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Qrdenin.p_ on het gebied van de Volks_g_ezonghei~ 

Een organisatie ter bevordering van de Volks-
gezondheid moet zich ten doel stellen een optima
le : gezonpheidstoéstand van alle individuen van 
een volk. Het doel be~reft niet alleen het voor
komen en genezen van ernstige ziekten, maar oo~ 
de bevordering van een volkomen gezondheid, ~nàar 
lichaam zoowel als naar den geest~ 

De elementen der De gezondheidszorg bestaat uit drie, v.er-
gezoridheidszorg. w@nte elementen: 

De bevoegdheden. 

le. de h jiëne van het milieu. Het nemen, resp. 
· bevorderen van maa regelen; waardoor de uit
wendige omstandigheden waaronder de mensch 
leeft, zoo gunstig mogelijk worden. ( o ~a. 
technische hygiëne). · ' 

2·e. de praeventievè g_eneesk:U.nde ~ Het nemen, resp. 
'bevorderen van maatregelen, waardoor de mensch 
individueel tegen ziekten, in den uitgebrei~ 
den zin van het woord, kan worden beschermd. 

3e: de curatieve ~eeskunde ~ Het nemen, resp. 
'5evorderen van maatregelen, waardoor de zie
ke mensch genezen kan~ 

Ter bereiking va~ de gestelde doelen heeft 
men instanties noo~ig m~t wetgevende bevoegdheid 
en met uitvoerende ·bevoegdheid. De wetgevende 
kan weer bij verschillende instanties berusten 
(wetten, besluiten, verordeningen enz.), de uit
voerende eveneens. Onder uitvoerende bevoegdhe
den wor~~n verstaan zoowel controleerende en ad
viseerende werkzaamhE(den, als het verrichten van 
bepaalde handelingen (ve~plegen van zieken, in
enting enz.), dus uitvoerende bevoegdheden in 
engeren zin. Deze larl tste ~oort uitvoerende be
voegdheden moet gescheiden gehouden worden van 

, controleerende en adviseerende taken. 
Overheid en parti- De maatregelen in het belang van de volks-
culier initiatief .gezondheid kunnen ten deele overheids bemoeienis 

uitmaken, ten deele door het particulier initia

Verhoudingen in 
Nederland. 

tief tot stand gebracht worden. 
De beantwoording van de vraag wat tot de 

taak van de .Overheid behoort en wat aan het par
ticulier initiatief overgelaten moet worden zal 
in de versc·hillende landen niet gelijk luiden~ 
Geschiedenis en volksmentaliteit zullen daarbij. 
eep be·langrijke rol spelen. Wat dat betreft neemt 
ons land wel een ~ e er bijzondere plaats in. Men 
leze b.v • . de boeke·n van Brugmans, Huizinga e.a. 

om daarvan overtuigd te worden. Ons land 9 zegt 
Huizinga 9 is · te typeeren als een burgerlijk land. 
De steden hebben van oudsher zelf het h6ft in 
handen gehad ·d.w.z. de burgers regeerden zich 
zelf. Niet de adel of de landsoverheid waren de 
inacht;11.ebbers. De Bourgondische vorsten hebben 
dienaangaande een revolutie te weeg willen bren
gen, maa r zonder succes. GeheEl anders was de 
toestand in naburige landen, waar van boven af 
oevolen werd en het volk te gehoorzamen had_ Dit 
v erschil tusschen ons land en bepaalde andere 
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landen is tot den huidigen dag gebleven. 

De mentaliteit van ons volk is anders dan van 
.sormnige andere. Het individualistische, of 3ls 
men wil personalistische, treEd op den voorgrond. 
De menschen willen zich zelf een.-oordeel vormen, 
zelf ve.rantwoordGlijkhGid dragen, zooveel mogG-

. ·l .ijk ·voor "zü~h zelf zorgen. Talloze anecdoc.ten, 
on;s volksleven betreffende, 'Wijz6'n ·er op, dat wij 

· ,~ · in het gr.oot en in hE.t klein, ·baas in eigen huis 
willen zijn." · · 

· Deze zucht naar zelfbeschikking moge in som-
mige opzichten lastig zijn, uit een oogpunt van 
volksgezondh6iµ werkt "zij gunstig. Iemand, die de 
maatregelen in hGt belang van zijn gezondheid be
grijpt en eigener beweging in praktijk brengt, 
·Zal dit ·beter doen dan iemand die domweg gevolg 
geeft aan de voorschriften van hooger hand. ·In 
de.ze nientali teit ligt ·m.i. ec::n zeer be::langrijlrn 
~orzaak voo~ het lage sterftecijfer in ons land. 
Ook .in andere·lan6en heeft men waterleidingen, 
kGurings~ien.st .Gn., . yerplic.hte in.ent~ng enz. Maar 
hier te lande· komt Çl.ac).rbij ·· dè ltewuste medewer
king van de bevolking; de b~volking zelf heeft 
de strij è\ tegen tuberculo·se ,. de ziekenvi:;.rpleging 
ten platten lande zoowel ~ls in de .steden (dia
coness9nhuiiS) enz. ter hand genom_cn .• Het particu
lier initiati6f speelt, zoo niet d ~ hoofdrol, 
dan toch een· zeer belangrijke rol bij d~ bevor~ 
dering van dG volksgezondheid .in Nederland. Bij 
het mak~n van plannen voor een organisatie van 
eGn gezondheidsdienst zal men van dit feit moe
ten uitgaan, en zoovetl :mogelijk aan het parti-

.. culier initiatief overlaten~ 
Tegenwoordig6 toe- ' De· zorg voor de volksgezondheid is in ons 
stand in Nëderlaná .·land opgedragen aan den Minister van . Sociale Za

ken, die daartoe beschikt over hGt Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid en enkele andere . oTganen. 
Het Staatstoezicht omvat het onderzoek naar · den 
staat der volksgezondhe.id en, waar noodig, de aan
wijzing en bevordering van middelen .ter verbete
ring, en verde.r de handhaving van wetten. 

Het Staa tstoezicht heeft dus geen uitvoeren
de taak, in dien zin dat het zelf ge.en handelingen 
verricht. Deze is wettelijk opgedragen aan Burge
meest6!' en Wethouders of den Burgemeester, die 
de taak aan den Gemeentelijken Geneeskundigen.en 
Gezondheidsdienst kan de.le.gecren. Daarnaast be
staan overheidsorganen, die wèl een uitvoerende 
taak op gezondheidsgebied verrichten, b.v. een 
6igen geneeskundige dienst hebben. Een groot deel 
van het ü.i tvoerende. i:.verk wordt door het particu
lier initiatief verricht. 

HGt is: de. wettelijke regt.ling, maar in feite 
vervult -het Staátsto6zicht via het particulier 
initiatief soms wèl' e6n uitvoe.rende. .taak. Zoodra 
een · vereeniging rijlrnsubsidie ontvangt bt.schouwt 
de in·specteur zich als een lid, en een machtig 
lid, van ' het bestuur, dat . groots invloed uitoe-

' · 
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fent op de uitvoe.rende taak der vereeniging. Het 
particulier initiatief betaal dus een hooge prijs 
voor het verkregen subsidiei in feite komt het 
min of meer onder curateele van de Overheid. De
ze situatie is niet gelukkig. 

De zorg_yoor de volksgezondheid in de komende ja
ren. 

Bij he.t concipiee.ren van een schema voor-eë!î 
gezondheidsorganisatie is uitgegaan van de op
vatting, dat in ons land aan he.t particulier'ini
tiatief een zeer belangrijke plaats moet worden 
ingeruimd en verder dat het plan zooveel mogelijk 
in de lijn van de ontwikkeling moet liggen, dus 
niet revolutionair moet zijn. Slechts de algemee
ne lijnen worden aangegeven. Technische uitwer
king behoort in een schema niet thuis. 

De vraag of er een Ministerie van Volksge
zondheid moet zijn, schijnt van ondergeschikte 
betGe.kenis, indien aan het hoofd van de afàeeling 
volksgezondheid een directeur-gene.raal staat, die 
namens den Minister de leiding in handen hee.ft. 
Wél zou het aan te bevelen zijn, dat de naam van 
het Ministerie veranderd werd in dat van Volks
gezondheid e.n Sociale. Zaken. 

Vee.lal wordt de stelling verdedigd, dat, 
waar de bevordering van de gezondheid he.t doel 
is en slechts e.en arts ·over zi<?kte en ge.zondheid 
kan oordee.len, de leiding van de zorg voor de 
volksgezondheid in handen van een medicus moet 
zijn. Hie.rtegen zijn evenwel bezwaren aan te ,voe-
ren. 

Wij hebben als doel van de zorg voor de 
volksgezondheid gesproken van de optimale volks
gezondheid, hiermede te kennen gevende, dat ge
tracht moet worden een gezondheidstoestand te 
bereiken, die ondGr . de bestaande maatschappelij
ke en economische omstandigheden zo0 gunstig mo
gelijk is. En deze omstandigheden spelen een o
verwegende rol. De arts kan op zeer deugdelijke 
medische gronden allerlei wens~hen in het belang 
der gezondheid naar voren brengen, maar hij zal 
als arts niet in staa t zijn te beo9rdeelen in 
hoeverre en op welke wijze aan die wenschen vol
daan kan worden. Hier ligt een taak voor iemand 
met een andere opleiding en een andere geestelij
ke inst.elling dan de arts, als arts, heeft. 

Vooral in ons land 'en in den komenden tijd 
zijn de sociale en economische factoren van de 
grootste beteekenis 'voor wat op het gebied der 
volksgezondheid is te bereiken. Over de economi
sohe factoren kan hier gezwegen worden. Wat de 
sociale en politi~ke factoren betreft moge er op 
gewezen worden dat deze in ons land een zeer voor
name . rol spelen en een sterk religieuze inslag 
vertoonen. In de vroege ·middeleeuwen vloeide de 
zorg voor zieken en gebrekkigen voort uit de 
.Christelijke , caritas: liet heil vah de ziel domi-
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n.r:: e:~de. In r,t.: l? tG:c 1:~ rn_i_da.élG6uwen tra d d t=: E1Gn-

8c:-J.e11.::.j s Jd. o ï do 2'n;,Jl11:uli·:tas 9 me. e r naa r. v or en . :Je 
11 i .n<'iu.s"Grial 1·é· ro;_;_'_,tio.t.h l' .. bra-c~'l:t Tll'St h E; t :prol e ta-· 
r:i.s ~he maesal G.ids h et r:ocüü2 . vra.3{fstu.k GD: deed 
irnt s cciBlG r e c~1t8g6•1ooi oni:;-r1c:iken. 11~_-;-; 1c,idd 6 
tet tG.l:t'i: ~lrn ·m2atrog.3 lEJ.t\ t er bt.,-ror :::.c::· i~::g van dG 
·r,-o _iJ..:s gt?-~rn nè}', eid. TGgsrnvoo.t·•ü g ,:;p l:.clt ook Gcm op
p 0rt u.ni s ·f;::'.s:;h moti Gf t:..Gn r0~'-~ sl e .-=11-r s G('n. licha
:n-slJ.j l:: ~n ge 2.s 't €li.j k ·gGzond volk :i. s i n staat d e 
Zw~"Y'<:O ' ·l·2 a'r rll" c. h p 'f: .h. ~'.,, c'f-1- 't ç ~r6TWé'rl-En r18.8 r b e-· 
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hocnen t s ~19 lt-reng_3n". 
Hij r::.it:. aan h s t hö ".>fd , staR ·c v.:n c.1. i::: organisa

. ti8 v·oor. as volksgez ond:b.e iët :nçir-d; so ciologisch en 
staa ts:r l3ehtélijk geschoold en e conomisch onder-

. legd zijn, , Kennis van physiologie!' histologie, 
pathalogisc~é anatomie hE?eft ~ij . niet noodig • 

. De organisatie voor de volksgezondheid zal 
v~erkzaam zijn:· · 
le . met betrekking tot de WGtgeving 
2e . met betrekking tot de uitvoering der wetten. 
le . Wetgeving . . . 

A1 naar gelang van c16 staatsrechtelijke ont
wikkeling van ons land, zal· dç organisatie zelf. 
wetten, besluiten enz . maken .of ze slechts voor
bereiden, resp . dienaangaand'~. · aÇlvisceren . In ie
der geval zal de leidJng hiervan moeten berusten 
bij ;den D. G. bijgestaan .door zijn ambtenaren en 
speciale deskundigen . Deze .zouden tezamen een 

-Cen.trale Raad voor de Volk.sgezondhe:j_d - preven
tieve geneeskuni.de - vormen en de drie gebieden · 
van de volksgGzondheid me.eten vertege.nwoordige.n" 
Hij zou het Werk moeten verriëhten van gezond
heidsraad, vroegere.n woningraad 9 cen~rale commis-

. sie voor drinkwatervoorzien ing 9 räad van bijstan d 
voor de ziekenfondsen" Vs r'schillende .pa rtj .culie
re · organisaties, i n het bijzo~d.er 1:ruj_svGreeni
gi.ngen9 zoµden hv.n vertegû11Noordige:rs naa::r den 
Raad moeten afva2rdi gen. :Je genee el.rundigGn zou
den Gr ruim in vertegenwoordigd moeten zijn. 

Volgens dez·e constrV:cti_e zoU; .de wetgevende 
?evoegdheid resp·, de ~dvfsêereridEt bevoegdheid be
rusten. bij Overheid en particulier 'initiatief 
tezamen9 juister Uitgedrukt bij . a'mbtGlijke en 
niet-ambtelij k e inst~nties~ · . 

J?e vra2g of deze Cent1'.ale Raad z elf wet ge-· 
vende bevoe gdhe:!.d moet hebben ka.ri hier niet na
der besproken worden~ Er tegeq pl~it mis s chi en 

. dat deze bevoegdheid zich. over allerlei gebieden 
van het msa tschappelij k l even .zou ki.innen uitstrek-· 

· ken, waardo or. conflicten" z'ouden lqinp.sn ontstaan . 
Een tweede bezwaa~ : is _ dat . de o.n.twQt,pen Raad no g 
niet heEft kunnen bewijzen voor d.e hem toegedach~ 
te taak berekend te z;Ljri_. , HBt .zou "dus wellicht 
gewenscht zijn de .wetgevençle b:ev·oErgdheid in prin~ 
cipe toe te kennen 9 :rriaar . deze . ïn féi te tot later 
uit te stellen:• . . 
2e. Uitvoerende bevo$g.dheid . " 

De.ze omvat: . , . : . ' . 



Controle enz. 

- 5 -

A. de handhaving der wettelijke bepalingen, het 
onderzoek van den staat der volksgezondheid en 
het bevorderen van middelen ter verbetering. 

B. het daadwerkelijk verrichten van handelingen 
(inenten zieken verplegen enz.). 

A. De contrêle enz. zal, als thans, geschieden 
door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 
een overhéids instantie dus. 

Al naar gelang van de ontwikkeling der wet
geving zal deze taak zich uitbreiden. Thans zijn 
er evenwel re6ds diensten, waar het belang der 
volksgezondheid dermate domineert, dat zij meer 
bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid dan 
elders thuis behooren, b.v. 

Het krankzinnigenwezen. Reeds meer dan 100 
jaar geleden heeft Sc1îroeder van der Kolk be
toogd, dat krankzinnigen zieken zijn en als zoo
danig behandeld moeten worden. De·resultaten,die 
de medische wetenschap in de laatste decennien 
t.o.v. geestesziekten bereikt. heeft, bewijzen dat 
Schroeder gelijk had. De preventie van geestes
ziekten wordt dan ook tot het terrein van de me
dische inspectie g6rekena.· Logisch zou het zijn, 
indien de geheele geestelijke volksgezondheid bij 
de afdeeling volksgezondheid werd ondergebracht. 

Het veeartseni~kundif staatstoezicht hinkt 
Op twee gedacmen., e bes rij aing van veeziekten 
behoort bij het departement van voedselvoorzie
ning, landbouw en visschèrij. Toch is de bestrij
ding van veeziekten direct, zoowel als indirect 
van overwegend belang voor de volksgezondheid. 
Steeds meer blijkt dat menschen vatbaar zijn voor 
dierziekten. De methoden, die de dierenarts ge- · 
bruikt zijn dezelfde als die de medicus gebruikt. 
Bovendien zou,indien de belangen van de volksge
zondheid . erke.qid werden, het veeartsenijkundig 
staatstoezicht zich zeker niet alleen met vee, 
maar ook met honden, katten en in het wild le
vende dieren bemoeien. 

Een belangrijk argument ten gunste van het 
onderbrengen van d~n veterinairen dienst bij de 
afdeeling volksgezondheid iigt nog daarin, dat 
op deze wijze. de zoo hoog noodige samenwerking 
van medièi en veterinairen bevorderd zou worden. 
Tegenwoordig bestaat een sterke scheiding tusschen 
beide categorieën van geneeskundigen~ die de 
volksgezondheièl. :Zeker ni.et ten goede komt. Het 
moet den vet6ririair6n steeds duidelijker worden 
gemaakt, dat ziJ een belahgrijke rol te vervullen 
hebben t ".o. v. de preventie van ziekten bij den 
mensch, terwijl de medici moeten gaan inzien 9 · 

dat zij veel van . de veterinairen kunnen leeren. 
Zoolang de veterinairen officieel slechts de be
langen van de ve estapel hebben te behartigen, 
waar het de economische zijde betreft~ is van 
een betere samenwerking met medici niets te ver
wachten. 

De volkshuisvesting hec=ft vroeger zeer te
recht onder "volksg~zondheid" geressocteerd. Weinig 
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ma.atsch.::ip:riël ijle. aangslGgenhGden ZlJ ."1 L1an ook van 
!.':;(,") OVE. J'.Wt>~er,d bE:.lang VCOi.' de geE std ijl::E: En li
c.;}.1,,;.iT_l,~.i ;j :cc gEz. oncl};Gid 2 lG d. G huis-rGsti.ng, ~:::::irnnd 
r11o c.; t \101·:1 .-: n d3+, c(,ono:-.ü.s Jhc-,) ~.nfü. 1.~ t:c-i :e..:1..c-· 9 han·· 
CTGÜ:l· - en ·v-l':.:r-ksi::.rsbE.-.lange-1 L>11 \l'TS.::.~g.s btlT:-~:-GLl 'tan 
t'~TOti.J.J.;O·!_.h;iek 86 t1 béLU1g.riJl:E.; :-:ul spc.>_[J (;ll dat 
t'i(> hr2:i drü schc; :;;, :L jc.1 ::.. y~111 :JC>-~ v-.raa g~ tn1: 1roor ec:.n. 
S:;!()l)~; .~c;c ~. ::.. l(lErn.\:;Gn f::.·ce,(1 i 2 gc111c; :cct cl;~ , Ilr:. · hy giën.::. 
1:,"ll..i. LZt ;"';:i_ch GYC~.~YG1 o;:.i.·t;w ~ Jr_\r:.~br.", ook -~,, o )7,.; · de'·· 
vo1~~a'IJ.r~: .i.:;v·G!::i ting, A:.:..J. s rJ.6:, r: ~'.'ob"1 EJ:,nt1 bcc1·e.ff endr:: 
l::lirr.u~1 "t1',:.LS:Gl i;~+6} c:.~ .q.g e.~ ins\uürn.'.î \")f m.::.::cc.l. sre 
v100:--,_1agu: ~ co:,c L~.t.ht.-:at:'..e. om ds fa b.l'5.Gl~ o:f forenzen 
zij.rJt ·Go \rensl uit eE::ri O·ogpmt vun gGestslJ.jke en 
lich2ml; ~.i.jA·3 ge;~onè.!125.d · van belang, :En -: sz e pro
l:üer11en z.~_jn thNis ~1CUë:::t ,, 

::-Iet zj eJrnnfondsb s slui t ·he s ft evident de be
vordering" dÈr--\rolks-gezondheiá · ten doel. De volks
gEzondheid ü.· hit::rb ij primair, de sociale verze
kering secundair. HGt object der v6rzekering is 
de geneeskundige v6rz.orging. TenEinde deze fi
nancieel moge.lijk te maken is 'de verzekering ge
kozen. Door het ziekenfondsbesluit is een zeer 
belangrijke stap vooruit gedaan op het terrein 
der curatiEve genee.skunde. Deze tak van dienst be
hoort bij "volksgezondheid" thuis. . 

Ook andere takken van die.nat·· zl.jn van groo
tE bEteEkenis voor de volksgez.ondheid. Men denke 
b.v. aan den geneeskundigen dienst van de Ar
beidsinspectio, den geneeskundigen d:ienst van de 
Landmacht enz. Deze vormen e.venwel zbo'n inte
gree.rend deel van . het . gEheel waartoe ZE behooren;'I 
füi.t ze niet zo.tidëi' ..schad.è ·voor dat . g(3heE 1 naar 
"volksgezondheid" overge.bra··cht: ;kU.nnen worde.n. 

De ,geneeskundigen bij de Arbeidsinspectie 
hebben ze.e.r bijzondGre v;r.aagstukken .onder de oo
gen te zie.n. De arbeidsh~rgiËne . heeft zich als 
een afzonde.rlijk onderdeel. der alge.mee.ne hygiëne 
ontwikkeld. Evengo·ed als · ,men teg~nwo:ordig specia
Te chirurgen voor he.rs~nchirurgie hEEft, eischt 
de arbeidshygH~ne special,e d6skundigen. Dit 
nee.mt niet weg, dat de. algem~ene hy~i~nische 
vraagstukken van d~ b.edrijven tot de· ~ompetentie 
van de inspectie van de VolksgezonahE;id behooren~ 
Wanneer in een .. faqriek een gevai . van vlektyphus 
voorkomt, zal niet de geneesk;un.dige van de Ar
beidsinspectie, maar de ~nspecteur van de Volks
gezondheid moc:.ten beoordeelen of de noodige wet
telijke maa tregelen getr9ff en worden. 

Aannemende dat het arbeidsveld van het 
Staatstoezicht op de Vo~ksgezondheid in boven
genoemdEn zin. uitgebreid wor.dt, doet zich de 
vraag voor in hoeverre- d?t Staatstoezicht daar
~oor gereorganiseerd. moet worden. 

Het toezicht· moet' ge:poµden worden op het 
gebied der preventi€VE. gs11eeskw;i.de, der curatie·
ve genee.skunde en der algemeEne, v;ooral tech
nische, hygiëne. ; De prf3yentiev6 en curatiEve ge
neeskunde en een: : gedEelt~ ;der algemeene hygiëne 

: ' 
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hebben zoo'n overwegend medisch karakter, dat de 
leiding der inspectie in medische handen behoort 
te zijn: de bestrijding van infectieziekten, de 
geestelijke volksgezondheid, het toezicht op sa
natoria, poliklinieken,ziekenhuizen, consultatie
bureaux, de pharmaceutische dienst. De taak die 
het hoofd van de medische inspectie hee.ft te ver
vullen is zoo uitgebreid en veelzijdig dat hij 
als Inspecteur-Oeneraal bijgestaan zou moeten 
worden door enkele vak.hoofdinspecteurs. 

Deze. vak.hoofdinspecteurs zouden b.v. belast 
zijn met de vraagstukken betreffende de geeste
lijke gezondheid, de pharmaceutische aangelegen
heden, de bestrijding van infectieziekten en 
wellicht · nog meer onderdeelen der medische we
tenschap. 

De vraag doet zich voor of ook de veteri
naire dienst bij de medische inspectie thuisbe
hoort. Ongetwijfeld zijn verscheidene argumenten 
ten gunste van dE.ze opvatting aan te voeren. Een 
groot bezwaar is evenwE.l, dat de geneeskundige 
inspectie dan een te veel omvattende en te uitge
breide dienst die bovendien zeer bijzondere 
vraa gstukken te behandelen heeft, onder zich zou 
krijgen. Een afzonderlijke Inspecteur-Generaal 
voor den veterinairen dienst zou dus alleszins 
aan te bevelen zijn. Samenwerking tusschen medi
sche en veterinaire diensten is verzekerd, indien 
beide tot de afdeeling volksgezondheid behooren. 

Naast de medische en vetBrinaire inspectie 
zal behoefte komen aan een technisch-hygiënische 
inspectie. Zooals betoogd, moet o.i. bij het 
vraagstuk van de volkshuisvesting de hygiënische 
zijde domineeren. Onder een ingenieur-hygiënist 
zou in de eerste plaats de dienst van de Volks
huisvesting moeten ressorteeren. Verder zouden 
verscheidene andere zaken eveneens de leiding van 
een ingenieur-hygiënist vereischen. De hygiëne 
van water, bodem em lucht heeft zoo'n sterk 
technische zijde, dat deze tak van dienst meer 
bij den technicus dan bij een apotheker thuis be
hoort. Ook het toezicht op waren zal zich hoe 
langer hoe meer in de richting van toezi~ht op 
de bedrijven bewegen, in plaats van zich te bepa• 
len tot een incidenteele keuring van het product. 
Evenmin als men bij de beoordeeling van water 
tegenwoordig nog de klemtoon legt op het che
misch en bacteriologisch onderzoek van een wa
termonster, zal men in Qe toekomst de analyse 
van een monster van de een of andere waar van 
overwegend belang vinden, Uit hygi6nisch oog
punt is de techniek der bereiding en der bewa
ring belangrijker. Het toezicht hierop behoort 
te geschieden door den technicus-hygiënist. 

De financieele vraagstukken betreffende de 
volksgezondheid zullen vooral door het zieken
fonds_beslui t dermate naar voren komen 9 dat het 
gewenscht lijkt, een afzonderlijke hoofdinspec-
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tie in te stellen, .die .uitsluitend voor het toe
zicht op de financien van alle organen , die on
de.t' Volks gez ondheid ressort€eren he eft zorg te 
dragen. 

Evenals thans zullen de hoofdinspecties 
landelijk zijn, met ond€r zich· territorial e in-
spect~urs. .. 

Uitvoerende werk- B. ~s uitvoerende wer~zaa~eden i n en.geren zin, 
zaamheden.. de ve. r pl egin.g van zi$kqn, periodiek geneeskundig 

onde r zo ek , de exploit_-qtie van consul t ati ebu
reau~-:: enz " behooren in·· het ,al gemGen ·door he t 
particuJ.ier initiati ~f te geschi eden..-. De over-

Research. 

>' 

- heid tree d. op. indien in het algemeen belang po
li tioneele maatregelen getroffen mae·ten worden, 
en verde.r indie.n hE1t pa:rticulier irii.tiatief niet 
toereikend is, De berei<ling- van sera,, vaccins en 
het onderzoek van materiaal in verband met in
fectie- en andere ziekten, zoµden door het parti
culier initiatief niet naar behooren. gE-schieden 
en hebben plaats in het Rijksinstituut. Daarente
gen voorziet het: Centraal Bureau, voor Keuringen · 
op Medisch-hygiënisch :gebied in- de behoefte en 
moet dus aan het · particulier ini t .iatief toever
trouwd ·blijven. ·In .het algemeen za.l de overheid 
het· particulier initiatief stimuleeren, b.v. via 
het · ziekenfondsbesluit, om consulta~iebureaux 
enz. op te richten. De .. Staat ~an daarbij subsi
die verleenen. Het werk. moet niet van overheids
wege geschieden~ 

Overheid zoow~l als particulier initiatief 
hebben dilpvij ls v;raagstJ.lkken op te lossen, dj.e 
research noodig maken .• Ook dit werk geschied het. 
best door het particulier tqitiatief. Een re
search-labo·ratorium · vo0r praeventieve genee skun
de bestaat re eds a;Ls .orgaan .van het fonds ex. 
art. 12 5 van de Ziekt ewe.t. Ook }).et Kankerinsti
tuut is een particu}.iere .sticht:Lng. De belang
stelling van het bedrijfsleven _ voor natuurwe
tens~happelijk research heef~ geleid tot op
richting van de centraLe . org~nisatie voor toege
past natuurwe.tenschapp.elijk onderzoek, die thans 
de vorming van ee.n organisatie 1 voor de volksge
zondheid overweegt •. Een insti tuq.t ._ voor fundamen
teel wetenschappelijk medisch . biologisch onder
zoek worden opgericht. Het .Prophylaxefonds met 
zijn instrument het Instituut voor praeventieve 
Geneeskunde zijn in .principe ge.lijk :te stellen 
aan de Engelse Mediaal Research Council .en het 
National Insti tute' . fGr M~dical Research. Een uit
breiding van ... den . taa,k van _het P+ophylaxefonds 
op ,wetenschappelijk gebied zqu zijn aan te beve-
len, · , . . .. . 

De n.oodige :· finap.cien : zouden voor een groot 
deel gevonden kunneo .worçlçnuit de gelden van de 
Ve~Zekeringen ingevolge ' het .ziekenfondsbesluit. 
Aangenomen :mag word én, .. d.at dez e gelden niet al
leen voor .de behandeling va.ni zieken gebruikt mçe-

. ten worden, maar ook om· indirect de gezondheid te 

• 
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bGvorderen. Hoe beter de preventie van ziekte is, 
des te minder geld behoeft aan de behandeling 
van patienten te worden uitgegeven. Het zou dus 
zeer gewenscht zijn, dat een zeker percentage van 
de inkomsten ingevolge het ziekenfondsbesluit :. · . 

in de kas van het Prophylaxef onds 
gestort moet worden. De inkomsten zouden verhoogd 
worden indien alle Nederlanders, evenals alle 
Engelsen volgens het plan Beveridge, verplicht 
verzekerd waren. 

De maatschappij zal steeds meer behoefte 
krijgen aan hygiënisten, medische en technische, 
en sociaal-geneeskundigen. De hygiënisten-rcur
sussen, die eenige jaren geleden gehouden wer
den, zijn ontoereikend. Evenals voor andere spe
cialisten zal men ook voor de opleiding van me
dische hygiënisten en soci~al-geneeskundigen ge
ruimen tijd moeten rekenen. Deze opleiding zou 
buiten de u,niversiteiten, zij het dan ook met 

' hun medewerking, moeten geschieden. De cursus 
ZQU vdordrachten op verschillende terreinen, 
practica, demonstraties, stages omvatten. Som
mige voordrachten zouden voor alle deelnemers 
verplicht gesteld moeten worden, andere alleen 
voor artsen, weer andere voor ingenieurs, die · 
zich tot gezondheidsingenieur willen bekwamen. 

Een school voor de opleiding van hygiënis
ten zou wellicht doo.r het Instituut voor Prae
ventieve . Geneeskunde opgericht kunnen worden, 
indien de noodige gelden daarvoor beschikbaar 
gesteld worden. De Directeur-Generaal van de 
Volksgezondheid zou als Voorzitter van genoemd 
Instituut dan tevens de opleiding van hygiënis
ten helpen regelen. 

De onderwerpen, die aan de orde gesteld 
moeten worden zijn legio. Zij vragen eerst de' 
aandacht van den Centralen Raad als wetgevend, 
resp~ adviseerend orgaan, daarna van de uitvoe
rende organen. Enkele in ons land nog open vra
gen mo gen genoemd worden: 

Verp+icht periodiek geneeskundig onàerzoek 
met de daaraan verbonden consequenties (in
schakeling van de ziekenhuizen? afzonderlijke 
keuringsartsen?) 
Invoering van een "carnet de santé" 
Psychologische testing bij beroepskeuze, 
functie-analyse (lichamelijke en geeste
lijke) in bepaa lde beroepen. 
Eischen waaraan ziekenhuizen, sanatoria enz. 
moeten voldoen. 
De persöneelsbezetting van de ziekenhui
zen. 
De verul eegduur. 
Schooltandverzorging . 
De bestrijding van dierziekteri (stalbouw) 
Eischen te stellen aan verschillende in-
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dustriën (zuivelfabrieken, slachthuizen9 

bakkerij en) • ·. 
Rheuma . · · ~" , . . : . , 

, . J. • ~ \ t (_ 
Voed-ing · : ·· "•:'. · · 

"ll.,1' 

.Sport. · < 1 ••• 

• ·j . .. ·-· . '·· . '/ ?· 

§LÓTSoM~· . 
Bij , het ordeningsplari . is ui tge.gaan van de 

gedacht'e 9 , dat in. ons land het pärticuliér j_ni
tiatief een zeer vo.ornam~ •. "~Pl mÇ)et blijven spe
len en dat het plan· de. tegerivyoorÇlige fundamen,..,. ·:. . 
·t .en van onze samJmlev:i,.ng niet mag omverwerpen. · : "<: 

... , De gezonaheid.szorg ,omva_t: . 
. l°e. de pr? E:Vent:Leve,' : g~tl,G.E skuna e 

2:e. · de hyg:i,ëne van het milieu 
3e. • . de curátïeve ; genE.eskun'de. 
· · De Qrgaqisatiè moet : :Ln . _tweeërlei opzicht 

.. werken: ·.. · · · · .. :· _ 
· , 'le. wet.ge:vend . · ' ,. . · ·: _; 

·:: ·2e. " uitvoerend. · · 
. · De samenwerking van overheid en·· particu-
lier initiatief bij; de wetgeving wordt ·gewaar-

' P()r:@J indie'n een cen~raal eollege VÓOI! de volks
g(3zondheid tot Stand: komt; waarin onder ''lVOOr
zi -C terschap van den Directeur-Gen~eraál:,· ··:ambte
naren en .niet-ambtelijke deskundigen . samenwer
ken.· De bevoegdheid ·van dit college (zelfstan-

. -dig . .w.etgevend of advif?eerend) is afhapkelijk 
van .de ontwikkeling van ·de staatsrech~~lijke 
opvattingen in ons land . · . · · .. 

·De uitvoerende taak zal waar· het betreft 
het . onde.rzoek naar dein· staat , van de vpi;tcsgezond
heid, het aanwijzen en-· b:evorderen '(an. -midde-
len ter verbetering en d-e handhaving _der wet
ten opgedragen, blijven aan het staa tstoezicht 
op de ·Volksgezondheid 9 dät · daarto~ georganiseerd 
wordt. . . . · . · · . . ... , 

·. De .\i;ï, tvoerende taak -in enge.ren :·ziri moet 
slechts dan . door de overheid wordeQ. .ve:r;richt, 
indien het particulier initiatief q~grtoe niet 
in staa.t is. of indie,n uoli tion.ee le' maa t r egelen 
getroffen moeten worden. '. . ' ' ., . " . . 
. De zorg' voor' de volksg6ZOncll'leid vereischt 
research èn de op leiding.rván hygiënisten en 
sociaal- geneeskundigen. '· · 

. ·\ 1 . . :" 
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