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Ï" IIüLEIDTI.TG

Ond.er de auspicl'én van do lïorekl-Cezond.hej-d.sorganigatie on de
Rockefelfor Found.ation word. van l,laand.ag 2l Novembel tot Zaterdag 2

Ðecembor ín ons l-and. een eerste Conferentie r/an Er-rropese gozond-
hoid.singeniours gehoudene waarbij d.e I'Ted.erland.se Regeríng (d.e afd.e-
ling d.er Internationalo Volksgezond.heid.szaken van hot Uinisterio
van Socialo Zaken) als gastvroul,v optrad..

Ðe besprekingon vond.on plaats in het Koninicliji< Instituut van
Ingenier-ms te rs-Gravenhage en r,/old.en bijgorrooncl d-oor ged.elegeer-
d.en van 0ostenrijk, Selgi'ée Ðenornarken, Finland, :ìYankrijk, Crie-
kenland-, IJsland., Ior1and., Italië, ided.erlaird.e ìtroorlvegenr ?ortuga1,
ll'¡ed-ene Zlzitserland., Engelancl en Joegoslavi?l¡ olsrnede d.oor verte-
genrvoord.igels van d.e beid.o initiatiefnomers"

Hot v¡as voor d.e eerste maal in de nog jonge geschied.enís van
d.e lrgezond.heid.stechnielcrl - waaroird-er is te verstaan d.e technische
verzorging van het 'r,yoon- en .¡ver]qìrilieu met het oog op d.e gezond.-
ireid. - d.at een gezolschap van vooraanstaand.e gezond.heid.singenieurs
uit 16 Ëuropese land.en vrord. uitgenociigd. van ged-acl:ten te v¡isselen
over g'enoenschappelijhe vraagstukken om øod.oend.e van elkaars erva-
ringon profijt te kunnen trokken en te trachten d.e basis te leggen
voor. d.e, ook op d.it qpeci¿Le gebled., zo nood,zakelijk-e lnternatic¡-
naÌo samewrerking"

fn het feit d.at d.eze eerste Conferentj-e in l{eùerland- lvelcl ge-
houd.en en dat aan d.e Àfcleling Gezond.heid.stechnieh T"II"0" een be-
langrijke taak wercl toebed.eeld. bij cle voorberoid.ing on d.e leid.ingt
mag een orkonníng worden gezien van hetgeen hier te land.e tot d.us-
ver op d.it gebied v,¡erd. verrichto

Het d.ool d.at d.e inÍtiatiefner:rers voor ogen.stond. was het 8e-
héle gebiod. d.er gezondhe'id.stechniell to overzion, Ðerhalve oon
llinventarisatiett d.or ond.crd.elen op to rnakeno llet leek de aangevo-
øen \'/eg oen bopaaLd. onderr'¡orp d.oor enkefe d'oskund.igon te laten
inleid.en on or daarna over van gcdachton to rvisselen" Ðeze ond-or-
ï/elpon botroffon in d.e ccrstc plaats d.e eohte praktijkvraagstuk-
ken, zoals d.e watcrvoorzioníng, d.o rioloring, vervrijd.oring van
lruisvuil coð.. Deze intornationalc cotrfo¡entie bood. tevens oon
unieho gclcgenheid. ook mcer spociale nroblomen de rovue te faten
passorene als d.e oploid.ing en functic van gezonclheid.singenieurs,
d.e coörd.iaatie van het spcurr¡ierk cnz" In totaal vreld.en 2! inlci-
d.ingen gehoud.on on lrol op }faand.agmid.d.agr Dinsd.ag, Ðond.erd'ag en
Vrijd.ag. Zij v.rord.en voorafgegaan d.oor troight-minute reportstr van
d.o hoofaged.elegeerd.en over d.e v¡erkzaamhedon van ggzond.heid.singe-
nieurs in hun land., en ond.orbrohon d.oor oen exoursio op lïoonsd.ag
naa,r het Lijkslnstítuut voor Ðrlnkv¡atervoorziening, d.e omstrekon
van rs-Claveuhage en d.o havon van Iìottord.arno 0p Zaterd.ag tenslotto
v¡erd.on d.e beraad.slagingcn in een aantal oonolusios on aanbevolín-
gen Ela,mengevat.

0p d.e volgend.e blad.zijd.e voJ.gt hot programma dor behand.clclo
ond.orrvorpone vraarbij hct aantal inleid.ingon tusson haakjos 1s
aangogcven.
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1. ÌTatervoorriening
Ä. d.e voord.elen van inclivid.uele en collectlevo voolzieningen (1)
B. ongelTone'u¡atorvoorzieningen ( 2)
Co naterzuivering (1)

2. Riolering, Índ.ustriËel afValr,vater en lvaterverontreiniging
Âo afVah'¡aterzuivering ( 1)
.r3. natuurli jke reÍnigingscapaciteit d.er ontvangend.o vrateren (2)
C. financiering van zuiveringsinstallaties (2)

3" Spourrvork op techniscir-hygiênisch ge'uiod. en aoðrdinatie van
dit speur',zerk (J)

4. Ðe funotie van d.e gezonahei-d.singenieur bij d.e openbare ge-
zond.heid.szorg' (4)

l, lïoningir¡'gi?lne ( 2)

6o Inaustrië1e hygiëno (2)

7. Ðe lrygiëne van zvønbad.en (3)
B'. 3ev¡aring en afvoer van huisvuil (2)

9n Ðe opleld.ing van gszondheid.singenier"rrs (4)

lïij beschikken thans over het voli-ed.ige rapport van d.e

Conferentieruitgegovon d.oor het luleau voor Europa van d.o

',TereId.-Geøondheid.sorganisatie te Cenève. Het telt ruim 2{0
gestêncild.e blad.zijd.en en bevat een - ten d.eLe stenografisch -
verslag van d.e opening, d.e voord.rachten d.er hoofd.ged.eiegeer-
d.en, d.e tnleid.ingen eir beraad.slagingen, d.e slotooncLusies en
aanbevelirLgen, alsook het complete progxatnma, d.e lijsteÌ1 va,n
d.eelnemers en verd.ere med.ev¡erkerse d.e ter gelegenheid. van d.e
off íoiê1e ontvangsten d.oor d.e SurgerireeÊters úan t s-Gravenhago
en Rottord.an on d.e trÍinister van Social-o Saken gehoud.en toe-
spraken.

' Uit d.it lijvige rapport hebben rvij in do volgend.e b1ad.-
zijd.en oen bloemlozing sarnengesteli.. ',Tij hebben geneend U iets
over d.e oponirrg van d.s Confersntie, vooral d.o vaak zser in-
toressante overzichten d.er hoofd.geclelogeerd.ene d.e inloid.ingen
over d.e neèr: speciale problemen en d-o slotconclusios en ôên-'
bovelingen to mooten vcrtellen" Ðe inleid.ingen over ond-orwer-
penr d.io op vroegel' gehoud.on i"¿atcrleid-ing-r voLlcshuisvestings-
congressoll o.d-. reed.s uitvoerig tterd.en besproken, zíjn in dcse
bloeml-czing buiton bosol:.ourzing gcJ.aten.

T"l[.0.
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II. 0?81:.TfÌi0 VÂ]i ÐE COlIfElìIliTI¡

Ðc Conferentie.,zerd. op i,faaird.ag 2J llovembex 1950 om !"00 nur
vonìo d-oor d.e Voorzitter, ?rofessor;/ol"J"Iil.Krul , geopond-.

Ðe eerste sprel:ere Ðr C"van d.en 3ergr Directeur-Genero,alr
hoofd. van d.e Àfdeling d.er International-e Volksgezondhei-d.sza^ken
van het iriinÍsterie van Sociale Zal-,en2 tr@es er in zijn ltelkomst-
rroord- op, dat d.e ,trerelcL-Gezond.heid-sorganisatie ti j haar hulÌ: aan
truropese land.en een nieurze treg heeft ingeslagen. Ðeze hulp rverd.
tot d.usverre ind.i"vid.ueof verleend. aan verschíl-l-end.e l-and-en en
bestond. uit het toel:ennon van trfellor,'rshipsrrr het doen bijstaan
d-oor raad.gevend.e ínstanties en he'L beschikbaar stelfen van boel<en
en ti jdschriften. lhans r'¡ord.t coll-octieve hulp gebooen d.oor het
houaon van zgn. Seminars (vrorkconferenties), d-ie ten d.oel- hebben
d.e saneir',zerking op het terrein d.er vo1}<sgezondheid- te bevordoren,
een saJnenrerlcing d.ie rninstens even belangrijk moet v¡ord.on geacht
als d.ie op oconomisch en anclor gebied."

Deze werlcconferentLe zal- zich ga.an bezig houclen met cle
Ithygiëne van hot mifieurr, ilet zal een iod.er, d-ie enigszins bei:end"
is met cr.e 6eschied.enis van d.e voI}:sgezonclheid., duiclelijk zi jn
vaarom d.e hygíëne vatì het nailieu ln het centrurn van d-e belang-
stelling bi-j d-e ìT"Ii"0. staat" Zo j-s hoi aan c1e verbeteringen in
d.it d.ornein te d.anÌ<en, clat d.e gro'be sted.en - eertijd.s d.e plaatsen
r,raar qe meeste rnenson stierven - tl.rans het laagste sterftecijfer
be zit teir.

,Tord-t ecl:ter het grote belang van d.o hygiêne van l:et niJ-ieu
r,vel overal en in vol-d.oeird.e mate ingezien? lilen liriigt vaak d.e in-
drù, clat in d.e ontr,:rilJcel-d-o lanclen , zoals clie vrellie oro d.eze bi j-
eonkonst vortegenwoorri.igd. zijn, d.e hygi'éne van het mil-ieu ond.er-
schat r'¿ord.t en d.o praeventiove geneeslcund.e, d.ie zich meer in hct
bijzond.er met het incl.ivid.u boziglr.oucÌt, het belangrijirste d.e el van
do gozo:rd.heid.szolg uitnaalit. Zoncler icts aan d.e grote be'tekenis
van d.e pracventieve genecskund.c, d.ic avs¡igons nog in haar kin-
d.erschocnen staat, tc rvil-len afdoene zoti hot onjuist zijn hct
gro'bc bclang van ccn gezoird.e omgcving voor cle rnens tc ond.erschat-
ten.

Dr van d-en 3clg nocnt cnkel-e vraagstul-Jr,en cp, d.io van vitaal
bolang zijn voor d.c vol};sgezond.heíd., zoals d.e verbetering van het
lvoon- cn r:¡erkmilicu, ind.ustri'é}c hygi'óno, d.e -oroblcnen op hct gc-
bíecl clol vatcrvoorzicning cn rratcrzuivcringl cle velontleiniging
cler openbaro lra'cotcn enz). en spreel:t tcnsl-ottc d.e hoop uit, d.at
d.e aant¡ozigheiri van zovcie v¡orkors, d-ic vaah van zcer vor zijn
gekomcn om hun gemccnschap.oolijl;c vraagstuklicn tç 'oesprekcue &ât'I
d-e to cl:oms tige sarnonrverlçing vair Er-rropcse gezond.hcid.singenicur s
tcn goeclc zal komen.

lda¡;lcns Ðr 3egg, Dilcctcur van hct 3ulcau voo:' îirropa van d.c

lT"H.Oo e d.ic helaas vcrhindord. rras d.c o;oning van d.e Conforcntic
bij tc 17onon, spralc ?rcf " 3aity, d-oor Ce ',["I1 oO. aan6ev¿czen afs
rapporteur.

T.\To0. -De-
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Ðc r,î.H"0" koestert het voornemen zich nu en in d.o too-
komst, tesamen met d.e verschilLend-e natÍcnale gezonclheid.s-
d.iensten, intenslef te gaan bezighoud.on met d.e fu'.nd.arnentele
vraagstukkon op het terl.ein d.er voll:sgezond.held.. nen goed.e
ond.orlinge Ëalnenvrerking van d.e gezond.heid.s'technici is d.aa¡-
bij een eersJúe ve¡eiste"

TonsLotte y¡eeS d.e Voorzittol op d.o todnemend.u ¡ut"t.-
rris van d.e gezond.heids'ueohniek in het algemeon en d.e verzor-
ging van d.o hygi'éno van het milieu in hot bijzond.ere rzaarbíj
een goed.e samenr,verking tusson rneclici en toohnici van d.e
grootste betelconis is. Ðe gezond.hoid.steohniek heeft zich in
d.e afgelopen jaren in vorsoheidene Land.en op verschillend.e
manieren ontwikkeld.. Over d.eze onirzlld:e1ing staan ons slechts
incid.enteel gegevens ter beschikking. Ðe d.oeleinclen d.io d.o

Conferentio nastreeft kunnen d.an ool¡l 1n enkele punten word.sn
Êamengevat, GetracÌrt zal ltorden na te gaans

rvelke functio d.e gezondheid.síngenieurs in hun land.
vervullen,
hoe het met d.e opleid.ing van d.eze d.esltundigen is
gosteJ-d.,

vrellce d.e huidige ctand van zalcan van hun l'¡erkza^am-
hed.eir on speurverk is I

op lzelke vrijze ga¡renr,'¡orliinS tussen tochnioi en me-
d.ici bevord.erd. kan lrord.en¡

of d-oze Conferentie kan bijd.ragen tot oo'drd.inatio
van Epeurv¡erk en rverkSlrogranmars in d.e vorschil-
lsnd.e land.en, on

of zLj d.o etoot zal goven tot het houd.en va,n soort-
gelijlce oonferentics in do tockornst en oen meer
pormanento uitwisscling van gegovenÊ.

Plofoesor Krul bosloot mot de hoop uit tç sprelcon¡ dat
d.eze bijoenkomst tot botor wod.orzijd.s bogrip zal leidon on
d.o vriend.schap zal bovord.oron tusson hen2 d.io op bot gebied.
d.or voli<sgezond.heid. in ons holaas zo vord.oelde Europa oen
zokoro vorantlroord.olijlJreid. ôragcn, opd.at zod.oend.o do Confe-
rentie een bescheid.on bijd.ragc zal lovoron on d,o lovcnsonr-
stand.ig'heden van d.o monsheid. in hct algemeen te volbotqren.

ToI{.0.
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III" IìrlP?ORîfi ÐÐR HOOFDGEÐEL"dGEÉRÐEiI

Dc ochtond.zítting van h[aanclat 2'( ]trovember r,yorcl boslotcn not
d-c voorLozing d.er rreight - minuto reportsrr d.oor d.c hoofd.goclclc-
geerden over clo werkzaanhed-on dor gezond.hoid.singeniours in hun
land. en d.e moeilijkhed.en d.ie zich d.aarbíj voord.oen.

lïij laten d,oze uitecnzot'tingen hiorond.or in 'oelcnopto vorm
volgen on wol in d.czolfd.o volgord.c als l'¡aarln zij - alphabotisch
gerangschikt volgens d.e Engelso no.men d.or land.on - rverden gohou-
d.en o

OOSTEIIIiÏJK (Ðr rtttreci Schinzel)
!o hygiënische voorzj-enj-ngen lieten in Oostenrijk roed.s

vôór d.e laatste rverelûoorlog to llensen ovelc De tekortkomingen
op Ìret geb-ed. d.er rvatervoo:ziening, rioì-ering, vuilafvoêT soclo
trad-en onbalmhartig d.uicLelijk aan d.en dag tijd.ens en na d.e oor-
log (toestaird.en in kanpen voor verplaatste personene end.enischo
typhus en para-typhus in verschil-Ìencle provincies), Zíj komen
vooral voor in land.elijlce gerneenten zond.el enige ocntraLe lyater-
voorzieningl met een gebrekkige on - zeffs mot betrekkíng tot d.e

land.bourv - oneoonomische Vuilv¡aterafvoer, d.ie vaalc zond.er vooraf-
gaand.e behand.eling rechtstreeks op d.o openba::e r,'¡ateren plaats-
vind.to Sanatori-a o.d.. nal'en hierop geen uitzond.ering.

Itrog bezitten 6OlS d.er Oostenriji-,se gemeenton, rvaaroncler ste-
d.on afs ,"fe1s on l{ornouburg, geen cl::inkt¡aterfeid"ing, een opmerlie-
lijk feit in d.it bergach'uige en aan stromend. wate:: rljke i-ancl,
terlvijl cle vraiervoorzi cliiirg op l:et pfatteland. nog allosbehalvo
hygi'énísch betrour.¡baar is" Ðe r,'¡aterleicLingen van grote sted.on,
afs lïenen en Innsbruck, en in het algemeen van d.e belangrijlcste
toeristenoentra, zijn d.aarentegen voorbeelclen van uitstelçend.e
technisch-hygiênische prestatios.

Ðoor d.e toegenomen ind.ustrialisatie vormt cle vervuiling d.er
rivieren een ernstig probl-oemo Ðe verrrijriering van b.uisvr:iL geeft
in d.e glote steden over hot gehoel- geon aanloid.irrg tot klachtone
hoor-¡el onkele instal-laties op cì.it gebied. tijd.pns d-e oorlog ver-
r¡voost \7elldcn"

Ind.us-bri'é1o hygi'éno tenslotto laat ì-n bepaald.e sted.en vreinig,
in andere echtor: vecl to $/onsen over, zod.at ook op d.it gobiod. nog
te verbcteron valt.

Ðe 0ostonrijlcse Gezo:rdheid.sd.icirst heeft ocn open oog voor d.o

hierbovon geschetste tcl:ortkomingcn. Zij bosci:.ikt ovel vold.ocnd.o
doslcund.igcn, d.och over onvol-d.ocndo fond.sen om d.o reed.s uitgevlorh-
te planncn voor d.o vcrbeieringen in snel tompo te ven¡ozenlijkon"

Eoc staat het nu nct hoi aanclccL d.er gezondheid.stechnici in
dozo r'¡erl<zaa¡nhod.cn cn hoc is hct not irun oploid.ing gcsteld-?

In ovoroenstonning net d-o grond.l'ret van Oostenrijic borust d.o
oind.boslissing ove¡: alle - dus ook tcohnischo - gczond.heid.svraag-
stukkon bij d.e naed.ischc inspootic. Dc gezond.heid.s'lbechnícus i-s d.o

ond.crgcschikte van d.c rilcclicus, Cic ovcr vol-d.ooirclc tochniscÌre

T.No0r - kennis -
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kcnnis nost besohiklcen om zijn instructies d.oor zijn teohni-
sohe assistent met de beschikb¿re nidcl.elen te kunneir laten
uitvoeren" Ðe inleitier hoeft een jaar al.gemeno hyþi'éne oncler-
\ilezen aan rrìed.i-ci en hoopt ook t.et zijner tijd. gezond-heid.s-
techniek bij cloze opleiCing te betrelclceno Een bcgin 1s zo-
d-oend.e reeds gernaakt, l.cci;ci or aan d.e tcchnische ì:ogescholen
nog steecls goen opleid.ing voor gezond.heiclsingenieurs bestaat"
Ðe technische stud-ont i:eeft geen anclere rnogoli jl.Jrerì.en hygiêne
te bestud.eren d.an d-ie welke henr in cie coll-eges ovel r',,a,:.ntg,
ven Lilatie, i'iaÛervoorzicnin¡1 , r,zatercoononlie enz. gebod.en r-lár-
d.en" Ðc afgestud.eercie ingenieul i s d'.:,s ncg niet op d.c lioogto
van d.e h,ygi'énische eisen d.ie r,an zijlr r-lorkza,enhed.en terr
groírd.sfat liggen" Iiij ze,! zijn J:e:rnj-s op d-i-b ge'oiecl a,Lleen
kunnen aanvul-l-en cloot na iiet r¡erl-a',eit van c1 o iro¿eschool tijcì.-
schr:iften e"d." te lczon, 0n 1n cleze iaa,sne 'r,e voorzieir heci't
het hoofrl" van d.e 0osteuri jls.te Gezolrclieid.srtienst a¿:.nbovol-en
rezingen te l-ateir houcLen over ai.¡Senene hygiäniscire orld,er\yer-
pen" Dit zou een oerste stap ín de goecLe richting zi jn, !,aeze
l-essen zouòen d.oor een cLeskund.ige noeten vord.en L:egeven â,Ð,n
architccten, d.i-e met s'ueclebou.nd+r:rd.igo vraagstr-r.1.-1.:en o"d" te
r,raken hebben en aan ir:genieuls d.ie lich zu11en Eaan beztg-
lroud-en n:et r,vatel.voorziening, r.iolering enzo ,

SEICIË (;r ,lules Spruyt)
Tn zijn overzicht vair d.e voor.l1a¿lr,ts'te vra,agstu_l<lien van

gezond-heid.stechnische aard. åeel-t cle 3elgische gecì.e1egcerd.e
omtreni d.e l'¡atervoorziening ned,e, d.at ongeveeï 60r,', van d.e in-
r¿Toners vtn zíjn d.ichtbevolkte la"i,cl ii.r il1ae.';sen irool'ùe r,velke
van een riaterleid-ing 'u'oorzj-et zijn" De r,ratervoorzieníng r,vord.t
uitsluítend. d.oor d-e OverheiC geêxploiteerd." Particul-iere con-
cessionalissen l<omen niet r,eer vooïo Do pr.o'bl€uteíie clie zich
daarbi j voord.oon, zijr' vaü aclni.nistr.atief-.organi.sa'¿ol'i scire en
teohnische aarrl"

Den d.oor d.e Staat in6es;ol-c-e rrOonseil su¡é-,.ieur cles Ðis-
'bribu'cions d.rlaurl zo:gl, voor een juiste verd.eliitg d.er r"¡a,ter-
reservos en een rna:<inraal gebruil; van d,e bestaanclo insbal.laties"

fn verba,nd. ¡net het sioeds toe.remeni. .rerbruilc, nie'ttogen-
staand-o d.e watertaricven vaak een rcminend.e invloeo. trachten
uit te ceT'enen, zijn mononteel de neeste ond-ergro:ilsc resorvoir.s
reed.s in expl-oitatie. Iiet capteren'van nieuve bronnen mogt cloor
d.e Ceologische Dionst rzord-en goed.gekeurd." Volo d.eskundigen aoh-
ten het reed"s nooázakelijk opper.vl-akter,';a,tor te gaan gebruiken
etr in nla llaute 3elgicluett (4OO rn boven zee) e'ouvd.a.nmen te bou-
v/en om vold.oend.e waier'-rcservoË te lctrnnen lw¡oken on l-rovei_"..;icn
d.c ind.ustrie in d.o lagerc ged.oclten van het lancl von hct :rocii-gc
water te voorzicno l.iatuurl:.jk zijn er vó6r- en tegenstand.ors
van d.eze gcd.achte, d.ie elliaar net statistischc gcgcvens, ì;ran-
ienr-rtilcclen e. d." bombard.c"en I
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Een tweed.e belangrijlc vraagstuk is dat van de vuilafvoer.
Tot hed-en ireeft in d.e grote bevolkingscentra een min of meor on-
gocontrô1eord.e afvoer naar het vri je veld. plaai:s. In verband. rnet
de daa,raan verbond.en enorme transportkostenr med.e d.oor een steed.s
,groter gebrek aan geschikte stortplaatsen¡ gaat men op so¡nmige

trllaatsen ovor tot verbranciing van het huisvuil in ovens, hetgeen
uiteraard belangrijke l:apitaafsìnvesteringen vergt. Ðe afvahvarm-
te d.el verbrand.ingsovens han òf voor d.e verr',-arming van hospitalen,
schofen eod.o e dan rvef afs nuttige r-rarmte voor een fabriek gebruikt
v¡orden, bf voor het opr'¡ekken van electrisohe energie in bij d.o

ovens te boul'¡en kl-oine centrales"

Ðen d.ord.e zeer belangrijk probleem is d.e zuivoring van af-
vaflrater in Selgiä" De verouderde rvotggving op d.it gebied. noopte
tot het uitvaarcligon valt voorschriften ten aanzien van d.e lozing
van indusiriêel- en huíshoud.elijk afvah'¡ater' op openbare wateren
of lioì.eringen. Ðo contrôie op d.o naleving d,ezor voorschrifton
berust in eerste instantio bij het Rijksbureau voor Afvalv¡ater-
zuivering"

Volgens de vret van 11 ldaart 1950 kunnen gemoenten verplÍcht
v/ord.en een afvalçaterzuiveringsinstallatie te boulzen. !e Staat
Ican de hiervoor nod.ige geld.on voorschieten. I{et 'lverkprogramma
voorzie't iir d.e bour,'¡ van een tiental van d.ergelíjke installa-i;ies
per jaar.

DEi[Jfj¡ftIE{ (Plof " Ðriì< Jenson)

Verrevreg de meeste Deenso'r¡vaterfeid.ingbed.rijven betrekken
grond.rvater, d.at rogelmatig baoteriologisch gecontlô1eerd. word.t"
0p het platteland. zijn d.e ca 13.000',veflen aan een glondig on-
derzoek ond.erv,¡orpen. Ðe resultaten van d.it ond.erzoelc v¡ord.en
thans nog geanalyseera, d.och brachien rceds ernstlge tekortlco-
mingen aan het licht" l,ieir hoopt C-oor propagand.a, het aanbrengen
van technische voorzieningen en het verstrekJcen van leningen,
vorbetering in de toesiand. te brengen"

VooraL voor clo kl-eine gemoenten in Denemarl.:en is het vlaag-
stuk van het afvall'¡ater in d.e eerste plaats een probleem van
fÍnanciële aard." Reeûs v6ór d.e laatste lverefd.oorlog vrerd.on op
vele plaatsen kostbare bÍologische zuiveringsinstallaties ge-
bourvcl" 3i j d.e rvot van 1949 ,t¡orð"en voorcichriften ge8evenr waaî-
d.oor men do vervuih-ng d.ere moestal slechts vleínig r,rater ver-
voerend.e, rivioren eodo op uniforme en d-oelmatige 'ni jzo hoolot
te kunneri tegengaan"

Een volgend. vraagstuk bied.t het ind-ustri'éÌe afvafr'¡ator Yan
aard.appelmeclfabrieken, slachterijen, suikorfabríekon on vooral
d.o cao 2000 ovor het gchcl.e land, verspreicì.e melkbed.ri- jven. Oolc

d.it vraagstuk is uit d.e aard d-or zaal: v¡eor bovenal van economi-
scl:o aard., no mooilijkJrrccì.cn kond.cn vaak tot oplossing rvordon 8c-
bracht d.ool hct afvafi'¡ater van d.ezc bcd.rijven op hot land. to
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brengen, hoelvel de d.aarvoor geschikte gronclen niet altijd.
in vol-cloend.e mate aan'uezLg zijn. Di-t vraagstuk r'¡ord.t thans
in zijn vglLe omvang bestucieerd..

X{ind.er eenvoud.ig is iret probleem bij chomische ind.us-
trie'én2 r,vaalr,het afvah-¡ater, met het oog op bepaalde sub-
stantiose ee:'st een voorbehand.eLing moet ond.ergaair alvorens
een nornaie zuivering kan plaatsvind.en, bij eanaioria, met
het oog op besmettingskaneen en bij ',zasserijen in verband-
met d.e groto hoeveelheden v¡ater van bed.enkel-ijlce }ovaliteit,
d.ie d.orgelijke bed.r'ijven moeten lozen"

Tensl-otte is er het vraagstu]: van het sted"elijke afval-
watol voor bevLoeiing van bouv¡land-. De veterinaire d.ienst
heeft aangetoond., d.at het grs,s van net d.it v¡ater bevl-oeid.e
v¡eIland-en grote kans op inf octie van h.ot ,teo ( spoell'rormen)
bieclt 

"

In d.it verband. r'rerd nog opgemerlct, d.at zolvel het aan-
tal infectiegevallen bíj d.e bevolking gls bij het vee d.e

laatste jaren aanzionl-ijk ie toegenomen,

r'II!ÀiID ( Ir Osmo Dïakkonen)

Een opiimistisch geluid. vernamen rn¡ii van d.o Finse ge6
d.e1egeerd.e" In d.it d.unbovolkte gebied- ( 13 itttuoters pex h'),
rïaarvan 1O/" uLrt v¡ater t 65/" uit bossen bestaat en 30É der
bevolking in sted.en of d.orpen woont , l,ieroorzaken d.e v¡ator-
voorøioning en vuiJverrzi jd.ering geen grote moeilíjlcb.ed.en.
Iiot land. telt niet rnind.or d"an 62.000 vrij he1dere rÂeren,
heeft 'lvaterrijke rivieren en vele grond-vraterbronneh van uit-
stelcend.e iff¡aliteit. IÍet v¡ater behoeft hier slechts gefilterd.t
soms ontíJgerd.'en van 002 ontd.aan te r,vordenÞ Ðe gomeentelijhe
øuiver-ingsinstall-aties 2íjn mees'bal niour,v en mod.ern ingoricht'
Het toezicht word-i uitgeoefend. docl technisclre ambtenaren.

3epaald.e moeili jkhed.en schept evenv,¡ef d.e groeiende in-
d.ustlie in Sinl-and.. Vooral d.e houtpulpind.ustrie.voor d.e fa-
brioage van papier, d.ie enorme hoeveelhedon afval oplevertt
levert oen gevaar voor toenemend.o verontr-einiging de:: rivie-
xolt.

Tc.cJr is d.e taolc van d.e hygi'éniston in FinlanC. niot zo
oenvoud.íg als uit het bovenstaande zou blijken. Ðe enorme
afsta:rden, de spreid.ing van kleine ned.erzottingen over het
gehele land- en d.e lage temperatur-en ged.urend.e oen tijd. van'het jaare maken het tooøicht op d.e volksgezond.hoid. in hot
algomcen on op d.o ind.ustriële hygiëiro niot gemakl:elijk en
ovenmin goed.koop.

Dit toczicht borust in d.o

Geøond.heíd.sraad. en voorts bij
teiton,

eerste plaats bij d.e Staats
provinciale en 1ocale autori-
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Ðe inl_eid.er besfuit zijn overzioht met d.e nned.edeling, d.at
in zijn land. in de oerste plaats behoefte bestaat aan offici'éle
normen voor d.e drinÞ.v¡atervoorziening on de afva\'¡aterzuivering,
een gecentraliseercle contrôle en opJ-eid.ing van technisohe
hygiëniston"

¡R"â.NKRIJI( (Ir F" Sentenac)

Aan een enkele jaren geled.en ingesteld. ond.erzook ontlecncle
d.c ged-e legeor¿e van F::ankrijk de volgcnd.e gegevens"

Sfechts 1f 3 van alte plattefand.sbe\¡voners kan thuis d.rink-
water aftappen; van d.c 3?.ooo land.elijke gemeenten beschikken
sl_echts 10. 5oo over een of f icíê1e d.rinlclvatervoorziening;

van d_e 38"OOO gemocnten in ¡lrankrijk beøitten nauv¡elijks
1"OOO ecir cf and.ere zuiveringsinstal-l-atie voor afvalviater, 300
sLechts een min of meer complote;i-olering en niet moor d.an BO

een afvah-¡ater zuiverings ins tallatie ;
van d.o'1 "1oo ger.reentone d.ie over een ophaalclienst van huis-

vuil- beschiklcen, r,'¡ord.t in sl-eohts 30 6eval-1en hot afval mocha-
nisch vcrniatigd"

Tegenover deze vrij sombero gcgevens staat het feite dat in
Frankrijk reed-s enorm veel op gezond.heid.stechnisch gebied. ver-
beterd. l'.on v¡orden en in d.e afgelopon jaren nog veel meer tot
stand. zou øijn gekonen, ind.ien d"e faatste oorlog niet enormo
ver1voostingen had" telroeg gebracÌrt on hot larrd- voo¡ ontzaglijk
grote financiê1e moeilijkhod.en Scplaatst'

IIet ligt voor d.e hand., d.at d.o hoden ten d.agc rnoeiøaam bii-
oengebraohte geld.en in cLe eerste pLaats voor d.e 'r,zederopbouv¡ van
d.o totaaf verv/oeste gebied.en l'/Qrden gebruikt"

Ðe inloid-or iLl-ustrecrt aan d.c hand. van on}:e1e voorbceld.en
om v¡elkc bed.ragen hct Ìrier gaat en l'¡clko gigantische pogingen
sed-ort d-e bovz'ijding vrord.en gedaan om vooral d.e achterstand. in
d.e gezond.making vâ,n Frank"iik in te hafon. Zo i'/ord. o"m. d.oor d.o

rrserviocs dreau et d. 
lassainissemontrr rced.s voor 1T milliard.

francs Vorli,/erkt en r,'¡el 6 mÍlliarcl voor r-¡atcrvoorziening on 11

milliarct voor d.o verbetoring van hygi'dnische toestand-en, ter-
vri j1 bovend.ion nog '12 rcspoctievoli jk 1Ç milliard' voor dc bui-
tengcuonc d.icnst zi-jn uitgetrokkcn.

Iangzaam maar zolçcr rvcrl-.t lrantcrijk zich, zoals immer, lroer
op. Hct is d.aarbij ecn vcrheugcnd. fcite d.at voor¿l bij d'e boeron
eon tooncmond. begri-p voor het nLlt van oen goecle v¡atervoorzicniirg
onbtaat, cn bij d.e bovol-I:ing als Sehocl voor hot nut cn ùe nood--

zaak van d.e reed.s gcnomen of nog voo1gcnomen rnaoprcgelen op hct
gehiecl ùor assainering en afvoor van huisvuil. Do verschi'ì fendc
óponbare Dionsten vcrvullen hierbi j eon baairbrckendo on coörd-i -
tterend-c taak" ÌIog valt er vcef tc ìrcrstollen, voel te roglomcn-
tcrcn en tc organisercn2 on gpoul-1-Jcrk te verriclr.ten zoalS naar
de verontrciniging d.cr atmosfecr in bepaafd.e ind'ustríölo ccntra,
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d.e lozing van inclustr'iöol afvah-¡atcr rnet het oog op een be-
trour'¡baro d.rinlovatervoorziening, d.e verl'ri jd.ering en ver.r,/ver-
king van huisvuil e enzo eyrz.

Fralrlcrijk v¡erd. door tlree r¡verei-cioorlogen z\taar getrof-
feno lorst rnoet zij do ¡,zed.eyopbouu ter hand. nemsne d.an ver-
beteringen aanbrengen" Zij schur,l¡t d.ezo taak niete d.och d.e
weg is lang en moeilijk om haar land.skind.oren ì,r/oelr uitzicht
te geven op een gelukkig leven eil een hoopvolie toekornst.

GRIi¡:Ei'[iutiIÐ ( Ir Goorge Fonghis)
Ðe Griekse ged.ele¿;oerd.e, d.ie slechts enkole dagen voor

d.e aanvang d.er conferentie benoend. v¡as en zích daard.oor
niet vol-d.oend.e had. kunnen voorbereid.en, volstond. met d.e voL-
gende rned.ed.elingen 

"

Ðe g::ote oorlogsvorwoestingen plaatsten d.o Criekse ge-
zond.heíd.sd.ienst vooll een zeer ût,rare taalc" Vele d.orpen moes-
ten geheel herbouwd. .r,'¡ord-en en d.e rzatervoorzíening, enzo in
d.en land.e overaf hersteld- of herøien.

Liet behuJ.p van d.e Rockefe]1er lound.ation en d.e I.C".A"
word. naet succes cle strijd. tegon d.e rnalaria aangebond.en. Het
aantal nieu'lre gevallen is momenteel- uiterst gering in ver-
gelijking met niet mincler d.an 300.000 maLaria-patiênten in
1g 45.

Veel r'¡erd. reed.s socÌert d.e oorlog tot stand. gebracht,
d"och - vooral d.oor cle verarming van h.et land. en vaal: d.oor
gebrek aon begrip bfj de autoriteiten - lc:nnen nog lang niet
al-Ie nooclzakelijke maatregelen lrord.en uitgevoerd..

IJSI.r¿l,]'fD ( fr Hetgi SÍgurdsson)
IJsLand. is een d.ur, bçvolkt gebied. met gemicld-eLd. iets

meer d.an 1 inwoner per IGr¿.

Ðit bergachtíge lancle d.at overal d.oor d.e Oceaan omspoeld.
'¡vord.t en ver van and.ere land.en vervijd.orcÌ is, heeft een go-
¿ond. kiiinaat, tamelijk veel. neerslag en beschikt over ovex-
vloed.ig bron-, rivier-, on beelo'rater, d.at zo zuiver, held.or
en baoteri?ånvrij is, dat zuívering ovorbod.ig is"

De sted.en en d.orpen zijn vrijrvel alle aan d.e zeekust
gelegon en kunnen hun huishoud.olijk en ind.ùstrl?åe1 afval
zond.or voor¿fgaand.e behand.eling EomaldceLiJk 1ozen. glechts in
d.e buitenvijken d.er sted.on en op l:.ot platteland. lvord.en kleíne
septic tanks aanè'etroffon. Ðe enkelo d.or¡jes in he'L binnen-
land. liggcn afle aan grote rivieron"
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lieer ð.an JOc,i" d.er bevolking naalct gebruik van na,tuurlijk
vrarm rvater of van in hyd.ro-olectrlsci:e centrales opgelvekte

el-ectlicitoi t voor v elv¡an¡ings-, ver lichtings- en l:ookd.o elein-
d.en" De grote fabrieken lzord.en all-e electrisoh ged.reven €ri vex-
oorzaken d.aard.oor goon rooko Ðe voolnaamste taklcon van bedrijf
zijn visvangst en land.bouv/o Ilo ind.ustrie heeft tot voor 10 à 20
jaron in lJsLand goen rol- van betcl;onís gospeeld' Slechts in
enkelc sted.on treft non ind.ustri'éle bed.ríjvon aan" Seroepsziok-
ton komcn nog vroinig Voorc

Ðe vele open- on ovord.ekte zv¡ominrichtingen beschikkon
meestal ovor zullce grote Ìrooveelhedon natuurlijk warm en vollco-
men zuiv6r v¡ator, èat rg-circulatio on voorafgaa¡d.e zuivering
ovorbod.ig is. Ðesi/ìfectio heeft afleen plaate l'¡anneor hct bad.
poriod'ieI: gotod.igd. r'/ordt. l'fannoerr,:¡è1 re-circulati-o rnoot plaats-
vind"cn irord.t hot lzatel tevoren gechloord,.

In d.it rrutopiarr voor gezond.h.eid.singeniours verschillen do
vraagstukkon van d.ie in clo mceste and.cre turo¡ose land'en" Ðo

rzorlczaa¡nhod.en b etreff cn voo1'nât¡tc,li jk hct aanleggon van \'/ator-
lcid.ingcn, rioleringcn, hct bour¡en van vrarmr:ratervoolzieningen
en voorts vraagstuldcen in verbancl r¡ot verviarming en ventilatie
van huizcn cn oponbarc.gebouvono

IIct toozicht op d.e vollcsgezondhoid. rvordt uitgcoefend. d.oor
d.c mcd.ischc d.ienstorte 17&&râan son:ls ccn g,ëz'o?dJ:eid'singenieur is
toegovocgd..

Ðe inleid.or l'rijst c:: tensfottc op, Èat, hoorrol d'e taalc d.o¡
geøonclhcid.singeniouls op IJsland. tot nu toe vri j eenvoud.ig tras,
het aantal vraagstukiccn op teohnisch-hygi'ônisclr gebi-od. vooral in
d.o hoofd,stand. begínt toc to ncmcno

IERLÀÌíÐ (Ir ',T.Ian Bloorirer)

Ðc bolangrijhstc vraagstuldcon voor d.e Ierse gezond.heid.s-
ingonio¡rs liggcn op hot torrein van dc rzoningbouïtr vatervoor-
zienin6, riolerJ-ng' on vuilafvoer.

Voor d.e huizenbout-¡ r'¡erd.cn normcn voor inrichting, vonti-
latio, vorlichtíng enz. opgesteldn In clke gcntocnte .r.?orcl uorg-
vuld.i¿' d.c bchoeftc aan r'¡oonruimte nagogaan. fn 1946/47l'/ord ecn
r'¡aro trcLlijf jachtrt op sloppon on clorgclijke goirouclen.

Ida d.c oorlog l?crd.cn grote tierkctr op het gebicd- dgr water-
voorzicning en afvaftzatcrzuivering ontyorpcn, zo ond.or mecr ccn
gocombinccrdo r,'¡aterlcid.ing en hyd.ro-olootrj-sche ccntraler ol'I

oon langc ifvalspuiloid.íng naar zce, beid.o bostemd. voor Ðublin.

Eijzond-cre moeiLi jl:bcd.en d.ocn zich over hct gchcel niot
voorc Iorfand- i.s voornarilelijk ccn fand.bouçlgobiod.. Voor d.e ongc-
veor 3 milliocn inrloners is vold.ocnrlc vater van gocde kr¡alitcit
beschikbaare De bovoll*ing looft hoofd.zalçolijk ín klcino
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ned.crzcttingcn. Ðc stcd-cn zijn kl-oin
elicaar gclcgen, zod"al, zich goen grotc
gebiod. dcr vuiLafvocr voord.oen,

cn betrelckclijlr vor van
moeilijkhed-en op hot

fT.A,tI¡ (Prof. Ðr Salad.ino Cramarossa)

Ecn algcmcen aanvaard. stand.punt is, d.at de gezoird.heid.s-
zorg bove:ral gericht rnoet zijn op d.e verbetering van het
v¡oon- en r:¡erlqnilíeu-, teneind.e d.it in overeensternmi-ng te
brengen rnet d.e behoeften van het d.agelijkse feven. Ifke ver-
betering van d.e hygi'éne van het milieu komt aan all-en, voor-
al- d.e economisch of physisk zv¡akl:ere bevol-Icingsgroepen ten
goed.e.

De noeil-íjkhed.en d.ie d.o gezonciheidszorg in Italiä bij
d.e uitvoeri-ng van haar verantwoorCeLijlre taak moost overwín-
nen lraren reed.s vóór d.e laatste r,'¿erel-d.oorlog van niet alleen
technÍsche en financiële - d.och ook van geografische aard."

Ongeveer 79f!" van het land. bestaat uit heuvels gn bergen,
met een bevolkingsd.ichtheid, van 141 inv¡oners per kr,r"" Van d.e
gemeenten teld.o !O/ hoogstens 1O.OOO invJoners" Ongeveer ZBc,''

is meer d.an 300 meter boven zee gelegen" Er bestond.en grote
verschilLen tussen òe op hygÍ'éniscli gobied. goed. uitgeruste
grote sted.en en d.e plaatsen 'u¡a&T, ten gevolgo van slechts
beperkte mid.d.elene oeì'r groto achterstand. viol in te halen.
Deze tegenstellingen werd.on verscherpt d.oor d.e gevolgen van
d.e oorlog" E6n mil-l-ioen huizen (3/" ,^n het totaal) lverd. to-
taal verizoost; d.rie millioen vloningen trn¡orden ornstig bescira-
d"igd.¡ )l; ð-er vóôr d.e oorlog beschikbare hospitaalbed.d.en v¡erù
verr,roest om niet te sprel:en van ôe totalo ont'r,"r¡ichting van
and.ere instei-lingen op d.it gebied" Duizend.on irectaron vruoht-
baar fand. ryerd.en overstroomd. en i-n rnoerassen herschapen; 6/,
d-er totale bevolking lrerd. van huis oir haard. verd.reven.

I.let inspanning van alfe krachten v¡erd.en na de oorlog
openbare gebor-rwen, hospital-en, rioleringen, aquad.ucten r¡Í€er
opgebourzd. of herstelri. Ook op hygiênisch gebieC trachtto nieir
weer orCe op zaken te stellen" lj-nd.e 1949 wøven er niot min-
d.er d.an BOO ¡itt:-oen Lires aan cle rved.eropbou\? von Italië ten
koste geI-egd.. De mafaria d.ie op vele plaatsen cì.o kop had. op-
gestoken lcon krach'bd.ad.ig ond.erdrnl:t 'r'¡orclen" trfet huLp. van d.o

Rockefeller Found.ation verd. op Sard.ini?i d.e strijd. tegen d.e

malariarnuskiet aangebond-eno Van d-e 1B.OOO verLoron gegane
hospitaalplaatson konclen reed.s 1 2.000 -,¿ord.en hersteld.. I\,1on

beschilct nu over 3¡76 bed.d.en por 1.OOO inr"¡oners (psychiatri-
scho inrichtingen on sanatoria vall-on hier buiten). IIier
vercl.ient spociale vermelcling d.e botrvl van oen mod.ern sanato-
riumd.orp in Sond.a1o, d-ai plaats bied-t aan 1.000 pati'énten"
L,Ien strceft naar mininaal [1J zj.elcenhuisbed.d.en per 1"000
porsonen, mcde in volband. met d.e bevolkingsaanv/aÊ. Dr zuflen
nog 60.000 plaatsen moetcn word.on bíjgebour,vd." Een nationaal
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plan voot do ziekonhuisbourv v¡erd ontvorpeno

$en d.iopgaand. ond.erzoek v¡eos uite d.at zondor uitzond.ering
a1le d.oor do oorlog gctroffen gemecnten sohod,e aan d.O v¡ator-
leid.ing en rioloring had.d'on opgelopcrio v¡'n ùe B'000 geq¡eenton
moet op 5.ooo plaatsen de r'¡atervoorziening hersteld., herzion
of uitgebroid viord.eng 2?OO gemeenton bozitten practisoh geen
rioierlngsstolscl, tcrr-ríj1 op 19OO plaatsôn,5rote herstollln-
gen op clit gebÍed. r¡oetcn rilörd-eri r-ri-tgovoorÔo

lÍei financi'éle stoun van d.e s'r;aat zullen in d.e komcndo
vi-jf jaar vier millioen l'roningen r/orclen bíjgebourvd. Grote lza-
teivoorzíeningen'rzord-en reed.s tot stand,gebrâ.cht, bi jvoorbecld.
d.j-e van Rome met een capAciteit van ! mJ por second,e. Roeùs
trer.d.on otrttzorpen gemaakt voor niour'¡e drinkt:¡aterleid'ingon op

het vastelatrd., Siciliê en Sard'iniö, 'r"rordon noe¡assen d"roogge-
Iogd enz.enz"

Hct beeld. d.at d.c ged.elegeerd.o van Italíé ons beeft opgc-
hangetr is somborl r,zat botroft de achtorstand' d'ío op velo
plaatoen noot v'¡ord.on ingohaald. on d.io vorgroot r,'¡ord d'oor hot
stillogen van alle volkzaamhoden in d.o veertigor iaren on do

enorme vorvoestingen, d.ic tijd.ens do ]aatsto oor'1og terreog
\7oïd.en gcbracht. Àan d.c.-and.ore lcant blijkt hoo ôoor eon ge-
moenschàppolijke kïachtsinspanning en oon good.e organisatic
in d.e fund.arnentelo nod.on van oen land. op technisch vo¡antlzoor-
d.e on economischo r,zíjze kan r,'¡ord-on voorzien"

NEÐERÌ.,/J[D ( Prof " lT. !. J "Ii " 
Krul )

De ìiod.orland'se ged'elegoerd'e behand'ert in zijn verslag
ovor d.c lzcrkzaamhed.en d.or gozondheid.singenieulê in ons Jand.

d.o -roì-gcnd.o aspecten van d'e gezondheid.steohnick¡

êo Cezond.hej-d.stechnielc als functie van d.e natíonal'e gezond.-

ì:eid.søorgo_ _ _ F - -
Ðe gezond.held.stechnie!: is in ons land. niet horizontaal ge-

organiãeer.d.¡ d.or¡¡oZo êr bestaat iir lied.erland. Sesn organisatie
¿iã ¿¡_t gehele terrein bostrijkt. Ðo algemene øorg voor de

Volhsgezónd.heid. berust bij een Staatsseoreta¡is en een Ðireo-
teur-ôeneraaf van d.e Volksgezonòheid. van het triinisterle van

Socíal-e íøken" Oncler d.it d.irectoraat ressorter€rr oolil . de go-
noeskundige-, pharnaceutische- (voed.selcontrôle en toezicht
op d.e nyglëne van v¡ater, bod.em en lucht) en veterilaÏo.hoofd'-
:-nsBectiésr het Rijksinstituut voor d.e Volksgezond.Ìreid. in
Utrãcht (cåntrale chemische en bacteriologisohe l-aboratoria,
sera en vaccins) oir Ì:et Itijksinstituut voor DrÍrúqzatervoorzío-
ning te I s-Gravenhage.

-lr.lle hr'.isvostlngszaken vvQrden behartigd d'oor ogn Ði:reo-
teur-Generaal van d.e Volkshuisvesting van het I'liniste¡ie van

ITed.or o pb oulï en vo lkshui sves t ing o ¡lfvalwatorzuiver ingslg/¡est ie s
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vrrordon behand.el-d. d.oor het Rijksinstituut voor Âfvalr,.¡ator-
zuivering van het ldinisterie van Verl.-eer en ITaterstaat.
Voor d.e ind.ustriëLe hygi'éne tensfotte is een Ðiroctour-Ge-
neraaf van ùe Arbeid. van het lJinisterie van Sociale Zaken
verantr'¿oord.e1ijk" Een horizontal_e bind.ing tussert bovenge-
noemd.e instanties bestaat in d.e Cezond.heid.sraad..

bo le_r.raatsghappel-iikg Iolm_vgn_gezondheíristechniek.
I{et Koninklijk Instituut van Ingeni eurs stichtte in

1935 een .r\fùeling voor Gezond.heid.stocìrniek, d.ie thans {!O
l-ed.en telt en zÍch met gezond.heid.stochniek in d.e I'rijd.ste
betekenis bezighoud.t, zoafs d.e hygi'éne van .r,vater, bod.em en
lucht, 1'/atervootzieníng, ri-o1ering, iruisvestingn afvoer
vair huj-svuiL en voed.ing" De neeste van d.eze vraagstukken
wo::d.en zowel hygi'énisch als technisch bestud.oerd."

Het i'Ted-erLand.se Congres voor Openbare Gezondheid.srege-
linge gesticht d.oor een groot aantal med.ischo, tecirnische
en sociale instellingene is het centrale punt vool d.e be-
langrijkste vraagstukken op het gebied. van d.e volksgezond.-
heid..

co llgug.rgr! lp_het_gebied. der gezond-þeid.stochnì-eE.

Je Cezond.heid.sorganisatie T"l["0. verricht toegepast
r¡¡etenschappelijk ond.erzoek op het gebì-od. van d.e volksge-
zondheid." De technische problemen r¡et betrekking 'i:ot d.e
hygi'éno van het 1,'roon- on uerlgnilieu rvor.d.en bestud.eerd. d.ooq
haar ¿!fd.eling Gezondhcid.stechnieke d.ie in 1950 ín d.e plaats
trad. van d.e Organisatiecommissie 0ezond.heíd.stoohniek T"ÌÍ.0.
Ilet tcchnische v/erk van d.eze Àfd.eling is in vier secties
verd.ee1d", t"vtr. water, bod-em en fucht¡ ind.ustrie; bouwhygiëne
en algeneen physische onclorzoekingen (Door d.e d.irecteur d.or
lLfd.eling Cezond.heid.stechniek v¡erd. o! een d.er voþende con-
ferentied.agen een uiteenzetting gcgeven van <ie rvelkzaa,mhed,e¡t
dezer $ecties. ) "

0p het gebied. d.er r,vatervoorzieni-ng \'/ordt d.oor d.e verschil-
l-end.e rzatorleidingbed.ríjvon en het Itijksinstituut voor Drinh-
lzatervoorzieni-ng gecoõrd.ineerd. ond.orzoek vorrioht ond.er Iei-
d.ing van het Keuringsiirstituut voor ilaterleid.ingartikolen
(K.r.lT"À. )

d.o Qr]eid-_ing lal s_ez_oSdileid.steolri"i"
De toekomstigo civiel-ingenieurs zijn verpl-icht in hun

laatste (!e ) iaar een afstud.eerrichting te kiezen, Ind.ien d.e
keuze vait op d.e gozond.heid.stochniek moeten zij specialo
cuxsussen in d.o l'¡atervoorziening, rioLering, afvahvaterzui-
vcring, huisvesting, hyd.roulioa en.z. on algotïeno colleges in
chemie, bactoriologie cn algemone h.ygiêno volgen cn oon pro-
ject makcn voor een r,vatorVoorziening en rioloring.

Aan hot Instituut voor Praeventiovo Cenoeslcunae (froiaen)
is sind.s kort eon hygi?ånistenschoo] vorbond.onr wo&r in d.e
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gezond.hoid.si-ngenieurs een aanvullend"o opleid.ing
lcri jgen 

"

{qQ!.-',IDq!jI (Ir Sverle Stcne)

Voor cen boter begrip van d"e omstand.ighed.en in Noorvrogen
is enige kennis van d.e geografische gcsteld.heid van d.it land.
gelvorls t 

"

ltroorwegen net een opperglakte gelijk aan die vin Engeland.
niet lerlund. (r'uim 3OO"OqO krn')r .;¡ord.t d-oor ruim d.rie miLlioen
mensen bervoond. (lO" ft<n-), l'/aarvan slechts ZBf" in sted.on en
clorpen. Er zijn 'i;rzee sted.en met meer d.an 100,000 inloners,
twee met ca. 50.000 zielen en vielentvintig gemeenten met 1.000
a 25.000 ingezetenon. In het biirnenland. bevind.an zích slechts
acht pJaatson mot een geza,rnenlijk invroneltal van ongeveer
55.OOO .personen. Dezo gerneenten zijn alle aan nelen of Lang-
zaam stroniend.e rivieren geJ-egen"

Van d.e totale bevoJ-iting van lloorv¿egen leeft d.erhaLve l4f'
op het platteland, vaak in zeer ge'ísoleerde ned.erzettingen"

De gezond.heidszors ín d-it voor ten hoogste Jl5 tn cultuur
gebracli-r,e ? rcer bosrijke eir bergachtige land., met zijn vele
rivieren en rrìeTen en zeer verspreid.e dunne bevolicinge heef,t
uiteraa::cr. ecn geheel ander karal.,ter d.an in d.e andere l-and.en
van luropa.

Vraagstul.ck-en die eLd.ers, in d.icht bevolkte land.on, reed.s
lang i-rerclen opgelost, d.ed-en zj.cln i-r¡ ìrloorwegen tot voor kort in
heL 4eheeL niet of slechts in bepor'l:ie mate vooro ltroorvlegen
heeft claarom op gezond.hoid.stechnisch gebied. vreinig spectacu-
lairs te bie.Jen, al heeft nen ol d.e ontlvikiceling in overig
Éuropa nauv¡iettend. gevol-gd. en uit d.e efd.ers opged.ane ervarin-
gen 1e ring getrol..l:en.

lit is ond-er neer het geval met de v¿atervoorziening. Het
land. besohilct over onvofd.oend.e grond.r,râ+vêr ên is Ì:oofdzakelíjk
as.ngellozen op oppervlaktevaterr dat als een gevolg van de to-
pogra.fische omsrand.ighed"en en d.e gelinge bevoikingsd.ichtheicl
slechts ueinig verontreinigd. is"' .i\ls voorbseld. ciiene d.eohoofd-
stad. Oslo, d.ie in d.e ormid.d.ellijlce omgoving over 1BO km' bos-
rijk berglanC. beschikt r¡et sleohts 6emid.d.e1d. êên bei^¿oner pel
hr-.

Do zuivering van afvafwater is pas 20 jaar geleden met
kraoht aangovatr v,raarbíj veel tegenstand. moegt r'¡ord.en overwon-
nen" ZÍj bied.t thans in d.e grote steclen geen moeilÍjkhed.en
moerr In het binnenland. tracht men het aanleggett van l"¡erkon
d"oor hct verlenen van s'-'-'.rsid"ies te bevord.eren. De mooilijkhe-
ùen zijn hier' in Ce ee::ste piaats van eoonomische aard. Ðe
zui-ver ing van v/ator is bovend.ien nood.zakoli jk gevol'tlen d.oor
hot zoer toegenomen gebruik van d.e ifoorso borgen en bossen
vo'or r ecroat ie-d.oe leini.en.
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li,angozien d.e rileeste sted.en van }troorvregen aan zee of
aan g::ote ¡ivieren zijn gelegen rzord.en cleze r,rater1,lcgen
eLechts langzaam verotitrcj-nigd.. Ðe r,roeilijkhed.en op d.1t ge-
biod schuilen bij sanaioiia e.<1. eii in d.e kloinere gemeon-
ten^ Oolc do hc'.rtind-us'i,ric en, op enkele plaatsen, cle mijnen
vsron',;roinigen. de rivier.eir s.Lechts in geringc mate. LIen
heeft echter maatregelen geaornen or¡ d.eze vervu.iLing te voor-
konon en binnen d.e pe::kcn bo holrC.en"

l-rr onlicle zeebad"¡laatsen za! veyontreini_ging kunnen op-
tred.en, bvo aan clc Cslofjord¡ \.r'ââr clc bovolI<ingsd.ichtheid.
heli ¿'r:oo';st iso Voor l:ct ovcrige bohoeft aan d"o ZT.OOO km
langc kustrijn van irct vaste lancL, mo'u zijn onnoeme]-ijk volc
goecl boscl:crrnd.e baaicn cn fjor,clcn, i-n d.it opzic)rt geen vroos
te lzord.on gck:oestcrdo

0p hct gcbicd cLer ind.u.striöIe hygiöne is d.e voorkóming
van si-Lioose hot voolnaarilste probleern. Dooï het treffen van
praovcniÍovo maatregelcn moent mcn d.it vraagstuk reed.s tot
ncrriraLc proportios te hcbl¡cn teruggci¡racht"

În zijn sanenvatting ìromt iirleid.e:- tot cle conclusio,
d.at d.c ac';ivitei'b vali clc gczond-heid-sirrgeniour,s in itoorrvegen
in d.e eerste plaats op d.o sanitairc tocstand.cn irr d.e kleine-
xo gonccnten en o:o llcrú pJ.atteJ-aird. gericht noet zíjn.

PORTWJ.I (?roi" I-lcnaio 3erger)
îocn d.e gezondl-reiclsd.ienst in '190'1 door de borocmd.e opi-

d.emioLoog Ilico.:d.o Jorge ( d,ircotcr-''-r-gcnexaal van d.e volksgo-
zond.ire'rd. vah 1900 - 1!26)rzord. georganiseerd., rverd. oolc aan d.e
gezond.heid.stechnici ecn, zij trc-b nog bescheicicn ro1, toobo-
d.oe1cl. levcns v¡erd. trrcn ccn aairvang gci.raalet mct het geven
van ond.crr,:'i;s in c1c geøonci.heid-stcchniek aan rned.ici on hygi-
onistcn. Êôn gezortdbcid.singenieur vord. aan hot d.irectoraat
voor rlo volksgezonclhci-d. 'tcegevocgcl en cen t'reetal d.czer spc-
oialísten to r.¿erlc gesteld. in d-o beid.e grootste stcd.en van
?ortugal¡ ?orto en Lissabon, mct cen inv¿onortal van tien
procent cÌer totalo bcvolking. Hunlvor}-zaa¡nhedon bepaalclen
zich tot het goven van ad.viezan oî ond.ortvijs" Uij boschikten
ovor d.c macbt noch d.o r¡id.d.cl_en om tucg;on misstanclen op hygi-
oniscir gcbiod. op te ttcd.or" ,Dozo 'bocstand. cluur.d.e voort tot
1926, tocn d.c gczond.hei-ctsciienst genoolganiseerd. r-¡erô en zich
boterc vooruitzlchton openclene d.ie cchtcr d-oor gcbrck aan
aeskuncì.ígcn en d.oor ccn ovcrmaat van ¡,zanbogrip bij vcrschil-
lend.e autoriteiton nict verrvezerrl-ijkr kond.cn lzor.d.cn, a] d.ient
orlcencl , d.at groie vclboteringen, nict nar¡e r'¡at do d.rinlozator-
voorzioiiing betreft, tot stand .,7olclen gebracht.

äocrzof oen tçecclc rcor6enisatic in 1)IB plaatsvond., vor-
koert cle tocbnischc gczondireidszorg tot op d.o huid.ige dag nog
in ocn onbryonal-c tocs'Lanci. Iiot zal- in cio oorstc p]aats nocilg
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zijn d.e verschillende instantiee en cliensten, d.ie zich met d.e

gezond-heidszorg bezig houd-en, saJrlen te buni-eien, wil er v¡ellce-
1ijl; een krachtig geheel tot stand. l:onen" Ðit geld-t vooral een
juiste verd.eling van cle beschikbare technische en financi'e-le
mid.d.elen over het gehele l-and,. îot 1)26 batastte het inj-iiatief
voor het bour¡en van rratervoorzieninûen ên rioleringen uitslui-
tend. bij de gemeenr;ebesturen" llet behoeft geen betoog d.ai d.e

bevolking als geheel van een clelgeJ-i jk systeem r'¡cinig profijt
had.. IIc'.; rraren alloen cle belar,grijirste steden d.ie hun sanitaire
vraagstukhen op behoorlijk-e lvijzc l':ond.en oplossen. Geldgebrel:
'lvas v¡ol d.e voornaanste ootzaaks d.at in velrrev{e6 do r¡oeste no-
d.erzettingen iir Portugal geen belioorli.jke voorzieningen kond.en
v¿orden gctroffen en het J:ygi"énische peil daar nog v-itij laag lag"

Ðe bevolkj-ngstoeneming na cle eelste rvorold.oorJ-og en cle
verhoogd.e v¡elvaart noopten de gemeeniebestulen steeds meer fond.-
Êen voox genoemde d-oeleind.en beschilcbaar to siel-1en. De moei-
lijkhed.en d.ie de laatste oorlog medebracltt verstoord.en echter
lveer Ìret evenr,vicht tussen d.e behgefte aan technische verbete-
ringen en de mogelijkhed,en d.eze tot stand. te brengen.

Ongeveer 20 jaar geleden gxeep do Overheid. in d.oor het
stichten van een Dienst voor het aanbrengen Yan verbeteringen
ten platteland.e o Deze finanoiêle en technische organisatie zou
een wijziging ten goed.e in d.e omstand.igheden lcunnon brengen.
Men begon met alLe nod.erzottingen in i:aart te brengen, oln zor:
d.oond.e d.e te overlinnen moeilijld:ed.en centr'aaf te k","nrten a,cn.¡a'b-
ten. Ðe Staat nam financieef d.eef aan de uitvoering van geneen-
telijke voorz.,ieningen. Het r'¿a,s hiercloor rnogelijic aan de meest
d.ringend.e vraagstukkeì.r en de grootste hygiêniscl:e niss'uand.en
het eerst aandacht te s,ohenlcen.

Er zijn echter ánd.ole en groiere moeilijlcheclen op to l-os-
sen d.an financiële en technische" Iiot blijven te}-,ortlcor,ringei:
ï¡anneer d.e opleid.ing van gezonclhcidsiechnicir de I'op.u-esd.i-ngrt

van d.e bevolking in hygiênisohe zin, d.e aanpassing van d.e tech-
niek aan de dagelijlcse gevoonten en d.e ind.ustriële mogeliil.he-
d.en om d.eze techniek te ontrvikkelen, niet het tempo van de
vooruitgang d.or hed.end.aagse maatschappij lcunnen bijiroud.en. llet
zi.jn ô-êze tckortkorningen d-j-e in ?ortugal cl,nideJ-ijk aarr d.e d.ag
tred.on"

IIoe hot zij, or bestaat thans, dank zij eon van vóór d-e

laatste v¡ere1d.oorlog d.aterend.o reorganisatier oen straffer re-
gimo vat betreft d.e ind.iening en de bcoord.eling op hun techni-
sche, hygiênisohor financi'éle cn oconomische morites, clor cloor
de gerneentebesturon inged.iencie pro jecten, v¡e1ko in hoogste in-
stantie d.oor d.e Ninistc:: van Opor:bale 'Jorkcn moeten lvorden
goed"gekcurd."
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( tr aaam Gold.schnid.t)

De tocnemend.e irrd.ustrialisatic in d_e afgclopcn ,,;ien
jaar, d.e d.earmed.e gcpaard. gaancr.l trclc van het land- na¡:i d.o
grote sted.en, het alger:reen r¡erirocgcì.o rzelvaa,r-i;speiL, Ce
bouv¡ van steed.s ¡¡6s¡ r'r¡nì nget va¡' ì:etere kvialitelt, noop.-
ten tot bijzond.ere maatregeJen, oor: o_o hygiënisch gebied..

Ðen nieuv¡e vroni-ngr-ret gaf richilijnen vooï cìe staclsuit-
breid-ingon en Ìog'eld.e d.e hygiëni.scl.:.e voof'.,'¡aaxr]eri i/Ð,r.i.aan
grote bevoli<lngsconoentraties moeten .¡ol-ri.oen. serie:-'t rJe
tv¡eede lrel.ft d.er veeriige:r ;arclr zíjn ct i.a. Zl.eôæn vrijweL
geen huizen zond.er financiële s-betin varr cle staa-o gebourri,"
Eierd.oor lcond.en aan cle hygiönische inv'lchtin¡1 clic,r uonjngeÌl
(rvannrvater-voorziening, ll.c", bad. of d.cucher'-h,-rr-:.;.;uiror"ão.,,)
hoge norrnen v¡orden gesteld., Verd.er .lti-rnr-:cn uii.b een si:ecíaa1
fond.s geloen v,¡ord.e:r geput vocr d.e aanlcg vair r,.¡a'rer ieid.ingen
en de rioloringen in geneeirten en tzoningcomplor_en.

I{et beeld. d.at de gro'r,e Zweed.se stcd.en thans bioder: is,
dat zrj zich naar alle l':anten uitbleiaen elì er rond.orc nro-
derne voonr'¡i jken verr.i jr,en, toir-ri jL iir d.e binne::staC. nog.r,veinig verand.erd. is en ve1e hu:i_zen d,aar nog ,:j_et ojl een go-
meensohappelijke r¿vaterlej-d.in,g of ::ioJ-eri.ii¡" zi jn aa.;rgesl-otc:r.
Het verboteren van cle l:ygiënj-scìre toestand-cn in ceze oud,c
stad.sged.eelten, het opruinlen val1 sI_op_ceir, l:et nee::h¡.1en van
bele huizengroepen, zuiks mod.e met Ìre'b oog op rle eii:en van
het mod.erne verkeer, r'¡ord.t bernoeili jkt cr.oor d.r in begin 1!,,¡O
afgoliond.igd.e bou'wbep'et:l<ingen, als een gevoig van het ook
thans nog heersenc.e gebrelc a,i.r a::þeiclskracl:tono Deze beper--
kingen zijn ook nog hod.en va,n kracht en nu 6ere;cirtvaard.lg;d.
door het gebrek aan mar:!:ra,ch't in d-o zo nooczaj,_el-i jì<e expo:,i--
ind.ustrie en teneind.e cìe zeer toegeilonen coilsL{miliie en irro-
d.uotie met elkaar in evenr,vích-+ tc h-rniten itouri.cn"

Onst¡eelcs iî940 r'¿erd. cle rrwater,lrett! van 1918 ui,;gebreì_d.
met vele voorschriften betrefiend.e Ìret pjebruik err ùe beschcr-
mlng van watervoorraclen en d.e bcvei,l.iging cier opcnirole r.ia-
teren tegen vervuiling" 5r is nu tocsi;euimirrg iroclig voor cie
bour,v¡ verand.ering of ui'L;rorei.d.ing ./an r"abrickon oi bcd-rijvcn,
d-ie d.e rivieren kunnen verontrcinigcn, van d.o riol_e:rÍirgen,
or\zo rn d.it verband. cLient tevens melcLing te 'r',rord.cn gcmaaict
van clo opriclrting van irct Gezond.hcicLsinstituut (ñ,,,aì,ene ir,-
stitr'.t l'ór Folkhälsan) ín Stockhol-m in 1938t 17aÐ.r speurr,zork,
opleicling enz, plaatevi.nd.t op het gcbied. van d"o al.gcneno on
ind.ustriö1o hygiênc, voed.selcontrôle c"c."

Er:kelo jarcn latcr l,vcrcl ii: cLhc proviireic een onder:zocii
ingestcld. naar d.e toestand- var: vatervoorzicninélcil eii riole-
ringon.::f1e ii'rstallatics verC.cn opnicurz gc::cgi-ctrecrcl :nc t
het oog op toekomstige ßamcnrzerki-ng tu.se en nabul-3c ctedei'i
en ned.erzettíngon.

lïa-b d.e afvaluaborzrlivcring bctlcft r,iord"cit rnorncnteeL
proevcn gcnonen rnet verschillencìc soorten bczirrirpltt-'cen,
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vraarheen het afvahvater van maxinaal- 2J personenr aflcomstig
uit afzoird.erlíjke lvoningen of r,voninggroepen afvloeit" Deze
proefnerningen vlnd.en hun oorzaak in d.e grote bevolkin¿;ssprei-
d.ing in Zvreden, r,vaard.oor het niet rlogelijk is het afvalv¡ater
centraal te zuivéren"

Ie inleld.er verlneld-t te.rsfotte d.e toepassing van het
rr}lagno Chforine ?rocesstr2 dat in toenemend.e mate irl zv¡emin-
richtingen en kleine geneenteLijke waterleid.ingbed.ri jven voor
cle v¡aterzuivering lzorclt toegepast.

Xen claartoe ingestelde Commissie zou ín December 1!10 een
rappolt uitbrengen over affe naatregelen, d.ie Len aanzien valr
de r'¡atervoorziening en afvahvateraangelegenhed.en moeten t¡orden
getroffeno ,

ZITITSEBI4,¡IÐ (Dr U"ii. Corti )

Ðe Zv¿ltserse ged.elegeercle schetste in grote 1íjnen hoe d.e

geøond.heidsd.ienst in zijn land georganiseerd. is (fed'eral-eu
kantonafo en geìneentelijke bureatuc) , ,,vââr d.e ond.erzoekingen
plaatsvinC.on en ivelke niet-ambtelijke instel-fingen zioh net
ge zond.heid.svraags tukl'.en b ozig houC.en.

Een enkel d.etaii moge hier volgen.

Ðe fed.erale gezondl.ei-d-sd.ienst in Bern heeft een med'ische
en oen pharmaceutisch.e sectier een phat'maoeutísch laboratoríum,
een afd.oling voor d.e voeôselcontr'ôle on een aùmínisiratieve
sectie.

Ðe kantonale clienstén beschli:ken over scheilcund.igen,
med.ici, chonici en technici. t/oorts zLjn er gezonriheid.sd.ien-
sten voor de iileinere sted-en etr dorpe'r en d.e fed.erale i-nspoc-
teurs van d.e arbeid..

IIet beroep trgezondheid.singenielrrrl is in Zl'¡itserlancl nog
onbokencl en or bestaat geen instelling vraar d.ergelijke tech-
nici lvord.en opgeleid..

Speurr,zerk l'¡ord-t o"n? verlicLrt aait d.e med.ische faoultei-
ten¡ in d.e faboratoria van cre gezoird.hej-d.sdienst in Sern en aan
d.e ?olytechnische ilogeschool in Ztirich¡ hier voornanelijlc ¿¿tt
het lIygi'énisch Institur-'.t ond.er leicting van D¡ Grand.jean (alge-
mene hygiêne en arbeid.sphysiologie) en het Tnstituut van Ðr
Corti¡ d.at zích bøzlg houd.t met d.e zuivering van d.riirl¡'i¡ater en
afvalv¡ater en begcherning van waterbronnen. Verd.er vorclt oncler-
zoek vorricht in d.e kantonale en'gemeenielijl:o laboratoria en
bi j d-e arbeid.sinspeo-i;ie.

J,'iomenteef staan r¡::a.agstul;ken als de pasteurisatie van
melk, afvalv,aterzuivering, cLe behand-oling van vaste afvalstof-
fen, d.e bestrijd.tng van schaoelijÌee inseoten enz. in het mid.-
d.elpunt d.or beLangstclling. De îechnische Hogeschool in Ztb:ich
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overr¡Tecgt het houd-en van rlpost-grad.uater cursuEsen ook o3l
het gebiecl d.er volksgezond.heid.. Een nieulve v¡et ter bescher-
ming van d.e openbare vateren is Ín voorbereid.íng. Ðe uit-
vriaseling van id.eo'én en pxoefnerningen r¡et het buitenrand.
ontr,.rikkelt zich op bevred.igend.e vrijze.

ENc¡lUl (Ir. Q.M. tici,Taugtrton)

uit het verslag van d.e Britse ged.elegeerde btijkt d.at¡
niettegenstaand.e d.e moeilijke tijdsomstand.i¿3hed.en, aan d.e
technische vr:aagstukken op het terrein d,er openbare gezond.-
heid.szorg zeer veel aand.actrt v¡ord.t besteeclo rn d.e afge3.open
l0 jaar verd.en zee¡ vele technische verbeteringen tot stànd.
gebracht. ÀIle Ëngelse stod.en en d.orpen zijn thans op d.e
rvaterleicling aangesloten en beschikken over vold.pend,e water
van goed-e lc!'¡aliteit" j[ieul¡e instal]aties word.en bijgebouvlö
om aan een vergrote vraag te kuniren vold.oen of veroud,erd.e
te vervangen. 0p he'b platteland. is nog slechts 5tl, der he-
volking van waterleicing verstoken" Er zijn ooht'er plannen
ontlvilekeld. om ooh in aeze Leemte te voorzien. ïn ve¡band.
not d.e vaal: zeer boge kosten per hoofd. word.t veel aand.acht
besteed. aan lvaterverspillíng en aan een juiste verd.ering
van cle vatervoorrad.en.

Oolc o-o het gebied. d.er afvah:¡aterzuivering en d.é bevei-
liging d.er rzateren tegen ind.ustriëLe vervuiling vrerd. groto
vooruitgang geboelct. Deze vraagstukken hangon nauv sanen
met d.e toegenomen ind.ucilialisatie en d.e verhoogd.e bourvi'rij-
verheicl. Ðe cloor d.e laatste v¡erelcLoorlog veroorzs,û,icte aoh-
terstanci lzord.t geleirielijk ingelopon.

i'trieu¡e ind.ustri'én lcunnen bijzond.ere problonien schep-
pen. IIet teluglrinnen van stoffen uit bepaalde afvalprod.uo-
tcn vereist spccialo procód.érs of bijzond,ere beveil-i-gings-
maatregelcn (radio-actievo afvaletoffonl ). Ðe ind.ustrie-
lvord.t bij d.ozc ontrzikllcl-ing krachtig bijgestaen door d.orrllator Poll-ution llcscarch Board.tì.

lfat d.e huisvuilverrvijd.oring betreft d.ocn zíoh soortgo-
lijke vraagstukl<cn ars in l{cd.erland. voor. Ðo vuilo;otraalmã-
thod.en word.on stecd.s mecr vorbctcrd,. sed.ert d.e oorlog is d.o
oal-orischc l'¡aard.c van l:.ct huisvuil ged.ca1d., vaertloor sorns
rnoeilijühed.en bij de verbyand.ingsovgns ontstond.eno Ðoo¡ een
betere oontrôIe bij d.e stortpLaatsen vrerd. een kostenbeepa-
ring verlcregen en kon ¡neer vuil op onvruchtbaar aklcerland,
tvord.en gestorto Ory'er het composteringsvraagstulc verd. veel
experínienteel ond.exzoeLr vel¡icht o

lussen d.e beid.e r.¡e:elcloorlogen ',rerd.en velo rnod.erno
open en oveld.ekie zweminlichtingen gebouvrd.. seclert 19]i9 zrJn
ltieraan sLechts weinig nieuv/e ztzernbad.en toegevoegd,"n3reaicpoi-nt-chlorinationtr van het zwenlzater geeft bevred.l-
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gend.e resultateno Ovel deze deginfectie-method.e versekijnt bln-
nenlcort een brochuro van het nliniste::ie van Vollcsgezond.heid."

Tot voor: enlcele jaron leid.d.en de rneeste trngelse zíeËenhui-
zen een vrijrvel one,fhanlçeIijk bestaan" Ðe meeste zi,jn thans
overgegaan naar d.e itrationale Gezondheid.sorganisatie van genoemd.
I,linisterieo lre veertien regionale zieicenhuisrad.en word.en biite-
staan d.oor d.e staven van regional e technische adviseurs met
groepsad.vigeurs voor d.o routiner,zell:zaamhodeno In verband. met d.e
toenemend.o behoefte aan technische voorzlenÍngen en rnet het oog
op een d.oelmatig en econornisch gebruik van de beechikbare nitd.-
d.eien r'¡ord.t een geheel- nieuwo technische ziekenh.ulsd.ienst in
het Levcn geroe,Den.

JOIGOSITIVIE (Prof . Ir }iilivoj Pei;rÍk)
Gozond.heiclstechniscire probler¡en hebben altijd on overal

bestaan, De beoefening van de ilgezond.Ìreid.sieohniclctr is een pro-
duci van soeiale .rooruitgangr Vraagstukken van,gozond.heid.stcch-
nisobe aard werden, ool: in Joegoslavië, lange tijd. incid.entcel
opgelost ùoor cle civiel-technioi, clie or bij hun r,zerkzaa¡nhcdon
mcric in aanraking lçv¡a.n-icno Van een r,vetenschåppelijke bostud.oring
en ecn speciale oplcid.ing op dit gcbied.l,'ras nog tot voor 2!
jaar gcen spraÌ:e. Hct is lcaral<toristiek voor d.o ontl'¡ikkeling in
d.it land., d.at d.e ee::ste rrgezonùhcid.singenieursrr oen kv¡art eeuv¡
geled.en voor Ìret voctlícht trad.cn, dankzij d.e huLp van d.o

Iìookefellor !'ounùation, d.ie oon aantal jonge Joegoslavische
tcchnici tn d.c geLegenhcid. stelcle zich aan d.e bcste .¿lmcrikaansc
cn luropcse instellingcn op het gobicù cier gcz.ond-hcid.stocirnick
te belcr¡a¡oen. Na afloop van hun stud.iotijd. t¡ad.en d.e nieuvre go-
zon<iheid.stechnioi zond.el uitzond.ering in staatsd.ienst on yrijd.-
d.en zich raot groot enthousiasme aan d.e opleid.ing van nieulve
technici en de verbetering van d.e liygi'énische toestand.en op het
platteIand., d.at in die tijd. ongeveer &O',1 van het grondgebied.
uitmaakte. IIet aantal gezond.heid.stechnici van hoge:e of lagere
rang hon zod.oend.e allengs v¡ord.en vergroot. Ðe d.rinicr:¡atervoor-
zíening, vuilafvoel, l'/oninghygiênee malariabestrijd.irLg ayvz o êytzo
kond.en belangrijlc l¡ord.en verbe'r,e::d. en paratrIel d.aarrnod.e kon het
vo11: r:¡orden d.oord.rongen van het nut en de nood.zaak van hygiêni-
sche verbeteringen. De activiteit richtte zich d.aarbij meer op
iret plattefand" d-an op d.e sted.en, d.ie beter uitge::uet vrareç om

zèlve d.e nod.ige maatregelen te treffen" Vanzelfsprelcend. profi-
teerd.en oolc zij van lie-b algemene streven naar verbotering.
Zo worùt het een belangrijlce stap vooruit geacht, d.at d.e stecle-
lijke vaterlej.d.lngòed-rijven thans all-ervregen tot d.ssinfectie
van het' d.rinlor¡ater zijn overgegaano

Tijd.ens d.e tv¿eed.e l-rere1d.oor1o6 r'rerden ui'i;gestrelcte gebíe-
d.en totaaf vorr,voest. Overal trad.en grote verand.eringen op, he-
laas oolc vat d.e v¿erkzaa¡nhed.en d.er gezond.heid.stechnici betrof .
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ion snc1le ind.ustrialisatie vond. plaats. Het corps ge-
øondheid.stechnioi¡ d.at d.oor oorlogËverlfezen en verand.oring
van voridíJing reed.s groto verliezen had. geled.on, liop nog
vcrd.sr in getalsterkto tcrug, d.oord.at een groot aantal 1o-
d.on aan hun oigonlijke rzerkzaa¡nhcd.cn rzerd.on onttrokken sn
bÍj d.e rvod.oropboun ingeschakeLd.. lïat van d.o oorspronkolijko
staf r'¡as ovorgeblcvon lzord. vrijlzcl gcþee] opgenomen in oen
nj.oulzo overhaid.scì.ionst, ocn goort inppeotie van d.o volksgo-
øond.boid.' mo b ecn uitgesprokcn p::aevcntiof karaktcr. llior-
d.oor koncLcn d.o -rieinigo gczond.hcicÌstochni.ol invLoed. op d.e
ge,ng vali zaJcon blijvon uitoefencn cn hot eltgste }:r,-laad. bij
d.e aanlcg van r,tatcrlcid.in¡;cn c.cì.. opvengen. ilolaas vord.on
ook gcmcentoli jko r,zatcrlcid.ing- of riolcringsa.mb-bcnaron
voor bolangriJlcor geachtc d.oclcind.cn old.srs to vork gestold.
on niot vcrvo,rrgcrio

Ðozo onbevrccligcnd.c stand. van zalccn hoeft momonteel d.o
vollo aond.acht van d.o vcrantrzoor.d.cl-ijko autoritoiton. Ðe
onige ¡renicr om d.c toestand. te .vcrbctoren is hot oploid.on
van nieut'/c gezonclheid.stechnioi rnet betruip van Universitoi-
ten. Sed.ert t';ree jaor r¡orclen thans aen d.o voornaensto tech-
nischc schofon speclalc cursusrson in d.o geøond.hoÍd.steohniel:
gogevcn. IJen hoopf ín Þ51 dc ocrsto niouv¿e functionarispon
af te levcren, d.ie hun rvcg zulIen rnocten vind.on bij d.e ço-
d.eropbourz, d.e gcmccntclljtcc d.ienston, bJ-j bourtonôornemingon
en onclcr¿ijsÍnstellingon en nc¿tuurlijlc bij d.o gezondheid.s-
d.ùonston.

i'Tio'b ollc technisch-hygiilnischc vraagstukken zijn
hierrned.e ecbter opgelost. De stilstanci in de lroningbou'lv
tiJd.eno d.e oorlog en d.e enorme oorlogsverrfloestingen noopte¡r
oe regering van Joegoslavië tot een uiterste lsachtsinspan-
ning op d.it gebied. Ðe bevolking d.er sted.en groeit geÞtad.ig,
nieuve ned.erzettingen verrijzen allerwogen. Ðê v¡atervoorzie-
ning en vuilver¡,'¡Íjd.ering lçunnen rnet d-eze groei geon geltjke
tred. houclen. Nieur'¡e inclustrie'én leveren nieuv¡e vraagstukken
op vool d.e rioleringen en de verwriling van d.e rivieren en
kanalen, Ðe afvalv¡aterzuivering lian d.it tempo evonmin bij-
houêen' Ðe moeilijkhed.en vord.en nog vergroot d.oor het feit,
d.at een groot ged.eelte vän d.e bodon uit kalksteen bestaat,
met alle voor oe ryatelvoorziening en riole¡ing d.aara&n vêr-
bonden moeilijkhod.en. Vele gerneenten ¡ret 10.000 à 15.000
inv¡oners zijn thans nog verstoken van v¡aterleirLing en rio-
lering.

I,ien hoopt in de komend.e jaren ook d.eze moeilijiched.en
te kunnen bed.r,vingen. Ðe plannen claarvoor zijn roed.s gereed-
of ver gevord.erd.. In d.e afgelÖpen 2þ jaar lverd. veol tot
stand. gebracht. Ìliouve inzichton braken basn. l,{en is thans
algemoen overtr;rigd. vin hot nut vÐ,n gospocialiseerd. toch-
nÍsch-hygiênisch o:rùc:',;ijs op d.e belangrijksto tochnischs
ond.errzíjsinrichtingen. Ðe tockons'ci¿e ontlvikkeling rust
daarorn op ocn gozond.c basis. Ðe inloid.er sprookt d.e hoop
uit, d.a'o d.e aanstaanclg gezond.Ìreid.singcnieurs d.an bot v,¡ork
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zullo¡-ovornemeû van de,huid.igo .frrnctiqna,rissen on d.at
ze. z|ah. vroor ae,n' hun oorspronkelijko,opgavo: otrlleid,ing
r¡¡o.tonscbappeli jk spourtvorkl . zu}lor-¡ kr,rnnen gaan vri jclolrr'
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IV, OIIGEITOÌìIE',IJITDRVOORZISII1]üCEIT

1. IIST II\RSTCEBIED VÅJ'I JOECOSLIVI!

Ðc voo:.zicning von rrcns, d.ici: en _olant van .r?atcr sturt
in }:arstgcbicd.cn vaaÌ; op eigeiraardigc nooili jkhed.cn" onge-.
vec¡ 15,,1" van d.o oppervJ-aicte van Joegoslavi'é bestaat uit
karkstocn. Het betrcft hicr het rzcstclijke gcclecltc van hct
1and, d.c rotcaclrtigc kust van d.e Âü.riatischo zee oir Ìrct
b ergach'u igc acht er lan'J-, Ði'r, kallcs t c cngeb i od. vorclt d.o or sno-
cicn d.oor splotcn on holcn, waalin irct hemol_rvator - 6oms
ntccr clan 3'000 mm per jaar - 1¡/ccr spocd_Íg verd.i-rijnt en voor
het groo'bsto gcùeclte ongcnorl;t l-ai.gs ond.crgrond.sc l<anarcn
naar zcc Êtloomt. siecÌ:ts ccn lcfcin ged.eertc kornt aan d.e
oppervlaictc teru.g, vor.mt bcL<cn en ::ivi-eren, d.ic echtor tcn
d.ele rveor !LotseLing oncìcr aalcic vcrcivijncn, of verza'neLt
zioh in vcrticale rotssplcten. Ðc n.colr periìianente stroorrìp-jes ovcrstromen irr d.c natte tijd. d.c vlakten, d.och clrogcn
in d.c zomo:-maand.en grotcnd.ecls op.

Ðeze ¿1r'ÍI}ige r,vatcrvoarziening veroorzaalct in d.e zo-
mermaand.en vaall een critieke sit,-ratie. Ðe bevollcing moet in
bepaalcie streleen om ellie litel lvato:: vechten. lr zijn d.orp-jes h.oo6 in d.e bergeri, vaarhoen het r.¿ater over, I'ele kilome-
ters afstand. op las'Lciieren nioet r,'¡ord.en aangevoera" IJet ligt
voor rle Ìrand., d.ai ctergelijke land.streken d.ùn bevollct zijn
en d.e groncl er rveinig vruchtbaar is. Vele d-orpjes met ten
hoogste 200 ini'¡oners en ver van bronnen of lraterleÍciingen
gelogen 1 zijn uitsl.Ltil;1.:^, op regennateï a¿ng.tvezen, d.at iir
eigen of cornmunal-e regenputte-ri r,rold.t opgevangen, d.ie nleest-
al behoorJ-ijI; kunnen ri'olclen afgesloten on voorøi.en zijn van ,

een zanùfilter en pon!. Ðit r¿ai;er l;an regelmatig bacterio-
logísch en chemisch vo:rd.en onilerzocht. Hoev¡el cloorlopend.e
d.esirrfectie niet mogeJ.Íjk is irebben zích d.e afgelopen 20jaar geen infectiegevall-en van be'Lel:erris voorged.aan en trad.
in d.eze st::eken nimnier een epicler¡ische zíekte op, Crie aan
het gebruilc van leßent/aber lcon rro:'den toegeschreven. Als
curiositcit Imnnen d.o rrlolcvar srr vord.en genogmd_¡ clat zi jn
ond.j-epe plassen grond.rzater van !O 'uot jOO m¿ oppe::vlakte,
lvaalmed.e.het vee ged.renlct v¡ord.t e,r d.at sor¡s zel-fs voor huis-
houd.elijl; gebruilc d.ient. Ðeze lols¡ars ontsnappen ui'ceraard-
aan elk hygi'énisch voorschrift.

Celukkig zijn d.e toestand.en in het .wosten van Joggosla-
vi?i niot overal zo primitiefn Ongevcer 3Oi3 d.er bevolki-ng
betreht hier lzater uit d.e ca. lBO acluad.ucten clie het land.
d.oolsnijcÌen. ¿ilfe sted.en err kLeir:cre gemeenten r,vord.en hier-
cl-oor van rvater vootzj.ono Do aquari.uotene v¡aarvan enÌço1e uit
d.o Romeinsc tijd. d.atcren, I'rord.on govoed. d.oor naburige per-
manento 'bronneno Dc sancirstelliitg van Ìre'b rvater r,:rijzigt
zich op verxassencle vrijzo met hct jaargctijcle. De kv¡aliteit
is mocstal botcr in d.c zoner en wintcr dan in d.e lcnte on
irerfst. Ðc bioLogischc rciniging is i.angzarner C.ari bij oppor-
vlaktcr'¡atcr en d.c bronncn van vcrontreinlging zijn zecr
mooílijk op te sporcno tangs onbcL.-cncle \yegcn lcan afvalizatcr
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cle oncìcrgronclse voorracion vorontreinigcn en een hoog in d.e ber-
gen gelegen neð-erzettlng in een vel-e kilometers verd.erop gele-
gen kustpl-aats een epid.ernie veroorzaken, r,zaartegen geen praeven-
tieve naatregelen kunnen r,sord.en getroffen zolang o.e infectie-
haard. niet is opgespoord..

Je toestand. lcan uitsluitend verbeterd. v¡ord.en d.oor het zo-
veel mogelijk uitschalcelen van plaatsolijke aquatiuoten en het
aanleggen van streelç'¡aterLeid.ingene vraarbij een zo cioelmatig en
economisch mogelijk gebruik urord_t gemaalct van goecle aanvoerlei-
d.ingen, teneinde een maxj-maal aantar inr,'¡oners van behoorlijh
voorbehand.eld. en geciesinfecteerd. rvator te voorzien.

2. TJSLU{Ð

Uit het op b1z. 10 en 11 gegeven ovorzícht is reed.s geble-
ken, d.at de omstand.ighed.en op rJsLaneL id.eaal zijn voor een goe-
de v¿aterhuishoud.ing. De neersl.ag is er meer o.an voLd.oend.e, het
bazartmassief is ond.oorriringbaar voor lvater, d.e lagen tufsteen
en fava zorgen voor een natuurtijke fíltratie, vaard.oor d.e
ñ€este ¡j-víeren en blonnen lrristalhelclel en baoteriênvrij v¡ater
leveren, d-at nergens chomisch behoeft te v.'ord.en gezuivqrd..
Doord.at d.it water vaak over grote afstand.en ond.er d.e grond.
stroomt2 rreemt het d.e temperatuuï van d-e omgeving aan, is d.aar-
d"oor in ùe øomer koel en bevriest niet in het koud.e jaargetijd.o"
(roold--tempered. spL:ingsrr) pen goed. voorbeerd. is d.e .Gvend.ar-
brunnenrre 12 kilometer ten oosten van Reijkjavik op een hoogte
van 79 meter, die d.e hqofd.stad het gehele jaar mot 530 liter
zuiver rvate¡ van 3 à 4o Cr per second.e voorzi-et..

Reijkjavik heeft zod.oend.e d.e beste en tevens d.e eenvoud-ig-
ste rratervoorziening vaTl ûuropa" ît zíjn vele anciere varr d.erge-
lijlce gemalckelÍ jke voorzieningen op TJsland. aan te wijzen,

De over het gehele eil-and. verspreid.e þronnen kunnen vrord.en
ond.erschcidon in tr'/annc bronnon (zo tot looo c.), kol:end. hete
bronnen, stoom- en mod.d.erbronnen. IIot vrarme of kokend.e¡rater
rvc¡rd. voorhoen uitsluitend. nabij d.e vind.plaatsen voor v¡agserijen
en bad.plaatsen gebruilct. Ðe laatsic tijd. rvord.t rnei sucoos op
vele plaatsen naar stoom of heet r'¡atcr geboord, tcn behoeve van
d.e verr'¡arming van r,voningen en gobouizen, bad.- on vlasplaatsen. In
Reijkjavik zijn reed.s 32oo lnuizen op d.e stad.svervarni-ng aange-
sloten¡ ilet lzater heeft bij d.e '+'-on ocn gemid.d.cld.e temperatuur
van 8'/" C,, stroomt d.oor goc; - -¿soleerd.e lcid.ingen naar d.o
stad. cn bereílct met ecn temperatuur van lJ tot 80" c. cle l./onin-
[òv¿¡é

iran een lezing, d.ie Ir Sigurd.sson in 1947 voot het Insti-
tuut van rngenieurs in Feijkjavilc hierd., zíjn nog d-e volgend.e
gegevens over d.e .r,irarmv¡atorvoorziening van d.e hoofd.stad. ontleend.,

De eerste boring vond. in 1)28 plaats en leverd.e in 19j0
r'¡arrn watel' voor een clistri-ctsverr,yarmingsgystsorno Iiet suoces van
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d.eze ond.erneming leidd.e tot het voornemen d.e gehele hoofd.-
stad. van l:¡axn water te voorzien. Tn 1933 ïrerden bij Reijkír
nieuyre boringen verricht. Den productie van 300 1/seo v¡erd.
bereikt, vold.oend.e on het grootste d.eel van de hoofd.stad.
te verr,tatrmen. lViettegenstaand.e d.e oorlogsomstand.ighed.en kon
hlor op 1 Ðecerrbot 1943 het eersto huis word.en aangesloten.

Het hete v¿ater loopt d.oor oigen verval van d.e bron
naaronalij gelegen betonnen baldcen met een oppervlatite van
11 m', d.ie met het' oog op reBaraties d.oor een schot Ín twee-
en zijn ve¡cLee}iq IIet t,oofd.station pompt het v¡ater door 14
d.uirns stalen br4tzen over een afstand. van 1l km naar tanks
van ca 1.000 mr op een heuvel nabij Reijkjavik. Eet water
stroont va,nd.aar d.oor een d.ubbele fã:-afng van 16 d.uim naar
d.e stad. Eet leld,ingnet is hier 40 ltrr lango De aftakkingen
naa¡ d.o huizon hebben een d.iameter van S - t d.uim. !Tas- en
badv¡ater l:¡ord.t afgenomen vô6r het wator via d"e centrale
verr'¡arrningsínstalì.atie in het riool verdwijnto Ðoor het ge-
bruík van uits'oekend. isolatiemateriaaL kon het r.¡armtover-
lies ryorde,.rr teruggobracht tot 2 --3' 0. van d.o bron tot d.e
tanks o! de houvels en tot 3 - 4 ' C. tot cle verst vetwij-
d.erd.e stad.sbuizen.

Ðe totale kosten van d.it merl::uraardige vrerk beliepen l0
miilioen IÞ, d.e jâarlijkse opbrengst bed.rgeg 6 milLioen Kro
Ðe prijs van het v¡arme tzater is 016B fr/mr van 14 l,iei tot I
Octobor en het ùubbeLe godurendeodo rost yan hei jaar.

-O-
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DIT S?E{Jlli'fdrK

¡lan d.e uiteenzetting
hot volgend.e ontfeend..

van Jr U".t..Corti (Zr-¡itserland.) l'¡ord.t

Ecn goed.e gezond.heid. is een oerste vereis-üe voor d.e uit-
oefeni.ng van d.e geestcl-ijke en lichanelijke functies van d.o

ncnso Sind.s oe::oud.e tijd.cn zijn naatregolen beraamd. om haar te
beschcrnen en te vcrbc'ùcrcno trGezoird.heid.steohnieklf is het mo-
d.ernc begrip voor d.eze beschermíngsraaatregelen" ilet ís aan dc
tot-stand.icoming van d.c iicrcld.-Gezond.lreid.sorganisaiie te d.anken,
d.at 'r,vij thans over ccrl ínternationaal oentrurn bcschikkon, d.at
ten d.ocl ]:ccft irr d.e gchele v¿ercfd cic beschorrning van d.o ge-
zond-heiC, tc bevord.crcno l{et zou tc ver vocren hicr eon opsom-
ming tc gcvcn van al-l-c l-¡cicnschappclijkc ond.c¿'zoelcingen op het
tcrrein van d.c g¡ezondhcÍd.stcchnici: on d.e resultatcn d.ic daar-
bij lvcrCen bercikt" lïcl lijkt het gerzcnst tc urijzen op d.e bc-
hoeftc aan een organisaiic, d.ic d.czc ond-erzockingcn 1can lcidon
en vcrCiepcn.

IIet is zond.er ttrijfel een der belangrijl;ste talien van d-e

ilereld.-Cezond.heid.sorgani satie gegevens te velzamelen omtrent
d.e in d.e ,oraktijk behaald.e resuftaten, d.eze elcLers te d.oen
toepassen en op grond. van d,eze toepassingen nieurve vraagstul<-
ken aan d-e vtetenschap en de techniek voor te leggen.

Ðe ond.erzoeh-ingen tr'/orcl-en momenteel- bij een onnoemeli-jk
aantal iüstelLingen ín verschil-1end.e fand.en verriclrt, Overaf
terr,zereld. rvcrd.en pogingen ged.aan orn d.e -ievensornstpnd.ighed-en
van d.e mons te verj:eteren. L{en stuit d.aarbij echter op lacr-r-
neso 3o ontbreelct, van internationaal stand.punt bezien, een
alles en aifen omvattend. vlerkprogrâ,rrrna,o De iirtlivid.uele onder-
zoekers zijn zich vaalc niet vold.oend.e bevrust van ae grote
lijn d.ie gevolgd. mcet vord.en en cLe bed.oel-ín6 van het speurirerl;e
d.at zij verrichten. Zij kennen meesial niet d.e narren van hun
buitenland.se oollegar sr rnet v¡ie een nuttige ged.acirtenwisseling
over gemgenschappelijke problemen zou kunnen plaaisvinien.
Ook -,¡¡anneer het speurlrork in groepsverband. v¡ord.t verricht is
een betere coörd.inatie ger,venst on d.ienen d.e rrteaJììstr van eI-
kaars .,-¡erkzaamhed.en op d.e hoo8te to zijn.

Er bestaat een grco'ü aantalI in verscliillend.e talen ge-
stelcLe, tijd.schriftene lrabstractsrray1zca d.ie ochter niet of in
onvold-ocnd.e mate d.e stand. van eld.ers verricht speurr-rerk aange-
ven, gecn ind.ruk geven van d.e bclangrijkheid. of urgentle d.er
vraags'i;ukJ.-en, de fczcr cvenmin gclogenheid. bied.en de waard.o
van vcrschj-llenC.o publicaties mct ellcaar te vcrgelijken" Ðaar-
om v¡ordt naast dezc period.iekcn clc behoefte gevocld. aan een
orgaan, bijvoorboeld. cen maand.blad.e d.at regelnaiig en volgcns
een te voren opgesiold. 'l:rorkplane het gchelc gebicd. d.er gezonci-
Ireid.stcchniek overzicÍ cn nict allccir d.e meest rocento speur-
v¡erklcsultatcn vasilcgt, doch tcvens beknopte aanr,vijzingen
vorstreht voor geslaagd.c of mislukte proofnemingen, nieur,vc
id"eeön bespreekt, instnr:lcnten cnzo Dit ttbullctin d.ro::icntationrr

T"N. Oo -zou-
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zou echter in ae eerste plaats een exposê moeten Eeven van
d.e vragen d.ie op een gegeven ogenbl-ik aller aanri.acht vra-
$êIt o

[enslotto bestaat behoefte aan een goed.e financi'é].e
rogeling voor het ncr.Ìctl van proeven. ¡Iet komt vaoli voore
dat een good. d.enkboeld. ín praktijk noet word.en gobracht,
d.och ci.e ind.Íviduele speurd-ers of een gróep o:rd.erzoekors
d.aarvoor niet d.e nod.ige fond.sen kunnen opbre:ngen. In veLe
land.en beschilct men over. fond.sen on het rzetenschaptr,elijk
ond.erzoek ts steunen" Ðe beheerd.ers van d.ergelijke fonclsen
Ìarnnen nlet altijcl ver.aniivoord.elijlc tzord.en geÊteld. vooÌ
het meest eff,ici'énte gebluik van d.e hun toever.treu',-rd"e ge1-
d.en" Dr zou d.aaror¡ een hogere, err clbor alle betroldcenen
aanvaeld.e instantie in het leven noeten 'word.en geloepen,
d.ie een aanbeveling voor een bepaalcl ond.erzoek kan Eeven
en zocloend.e oen d.eeL d.er verantwoord.elijkheid. voor haar
rekening neemt.

Het opsommen d.er noeilijkheèen en telcortkomingen is
natuurlijk niet volclooncle on d.e treg naar verbetering te
effenen. IIet is nod.ig d.e bestaancle v¡erlgnethod.en te ond.er-
zoeken en te trachten rnet d.e boschil;bare midd.eien tot een
betere :'egeling te komen. Infeicler s'be1t zich voorl d.at d.o

lTereld.-0ezond.helclsorganisatie periorlielc in d-o aangesloten
land.on d.e stand. van het ond.erzoek oirneemt en ond.orzoekt
v¡elko vraagstukken ook van Ínternationaal belang }:unnen
l'¡orden geacht. Ðoolr mid.d.eL van vragenlÍjsten moet nagegaan
vrord.en r'¡efke vraagstuki:en het rneost urgent zijn, 0p grond.
van d.e binnengekomen antl,-¡oord.on za)- d.e l,i'ere1d.-Cezondheid.s-
organisatie een vrerlcprogramma voor ¿¡lle ond.ord.elen d.er ge-
zond.heid.steohniek kun:.ren opstellcn. .iij zal tevens aan aI-
1o belanghcbbend.en een opgave kunnen vsrstreklcen van in-
stellingen en ond.orzoel:ers en d.o vraagstukken vaarr¡cd.o d.e-
ze.zicln \øzig houd.en. lenslotte zou het aanbevoLing vor-
d.ienon, zo mogelijlc oenrnaal por jâar, alls klvestics gron-
d.ig met cl}:aar te besprcl:cn.

Ðr Corti vorwacht dat bovcnstaand.o d.onkbeqld.en een
vlillig oor bij de d.celhenend.e land.cn zullen vind.en. Msn
mag hierbij ochter nie'b uit het oog vcrLiezen, d.at in volo
land.cn d.c ond.orzockors rced.s d.o hand.cn vol hebbon rnot oi-
gen probJ-emen cn hun geen tijd overschiot voor vraagstuk-
kcn ntet een moer algen:ecn, internationaal¡ karaktoro Van
d.e and.orc kant is de oplossÍng van een nationaal vraagstuk
vaak naurT verbond.cn mct d.íe van neeil algemene problemen.
Ðoze v¡isschvorking zal claarom d.ikl:rijls van onschatbaro
'ivaard.e blijken te zijn"

Daarna gaf Ir Ðovan ZuiLen ccn uitoenzotting ovor hot
speurrzerk van d.o Àfd.eLing Gezond.hcid.steohniclc T.I'tr"0o
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Ðc reohtstrecl',Ée bcmociienis van T.No0o met spcurwerlc op
het gebiod. van d.e gezondheid.etechniek d.ateert van het iaar
1941. Eni:ele jaren tevol.eit had het Koninklijlt Instituut van
Ingenieurs een Àfd.eling úoor Cezonclh.eid.stechniek in Ìret leven
geroopenr d.ie in een trzeetaL stud.iecommissies d.e klimaatrege-
ling iir gebouwen en do stoíhestrijd.ing in d.e incìustrie in
stud.io rrâJr€Il. Van 1ll8 af v¿erd.en cleze ond.erzoekingen d.oor
T.I'tr. O. financieel gestound." Toen het I(" I.vnI. in 1941 zijn
activiteit op last van d.e bezetter moest staken narn T.N.0.
het v¡eric d.er stud.iecornrnissíes over en \¡¡eril de Organisatiecom-
missie Cezoi:d.heid.stecl:niok ges'ticht, d.ie behaLve cie lcl-irnaat*
regeling en s'tofbestrijcling nog vele and.ere gezondheid.-tech-
nische ond.eri,'ierpen op haa¡ rverlcprogxaJTuna plaatste. De 0oC.C.
heeft lraar v¡erkzaarnhoden verricht van 1941 t'ot 1)J0, in welk
jaar zi j als /'fd.o1lng Cezond.hoid.steehniek Tol'Í.0. deel ging
uitr:raken van d.e tn 1949 tot stand. gelcornen GezQndheidsorgani-
satie ["i'ío0., d-e zesd-e rtbijzond.oro organisatier¡ van T"l["0.
Zoals belcend. za! zijn riep d-e in 1930 ineestold.e i[ederland,se
Organisatie voor toegepast-natuurlvotenschappe11jk ond.erzoek,
bij afkorilng T.lü"00 gcnoornd.¡ successievelijli zes bijzond.ere
organisaties in het leven, d.ie ell.- op eigen gebied. een onaf-
bankelijh bestaan leiclen, d.och rcot het oog op d-e coörd.inatle
van het speurl'lerk elr een harn¡oníou,.ze ontr'¿iÞlçeIing d.oor d.e

Centra'l e Organisatio T.itr" 0. overkoopeld. rvord,en. .

De Cszond.heid.sorganisatie k-reeg tot taak het coörd.ineren
en bevord.eren van toegepast-natuurretonsohappelijk ond.erzoeJc
op het tclrein der cu:atieve geneeskund.ee praeventíeve genees-
kund.o en de algemene hygiêne. Zij heeft het speurverk op tech-
nisch gcbied. aan haar J.f'd.eling' Gezon¿heid.stechnieli toever-
trouv¡cL" De Âfdeling bestr-rd.eert d.e technische rnaatrcgefen die
nod.ig zijn om d.e hygi-ënc van het r'¡oon- en rverkmiLicu to verbe-
teren en streeft d.aarbij naar sanc:lverking mot overeenkomstige
institutcn in binrlcn- en buitenland. Zij tracht tevens d.e zo
noodzakefijke sanenvlerlcing tusson tochnici on hygi?iniston tc
bevord-eren. Ðe À.C. verricht haar rvcr'hzaamheclon in cen viertal
seoties (water', hocl-orn en Lucht, inúustrio, bourvhygi'éno oir aI-
gemono physische ond.crzockingen), hoeft een eigen bestuur
(ond.or voorzitterschap van Prof o ',T"J.J"L'i"Krul) cn boschikte op
l Januari 1!!0 ovor cen staf van 3J'bechni-sche cn ad.ministra-
tj-eve medervcrl;erse ytraarvan 13 ac,ad.emiscn gevormcieno Ðo resul-
taton d.er rverkzaamhcdcn 'i,'¡ord.en in lapporten en publicatics
vas'bgc1o¿'d..

Ðe ÀÍ'd.o1íng streoft tevens naar internationale coörd.ina-
tie van spcurvrerk op haar gebiod., althans rvat d.o noc-.' fund.a-
mentofe vraagstulclcen bctreft" IIet uit',zissclen van gegevens
'word.t niot vold.oend.e gcacht. IIot lijkt ger,'renst hct contact t,o
vorstovigcn d.oor bezocken te brcngen aan buitenlalrclse institu-
ten on d.aar met d.e ond.orzocher.s gomocnscÌrappelijlco vraagstuk-
ken te bospr,:kon"

- BijT.N" C.



dat d.e Errvi¡onnontal Sani.tâtion Fection van de iTril;0" bet
aangowozon'contrr¡rn. iê om. coö¡d.inot.io van sBoiær.lork on vah
gegovens te bevord.e¡on. Omtront.d.o ond.ebvrerpen Llepon d.e
mo eno IIot .opstellen van þ9n progr'anma, kqn oan
cle flen ovorgã].aton, d.iç ld.aartée áe voor!.iohting
va e"n uit d.o vorschiLlend.o land,en'lc¿n vrogÐrlr
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De ochtend. van d.e vierd.e conferentied.ag l:¡erd gerzijd. aan
bovenstaand' lntoressant on actueel ond'err'zexpt víaarover d'oor
ged.elegeerd.en van trrrgeland., Italië1 Joegoslaviê on ]orland. in-
leiclingen werden gegevenÞ

ENGEL¡¡fiÐ

Ðoor d.e heer Ir Coli.I"lcliaughto4, Iloofd. van d.e Technisehe
Afd.e1Íng van het llinisterie voor Volksgezond.heid.r rverd de sa-
menstelling en d.e r'¡erlç'¡ijze van zijn afd.eling beschreven on
een opsomñing gegeven van de vefe ond.err,zerpen l?aallover advios
v¡o:rd.t uítgebracht.

Ilet Ì.iinioterie heeft een \roorrl.amelijk administratieve en
contrôlcrend,e taalc, tovl" <io beoord.eling van d.e door loca1e in-
stan',;ies Ínged.iend.e projecten voor gezond.heid.stechnische in-
stallaties en d.e d.aaraan verbond.or. kosten" Elk aanlcle Ilini¡ter
voorgelegd. plan vroro.t d.oor d.e Technisohe Àfd.e1ir¡g in d.6tai1s
bestud.eercl en met een aanbeveling naar de financi'éle afd.eling
van lret lfinisterie d.oorgezond.en" Een ingevrikhèId.er prooed.ure
ontstaai \ranneer op een bepaald. project critiek \lroxAt uitgooe-
fend. en non eerst d.e opinie van d-eskund.igen, vaak ook d.ie van'
rf the man in the streetrt wenst te vernemen. Tn zo rn geval v¡orclt
een Conmissie van Ond.erzoek (t,i'*¡tit Ilocal Incluirytr) ingesteld.,
waarin een 1id. van d.e Technische Àfd.eling a1le betrokken partij-
en Ond.erVraagt. De vernonen alguJnenten pro en contra r,vord.en met
een voorlopige aanbeveling in een rapport sa¡rengevat. Hel za!
Soms nod.ig zi.in een trveed.e onderzoek te houd.en, teneind.e -
meestal voor een veelornvattend. of aud.erszins belangrijk pro=
ject - sen zo objecticf mogelijk oord.eel to kunnen vellen. Het
eind.rapport .r¡o¡d.t nogmaals d.oor c1e financiële afd.eling van het
LÍinisterie ond.orzocht en met oen oind.conclusio aan d.e }linister
voorgelogd..

De vcle nieuge aanvragen, d.íe dagclijks bin;renkomen kunncn
gevroonlíjii in snel tempo 'worden afgcd.aan. ilet zal echtor vaak
nood.zalcelijk zijn een plaatselijli onclerzook in to stellen, d.o

ingodiend.e plannen rnet cle locale autoriteiten te bespreken, hen
van ad.víes tc d.icnen en or in he'b algemeen op toc te zien, d'at
uitsluitend. cloolmatige en eoonomir:cb verantrvoord.e orrtr,vorpen bij
hot Liinisterle worclen inged.iend.

Ds Tschnische ;ifd.eling heeft verd.er tot taall toezicht uit
te oefenon op aIle t"¡ater-aangolegenhod.onz zoal.s d.e contrôle van
bestaaucLe - en hot goven van aanbovelingen voor nieulve instal-
latios, toezicht op .een juiste verd-e1j-ng d.er vatervoorrad'on¡
vestiginß vs,Ì1 nieul'¡o ind.ustrieên d.io veel rvatel voor hun bed.rijf
nod.ig hcbben, toezich op d.e verontreiniging van d.o openbaro
v¿atercn d.oor industriöcl- afvaltzater, afizo ÐQ afd-oIing i-s vord.or
belast r:rot d.e contrô1e van alle tcchnische zieÌconhuiszakeno llon
trOsft borekond.r dat d.e l.:osion van d.e tochnischc voorzieníngen
van clit soort inrichtíngon ongovoct 1Jfi van d.o totale velploog-
koston uitr:raken¡ Zoals rccds oercloy word. mgdogcdoeld. boetaat
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d.aarom hot voornomcn oen gehoel nj-oulr technische ziokon_
huisd.icnst in hot lcven to rocpeno

uit hót híerbovcn vermefd.o blijkt reeds, d.at d.o tech-nioi van d.e Technischo /Lfd.eling van het tr[inisto¡io voor d.o
volksgozond.heid. op vclcrloi gebiod. deskund.ig, liofst go-
specialisoord moeten zijn. Iiun loeftijd. is Ãínimaar 3ijaarr geuoonlijk 40 à QZ jaar. Ðe inloid.or vostigt or d.c
aand.acht op, d.at van hen gecn spccíale kennis op chemisch
of bacterlologisch gobied. r'¡ord.t verlangd. on is van moning,
d.at d.e vraagstukken 'r,-¿oLke zLjn colle gats ts bohandolen
krijgo' zo veLe, veelsoortige eir vaak gecompliceerd.e zijn,
d.at bacteriologische vraagstukken ood." beter aan ànd.ofe
d.oskuncligen kunnen rzord.en overge,Iaten"

Ðe ervaring op het r,'rinisterie is, d.at ùe sa*qnvrorking
van de loclen cler Technische Afd.eling met med-fci, chemioi
en and.ere specialisten, aan d.e tocìrnici vord.oenáo gelegen-
heid. bied.t ook ahdere C"an zuiver technisohe aangelãgenhed.ente leren waard.eren" IIen heeft v;¡el eens geopperd. een rpost-
graduaterf cursus in d-e chomie, bacteriologie enz. - gãtiJt<
aan d.ie van d.e Lond.ense unive::siteii - te geven aan hen,-.,.,
d-ie zich van bijvoorbeeLd. Ìrun clortigste jaár af aan d" áu-zondheid.stechniok hebben gervijd." Ðit aanvullend.e ond.orviíjs
ís zeet zekor nutti-g voor heno d.ie voornemens zijn hun
taa^}i in mind.er onir'¡ikkeld.e gebiecren te gaan verrichten,
d.och urag voor Ðngeland,. zelvo niet te voel tijd. van d.e ge,
zond.heid.singenieurs in beslag nernen en hen nod.eloos lang
aan hun eigonliJke werlczaamhed.en onttrekken"

Ðe Technische .A.fd.eling van het ].,linistorie voor vorks-
gezonclheid. d.ateert in haar huiclige vorrr van het jaar 1aTz,zLj heefl zich al d.ie jaren kunnen hand.haven en d.aa¡med.e
haar bestaansrecht op het gebied. crer voLksgezond.hei-cL ber,ve-
ZATII

ITALTE

Profo Dr S.Cramarossa, hoogloraar itr d_e technische
hygin5ne aq,ir d.e Univorsiteit te Rono, d.eelt med.o, d.at in
Italië, cvenals in vele and.ere Europeso 1and.on l:ot ond.or-
ln¡ijs in d.e toegopaste hygi'ëne meestaf behoort tot clo aan-
vullcnd.e cloch niet r.orplichte collcges van d.o ad.spirant
civioL-ingonieurs. oolc hier vind.t d.us gcen specialo oplei-
d.ing van gezond.heid.singenieurs plaats" lïer- rzord.t overr¡rogen
aan enkole uni-versitciten (nome, idapels en ?isa) speciaio
cursusson in d.o gezond.hcid.sieohnÍek aan toekomstige ingo-
nieurs aue gââr]' gevenc

Italiö boschikt ovor oen uitgebroid.e staf van closkun-
d.igen op het gcbiccl van d_e r-ratorvoorzloning,, riol_ering,
ontsrnottingsinrichting.en erLZol clic - aI bezitton zij als
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zod.anig gcen acad.emischc graad. - toch aIs rrgozond.hoid.singonieurstr
lcu.nnen lzorclen aangemorkt.

Dc colleges in d-c algemeno hygiënc zijn sodert IBJO aan clc
mod.isohe hogescholen in rtaliö vcrplicht gestold.. Tiior wor-d.on
bovond.ion t.r,.¡eo-maand.eliji.:se aanvullond.c collegos voor afgestu-
d.oerclo rned.ici on aan cnlcele hygiênische instituton t.veo-jaarlÍjk-
se spcciale oursussen in d.e hygi'êno gogovena

Aarn d.o tochnischo hogoscholcn v¿ord.t d.oor mod.ici/hygiënisten
ond.orr'¡ijs in d.o toegepaste hygi'éno gegeven, vlaarcloor d.e rthygi'éno
van hct milioun hot d-omein is gc'urord.on, y/aar cen naulte cn golulc-
kigc samonr,'rorking tussen mod.ici en tochnici kan plaatsvinùo'n,

Het feite d.at een offici'éle en speciaLe oplcid.ing nog ont-
breckt - ook al vold.oet irct huid.igc a1gemeno ond,erwíjs in d.e
hygiënc d.oor aard. on d.iepgang - gaf d.e rtallaanso inleid.er aan'
lcíd.ing d-c volgondc aanbevelingen te gcvon.

1. 0p het torroin van d.c hygl'éne van het mi.lieu moe t oon
blijvond.o samenr'¡crking plaats vind.en tussen technioi on
m od.i c i/hygi'én i s ton.

2, lenoind.e d.oze sarncn,iorlcing -be bevord.oren cn hot wod.er-
zijd.se bogrip tc vergroton moet d.c opleiàing van beid.o
categorie'én verbrced. v¡ord.en. Ðe collegos in d.e toegepa,s-
to hygi'éne èienen aan d.e tochnischo hogoscholen verplicht
te word.on gosteld. en aen d.o mcclischc universiteiten to

,rvord.on vord.iept. Het is nod.ig voor boid.e groopen spocia-
le cursussen te d.ocn houd.on, tcneind.o aan d.e tocnemonèe
vraag naar deshund.igeir op het gobied. van de volksgozond.-
heid. to kunnen voli.oen.

3. Ðeze cursusson d.icncn verbond.pn to zijn aan d.e hogo-
scholen of aa.n d.e plaatselijke gezondhelcisd.icnstcn en
ond.er rochtstreekse leid.ing te staan van d.e overheid..
Eet aantal crlrsussen moot beporkt blijven i,n vorband. met
het bijzond.ere d.ool d.at zij nastrevcn, hot beschj}baro

. aantal vooraanstaandc d.oskuncligcn on het icostbare d.emon-
straticmateriaaf.

IIet moet mogolijk zijn do rneest oompetcnto cursisten
nad.orhand. bÍj d.e meclischo inspcctics van d.e staat, d.o
provincios en d.e gcmconten to .i,:¡orlc te stcllen, in d.o
eerstc plaats voor d.e vron5-ngbou'lz, vlatervoorzicning etLzo2
in mind.cre mato voor d.o vood.selcontrôIe o"d.o

Dc taak d.or gozond.heid.singoniours zal- zijnr hot beoor-
d.olen van gezond.hcid.steohnische ontvrorpen en d.c contrô1o
van gorood.gekomon installaties; d.e suporvisie ovor hot
ond.orhoud. van d.orgolijko inrlcirtingon! not ontr-ror-pen on
d.o uitvooring van ovorheid.sl:rerkcn; hct verleilon vû,n teoh-
nischc hulp aan d.crd.on bij d.e uitvooring ven wcrkon van
algornocn hygi'ênisch belang¡ modcwerking aan d.e voed.sel-
corrt::ôIc - vooraf r,'¡at d.o d.aarbij botroklcen toohnische in,
stallatics botroft - on d.e strijd. tegen onged.iortc; too-
zicht op d.o ind.ustri'éle hygiöno on mod.ovrorking bij natio-
nalc rampen"

4.

tr
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6, rfGczond.heid.stochnickrl is ocn spocifiek nationaal
probl-eem, Ðe functie van d.e gezondheid.síngenieur
bij d.e oponbara gezond.hoid-szorg kan niet bij voor-
baat r,:¡old.en vastgesteld. e aangezien ztj afhanlieli jk
is van d.e.organisatie van een bepaald. 1and..

Iúet het oog op d.e zo zeer gel.;enste samonr,verking rnet cle
mecliciThygiênisten moeten d.e gozoird-heid.singenieuls geen
rrelanlr vormen binnen d.e verschill-end.e a,mbtelijke bureau>i,
d.och in tegend.eel uitzwormen on aan aLle workzaamhoden van
d.e gezond.heíd.sd.iensten d eelnemen"

JOEGOSi,ÄV]D

, Professor Ir t'l.Petrilcr hoogleraar in òe gezond.heíd.s-
techniek aan het IIygiëniscH Instituut te Zagreb, is van me-
ning clat oen ond.erscheid. r¡oet lvold.en gemaakt tussen d.e

d.iensten, d.ie een gezoird.heid.singenieur kan verlencn a,an een
curatieve- dan v¡ol aan eeìr praeventieve insteil-ing. IIet
komt ]:.er¡ voor d.at bijvoorbeeld. een ziekenhuis j.n het algo-
meen niet vold.oend.o emplooi voor een rrgezond.heidsingenieur'rl
bied.t" Ien d.ergelijhe inrichting za! vrel regelmatig huJ-p en
voorlichting nod.ig hebben van een bout'd<.lnd.ige, oen ofoctro-
teohnicus of rverktuigkund.ige, d.ie zich op d.it gebiecl kunnen
specialiserene zond,et noclttans als rlgezond.heid.sj-ngenieursrl
te mogen r¡.¡olden aangenerkt. De hulp van d.e gezondheid.singe-
nieur zaf alIeen úorden ingeroepen wanneér zich belangrijke
moeili jlJred.en bij d.o r'¡atervoor'zieníng, vuilver'lvi jd.ering e" ù"
voorilo en.

Instellingen met een praeventief karakter zul1en even-
eens period.iek van d.e diensten van bourtkund.igen enz" gebruil;
maken, d.och d.oor d.e aard ôer v¿elkzaa¡nhed.en pormanent ovor
een gezonclheid.singenieur noeten kunnen bosohikken" Het is
ond.enL:baar d.at bijvoorbeefd. het opspoiren en bestrijd.en van
een besnetteli-jko ziekte zònd.er riled.e'r:¡erking vaii een gezond.-
heid.singonieur kan p1i:,atsvinden"

Ool., bij sted.ebourvL-r-rnd.ige vraagstukken, ae hy¿;i'éne van
het rvoon- en r,verkmíLleue d.e bestrijclins van stof r rook of
lawaai, bij de v¡atervoorzioning en vraterzuivering, d.e hygiê-
nè van ztrïem- on bad.inrichtingen, rioJ-eringsvraagstuklien,
insectenbestri jding, zel:3 bij d.e prod.r-rotie en bevcorrad'ing
van melke oegtercl en mosselen, is porrnanent d.e medevlerking
van een gezond.heid:singeníeur nod.ig,'

Ðe inleíd.er is volcler van oordoel, d.at d.e gezondheid's-
ingonieur ook bij elke uitbreid.ing of verbetoring van bo-
staande r,'¡erken en bij ,ll-ìr nieuv¡ ontvrerp moet rvord.eu inge-
schakeLd. en genoemd.e rverkzaarnhed-en niet - zoals in d.e moês-
te lanrlen - aan een speciale bour,zpolitie moeten vlorden op-
ged.ragene d.ie zich d.aarbij gevtoonlijk uitsluitend. d.oor een
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med.icus laat bijstaano
OoIi iir d.e opleid"ing van personoel voor d.e gezondheid'sdien-

gten - of het een ned.ische specialist of een eenvouclig besrnet-
tingsarrbtonaar betreft - d.ient de gezond.heid.singenieur een
l.úêrkzao,fir aand.eel te Ì:¡bbcn " Zijn diensten zijn aI even onmis-
baar bij routine- en speurvierk ín d-e faboratoria van d.o gezonð--
heid.sd.iensten (d.íe ín overeenstemming met d.o politieke orgâni-
satio van het 1and. oncler jurisd.iotie staan van, bf uitsluitend'
d.e staai bf van genoentelijke en parti-culiere ol'ganisaties), zo
ootc bij een goed" geleirLe propagand"acampag'no voor d.e verbetering
d.er hy¡;i'óirischo toestattd.en in eetr l-and." üatuurlijk d.ient 2 naa!
gelairg ùe grootte of belairgrijlcheid. clor r,¡erkene cÌe leid.inge al-
thans cì.e supervi-sie over ¡,r¡atsrl-eid.in3'bedrijven, vaterzuiverings-
installaties enz": bij cle gezonclheiûsingenieur te berusten, on-
geach-b of d.eze v¡erkon zich in ovorheids- of particulier bezit
bevind.en"

Ðe 1nl-eid.errerpt d-e vraag op of de gezondheid.singenieur
ovor Eespecialiseerd.e,1;ennis'moet beschikken, omd.at bepaald.o
gezoncthcid.stliensten eeil ovorlreßena cheilische, and.ere een meer
civiel--technischo vooroplej-d.ing van haar pel'soneè1 vereisen.
Iloovel noet d.eze specialisatie gaan?

Do Verenigcle [itaten, cle bakernat van d.o tlsani-tary engiireerrl
kent ti'¡ee soorten gezond.heid.singenieurs, teir eerste de rrpublic
healtl: ongineer[, r,ziens op]eid.ing vootnamelijk Selicht is op
ontvre::pen1 contr6le en inspectie, en de eigeni-ijke rrsanitary
engi-neortt, d-ie zich l:,ùc: spociaaf bozig houd.t mot bouv¡en en be-
heren" iioi is nog niet ciuid.elijk of d-eze ondorscheid.ing voor
and.ere farrd.en rvenselijl: is" IIe'b begrill gezond.heid.stechniek is
in Éuropa nog pas van Tecente d.atun" Tn vergefíjli net de 3"000
gezond.heid.singenieuls traar'over ûe Verenigde Staten momentoel be-
schilcilen is hun aantaf in Europa nog gering" Inlej-d.er geeft per-
soonli j}; d-e voorketrr aair 66n soort gezonclheid.singenier:rs, d.io op
beid.e gonoemd.e gebÍed.en conpetent vi in"

De inleid.er behand,elt tensLotto d-e verhouding van ô.o gezoncl'
heid.singenieur i;ot d.e nedicus, d.ie altíjd. zijn r,rod.e'r¡erker, vaak
zijn ohef is. Profossor Pstrik gelooft níet, d.at d.eze verhouding
in d"e Verenigd.e Staten noeilijkhedon oplevert, omd.a'b hier d.e ge-
zondh-eidsingenieur, vooral d.ank zij zijn hoge hraliteitonr een
gevestigd-e positie bekleed.t" In turropa zijn d.o toestand.on anclcrs'
Hier r'¡erdsn d,e werkzaa.mheclen tot voor kort d.oor mod.ici vomicht,
d.ie d-aard-oor go'!'¡oonlijk ovol meer liennis van zaken op opid.emiolo-
gisch gf bacteriologisch gebied. (onontbeel'lijk voor d.e hygiëne
van Ìret nilieut ) bosohilct d.an cle pas afgestucleerd"e gozond.heid.s-
ingenieur" Ðe opicid.íng zal daaron zolierheid. moeten biedon d.at
èo gozond.heid.singenieur zijn v'rorkzaa¡lhod.en naar behoten zal lcun-
nen velrichten . Zíjn Laa,!< zal in rvezcn versohill-en van ciio van
d.e meclicus, d.och samen zullen zii oon eenhoid. moetcn vormen,
v¡aarín ocn constante en soepelo saitleil,zerking plaatsvj-nd.t.
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Ir 1T.I.3Ioorner, techniscir lroofd.ad.viseur van het Îríinís-
terio van 3ìnnenland.sc Z'aLcen te Dublin, beschrijft eerst d.e

organisai;io van d.e geøond.hoid.gzorg in zíjn fanci"

De contrafe autoriteit voor d.o hygiêne van het milíeu
is het IíinisterÍo van 3innenlq,ndse ialiene d.at belast is met
het beheor en het toczicht op huisvostíngszallen, l,vatexvoor-
zLoning2 zrvembad.orr €rIZo

Het .Ì,ìinistorie voor d.e Volksgozorrd.heid. is vorantv¡oord.e-
l-ijk voor cle go.ed.e gaTrg van zakon bij d.e verschil-lend.o ge-
zond.heid.sd.íensten, zoals het voor-Icómen en d.e bestrijd.ing van
besmottolijlce ziekten, toeziclit op d.e registratie en ôe op-
leid.ing van d.oktoron, tand.artson en vorpleogsters, voed.sel-
en mellccontrôle e a\zo

Iiet llinisterie van Tndustri-e en I'Iand.el is ond.er meer
bolast rnet het toezicht op f6brieken en d.e arbeid.shygi'éne,

I{ei Ðopartement van 3innenland.se Zaken nu heeft in d.o

eerste piaats een organisatorische taak. Ðe oigenlijko lverk-
zaar¡hoden v¿ord.en ond.er zijn leid.ing volricht d.oor d.e 1oca1e,
provincial-e en ger.reentelijlce autoriteiten" De lriiniste¡ v¡ord.t
bijgestaan ci.óor eon technische staf , clio (evenafs in Enge-
1and.) ad.viezen uitbroirgt ovor niet.t'/e pxoJeoten, ioezioht
uitoefent op nieuvre cons'¿ructies en ond.erhsud.sv"erken, on zo
mogelijl: oe r,verkzaarnheclen d.er looaJc technicí contrôl-eert.

Ðe r:¡erkzaamhed.en van d.e Technische /ifd.eling van gonoomd.

I\{inisteríe r'¡ord,en in versçhiliend.e secties vorrichtc huis-
vesting, v¡atetvoor zienlng, rzaterzuiveri-ng, steclebour'¡,l'regen-
bour'¡ en brand.v¡eer. Àan hot hoofd. van ol-ke sectio staat een
ass is tent-te ohnis ch hoof d.adviseur.

Ðeze d.ecentralisatie vold.oot good. en i-s zelcer een vex-
betering van het oucle systêême rr&orond.ei elke inspecteur
verantr/oord.eIíjlcyra^êi voor äLfe l-¡erkzaa¡nheden d-ie in zi-jn res-
sort plaatsvond.en. Ðe nieuwe rvorhvijze bevord.ert specialisa-
tie op een bepaalci gebiecl, hetgeen voor een beLangrijk on-
d.or',Torp, afs lyatervoorziening, hoogst gevreitst ist wi1 men d.e

beste resultaten bereilcon"

Ðc opleid.ing van ingonieurs is ook in Ie=Ìand. breod. op-
gozeto îr bes'caan hier geen post-glad.uate cursussen voor
speoiale ond.err,'rerpen,. Ðo afgestud.eerclo ingenieurs zullen
zLch in clo praktijk en'cloor zelfstud.ie vorder moeten belcvra-
men en specÍalisêrorr¡

Ðo hierboven gesclretste vortioale organisatie van d.e

hygi'énc van het milieu inrplioee:t niotr d.at de technischo
stef van het Ministerie van Sinnenl-and.so ZaJ<an llarmchair
oritlosrr ven het lvori; d.cr looale technici zoud.on zLin. Zii
moo'r;on eei'd.er boschourzcl rzorden afs hun lloud.ere brooclorslle
als hun vriend.en on raaclgovers, d.ie d.e 1oce,Io tochnj-ci mot
hun grotere ervaring torzijd.o staan.
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Ðo ltrovincialo en gemeentelijke technj-ci voexen ds ogtr-¡or-
pen plannen uit en zijn belast met hct ond.erhoud. d.er voltooiclo
v¡orkeno Ðe neiging bostaat dezo d.iensten op min of rneer overoen-
komstige r.rijze te organisoren als d.e Tochnischo Afd.eling van
het L,linisterie. fn haar Ìruid.ige vorm zijn deze d.iensten echtor
nog te veinig gospeciaLis'eerd. on boscl:ikken zÍj over onvold.ocn-
do d.csJluncligon op ocn bepaald. gebied."

De focale 'bechnici zijn voornamoJ-ijli belast met ond.erhoud.e
vernieur,vingr ui-tbreid-ing en aclviseron over nieuv¡e projoctono
Zij hobben meestal geeri -iijd. om zeLf nieuv/e v¡orken te ontlverpen
of uit tc voeren" iij brongen rapport ui'c ovel het benod.igd-o
matoriaal, d.e gesciratte liosten en teven aanbevelingen hoe een
nieuw object he'i; best l<an vrorden uitgevoerd" Dit rapport word.t
ter goeCkeuring aan d.e lechnische Afd.el-ing ven het lfinisterj-e
voorgelogd-, vraarna d.oor een ra,ad.ge'vend. ingeníeursbureau een
ontrverp rzold.t opgomaakt, d.at zo,¡¡el cloor d.e Locale tochnioi als
d.e Technische .¿ifC.eling in Dubl-in r,zord-t ond.erzocht¿ ',Iannoer op
alle pllnten overeensternning is bereikt en d.e contraoten zíjn
opgemaalcte kan ¡net d.e uitvoering van het r,verk een aanvang y/or-
den gemaalc'b,

Lie'b een enkeL 'woord. geviaagt de Ierse inleid.er terislotte
van de naur?e samenrzerlciirg tussen d.e verschillend.o technisoho
d-iensten en d.e medieche instanties in zijn land."

o

GEÐÀCIITE:Ilq{jSEtING,

.t111e inleid.ers blijken het er ovor eens t,e zíjnr d.at d.e

functie vùn gezond.heid.singenieurs in lurropa niet uniform gere-
geId. kan '!'rorcleno IIun plaats in C.c sanenloving is afiranlielijk
van nationale, sons politieke faoto:len, ÂIIe sprelcers d.ríngen
aan op (grotere) samenr'¡erl:.ing tussen nod,iaifhygiëniston en
technici, d.ie tesamen een eenheid- rnoeten vorxäerlo

Van deze samenverking b11jkt in Ðenomarken nog rveinig
spr:ake te zijn" Lfen zal ìrier beld.e partijen tot elkaar moeten
brengen en d.e med.j-ci overtuigen van het nut van gezqnd.heid.s-
ingenieurs bij d.e oponbare gezond.hoid.szorg.,

In lrankrijk zijn er ook moeilijl<Ìred.en van politieko
organisato::ische &ârdo TIier behoort d.o gezond.heiclszorg tot hot
d.omoin van niet mincler d.an vijf minis-beries (Openbaro Gezond.-
heiclszorg, Publj-eke r,Terlcen, Binnenfaneso Zakon, Iand.boulv on
r,led.e::opbour,v), terwi jl het i\,Iinisterie van Financiên uiteind.e-
1í jk ovor d.e bested.ing cler geld.en boslist.

In oe tr,veed.e plaats is d.o opleiding en het geblui-k van
rrgezonclheid.singonieurstr in lrankr'ÍjÌl sterk afhanlceli jlc van d.o

plaatsingsnrogelijkheid." Vele gemoentou beschikken niet over'
volcloend.e fond.sen om behalve een bourvicund.ige ook een gezond.-
heid.singenieur te salariêren" Ì'Ien v.¡enùI' zLch dan ook voor hot
uitvoeren van bepaafd-e rzetken tot particuliere buroaux, waarna
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het ingeC-iond.e plan eers-r,, zoals in trirgeland., d.oor het centra-
1e gezag rzord.t bestud.oercl en eventueel ger,vijzigoo Ocll in
lrankri jli kent ¡nen een Comr¡issi-e van Ond.orzoek (rrEnquête
ct'Ut j-litá hrbLicluer' ) "

Ðe plaatsingsmogelijiJred.en van pas afgestud.eerd.e gezond.-
lreid,singenioure blijkon niet bijster gr-rnsti6 to zijn, niette,
genetaanùe d.e grote behoefte d.io aan clit soort. spod.icaiisten
bestaat. iiet }:on voorkomen, d.at een uitstekend.e'zuiveringsin-
staIlatie cloor gebre]: aan competent personeel na enige tijd.
v¡eer buiten bed.rijf nroest rzor.d.en geste1d." De Franse ged-e1o-
geerd.e rvijt d.it aan hot feii, d.at d.e )irocteuren d.er gezond.-
heid-sarld.olingen d.ie d.ergelijke inrichtingen moeten beherene
alle mod.ici zijn, d.ie naast hun uitgebreicle medische lTerkuaaJn-
hed.en oveÌ orivold.oend.e tijcl beschiklcen voor tochnischo aange-
legenhed.en" liet is hoogst gevrens'b in d.eze onbevred.igende toe-
stand. ve::beteling to brengen d.oor d.e Staat, d.e gemeenten en
het ¡banse volk zelve te d.oord.ringen van het nut van gezond.-
heid.singenieurs en hen te bevregen aan d.e o,oleid.ing meer ge1d,
te bested.eir"

De ged-elegeerrie van Italiê kent soortgelijke moeili-jkho-
clen in zíjn l.anùç d.at "en-JÎffie toporganisatié, geli-jk ¿i" irt
Engeland. en Ier'land., niet langer kan ontberon" Ind-ion d.e klei-
ne gemeenl,en zíclt geen ei¿cn gozond.heid.singenieur L,unnen per-
miteren za! een combinatie ven gerneenten tot lr.e'b gevonste doel
leid.en"

De gedelegeerde vair Erritsejlgnd morkt op, d.at bij d.e be-
stud.ering va¡r d.it vraagstffie@ moet 'wori!.en gehoud.en met
cle levonsstand.aard. en d.e rnate van ontvilckelingl d.ie in versohiL-
lend.e Janden zeer uiteen lo1ren. In Zrzitserland. l'¡orclen d.e ge-
zond.heicls t ecirnis che vlaags tukJcon ge1 i jkt i j d.ig aangepabt d.oor
med.icie chemici, biologen en ingenieurs en niet uitsluitend.
d.oor 6ezond-heid.s tecl:nici.

Ðe vertegenlvoord.iger van Crieicenl-and. ond.erschrijft d.e

nood-zaak in bepaald.e land.en propagand.a te malcen voor. d.e samen-
trerking tussen med.ici en technici, vaard.oor d.e vraag naar ge-
zond.he j-dslngenieur s zal toenemen.

In Zr:¡eden houd.on zich l'¡eI een d.ozijn instanties met vraag-
stu.lcken "p ñãT gobied. d.er l'¡atervoorzionìng en rioiering bezig.
Ðe behoefte r,verd. gevoeld. aan een Conmissie, d.ie ord.e op zaken
zou stelLen" Dit college bestaat echtor hoofd.zakelijk uit
med.icil

S¿ME]TV¡.T'TI]'iG

Ðe Voorzitter
volgt sâJlgrro

de Conforentie vatte het besprokeno-.als

T.No 0o

van

-De-



-39-

Ðe functiê van de gezond.beid.singenieur is afhanlcelijl< van de
social-e en politieke organisatie vail een bepaald. 1and,. llet hangt
hier van af of een vorticale organisatie (rnet grotere'spoclalisa-
tie) of een horizontale d.o voorkeur verd.íent¡ Eet l-s een geh:tcki-
ge omotand.igheid. d.at in cì.o afgelopon jaren overd.uid.oli-jk is ge-
bleken, d.at d.e werkzaatnheid. van d.e tochnicus op l.ret terroin van
d.e gezondhoidszorg onmisbaar iso Ðe vraagstukken op d.it gebied.
lil¡nnen niet uitsluitend. d.oor med.ici rvord.en opgelost. Zij mooten
lvordsn bijgootaan d.oor belcua¡ne tecbnisohe sBecialisten, d.ie hun
algemeen-hygi'ônischo kennis d.ienen te vergroten en d.oord.rongen
mootsn vrorden van d.o betek-enis van hun l'rerkzaa¡nhod.en op bot go-
biod. d.er volksgezond.heid." Ðit ôoel is to boroiken d.oor d,e F anen-
rzorking tussen med.ici on technici in naatschappelijlc vorband. en
d.ool miC.<iol van epeun'rerk en ond.orl'/ijs te bsvord.eren"

-O*
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VIT, ÐE O?i.¡IDI}TO V"/I,]'T GõZOJIÐIIIiDSIIIGN,IITURS

Over d.it ond.ertrerp r,-¡erd.en achtereenvolgens inleid.ingen
gehoud.en d.oor ged.elogee::den van Engeland.e Italiêe Denemarken
en Portugal.

Ir IJ.3,Bruoe, Lector in d-e gezond]reid.stechnielc aan het
rrlmperial College of Science and- îecirnology, City and- Guild.s
Collogert te Lonòon: Baf een uiteenze'uting van d.e stand. van
het huid.ige ond.erivijs in d-e gezondheid.stechniel< in Engeland."
Inl-eicler zette d.aarbij uitoen op welke vrijze naar zijn me-
ning d.e opleid.ing het best geretelci kan word.en, en vel op
grond. van zijn bij het organj-seren van een nleur,ve cursus in
Lond.en opged.ane ervaringen" Er bestaan red.enen om aan te no-
mene dat zi jn inzichten principieel ged.eel-d. lro..'d.en d.oor vele
technicie med.ici en feerlirachten in trngeland."

De term lrpr-rblic health engineeringrr is in trngeland. nog
betrel<l-,e1ijk nieuvr, d.ocLr komt langzarnerhand. meer in zvangt
omd.at zij een ruimer begrip is d.an rrsanitary engineeringrt,
vrelkg uitcl.rulcking veeleer betrekking heeft op h.uishoud.elijko
installaties voor r,'¡atervoorziening e.d.. ( rrsanitair'rt).

Zodoend.e is ook het begrip rtpublic health engineerrì
( gezond.heicì-singenieur) nog slech'bs r,toinig ingeburgercl", niet-
tegenstaand.e d.it soorb d.eskund.igen reed.s rneer d.an een eeuïr
hun beroep in d.e een of and.ere vorm in trlrgeland., d.e kol-oniên
of old.ers ter rryereJd.. uitoefenen.

' De opleid.ing van gezond.heid.srngenieurs nroet gericht
zijn op sanenv¡erking met nled-icf en and.eren, teneinde i-n ei-
gen 1and. of eld.ers d.e strijd- te kunnen aanbind.en r,ìet voor
d.e gezondheid. schad.elijke organismen en voor de mens een
omgeving to scheppen, vraarbinneir hij zond.er ¿'rote ongemakken
een oezoncl en normaal bestaan kan leicleno

Deze opleid.ing moet nóér omvatten d.an d.ie van d-e civiel
ingcnieur " De g,ezond-heid.singenieur zal bi j d.e uitvoeling van
civiele r,r¡erlcen niet alleen oog moeten hebben voor d"e zuiver
teclrnische aspecten van zijn bezig'hed.en, d.och tevens en
vooral voor d.e hygiênische voorrvaarden, d.ie d.aaraan ten
grond.sl-ag liggen" Zo zal d.e ontr,verpeT van oen zulveríngsin-
stallatie d.e biologische processen rnoeten kennen, d.ie zich
d.aarin afspelen en moet do gezondheid.singenieur j-n d.e tropen
op d.e hoogte zijn van d.e ziekteven'¿ekkend.e organisrlen, waar-
tegen d-e gemeenschap beschermd. d.ient te r,'¿ord.eno

Ie behoofte aan aanvullend ondorr,zijs voor civiel- inge-
nieurs, d.i-e zich aan de gezondheiC.stechniek ivillen gaan wii-
d.en, lrord.t thans algerneen gevoelci" In samenweri-.ing met de
rrLond.on Ëchoo1 of Hygiene and. Tropical ìled.i-cineil en met
f,inanciêl-e steun van d.e rrinternational llealth Divisionn van
d.e Roclcefeller loundation 'lverd. hiermod.e d.oor hot Lond.ense
co11oge2 1'raarvan inl-eid.er d.eel- uitrnaaktr begonnenn Oolc aan
d-e Universlteit van Durhan vrord.t sedert 1950 een cr.¡rsus in
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d.e gezoircheid.etechniek gegevenn

lit ond.sri'rijs is broed. opgozei. IIet verd.iept rich niet þd.otails, noch teid.t het op voor eei'Ì bopaalôe lvelkkring, Iiet on-
d.elrvijs d.raagt een bij uitstek universee]. en fund.annenteol ka-
ralcter" IÌet terrein v'ai: cle gezondìreid.stechniel< ís zó uitgebreid.,
d.at aetailleling niot r'¿ol- mogelijl: is" 3ovend.ien verschillen d.e
ad.spirant gezond..r.eid.singenieurs in leeftijd., national-iteii, op-
leid.ing, arrrbities en orv¿ring en vorrnen ¿od.oend.e een .i,reinig ho-
mogeen goÌree1" Gespecialiseerd.e 'kennis kan d.oor bi j-lessen of
goed. gelo1d.e zelfstud.ie vorl'rorven irord.on" Hoofd.zaalc is d.at alle
stud.enten, ongeacht hun latere r:lerlJ=ing, ovor- d.ezelfd.o funùa-
mentele liennis zulfsn besohiklcotr. LIen ican hior tegen:,-torpen, d.at
een stud.ent d.ie voornernens is zich met d-o r,¡atervoorziening in
]]ngeland. te 4aan bozighoud.on zijn 'i;ij<i verkiroeit cioor d.e rol
d.ie insecten bij het overbrongen van tropische ziekten spè1en
to gaan bestud.eren. Doch vio kan voors;oe1len of d.eze kennis hem
niet in zijn later Leven eld.ers 6oed. te pas kan konent

ovor cle keuze van ond.orrTorpene hun betrekrcelijÌ:e belang-
rljliheid. en ôe l'rijzo l,,Íaarop zij behand.eLcL moeten v;ord.en 2 zal-
ongetr,'rijfeld. verschil vair mening bestaano Die lceuzs is afh.anke-
Lij!, van d.o bestaand.e mogelijkhed.en"
Zo cioet rìei.l aan het Imlslial ColLege zLjn voord.çel net d.o cur-
sus d.ie hier reed.s 'word.i gogeveri aan practiserend.e geneosheren
voor het behalen van liet ìtÐiplome ín ?ub1i.c llealthrr" Ilierdoor
kregen d.e aanstaand-e gezonclheid.sin6enieurs een inzicìrt in d.e
,¡ñjze v/aarop gezondhe j-ùur,i.oblemeir cloor ned.ici T¡orrion aangep¡Jct
en liunnen nuttige besprekingon tussen med.ici on technici. plaats-
vind.e¡r. van d.e and.ore kant laten d.c beschikbare mid.d.e len op het
rmperial collego bijvoorbeold. niei toe d.e technlscire aspecten
van d.o Luohiverontreiniging te bestud-ercn"

Ðoor eeir commissie van d.eslcrnd.igen van dc *Ðnvíronmental
Sarritaij-on Sectionrr ven d.e iTereIi.-Gezon'i.heid,sorganisatie ln/erilen
lichtlijnen opgesteld. voor d.o oplcid.ing vaïr gezond.heid.singoni-
ourso 3ij d.e bestud.ering van d.it prograrnma blijkt, clat zij over
onigo cfementairo lcennis moeten beschilcken op het gobied- van d.e
scheilcr.rnd.o (vooral r¡et hot oog op vatcrvoorzi.enj,ng, afval-water-
zuivering en d.e vorontreiniging van d.o buitenlucht), baotorio-
1ogio, zoölogio (parasicten, insccten en knaagd.ierôn) en statis-'biek" van botokenis zijn tevens physiologio (cìo reacties van d.o
mons op eijir omgeving) en metoorologio (aimosferische verontroi-
nigingcn), lvelÌie orrdoïr'/orpcn ochtc:: bcter d.oel zoud.cn kunnon
uitmalion van oursusscn in d.o bcd.rijfshygi'eåne on d.o hygiöno van
cle lucht,

!c sjiud.ie van bovenstaand.e val.l.:en moot nie.b te wijd.tropond.
zijn. iiot Ís niet d.c beclocling, d.a'ú d.o stud.cnten expcrts op con
of and.or gcbied. rvord.on. Iiun d.ient zo vecl kcirnis'bc rzord.en bij-
gob;achte d.at zij bogrrp zullen hebben voo¡ hot uerk en d.e d_a.ar-
aan vcrbond.en mooilijlihod.on van d.osh¡nd.igcn op bepaald. gebied.,
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Ðe cursist in d.o gozond.heid.stcchniek leert hoe hij zijn
fund.amentele kennis in pralitijk lcan brengen bij d.e oplossing
van technische gezond.heirlsorobfemen" Iiet hangt van ¿ijn too-
komstige vorkkring en d.e boschikbare tijd. af, tvelke prakti-
sche toepassingen in het cu,rsusjaar besproken zr:1len word.en
en hoevor bierbij in d.etails lcah r'¡ord.on gegaan. De stud.enten
kunnen llul¡,;¡eg in tr,'¡ee gr-oepen v¡orclen verd.eeLd. z øLj d.ie ver-
moed.elijle een lverlcl¡ring in Engoland. zul1en vind.en en d.us
hoofd.zal.-eIi jk geintorosseerd. zijn bij rvatervoolziening, rio-
iering on zo mogelijlc bed.rijfshygiëne en veronirei-niglng van
d-e buitenLucht , en zij d.ie zich elð-ers, meestal j-n d.e tropen
een positie hopen te verlterven en daal vooral met vraagstuk-
keir op het gebieo d.er tropische hygi'éne te malcen zul-len
Icrijgen" !e onclerr'¿orpen ciie op d,e cursus van het Imperial
Collego worcLeir behanclelrL zíjn zoô,anig gekozen, d.at zij voor
boid.e catogorieên studon'ben van ma:cinaal nut zijn. Tater-
voorziening eocI. v¡ord-t ged.ocoerd- aan het coliege zelf (Ies-
sene e:ccursios, filmvertonj-ngen enz,)e bed..r-'íjfshygi'éne en
tropische hygi?åne i.¡orCen gegeven aan d.e rrLond.on School of
Ilygiene and. îropical irled.icinett ( col1eges, laboratori-,.:-mvrerk,
excursies)" Een aan'ba1 meor begrensd-o problemen (bi¡voor-
beeld. do afvoer van ìruj-svuil), of onclerr,'¡eïpen d.ie van mi.nd.er
belang voor d.e civiol irrgenieur zijn (voed.seL- en melkJrygiê-
ne), l'rord.on op het coll-ege in een serie lesseir behand.e1d.,
waaraan niet al-leen technische stud.enten d.ooh tevens een
aantaf practisorend.e geneesheren cleefnenen" Ook op o.eze vrijze
word.t d.e toeì<omstige salìrenr'/erking tussen d.o gezond.heid.singe-
nieur en d.e med-icus/hygi'énist bevord-ercL.

Cp d.e achterglond. van d.e hi-elboven geschetste opleid.ing
staat steod.s d.e behartiging van d.e voJ-ksgezond.heid.. Iiet is
niet volcloend,e de gezond.heid.singenieur enige fund.amentele
kennis op chem'isch, bactcri-ologisch on ander gebied, bij te
brongen, hij moet tevens het verbailci leren zlen tussen zijn
d.iensten en d.ie van and.crene vooral ned.ície êân d.e geneon-
schape rnoool'úo hij moet voten l'¡elkc plaats de gezonclheid"singo-
nieur in het maatecha_opelj-jk bestel- beklocd.t. IIct zal d.aar-
om tovens nuttig zijn d.e organi-satic van d.e volksgozondheid.t
d-at samenstel van onierling afhanlçelijke organcn tc bcstud.e-
ren ci'I ovcr allerlei ond-eryerpen lezi-ngon en d.j-scussíos to
Coen houden" len slotte verd.ient het aanbeveling ook opid.e-
miologioe vrclk ond.oruelp sommj.gcn tot d.a basis-vald:en roke¡-
nen, op het programma tc plaatson, opd-at de stud.ent begrip
krijgt lraar, lTanneer en hoc massale zickten kunncn optrcd.en
en met vellcc rnid.d.clen en op weLlc tijd.stip met ma:cimaal suc-
ocs daaTicg.:n kan \.¡ord.cn opgctred.cno
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Profcssor G"Ippolito, Hoogloxaar aan do Unlvcrsiteit van
ldapels, is van mening, d.at hct vr'aagstulc van d.c oplcid.ing van
gaøoncLheid.singenieurs naul'¡ sa.nenhangt met dat van hun toekomstí-
gc fulctie in d.e maatschaPPij: Iïl¿â.1ro mct ùe Vraag l'¡elko r'¡erk-
zaamheden zij na vol-tooiing van hun stud.ie zuffen gaan verrich-
teno

IIet stand.punt clor boi'd.o ltaliaanse god.elegeerd'on iÊ, d-at
men in afvaohtíng van oen geleid.elijt-e toeneming van het aantal
gezonciÌreid.singenieurs ii'L Itali'é nu reed.s kan overgaan tot do ín-
stelling va,n oon gezonclheid.sd.ienst, clie uitsluitcird uit tecJrni-ci
bestaai" len aantal- afgestudocrcìcn zou- liierbij ocn loid.end.c,
raad.gevc:rcle of contrôfcrenie funotic kunnen vcrvuJlcn en andolon
voor ov'erecnlçornstigc r-/crlizaarnhod.cn aan plovincialc of gcmeentc-
Ii- jkc gezond-lrcid.sriÍenstcn 1io?den tocgevoegd-.

Ii,let het bovenstaand.o voor ogcn I:an d.e vraag ',7orden gestcld.
\Tenneor' ecil aanvang moet i'/oI'd.en gonlaaìlt met gospccialíseerd.c
stuoÍe qn hocver dozê si:ecialisering moet gaan" lioctcn or rcecls
Spcciaf c collegcs íir d.e e c::ste sbu.cÌi-cjaren l'¡oldon gcgevcn of
vcrd.ien-b h.c'c aanbcvelin3 paË nà hct afstud.eren acilvulfonclo cur-
susscn'ce organisorcn?

In ltali?i hccft rircn d.o laatste 20 jaren, in vcrband- met d.c

neiging tot speoi-a1Ísatíc, getracht d.c stuo.ie voor civiel ingc-
nieur:s ip |.ric glrocpen te splitscnS gobouvronr \"/cgen cn bruggcn,
hyd.rauLica" Tcleurstellingen bl-cvcn nicì; uit, omd.at clc pas afgc-
stucieercle civiel- ingonicnrs d.oor sociafe omstandig):cd-on nicì;
sieccLs ccn betrel-Jring ì.,r'c¡en, d.ie mct jrun recd.s enigcrmate 8c-
spooia.lisecl:d.c oplcid.ing ovorconlil'/¿url , of d.at zij in ]rur. r,relk-
kring rnet zolvel d.e woningboulv afs not d.e conslrtrctie van li/egen
en bruggen to malcon k¡egen" 3ij d.e voolbereid,ing van een on1a16s
bij het Parlement ingecliericl wetsont',rerp op het Iloger Ond.ernijs
bl-elcen c).e iechnische hogescholen in rtali'é genoeincì-e splitsing iir
het ond.errzijs vrij'v'¡ef unanj-em te vell:relpene daarentegeir specialo
cursussen voor afgestud-eerde ingonieurs, vooral voor hen d.ie
reed.s een tTelkLxi-ng hebben gokozen, toe te juichen" lTani:eer d'ezo

lïet vord.'i; aangenomen zul1en gezoncì.heicisin¡4enieuls voortaan uit-
sluitenc'. d.oor aanvullend ond.erwijs }:unnon Ytord.en Sevorrid..
Ouns'oíge precedenten voolr cieze gedachiengang zljn d.e aanvullond-e
ctrrsussen, d-io na een toelatingsexanen aan mijn-ingenieurs lvor-
clen gegeven en de vergelijliend.e elcaiìlons voor 1'¡ellituigL-und.ig
ingenieurs, d.ie 1n j[apels of Genua een speoiale ct'¡st-is voor' mA-
rine-techtrici volgen.

Inciien men reed.s j-n d.o eerste stud-iejaren speciaie colleges
in d.o ¿lezond-heid-stechniel: aan st''id'enten gaat gevçn, zou d'e anino
d.aarvoor vermoeclelijll gering ziin, ou:Cat de studeirt, d.ie zich
nog geeil .Jr,rid.ei-ijk beefd. van ziin toeliomstige lrerLlsing heeft
l.';unnen vornene a1s regel sfeohts colleges zal lo,oen, d.ie het
minst gespecialiseerd zljn on de nees+,e kansen voor zijn toelcom-
stlge 1oo.rìraan bied.eir" Ðe neesto af6estud-eercle civiel ingenier'r}s
zul.en oohtor zo spoecligç noSelijI: een ¡l¡erkl<ring ao,nvaalden ont in
hun lovensond.erhoud. -be kunnen voorzi-ono Daarom zuffen ôe aanvul-
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lend.o cliïsl-'ì.ssen in d.e gezondheid.stechnielc vermoed.elijk uit-
sluitend gevoì.gcl r,:¡ord.en d.oor Ìren, d.ie hun lreg in d.e pralctijk
nog niet hebben gevond-en" Volgens d.e inleid.er zul_l_en d.it
niet d.e'po.lw¡aarrste in6cnieurs zi-jn" IIij is dan ook van oor-
d-eeL d"at hot ciubbel-e d.ocl-s d.e vorming van hooggels,'ratificeer-
do desl:und.igen met een uitstolçend.c voor-opleiding, uitslui-
tend- bereilçt lcan rvorclcn d.oor selcctic on wcl cioor reed.s aan-
gestelcle i:rgenieurs een vcrgeT]Ëõexamen te lato¡i afleg-
gen en cle l¡sst gosleagd.cn o^o kosten van d.o overheid. bed.oeld.e
speciale cursussen to latcn volgen.

lÏat d.e cursussen in d.e gezoniJreid_stechniek. betr.ofi is
reeds d-irect oen spJ-iising van de leerstof nood.zakel_ijk, nol-o
in vraagstuklcen met betrekÌing.tot d.e r'/atervoorziening, rio-
1erÍng, vaietzuiverin3 , z'tembaden enz" en de problemen mot
betrekking tot d.e bour,y van hosititaleir, sanatoria, l;erkhoven
enzo Voor be.ide categor,ícën v¡ordt ecn speciaì_e opleid.ing
verl-angcL en het lijkt niet mógelijh óén soort geøond.heid.sin-
genieurs te vormen.

In rtali'é bestaa'u monrenteef verre\yeg d-e grootste behoef-
te aan wa'ber'-d.eskuncligen, De vrerhzaamhed.en van cle bourzkuncì.ige
specialisten, l"rier aantaf reed.s veel groter is, kunnen gemak-
lcelijk overzien v,'ord.en d.oor d.e mecl-ici, d.ie aan het hoofd.
siaair van zieL<enhuizen on d.ergeJ-ijlce en claard.oor volkomon op
d.e hoogte zijn van de iechnlsche eisen die hiel gestel_d. moe-
ten word-en. Do nleclisclle autot-iteiten echter l¡-u-nnen cle vretk-
zaamhed.en van de v,,atel-clesliundigen bezl'¿aarlijk tot in d.etail_s
contrôie::en, -i¡ooropgesteld. d.at d.eze 'i;echnici d.e cloo:: hen ont-
vorpen en uitgevoerd.e install-aties zòfve beheren. Dc inl-eirLer
izijst er ope d.at d.e opleid.ing van gez,ond.heiclsingenieurs in d.e
Verenigde Staten nièt d.e constr:ucties van gebour,veir onvat" llon
aanvullend.e cursus op ait gebied- ilan d.aarom ooli in Itali?å be-
ier aan afgestud.eercie arch.itscten d.an aan ingenie'"ir-s rvord.en
gegeveno S^orelcer verr,?ach'u d.at híer-boe beslol,en zal l'/ord-en"

fn d.e Veienigd-e fitaten rvoro-t blj d.e opleicì.ing van gezond.-
heiclsingenieurs grote aanciacht bes'ioed. aan d"esinfectie, be-
strijcling van ongeo.ierte, voed"sel- en mefkoonttôl-e. Do Ital1-
aanse clelegatie is van rnen'i rrg d.at hieraan vooriopig niet te
veel tijcl nag r,vord.en besteed. en dat deze ond.orrr/€ll!€h beter
aan meòic i/]nygl'énj-sten i.:;nnen r,vord.en toevertrour,Tcl, -ilier op-
Ìeid.ing daarop troulveirs speciaal gericbt is. rïel zul-l-en toe-
komstige gezondheiclsingenieurs in Italiê specj-aai ond.erwijs
rnoeteir onivangen over affe vraagstr-rl:l:.en, d.ie met d.e hygi?iiro
van d.e bocLem op het plattela:rd. verbancL houd.en, terlrljl- alle
l-and.elijlce assaineringsizerlien, vooral- die op hyd.::aulisch ge-
bied., tot hun arbeio.svel-cl- zull-en moeten behoren.

Ðe iirleid-er ill-ustreert aan d.e hand van enk-ele voorbeel--
d.en toi ryefl:e technisclle en e cononi sche teicortkoming.en hot ge-
brelc aan i'¡ater-clesJ:.r-rnd.igen in zijn LancL lcan l-eid.en. ío betr.ek-
Ìaen r,ronelitceL nog vclo Iialiaansc gemecnten l:un rvaiol van vòr
y¡cg en in onvoLcioend-e hoovecLhod.cn, orn nìear goon filtcrinstal-
latie to behoovcn te bourrcn. 0f zij ovcrv/egen cLo constructio
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van eeìl rioiering voor afvoer van heneh'¡ater on cle constructie van
een inrichiing voor zuivering van afvalwater te ontgaan.

i'Íanneer deze gemeentelijke 'bcch+ici het beslist niet lan¿er
øond-er v¡aterzuivering liunnen steflen ioepen zíi ð'e hulp in van
rrspecialistenrl , d.ie echter vaak af lorminst aarrspr'aak op clie naarl
kunnen maken. Het gevolg vail een eÌr and.er is d.at er bf onvol-cioend
voorbereiCe en sl-echt gäconstrueerùe installatios l'¡ord.en gebouvclt
lTaarvan d.e exploitatie een onoplo$baue puzøle voor do ceskuncligen
vormt, bf er komen bij uitzonderinJ goed. geboulvd.e constructies,
d.io d.oor incompetente technici sl-echt beheerd. vordon, bf d-e op in-
structie vi¡rr d.e gezond.he'i d.sautoriteiten gebouvrdo iirstof f aties r,vor-
d.en eenvouC-ig niet in gebririk genomen, omclat nen cle cxploitatie-
I-,osten en d.e verant,,'¡oord.elijkheicL voor een goed. bCheer niet voor
zijn reliening vlil nemen"

Ult het bovengeschrevone blijki ve1, d.at cro opleid.ing van üe-
zoncrheidsingenieurs en d.e organisatie van een techrrische gezond--
heid.sùienst voor Italiti d.ringerrde problemon zijn" De inleid.eI 8e-
looft dat een speciale culrsus van één jaar voltroend'e is om compe-
tenTe òeskuirriigen af te leveren. Zijir colleges in hyo.raulische
constructles zijn reed.s een tiental jaren op d.e gezoncLheíd.stechní-
sche zi jd.e ð.ezet vraagstukken geori'énteerd..
Vefe d.er in d.e afgelopen jaren tot,;.tand gekonen riodetne waterbe-
liand-eiingsinstallaties zijn het 'i'¡erk van ziin stuùel:ten eh nred'e-

lverkers. De opleid.ing van d.oze stud.enten in d.e gezond.heidstochniel:
is nog steeds een privé-aangelegenheid.e lvant een officië1e oplei-
d-ing óntbreekt nog steed.se terrvi-jl- de verv,rezenlljÌ<ì-ng van hei d'oor

?lofessor rirpolito ingecliend.e gedetailLeerd'e pro$raJrlma voor een

s-peciaie cursus in d.e gezonclheidstechniek to'u nu toe op voornarne-
ii-¡f fin*nciêJe bezlraren is afgestuito Zijn leerlingen en assisten-
ten hebben tevens kunnen profiteren van Ìret exBerimentele zuive-
ringsstation in lloggia, ùat echter d.oor d.e oo11o6' 

"'/erd. 
Verl,'/oest,

ur, ã"tr fílterinstallatie voor een paBierfabriek in hetzelfde res-
Êort, lvaa].d.oor zj j ð,e nocìíge ervaring in d.e pralc+"ijk icunnen op¿oen"

Professor I(.ilrik Jensen, woterrsctrappelí jk ac.viseur van de

Ðeense iíationaLe Gezondheiåsd.ienst, is van nenir6, d.at in een

Ì;lein 1an,j. als Ðenenarken nog nau',veJijks spr-al''.e l.r*an zijn van oen

íd.ea1e opi-eid.i,ng vAn Souoi'ÌctÌieid.singenieurs, zoals d.ie d-oor een
groot aantal d.eskurrd.igen van hei rrI)eitaltnent of Saniiary Engineer-
lngtr van Professor Gord.cn }1"!aír aan do ilarvarò'J¡iversity i-n

Cañ¡ri¿ge (i,tass") .¡¡ord-t Eeúeven" In Ðenernarken za! elke leraar
verscheiciene ond.eídelen van deze v¡etenschap voolr zijn relcening
moeten nenono

' j{et ond'err,vijs j-n d.e Sezondheirj'stechnielc d.ateert }:ier van
iï6q" IIet leerplan v¡erc1 ir, 1)OB herziea en stond tot 1){) ond,er

leid.lng van ?rof essor J.T.Lunclbye" DÍt oud.er','¡iis is verplicht
voor clviel ingenieurse wier stud.ie normaal {-i- jaar ouurto De cu::-
sussen in d.e gezondheidstechniek orirvatten {! fessen iil het vÍJfd'o
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cn zesde semester en het r0alçen van een voorontlTerp voor een
lratervoorziening of rioleringssysteem ten behoeve van een
kl-eine stad. of een p1-attel-ancisgemeente" Deze stuoie i'¿oro.t ai-
gesloten met cen schriftclijk en moniteling exalreno

in het ¿chisto scrlcstcï r:iezen cÌe stud.enten een ond.er-
1'rerp om af i;e stucleron. Celroonlijli valt bij 1Q:á cler 1OO à 120
civiql-e studenten de ke,.tze op gezoncÌl:eid.stechníek" le nu vol--
¿encie cursLls duurt 2:¿ à 3 mû,Ð.nden en omvat 60 lêsuren" Ðe
exaJnenopg¿;vei'l bestaan meestal- uit het ontwerpeil van. een water-
zuiverings - of riolcringssysteern voor ecn bepaald.e .Deense
gemùentc oÍ een hospíto¿¡f cn voorts uit l-aboratoriumwerk en
speulrve::I:

Toen ?rofessor lundbyo tn 1949 zijn antbi noerlegd.e v¡ercl
het onclcrwijs aan d.o civicfc studentcn gesplitst en d.e spe-
oiafe opJ-eid.ing in gezond.licidstechniel< aan Pr'ofessol' Jensen
ioevertio'Lnyd, tvaarmedè eeri eclste begin r,verd. gemaakt mot d.if-
fer:eni1.¡'oie rraar het voorbeelci van ?rofcssor ¡'air en een of-
ficië1o erÌcenning plaats vond., d-at iret zo zeer uitgebroid.c
gebied. d.er gezond.he ;d-stechniek niet J-anger al-s eon rrbij-vakrl
van cLe civiel-c s'buoic r,,'¡ercl bcschour'¡d."

5-¡enals volige sprckcrs ovcr cr-it onclervrerp bl-eck inlei-
d.er van ncninE, ciat fund.arncnì;cle kennis van scheile¡:ird.a cn
biologie (riraarbij bacicriol-ogie inbcgrepen) vereist is voor
d.e toekomstige gozonciheicisingenieurs, teneind.e d.ezc tc d.oor-
d.ringen van d.e betekcnis van cj-vi-cle tcchnische treaLen voor
d.e vo lksgcz on,lhs id..
Crote aand-acht l./ord.t daalorn J:esteed. aan cie chemische en bac-
teriologiscllc eisen, d-ic bijvoorbcel,i. aan een r¿yaterzu-ivorings-
insta-l-l-atie mo<;ter¿ ÌrorCcn gcste1d., tcrrvijl ook speurvrèrlc in
hat labolatoriun v¡orci't aanbevolen, hocr'¡ol- hiervoor tot nu toe
rzeinig gelcgcnheid. bestond..

-,Teike zLjn nu de plaatsingsmogeli j}ùed.en voor d.e a-ûge-
studeerd.e gezondheid-síngenieurs? De meesten tred.en in d.ienst
van een gemeente of provj-ncie, ÀnCeren zufLen cle functie vi¿n
raad.gevend- ingenieur aanvaard.en. Vool specialisten op schci-
ku,nd.1g en bacteriologisch gebied. bie<ii Denemarken mcri:enteef
'rrog weinig kansen" De huid-j-ge normale olJ-eíd.ing gaat nog niet
<Ìiep op doge speciale valdcen ine lrââ.rvoor tevens nog cle tijd.
ontbreekt" l:,Iu d-e grootste Deense sted.en ertoe o-/ergaa:ì afval-
r"¡aierzuivelingsi-nstal-latíes te bour,¡en komt er misschien meer
vraag :naar gezond.heiCsiâgenieuls met becLoeLd.e speciale kenniso

Ðe steeri.s verd.er gaande ontwiki--el-ing van d.e technische
rvetenschappeÌ'Ì zou lcunnen ilopen d.e stud.íetijd, van iiigenieurs
met een jaa:r te verlengen" Ilierd.oor zot^ het mogelijk zijn ook
d.e opleid.ing van gezoncLheidsingei-rieurs te verbreóen en te ver-
d-iepen en meer tijd. aan practísche oefcningen te besteclen.
Tegen deze verl-enging bestaan ongetr,lijfeld. in de eerste plaats
grote financiêle bezrraren" Verd.er d.ient steed.s vooï ogen ge-
houd.en te vord.ene clat de èigenlijke opleid.ing van j.ngenieurs
eerst nà Ìret behafen van zLjn brevet begint on dat het hoger
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ond.exwijs slechts ten d.oef heeft hun fundamentele kennis bij te
brengene vooraL op die gobied.en v¡aax het voor cle ingenieur in
zijn latere carrière het tastigst zou ziin zel-f kenuis te verga-
leIlo

De afgestud.eerd.en behalen d.e titel van in6enieur en kunnen
op stellingen promoveren" langezien het pas éánmaal is voorgelco-
men, d.at d.e d.octorsgraad. behaaldv¡erd. in d.e gezondheid-stechniok
l'¡il het Êpreker voorkomene Cat deze mogelijkheid' nog van weinig
betekenis is voor d.e opleid.ing vaò gezond.heid.singenieulso Ðe

technische hogeschoof overgeegt een lagere acad.emischo graaô
voor hon in te steffen. Vermoed.elijk zal d.e cand.Ídaat een teoh-
nisch-rvetenschappelijko speurwerktaak opbrijgon, daarover een
verhand-eling moeten schriiven en een tl'/eeta1 lezir¡5on houd.en.
Gehoopt r.rord.'h d.at d-eze opd.racht meer sFeciaal laboratoriumoncl-er-
zoek za! betreffen en d.at op d.ezo lnani-er ï/aard.evo1le aanvullond.e
stud.le aan de normafe opleicli-ng van Sezond.heid.singenieurs zal
1?ord.en toegevoegd."

Àan d.e inleid.ing vari Professor Iìenato Berger, hoogleraar
aan het l{ygiênisch Instituut te Lissabon, ì/vord"t het volgende
ontleend."

De techniek heeft in hot algeneen en de gezonclheid.stechniek
in het bijzond.ere a1s :laaste d-oel- het bevorcierel'I van het vrelzijn
d-er mensheid, Ilelaas Ìvord.t ùit grond.beginsel vaak uit hot oog

verfol.en. 5en fand. kan over een uitstekond.e, technisch en finan-
ciþel goed- georganiseerd.e gezond.heid.sd.ionst beschikl:en en d.oor

d-e gezamentijt<e-trachtsinspanning van vel-ä per.sonen en instan-
ties kosibare assaineringslrorken tot stancl brengen. lTanneor dezo
installatios echter alS statische en niet als rrlevend-eri v/erken
vroïd.en beschouvid, dio hun bestaansrecht uitsluitencl aan d'e maat-
schappi j zelve ontf enen, onvold.oonde bcheor'd. en slocht ond'orhou-
d-o.r wãráo", zuflen de resultaton noch met het technisohe niveau
d.er instal-latteql 11och mct d.e er aan bosted.e geld.orr in overeen-
stoinming zíjn en zal- ?.eL d-ocf waarvoor zíj v/erd-gn geboult¡d't vcr'-
betoring d-er hygiënische toestand-cir, gemist viorden"

De gczond.heid.sd.ienst van Portugal v,¡erd. in clo tr'¡eed.e werelcl--
oorlog gcreorganiseerd." IIet Gouvornement ver.leent hier financi-
ele en tochnische modoverking bij het tot stand. brcngcn van 1o-
cale vorken ter verbotering van d.e hygiêrle van het miliou. Ðe

laatsto 1þ jaar vrerd.en vefe van d.crgelijhe Yrerkon tot stand' ge-
bracht on tïerd bij d.e Ìocafe instantiefl moeÏ begrip voor hygiê-
nischo verbeteringen aangeklveekt "

Het rvaren echter uitsluitend. civiel inSenieurs d.ie deze
gozondheid.srzcrken tot stand- brachtene lYant Portugal kent nog

geen tlgczond.hcid.singenieut'stt en cverunin een speciafe opleid-ing
van d.it soort speciafisten" Ðe gevolden bfeven d-an ook niet
uit: v¡aterzuivoringsinstallaties, rioleringsstolsel-s e.d. blc-
Ieen na hoogstens 3 oí 4 jaar niet ¡ìeer.te vol-d.oen en soms Zel-fs
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schad.clijlç voor d.e volksgezond.heid te øiinu onrd.at het beheer
en ond.erhoud. beslist onvold.oend.e l?arcn cn hct bociienond. por-
soncel volslagon ond.eslcund.ig lras"

Ðe oorzaak van d.it }¡'¡aad. schuilt bij de stccì.clijke au-
tori-teitcn, bij d.e ontr'¿elpcr van d-c installatic en in laat-
ste instantic bij d.c ovcrhcid."

'.Tannee= ce gemeentelijke autoriteiten nooít vrord-en ge-
tTezen op d.e nooclzaak en het belang van een goed'e erl permanen-
te supervisi-e, zullen d.e aan Ìrun zorgen toeVertrouv¡d.e instal--
laties in hei; vergeetboelc ralcen en het beheer en ond.erhoud
aan d.e eerste d.e beste -!7orclen overgelaten.

,Tanneer de ontVerper niet over. een vOld.oend.o technisoh-
hygi'énísche opleid.ing beschikt en d.e overheid. met een nau$/e-
Ii jks goecì. d.oord,acht ontr,verp genoeten ueemt 7 zaT },,ii ziin
aanflacht hoogstens concentl'elen o'o d.e zuiver technische kant
van het lierko

Ten slott e ziin er d.e techniscbe organen van het llinis-
terie van Openbare iìrorken, d.ie zelf rterken ontr,zerpen of d'o

cloor palticuliere ingenieursbureauv- inged.iend'e planrren moe-
ten nagaan" Ðe bestud.ering van deze plannen uit een gezond.-
heid.soogpunt gesohied-t d.oor d.e d.ie;:sten van het l/li-nisterÍe.
voor d.e Volksgezond.heid.. Ðeze conl,rôl-e heeft evenwef uitsÌui-
tend. een raadgevend karakter, zond.er enige invloeô op d.e uit-
eind.elijl:e goed.keuring van de voorgestelde v¡erken uit te oe-
feneno

Zo voert in Portugal blijkbaar de civiele techniek d.e

boventOon err r'¡orclt de g'¿er¡ van d.e gezondheid.singenielp nog
vrijvlei niot vernomenl ',Ianneer flan d.e hooggestomd.e verr,lach-
tingen van een met veef moeite en kosten tot stand. ¿;obracht
gezondhcids¡crk niet in vervulfing gaan, loopt men gevaar d.at
het vertroutTen bij d.e locale instanties on bij cle bevolking
in d.ergelÍjkc experimentsn vorLoren gaat"

Ðe teô.el"egoerde van Portugal acht het d.aarom clringend.
¡oodzakofijk d.at d.e volgencle naatrcgelon op korte termijn
vorden genomenS

1o Een oplcid.ing voor hct be d.ioncnC' personoof van rtater-
voor.zieningon en zuiveringsi-nstalIaties" In d.o toeÌ<omst
za1 elkc installatio slcchts cl-oor geschoold- pcrsoneel
mogeil i'Jord.on boheerd.;

2" in clc Srlannen voor d.it soort installatÍo moeton ook d.o

kosten van ond.orhoud. on afschrijving en ôo beclieni-ngs-
kostcn lrord.on gecalculcerd.;

3, a]lo instalLatics zu1lon ond.er het hchscr vail hct bo-
troliÌ:on gemecntcbcstuur mootcn .'Torden gellaatste clat
daarvoo: togenovor dc gezond.hciosautoriteiten d-e volle
vcrantt'/oord.e1ijkircicL d.icnt tc d'ragen"
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Dc irccr Bruco (iqg.tt"4.) verstrekt uaar aanl-eid-in6 van hen
'gesteloe vl.agen nog enicele gogevens over cle speciaLo cursus in
ð,"'g"roruTreid.stecliniek aan het rmpe:ial College ( zío bi-z [O) "

lle cursuc ving in October l95O net B d,oef¡emers aane waalr-
van drie een stuciiebeurs van de Lockefell-er Found.a'ui-on ontvin-
üenr tervijl aan éón stud.ent een rrfel-loushiplr d.oor oe llereld.-
Gezonriheicisor6anisatie v,'ercl toegckend " Iiet curcusgelii bed.raagt
I -ì0.-.- por. jaar. Je (nog) geringe d.eeLnemiirg i-s 'ooe te schri j-
-vei1. aaa het i'eit, clat cl-e meeste stuC.enten na ltun l-jarige stu-
clie aan cr,e Ilogescirool niet over vol-CoencLo fondson beschikken
om n'ög eerr jaal ccliege te lopen" De cursus dur,rt een vol iaar,
voimt een aaneengesloten geheel van collegese labora'toriun-
l'¡erkzaarnireden enz" De leerstof lcalr dealom TtezWc,arl-ijk over en-'
Ì<ele jare:T vor',ien verd.eeIiL"

De heer l.cìIaughto" (.F-11ælgnd), iziens stand.cunt toâov.
¡rpost-grach',aterr cursussen izij leeûs op lJlz 32 leercl-en l:ennon,

'acht d.e behoof'úe aan ingenieurs in lu::opa z6 groote dat het nÍet
fera.ntl-/oorcl zo-:i zijn bän stud"ieiijd. no'c éên of 'br'¡ee jaar te ver-
lengen" De opleicÌing clrr.urt reeds enl:efe jar:en¡ een goei ingeni-
eür ¡rroldt men pss i1a eei'I aantal praÌ:'bijl:jaren on tenslotte moet
:-'ekoning ;¡ord.en gehouclen met het ve::-¡u11en van cle militaire
d ienstplic;ht 

"

Ifet cle d-oor Profoss01' trp¡lolito ûepnopageel'do selectj-e door
mid-d.cl van een vergeii¡);c;^å ezanen ]:an de Ìrcer licilaughton
siechts tei: d.ele instemmeil. Iix'l,norts zL¿n in lìngela:rd" niet he-b

enige rrrii|.el c¡rn ien¿rild.s 'beìl'¡a4mheid. vast te s';e1len. Spre};er
zou ôe spcciale kennis vaarovelr. du aa:rs''i;aande gezond-heid.singo-
ni-cur rnoct .beschikl..:n,'ri1lcn zicn aange:vuLd. nct rverktuigkunct-c
en elcctro'bcchniek cn rnisschien in d.c nabijc tockonist net
atoomspLitsiirg"

speciaal ond-el.ivijs in do gezondhcidstechniclc zoi-,. z.odanig
ov¡,r ocn bcpaatd.e pcriorìo mocten trTolrcr-cn verd.cci.d, d.at zouel
jonge als oud.ore ingcnicul's volciocnd"c tijd. hrijgcn om d.e ioer-
sl;of bchoorli-jk iir zich op to ñelïorlo icn d.ergeLiji:o rogeling
eíst veeL krachtsinspanning cn gaât ten kos'ue van vrijo iiid.,
Ðe moeitc zou echter bol-ooncL l¡/o]'don, ind.ien oen cluid.eiijlec
positie-'vcrbctcring in hot vooruitøicht';øcrd- gcstcld..

Tr ü".Tl"C1ifton (kglg,44) bcnijrLi dc ingeniours ôic in cLc
'gclogcnheid. zijn d.it spoCiale onclcririjs to volgcn" I-'ij zou ccir-
tcr lzil-l-cn volstaail rrlc'b nict te lairgó-urigc avonclcur.sü$sQne op-
cla'L 'C.c aanstaand.o gozond.heid.singcnicur wcet tot r,zelho specia-
.Listcn hij rich fatcr mct zijn rnocilijliircclen lcän rvcncrcn on op-
d.at bij cic rltaal-rr riozc:: d-cshund.igc¡ cal feren veríJ'baan"

I" I-gç-iil! trcd.cn clc rr-;.rgcnieuls sanitajresrr vcelaL in
staatsd.iãiH"--¡e m"ostc lranso gc:::tcc:rtcn kunnon øich goon in-
gcniours ¡ct spccialc oplcid.ing vcroorLoven en tzoi'rd.on zich clan

ook voor cle uitvoor-ing van l?cgen en bruggone cn d.o l-aatSto
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tijd. ook voor v¡orken van hygiênische aard., tot raad.gcvend.e
ingenieurs van de staatl r,lelke categorie zich zoð,oenclo d.oor
d-e praktijk min of neer tot tlgezonclh.eid.singenieursrr lcan ont-
ryikkel-en. Dit soort tropleid.ingrr is natuurlijk ten enen male
onvol-d.oencLeo Lien heeft hei d.an ook nod.J-g geoord.eeld. aan eon
technisch instituut in .t)arijs een avond.curslts in d.e gezond.-
heiclstechniek te organiseren, riraarean een groot aantal d.es-
kund.ige hoogleraren verbond.en zijn" Ir word.t voorts aan d.e
trEcole ldational-e Supérieure des Boau:c-Artsrt een specíale
culsus in Cte woninghygi?ine, verv/arming on ventilatie voor
aansta,and.e architecton gegeven"

In ãwitserl-and bestaat evenmin een a'fzor'd.erLíjke oplei-
d.ing voor gezond.heid.singenieurso Dit land. is zo lclei:r2 ctat
er geen beiroefte bestaat aair ingenieurse die op enig terrein -
bijvoorbeeld. d.at van d.e gezond.heid.stechniek - gespecialiseerd.
moeten zijn.

Zij ð.ie bekend staan als rrgezonCheid.singenieursrt zijn
vrijweì- uitsl-uitend. d.esliuird.ig op het terrein van d.e afvafwa-
terzuivering" l,{isschien zi-jn et in Zr'¡itserLand J of 6 raad-
gevend.e ingenieurs, d.ie hun orvaring ochter in and.ere land.en
opd.ed.en. Teneiircle de afvafwaterzuivering te bevord.eren v¿erd.
Ln 1936 een Coirsul-tatieburear-r geopendr d-at nu afs rrlnstituut
voor d.e watelvoorzíeni,ng en d.e conirôl-e on d.e rzaterverontlei-
nigingrr ond.er leid.ing van Dr Corti d.ee1 uitmaakt van d.e fed.e-
la-]-e Technische Hogeschool in Zürich, en vooral- op chenisch
en bacteliologisch gebied. advíezen verstrekt.

In Joegoslaviê rverd. - zoals o_t bl-z 21 van d.it r'apport
lrercl vermeld. - reed.s 2þ jaar geled.en een aanvang gemaakt met
d.e opleicìing van gezonclheid-singenieurs. Ilet l{ygi'énisch lnsti-
tuut in Zagteb geeft tlians special-e cursussen voor ingenieurs
met een civiele of chemisch.e vooropleicling, rraard.oor rlgezond.-
heid.stechnieklr in d.j-t fand tirans een algemeen aanvaaid begrip
is" Het te voren slechts incid.enteel- gegeven ond.ert¡ijs is na
d.e oorlog vervangen d-oor verplichte curÉussen met oen zeoi
uitgebreici programmae zoals watervoor ziening, voni n¿hygi'éne,
chemie, baoteriologie, epid.emiologie, physiologiee en¡zoenzo

fn Críel',en1and r,'¡ord-t d.o bel:oefte gevoeld aan een speoi-
a1e opLeiC.ilrg, waarvoor echter nog d.e noclige fond.sen ontbre-
ken" ,Te1is17aar ',vord.t aan cle aanstaande civiele ingenieurs in
.A.thene reed.s enig aanvull-end. ond.err'¡i js gegeven, d.och d.e stu-
d-enten moeten zich voor çen speciafe opleid.ing naar het bui-
tenfand. begeven" .A.an het d.oor d.e RocÌ<efe1ler lound.aiion ge-
stichte llygiêni-sche Instituut voor nedici en hygiênisten
v¿ord.en ook onlcele cursussen in de gezcnCheid.stechniok gego-
ven" Het ls ook in een i',foin land. als Griekenland. niet een-
voud.ig llpost-grad.uatetl cuïsusÊen tc organiËoren" Ilot l'¡are
daa¡om gewerrst hogergenoemci aanvul-l-end. ond.err,lijs , ook tot
cle and.ere tecirnischc facul-teiton, uit te breid.enr teneind.o
d.e toekonstige gezond.held.singenieurs over d.o noCige funcla-
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rncntelc lçcnnis te d.ocn bcschlkÌ:cn om dc vraagstui<1:cn, d.io zij l-a-
tcr togenl;o¡lcn, te kunnen oplossenc

' In :Ji:rlancr lyorden iir het Technologisch lnsi¡ituut aan r,verk-
tuigkund.igen colleges gegcven in d.e rrsanj-taire tecltttielcrro Deze
omVatten verWarminge vratervoorziening, vuilafvoer eod.o en richten
zich speciaal op de rrzoningbouw" Voor cen algemene en specialo op-
leid.ing in d.e gezond-heid.stechniek zijn hier nog geen mogeli jkhed.en
aanvezig" Ilvenals in Griekenland zuLl-en afgestud.eerd.en, d.ie zich
\yensen te specialiseren hun kennis in het buitonland. moeten velr-
ríjken" I'ien hoopt d.at in linland binnen enlcele jaren rrpost-grad.u-
aterl cursursen vooï gezond.heid-singenieurs zufien i'¡ord.en ingesteld-"
Het is echte¡ thans reed.s gevrenst een efementaire en niet tè ge-
d-etailleerd-e opleid.ing i-n d.e rvoninghygí'érre oolc aan bepaald.e groe-
pen civiele stud.enten te geveno

fn Zrved-en worden aan òe technische hogescholen van Stoclcholm
en co'i;treã-ËFenkele coLleges (oa" !O lesuron) in d.e algemene en
ind.ustri'óle hygi'éne, bacte::iologie, t'/atervoorziening onz. aan
civiel-e stud.enten geteven" .Àan practische.oefeningen (bou',v en in-
r-icht ing van lvat ervo ol z ieningen e vraterzu.iverings insiallat ies enz. )
zou even veel tijd- v¡ord.en besteecl"

Ilb gcdelegeercle van leclerlgld zet uiteen, d.at d-e mate van -oe-

nutiing van gezond.heid.singenieurs in d.e eerste pl-aats afhankelijk
is van d.e plaatselijke omstand-ighed.en. IIet is claarom niei mogel-ijh
een algenene conclusie te forrntrleten. In land.en afs d.e ltreronigd.e

Staten en Canad.a, met ]ruñ enormo af'stand.en en mill-ioenen-bevolking,
is een soort rrhorizontaalÌr gebruilc van gezondheid.singoniours noge-
lijk" In kleine landen, zoafs lled.e¡l¿urcl, l"/aar sfecìlis een beperltt
gebruik van speciafisten. I:an v¡ord.en gemaalctr moet de Íngenieur in
d.e allereerste pfaats een goed.e tecl:nische opleíd.ing hebben geno-
ten, vraalna hij zj'cln - aI naar d.e behoefto van zijn 1and. - in neer-
dere of nind.ere mate in een bepaaLd.e richting kan gaan speeiali-
sorenc Tot ùusver bestaat in lted"erfand een duid.elijk ver-bicale
organisatie van d.eslund.igen op het gelied. van de vatervoorzieiri4g,
vuilafvoeL' enz., d.ie ',ve1 allen een alggnetle.en d.egelijke opleid.ing
voor civiel of v¡erktuigkund.ig ingenieur of chemicus hebben geno-
ten, d.och aan v¿ier stud.ie d.e hygi'éniscire grond-slag heeft ontbro-
ken" In het faatste (vijr'd.e) stud.iejaar cloen d.e civiol-e stud.enten
een keuze uit een aantai ortclerlverpen om op é6n d¿arvair af te stu-
d.eren" Zij kunnen claarvool thans ooh lrgezondheid.stechniekrl lciezen
en moeten d-an bepaafd.e cursussen volgonr vtaarvan op bl-z 1{ reecls
het een en and.er r'¡ercl medeged.eeld."
liiiettegenstaand.c d.eze d.lfferentiatio heten a1le afgestudeerden¡
civiel ingenieurs,. Inmid.d.oLs word.en in het Instituut voor Praeven-
tiove Geneesicund.e to Leid.en cursusrjen !n d.e algemene hygiëne ge-
geven, r,velke in d.o eerste plaats bocLoelci zijn voor med.icir rloch
in d.e toel:omst ook d.oo:: i:',gonieurs }:unnen v¡ordon bijge'r,voond".
Tensl-<ltte d.ient melding te rvord.en gemaakt van de vacantie-oursus-
son, die aan d.e Technischo Ïlogescl:oof te Delft aait rvatorleiding-
iirgonieurs r'¡ord.er.i gegeven en nad.orhand. in d.ruk vorschijnen"
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In Oostenrijk maakt d.e hygi'éne nog geen d.eeI uit van d_e

univer:siTõñã-6!Ëid.ing van ingenieurs. Ilier v¡ord.c¡r gezond.-
heid.siechnici uitsluitend. in d.e praktijk gevormd_" Men hoopt
clat in d.e naaste toekomst ook d.e opleicì.ing van gezond-heid.s-
ingenieurs ter hanð- zal lvorden genon:ìen en op hotzelfd.e hoge
niveau kan i'¡ord.en gebracht afs d.ie van med.ici,

ô

SAI,I¡NVATIIiIG

Er blijkt in Europa een algemene behoefte te bestaan
aan opleid-ing van gezond.heid.singenieurs. ELk land. tracht op
eigen r,vijze kennis op het gebied. ùet gezond.heid-stechnielc aan
stud.enten of afgestud.eeld.e civiel- ingenieurs bij be brengen.
Ðe behoefte en d.e ild.iepgangrr van d.o opleid.íng zijn afhanke-
lijk van do nod.en en mo6elijkhed.err in een bepaalct land." Over
het leerplan is men het in grote trekken eenc o Iloervef or
verschiÌ van mening bestaat over d.e omvang van het ond.erwijs,
leggen alle inleid.ors het zlyaartepunt op een d.egelijke fund.a-
rnentel-e opLeid.i-ng" leir volled.ige opleicling, zoals in d-e Ver-
enigd-e Staten, is niet goed. uitvoerbaar en d.aarìiij ineffi-
cient voor een klein l-and. als bijvoorbeeld. Denemariien, Een
facul-tatieve opleid.ing als in iüed.erland. kan ook voor and"ere
kleine land-en 'r,'/orden aanber,'ofen. IIet rnoet tevens mog'eJ.ijk
zijn aanvuLlend.e colleges in d.e gezondheid.stechniel.: aan ci-
viel lngenieurs te geven. trr blijken tlvee soorten opleid.in-
gen mogelijk te zijnz een voorl-opige en een volled.ige" De
voorlopige opleid.ing is een eerste en ovoLutionaire stap op
de weg naar d.e vorming van gezond.heidsingenieurs" rr'egen d.e
volled.ige opleid.ing bestaan financiêle bezr¡¿areno Zii
schijnt - gezien d.e ervaring aan het Imperial College te
Lond-eir - slechts mogelijk le zijn met d-e hulp van stud.j-e-
ber:rzen en rrfeflowshipsrto len sl-otte zal inet aanbeveling
verd.ienen ook op d.e mid.d.elbare technísche scholen aan het
toekornstigc personeel van waterleid.ingbed.rijven e.ci" efernen-
tair ond.errrijs in d.e gezondheid.stechnieli te gevenn
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VIII. CO]{CIIJSTES É]i AAIi'EEVEII]IGNT

1" -fan 27 liovember tot 2 Docember' 1950 r,verd. te ts-Gravenhage
oe eel:i'oc ooirferontie van nuropese gezondheíd.singenieurs gehou-
cr-en" Zij vold. pla.ats oncier cle auspicj-ên van ae ,ìrerefci-Gezond.-
heid.sorg¿rnisatie en met rnecler'/elking van d.e internationalo ge-
zonciheid.oafd.eling van d.e IìockefelLer .=round.ation en de lTed.erland--
se Regering" Aa.n d.e conforentie nanen vertegenvloord.igers van
zestion nuropcse land.en d.oe1.

2o D,e toepassing va.ri cre mod.erne gezond.heid"stochniek biod.t
steeds grotere mogelijkhoden om d.e fevensonrstand.igheclen te ver-
beteren eir het lzefvae,rtspeil te vet:Lrogorr" Dit ge1d.t zo¡,zeL voor
Europa als el-Cers ter lrercfd" Het iir praktijk brongen van d.ezo
nrogelj.j!:hed.on vereist d.e nied.overking van veferloi desÌ:und.igen
en het putten uit het arsenaal d.er l'¡otonschappen"

3" Ic conferentie vrelC. gelcenmerlçt d.oor een vo11ed.ig begrip
voor hot g::ote belang van d.e uitwissel-ing van ]<eniris en orva-
ring tussen de lulopese latrclen, d.e nood.zaak van samenr,zerking
tussen gozonaheid.stechirici en med.ische hygiënisten en voor d.o

bel-angrijke functie, d.ie d.e Enviro:uentaI Sanitation Seciion van
cle lTorel,ri.-Oezoncllieid.sor-ganísatie op d.it gebied. kan vorvuLlen"

4. De verbetering van de hygi'éne van i:et milieu is in vele
Land.on vaì: ossentieä1 belan¿; voor l:ct l'leJ.zijn en C.e 1¡rod.uctivi-
teit van do nens" ..I)o rritvoering van Eezondheid.stechnisohe v/or-
lçen v¿ord.'b vaal: d.oor noeilijtdred.en van financië1e aaxd vortraagcì.
lÌet is d.aaron nod.ig hct ir:zicht aan te l'l"rekene d.at d.it soort
werken van zor'¡el economj-scli aLs sociaaf belang ztjn øn d.at er
vol-doeirrle foird.sen voor beschikbaa:: rnóeten r,"¡ord.err gesteld-"

,. Ten aanzien van vele ier confeleniie behand.elde ond.ervret'-
pen bleel: oen tekor-t aan fund.amentefe hennis te bestaan, terr,rijl
rle behoefte aan velbetelingen in d.e vorschiLlend.e Landen uitoen
J-oopt" Het is d.a,aron d.ringenC gevo;rst fund.a¡nontoel spourlvork en
ond.erzoek in d.e prakti¡Ì: to verriciltcn, om voor vele gezonclheid.s-
vraagstulcken een practiscÌr uitvoer'bare en economisch aanvaard-bare
oplossing 'ue vind.en" Toneincl.e d.aarbij C.ubbel v¿ork te voorkomen en
tevens het s¡reulr,verlc te stimuleren verd.ient hei aanbeveling een
centialc instantio in hei; leven te roepen, d.io doze r,zerl:zaamhed.on
zal- coörciinoron en daarbij vooral aanclaoht rnoot schenl:en aan het
vaststel-r crl van methocleir e¡: .¡naaistavcrr en hst treff en van de no-
d.ige maatrcgelen. Gehoopt r-¡orclt, d.ai; cloze coörclinatie het opstel--
l-en van intcrnationaal aanvaarclbarc iiorrnen zal ve::gemakkolijkcn"

Jeo.oclC. ccntrum zou bijvoorbecld- oen sleurrrerkprogramma lcun-
rrcn opstollcn, waariir velschiLlend.o facotten van hot probloem d,cr
r,'¡atervoorricning in zijn ruimste zin zijn opgenomoil, zoals d.o ont-
zouting van brak v/a,'ùi:r, dc vorontrcini-ging van groird.zater, de zlti-
vering van aÍva-Lr'¡aicr cnz" l.Íen aoÌri oo iT.II"0. en voo:raf haar
ilnviroru:lental Sanitatio¡t Scction hct neest aangeri/ozen on d.czc
coörd_iner.c:rde taak tc vervi,.ll-cn cn s_rreckt de hoop uít, d.at cle

',T.Ìi"0. bcroid. za! zijn hicraan haar sairctie te vcr.lcncit"
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.A,angezien d.e zorg voor d.e hygi'éne van he'b milieu van
groot belang is voor d.e volksgezonclheid. en voorts d.aarbij d.o
technieli en d.e r,verkzaarnheid. van technici van groeiend.e bete-
kenis zLjn, blijkt hei v¡enselijk d.at d.o regeringen voorzio-
ningen treîÍ'en om bij haar gezond.heid.scliensten een d.oefmatige
toepassing varl d.o technisciro rretenschappen te verzeketeûo
Technische afd.eU-ngen zullen over goed. opgeleicl personeel
moeten bescÌrikken, tervlijl tevens naatregelèn C.ienen 'be l'¿or-
d.en gotroffon om in d.e opleid.ing van rLit personeel, nationaal
of regionaal, te voorzion.

ilet r'.iteind.elijke d.oel- moet zijn personen, d.ie reed.e een
algemene technische opleld.Íng hebben genoten, een rtpost-
grad.uaterr cursus te laten volgen" iol,ang d.it oogmerh niet is
bereikt zal nen 'in een rlund.ergrad.uatert opleid.ing moeten voox-
zieit.

Ir bestaat d.rì-ngend. behoefte aan ::uimere verspreid.ing
van literatuurgegevens op J:et gebied. d.er gezondheid.s'r,eohniek"
IIet 1s wenselijk, d.at aLle botroliken instanties rned.ewerken
om hierin verbetering te brengen.

¿lanbevolen lvordt een permanenio advioscomnissie in te
stellen om bovengenoemd-e d.oelstellingen nad.er uit te r'¡erken
en tot verl'/ezenlijking te brengeno

Ds d.eelnemers zijn aLgerneen van oord.eel-, d.at d.it soort
oonforenties herhaald. moet r:¡ord.en en c1e Environmental Sanita-
tion Sectiorr van d.e;T"ii.0. d.ient na te gaan op lvelke l:rijze
een meor systematische sar,renvrerking tu.sseir Europese g,øzond-
heid.singenieurs tot stand- kan word.en gebracht"

Ðe conclusies en aanbevelingen vord.en na enige cli-scus-
sie in bover,staand.e vorm unaniem goed.golceurd." Overeenstemming
rzerd. berelkt over do in punt B aanbevolen advicscornmissie,
clio voorshcnd-s zal bestaan uit ve:tegeirwoord-igors van Engo-
land- (l,icitraughton), iinland. (L:aklconen), lrankrijk (Sentenac),
Italiö ( Ippolito) , tfcdorland (Krul) en Joogoslavi'ö ( letrit<).

Ðc aclvicscommissio h¡ann in liaart 1951 ond.er voorzittor-
schap van ?rof€ssor KruI in Gonè'¡e bijoen om voorborciclingen
voor d.e vol-gencle conferentie van gezoncì.heid.singenicurs te
treffon.
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