarbij gedaeht moeten worden aan
rustende artsen en artsen, die door verandering* van werkkring, een
deel van hun i n s t r u m e n t a r i u m zouden kunnen missen. Er is op aangedrongen, dat huIp spoedig wordt verleend en we], omdat iedere
dag uitstel ernstige nadeelen met zieh medebrengt.
Vervolgens is ter sprake gebraeht hetgeen gedaan zou kunnen
worden om te voorzien in het tekort aan ~erpleegsters,,~ waarbij werd
medegedeeld, dat de geneeskundige inspeetie maatregelen overweegt.
Ook hier werd op spoed aangedrongen.
T.a.v. de moeilijkheden, die zieh voordoen bij bet werven van
artsen voor allerlei doeleinden, deelde WIBAUT mede, dat de behoefte
aan een eentrale instantie op dit terrein reeds geleid heeft tot de
instelling van een ,,militaire cornmissie" door het Centrum, welke
eommissie zal moeten traehten eo6rdineerend en seleeteerend op te
treden, terwijl ook de praktijken van de eollegae, die opgeroepen
worden, besehermd di(nen te worden. Tenslotte zal worden geIraeht
de belangen van de burgerbevolking zoovee] mogelijk veilig te stellen.
Bespreking van het tekort aan arisen leidde tot een volgend punt,
n.1. de artsexamens, en, in verband daarmede, de zuivering van de
universiteiten.
BORST gaf een uitvoerig verslag van de voorbereidingen, die
tijdens de bezetting werden getroffen voor een spoedige en radieale
zuivering van de universiteiten, in welk verband hij er op wees, dat
de houding van het M.G., dat zieh wil houden aan het Zuiveringsbesluit, hier tot een impasse geleid heeft. De groote moeilijkheid is,
dat bet nieuwe Zuiveringsbesluit hog steeds niet is afgekondigd en
daarop strandt iedere poging tot definitieve zuivering.
Gezien het groote belang en de groote urgentie van deze aangelegenheid, wordt een motie voorgesteld, welke in de vergadering
van Zondagmorgen definitief werd vastgesteld, bestemd voor den
Minister van Onderwijs. I n deze motie wordt uitgesproken, dat het
landsbelang eiseht, dat voor de honderden medisehe studenten, die
hun studie be/findigd hebben, zoo spcedig mogelijk de gelegenheid
wordt geopend ore, behalve bij de door den Minister benoemde artsexameneommissie, ()ok aan de universiteiten het artsexamen af t e
leggen; vervolgens dat her gewenseht is, dat de universiteiten gesloten
blijven, totdat een voorloopige zuivering is doorgevoerd, waarbij de
doeenten, die voortdurend hebben meegewerkt aan maatregelen, (lie
voor goede Nederlanders onaanvaardbaar zijn en die bovendien bet
verzet hiertegen ondermijnden, tijdelijk buiten funetie worden gesteld, en de studenten, die de loyMiteitsverklaring teekenden of zieh
in ander opzieht in nationalen zin onjuist gedroegen, voorloopig van
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de insehrijving worden uitgesloten. Op grond hiervan wordt aan den
Minister gevraagd een regeling te treffen, die een voorloopige zuivering
in bedoelden zin binnen twee weken waarborgt, en zoo dit niet mogelijk
is, aan alle universiteiten ten arts-exameneommissie in te stellen
zonder universitaire doeenten.
Aan her einde van de rondvraag heeft HERINGA eeu beroep
gedaan op de aanwezigen, ten behoeve van het tuberculose-sanatorium
voor studenten, waarvoor de plannen thans vasten vorm hebben aangeaomen. Dit sanatorium is bedoeld als een huldeblijk voor de houding
van de studenten in oorlogstijd. H e t Centrum is destijds tot de groep
van de stichters toegetreden en gevraagd wordt ,thans aan alle artsen
een aanvraag om financieelen steun door te geven.
De bijeenkomst van Zondagmorgen wcrdt geopend met bespreking
van de technische uitvoering en her tijdstip van heroprichting van de
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de samenstelling van
de voorloopige leiding.
Door den v~orzitter wordt vooraf velklaard, dat her Centrum
het noodzakelijk acht zoo snel mogelijk tot oprichting van de Maatschappij te komen, waarbij men dient te bedenken, dat de heroprichting
van de Maatschappij en bet continueeren van her Centrum, onderscheiden punten zijn. Wanneer men van meening is, dat het Centrum
ook geschikt is voor het geven van leiding in de toekomsJ, dan is dat
heel wel vcrecnigbaar met een snel]e heroprichting van de Maatschappij. Er dient eehter een college met de leiding te worden belast,
d a t een behoorlijk m a n d a a t heeft. Vervolgens w c r d t e r op gewezen,
d a t bij de zuiverii~g, die her M.C. op eige~ normen toepaste, menschen
kunnen zijn uitgesloten, die overigees ma~tschappelijk volkomen aan~r
zijn, en ook dit is een argument om den huidigen toestand
spoedig te be~indigen.
LEDE~OEn meent, dat her wederom oprichten van de Maatschappij,
overeenkomstig mededeeling No. 1 van het Centrum her voordeel
heeft, d a t de kwestie van de bezittingen van de Maatschappij in orde
kan worden gebracht. Belangrijk acht hij ook, dat voor velen het
gevoel zal ontstaan, dat althans op ons gebied de chaotische toestanden zich bcginnen te ordenen. Daartegenover staat het gevaar,
d a t her dynamisch karakter van de artsenorganisatie’ zal verdwijnen
in een tijd, waarin dit niet gemist kan women. Die tijd kan hog lung
duren; de toestanden zijn hog niet geconsolideerd en de artsen moeten
zich er van bewust blijven, dat zij een roeping hebben tegenover de
samenleving. E r zal een nieuwe Maatschappij moeten komen, maar
door her kiezen van de leiding zal men duidelijk moeten maken, d a t
deze nieuwe Maatschappij zich bewust is van een andere doelstelling,
d.w.z, zij zal naast het behartigen van d e artsenbelangen, haar werk
in dienst van ons yolk moeten stelIen. Wil men den M.C.-strijdgeest
handhaven door her Centrum als hoofdbestuur te kiezen, dan dient
men duidelijk te doen uitkomen, dat men dezen weg op wil.
K o g betoogt, dat men het er over eens is, dat de oude Maatschappij

Met meer ill dezelfde gedaante meet terugkeeren. I t e t reorganisatieplan, dat hot Centrum heeft voorbereid, meet echter rustig in her
geheele hind bestudeerd kunnen w o m e n en daarvoor is meer tijd
noodig dan de genocmdc zes weken. In deze periode dient her Centrum
aan te blijven, waarbij men Met meet verget(m, dat de algemeene
geest van critiek op illegale organisaties zieh nooit tegen her M.C.
heeft gekcerd.
Da~ er praetische moeiiijkhed.en zijn, wanneer her M.C. blijft
voortbestaan en wel t.a.v, de rechten van de Maatschappij, wordt
door van EuP TAAI,MAN KIP erke~M, maar her vertrouwen en her
gezag, dat her M.C. en het Centrmn o p h c t oogenblik genicten, dienen
z.i. zwaarder te wegen.
Waar dc kwestie van her mandaat veer het Centrum de grootste
moeilijkheid vormt, dient spreker een merle in, krachtens welke de
vergadering het Centrmn mandaat verleent, waarbij bet Centrum
zich dan kan am~vullen om tot een evenwichtiger representatie van
het geheele land te komen. N a d a t her Centrum zieh beraden heeft,
zegt de w~orzitter, dat het Centrum toch meent te moeten vasthouden
aan een te houdini verkiezing, waarbij afgevaardigden van het geheele
land, die daartoe zijn aangewezen, worden betrokken en waarbij een
behoorlijke proeedure wordt gevolgd. In aanmerking,nemende, dat
niet alle leden van het Centrum zieh veer de thans te kiezen leiding
besehikbaar kunnen stellen, wordt op deze wijze het best een goede
representatie van het gehcele land bereikt.
Indien de zuivering van het M.C. binnen zes weken voltooid wordt,
kan daarna een landelijke vergadering w o m e n gehouden. De taak
van her nieuwe Centrum zal dan zijn de reorganisatie vm~ de Maatschappij veer te bcrciden en o.a. voorstellcn te doen, omtrent de
criteria veer toetreding tot de Maatschappij.
W[UAUT betoogt, dat hij het niet zoo belangrijk vindt, of men de
nieuwe voorloopige leiding Centrum blijft noemen, mits deze leiding
maar gckozen is, waarop uit de vcrgadering wordt geinterrumpecrd,
d a t men het voorloopig voortbestaan van her Centrum en van het
M.C. juist heel belangrijk vindt. Daarop constateert Wibaut, dat her
in ieder gcval de taak van her nieuwe Centrmn zal zijn te trachten
de rechten en plichten van de oude Maatschappij weer op te nemen.
N a d a t uit de vergadering hog eens is voorgestcld her Centrum
vanda~qg te bestendigen en wel, omdat me~ toch niet al te formeel
meet zijn, merkt HERINC.a hog op, dat de artsen zich kunnen permitteeren, war andere groepen Met kmme~l, nl. zoo spoedig mogelijk
terugkeeren tot een geordenden toestand en wel, omdat aehter de
verzetsbeweging van de artsen de groote meerderheid van de beroepsgenooten seaat.
KltuY’~’ ondersteunt de voorstellen van het Centrum door te
wijzen op her stre, ven, dat leeft in de Noordelijke provincies, nl. terug
te keeren tot her demoeratiseh beginse], ook al hebben de au~oritaire
dingen, (tie gedaan zi.jn, de artsen best voldaan.
Tenslotte stelt VaN Eltp TaAL~AN KIP veer het ,,zoo demoera-

tiseh mogclijke" voorstel van het Centrum, culmincerend in de verkiezing van een nieuw Centrum door afgevaardigdeli van alle afdeelingen, op eeli nieuwe lar~delijke vergadering, te aanvaardeli, waarmede
de vergadering bij acelamatie instemt.
Besloten wordt, dat het Centrum richtlijnen voor a/vaardiging en
candidaatsteUing, alsmede de namen van die leden van het huidige Centrum,
die zich beschikbaar blijven stellen, zal mededeelen.
Tenslotte zegt de voorzitter, dat her Centrum zijn voorstel handhaaft om in de leiding-ad interim, die zal optreden tot de over zes
weken te houden vergadering, op te nemen de drie oud-hoofdbestuursleden, JANSMA, VJ~N VALKENBURG ell WESSEL, met welk voorstel de
vergadering instemt. Deze heeren Iiemen daarop hui~ plaats aan de
bestuurstafel in.
0 m te voorkomen, dat dit verslag al te zeer uitgroeit, wordt;
volstaan met een korte aanduiding van de punteli, die in de ZoncIagmcrgenvergaderilig nog ann de orde kwamen.
Zuivering.
Op de eerste plaats was er dan hog de zuivering en wel in he~
bijzonder de zuivering van her artsenberoep. Medegeder werd, dat her
Centrum er bij de Regeering op heeft aangedrongen de zuivering der
vrije beroepen, in bet bijzonder van her beroep der artsen, wettelijk
te regelen.
Er is op aangedrongen in de wettelijke regeling verschillende
straffen ann te geven. Her werk van de door de Regeering in te stellen
berechtings-colleges dielit te worden voorbereid door her vormen,
districtsgewijze, van commissies van voorlichting, die eigener beweging
en in eigen omgeving nagaan, welke artsen voor deze zuivering in
aanmerking komen, en welke t.z.t, het benoodigde materiaal aan de
officieele instanties kunDen voorleggen. Her Centrum zal een centrale
commissie van voorlichting instellen.
Bij dit punt werd uit de vergadering hog aangedrongen op nadere
richtlijnen voor de interne zuivering van her M.C. en wel, omdat men,
gezien de variatie in de gevallen, meent dat niet met d~n strafmaatregel
kan worden volstaan.
Nog werd medegedeeid, dat her Centrum hoopt binnenkort I~adere
richtlijnen over het probleem van de zuivering in zijn geheel te k u n n e n
voorleggen. Duidelijk werd gemaakt, dat de zuivering van het beroep,
die een zaak is var~ de overheid, een geheel andere zuivering is dan
die van her M.C. en dat de voor de eerstgenoemde zuivering in te
stellen voorlichtingscommissies, niet de t a a k hebben, de gevallen,
waarmede zij zich zulleli bezighouden, te berechten.
Financifin.

Bij de bespreking van de/inancign van het M.C., werd er vanwege
het Centrum op gewezen, dat voor de toekomst ddn van de r o o t 10

naamste verpliehtingen zal zijn te zorgen, dat zij, die sehade hebben
geleden in den nati(malen strijd, en de nabestaanden van hen, die
daarbij gevallen zijn, een zocdanige uitkeering krijgen, dat zij daarvan
met him gezin in den stand van een behoorlijk medicus kunnen leven.
Iiet M.C. zal hierbij werken in overleg ~net de Regeering en de
Stiehting 1940---1945, wier uitkeeringen zoo noodig aangevuld zullen
moeten w()rdet).

Mededeelingenblad.

Besloten werd zoo spoedig mogelijk een veertiendaagsch mededeelingenblad voor dc leden van her M.C. uit te geven. Voor wetensehappelijke artikelen is dit blad niet bedoeld. Wil de verzending
behoorlijk verloopen, dan is her noodig, dat zoo spoedig mogclijk aan
het bureau van het M.C., Keizcrsgracht 327 te Amsterdam, bijgewerktc
adreslijsten van alle leden worden toegezonden. Bij de bespreking
wm dit punt vond de voorzitter gelegenhcid zijn groote waardeering
uit te spreken voor her belangrijke wcrk, dat hct Zuiden, ook door hct
uitgeven van een blad, hecft verricht.

Specialistenregister.
Met het voorste] van het Centrum, om zoo spoedig mogelijk
vanwege het M.C. weer de specialisten-registratie-commissie te doen
instellen, ging de vergadering aceoord. Gevraagd werd om suggesties
omtrent perso,~en, die voor het lidmaatsehap van deze eommissie in
aanmerking komen.
SNELLEN dringt aan op cen regeling ten gunste van degenen, die
in de afgeloopen jaren onofficieel zijn opgeleid.

N.S.B.-praktijken.

De kwestie van de N.S.B.-prakt~’ken bleek nog niet opgelost.
Naar aanleiding van overleg met het Centrum, heeft de chef va=
sectie V I I I van het M.G. een regcling voorgesteld, kraehtens we]kr
de Minister van Justitie een commissie van beheer en toezicht vom
deze praktijken zou instellen. Uit de inkomsten van de praktijk, beheerd door de bedoelde commissie, zouden de waarneming en he!
onderhoud van het gezin betaald moeten worden. Over deze regeling
die practiseh niet uitvoerbaa.r wordt geacht, zal het Centrum nade~
overleg p]egen. Gevraagd is her Centrum op de hoogte te houden
wanneer zieh plaatselijk rnoeilijkheden voordoen.

Joodsche artsen.

Bij dit p u a t is tevens gesproken over de regeling voor Joodseh(
artsetz. Toegezcgd is, dat in het mededeelingenblad hieromtrcn;
nadere richtlijncn zullen worden gepubliceerd. Medegedeeld is, dat &
in Amsterdam ingestelde commissie wel bereid zal zijn ook voor ander~
plaatsen advies te gevcn. Voor de grootere plaatsen is geadviscerd eel
eigen commissie in te stellen. Vanwege het Ccntrum is voorgesteld
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in afwaehting van maatregelen van de Regeering, Joodscheeollegae,
uit de M.C.-kas te steunen. Worden voor deze kwestie plaatsclijke
commissies ingesteld, dan kunnen deze zich bijv. ook bezighoudeit
met de belangen van gedwongen ge~vacueerden.
Naar aanleiding van de instelling van commissies voor hulp aa~
artsen, die hun goederen zijn kwijtgeraakt, is cr vanwege het Centrum
op aangedrongen deze urgente aangelegenheid zooveel mogclijk in alle
plaatsen ter hand te nemen, hetgeen Wederom aanleiding werd t o t
een gedachtenwisseling over den meest doelmatigen vorm van hulp.
Aan de vergadering is gcvraagd, hoe men stond tegenover her
Politiezieken[onds; d~t, naar aanlciding van het feit, dat men in her
Zuiderz het contact met dit fonds heeft verbroken. Hoewel blijkt,
dat men in Utrecht practische bezwaren heeft tegen h e t verbreken
van het contact, is het standpun~ van de vergadering, dat verbintenis~en met dit na Mei 19~0 ingestelde fonds niet gehandhaafd k u n n c n
worden, o m d a t het in strijd is m e t de verlangens, die de artsen t.o.v.
de ziekenfondsen hebben. Tenslotte blijkt er nog een ,,Krankenkasse"
te bestaan. Rondgegeven zal worden, d a t e r geen pati~nten m e e t
voor rekening van dit instituut kunnen worden behandeld, terwijl
de oude rekeningen dienen te worden voldaan. In sommige strekeil
blijkt men vorderingen te moeten indienen bij den Rand van Arbeid.
N a d a t nog eenige ondergeschikte punten behandeld zijn, wordL
de morgenbijeenkomst gesloten.
Intercollegiale reehtspraak.
I n de vergadering van Zondagm~dd~g wordt allereerst aan de
orde gesteld het treffen van een voorloopige voorziening voor de
intercollegiale rechtspraak. H e t Centrum stelt voor, dat het M.C. in
de gebieden, waar vroeger afdeelingsraden bestonden, commissie~
voor intercollegiale reehtspraak instelt. Moet een geschil, waarbij nietM.C.-leden zijn betrokken, worden behandeld, dan zal her niet-M.C.-lid
tevoren moeten verklaren zieh aan de uitspraak van de commissie
te onderwerpen. Daarop kan een zekere pressie worden uitgeoefend.
De bedoeling is, dat de voorloopige plaatselijke commissies door de
M.C.-leden worden gekozen. Her Centrum zal een raad van beroep
instellen. 0 o k bier zulleit suggesties voor de benoeming van ]eden
in dezen raad welkom zijn. Deze voorstellen worden goedgekeurd.
Hierop werd het woord gegeven aan Dr. MOL voor zijn inleiding

Organisatie-plan Volksgezondheid.

ORGAMSATIE-PLAN V00R DE VOLKSGEZONDHEID
H e t voorrecht van een half jaar vroegere bevrijding gaf de M.C.afdeelingen in de zuidelijke provinci~n, gelegenheid tot bestudeeren
van organisatie-vraagstukken en tot het voorbereiden van plannen, die,
met het oog op de sttuatie in her ziekenfonds en met her oog op een
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zoo spoedig mogelijke reeonstruetie van onze ontwriehte samenleving
die immers met Volksgezondheid moet beginnen - - van de grootste
urgentie geaeht werd.
In elk geval wilde her Zuiden niet met ledige handen staan bij
de eerste ontmoeting met her Noordelijk M.C.. De intussehen ondervonden belangstelling voor deze plannen, eerst bij het M.C. uit het
Oosten en later met her Westen in den boezem van het eentraal M.C.,
wettigden de hoop, dat de diseussies, waartoe de landdag de gelegenheid opende, vruehtbaar zullen zijn en zelfs een grooten stap nader
zullen brengen tot her doel. H e t in her eentrum gezamenlijk reeds
bereikte standpunt, werd vastgelegd in een nora, die hieraehter is toegevoegd, en die als basis kan dienen voor verdere onderhandeling en
uitwerking.
Ter inleiding moet ik beginnen met vast te stellen, dat, hoe hoog
ook de idealen van bet medisch beroep de eeuwen door geweest zijn
en hoe toegewijd de beoefenaren van dat beroep hun t a a k ook hebben
vervuld, het niet kan worden ontkend, dat tot nu toe bij velen
hunner een haast exelusief, althans overwegend curatieve instelling
bestaan heeft. Een instelling, die niet geheel beantwoordde aan de plaats,
die zij hadden in te nemen en aan de taak, die zij h’adden te vervullen ten opziehte van de voorzieningen, die intussehen noodig geaeht en georganiseerd werden op her, zoo zeer her curatieve rakend,
maar veel breedere en wijdsehere terrein der preventie en der sociale
hygiene.
Tot nadeel van een harmonisehe ontwikkeling van de, deze drie
gebieden omvattende maatsehappelijke gezondheidszorg, en ook tot
nadeel van hen zelf en hun oflieium, eoneentreerden zij hun belangstelling op bet ziekenfondswezen, dat voor medieus en patient zeer
belangrijke ide~ele en materieele belangen in steeds toenemende mate
behartigde en daardoor meet en meet gezien werd als het middelpunt,
ook van een maatsehappelijk zorgen en streven.
H e t is wellieht goed geweest, dat de 5 oorlogsjaren oorzaak waren
dat de ziekenfonds-strijd, die nog steeds brandde op 10 Mei 1940, tot
een inzinking kwam en de beroering, die een ,,ziekenfonds-besluit"
in een normalen tijd teweeg gebraeht zou hebben, nu wegdeinde in
de woeling van den oorlog.
Feit is in elk geval, dat de oorlogsjaren een kraehtigen stoot
hebben gegeven aan de soeiale instelling der rnediei, in de riehting
waarin deze zieh reeds voordien aan her evolueeren was, doch nog
in onvold,’~ende mate en niet genoeg algemeen tot effect was gekomen.
Ik aeht bet dan ook een verheugende gewaarwording, dat dezelfde
medici, die in de aehter ons liggende jaren van verdrukking en verkraehting in verzet en illegaliteit de harde koppen bij elkaar staken,
thans de wijze hoofden tot peinzen zetten over vragen van opbouw
en organisatie, om ook nu weder als eersten de gemeensehap voor te
gaan op een landdag, welke dezelfde kracht en hetzelfde wijze beleid
moge demonstreeren.
In de besprekingen, die sinds de bevrijding van her Zuiden
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geregeld plaats hadden in de diverse seeties en commissies van het
M.C., is duidelijk naar voren gekomen:
dat de gezondheidszorg in de eerste plaats een medisch-sociale
aangelegenheid is ;
dat de gezamenlijke artsen hun taak, hun rechten cn ook wel
degelijk hun plichten hebben t.o.v, hun pati~nten, hun gezinnen
en de gemeenschap en dat ook in her particuliere werk het
samengaan van curatieve cn preventieve zorg een vanzelfsprekendheid dient te zijn;
dat alle betrokken partijen, n.1. de organisaties van de medici en
hun neven-beroepen, van de overheid en van het particuliere
initiatief, tot een georganiseerd contact moeten komen om deze
gemeenschapstaak samen te vervullen;
dat dit inzicht tot uitdrukking moet komen in een zoodanige
ordening van de gezondheidszorg, dat deze wederkeerige belangen
van pati~nten, beroepen en gemeenschap als vanzelf worden
gediend in een zoodanige co6rdinatie van het werk, dat dit tot
een zoo hoog mogelijk Imttig effect g e b r a c h t wordt.
Dit inzieht domineerde zoozeer de visie, ook op het ziekenfondsvraagstuk, dat de gezamenlijke M.C.-districtseommissies, die zich
hiermede bezig hielden, in het begin v a n dit jaar als hun meening
vaststelden, dat dit vraagstuk niet kan worden opgelost zonder het te
bezien in het complex van vraagstukken dat de organisatie van de
geheele volksgezondheid omvat, omdat deze problemen in elkaar
verweven zijn door den fouten groei van het ziekenfondswezen eenerzijds, en door de seheeve ontwikkeling van de gezondheidszorg anderzijds.
Zoo groeide het inzieht, dat het ziekenfondswezen moet worden
los g e m a a k t uit deze verknoopte positie ~en dat het zijn eigen en
ge~igende plaats moet krijgcn in de nieuwe organisatie van de gezondheidszorg, waarin het op een nader te overleggen wijze zijn functie
moet vervullen, m a a r dan weggehaald uit de sfeer van strijd om particuliere en groepsbelangen, waardoor het eigenlijke doel vertroebeld wordt.
Toen het Zuiden dit standpunt bepaald had, zag het er geen hell
in opnieuw te gaan doktoren aan al deze details, die al tientallen
jarenlang strijdpunten geweest waren en waarvoor geen oplossing te
vinden scheen. Temeer nu pas nog her welovcrwogen en gedegen rapport
Snellen--v. d Mandele in her Noorden was versehenen en h. i. n6ch
dit, n6ch eenig ander voorstel tot regeling, evenmin als de pogingen
der regeering, die reeds 10 wetsontwerpen deponeerde in de arehieven
van het Ministerie, kans van slagen zou hebben, zoolang het ziekenfonds niet zijn juiste plaats en .functie kreeg in de organisatie van
de gezondheidszorg.
Het ziekenfonds is nu eenmaal aan zijn oorspronkelijken opzet
ontgroeid en van eenvoudig goedbedoelde instelling, een financieel
machtig apparaat geworden met een invloed, die ver reikt buiten de
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aanvankelijke doelstelling. H e t moet worden teruggebraeht tot zijn
eigenlijk wezen, nl. een verzekerings-teehniseh administratiefinstituut,
waardoor ieder, die niet in staat is zelf de mediseh-pharmaeeutisehe
voorzieningen te betalen die hij noodig heeft, daarover kan besehikken
op alle tijden en in alle omstandigheden.
Om de plaats te bepalen van dit instituut in de organisatie van
de Volksgezondheid, is het noodig eerst een organisatieplan op te
stellen, dat, de volledige gezondheidszorg omvat. Dit is ook om andere
redenen noodig; de tijd is er rijp voor; het is hoog tijd namelijk,
dat de mediei bet eindelijk eens w o m e n over wat voor de naaste en
verdere toekomst noodig is op dit terrein, en dat zij daarop hun gezamenlijken reehtmatigen invloed als deskundigen doen gelden. In de
eerstvolgende maanden, wellieht weken, zal immers moeten worden
beslist over een nieuwe ordening op allerlei gebieden van het maatsehappelijk en soeiaal-eeonomiseh leven en zullen de lijnen voor een verdere
toekomst moeten worden uitgestippeld. In dit kader mag niet ontbreken een ordening op het vo!ledige gebied r a n ’ d e Volksgezondheid,
die reeds lange jaren, ook voor den oorlog, als een noodzakelijkheid
werd gezien en bepleit en die ’X fortiori nu moet worden geregeld;
niet uit zueht naar vernieuwing, maar uit de overtuiging, dat alleen
een liehamelijk en geestelijk gezond yolk in staat zal zijn het ontzaglijk werk van den wederopbouw tot stand te brengen.
Wij staan op dit gebied voor geweldige problemen en er zijn
groote ealamiteiten; de oorlog met zijn nasleep heeft onafzienbare
sehade berokkend aan onze volksgezondheid. Daarom moet bij alle
plannen voor den materieelen en maatsehappelijken wederopbouw, de
Volkszondheid prioriteit krijgen.
Er moet komen een Nationaal Volksgezondheidsplan. Daarvoor
is noodig, dat men de organisatie sehept, die het werk kan overzien
en opvangen en het apparaat, dat het kan uitvoeren. Er moet komen
een Centraal Gezondheidsorgaan, waarin geeombineerd worden alle
organen, die tot nu toe de volksgezondheid hebben behartigd in 66n
van haar fazen van preventieve zorg en curatieve zorg (ook die in
inriehtingen) en waarin worden bijeengebraeht al degenen, die daarin
als deskundigen een taak hebben.
Bij de samenstelling van dat eentrale orgaan worde rekening gehouden met de wijze, waarop zieh in oils land de gezondheidszorg
heeft ontwikkeld, n.1. steunend op het prineipe van de zelf-werkzaamheid der volksgemeensehap, door instellingen van het partieuliere
initiatief, onder toezieht en leiding van de Overheid. Dit systeem was
n.1. gebaseerd op her felt, dat in ons land als een doelmatig riehtsnoer werd aanvaard, dat de overheid aan de vrije krachten in de
Maatsehappij dient over te laten wat dezc zelf kmmen en willen doen ;
en op de ervaring, dat juist op het gebied van de soeiale gezondheidszorg, her partieuliere initiatief in ons land steeds een groote rol
heeft gespeeld; een rol, die diep in ons leven verankerd lag en die
haar levenskraeht ontleende aan de geestelijke stroomingen, die in ons
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yolk leven en daardoor in staat zijn her geheele yolk te interesseeren voor een werk, dat de massa bereiken moet.
Op deze wijze is de gezondheidszorg hier tot groote ontwikkeling,
tot groote prestaties en tot een hoog peil ekomen. Zonder twijfel
heeft er aan medegewerkt de gunstige eonjunetuur van grooten welstand, goeden woningbouw, goede voeding- en drinkwatervoorziening
en de geheele welvaart van ons eertijds zoo rijke Vaderland. Maar
toetst men de resultaten aan die van andere eultuur-landen, die
andere systemen toepasten e n meer geld uit openbare kassen ter
besehikking stelden, dan blijkt hoezeer dit Nederlandsehe stelsel zijn
doeltreffendheid heeff bewezen en niet zonder ernstige motieven mag
worden losg61aten.
Wanneer deze resultaten reeds bereikt konden worden in een
periode van ontwikkeling, die alle sporen van de moeilijkheden ell
onvolkomenheid van haar groei vertoont, ook in den organisatie-vorm,
dan mag met reeht verwaeht worden, dat een nieuw te seheppen
organisatie-vorm, waarin deze fouten zijn ge~limineerd en de ktaehten
der samenwerkende orgahisat[es zijn geeo6rdineerd, onderling en met de
overheid, in belangrijk hooger mate hog zal kunnen worden beantwoord
aan de eisehen en de mogelijkheden, die de toekomst stellen zal.
In dit Volksgezondheidsorgaan (wij zutlen dit noemen Centrale
R a a d van Volksgezondheid, Centrale R. Y. V.) moeten dus tot georganiseerde samenwerking k o m e n :
1. De gezamenlijke artsen irt hun organisaties.
2. De nevenberoepen, apothekers, tandartsen en evt. ook paramedisehe beroepen.
3. De vroedvrouwen, verpleegsters, verzorgsters.
4. De ziekenhuis-organisaties, sanatoria, krankzinnigengestiehten,
enz..

5. De organisaties van de preventieve zorg (kruis-vereenigingen
en de speeifieke vereenigingen).
6. De industrieele gezondheidszorgen.
7. Mediseh eontr61e- en keuringsinstituut en nog nader te overleggen instellingen.
8. Vereeniging van Nederlandsehe gemeenten.
9. Eventueel organisaties op gebied van kinderuitzending e.a..
Dit orgaan moet zieh splitsen in afzonder]ijke seeties en onderseeties. Het staat in zijn geheel onder voorzittersehap van een
vertegenwoordiger van her Departement en in geregeld c o n t a c t m e t
de betrokken afdeelingen van het Departement en met het Staatstoezieht.
W a n t dit is war op de tweede plaats in de lijn v a n het Volksgezondheidsplan tot stand dient te worden gebraeht: een goed
geoutilleerd Departement van Volksgezondheid. Wij kunnen er nog op
terug komen, of dit inderdaad een eigen departement moet zijn, dan
wel een afdeeling van een ander departement. Maar in elk geval is
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noodig, dat er een sterk departementaal apparaat komt. H e t moet
worden gesteld onder niet alleen deskundige, maar ook vakkundige
leidmg en worden gedifferentieerd in afdeelingen, welke onder bekwame
leiding staan en over den bijstand van experts op de diverse gebieden
tier soeiale geneeskundige en moderne hygi6ne kunnen besehikken.
H e t moet onder zieh hebben een uitgebreide doeumentatie en
statistiek, alsook een eigen afdeeling Research en in staat zijn de
kraehten aan zieh te trekken, die onze Volksgezondheid vooruit kunnen
helpen. Tussehen dit Departement en het Volksgezondheidsorgaan, resp.
tussehen beide afdeelingen en seeties, moet een georganiseerd contact
bestaan, zoodanig, dat het partieulier initiatief en alles w a t e r omgaat
in de medisehe en soeiaal-hygi~nisehe wereld, in direete verbinding kan
komen met her departement en omgekeerd, zoodat de besehikbare
kraehten en de naar voren komende initiatieven van beide zijden tot
hun waarde komen. Er zal daardoor een sterke mate van overheidsbemoeiingen mogelijk zijn, die ook noodig is, met het oog op een
juiste behartiging van het algemeen welzijn - - de eenige taak van de
Overheid - - die bijzonder in noodtijden, zooals de Volksgezondheid
thans beleeft, wel sterk spreken moet.
0 p deze wijze ontstaat, een georganiseerd contact tussehen de
overheidsinstanties en die van het particuliere initiatief en is deze
samenwerking niet racer, zooals tot nu toe, afhankelijk van toevallige
omstandigheden en van een subsidiestelsel, d a t al even onsystematisch
en onoverzichtelijk is als de geheeleongeordend opgegroeide openbare
gezondheidszorg. Hierdoor zal het ook mogelijk worden in de regionaal
werkende vereenigingen orde en coSrdinatie te brengen en-door een
goed geleide zeggenschap directen invloed uit te oefenen, daar waar
ingrijpen tot nu toe niet mogelijk en helaas al te vaak noodzakelijk is.
Deze Centrale R.V.V. moet zijn provinciale- en ook zijn districtsgeledingen krijgen. In den provincialen raad voor Volksgezondheid
(Prov. R.V.V.) zullen m.m. dezelfde organisaties samenwerken als in
den centralen raad, terwijl in de districts-geledingen de uitvoerende
organen geco6rdineerd worden, die daar in samenwerking met de betrokken gemeenten de districts-gezondheidsdiensten zullen vormen.
Deze districts-gezondheidsdiensten zijn dus de consequente voortzetting naar beneden van her landelijk gecentraliseerde toporgaan en
zijn de organen, waarvan de provinciale R.V.V. zich bedienen om, in
samenbundeling van alle krachten, het werk aan de periferie gedecentraliseerd tot uitvoering te brengen. Zij staan onder toezicht van den
Gem Inspecteur van de Volksgezondheid in de betrokken Provincie.
Er is natuurlijk een volledige uitwerking noodig van deze landelijke
provinciale- en districtsorganisaties, van hun werkwijze, van hun
bevoegdheden, van hun onderlinge verhouding, enz., die ik echter op
dit oogenblik buiten beschouwing wil laten, o m d a t het slechts gaat om
de groote lijnen van een nationaal gezondheidsplan. In dit in groote
lijnen geprojecteerde plan rest ons thans nog de plaats en de functie
te bepalen van het ziekenfondswezen.
Wij zagen, dat in den Centralen R.V.V. slechts zij behooren, die voor
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de uitoefening van hun beroep als deskundigen kunnen worden
beschouwd, alsmede diegenen, die in de uitvoering van de gezondheidszorg een belangrijk aandeel hadden. Tot deze laatsten kunnen worden
gerekend de besturen van ziekenhuizen, kruisvereenigingen, Geneeskundige-diensten en derg.. Natuurlijk denkt men bier ook onmiddellijk
aan de ziekenfondsen.
Toeh is hier een belangrijk verschil. In eigenlijken zin zijn de
ziekenfondsen geen organen met een bepaalde uitvoerende taak in de
gezondheidszorg. Wel zijn zij belangrijk en onmisbaar en het kan niet
worden ontkend, dat, zooms de zaken zieh nu eenmaal hebben ontwikkeld, het ziekenfondswezen w~l een rol daarin gespeeld heeft. Maar
dan moet toeh onmiddellijk worden vastgesteld, dat dit een rolwas,
die niet inhaerent is aan het eigenlijke ziekenfondswezen; integendeel,
o m d a t er geen Volksgezondheidsapparaat bestortd en de Maatsehappij
voor Geneeskunst zelf partij was, werd her ziekenfondsterrein ten
onrechte gebruikt als strijdperk om bela~grijke kwesties, die niets met
her ziekenfonds te maken hadden, b.v. de verhouding arts-patifint,
speeialisten-registratie, enz. daar uit te veehten.
H e t zal de verhoudingen in het ziekenfondswezen zeer ten goede
komen, wanneer dergelijke zaken kunnen worden behandeld in de sfeer
waarin zij thuis hooren, n.1. in het Gezondheidsorgaan. Voor her
eigenlijke ziekenfondswezen is het noodig een eigen or.gaan in het leven
te roepen, waarin alle ziekenfonds-aangelegenheden m engeren zin, in
zooverre deze door de wet ter regeling zijn overgelaten, worden behandeld en waarin de besturen en via hen, de verzekerden, in de
ziekenfondsen gel’egenheid hebben hun belangen te behartigen.
Zij kunnen volledige medezeggensehap hebben in her beheer v a n
dit apparaat, tezamen met de deelnemers en andere belanghebbenden.
Door aan dit apparaat denzelfden organisatie-vorm te geven als aan
her gezondheidsapparaat, n.1. een toporgaan met provineiale en districtsgeledingen, is het mogelijk een wisselwerking tot stand te brengen
tussehen de overeenkomstige geledingen. Onder deze omstandigheden
kan zelfs aan her ziekenfondswezen een vertegenwoordiging gegeven
worden in den R.V.V. en zijn geledingen, om daar algemeene gezondheidsbelangen mede te behartigen.
Op deze wijze kan voorkomen worden, dat de R.V.V. het terrein
zou worden, waarop allerlei ziekenfonds-kwesties worden uitgevoehten
en dat die raad daardoor, evenals vroeger de Maatsehappij tot
bevordering der Geneeskunst, zal worden tot een strijd-organisatie
ter behartiging van vakbelangen. Dit is zoowel een eiseh van de
Volksgezondheid, als van het ziekenfondswezen.
Deze beide organen, de R.V.V. en het finaneieele orgaan, dienen
elk door een wet in her leven te worden ger6epen; die voor her
eerste zou men de Gezondheidswet kunnen noemen, die voor het tweede
de Ziekenfondswet. In deze ziekenfondswet worde alles geregeld wat
voor het ziekenfondswezen van belang is, waarvoor moge verwezen
worden, wat her verzekerings-teehnisehe en administratieve gedeelte
betreft, naar her uitvoerige rapport Snellen--v. d. Mandele.
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Tevens geve deze wet uitbreiding aan bet begrip verplieht verzekerden, in dien zin, dar de voordeelen, die hierdoor geboden worden
aan een bepaald deel van de bevolking, ten goede komen aan de
geheele bevolkingsgroe? die in de termen van het ziekenfonds valt,
dus aan allen wier inkomen ligt beneden de welstandsgrens. Dit is
een eiseh van een q’oede en gelijke geneeskundige verzorging van her
geheele yolk, een c . ’a ook van eeonomie en effieiency, die een einde
m a a k t aan her o.~.h( ,dbare willekeurige instituut van verplieht verzekerden, volgens ~ormen, die niets met de volksgezondheid te maken
hebben en tevens bet einde van een administratieven ehaos.
De te betalen premie kan worden vastgesteld volgens een systeem
van glijdende sehaal; er kan dus rekening worden gehouden met den
welstand, terwijl de medisehe voorziening niet afhankelijk behoeft te
zijn van de daardoor ontstane premieversehillen.
Door deze wettelijke regeling heeft het bestaan van meerdere
ziekenfondsen geen zin meer. Zij zijn uniform geworden en teruggebraeht tot de juiste verhouding, n.1. verzekerings-technisehe administratieve organisaties. De uniformiteit zal vanzelf leiden tot unifieatie.
Het is een kwestie van taetiek of de bestaande ziekenfondsen worden
opgeheven, dan wel geleidelijk zullen verdwijnen binnen een vastgestelden termijn. Omtrent het personeel en de administratieve apparaten
en de teehnisehe en finantieele eontr61e-instellingen moeten natuurlijk
regelingen getroffen worden voor de nieuwe organisatie. Her behoeft
geen betoog, dat een geweldige vereenvoudiging, een groote besparing
tot onmiddellijk gevolg zou zijn. Een besparing, die van een omvang
geacht kan worden, dat naast een reel ruimere verstrekking door de
ziekenflmdsen, het Volksgezondheidsplan daardoor kan worden betaald,
voora! indien de medisehe eontrSle ook zal worden geeentraliseerd.
De hoofdzaak is eehfer voor de deelneraers, d a t hun vertrouwenspositie als arts in het ziekenfonds is veilig gesteld, doordat zieh geen
instantie kan plaatsen tusschen de verhouding arts-patifint en dat
dan ook hun materieele belangen zijn veilig gesteld in het overleg
tussehen verzekerden en deelnemers.
Bovendien blijft binnen deze regeling de mogelijkheid het ziekenfondswezen los te houden van de soeiale verzekeringswetten, wier
maatregelen gerieht zijn op andere dan op gezondheidsbelangen en dit
te houden onder het Departement van golksgezondheid (Afd. V.G.).
Wanneer eenmaal dit finaneieele apparaat bestaat, moet men zieh
afvragen of bet ook niet dienstbaar gemaakt kan worden aan de
overige voorzieningen, die voor de Volksgezondheid noodig zijn, m.n.
die voor de preventieve zorg voor welke tot nu toe in het algemeen
niet de tinanei6n voorhanden waren, die noodig waren om het preventieve werk zoo effiei6nt mogelijk te doen zijn.
Evenzee," als her een eiseh is van algemeen belang, dat ieder
beneden de welstandsgrens verplieht verzekerd is, is het een eiseh van
algemeen belang, dat ieder inwoner van Nederland medehelpt aan her
werk van de volks~ezondheid en althans zijn bijdragen betaalt aan
de kosten daarvan. Dit zou mogelijk zijn door de invoering van een
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gezondheidspremie, uit welke een fonds gevormd wordt, waaruit de

kosten w o m e n betaald van de preventieve maatregelen, die door de
preventieve organe~ van de districtsdiensten w o m e n noodig geacht.
Dit zou groote mogelijkheden openen voor de preventieve geneeskunde
en voor her werk van de districts-diensten. Vanzelfsprckend zou dit
fonds beheerd moeten worden door vertegenwoordigers van de preventieve organen en de leden daarvan. I-Iet financieele apparaat zal dus
bestaan uit 2 fondsen: het zieken/onds en het gezondheids/onds, elk
m e t een eigen beheer.
Dit onderdeel is natuurlijk niet essenheel voor her geheel, maar
m o e t toeh wel gezien w o m e n als een belangrijk onderdeel, o m d a t
alM~n een organisatie hog geen waarborg beteekent voor een nuttig
effect. Daarvoor is het geld nu eenmaal een onmisbare en vaak besIissende factor. Wil de preventieve zorg verder komen dan t o t nu
toe, dan mag deze niet afhankelijk blijven van den welstand van den
betrokkene of van de inzichten van plaatselijke instanties, die zich al
of niet zijn lot aantrekken; om niet te spreken van al of niet georganiseerde bedelarijen, die noodig zijn voor bepaalde voorzieningen
of nooden.
Daarbij behoeft de charitas niet in het gedrang te komen. E r
blijft ruimte genoeg voor daden van particuliere hulp en van georganiseerde liefdadigheid. Alleen mag de volksgezondheid niet .afhankelijk
gesteld worden van toevallige omstandigheden. Even goed als ieder
Nederlander recht heeft op een afdoende curatieve hulp, hee/t het

Nederlandsche yolk in zijn geheel recht op een goed geleide en doorgevoerde preventie. Dit is het belang van ieder en van allen; zonder deze
preventie en de daarvoor benoodigde gelden, verliest een nationaal
gezondheidsplan zijn beteekenis.
Samenvattend kan men dus zeggen, dat op deze wijze bereikt
wordt, dat, naast her gezondheidsorgaan met een uitvoerende t a a k op
alle gebieden van de volksgezondheid, een financieel apparaat staat, op
dezetfde wijze georganiseerd en in staat alle voorzieningen mogelijk te
maken, die in medisch sociaal-hygi~nisch en algemeen hygi~nisch
opzicht noodig zijn.
In deze beide apparaten beschikt de gemeenschap en de overheid
over een orgaan, waardoor her geheele werk van de gezondheidszorg
kan w o m e n uitgevoerd en gefinancierd. De overheid kan dit orgaan
zoodanig aan zich verbinden en er een zoodanig toezicht op uitoefenen,
d a t zij haar verantwoordelijkheid voor een doelmatige w)lksgezondheidszorg volledig gedekt weet en zoo, dat zij de zekerheid heeft, dat
de sommen, die aan de volksgezondheid besteed moeten worden,
doelmatig gebruikt worden.

Hoe dit alles te bereiken?
In de eerste plaats is her noodig, d a t een Departement van Volksgezondheid wordt ingesteld.
Men kan zich op het standpunt stellen, dat her niet aan ons is
over dergelijke kwesties te oordeelen, omdat dat politieke inmenging
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mou beteekenen; maar wij mogen als denkende mensehen toeh onze
meening hebben. Felt is, dat, in zoo goed als alle gepublieeerde en
ontworpen plannen, die noodzaak gevoeld en geuit wordt.
Feit is ook, dat in zoo goed ais alle eultuurlanden een dergelijk
overheidsapparaat bestaat, zonder welk een goed funetioneerende
gezondheidszorg in het huidige staatsbestel trouwens niet wel denkbaar is.
Tegen de meening, dat dit even goed zou kunnen onder de auspiei~n van een departementsajdeeling, moet worden aangevoerd, dat
dit medebrengt alle nadeelen van te zijn uitgerangeerd op een zijlijn
-can een departement en te staan onder dep. funetionarissen, die
eerst weer moeten worden overtuigd van de desiderata en inziehten
-can eelt evt. R.V.V., alvorens er kans bestaat, d a t e r zieh een minister
voor gaat interesseeren - - en de ervaringen in dat opzieht zijn niet
bemoedigend.
D a t brengt het nadeel mede, dat de volksgezondheid de stem
mist die in den Ministerraad en in het Parlement aandaeht vragen
kan over Volksgezondheidszaken en een eigen begrooting in te dienen en
t e verdedigen; dat volksgezondheid den sluitpost vormt op de
begrooting van de soeiale verzekering. Vooral ook waar bet geldt
aangelegenheden, die indirect met volksgezondheid te maken hebben,
als volksvoeding, woning- en stedebouw, onderwijs e.d..
Vooral aehten wij het noodig omdat ,,gouverner e’est pr6voir"
en juist volksgezondheidszorg, preventie plegen beteekent, ook in de
departementale funeties. En het is duidelijk, dat, om op deze bijzondere
terreinen te kunnen voorzien en te kunnen vooruit zien, vakkundigheid, niet in politieken of ambtelijken, maar vooral in medisehhygifinisehen zin onontbeerlijk is.
Pas dan kan verwaeht worden, dat er in een tijd van verarming en dus ook van bezuiniging, die nu komen gaat, gelden besehikbaar gesteld worden voor de uitvoering van dit gezondheidsplan;
geld, voor zaken die geen tastbare rente opbrengen, maar eerder
duurder worden naarmate ze beter funetioneeren; geld, dat men moet
d u r v e n uitgeven als een wissel op de toekomst, met de fierheid van
de Vaderlandsehe leuze d a t ,,de Cost voor de baet uitgaet". Pas dan
kan verwaeht worden dat aan ,,Volksgezondheid" de plaats gewaar,
borgd wordt, die haar in bet geheel van de zorg voor de Volkswelvaart
en vooral ook van den wederopbouw toekomt.

Ten tweede :
W a t betreft het Centrale gezondheidsorgaan, (R.V.V.) ware de
mogelijkheid te overwegen de reeds bestaande eentrale commissie
v a n de volksgezondheid, ingesteld bij Ministerieele Beschikking van
22 Jan. 1945, uit te breiden en o m t e vormen t o t den toekomstigen
Centralen Raad. Deze b e v a t immers reeds de instanties, wier co-ordinatie beoogd wordt, terwijl in her s t a t u u t de mogelijkheden van
verdere uitbreiding en differentiatie zijn opengelaten. H e t M.C. kan
zelf maatregelen nemen om deze suggestie tot uitvoering te brengen.
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Ten derde :

Er moge wel in acht genomen wordcn, dat spoed betracht moet
wordcn.
1. Omdat de situatie in sommige ziekenfondsgebieden uiterst
precair is en ealamiteiten te verwaehten zijn. Dit zou nadeelig
zijn voor de totstandkoming van dit plan, dat zich in een
rustige sfeer dicnt te ontwikkelcn. Daarom moet in her kader
van her gehecle plan aan" de realiseering van de ziekenfondsplannen prioriteit gegeven worden.
2. Met her oog op de plannen, die ook van andcre zijde ongetwijfeld worden voorbereid, is het van her grootste belang
met het M.C. plan door te zetten.
3. Omdat men van geallieerde zijde zoo spoedig mogelijk, d a t is
in den nazomer, in Londen bijeen wil komen ter bespreking
van de Engelsche gezondheidsplannen in het kader van her
Beveridgeplan en daarbij wil overleggen omtrent de volksgezondheidszorg in anderc landen, o.a. ook in Nederland, en
her is gewenseht dat men dan klaar is.
Ten vierde:

H e r is duidelijk, da’t voor de instelling van deze 2 groote instituten
onmiddellijke voorziening vereischt wordt van deskundige en voor
deze bijzondere t a a k bevoegde medici.
Voor een meer soeiale instelling van alle beroepsgroepen - - medici,
verpleegsters, enz. - - moet een algemeene herziening van her hooger
onderwijs en van de vakopleiding voor de nevenberoepen, als eerste
eiseh gesteld worden. Dit is eehter een desideratum, waaraan sleehts
op de langere baan kan beantwoord worden.
De onmiddellijke voorziening in de vereisehte mcdische krachten
kan slechts bereikt worden door de aanvullende instelling van een
academiseh specialisme dat wij tot nu toe niet kenden, doch dat zijn
voorlooper reeds had in de vroegere hygi6nisehe opleiding, die voorzag
in een behoefte, die toen reeds gezien, maar niet. algemcen gevoeld
bleek te wo~flen; zonder twijfel is hct noodig dat deze opleiding ten
spoedigste in herzienen vorm, wordt doorgezet. Dit ,,public health
officer"- sehap is evenzeer noodig voor de ambtelijke funeties als
nuttig en gewenscht voor hen, die de particuliere gczondheidszorg
willen leiden, opdat deze zal kunnen beantwoorden aan de hoogere
eisehen die aan haar gesteld gaan worden.
Ten vij]de :

Bij de voorbereidingen ter voorziening in de deskundige en
specialistisch gevormde krachten, die noodig en onmisbaar zijn om her
gezondheidsapparaat te doen functioneeren, mag niet uit her oog
verloren worden dat de financicele positie van deze functionarissen op
een geheel ander niveau.dient te komen dan t o t nu toe her geval was.
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Wil bercikt worden dat de beste kraehten zieh voor dit allerbelangrijkste cn v a a k zware werk besehikbaar stellen, dan is her noodig
dat her salaris op zulk e(,n peil staat, dat praetiseh de keuze niet
beperkt blijft tot eandidaten, die op eeniR’erlei wijze gelcgenheid hadden
zieh finaneieel onafhankelijl; te maken, hctgeen gecn garantie inhoudt
voor hun bekwaamheid. Ofwel dat her idealisme dat voor dezc funeties
noodig is cn dat hen over de finaneieele bezwaren doer heenstappen,
onafwendbaar gedrukt gaat worden door de materieele zorgen van
elken dag.
Dan moet een zoodanige salarisregeling worden getroffen d a t in
deze medisehe funeties eenzelfde inkomen te bereiken is als in een
normale hnisartsen- of speeialistenpraktijk.
Ook voor de verplegende en andere hulpkraehten, in dienst van
de georganiseerde gezondheidszorg, is een salarisherziening een eerste
vereisehte om uit den noodtoestand te komen, waarin die dienst is
geraakt, en om her peil te kunnen handhaven, dat noodig is om deze
verantwoordelijke funeties in onafhanke]ijkheid te kunnen uitoefenen.
Ten zesde :
Yoor direct is ook noodig, dat op groote schaal een aerie ontplooid
wordt in den zin van Engeland, waar onder de leuze van ,,A battle
for health" een grootschcepsche propaganda gevoerd wordt voor de
Engelsche H e a l t h Planning. Want, maken wij ons geen illusies: deze
opzet zal niet zoo maar vanzelf tot stand komen. Ook in kringen die
her wellicht goed meencn met de volksgezondheid, is men geneigd de
momenteele calamiteit als een voorbijgaand iets te zien en zich’zelf
te sussen met de verwachting, dat het wel goed zal komen. Daar moet
een stoot gegeven worden uit alle sirenes, om her noodsein te geven,
nu niet voor her luchtgevaar, maar voor her reel grootere, waarin onze
volksgezondheid en onzc volkskracht verkeert.
Her is aan her M.C. om op den knop te drukken.
Wanneer, zooals F o r b y her formuleert, Health Planning beteekent
,,her omzetten van de geneeskunde van een beperkte individueele aerie
in con sociale functie met onbeperkte perspectieven", dan kan her M.C.
en de uit haar groeiende Maatschappij haar gezondheidsplan voorhouden
aan de Gemeenschap als ten groot doel, dat haar brengen zal een
alles omvattende gezondheidszorg, die den grondslag vormt voor her
geluk dcr mensehheid.
Her zal er zijn beste kraehten aan kunnen gevcn en met meet
vrueht, nu her onvruchtbare ziekenfondsprobleem de beste krachten
niet langer zal absorbceren. Dan zal de veranderde houding der medici
tegenover de brandende gezondheidsproblemen de oogen openen van
hen, die meenen, dat nog even goed als vroeger over ons en zonder
ons deze zaak geregeld kan worden, om te ontwaren, d a t e r iets is
veranderd in de kringen van de vroeger zoo rustig praktizeerende
geneesheeren. En als her noodig is, moet ervaren worden, dat onze
verzetseenheid hog levend is en blijft, tot bereikt is datgene, waarvoor
(tit betoog den grondslag wil leggen.
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Eerst dan, maar ook niet eerder, zal de strijdbijl kunnen worden
neergelegd, niet om haar te begraven, maar om haar om te smeder~
t o t een ploegschaar voor her kweeken van een rijken oogst.
Discussies.
H e t eerst was her woord aan WIBAUT, die eenige moeilijke punten
in deze kwestie naar voren wenschte tc brengen. De kwesties, waaromtrent overeenstemming met Mol bestond, belicht spreker a~n de hand
van een nota, welke enkcle leden van hot Centrum, re, amen met Mol,
aan de kabinetsformateurs, Sehermerhorn en Drees, hebben overhandigd. Allereerst word daarin gevraagd om instelling v s n eert
D e p a r t e m e n t voor Volksgezondheid. Ook al zijn er in op dit gehied
deskundige kringen bezwaren tegen een dergclijk departement, Loeb.
heeft her Centrum gemecnd, dat de noodzaak w n een meet b e w u s t e
zorg voor de zoo ernstig gesehokte volksgezondhe~d her best kott
worden beklemtoond door bet bepleiten van een eigen departement.
Een tweede kwestie, waaromtrent overeensterrming bestond, is
de instelling van een R a a d voor Volksgezondheid, alssehakel tusschen
bet ministerie cn bet op dit gebied zoo sterk ontwikkelde partieulier
initiatief, welke R a a d le. een uitvoelende -en eo6rdineerende taak e~
2e. een adviseerende taak t.o.v, de regeering zou hebben.
De moeilijkheden komen van den kant van het ziekenfondsvraagstuk. Mol heeft er o13 gewezen, dat wij na 20 of misschien wel
50 jaar dokt~ren aan dit vrasgstuk, nog niet g~slaagd zijn in her vinden
van een oplossing. W a a r o m is dat zoo moeilijk? Omdat we hier te
doen hebben met twee partijen: aan den eenen kant de verzekerden,
aan den anderen k a n t de deelnemers, ieder m e t zekere belangen.
Zegt men, d a t bij de verzekerden en bij hen, die namens de verzekerden
optraden, zoo dikwijls andere invloeden een rol speelden, dan direct
m e t de volksgezondheid te maken haddcn, dan is dit volgens sprekcr
sleehts ten deele juist. De woordvoerders van de verzekerden braehten,
ook als zij als politieke groep optraden, eischen naar voren, w a a r v a n
zij wisten, dat deze leefden onder hun menschen. De moeilijkheden,
die wij niet hebben kunnen oplossen, worden in de plannen van MoI
verplaatst van den R a a d voor Volksgezondheid, naar het verzekeringtechnisch apparaat. Daar zullen zij in hun volien omvang naar voren
komen. Medische behandeling en financiering houden noodzakelijk
v e r b a n d met elkaar en daarom zullen in hot vcrzekering-technisch
apparaat de tegenstrijdige belangen hun plaats weer opeischen. D a t zelfde geldt voor het tot stand brengen van een ziekeufondswct.
Mol wil aan de ziekenfondsen een plaats in den R a a d voor Volksgezondheid geven, maar alleen om algemeene gezondheidsbelangen te
bepleiten. Hier doet zich weer de moeilijkheid voor, dat men deze
belangen niet los kan maken van de kosten. Wanneer men het Ziekenfondsvraagstuk direct of indirect in den R.V.V. ter sprske brengt,
zullen de ziekenfondsen" hier een plaats willen innemen en zal deze
niet onbelangrijk kunnen zijn.
Spreker vraagt zich af, waarom her ziekenfondswezen losgemaakt
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zou moeten worden van de soeiale verzekering, wammer het niel
komt tot een afzonderlijk dep~rtement. Een van de argumenten, die
Mol gebruikte, is, dat hij er bezwaar tegen had de mm~sehen verzekerd
te doen zijn van de wieg tot het graf; dit argument raakt eehter volgen s
spreker de kwestie niet.
Tegen de gedaehte, eenzelfde finaneieel apparaat ook dienstbaar
te maken aan de volksgezondheid (preventie) en her ziekenfondswezen, meent spreker te moeten waarsehuwen. Op die manier zou de
ziekenfondskwestie in den Raad weer gaan domineeren en bet is inderdaad beter het ziekenfondswezen een afzonderlijke plaats te geven.
Dat geldt niet alleen voor her staatkundig apparaat, m a a r ook voor
de nieuwe Maatsehappij. Voor dit laatste pleit, dat de artsen in de
volksgezondheid direct ide~ele belangen voorstaan, die eigenlijk tegen
de persoonlijke materieele belangen intjaan. In een zeer voorloopig
ontwerp tot reorganisatie van de Maatsehappij, heeft het Centrum
dan ook getraeht deze dingen zooveel mogelijk te seheiden.
Tenslotte zegt spreker, dat hij uiteraard meer gesproken heeflover de negatieve, dan over de positieve kanten van de zuak. Hel:
positieve ondersehrijft spreker voor 100 % en hij is overtuigd, d a t
deze aangelegenheid behoort tot de meest belangrijke, waarvoor de
artsen zieh in de komende jaren gesteld zullen zien.
In zijn antwoord wij.st MoL. er op, dat Wij de beslissing over de
departement~le organisatie natuurlijk moeten afwaehten. Spreker zou
het eehter van groote beteekenis vinden, wanueer de volksgezondheid
als afzonderlijK belang met een eigen begrooting en een eigen finuneieel
apparaat, door een afzonderlijk minister naar voren gebraebt zou
kunnen worden. Dat heeft hij ook bedoeld met zijn betoog voor de
seheiding van de soeiale verzekering: de voorzieningell op dit gebied
moeten niet afhankelijk worden gemaakt van de algemeene soeiale
verzekering. Bij zijn opmerking over het niet afhankelijk zijn van de
hulp
9
t.o.v, de premie, heeft spreker her oog gehad op een glijdende
sehaal. Wanneer iemand een lagere premie betaalt, dient dit uiet t e
beteekenen, dat hij minder medisehe hulp krijgt. Het belang van
seheiding tussehen her gezondheidsapparaat ei~ het finaneieele apparaat,
onderstreept Mol nogmaals: datgene, waaraan volgens Wibaut de
Maatsehappij is te gronde gegaan, zou in het nieuwe volksgezondheidsapparaat tot nog grootere nadeelen leiden.
DE Sxoo zegt, dat hij met enkele anderen eenige jaren aan deze
zelfde kwestie heeft gewerkt en hij is er van overtuigd, dat de grondgedaehten van Mol eigenlijk volkomen overeenstemmen met degenen,
waarvan spreker en zijn medewerkers uitgingen. Sleehts hebben zij
de zaak meer uitgewerkt aan de periferie. Spreker betoogt, dat gezondheidszorg gemeensehapszorg is. De finanei~n mogen in dezen geen
rol spelen. De geheele gezondsheidzorg moet op pooten gezet worden,
want georganiseerde gezondheidszorg kenden wij in ons land nog niet.
Alle mogelijke instanties bemoeiden zieh er mee, m a a r de algemeene
organisatie ontbrak. Met de gedachte, her ziekenfondswezen in her
groote geheel een bepaalde taak toe te wijzen, hoofdzake!ijk die van
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verzekering-teehnisch apparaat, gnat spreker volkomen aeeoord. De
tank van de overheid, die geadviseerd moet worden door deskundigen,
zal ziju de particuliere inste]lingen toe te wijzen wat zij te doen hebben
ca daarop contr61e uit te oefenen. Bij alle waardeering voor het
partieulier initiatief, moet men toeh erkemmn, dat de zaak dringeitd
reglementeering behoeft. Spreker heeft bij zijn plannen een seheidingslijn getrokken tussehen de algemeene gezondheidszorg, die voornamelijk preventief zou zijn en de individueele gezondheidszorg. Bij
deze laatste komt men tereeht bij bet ziekenfondswezen en dan vanzelf
bij artsen, apothekers enz. en hun organisaties, die in het geheel geeo6rdineerd zullen moeten worden.
Dit laatste punt geeft HER~-GA aanleiding te betoogen, dat de
artsen zieh niet moeten late11 co6rdineeren op een wijze, die dreigt
tekort te doen ann hun vrijheid. De artsenmaatsehappij dient volledige
vrijheid te behouden tegenover de overheid. Ook verplieht lidmaatsehap dient te worden afgewezen. Vervolgens heeft spreker met bevreemding telkens de tegenstelling hooren gebruiken tussehen bet
nemen van algemeet~e preventieve maatregelen en de individueele
hulp door den arts aan bet individu gegeven. Spreker had altijd de
meening, dat ook de individueele huisarts een belangrijke preventieve
tank in her gezin vervult.
Onbesproken is gebleven de preeaire positie, waarin de huisarts zieh
door de toestanden in het ziekenfondswezen bevindt: overbelasting
met administratieve maatregelen en teveel pati6nten, waardoor van
de preventieve zorg dikwijls weinig tereeht komt.
De stelligg, dat de ziekenfondsen niet in den gezondheidsraad
thuis hooren, kan spreker niet ondersehrijven : ziet men ze als uitingen
van persoonlijk initiatief, gerieht op een zoo goed mogelijke verzorging van euratieve en preventieve hulp, dan hooren zij er wel
degelijk onder.
I-hLLEN meent, dat alle ortsen in de toekomst zullen moeten
staan onder jurisdietie van de Maatsehappij, evenwel zonder dat t o t
verplieht lidmaatsehap wordt overgegaan. Daarvoor zou een wettelijke
gror~dslag noodig zijn. Vervolgens is het niet voidoende, dat de artsen
vertegenwoordigd zijn in den R a a d voor Volksgezondheid. De Maatsehappij moet zelf een apparaat in het leven roepen, dat voortdurend
aetief blijft op het gebied van de gezondheidszorg. TegenGver het
betoog van de Shoo dient te worden vastgesteld, dat de gezondheidszorg geen overheidszorg moet zijn, maar gezinszorg, al dient de overheid
die zorg binnen ieders bereik te brengen.
SNELLEN verheugt er zich over, dat een onderwerp als dit hier
nan de orde gesteld is. tIij betreurt her, dat de ziekenfondseommissie
niet in dezen gekend is, zoodat de zaak ook van den kant van de eommissie belieht had kunnen wordem Met Mol eI1 Wibaut is spreker
bet voor het grootste deel eens. De gedaehte, dat het fonds een
apparaat is in dienst van de volksgezondheid, dat losffemaakt moet
worden van alle andere invloeden, is even aannemelijk als de gedaehte,
dat men het ziekenfondsvraagstuk losmaakt varL het gezondheidsplan,
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niet omdat dit laatste prineipieel noodig zou zijn, maar o m d a t men
praetiseh op die manier her gezondheidsplan her best tot stand zal
kunnen brengen. Is eemnaal het ziekenfondswezen op de juiste leest
gesehoeid, dan zullen er tal van redenen zijn, om her door Mol voolgestelde contact met her volksgezondheidsapparaat tot stand te
brengen. Er zullen nn eenmaal, speeiaal in her toporgaan voor de
ziekenfondsen, tal vail kwesties aan de orde komen, die betrekking
hebben op de gezondheidszcrg, terwijl het hier bedoelde eontaet ook
tot uitdrukking kan brengen, dat overwegingen van volksgezondheid
den voorrang hebben boven overwegingen van soeiale verzekeling.
Door D u ~ o l s wordt nog eens beklemtoond, dat het een grool;
voordeel zou zijn, wanneer alle moeilijkheden en ruzies van her fondswezen eindelijk hun oplossing zouden vinden, doordat er een goed
werkend ziekenfondsapparaat met een juiste opvatting van zijn t a a k
tot stand komt en doordat de artsen reehtszekerheid krijgen.
W~.EBERS meent, dat ddn belangTijk punt duidelijker moet
worden gesteld. Spreker meent nl., dat met uniformiteit de zaak niet
is opgelost, maar dat unifieatie noodzakelijk is. Dit veronderstelt,
dab ook de Maatsehappij het offer brengt haar eigen ziekenfondsen
op te heffen. Vooral voor de euratieve zorg zullen spoedig meer
concrete plannen moeten worden ontworpen. Daarom stelt spreker
voor een kleine eommissie in te stellen, die op korten termijn de
plannen uitwerkt. In die eommissie zouden artsen uit het Oosten,
Zuiden, NoGrden en Westen met iemand uit het Centrum zitting
kunnen hebben.
g r ontwikkelt zieh daarop een gedaehtenwisseling over de vraag,
of deze eommissie al of niet aanstonds, ofalthans op zeer korten termijrt
moet worden samengesteld.
Vanuit de vergadering wordt er op aangedrongen, zooveel mogelijk
spoed te betraehten, waarbij o.a. ter sprake k o m t de vraag van de
kabinetsformateurs om spoedig een tiitgewerkt plan te mogen ontvangen. MOL zegt in dit verband nog, dat wij moeten traehten alle
M.C.-leden voor de plannen te winnen. Hij deelt mede, dat v. d. Mandele
vol!edig met her door hemontwikkelde plan aecoord gaat. In de versehillende distrieten zou men deze materie moeten gaan bespreken,
waarna de daar ontwikkelde geziehtspunten aan de landelijke eommissie kunnen worden voorgelegd.
WIUAUT, die de leiding van de vergadering heeft overgenomen,
voelt alles voor spoed, maar meent, dat in een zoo belangrijke kwestie
te gloote spoed nadeelig zou zijn. Men moet ons nooit kunnen verwijten,
dat wij de periferie niet voldoende gehoord hebben. De geheele zaak is
in her Westen pas veertien dagen aan de orde. Een ziekenfondsplan
kan sleehts dan verder worden uitgewerkt, wanneer alle leden tertminste van de groote lijnen hebben kunnen kennis nemen. Sleehts
over een punt als de unifieatie kan men met voldoende zekerheid
spreken als ten algemeene wenseh van alle artsen.
Tenslotte wordt besloten, dat men binnen veertien dagen suggesties
zal doen omtrent personen, die gesehikt en bereid zijn om aan de
27

werkzaamheden van de bedoelde eommissie dee] te nemen, waarna
het Centrum deze commissie z9l instellen.
Door VAN BALEN wordt hOg ter sprake gebraeht de door den
minister i~) 3anuari j.1. ingestelde eentrale eommissie voor dc volksgczondheid, bestaande uit vertegenwoordigers van her Zuidelijke M.C.,
Militair Gezag en de Geneeskundige Inspee0e..Men heeft in het Zuiden
de ervaring, dat het belangrijk is in dezen vorm. voortdurend met de
alttoriteiten in contact te staan en geeft daarom in overweging te
bevorderen, dat deze eommissie haar werkzaamheden voortzet, nadat
eerst het geheele laud er in vertegenwoordigd is.
De voorzitter antwoordt, dat her Centrum den indruk had, d a t
her werk van deze eommissie min of meer was vastgeloopen, hetgeen
volgens van Balen samenhangt met de bevrijding van het Oosten en
daarna van her Westen, waarna samenroeping van de Zuidelijke
eommissie geen zin meet had. De voorzitter geeft in overweging, dat
de Zuidelijke eommissie zelf zat voorstetlen de eommissie thans over
her geheele land uit te breiden, waarna bij een positief antwoord her
advies van bet Centrum gevraagd kan worden omtrent de samenstelling van de eommissie in haar nieuwen vorm.
Aan het eind vat. de vergadering doet Boa~sT nog eenige mededeelingen over de tep-organisaties van de illegaliteit. In den zomer
van 1944 werd de behoefte gevoeld te komen tot een samenbundeling
van illegale organisaties. H e t M.C., dat tot dan toe geep direct contact
met anderen had onderhouden, heeft daaraan willen medewerken.
T o t stand gekomen is toen de groote advieseommissie ,,G.A.C.", die
werkte in drie seeties, tussehen welke weer een eontaeteommissie
bestond. Men had geregeld contact met de 1Regeering en er werden
ook adviezen gevraagd van politieken aard. D a t heeft er toe geleid,
d a t de G.A.C. zieh is gaan rangsehikken volgens politieke riehtlijnen.
Naast een reehter- en een linker-seetie, was er een a-politieke seetie,
die de N.C.-seetie werd genoemd (Nationaal-CGmit~-seetie). Hierin
vond het M.C. zijn plaats, met het N.S.F., her hoogleerarenverzet,
her studentenverzet e.a.. Hoewel deze seetie aanvankelijk bezwaar
had oo1~ maar eenigszins op politiek gebied te komen, heeft men toeh
t.a.v, versebillende vraagstukken een positief geluid doen hooren en
daarmede een nuttige rol kunnen spe]en. Tegen den wenseh van de
Regeering in de laatste phase van het verzet, om te" besehikkeu over
de G.A.C. voor allerlei politieke adviezen, bestonden ernstige bezwaren. Daarvoor had men geen mandaat. Zoo is geleidelijk her plan
tot ontwikkeling gekomen voor de instelling van een nationale edv;eseommissie van 50 mensehen ten behoeve van de Regeering. I n deze
advies-eommissie, die thans gevormd is, is z/3 van de leden aangewezen
door het groot-burgerlijk eomit~ of vaderlandseh eomit6 (de oude
politieke partijen) en J/3 door de G.A.C., welke laatste een reeht van
veto had t.o.v, de eerste groep, nl. voorzoover personen zouden
worden voorgedragen, die zieh niet in nstionalen zin hadden gedragen.
In verband hiermede heeft de G.A.C. haar beteekenis voor een
groot deet verloren. Zij wil haar werkzaamheden in enkele opziehten
28

nog voortzetten, nl. voor de liquidatie van het verzet, het reehtsherstel
en den steun voor get~oft’enen en in de derde plaats toezicht uitoefenen
op en riehtlijnen geven voor de zuivering.
N a d a t hog cen aantal kleinere kwesties op dit terrein besproken
is, slui~ de w)orzitLer de eerste landelijke conferentie met een
hartelijk woord va,t dank aan 1)r. Cornelis en zijn helpers en helpsters
voor de voortreffelijke organisatie.
Amsterdam, 7 Juni 1945.
NOTA van hot Centrum van het Medisch Contact,
inzake de organisatie van de u
De Volksgezondheid behoort tot de allerbelangrijkste problemen
van ]let herstel w m onze volkskracht en wederopbouw van ons maatschappclijk lcven. Als zoodanig verdient zij een zeer op den voorgrond
staande plaats in de bc’langstelling der Regeering.
In medischc kringen heerscht de overtuiging, dat, terwijl onze
volksgezondheid voor den oorlog op een zcer hoog peil stond, en de
toen bestaande organisatievorm - - al was er ook toen wel plaats voor
verbetering en herziening - - practisch aan redelijke eischen voldeed,
dit thans geheel veranderd is. De zeer diepe inzinking van den gezondheidstoestand, m a a k t weloverwogen kraehtig ingrijpen over de
geheele linie noodzakelijk. H e t komt ons voor, dat de eerste stap
hiertoe zou moeten zijn het seheppen van een afzonderlijk Departement
voor Volksgezondheid.
Daarnaast moet worden opgemerkt, dat de uitvoering van werkzaamhcden op Volksgezondheidsgebied in ons land voor een zeer
groot deel gesehiedde door partieuliere vereenigingen, waa,rvan de
werkzaamheid in de toekomst nog meet moet worden gestimuleerd
en geco6rdineerd. Voor een goeden gang van zaken lijkt ons een
enge samenwerking van hct Dcpartement met de gezamenlijkc uit
het vo|k voortgekomen kraehten, noodzakelijk.
H c t I)epartemcnt zou dus den stem~ moeten h e b b e n v a n allen,
die zieh practisch met maatregelen op her gebied der Volksgezondheid
bezighouden, of getoond hebben een stuwkraeht in deze riehting uit
te oefenen. Dit ware te verwezenlijken door de samenstelling vgn een
eentraal orgaan, een ,,Raad voor Volksgezondheid" (R.V.V.)waarin,
naast artsen cn hygifnisten, lnspeetie, Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdiensten, ook de talrijke op dit gebied werkzame instanties, o.a. Kruisvereenigingen, Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid, ziekenhuizen en -inrich~ingen, en nevenberoepen, als
apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, enz. hun stem zouden kunnen
doen hooren.
Een dergelijk orgaan zou moeten hebben:
le. ]~en uitvoerende en eo6rdineerende taak ten opzichte van her
werk dat gedaan moet worden.
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2e. Een adviseerende taak ten opzichte van de door de Regeering
te nemen maatregelen.
H e t ziekenfondswezen met zijn groote strijdpunten, met name de
rechten der verzekerden en dec]nemers, moot niet in, maar naast den
R.V.V., een eigen plaats innemen. Wij denken ons dit als ccn afzonderlijke afdecling van her Departement.
Een wettelijkc regeling, die o.a. een sterke unificatie zou inhouden,
lijkt ons dringend gewenscht. Veel van de energie, die door artsen
en anderen aan de ziekenfondsmocilijkheden is besteed, zou alsdan
de Volksgezondhcid ten goede kunnen komen.
Door de samenwerking van het Departement met een gocd functioneerenden R a a d van Volksgezondheid, zal het mogelijk zijn een
nationaal gezondheidsplan te ontwerpen en uit te voeren, dat noodzakelijk zal zijn om onze Volksgezondheid zoo snel mogelijk op hooger
peil te brengen.
De volgende MOTIE inzake afleggen artsexamen werd met a]gemeene sternmen aangenomen e n t e r kennis van den Minister van
Onderwij s :gebracht.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs.
De afgevaardigden van her Medisch Contact uit het geheele land,
te Utrecht op 17 Juni in vergadering bijeen, vertegenwoordigend
bijna alle artsen, in het Medisch Contact vereenigd, spreken als h u n
overtuiging uit :
le. Dat her landsbelang eischt, dat voor de honderden medische
studenten, die hun studie be~indigd hebben, zoo spoedig mogelijk
de gelegenheid w6rdt geopend ore, behalve bij de door den
Minister van Onderwijs in het Zuiden benoemde artsexamencommissie, ook aan de universiteiten het artsexamen af te leggen.
2e. Dat het gewenscht is, dat de universiteiten gesloten blijven, totdat een voorloopige zuivering is doorgevoerd, waarbij de docenten,
die voortdurend hebben meegewerkt aan maatregelen, die voor
goede Nedcrlanders onaanvaardbaar zijn en die bovendien her
verzet hiertegen ondermijnden, tijdelijk buiten functie zijn gesteld,
en de studenten, die de loyaliteitsverklaring teekenden of zich
in ander opzicht in nationalen zin onjuist gcdroegen, voorloopig
van de inschrijving zijn uitgesloten.
Zij verzoeken U daarom een regeling ee treffen, die een voorloopige
zuivering der universiteiten in bovenbedoelden zin binnen twee weken
waarborgt, en zoo dit niet mogelijk is, aan alle universiteiten een artsexamencommissie irt te stellen zonder uaiversitaire docenten.
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MEDEDEELINGEN VAN HET CENTRUM
@andidaatstelling en verkiezing voorloopig l[oo[dbestuur.
Op de landelijke vergadcring is gcbleken dat men in ’t algemecn
de leiding van hct Centrum zooveeI mogclijk wil continueeren. Daarnaast moet de artsenstand in al zijn schakeeringen in het voorloopig
hoofdbestuur zoo goed mogelijk vcrtcgenwoordigd zijn.
Verder is gebleken dat her tocn gegeven schema (waarbij elke
afdeeling 2 candidaten zou stellen) tot mocilijkheden kan leiden; ook
verkiezen van een voorzitter als zvodanig heeft zijn bezwaren. De
regeling wordt nu aldus. Elke a/deeli g ]weft het recht een lijst van
15 candidaten in le dienen en wel vddr 12 Augustus, Keizersgracht 327,
Amsterdam.
De verkiezing vindt op de Algemeene Vergadering plaais. Het
voorloopig Hoofdbestuur zal zelf zijn voorzitter nit zijn midden kiezen.
Van her thans zittendc bestuur ad interim wenschen Heringa,
Wamsteker en Wessel ,niet voor een candidatuur in aanmerking te
komen.
Financii~n.
Het Centrum hecft, in ’t bijzonder ten opzichte van slachtoffers
van hun verzetshouding,., groote verplichtingen op zich genomen, die
nog niet te overzien zljn. De contributie blijft dus voorloopig onveranderd. Alle aehterstallige bijdragen moeten worden ge~nd. Uitkeeringen, die hog noodig zijn, moeten worden voortgezet. Dit alles
moet thans echter op boekhoudkundig volkomen verantwoorde wijze
geschieden. Het is gewenscht deze administratie en inning zooveel
mogelijk door vakkundigen te doen geschieden. Alle kassen moeten
nu afdeelingsgewijze worden geconcentreerd. Het Centrum zal aangeven wat de afdcelingen kunnen behouden en wat zij aan Centrum
moeten afdragen. Zoo spoedig mogelijk wordt een nauwkeurig verslag
ingewaeht, zooals op de landelijke vergadering al voorloopig werd
gevraagd.
Gevraagd werd: le bedrag in kas; 2e bedrag van hog nice, geYnde
bijdragen ; 3e bedrag van sehulden (o.a. nog niet betaalde uitkeeringen) ;
4e bedrag van nog doorloopende verplichtingen.
Ook nu Inag de medicus geen politiespeurder zijn.
Op enkele plaatsen is aan de artsen, die bij
keuren, gevraagd de leden van de S.S. op te sporen
bet h u m m e r van de bloedgroep dat in de oksel is
arts mag aan dit verzoek niet voldoen. De politie moet

de repatrieering
(herkenbaar aan
ingebrand). De
zelf maar kijken.

Nederlandseh Politie- Ziekenlonds.
Op de landclijkc Vergadcring is bcsloten onze samenwcrking met
bet N. P. Z. te he,indigen. Zoover ons bekend, bestaan er met dit
fonds geen collcctieve contraeten. De artsen moeten dus individueel
en wel v66r 1 Oct. 19~5, sehrijven aan bet N.P.Z. (Catharijnesingel 64,
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Utrecht) dat zij na 1 Januari 1946 geen pati~nten rneer veer rekening
van het N. P. Z. wenschen te behandelen.
Gezondheidsplannen.
De rede, door coll. Mol gehouden op de landelijke vergadering,
vindt men, evenals de nota namens het Centrum aangeboden aan dc
kabinetsformateurs, in dit hummer afgedrukt. Dc gehce]e organisatie
van de Volk~gezondhcid meet sncl en grondig worden bekeken. Men
stclle deze zaak in de afdeelingen aan de orde en zoeke plaatsclijk
naar personen, die zich in dc zaak wilten verdiepen. Zeer gewenscht
is her om op Districtsvergaderingen over dit onderwcrp een inleiding
te doen houden.
In het Zuiden is een commissie gevormd, dic deze vraagstukken
bestudeert. Aanbevelen wcrdt dit voorbeeld te volgen.
Centraal is een commissie gcvormd in samenwerking met den
hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. Dezc zal de verschillende
plannen ep dit gebied bestudeeren en zoowel de hoofdinspectie als
her Certtrum adviseeren.
C0mmissie veer Arbitrage.
In Amsterdam bcstaat een commissie veer arbitrage veer moeilijkheden tusschen de uit bal}ingschap enz. terugkecrende artsen, die hun
praktijk weer willen hervatten en degenen, die deze praktijken hebben
gedaan. Waar er behoefte aan is ricbte men dergelijke commissies op.
Commissies veer hulp aan in need verkeerende artsen.
Deze zijn op tal van plaatsen gevormd, waar daar behoefte aan was.
Dit is onvoldoende. Juist de plaatsen, die niet getroffen zijn, meeten
hulp bieden en dus dergelijke eommissies opriehten. In het Zuiden
braehten 1000 artsen ] 100.000.-- bijeen veer hu]p in het eerder
bevrijde gebled. De rest van Nederland mag niet oehterblijven. Ede,
Wsgeningen, Arnhem zijn zeer zwaar getroffen, kunnen zieh zelf
onmogelijk helpcn. Andere plaatsen zullen sleehts ten deele in eigen
behoeffen kunnen voorzien. Toont uw activiteit en saamhoorigheid
door snel en veel te geven en dit overal te organiseeren. Noodig zijn
instrumenten, mieroseopen, kleeren, dekens, boeken, geld. Goederen
kunnen gezonden women aan: Dr. Weebeis, Nijmegen en aen her
Bureau van het Centrum, Keizersgraeht 327, Amsterdam (C.).
H e t Rijksbureau veer Geneesmiddelen heeft een kleiD aantal
instrUmenten ter besehikking, terwijl in de toekomst de aankoop uit
het buitenland over dit bureau zal loopen. In verband hiermede w o r d t
gevraagd een ehirurg, die bereid is met regeeringsopdraeht naar Londen
en eventueel U.S.A. te gaan. Aan te melden: Bureau C e n t r u m :
Keizersgraeht 327, Amsterdam (C.).
H e t M.C. heeft van een onbekende een gift ontvartgen van
] 1 0 0 0 . ~ voor nagelaten betrekkingen van artsen, die gevallen zijrt
als slaehtoffers in den strijd.
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N.S.B.-praktijken.

In een vorig bericht gaven wij als onze meening te kennen, dat
N.S.B.-praktijken moeten worden opgelos~. Dit blijkt in strijd met
her standpunt van de Regeering, in casu M.G.. Deze u e n s c h t dat de
praktijken worden waargenomen en dat uit de opbrengst zoowel
waa,’nemer a]s gezin wm N.S.B.er worden betaald.
(~ezi(m (tit feit kunncn wij hier geen bezwaar tegen maken, wanneer
iem’md ber(.id is dit te doen. W a t niet beteekent dat her Centrmn
hier positicf adviseert. De collega’s zullen echter hebbert toe te zion
dat bchoorlijke voorwaarden worden bedongen. Intusschr
zal met
M.G. na(ler overleg worden gepleegd, ook in verband met practische
uitvoeringsmoeilijkhede~).
Uitzending van artsen met het Leger en naar Indiii. Militaire Commissie
van het M.C..

H e t is als noodzakelijk gevocld het van vele artsen komende
aanbod om bij Legeronderdeelen geplaatst of in eenigerlei vorm ingezet
te worden in IndiS, op te vangen en eentraal te registreeren en eo6rdineeren met de van versehillende kanten (Kon. Landmaeht, Expeditionaire Maeht, Gezagsbataljons, N.I.C.A., Maline enz.) komende vraag
naar artsen. Op instigatie en onder voorzittersehap van coll. Kits van
Waveren, is hiertoe de ,,Militaire Commissie" van het M.C. gevormd,
welke funetioneert als Artsen ,,Man Power B o a r d " en beginnen zal
in een ,,pool" te verzamelen alle gegevens van alle arisen, die, hetzij
door vrijwillige aanmelding, hetzij door dienstplichtigheid, ter besehikking staan. In de eommissie, wier eerste vergadering plaats vmld
op 2(a au,,i, hebben zitting: I)r. C. Banning, Hoofdinsp. v.d. Volksgez.,
Gen. Majoor N. A. A. v. d. Roemer, Insp. Geneesk. Dienst, W. C. H.
Wefcrs Bettink, Legerarts, Dr. W. C. Aalsmeer voor O.I. Kamer v. h.
Ned. Roode Kruis, Dr. J. v. d. Voort Maarsehalk, voor hct Ned.
Roode Kruis, een nog aan te wijzen medisehe vertegenwoordiger van
de N.I.C.A., Dr. H. d. K6ster, Chef Oen. Dienst Exp. Maeht, Dr. tt.
Wamsteker, Centrunl M.C., de eollegae Lenshoek, Rijnders en
Wisse Smit van her ,,Medical Unit-plan", Dr. E. Kits van Waveren,
Hoofd Gen. I)ienst Binnenl. Strijdkraehten, W. H. Struben, Seer.
der Commissie. Beha]ve de ,,pool"-vorming, heeft de eommissie de
volgende taken aanvaard: 1. Toewijzing van artsen aan die instanties
(Leger, N.I.C.A. enz.), die voor haar diensten artsen vragen en zieh
daartoe tot de eommissie zullen wenden, alsmede voorliehting in
ruimen zin dezer instanties bij de keuze hunner medici (o.a. politieke
betrouwbaarheid). 2. Voorkoming zooveel mogelijk, en wel in overleg
met de plaatselijke volksgezondheidseontaeten van het M.C., van te
groote onttrekking van artsen aan de burgerbevolking, zoowel quantitatief als qualitatief. 3. Intensieve bevordering, dat de artsen, overeenkomstig hun eapaeiteiten en wensehen, geplaatst worden, d a t de
instanties i.v.m, de artsensebaarsehte de sterkte hunner artsenbezetting
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tot het allernoodzakelijkste minimum beperken, dat geen artsen aan
hun werk en de burgermaatsehappij onttrokken worden voor funeties,
waar zij vooralstlog werkeloos blijven. 4. Opstelling van een aan her
Centrum M.C..ca eventueel ook aart de Regeering voor te leggen
ontwerp van een regeling ter beseherming vail de praktijken der zieh
inzettende medici. 5. Behartiging van de belangea der artsen, die in
militair verband of op andere wijze naar Indi~ gaan.
Over de werkzaamheden, besluiten en resultaten der eommissie
zal regelmatig in dit blad berieht worden. Het door het Centrum M.C.
uitgestuurde enqu~eeformulier is - - hoewel het sleehts zeer weinig
ell zeer voorloopige gegevens over de mogelijkheden van plaatsing
van artsen bevatte - - door tal van medici ingestuurd, waarmee een
flink begin gemaakt is met de vorming van de ,,pool", uit welke de
eommissie dan ook reeds waardevolle gegevens heeft kunnen verstrekken aan de Exp. lVlaeht, die op uiterst korten termijn (root
15 Juli) 23 artsen (en ii1 totaal straks ongeveer 60 artsen) vraagt,
deels ehirurgen. Uit versehillende provineies is evenwel niets binnengekomen en op vele plaatsen is het formulier niet uitgereikt, zoodat
de eommissie van deze plaats uit alle leden van her M.C., die bereid
zijn geplaatst te worden bij Legeronderdeelen in Europa, de Exp.
Maeht voor de Far East, de gezagsbataljons voor Indi~, de N.I.C.A.
enz. verzoekt hun uitvoerige gegevens (leeftijd, opleiding, speeialisme,
militair dienstverband voor 1940, wensehen t.a.v, plaatsing, enz.) zoo
spoedig mogelijk ilI te sturen aan het Seeretariaat der Militaire Commissie van het M.C., Keizersgraeht 327 (Gebouw Mij. v. Geneesk.).
Anderzijds zullen de artsenvragende insl~anties aan de eommissie
op korten termijn zoo uitvoerig mogelijke gegevens verstrekken
betreffende de groote lijnen van opbouw en werkwijze hunner liehamen
en medisehe diensten, de aantallen en soorten artsen, welke zij noodig
meenen te hebben, het tijdstip van in funetie t r e d e w d e r artsen, den
duur van bet dienstverband, de soeiale ell finaneieele eondities euz..
Reeds kent de eommissie, voorzoover de militaire geheimhouding
dit heeft toegelaten, de gegevens van de Exp. Maeht en is zij goed
geori~nteerd over de mogelijkheden bij de N.I.C.A. en bij de Legeronderdeelell in Europa. Hetzij door middeI van dit blad, hetzij door
middel van een rondsehrijve~ aan alle M.C.-leden, hoopt de eommissie
spoedig zeer uitvoerige gegeverts te kunnen b@end maken. Ten aanzien
van her Leger kan gezegd worden, dat he~ zieh laat aanzien, dat her
voorloopig niet zal komen tot een grootseheepsche mobiliseering
van her Nederl. Leger, doeh dat veeleer in het verloop van her
volgende 8 9 jaar telkens kleine (bataljons, eompagnie6n) en zelden
grootere (bijv. de divisies van de Exp. Maeht) eellheden zullen worden
gevormd, welker formeering artsen zal eisehen, h i het algemeen
zullen dus telkens eenige jortge artsei1 (bataljonsarLsen) en solns
speeialisten (militaire hospitalen, hoogere medisehe formaties der
Exp. Maeht) noodig zija. Tenslotte ligr he~ in de becloeling, buiten
dit alles om, van eeil 50-tal artsen (meerendeels speeialisten) uit een
groote groep, welke zieh v66r de bevrijding reeds onder de eollegae
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Lenshoek, Rijnders, Wamsteker en Wisse Smit had gevormd, zieh
zoo snel mogelijk in te laten zetten in de F a r East bij hoogere medisehe
formaties (tmsishospitaal).
Specialisten-registratie-commissie is in staat van wording.
Voor vestiging als specialist wende men zich tot her bureau
v a n het Centrum, Keizersgracht 327, Amsterdam.

MEDEDEELI~GEN STAATSTOEZICHT OP DE
u
Verstrekking levertraan.
Door invoer van levertraan is her thans weer mogelijk de distrib u t i e hiervan te hervatten; volgens de hieronderstaande riehtlijnen
komen in aanmerking:
1. Pati~nten, lijdende aan t.b.e, en de bedreigden in de direete
omgeving van den t.b.e.-patifint;
2. Kinderen tot 14 jaar, voor zoover zieh bij hen een der volgende
indieaties voordoen:
1. kinderml uit t.b.e.-gezim~en,
2. kinderen voor wie een zeer ernstig vermoeden bestaat, dat
hun gezondheidstoestand door huiselijke omstandigheden bedreigd wordt,
3. tot verder herstel na aeute ziekten of operaties,
~. tot verder herstel na ehronisehe ziekten,
5. asthenie,
6. onvold oende liehamelijke ontwikkeling,
7. reeidiveerende ontstekin~ van de luehtwegen,
8. raehitis,
9. asthma.
De hoeveelheid, welke de artsen o 1) reeept kunnmt Voorsehrijven,
bedraagt 800 ee per 4 weken; op het reeept moeten de letters B.I.
vermeld worden (Bijzondere Indieatie).

VENERISCHE ZIEKTEN
Na een bespreking met Shaef, Canadian Army, N . M . A . en
Volksgezondheid, betreffende de sterke toename van venerisehe
ziekten, is de algemeene wenseh naar voren gekomen, om op alle
artsen een ernstig beroep te doen de met een venerisehe zie’kte besmette geallieerde soldaten voor behandeling te verwijzen naar hun
eigen offieieren van gezondheid.
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PRAKTIJK AANGEBODEN

Goede praktijk ter overname aangeboden in stad
in Oosten des lands.
Verzoeke zoo mogelijk spoedig mondeling overleg.
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