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EEN INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE
GENEESKUNDE TE LEIDEN.

Reeds in oude tijden heefÍ de menschheid nieÉ slechfs aan
de behandeling van ziekten haar aandachÉ gewijd, maar ook
belangstelling gehad voor het voorkömen van ziekten. Maar
nooit heeft dit laatste vraagstuk op den voorgrond gesfaan
en zoo het al van fijd tot tijd zich meer naar voren drong,
dan ging de aandrang Éoch zelden van de universiteiten uit,

De praevenfieve geneeskunde is een onderdeel derhygiene;
de vraagstukken, àíe zi) bestudeert zijn hygiënische. Maar
terwijl de hygiëne, vooral in de vorige eeuw, rneer àe alge-
meene oorzaken van ziekfe en sferfte bestudeerde en de
methoden zocht, hoe deze fe voorkömen en aldus waarde-
volle resulÉaten bereikt heeft, stelÉ de praeventieve genees-
kunde de vragen anders. Zíj heeft tot onderwerp de in7iui-
7ueele hygiëne, de studie van de oorzaken van bepaalde
ziekten van een bepaald individu en van de middelen, die
men had kunnen en moefen foepassen om de ziekte te voor-
kömen.

De dagelijksche ervaring van elken geneesheer leidt toÉ

overpeinzingen van dèzen aard: ,,Waarom werd geen
medische raad ingeroepen, toen eenvoudige voorschriffen
nog voldoende zouden zí)n geweest om de ziekte, die men
behandelen moet, te voorkömen?"

De praeventieve geneeskunde is nog veel Ée weinig mid-
delpunt van de zorg van elke huismoeder, van de belang-
stelling van de overheid en van hen, die Ée waken hebben
voor de gezondheid van menschen, die in hun dienst zijn.

Zi) is zelfs Ée weinig het geestelijk eigendom van de
geneeskundigen zelf, die erin berusten, dat hun hulp steeds
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Toepassing
van de

wijzen van
voorkömen
van ziekten.

weerwordt ingeroepen voor een reeds uitgebroken ziekte,
àie zij zoo gemakkelijk hadden kunnen voorkömen.

Wel zijn er uitzonderingen, die gunstig afsteken, en die
bewijzen, hoe groot de invloed ten goede kan zijn van de
toepassing der beginselen van de praeventieve geneeskunde.
Als voorbeelden zijn hier te noemen de consultafiebureaux
voor zuigelingen en de inenting tegen besmetÉelijke ziekÍen.

Maar dit neemÉ niet weg, dat slechts op zeer beperkt terrein
en slechts door enkele groepen van geneeskundigen van de ken-
nis, hoe men ziekten kan voorkömen, parfij \Mordt gefrokken.

HeÉ is nu het oogenblik om te Érachten de belangsÉelling
voor een veel uitgebrei)er toepaading )er bekenle metbo7en der
praevenfieve geneeskunde wakker te roepen. Heeft diÉ suc-
ces, dan beteekent dit een besparing van verdriet en zorg,
een besparing van uitgaven (voor ziekteuitkeering, enz.), een
vermindering van de sforingen in bedrijf en maafschappij, die
men nauwelijks te groot kan schatten. fIeÉ is daarom, daf
de praeventieve geneeskunde van den enkeling, van bedrijfs-
Ieiders, van de overheid gelijkelijk de belangstelling opeischt.

Het is te voorzien, dat àe wetentchappelifke atu7ie van de
praeventieve geneeskunde voorfgang zal blijven maken en dat
juisf op dit gebied de wetenschap onfdekkingen zal blijven
doen, zooals uif de laatste jaren vele nieuwe vondsfen zijn
Éot ons gekomen.

Voordeel voor de praeventieve geneeskunde kan men
slechfs verwachfen, wanneer ook deze sfudie blijvepd wordt
bevorderd en ook voor haar de belangstelling van weten-
schappelijke werkers wordt aangewakkerd, waarbij men ter-
dege zal moefen zorgen, de vrijheid van heÉ onderzoek nief
te belemmeren, door te zeer op het einddoel het oog ge-
vesÉigd te houden.
2
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Maar wil het doel bereikt worden, dat men voor oogen
heeft, dan moet allereerst gezorgd worden, de practische
geneeskundigen voor de zaak te winnen. Zij roi,oeÍen als huis-
arts voor de zaak meer gaan voelen dan zi) in hef algemeen
doen, en zij kunnen daÉ slechts leeren doen, door in hun
studietijd te zien., wat de praeventieve geneeskunde wil en
kan ÉoÉ stand brengen. Maar ook moeten geneeskundigen,
die later de praeventieve geneeskunde beoefenen als school-
arÉs, als leider van een geneeskundigen diensf, als inspecteur
van de volksgezondheid, kunnen worden opgeleid voor
hun taak.

Wat voor de geneeskundigen geldt, is evenzeer foepas-
selijk voor de opleiding van verpleegsters, die als wijkzuster
dagelijks met vraagstukken der praeventieve geneeskunde in
aanraking komen, en voor een deel als huisbezoekster werk-
zaarrr- zijn in den dienst van de praeventieve geneeskunde.
Ook vroedvrouwen tr<omen met een deel der praeventieve
geneeskunde in aanraking.

Ter bereiking van dit drieledig doel, te weten:
r0. de toepassing van de và)zet van voorkömen van

ziekten.,
20. de bestudeering van nieuwe vraagstukken der praeven-

tieve geneeskunde,
50. het onderwijs aan geneeskundigen en verpleegsters en

het maken van propaganda onder het publiek,
is stichting van een afzonder$k Instituut voor praevenÉieve
geneeskunde noodzakelijk.

Uit den aard der zaak is de Uniuerditeit de plaats, 'waar
dit Instifuut thuis behoort. Daar zijn degenen, die onderwijs
kunnen geven in de praevenfieve geneeskunde elk op zijn ge-

bied, aanw ezig, daar ontvangen de sfudenten en verpleegsters
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hun opleidiog -- waaraan in heÉ belang der praeventieve
geneeskunde slechts ieÉs ware toe te voegen -, daarheen
richten zich ook oud-studenten voor voortgezet onderwijs.

Leiden is weldra bizonder goed geoutilleerd voor dit
onderwijs, dat de samenwerking van vele docenten eischt,
doordaÉ in het Boerhaavekwarfier alle laboratoria en
klinieken bijeen gegroepeerà zijn, terwijl de nabijheid van
onze groofe steden groofe fàcilifeiten voor het inroepen van
de hulp van enkele docenten en leiders van diensfen mee-
brengf.

De stichting ,,Insfituut voor praevenfieve geneeskunde"
stelÉ zich voor al hefgeen reeds te Leiden op het gebied der
praeventieve geneeskunde gedaan wordt, te vereenigen. De
faculteit van geneeskunde heeft hare medewerking verleend
en degenen harer leden, die zich mef de praevenÉieve genees-
kunde bezig houden, vormen de kern van een raad van
advies van het Instituuf, waarvan overigens lid zijn leden
van medische faculÉeiÉen der andere Universiteiten, hoofden
van geneeskundige diensten, hoofdinspecteurs van de volks-
gezondheid en andere personen, die de praeventieve genees-
kunde bestudeeren of toepassen.

De stichting streeff naar uitbreiding van de toepassing
der methoden der praeventieve geneeskunde en van de
gelegenheid voor wetenschappelijk werk op diÉ gebied.
Zi) trachÉ een organisatie te maken voor het onderwijs
aan studenten, voor de opleiding van hygiënisten, voor de
opleiding van sociale werksfers. Zij zal ook tot haar taak
rekenen heÉ geven van voorlichting in vragen der praeven-
tieve geneeskunde aan wie zich Íot hef Instifuut om raad
mocht wenden, en beschouwt de bevordering van dit contact
tusschen universifeit en maatschappij als liggende op haar
gebied.
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School voor Hygiëne van het InsÉituuÉ
voor Hygiëne te 'Warschau (Polen)



School voor l{;rgiëne en Openbare Gezondheid
van de |ohns Hopkins Universifeit te Baltimore (U. S. A.)



Men meene niet, dat heÉ denkbeeld van een instituut voor
praeventieve geneeskunde iets nieuws is. Slechts voor ons

iand is nieuw, dat op één plaats alles wat zich met praeven-
tieve geneeskunde bezig houdt, gecentraliseerd wordt en dat
een iÀig" band met de universiteit gevestigd wordt. Elders,
vooralinAmerika maar ook in Europa bestaan enkele instel-
lingen, die hetzelfde doel nasfreven. De école d'hygiène te
'Wàrschar. van de Rockefeller foundation toÉ stand gekomen

en de school voor hygiëne van de )ohns Hopkins L)niver-
sity in Baltimore zi)n daarvan uitstekende voorbeelden'
ML" kan zich uit nevenstaande foto's en platfegronden
een indruk vormen van deze inrichtingen. De meeste

institufen hebben een eenigszins anderen vorm.
Toen in Frankrijk de ontdekkingen van PastBun geleid

hadden tot de toepassing bij mensch en dier van methoden

ter voorköming van infectieziekten, werden door de bevol-

king groote sommen bijeengebracht om een Instituut PasrBun

t" 
"-ti"ht"". 

Daar werden en worden nog steeds belangrijke
onderzoekingen gedaan, die de praeventieve geneeskunde

vooruit b*"rrg"r. Uit den laatsten tijd dateeren nog de onder-
zoekingen over een nieuwe wi)ze van bereiding van een

middel ter voorköming van diphtherie en de vondst van een

middel, dat tegen tuberculos e zorr kunnen immuniseeren

zonder te schaàen. In vele landen is dit voorbeeld, een

Instituut PasrBun of een instituut onder een anderen naam met

hetzelfde doel, te stichten, gevolgd, en overal werd door het

geheele volk daartoe belangrijk bijgedragen.
Maar men bevorderÉ in een Instituut Pesroun eenerzijds

meer dan praeventieve geneeskunde, omdat aldaar de werk-
,aamheden voortbouwen op het werk van Plsrrun, dat zoo-

veel meer omvatte dan a[èen de praeventieve geneeskunde;

anderzijds wordt slechts een deel der praeventieve g€nees-

kunde - in hoofdzaak het voorkömen van infectieziek-
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ten - tot de taak van een Instituut P.c.srrun gerekend.
Wat op ander gebied lag, werd door anderen aangevat;

de zorg voor het kind, dat nog moeÉ geboren worden, werd
door de verloskundigen, die voor denzuigelingdoordekinder-
arfsen, de prophylaxis der tuberculose en der geslachts-
zíekten door specialisten op dit onderdeel der praeventieve
geneeskunde aangevaf. Maar ferwijl ook de samenwerking
tusschen de afzonderlijke pogingen grooter zou kunne n ziji,
ontbrak vooral de band met de universiteit, zoodat van het
nuttige werk slechts de befrokken kring voordeel had, en het
onderwijs daarvan niet profiteerde.

In deze Ieemte beoogf nu juist het Instituut voor praeven-
fieve geneeskunde te Leiden te voorzien: men hoopi daar te
bereiken, dat het medisch onderwijs meeleeff met àl hefgeen
er gedaan wordt, daÉ van de voortreffelijke klinieken en
laboraforia van het Boerhaavekwarfier de praeventieve ge-
neeskunde steun ontvangt en dat heÉ Instituut omgekeerJte
saam groepeerf, waÉ voor elken geneeskundige nuttig is om
gezien en meegemaakÉ te worden op het terrein der praeven-
fieve geneeskunde. Men heeft overal, ook in ons land reeds,
speciale opleidingscursussen voor hygiënisten gevormd. Ook
dit zal door het nieuwe Instituut Ée Leiden Lur.re., worden
georganiseerd, terwijl het tevens overal in den Iande in
samenwerking met de inspectie voor de volksgezondheid
Iezingen en voordrachfen zal organiseeren o.r"" orrà""\Merpen
der praeventieve geneeskunde voor practizeerende genees-
heeren.

HeÉ is duidelijk dat de
praeventieve geneeskunde
bied. Ontegenzeggelijk is
hooge mate betrokken, en
heel en al een voorwerp
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AuÉe-nafale
zorg.

werking van heÉ DeparÉement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen worden ingeroepen.

Anderzijds is evenwel de opleiding van hygiënisten een
zaak, die het Departement van Arbeid, Handel en Nijver-
heid interesseert en zoo zal ook op medewerking van dit
Deparfement een beroep worden gedaan. Maar bovendien
hebben naasf andere publiekrechtige administraties, particu-
lieren, groote ondernemingen, levensverzekering,maatschap-
pijen en vele andererl zoo groot belang bij of interesse voor
de toepassing der praeventieve geneeskunde, dat ook op
sfeun en hulp uiÉ deze kringen mag worden gerekend.

Hoewel de ontwikkeling en de groei van heÉ Instituut voor
praeventieve geneeskunde moeilijk te voorspellen is, meenen
wij toch goed te doen, meer in bizonderheden aan te geven,
hoe het zal frachten zi)n taak te vervullen, van welke mid-
delenhetzal willen gebruik maken om zijn doel te bereiken.
Slechts op deze wi)ze is het mogelijk een juist denkbeeld
te geven van wat bedoeld wordt.

Men kan daarbij het overzicht vereenvoudigen door na te
gaan, waf achtereenvolgens voor de verschillende leeftijden
gedaan kan worden om ziekte te voorkömen, en alzoo
onderscheiden:

:.. anfe-natale zotg en zorg voor pasgeborenen;
z. zuigelinger,zorg;
3. kleuferzorg;
{. schoolkinderzorg;
5. zorg voor de jongelingschap;
6. zorg voor volwassenen.

t. De ante-natale zorg en 2e zorg uoor paageborenen behoort
fot hef gebied van den verloskundige. Het is duidelijk, dat
men hiermee aan moet vangen om te bereiken , dat zoo vroeg
mogelijk en zoo goed mogelijk voor de gezondheid van het
7



kind gezorgd wordt. )uist nu de sterffe in het eerste levens'
jaar overal zoo sterk gedaald is, valt het volle licht op de
groote en sfeeds gelijkblijvende sÉerfte der pasgeborenen en
op de sterffe vóór de geboorte. Een enkel voorbeeld kan heÉ

belang daarvan doen uitkomen. In rg27 -was te Leiden het
totale aantal der doodgeborenen en dlr in het eerste levens-
jaar gestorvenen 90, en hiervan behoorden niet minder dan
6o tot de groep der doodgeborenen en der in de eerste levens-
week gestorvenen, zoodat in de laatste 5 r levensweken
slechts 3o zijn overleden. Het werk, dat hier fe wachten
ligt en daf reeds is aangevaf, verdient evenwel niet slechts
onze belangstelling om de sterfte, maar meer nog, omdat door
dezelfde oorzaken, waardoor deze kinderen sterven, anderen
ziek worden en soms blijvend letsel overhouden. Practisch
kan hier een consultatiebureau nuttig werken.

z. De zorg voor zuigelingen heeft evenzoo ten doel, niet Zuigelingen-

slechts de sterfte te verhinderen, maar veeleer de ziekten te zotg'

voorkömen. Ook hier weer geldt, dat dezelfde oorzaken, die
den dood van sommige kinderen teweeg brengen, anderen
ziek maken. De daling der zuigelingensterfte is verblijdend
op zichzelf , maar nog te meer een reden tot vreugde, omdat
zij een aanwijzing is, daf zooveel minder zuigelingen ziek
worden. In de groote steden en ook in Leiden is de sterfte
zeer gedaald, maar er is geen reden om te berusten bij het
toch nog hooge getal, omdat er onder de oorzaken van den
dood vele vermijdbaar schijnen te zi)n. Men heeft deze aan-
zienlijke verbefering (in Leiden sfierven 5o jaar geleden z5
van de honderd kinderen beneden het jaar, nu nog slechts
56 van de duizend) zien volgen op de stichting van consul-
tafiebureaux, 'waar voor een groot deel van alle kinderen
beneden het jaar de voeding geregeld wordt. Het optreden
van de zoo gevreesde zomerdiarrhoe behoort Éot het ver-



KleuÉer-
zorg,

leden (in Augustus r9z7 stierf in Leiden geen enkel kind
beneden één jaar oud), en de zware Engelsche ziekte is bijna
onbekend geworden. Het is de bedoeling bij het InsÉifuut
voor praeventieve geneeskunde, een condultatiebureau yoor

zuigelingen voor Leiden en omgeving Ée befrekken, opdat daar
studenten en medici zich een denkbeeld kunnen vormen van
de werkwi)ze op deze bureaux.

Meer dan toÉ nu toe zalbíj hef werk op deze consultatie-
bureaux gelet moefen \Morden op andere factoren dan de
voedingsstoringen; het zwaartepunt is verplaatst naar het
voorkömen van winterziekten, die longontsteking geven, naar
de griep en kinkhoest en mazelen, die voor zuigelingen ernstige
ziekten zi)n, naar het voorkömen van fe vroege geboorte en
de zorg voor te vroeg geborenen, waarover reeds boven is
gesproken.

Een afzonderlijk vraagstuk, dat door onderzoek uif de
allerlaatste jaren wetenschappelijk veel gevorderd is, is dat
van de rachitid (Engelsche ziekte). Het is thans zaak en één
der eerste vraagstukken, die voor heÉ Instituut voor praeven-
tieve geneeskunde gereed liggen, om na te gaan, op welke
wi)ze het beter inzicht ten deze aan een zoo groot mogelijk
aantal kinderen ten goede kan komen.

Voeding en leefwijze goed te regelen is de voornaamste
taak dezer consultatiebureaux. Hun groote succes is een
bewijs, dat er veel fe bereiken is, als men, voordat het
individu ziek is, in gezonde dagen controleerf en infijds de
juiste voorschriffen geeff. Zij bewi)zen tevens, dat de be-
volking voor deze gezondheidszorg rijp is.

5. De tusschenleeftijd van het einde van hef eersfe levens-
jaar tot den schoolleeftijd is nog veel minder goed beschut.
Toch hebben de kinderen op dien leeftijd onze hulp dik-
wijls nog meer noodig.

9



Bij hen komt meer de voedingsvraag-naar Yofen, en blijft
het oog gericht op de gevaren der Engelsche ziekte. En voor

dit doJl-zou oprichtirrg ,"., een consultatiebureau reeds uit-
komsf kunnen brengen.

Maar andere vraagsfukken dringen zich op' }Jet ziin n1 de

jaren, waarin de verschillende infectieziekten voor heÉ kind

de groofste gevaren opleveren. Nu dreigen de kinder-en ernstig

,i"í & *o"à"n, al" ,ij mazelen, kinkhoest, griep,- diphtherie

krijgen en ook ,r, -""tt de tuberculose reeds vele slachtoffers.

\IóI" deze gevaren helpen raadgevingen nieÉ voldoende'

Het Instituut voor fraeventieve geneeskunde moet hier

ingriipen op andere *íir.. Het moet trachten de reeds be-

f.àaË *etËod".r, die ons in staat stellen de vatbaarheid voor

àeze ziekÍen te verminderen, ingang te doen vinden' Zoo zii
nog onvoldoende bekend ziin of verbetering behoeven, zullen

de methoden in het InsfituuÉ nader bestudeerd moeten

worden. De iuiste kennis dezer methoden is voor den hygië-

nist, den schoolarts onmisbaar, omdat bij hen in de 
-maat-

schappij vaak het initiatief berust deze immunisaties ingang

te dJà'rrirrden, terwijl de algemeene medicus slechts dan zijn

tegenzin kan leeren overwinnen, die thans nog de invoering

dilr methoden af en toe belemmert, door beter van de voor-

en nadeelen op de hoogfe te komen.
Ook de t,iberculosebestrif ding moet terdege rekening

houden met deze groeP van kinderen van r-6 )aar' Welis-
.waar zalhettot de Éaak van het Instituut voor praeventieve

geneeskunde behooren, om na te gaan of de tuberculose-

Éeshifding in de toekomst niet reeds bij de pasgeborenen

moet aanvangen, en zal het de waarde moeten helpen schat-

ten van d" *lthode van onvatbaarmaking tegen tuberculose,

die CÀr,Msrre heeft aangegeven. Maar zelfs biialdien ze

deugdelijk bliiken zou, is op algemeene invoering nog niet

onmiddellijk te rekenen. 
10



Schoolkin-
derenzorg.

. V9:-l het oogenblik moeten wij dus bij de tuberculose-
bestrijding zoo min den zuigering, ars hef schoorkind en nog
veel minder het kind in É" "i de puberteit uit het oog
verliezen, maar sfeeds bedenken, daf van de kinderen van
r -6 jaar een belangrijk aantal reeds Éubercurose hebben.

Terwijl hunne veroorging, als zij reeds zíek zi)n, in sana_
Éoria of ziekenhuis niet foÉ haar gebied behoori rekent de
praevenfieve geneeskunde de voorköming van oe tuberculote tot
een harer voornaamste plichfen. z\ íat dit bereiken door
een opsporingsdiensf, om de tuberculoseverspreiding te leeren
kennen en daardoor in staaÉ te zijn de scheidiig tr."""h"r, Iijd""
en gezonde kinderen door Ée voeren, enook dàorhetwelaan-
geÍaste, maar nog niet zieke kind in de gunstigste omstandig_
heden te brengen, opdaÉ ziek worde., wl.de ioorkömen.

voor kinderen van dezen leeffijd is dus de fuberculose-
besfrijding een onderdeel van de algemeene fuberculose_
besfrijding, die volgens velen te nuftiger is, naarma te zi) het
individu jonger aanpakt, en heÉ rro"Àt een onderwerp van
overweging, op welke wijze hef best het contultatieburei.u uoor
2e tuberculodebeatrijling uoor Leioen en omttreken aa' hef In-
stituuf kan worden verbonden.

Evenwel dient daarnaast nieÉ te worden vergefen, daf
yoor- h;-t aangetaste, nog niet zieke kind g""., go"jonderdak
beschikbaar is. vacantiekolonies, noch buit"r,-s"holen, sana-
toria, noch zeehospitia nemen ze op, öf omdat ze te )ong
zijn, öf omdat ze niet ziek zijn 

"., he? is wederom de faak
van het Instifuut voor praeventieve geneeskunde om hierin
verbefering te brengen en op deze leemte nadrukkelijk te
llijzen en de_oprichting vaninrichtingen voor deze bedreigde
kinderen Ée bevorderen.

{. Voor het schoolkind is de zorg in vele plaatsen beter
georganiseerd. Men heeff aan schoolartse, opgedragen heÉ
lt



schoolkind in gezonde dagen te onderzoeken en kleine be-

ginnende storirigen van de gezondleid waar te nemen' D aarbii

ï""d van de gÀstige omstandigheid partij getrokken, dat er

verplicht schoolbezoek bestaat.
Èier schijnf uitbreiding van schoolartseliik toezicht het

eerst aangewezen. HieÀi; mag men zich afvragen' of
men zich "t""d" en overal voldoende het groote voordeel,

dat alle kinderen van 6-r z jaar op de school bijeen zijn'

heeft ten nutte gemaakt. Er is reden om daarop niet vol-
mondig bevestigend te antwoorden. Dat is evenwel niet te

o""*Àd""".r, Àd"t elke gelegenheid tot voorbereiding voor

de speciale taak van den schoolarts vrijwel ontbrak, en men

in piaatsen, waar deze dienst nieuw werd ingesteld, slechÉs

,"i d" elders opgedane ervaring, zoo goed en zoo kwaad het

ging, kon gebruik maken." ö"k r"ib"t""i.rg van de gelegenheid voor a.s. schoolartsen

om zich ,oor hrr,- speciale werk voor te bereiden, kan ge-

rekend worden tot de taak van een instituut voor Praeven-
tieve geneeskunde.

Dit is te meer noodig, nu men er toe overgaat aan school-

artsen ook de opdrachl te geven uit de schoolkinderen die-

genen uit te ,J"k"rr, die voor uifzending naar- vacantie-
f,olo.ties, of naar gezinnen op het platteland geschikt ziin en

het spreekt van ielf , àat d"re kÀ'e beslissend is voor hef

succes van deze uitzending.
Iloewel minder noodrakelijk dan op iongeren leeffijd' is

foch ook de toepassing der mefhoden, waardoor de vatbaar-
heid van het kind ,-oor "crrte 

infectieziekten verminderd

wordt, nog zeer belangrifk.
Afronderliike vermelding vinde hier nog de inenting-tegen

pokken. Tot voor korten tijd s.heet' deze methode, die de

àud"t" papieren heeft, de beste en onschadeliikste van alle'

Naziek[en van ernstigen aard, die vooral in ons land meer-



Zorg ,voor
de jonge-

lingschap.

m_alen zi)n waargenomen, deden echter ongerustheid ontstaan.
Meer dan ooiÉ is nu rustige bestudeerirrg o"r, deze methode
van enting tegen pokken noodzakelijk: ee., onderzoek, daÉin
een instituut voor praeventieve geneeskunde alereerst in
aanmerking komt.

. -5. 
D" _Ieeftijd v?n r z-t6 jaar vraagt naasÉ de gewone

belangsfelling om bizondere redenen aparte 
"".rd"Iht. Iknoem als bizonderöelangrijk op dezen leeffijd de beroepdkeuze.

Naasf begaafdheid e_n handigheid en ander psychische eigen-
schappen spelen ook physieke facfor"" ti""bij een groote
rol, die men nief alfijd ten volle recht laaf wede".r"i".r.

Toch is zeker een belangrijke faak der praeventieve ge_
neeskunde na fe gaan, of een bepaald indivàu, hij moge dan
om psychische redenen daartoe de noodige g"schil.the-id be-
zitten, nief meer dan een ander gevaar I""p?, in het beroep
7i)ner keuze ziek te worden. Al Ée dikwijls moef men nog
beroepsverandering aanraden aan werklieden, met alle na-
deelen van dien, terwijl te voorzien zou zi)n geweest, dat het
eersfgekozen beroep ongeschikt was.

- 9:\ de psychische sÉoringen beginnen dikwijls op dezen
Ieeftijd en een consulÉafiebureau ,oo, ,"rr*zieken ^ral 

ook
voor hen evenals voor volwassenen nuttig werk kunnen doen
om geesfelijke evenwichtsstoringen te voórkömen.

6. Voor tol$,aatenen ten slofÉe is hef Éerrein der praeven_
Éieve geneeskunde zoo uitgebreid, dat het slechts màge[jk is
enkele grepen te doen.

Men heeft meer en meer studie gemaakt van de alereerste
v_ers-chijnselen van een ziekte, en Ieeren inzien, dat soms
slechÉs in het allereerste begin nog hersfel *ogeliik kan zijn,
of nog zonder, groote moeiÉe kan worde., ,r"ik óg"n. Deze
w_etenschappelijke studie dezer beginverschijnselÀ zar wel
r5
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in hoofdzaak op de klinieken moeten blijven geschieden.
Maar een instituut voor praeventieve geneeskunde kan zeer
veel nuttig werk doen door propaganda te maken voor heÉ

denkbeeld, dat men zich jaarlijks aan een geneeskundig
onderzoek moet onderwerpen om zeker te zijn, dat men nief
een begin van ziek zi)n bi) zich mee draagf.

In Amerika wordf door levensverzekeringmaatschappijen
premieverlaging foegestaan aan hen, die dit jaarlijksch onder-
zoek laten verrichten, terwijl de maatschappij ook dat onder-
zoek voor haar rekening neemf.

Voor de tandheelkunde is dit beginsel in zekere kringen
reeds algemeen als juist erkend; daar verdient het nog slechts
uitgebreider te worden toegepasf. Maar het geldf evenzeer
voor ziekten als suikerziekfe, rheumatiek, geestesziekten en
kanker en voor tal van andere meer.

NieÉ minder belangrijk is de praevenfie van ziekfen van
zwangere vrouwen. Sinds deze gemeen goed is van elken
medicus komen àeze ziekten veel minder voor, en men heeft
hier slechts behoefte aan ruimer toepassing, meerdere be-
kendheid bij het publiek en aan wetenschappelijke grond-
slagen voor de voorköming van ziekÍen, waar deze voorals-
nog ontbreken. Uiteraard behooren deze maafregelen thuis
op heÉ bij de pasgeborenen reeds genoemd consultatiebureau
door verloskundigen geleid.

Voor de prophylaxis van gealacbtdziekten woràen aller-
wegen consulfatiebureaux gesticht, die de praeventieve ge-
neeskunde in haar werkingssfe er zalmoeten befrekken, opdat
ook van dit onderdeel der prophylaxis a.s. hygiënisten en
medici op de hoogfe kunnen komen.

Hetzelfde geldt van contultatiebureaux voor alcobolidten.
Terwijl de onvatbaarmaking voor de meeste infectieziek-

ten beÉer fijdens den kinderleeffijd geschiedt, geldt dit uifer-
aard niet zoozeer voor enkele andere, die voornamelijk in de
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tropen voorkomen. Ook in dit opzicht is Leiden bizonder
bevoorrecht, omdat in het Insfituut voor tropische genees-
kunde, waarvan de leider reeds zijn volle medewerking heeft
foegezegd, deze mefhoden van onvatbaarmaking fegen
typhus, cholera, dysenferie, malaria, enz. bestudeerd worden
en dagelijks reeds worden toegepasf bij personen, die naar 2e

tropen gaan. Ook de lepra wordt daar bestudeerd.
Het behoeft geen betoog, dat ook de prophylaxis van

aller.qiacbe ziekten te Leiden zeker kans heeft goed te worden
bestudeerd en meÉ succes te worden foegepasf.

Ten slotte zal het Instituut zich de vraag hebben voor te
Ieggen, in hoeverre zij ook de studie van beroepsziekten en
hare vermijding kan aanvatfen. Naar volledigheià zal zij
daarbij nief kunnen sfreven, noch bij de studie, noch bij het
onderwijs, noch bij de voorlichting aan beroepen en be-
drijven. Maar het is niet uitgesloten, daÉ de haar in de ver-
schillende laboratoria ter beschikking staande hulpmiddelen
en de gelegenheid tot samenwerking, die aan de Universiteit
bestaat, hef mogelijk zullen maken, oplossingen fe vinden
voor vraagstukken, die in andere omstandigheden onopgelosÉ
moesfen blijven. Voorzoover heÉ praeventieve geneeskunde
befreft, wil heÉ Instituut daartoe naar haar vermogen
bijdragen.

Het is mogelijk dat daarbij de keuze o. a. zal vallen op
een contultatiebureau uoor ptycbo-tecbniek, zi) het ook, dat hier
wederom slechts voor enkele beroepen en bedrijven, die dit
zouden wenschen, de toesfellen en inrichfing zullen kunnen
worden in gereedheid gebracht. Uiteraard zal hier een band
met den arbeid van het bureau voor beroepskeuze gelegd
moefen 'worden.

Ook een bureau voor dportkeuring zal in samenwerking
met het InstituuÉ worden ingericht.

r5



1y
I

i,
i.

Er zullen aan het instituut vele personen moeten medewer-
ken. Naasf de besfaande klinieken en laboratoria van het Boer-
haavekwartierrekenenwij blijkens hetboven gezegde op samen-
werking met een negental afzonderlijke consultatiebureaux:
voor pasgeborenen, voor zuigelingen, voor kleuters, voor
tuberculose, voor geslachtsziekfen, voorberoepskeuze, voor
psychotechniek, voor alcoholisme en voor geesteszieken en op
de stichting van nieuwe poliklinieken voor praeventief werk.

Voor een richtige functie van een instituut, waaraan zoo-
vele personen samenwerken, en waarvoor de hulp van zoo-
vele laboratoria en klinieken en consultatiebureaux vereischt
wordt, is het noodzakelijk, dat de lei7ing aar één peróoon

wordt toeverfrouwd, die het geheele veld van werken over-
zieÉ, alles organiseert en regelt en zelf een belangrijk onder-
deel van het werk op zich neemt. De leider zal over eigen
personeel moeten kunnen beschikken, dat onder zl)ntoezicht
in laboratoria, consultatiebureaux enklinieken van het Insti-
twt zel,f moet werken, of met de bevolking door huisbezoek
contact zoekt. }J:i) zal overleg met de hoofden van labora-
toria, klinieken der Universiteit moeten plegen over de onder-
zoekingen, die daar geschieden met of zonder sfeun van het
Instituut op het gebied der praeventieve geneeskunde.

Maar l.Jrj zal daarenboven voeling moeten houden en aan-
sluiting moeÉen zoeken met de overheid, moeten vragen naar
de behoefte aan personen, die een speciale opleiding hebben
genoten, naar de nooden en verlangens van groote beroepen
en bedrijven op het gebied der praevenÉieve geneeskunde.
}líj zal moeten kennis nemen en weldra medewerken aan
wat in andere landen, mede door den steun van den Yolken-
bond, in laboratoria en klinieken wordt tot stand gebracht
op hef terrein der praeventieve geneeskunde.

Zoo zal hij geplaatst zijn voor een veelomvattende zware
taak, die evenwel verlicht wordf, doordat de belangstelling
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farficulieren,van overheid en
verzekerd is.

en van de UniversiteiÉ hem

Nadat aldus, hefgeen wij met heÉ Instifuut voor praeven-
fieve geneeskunde beoogen, is omlijnd, en nadaf het volledig
plan, zooals heÉ nu ter tafel ligÉ, maar pas na vele retouches
zal worden uitgevoerd, is geschetsÉ, willen wij nog doen
uifkomen, daÉ wij voor de naaste toekomsÉ slechÉs op ver-
wezenlijking van een deel van het plan durven rekenen.'W'aar evenwel alles in elkaar grijpt, en een door onvol-
ledigheid verwrongen beeld den*sfudent verwarren zou,
hopen wï, daÉ groote giften 

"po6dig" 
algeheele uitvoering

mogelijk zullen maken.
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STATUTEN VAN HET INSTUTUUT VOOR
PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE.

Anr. r.
De stichfing draagt den naam: Instituut voor praeven-

fieve geneeskunde.
Zij is gevestigd fe Leiden.

Anr. s.

Het doel der stichting is bevordering van de studie der
praeventieve geneeskunde.

Zi) tracht dit doel te bereiken door de bestudeering van
nieuwe vraagsfukken der praeventieve geneeskunde, door
de toepassing van de w"ijzen van voorkömen van ziekten,
door het geven van onderwijs aan de Rijksuniversiteit te
Leiden en voorÉs door al datgene wat aan het doel bevor-
derlijk kan zijn.

Anr. 3.

Giften, legaten en erfstellingen, waarbij zulks uitdruk-
kelijk bepaald is, worden bij hef kapitaal gevoegd.

Omtrent andere giften, legaÉen en erfstellingen, en ook
omfrenf het batig saldo van eenig jaar, wordt door het
bestuur bepaald of die sommen geheel of gedeeltelijk bij het
kapifaal zullen worden gevoegd.

In buitengewone omsfandigheden, zooals buitengewone
kosfen in eens, dekking van een te korÉ en zoovoorts, kan
het bestuur met algemeene of meÉ op één na algemeene
stemmen en onder goedkeuring van Curatoren der Rijks-
universifeit te Leiden besluiten een deel van het kapitaal af
te nemen en te voegen bij de jaarlijksche inkomsten, dit
alles met inachtneming van de bepalingen, die bij giften,
legaten of erfstellingen gesteld mochten zijn.
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Anr. 4.

Het bestuur der stichting zal bestaan uit vijf personen.
Een van de besÉuursleden zal worden benoemd door
Curatoren der RijksuniversifeiÉ Ée Leiden, een door het
College van RecÉor en Assessoren der RijksuniversiteiÉ te
Leiden, een door de Faculteit der Geneeskunde der RiiL"-
universiteit te Leidei. De overige bestuursleden worden
door de drie vermelden in onderling overleg aange\Mezen.
Ieder jaar, Íe beginnen vijf jaar na de stichting, treedt een
der bestuursleden àf volgens bij loting opgemaakt rooster.
De bestuursleden zijn terstond weder benoembaar. Een tus-
schenfijds benoemd besÉuurslid neemt op den rooster de
plaats in van zijn voorganger.

Ontslag van een bestuurslid kan door hem zelve worden
genomen of worden verleend bij besluit van het bestuur,
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij
degene der besfuursleden, over wiens ontslag wordf gestemd
geen stemrecht heeft.

De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een
vootzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede
plaatsvervangers voor de beide eersÉvermelde functionaris-
sen. Secrefariaat en penningmeestersch ap zi)n vereenigbaar.

De besfuursleden genieten geen vergoeding voor hun
werkzaamheden en bemoeiingen. IIun kan bij besluit van
het besfuur, een vergoeding worden gegeven voor gemaakte
onkosfen.

Anr. 5.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door den voorzitÍer of zifu plaatsvervanger en den secretaris
of zijn plaatsvervanger.

Het bestuur benoemt, zoo de middelen van de Stichting
19



zulks naar zijn oordeel Éoelaten, een direcÉeur van het Insti"
tuut en de verder door het bestuur noodig geachte pérsonen.

HeÉ bestuur stelt een reglement van het Instituut, als-
mede insfructies voor den directeur en de verdere Personen,
in dienst der sfichting, vast, en verricht verder dafgene, wat
het in het belang der stichfing achf.

Anr. 6.

Er bestaat een Algemeene Raad, welke tenminsfe een-

maal 's jaars door het bestuur tot een vergadering wordt
bijeengeroepen ter bespreking van de algemeene belangen
der stichting. In deze vergadering doet hef bestuur mede-

deeling omtrent den toestand, waarin de stichting verkeert,
alsmede omfrent die werkzaamheden, welke in het afge-
loopen jaar ter bereiking van heÉ door de stichting gestelde

doel worden verricht. Het bestuur roept voorts den Alge-
meenen Raad bijeen, indien daartoe een met redenen om-

kleed verZoek door minstens tien leden van den Raad bii
hef bestuur wordt ingediend, Éegen een tiidstip, gelegen

binnó een maand na.de indiening van het verzoek. IIet
bestuur is ter vergadering aanwezig. In den oproepingsbrief
worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Anr. 7.

De Algemeene Raad telt tenminste zestig leden. Deze
leden worden door den Raad zelve benoemd. De voor-
zitter wordt door de leden uit hun midden gekozen. De
Raad is slechts verplicht tusschentijdsche vacatures aan te
vullen, wanneer het getal van zestig leden niet meer wordÉ

bereikt. Ieder is tot lid van den Algemeenen Raad benoem-
baar, doch bij voorkeur zullen daartoe degenen worden
benoemd, en die instellingen worden vertegenwoordigd,
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welke een som ineens van tenminste ;/ 5ooo.- of een
jaarlijksche confributie van tenminsÉe / 5oo.* ten behoeve
van de stichting beschikbaar stelden. De leden van den
Algemeenen Raad worden voor den tijd van ten hoogsfe
vijf jaar gekozen. Ieder jaar treden, volgens bij lofing op te
maken rooster Éenminste r z leden van den Raad af . Zij-zijn
terstond herkiesbaar.

De eerste maal wordf de Algemeene Raad door het
bestuur benoemd.

Anr. 8.

HeÍ bestuur kan een Raad van Advies benoemen, waarin
personen zitting hebben, die een bijzondere kennis van de
praevenfieve geneeskunde of een harer onderdeelen beziffen.

Anr. 9.
Het bestuur kan plaatselijke comité's en plaatselijke ver-

fegenwoordigers benoemen, welke tot taak hebben in een
bepaalde plaats of sfreek de belangen van de stichÉing Ée
behartigen.

Anr. ro.
HeÉ boekjaar der Stichting loopt van één |anuari tot en

met een en dertig December daaraanvolgende; het eerste
boekjaar vanaf heden tot en met een en dertig December
negentien honderd negen en twintig.

ARr. r r.
Na het eindigen van elk boekjaar, zal vóór of op den

eersfen Mei daaraanvolgende het bestuur een rekening en
veranfwoording over het afgesloÉen boekjaar ter goedkeu-
ring inzenden aan het College van CuraÉoren der Rijksuni-
versifeit te Leiden.
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Anr. r z.

Wijziging van deze statuten of opheffing der Stichting
kan geschieden bij een besluit door het bestuur genomen
met een meerderheid van fen minste vier stemmen, en onder
goedkeuring van het College van Curatoren der Rilk"-
universiteit te Leiden. Bij opheffing der sfichting bepalen
Curatoren voornoemd, de FaculÉeit der Geneeskunde van
de Rijksuniversiteit te Leiden gehoord, op welke wijze de
eigendommen van de Stichting zullen worden besteed. De
besteding zal zoodanig dienen te geschieden, dat zij aan het
doel der Sfichfing of een soortgelijk doel dienstbaar worden
gemaakt.

Anr. r5.

In afwijking van het in aft. 4 bepaalde, voorzooveel de

benoeming van de bestuursleden betreff, worden voor de
eerste maal benoemd toÉ leden van het besfuur de lleeren :

,. Ih.. Mr. W. I. M. vaN Evsnoe, hoogleeraar in de

faculteit der Rechtsgeleerdheid der Rijks Universiteit te
Leiden, Rector Magnificus, wonende Ée Leiden.

2. Mr. P. I. forNnunc, secretaris van curatoren der
Rijks Universiteit te Leiden, wonende te Leiden.

3. Prof. Dr. I. A.ï. Bencr, hoogleeraar in de faculfeit
der geneeskunde der Rijks Universiteif te Leiden, wonende
te Leiden.

4. Prof. Dr. E. Gonrrn, hoogleeraar in de faculteit der
geneeskunde der Rijks IJniversiteiÉ te Leiden, wonende
te Oegstgeest.

5. Dr. M. D. IIoRST, arts, directeur van den genees-

kundigen dienst te Leiden, wonende fe Leiden.
De sub r genoemde wordt geacht benoemd te zijn door



heÍ College van Rector en Assessoren der Ruk" Univer-
siteit te Leiden.

De sub z genoemde door Curatoren der Riiks Uni-
versiÉeit fe Leiden.

De sub 5 genoemde door de FaculÉeiÉ der Geneeskunde
der Rijks Universiteit Ée Leiden.

De sub { en 5 genoemden worden geacht in onderling
overleg der drie eerstgenoemden Ée zijn aangewezen.

BESTUUR:

Prof. Dr. ]. vaN opn }Ionvr, Voorzitter.
Prof. Dr. E. Gonren.
Dr. M. D. [Ionsr, Penningmceater, postgiro: No. Szoo; bankier

ScHpunr.prn.en ZooNnN's Bank, Leiden.
Mr. P. |. IonNaunc.
Prof. Dr. N. |. Knou, Setetaria,'W'itÉe Singel r8"
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RAAD VAN ADVIES

VÀN HET

INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE.

prof. Dr. H. AloBrsnorr, Directeur van het Rijksserologisch In-
stituut, Utrecht.

Prof. Dr. |. M. B.lanr DD LA Fltlr-n, Hoogleeraar voor sociale en

gerechtelijke geneeskunde, Utrecht.
P.of. Dr. |. ). Br.exrsu.e., Hoogleeraar voor organische scheikunde,

Leiden'
D". I. F. L. v.nx BneEMeN, Secretaris van de Nederlandsche Ver-

eeniging voor rheumatiekbestrijding, AmsÉerdam'

Prof. Dr. B. Bnouwnn, Iloogleeraar voor neuroPathologie, Am-

sterdam.

|. R. oe Bnuïrce GnooNBvelpr, arts, leider van heÉ kankerinstituut,

Leiden.

|. P. Br1r., arts, Directeur van het Centraal Laboratorium voor de

volksgezondheid, Utrecht.
Dr. T. BrJlnvnr.o, Privaatdocent voor ongevallengeneeskunde,

Oegstgeest.
Dr. C. A. Cnouuu.lN,
R. N. M. Evror,, arts,

Den Haag.
Prof. P. C. Fr,u, floogleeraar voor f,ropische

Dr. A. G.txs, Lector voor neurologie, Leiden'
hygiëne, Leiden.

prof. Dr. E. Gonrrn, Hoogleeraar voor kindergeneeskunde, oegsÉ-

geest.
Prof. 'W. C. op Gnelrr, floogleeraar voor pharmacie, Utrecht'
prof. Dr. V/. J. DE IIAAS, floogleeraar voor natuurkunde, Leiden.

). D. HrruNc, arts, voorziÉter van de Nederlandsche vereeniging

tot besÉriiding van de tuberculose, Den Haag'

Dr. C. C. vaN onR lluDe, Arnhem'
prof. Dr. |. veN orn }Iosvs, floogleeraar voor óogheelkunde,

Leiden.
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Lector voor natuurkunde,'W'assenaar.
Hoofdinspecteur van de volksgezondheid,
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