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AFSCHRIFT 

c::-o·;)IJA~ 10 Januari 19 2 1. 

. . Undergeteekende neemt met ver·sc:.1'J).d:lgden eerbied de vri.i-· 
held ZlCh te wenden tot Uw CoJ.l ege !DOt he ·t; ·~ 1e l e efd verzoek, tu sscre.c· 
kom..., t te verl eenen in een meen:i.ngsverschi.I, wa t i s ontstaan tusscr·e1.: 
H.H ~negen ten van h e t van I terson-L.i el\:enhï.:i.'l s en Geneesheer-Otree te11r 
eener zDds en onde r ga teekende anderzDds en hem t e dienen van advi es. 

Op Dinsdag 28 December 11. is door den Geneesheer-Direc teur vn. 
aan Onderga te ekende in zijn quali tei t als .Heelkundige aan ho vengeno eF,· 
de 6iekeninrichting medegedeeld dat geen patiënten meer zull en wordu, 
opgenomen op verzoek van den Heelkundige, t enzD dit verzo ek door den 
Heelkunuige ~rsoonlii~ den Geneesheer-Dir ec teur worde overgebracht. 

Door dezen maatregel wordt in het van I t erson-L.i ekenhuis een toe ·· 
stand geschapen voor een zuiver admini strati eve aa.np:elegenheid,die 
nergens elders in de zi ekenhuiswerel d b e staat~ 
. ue aanvragen tot opname van pati ~nten worden elders ineewach t 
~n een centraal punt~kantoor van een hui smees t er,bureau van een ad
junct-directrice,administra teur(trice ), wa t daartoe gedurende den 
gansehen dag gemakkelDk te bereiken is en kunnen (elders) op daar
voor vas t ges t el de formulieren worden ingediend of wel tel ephoni sc11 
worden gedaan. Deze aanvragen wCJrden den Geneesheer-Directeur ov e1."
gebracht,die ZDne beslissing aan genoemd bureau enz.kenbaar ~aakt, 
wat verder voo r ae ui t voering zorg .draagt. 

Op deze w~z e werden in het van Iterson-L.iekenhuis de aanvragen 
tot opname in den regel behandeld ten kantore van den administratel li 
(evenwel zonder vaste formuli eren )en mo ej_liikheden, di e bet bezwaar 
vap deze re ge ling zouden kunnen aantoonen,z~n tot nog toe ni et voo r
ge.~omen. 

Ondergateekende beschouwt den nisuwen maatregel als tiidroovend , 
omslachtig en h em belemmer end in ziJn we r k . 

T~droovend,want de Geneesheer-Dire c teur,die het in z~n eigen 
werkkr ing druk heeft, is ni e t steeds gemakkelijk te bereik en op oo geu -· 
blikken,dat de Heelkundige juist de noodi ge gegev ens bD een heeft om 
zijn aanvraag tot opname in te di enen. 

CJmslachtig,omdat twee hoofden van dienst beter in hun werk gal a·· 
ten kunnen worden,dafi datz~ voor elkaar moeten klaar staan vo0r ~ui
ver administratieve beslomm eringen,die b e ter door elk op eigen ge
legenheid wo rden verricht. 

Bel emmerend in het werk is de nieuwe maatregel,omdat de Heelkun
dige een drukk en we r kkring heeft,die alleen door intrensi eke arbeids· 
en tijdsverdeeling tot zijn rech t komt ·~m h em door t ekort aan assist mi
tie, bepaaldelijk voor regietreering van zi ek t e-en op eratievers lagen , 
reeds den t~d ~ontneem t voor weten3chappelljken arbeid,om ni e t t e spre· 
ken van het uitgebreider bestudeere:t der zich voordo end e ~ i ek t egeval · 
len. 

De verschillende g~gevens,welke 4en Heelkundige ten di ens t e rnoet b. 
staan voor de aanvraag tot opname, ZIJn : 

het aantal vr~e of wel vr~komende bedden; 
het aantal gevallen, wat zich op polikliniek, spreekuur of op andE):.: · 

w~ze voor heelkundige (gynaecologische,obstetrische) heh an(~ 
ling aanmeldt ; 

het kennen van de arbeidsprestati e van h e t geheele operati ekalTléL ·· 
personeel; 

de beschikbare t~d,in verband met de vr~e dagen van h e t persone ~: 

Deze gegevens staan den he e lkundige niet op elk will ekeuri g oog8ê , 
blik van den dag ten dienste. 

In den rege l is het na afloop van den dagtaak eerst mogel i.ik de zo 
gegevens te overzien. Is, wat zich vaak voordoet, de Gene esheer-Di r'E·._ 
teur dan ni e t meer in het gebou ~ aanwezig,zoo moet de aanvraag to t 
den vol genu.en mor gen ui tg es teld. Zijn er in de o -" eh tendur en op era ~ :J. ~ ' 

wat drie-viermaal sweel{S voorkomt, dan ontbreekt weer de gelegenhei ö 
voor de aanvraag. 
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Dit ééne voorbeeld uit d.e vsl e 1 di e z5 .. oh in de ziekenhui spraktiii< .. · 
kunnen voordoen, geeft reeds op a:lè.o ende wijze weer,hoe een vlotte 
werkw~ze belemmering kan ondervinden door een verandering,die geer 
verbetering is. 

De motiveering van den r i euwen maatregel heet in de schriftelijk f 
medt!1Q.eeling van den Geneesheer --D:l.r ect eur : 

11 Het niet-overJ. egpl eg en ge a obi ed t in den J.aa ts ten tijd zeer op
vallend en G-enee sh ee r-D:~r e c. t. ::_;·!a' zJ et h j_ erin een moedwillig pas .. 
seeren11 

Het door den Heelkundi g& i nges t eld b ero ep op Coll ege van Re gen
ten werd afgewez en me t de verklari~g : 

"o.i.mag zelfs de s cbij:::: 1ü e t be s t aan aJ. s zou het ambteliike optr é.· 
.. . ... 1 d 11 den door persoon~~k e ver houdlngen kunn en worden belnv oe 

Het komt ondergateekende voor,dat zoo wel aan de motive ering vaD 
den ni euwen maatr egel als aan de verkls.ring van de afwijz j_ng van h s, 
beroep elk zakel~k karakter ontbreekt,z~ bet,dat men hier te wake~ 
heef t me t eenvoudige macht oplegging. 

Aangezien ondergate ekende in het afgeloopen jaar herhaaldeli ik _ 
ondervonden heeft,hoe men van hoogerhand,instede z~n plichtsbetra r ~ 
ting te waardeeren,maatregel en heeft genornen,die tegen een verstan 3 
begrip van de belangen der h eelkundige afdeeling van bet van Itersc· : 
.c,j_eken..'J.uis indruischten,korr,t het hem als onafwijsbare plicht voor U i,, 
College me t den nieuwen maa tr egel in kennis te stellen en beleefd 
te vdrzoek en,hem den weg t e vill en wijz en, langs welk en eene b e t er e 
behartiging der belangen d e r heelkundige afdeeling van het Ziek enhu~ 
zou kunnen worden verkregen. 

Hetwelk doende enz 
De ondergateekende vn: 

(get.) k .Steffelaar 
Heelkundige a/h van Iterson-Zi ek enhuis. 

:::::::::: : :::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : 

le Afdeeling 

No.l4-9 

Onderwerp: 
Heelkundige Van Iter
son-2iekenhuis • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Bijl: 1 

Afschrift 

GOUDA, 19 Januari 1921. 

W~ hebben de eer Uw College hiernevens toe te zend e1 
een verzoek ~a~ den heer M.Steffelaar,heelkundige b~ Uw Ziek enhui s , 
dd .10 J anuarl J .1. , met verzoe .c ons omtrent den inhoud Uwerziids wol 
de noodige inlichtingen te ve r schaffen. V 

Aan 
Het College van Regenten 
van het Van Iterson-Zie
kenhuis 

te 
G 0 U D A 

Burgemeester en Wethouders van Gtbuda, 
(get. ) ULBO J.MYS 

De Secretaris, 
(get.) G.J.J.POT. 

· ::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::··························- · TESSELSOHADE 2IEKENHUI·S .................... .. ..... . . 
Afschrift .fuv" B T EitDAJ)Il . 

Amsterdam,l4 Januari 1921. 

Zeer geacht~ Burgemeest er, 

. Aan Uw ve~zoek U no r, ee~~ van advies te di enen over de 
geschlllen ten aanzlen van de patlenten-opname in h ot ziekenhuis 
Uwent wil lk gaarne voldoen . · 

Reeds vroeger s telde ik het College van Regent en op de h c1 ogt e 
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van aen toestand in de groote s t eden. Laat ik als voorb eeld m~n 
eigen ziekenhuis nemen. .Aan mij aJ.s geneesheer-directeur is opnam c. 
en ontslag der patiënten opgedragen, Onder opname is te verstaan 
de in ontvangstneming der patiënten die de gemeent.geneesk.dienst 
ons brengt en door dien dienst gescrteerd · zljn voor de verschillendb 
ziekenhuizen; vervolgens de plaatsj_ng van deze zieken op de afdee
lingen en zalen. De ohJ.rurg van h e t zi ekenhuis is dus geheel on -
kundig van wat hij aan z t eken krijg -::.. 

Het ontslag van de pati ënten gaat zoo,dat de chirurg daartoe 
~et eerste sein geeft . Daarop komt de boordverple egster bft m~ of 
~emand namens haar,vergezeld va11 den voorgedragene voor ontslag. 
Dan wordt ·.bij mij bijna zonder uitzondering het ontslag go edgekeurd : 
tevens beslist hoe de patiënt naar huis zal gaan,als hij ni et t e vc •l·. 
kan,en voorts tal van besprekingen gevoerd over zljn verpl eging ,ov ~r 
zijn werk zaamheden die hem wachten,e.a.m. Dat de patiënten voor o:r ;i 

slag blj mlj komen is dus ni e t louter formaliteit. 
Waar een polikliniek is als ten Uwent en van daaruit ook pa ti ërrL · · 

worden opgenomen,moet de gang van zaken deze ZDn,dat de chirurg 
opname vraagt bij den directeur, welke gemotiveerd is door de diagno n. 

De gezagesfeer van den chirurg moet zich bepalen tot de behande
ling in de operatiekamer en de ziek enzaal. Daarbuiten moet b e t gs ·
zag van den directeur gelden,d. w.z .buiten die behandeling. 

In geen enkel goed geregeld zi ekenhuis t er wereld is het anders , 
Wil de chirurg in de gevallen waarbij hem (ingevolge verl een de 

toestemming) is to egestaan zich me t den directeur persoonli,ik te ver 
staan over de or.name (indien die opname om één of andere r eden naar 
de meening van den chirurg dringend moch t zljn) zich aan dez e r ege 
ling onttrekken,dan moet ik U ontraden te bevorderen dat geen uit
zonderingen meer worden toegestaan, maar rechtstreeks all e opnamen i ·. 
handem van den Directeur te stell en. 

Na beleefde gro e ten, 

Uw dw. 

(get.) Dr.L.C. Wortman 

• • • • • • • • , • • • • " • • ' • a • • • , • , • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • 1 
• t e • • , e • 4 • • , t , ., , e , t • • • • , , • , , "' , , , , , , , • , , • e , • , , , , , t • , , ,. , . , , t , , , • • • • • • • • • t o ' 

Afschrif t 

GOUDA, 25 Januari 19 21. 

Wlj hebben de eer U hierb~ terug te zenden h e t b~ Uwe mi ss~ 
ve van 19 Januari 1921 No .14-9, in onze handen gest elde schrijven van 
den heelkundige van het van J;. tersen-Ziekenhuis, den he e r lvl . Steff el aa;· 
en beleefd zeggen wlj U dank voor de ons geschonk en gelegen~ eid ow 
·:: van den inhoud kennis t e nemen. 

Wij kUnnen niet ander s dan ons leedwezen uitspreken ov er h e t op tr •:· 
d en van den heer titeffelaar. Naar ons eenst emmi~g oordeel bes t aa t 
voor hem allerminst reden tot klagen. Voor ons echter is all e aan 
le~iing aanwezig om ons ernstig gegriefd te achten over zljn bljna 
onafgebrok en s trljd tegen de hQoftlbeginselen die blj de reorganisati e 
van het ziekenbuis z~n aanvaard en in reglementen en instructies 
vastgelegd. Hiertegen moeten wij met ernst optreden en wlj meen en dac 
bij op den krachtigen st eun van Uw College te mogen rekenen. 

Wat nu het schrijven van den hee r ;.:;t eff elaar betreft, daarbi.i b e 
klaagt hlj zich over een maatregel van den gene esheer-dir ecteur,di e 
tengevolge zal hebben dat in he t vervolg geen chirurgische pa ti ën t e:.. . 
meer worden op genomen dan op persoonlijk verzoek van den heelkundi gE: . 

Naar zijn oordeel wordt bi erdoor, voor een zuiv er administrati eve 
aangelegenheid,een to estand ges chap en,di e nergens elders in de zi ek : 
huiswereld bestaa t. 

~aar aanleiding hi ervan mer ken wij in de e er s te pl aa t s op dat de 
maatregel van den geneesbeer-directeur ni e t jui s t i s weergegev en. 

Uitdrukkelijk is te kenn en gegeven,dat zooveel mogeli~ persoonl~k 
overleg gewenscht wordt en zeer bepaald is aangenomen dat ~ich 
uitzonderingsgevallen kUnnen voordo en. Hi ervan wordt in h e t scbr lj
ven geen melding gemaakt. 

verder me enen wij er . aan te mogen h erinneren dat op advi es v an Dr · 
Wortman,die daaraan groot gewicht hechtt e ,de be sli s sing omtrent de 
opneming van alle patiënten uitsluitend in handen van den geneeshee ; 
directeur is gelegd. (zie art.5 z ljn er instructi e ) . 

.Ue door den h eer ...:>t effelaar voorge stane meening da t de besli s s iri .. 
omtrent de opneming van patiënten s l ech ts een admini s trati @v e aang e · 
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zou zijn, die met c1er . boekhouder kan worden afgedaah, 
zoo beslist mogelijk tegenspreken en wel om ~e volge,nde 

legenheid 
moeten wij 
redenen : 

1. Een streng doorgevoerde scheiding van chirurgische en inter ·· 
ne zalen is in een klein ziekenhuis als te Gouda niet mogel iw 
Het kan voorkomen dat ev er plaatsen op de in hoofdzaal{ chi nu 
gische zalen .bescb.:Ud. rroet worden ten dienste van interne - a.· 
tiënten en omgekeerd. Beide gevallen doen zich herhaaldelli't 
voor. Waar nu alle e:n. do geneesheer-directeur over de geg.eve 
betreffende alle zal en beschikt,kan op de verzoeken tot opns · 
ming sleerits door he~ ~orden beslist. 

2. De aanvragen tot opnem:i.ng komen van drie zijden tot den ge
neesheer-directeur : A.· va:.1 practiseerende artsen; ~ van d c-:1 
heelkundige; ~van depelitie (bij ongevallen, enz.) 

3 Uit den aard der zaak moet bij het ontva..ngen van meerdere 
aanvragen tot opneming de 11rg entie der verschillende gevallen wor
den beoordeeld. · Dit geschiedt op grond van mededeelingen omtrent 
den aard der ziekte. Dit geschi.edt op grond van mededeelingèn om 
trent den aard der ziekte. De geneeskundigen uit de stad en omge
ving berichten meestal hunne diagnose aan den geneesheer-directeur 
en lichten dit nader mondeling of per telefoon toe. Gelijke mede
deelingen omtrent de patiënten voor wie de heelkundige opneming ,. · ' 
verlangt,behooran door hem te worden verstr ek t. Het moet voor ied &. · 
bij eenig nadenkun duidelijk zijn dat deze mededeelingen den genees
heer-directeur niet via den boekhouder kunnen bereiken,al ware het 
alleen omdat het opgelegde amb tsgehelm. d.it reeds verbiedt. 

Op grond van een en ander lijven wij dan ook van oordeel dat ' 
persoonlijk overleg als regel 3en eis eh van noodzakelijkheid is. 

De meening dat dit tijdroov 9nd en belemmerend zou zijn,deelen wiJ 
niet. Geneesheer-directeur en heelkundige zijn elken dag in het 
ziekenhuis werkzaam en ontmoeten elkander meermalen. Zij kunnen, im
dien een onderhoud gewenecht vordt elkander nagenoeg direct vinden ; 
temeer daar zij zich op bepaalde uren van den dag nagenoeg steeds 
in bepaalde vertrekken ophou dtm• Voor den geneesheer-directeur 
heeft h e t nooit bezwaren opge~everd om den heelkundige te vinden; 
omgekeerd behoeft dit ook ni et het geval te zijn. Moefut het voorko
men dat de directeur niet i n het Ziekenhuis,doch thuis was,dan is 
hij steeds per telefoon te ber eiken. 

Ten overvloede merken wij nog op dat de regeling van de vr~e daget 
en het vçrlof van het geheel e ziekenhuispersoneel,wat tot de taak 
van den geneesheer-directeur b ehoort, ten nauvv-ste verband houdt met 
de opneming van Patiënten. Bi.nnenkomende patiënten geven al tiid v ep. ~ t 
werk en teneinde voor d!=l aanwElZ· igheid van voldoend' personeel te zor 
gen moet de geneesheer-direct Elur dus steeds volledig op de hOogte . 
3ijn van hetgeen te wachten stE,a t. 

Ter weerleLBing van de doo r d~h ~eer bteffelaar geuite bewering 
als zou door het verlangen var persoonlijk overleg een ·· toestand in 
het leven zijn geroepen,die nergens elders in de ziekenhuiswereld 
bestaat,leggen wij hierbij over een afschrift van een schrijven van 
Dr. Wortman,dat ill naar wij vertrouwen van h e t tegendeel zal overtui
gen. 

De aan het slot van het schrijven van den he e r bteffelaar voorko
mende insinuatie roeenen wij st ilzwijgend te mogen voorbi.i gaan. 

Wij stellen de bekwaamhei d van den heelkundige op hocgen priis; do e 
wij meenen te mogen verlangen dat hij blijft binnen de grenzen van de i 
door den daad vastgestelde instructie en regl ementen . 

~aar ons toe~chijnt,wordt er door den he~r Staffelaar ~inds gerui 
men tijd systhematisch naar gestreefd he t :Giel{enhuis geleideliïk - t e 
splitsen in een interne en chirurgische afdeeling,die,elk met een 
a f zonderlijk hoofd, onafhankeliJk van elkander zouden werken. 

Wij zijn,waa~ het mogelijk was steeds aan de wenschen van den h eer 
uteffelaar tegemoet · te komen. Wij hebben ons echter te goeder trouw 
te gedragen naar de doo~ den Raad vastgest elde reglementen en wogen 
niet medewerken tot het verkrij ~en eener r egeling, die daarmede in 1 ih· 
rechten strijd zou zijn· · · 

De met zooveel moei te tot s t and gekomen reorganisatie van het zte 
kenhuis is in alle opzichten doeltreffend gebleken. De popularit ei · 
waarin de inrichting zich thanu in tegenstelling met vroeger,mag 
verheugen, levert daarvan het duidelijkste ·bewiJs. Ook de to ekoms t 
gaan wij met vertrouwen tegemoe t ,wanneer wij sl echts v erzekerd z~n va~ , 
den steun en het vertrouwen van het Gemeentebestuur. 
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Aanleiding tot het brengen van eenige w~ziging in de bestaande 
organisatie achten w~ niet aanwezig. W~ zouden in geen geval daar 
voor de verantwoordel~kheid wensahen te aanvaarden. 

iv1ocht het door Uw College gevvenscht geoordeeld word.en om tot 
het, Verkrijgen van meerdere j_n ::_ i~htingen eene S?-menspreldng met OnS 
te nouden, dan geven wij hi ertoe gaarne anze toestemming. 

Bovendien zijn wij, wanne er deze samenspreking onverhoopt nie:t to ·c 
overeenstemming mocht leide~ } bsreid door een twee-of drietal desk .~ 
digen op ziekenhuisgebied egn onderzoek te do en instellen naar de 
diepere oorzaken der bestaa~1do oneeni gh.eden. · Tegen een hocren van 
het College van Regenten en den direc teur eenerz~ds en den heelkunó: 
ge anderz~dn bestaat b~ ons overwegend bezwaar. 

Wij vertrouwen intusschen dat langs den door ons aange wezen weg lî c 
noddige licht zal worden verkregen en dat hi erdoor afdoende zal wor Q· 
aangetoond dat de moeilijkheden, waarmede wij te kampen h ebb en, noch ae.,." 
ons,noch aan den geneesheer-directeur,maar alleen aan het op treden 
•van den heelkundige te wljten zljn. . · · .· . 

Regenten van h e t Van Iterson-Ziekenhuis, 

(get.) UL BO J. ~YS, Voorzitter. 

(get.) E.v .d.WERF, Secretaris. · 

· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ 

Afschrift· 

Conferentie van. Burgemeester en We th6uder~ d~r gemeente Gouda e~ 

· Regenten van het van Iterson-Ziekenhuis,op DINSDAG 22 MAART 19.21. 

Tegenwoordig is het voltallige college van Burgemeester en 
Wethouders en de Re genten, de h.t~ .Hoogendi.Jk, vo·s. en van der 
Wer~. ---

De VOOHZITTER, de BURGEiv1EESTER, opent met een woord van dank aan hh 
regenten voor hunne aanwezigheid de bljeenkomst en ·geeft een kort 
resumé van hetgeen beide Colleges thans te samen brengt .• n .1. bespre
kingen in verband. met het van den chirurg ,de heer STEFFELAAR,ontvau· 
gen schrljven. Bet komt spreker ge~enscht voor dat hlj zich,zUnde 
Voorzitter ~ van beide thans aanwezige Oolleges,van de b espreking zoo
veel mogelljk onthoudt. Gaarne verneemt spreker evenwel van de we t
houderö welk punt zij behandeld wens chen te · zien . 

De heer HOFF1v1AN. betoogt dat voorop moet staan de wensch de ·vbeide 
uitstek ende krachten,n.l.chirurg en gen eesheer-dir ec teur voor het 
ziekenhuis te behouden. De he er >:>teffelaar verkrijgt door het gehee
leland eenuitstekende reputati e. Ieder chirurg, en spr. meent dàt he t. 
vak dit rn edebrengt,heeft evenwel iets imperati efs,hetwel ~ aanl eidin~ 
kan gevdn tot botsingen. Waarschljnl~k is dat b~ den h~Jr Staffelaar 
meer uitgesproken dan bij iemand anders, hetwelk zi_in oorzaak kan vinden 
in het verschil in temperament. 

De heer VAN GALEN zegt dat de hoofdkwestie is dat de heer Staffe
laar zich verongelijkt acht en vermeent dat zijne werkzaamheden niet 
behoorlijk tot hun recht kunnen komen, HiJ wordt behandeld als de 
2e persoon. Verder heeft de heer Staffelaar verschillende grieven 
waaruit blijkt dat hij wordt ten acll ter gesteld. Met zijn wenken word t 
ni e t geno egzaam rekening gehouden,hetwelk aanleiding geeft tot con
flicten. Spreker kan niet beoordeelan of een en ander juist is· 
Dat het evenwel tot onaangenam e verstandhouding aanleiding geeft, 
heef t spr.uit een en ander kunnen c oncludee~en. Gaarne verneero t spr. 
of er werkel~k aanleiding kan bestaan dat de heer Staffelaar zich 
gegriefd kan gevoelen,b.~. doordat in de Regenten-vergaderingen al
leen de geneesheer-directeur en niet de chirurg wordt gekend en dat 
laats tgenoemde in de aanschaffing van instiDurnenten niet wordt gekend • 

De heer KNUTTEL sluit zich bij de woorden van de hesren Hoffman en 
van ~alen aan. Een goede oplossing dezer zaak sta voorop. De heer 
~teffelaar heeft zich gewend tot Burgeme~ster en We thouders. Dit 
College dient hem thans. te hoeren. De Voorzitte-r heeft hiertegen 
evenwel bezwaren. ~prekers bedoeling is dat nà bespreking van than s 
HeBenten en het Gallege van Burge~eester en We thouders wederom in e~ 
gdcombineerde vergaderin~ b~een zullen ko~en en dan d~ bei de medici 
zullen hocren en overwegen wat letoplossing der kwestie kan leiden. 
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De heer VAl'i DER WERF al s ,jongste lid van het Coll~ge van Regen ·~ t· 
acht het zich een ttoorrecht . rij en onbevooroorde·e+d tegenover d:z 0 
zaak te staan. Toen spr. a Ll regent zitting, nat?,, was de v~rhoudlng 
tusschen Cie beide doktoren a . slecht. Kort na ZIJne ·benoem1ng kwam 
de heer .Steffelaar bij spreke l" een bezoek brengen en . bracht to~n ,,· .. 
de onderlinge verhouding t er sprake, Spreker kreeg toen den l.~dr . · 
da~ de ·heer Staffelaar werd verongel~kt en wel eens op een kle1n ~ 
geestige manier werd behand e'. d, Als voorbeeld_ werd ganoemd de ö,Ly.,; : 
van handelen b~ het aanscha f f en van een operat1etafel. In de eers~ 
Rege~tenvergadering kwam we er "zooals gebruikelijk bleek" de kwest:J_•, 
Staffelaar ter sprake,o.m. de brief door den ~hirurg aan het Coll ~· =
van Burge!.'Jeester en Wethouder s gericht. Spr.heeft daarna specia t • 
studie van deze zaak gemaak t door inzage van de notulen -het hoor :::· 
van anderen die met een en ander op de hoogte waren en eigen waar -· 
neming. Gevolg îs geweest da t spr. een geheel ande.re indruk k r~ e g . 
Niet de heer ~teffelaar,maar de geneesheer-directeur ,de heer Dr. 
Oleijndert,had alle reden t o t klachten over het optreden van den 
heer ~teffelaar. Spreker h ee ft inzage genomen van het rapport van 
Dr.Wortman en de behandeling der reglementen voor het ziekenhuis 
in den .Raad. Daaruit bleek h em dat de toestand zooals deze thans 
is,overeenkomt met de wens ch en van Burgemeester en Wethouders en 
den Raad in die reglementen b elichaamd·,n.l.een eenhoofdig bestuur . 
Hierom draait z.i.de geheele kwestie. D~ vraag is . slechts,wenscht 
men dit te handhaven of mo e t Em er twee directeuren komen. Z.i. zot:< 
indien de heer Oleijndert even tueel vertrok, tusschen den ni euwen di-· 
recteur en den hee r ;;.)teffel aa r dezelfde kwesties ontstaan. Opniewr 
zou deze trachten een van 's raads afwiJkende positie in te neT!1en. 
Knapheid heeft hier niet t e 1naken met leiding. In het rapport van 
Dr.Wortman is ook het zwa~r t epunt "de leiding" besproken. De Di~ e t 
teur denkt deze zich zooal s ~aze te Gouda is. Met het administra t ~ _ 
ve gedeelte heeft de chirur g niet te maken. Dr.Staffelaar beroept 
zich telkens op zaken het beheer betreffende,nimmer op kwesties di e 
tot z~n speciaal terrein b eh oren. Dit is typeerend. De opname V é 

patiënten en het verlof der zusters z~n kwesties die behaoren tot 
den taak van den Directeur . De door den heer VAN GALEN aangeroerd ~ 
kwestie der operatie-tafel i s geheel and.ers ·dan Dr.Staffelaar ze 
voorstel t· Deze gaf in zijne opgave aan drie taf .... l.s.Nu no.l door 
regenten werd besteld -'t welk toch zeke~ ook door he~ de beste 
werd geacht- wordt gesproken van niet e1· ih te zijn gekend. Bovencli "" 
is Dr.Staffelaar thans zeer tevreden met de tafel en heeft hii dit 
ook getoond· Dr.Staffelaar wil evenwel overal de lakens uit
dealen. Nu gaat het over de opname van patiënten. Dit over de 
boekhoua ing te doen gaan i s i e ts onzinnigs. De doktoren kunnen el
kander s preker zoo dikwijls zï dit slechts wenschen. Regenten moge;: 
in dez~ geen bakzeil halen, willen z~ niet den geheel verkeerden ka[ 
opgaan. · Dr. St effelaar wordt in de Regenten-vergadering toegela t er. 
zoo dikw~ls z~n advies noodi g is. In den korten t~d dat spr.zittin , 
heeft,zeker al ongeveer drie malen. Deze bewering is dus ook niet 
juist. ~pr.wil Burgemeester en Wethouders de weg-R wet niet voor
schr~ven,maar het komt hem ni e t gewenscht voor de doktoren te hoo
ren. Dit zal z.i.den toes t an j nog slechter maken. Spr.adviseert 
de instructies te handhaven . Regenten zijn al tijd bereid met de wen
schen van den Deer sterfelaar rekening te houden,zooveel dit moge
lijk iS • 

De heer KNUTTEL waardeert d.e ui teenzetting van den hee r van der 
Werf zeer. De zaak staat evenwel zoo dat eeri der partljen zich ver -· 
ongelijktoo;r;deelt. Wat is er u tegen partijen te hoeren. Bliikt Dr. 
~teffelaar ongel~k te hebben dan weet hij zich tevens niet meer ge
rugsteund door Burgemeester en Wethouders. Geprobeerd kan toch. 
worden part~en tot elkander t 0 brengen. · 

De Direc teur zal,indien bl~k t ~at de heer S t ffelaa~ ongel ~k h eef~ 
ook v~el sterker staan. Ied er ambtenaar heeft in dergelUke geval
len recht op hooger beroep; ma g men dan dezen hoofdambter,aar dat 
onthouden? Principieel k~mt dit spr.verkeerd voor. Burgemee s ter 
en Wethouders hebbe~ ~.i.rech ~ tot dit verhoor en wellicht geeft 
het dezelfde overtu1g1ng al s He gent.an. Een en ander werpt absolui.l~~ 
geen blaam op dat Oolleg ~,. . · 

Welke argumenten zijn er tegen aan te voeren, vraagt apr. 

De heer HOOG~NDYK resp ec t e ert den heer Staffelaar en heeft h em 
lang de hand boven het hoofd €;ehouden. '=ipr.heeft evenwel de ov er. --
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tuiging g ekregen dat deze i s een man di e niemand boven zie~ 
duldt. Te lken s en telkens ~ecft Dr.Stcff ~ laar gricvcn , ~ricv en 
zonder einde. Wannoor Burcem0ostcr en We t~oudcrs ~cm dan ,ook 
toestaan zie~ ~icr te verantwoorden,zal dit s lee~ts ~et begin 
zyn van een reeks zondot einde. Reeft Dr. St off e laar Dr.Cleynde~ 
klein,dan zal hy beginnen me t Regenten. Re genten ~ebben zie~ 
in deze gevallen a ltyd a f gevraagd wa t zegt 1'tct :ccglè"ment. Hi ~::. 
aan wil D~. S t e ff c laar zich evenwe l niet ~ouden. We l erkent hy 
de bepalingen Yvann ccr "">.em daarop wordt gcvrczc:m,doe11. later doet 
hy toe.",, jui s t andel"som. Zyn Vlyzc van a lles en a llen te ncgcerc .. , 
se11.ept ~..maangcmune tocstc"l.ndcn en veroorz aakt in 1'1.ct Zickcn'f-lui s 
een geest die vcrdcrfclyk i s . Spr.vindt he t onpraetise~ dat R ~
gcnten by oen eventuee l ho cren ve.n Dr. St offelaar tcgenvvo orà. i g 
moeten zyn. Regenten 1:10 c t in d ez c, we.ar zy s trikt de re g lcr,1cnt cn 
ui tvo c rcn,dc 11Rnc1 boven '1ct ,.,_oo fd. yrordcn gc 1·wuden. Dr. Steffu
laa r krygt binilcn de grenzen der reg lementa ire bepalingen alles 
wat hy vrae..gt . 

De 1'1.. ee r KnUTTEL zeg t à.at Bu ::cgemcestcr en Wet11.oudcrs ook in 
geen enkel opzie1·î.t oen v eiTlyt tot regenten willen l"iehten,en e:r.·
kent dat deze e.llcs gedaan ''lebben wa t mogclyk i s . In 't belang 
van dcm b 1oei van "">ot Zickcn,_,_ui s moe ten cvcnv1el de dokto ren sa-
mengcbrae,_,_t wordcn, rnoct tot ~c t uiterste to e gedaan word en wa t 
den toestand kan verbeteren; He t is gowens c~~ thans door Burce
meos t er en We thouder s a l s hoogste College een oplossing t e v cr
krygen. Rogenten moet en ,_,_ i er evenwel by zyn,mede in vcrband r.1c"t 
na ~et hooren ,van Dr. Steffclaar,t e verstrokken inlie,_,_tingcn. 

De ·,1:1.eer Y._AlT GALEN i s van me cning , dá t, vraar Dr. St effelaar z ie1't 

tot Bur gomees ter en Wo t~oudors ~ecft gcwcnd ,dit Collego t~ans 
ook moot '".oo :tcn . De wantoe s t and die ont staan i s ,noodzaakt tot 
~et ~ooron van beide doktoren. Bu r g emoester en Wc t~ouders zyn 
in vcrband ne t ,.,_um1c vcrantvJ o ording aan don Raad '"li el" t oe v c:..·pï. i c · 
Blykt dat de ,_,_eer Steffolaar onge lyk ,_,_oeft,welnu dan s taa t, . 
SJ3:: .... ,.,_y, zegt s:;çr. in zyn 11.cmd en zal "lY de gevolge n :moeten onuc:c
v inden . Een andere uitweg ziet spr. in dezen niet. 

De h_oer y_os vcrklaart 11e t r"1et zyn collega ' s vo l:zomo11 eens te 
zyn. Spr .illuot:cccrt de wyzo waaro p de ~e er .S t off o l aar,dir cetri 
c o ,zus tc:,~s ,ja zelf s Reg ent en neg eert . Telkens h.ocft '1y wederom 
and e re g rieven,en s t eeds zondor einde. 

De 'cce r BOOG~fi""'J2YK zegt d a t z . i .Ihn gcnees tcr en Wot1'1oudcrs· Re
genten t cl"Zyde moeten staan in een strenge 11.and1".avin~<?; v a n ,"_ot 
reg lmnont. Gebeu:;:t dit ni et dan b cs e'J.ouvr t spr.dat a l s een k l ap 
in ~et goz ie~t van Regenten. 

De ,"_ee r Y._~lï G~LEN wyst nogmaals op de verant·.;voo:codc l yk'".c i cl van 
Bu::c"gcmoes ter en We thouders aan den R2.ad. 

De ;,~oer .Kf!UT1'_EL vraag t of ,.,_e t de opvattin;s v a n Regent en i s 
dat in 't belang van het Zicke~1.ui s de heer St offelaar a l s e~i
rurg moet worden go 1'1.and11.aafd. Zoo jo.,dan i s de eenigo oploss i n::.; 
z.i.de door Burgemee ster en Wot~ouders voo rg estelde po g ing t e 
\Ve,gen. 

De '1.ccr HO_QGEJ.:IDYK is van mcening d e.. t wanneer Bul"gcmeestcr en 
Wet~oudcr s meenen de doktoren te moeten ~ooren,dit ~un zaak is. 
Regenten mo e t en .",der evemvel buiten 1) J.yvcn. 

De 11.cer IGTUTTEL vr ees t dät dit vreor c.anlcidincs zal geven tot 
een z.i.on~oodigc eor:cc s p6nd ontie. 

De ~oer EOOGEliDYK me:c ld op dat dit niet noodig i s , de.ar de 
oenige la idrc.a d v ool" de kvvcs ti J St eff e laar 1'1.ct rcglc;mcnt is. 

De VOORZITTER vrys·c e r op d2.t d e oeni ge basis i s do l<.:la c·,,,_ t 
inzake de opname van ~at icntcn d i e a llcon bcantuoord kan wordon 
op ~r ond de~ reglcmc.1 t a ire bcp e.. l ingcn . Ieder reden om verder 
onderzoek nanko crt. Z. i. val~plao. t o t cv cnvve l oen en ande r ,.,_ct ge;:.· , 
van Regenten naar Bu~gcmoostar en Ua thoudors . 
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De heer VAN GALEN zegt de.t den vermeend verongelijk ten geen 
steun mag worden onthouden 

De heer VAN DER WERF on.<iersteunt de meening van den Voor~i tt e, 
Slechts het reglement is in deze kwestie richtsnoer. Dat b~ 
een eventueel verhoor het noodzakelijk is dat Regenten tegenwoord:' 
zijn,ontkent spr. Z.i. z eL~ s de geneesheer-directeur niet. 

' 
De heer KNUTTELpbestrijdt di,t. 

De heer HOOGENDYK zegt de.t het z.i.het beste is dat Regenten 
het ideé van Burgemeester en Wethouders nader overwegen. . . 

Hiero~er ontspint zi ch een eenigszins algeroeene discussle, 
aan 't slot waarvan de Voo r zitter mededeelt dat Regenten WOENSD~~ .· 
a.s. een en ander nader zu:len overwegen. 

Hierna sluiting. 

De Gemeente-Secretaris, 
(get.) G.J.J.POT . 

.................................... ·············-·············· ········ · ~ ······························· · · ............................ . ... ..... . 

(I ..... 

Afschrif' ,_ 
GOUDA, 2 April 1921. 

Aan Burgemeester en Wethouders van Gouda. 

Edelachtbare Heeren, 

Ingevolge onze toezegging, gedaan in de bijeenkomst met Uw ge- . 
acht College op kaandag 21 Maart j.l.,hebben wij de eer U het vol ·· 
gende te berichten. 

Wij hebben nogmaals nauwl~ eurig overwogen of eene gecombineerde 
vergadering van Uw geach t college met de beide geneesheeren,en 
ons,bevorderlijk zou kunnen zijn aan eene goede oplossing van de 
minder gewenechte verhoudingen in het ziekenhuis. 

Indien wij deze vraag be estigend konden beantwoorden,dan zou
den wij natuurlijk bereid zijn, onze medewerking tot het beleggen vau 
eene dergelijke vergadering te verleenen. · 

Wij zijn ach ter tot de conclusie gekomen dat die bii eeakoms t ni e.t 
het minste resultaat kan opl e~eren. 

De heer citerfelaar heef t n.l.aan Uw College verzocht,een ande 
re regeling te treffen voo r de opname van chirurgische patiënten. 

Bij schrijven van 25 Januari hebben wij onze meening ten opzichte 
van deze zaak uitvoeri~ ui t eengezet,zoodat eene vergadering daar
over ook zeker volgens Uw nleening,overbodiggeacht kan worden. 

- . 

Wensebt Uw Coll ege echter inlichtingen in verband met 
grieven van den heer SteffEllaar, die zijdelings ter kennis van 
Reeren Wethouders kwamen , · an zijn wij-al ontbreekt ten deze ook 
de feitelijk noodige offici eale klacht- in het belang der zaak 
gaarne bereid aan Uw verlangen te voldoen,zoodra wij met den aard 
der vermeende grieven in k ennis worden · gesteld. 

~ Vertrouwende,dat U bij nader inzien het met ons eens z~t 
en de belangen van het van Iterson-Ziekenhuis in Uwe gewaardeer-
de belangstelling aanbevelend,teekenen, 

Hoogachtend, 
Voor het College van Regenten, 

(get.) ULBO J.MYS, Voorzitter. 
(get.) E.v.d.WERF, Secretaris· 

........................... . ................... " .................. . . . . . . . . . . . . . ' ........... ' ..................................... .. .. . 
Afschrif . 

Verslag der bespreklingen inzake de kwestie STEFFELAAR (chirurg 
·van Iterson-~iekenhuis) in de v ergadering van het College van Burge
meester en Wethouders van Gouda,dd.5 April 1921 . . . . . . . . ' ..... . . . . . . . . . . . . . 

De Beeretaris doet voorJ. ezing van het schrijven van Regent e~ 
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van dat 6iekenbuis dd.2 April 1921 (Dossier no.l4-9-volgnummer 
der a,genda 37 ) 

Uit dit schr~ven blijkt dat Regenten volhouden in de meening 
neergelegd in hun schrijveD va.n 25 Januari j .1. Vah een biJeen
komst van de beide Colleges in welke bijeenkomst de beide dokto
ren zouden kunnen worden gehoor~,ztet het College van R~genten 
geei1 resu.l taat. 

De VOORZITTER opent de discussies. 

De heer YSSELSTYN blijf t het op prijs stellen de doktoren tè 
hooren. Spr.heeft Regenten in deze zaak niet willen passeeren; 
voelen deze daar evenwel niets voor.dan blijft Burgemeester en 
We thouders niets &riders over dan het verhoor zonder Regenten te 
doen plaats hebben. 

De VOORZITTE~ zegt dat de wethouders zich een · oogenblil{ in 
de positie van .c•egenten moeten denk en. Hetgeen het College van 
Burgemeester en We thouders wi~leidt tot ondermijning van het ge
zag van Regenten. Zonder Regenten leve rt een verhoor geen resul
taten op. Heeft de heer ~teff elaar klachten,dan meeten zij ver
wezen worden naar r egenten. Blijken deze klachten "daar re eds 
bekend te z~n,dan kunnen Regent en Burgemeester en Wethouders in
formeeren,omtrent hunne meening daarover. Van de klachten die dE: 
heer Staffelaar sch~nbaar hier en daar he e ft gelanceerd,is Rege~
ten niets bekend. Een eerste eisnh is d an ook dat dokter Staf
felaar d®ze brengt bij het GoJloge van Regenten. 

De heer YSSEL~TYN is van meening,dat de kwestie loopt over de 
opname van pati~nten. Het komt hem logisch voor dat de chirurg 
niet bij 1edere opname persoonlijk den Directeur hiermede in ken
nis moet stellen. Z.i.kan dit zeer goed over den boekhouder loc
pen. Spr.wensebt de deskundige doktoren in deze te hooren,zDn 
meening staat thans niet vast en hij wil verantwoord zDn tegeno
ver den Raad. 

De VOORZITTER betoogt dat Kegenten nooit een verwijt kan worderl 
gemaakt ov e r h e t zich niet houden aan de Reglementen. Gaat men 
den weg op die de wethouders willen,dan gaat z.i.het gezag 
van regenten te gronde. Duidelijk is evenwel re eds gebleken dat 
het onderhoud ook zal loopen over andere punten en het is ge
wenscht dat de heer Staffelaar zich .hierover tevoren uitspreek ~ 

Den heer VAN GALEN heeft het gefrappeerd dat de Voàrzi tter rne·l~ 
Regenten van meening is dat het onderhoud met d e doktoren toch 
geen resultaten zal opleveren. Het is z.i. jui st het eenige mid
del klaarheid in deze kwestie t e krijgen. Spr.ziet in de houding: 
van regenten dwarsdrijving, die het onmogelijk ffiaa1'it tracht te rnaken 
de conferentie te houden. Spr.~andhaaft z~n meening in de bDaen
komst me t regenten naar voren gebracht indien blijkt dat de grieve~ 
c van den heerc~teffelaar in alle opzichten worden weerlegd,deze 
in z~n hemd bl~ft staan. Spr.had gehoopt dat regenten in deze 
op een ruim standpunt stonden. 

De heer KNUTTEL 
ben doen uitgaan. 
ên zag deze in een 
en den goeden gang 

betuigt z~n sp~t dat regenten dezen brief heb
~pr.had zoo gaarne een goede oplossing gewenso 
gezamenlijk onderhoud. Dit zou z.i. in 't bel ar. 
van za.k e n in het ziekenhuis zijn geweest. 

J'e VOORZITTER merkt op dat door het College wordt aangènorn en 
de onmacht van Regente n in deze en bestrijd t dit. Spr.had zelve 
verder willen gaan om de zaak tot eert oplossing te brengen,maar 
het is hem niet gelukt Regenten tot een andere meening te bren
gen. negenten wenschen voor zij yerder ~aan of hunne meening wi.i
zigen eerst een opgave van de gr1even d1e de he e r Staffelaar 
heeft. Uitdrukkelijk is door regentenuitgesproken dat de wijze waar 
op de wethouders deze kwestie wenschen te behandelen,hun gezag 
onderm~nt. H.i.is steeds gehandeld volgens de reglementen en di ! 
is nog door r niemand bestreden. 

De heer VAN GALEN is van meening dat de kwestie op deze wj_ize 
wordt vertroebeld. De kwestie gaat hi e r niet tegen R~genten,maar 
betreft de verhouding tusschen de doktoren onderling. 
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De VOORZITTER zegt dat .'1ij ui teraard j_n het beslui ~ van Regon
ten zooals het thans luidt, zelfs<t.ió'Lnd.ig geen veranderl ng kan bre~ 
gen. Een eerste eisc.h is avsnwelz , i.d.at de heer Staffelaar Z~.l~, 
grieven in conc-r e te vorm e.::m Burgemeester en Wethouders mededeell. 
Dit College kan ze d~m t er kenn j. s brengen van Regenten en dez e 
daarover informeer en . Spr.wil medewerken r egen t en alsnog een an
dere meening t en d ezen bij te brengen. 

De heer YSSEJ.STYN blijft van meening dat het h e t beste is de do 
toren te hooren~Blijk t dat de gri even of klachten naar voren wor 
den gebracht d.1e een nader acl.vies eischen,dan kan dat aan Regent t-i 
worden gevraagd . 

De VOO RZITTER merkt op ia t hij bij dez e bij eenkomst liefst ni et 
tegenwoordig zal zijn. DIT WORDT ALGE}11EEN NIET JUIST EN NIET V!EN · 
SCHELYK GEVONDEN. De Voo rz itter blijft dan aandringen op een t e 
voren bekend zijn van de ev 3ntueel e klachten van den heer St eff e 
laar. 

De h eer YSSELSTYN acht dit niet noodzakelijk. 't Betreft hier t; . _, 
zaak twe e menschen die ond3rling ni e t samen kunnen werk en tot e l ~ 
kaar te brengen. 

De VOORZITTER verwijs t n ~ar de voor eenigen tijd hi er behandeld8 
zaak VAN HOORN,Directeur d 3r Gemeente-Licltl.tfabrieken. Teven s wer;:1 
afgekeurd dat een ambt enaa:r zich, zijn onmiddellijke superieuren · paE>· 
seerende,wendt tot het College van Burgemeester en We thoud ers : 

De heer VAN GALEN merk t op dat deze kwestie anders staat. Hi el' 
is een officieel s chrijven van den betrokken ambtenaar aan Burge
meester en Wethouders. 

De VOORZITTER zegt dat dit schrijven over één punt,één klacht 
hand elt. Gebleken is dat hier ook onges ch r even klachten naar vo
rén worden gebracht,waarvan negenten geen ke nnis hebben genomen. 
In dit verband meest moet ook afgevraagd worden nadere mededee 
ling van andere grieven. Of mo e t men zich vasthouden aan dit 
ééne punt. Uit de hi erna volgende di s cussie blijk t dat men dit 
laatste niet mogelijk acht. Tijdens de bespreking zal men onwille- · 
keurig ook ander e zaken aanroeren. De Voorzitter blijft zich even 
wel r efereer en aan zijn r eeds meerdere malen. naar vor en gebrachte 
meer1ing . 

De he er KNUTTEL Zegt tenslotte er niet op tegen te z~n dat de 
ove~ige klachten ook te voren worden medegedeeld . 

.Ue he eren VAN GALEN en YSSELSTYN achten.dit niet noodig en vre P 
zen · dat men tracht de zaak .hiermede op den langen . baan t e schui
ven. 

De VOOR6I'l'TER merkt op at indi en de wethouders dit v eronderste 
len,hij liever verdel over · e geheele zaak zwijgt. 

ve heer KNUTTEL stelt vcor den heer Staffelaar te berichten dat 
Burgemeester en-wethouders voornemens zun hem te hocren ov er den 
inhoud van zijn schr ijven, maar dat indien hij meerdere grieven he eft 
die hij in bespreking wensctt te brengen,hij wordt verzobht deze 
gemotiveerd tevoren mede t e dealen. Spr.doet dit voorstel mits d~ 
ook de zekerheid bestaat dat Regenten hierbij zullen t egenwoordig 
zijn, Gn zich bereid verkl aren binnen 14 ~agen nA ontvangst van h et 
nader e schrijven van den heer uteffelàar uËonfereeren. De· heer 
Staffelaar zal binnen acht dagen n~ ontvangst van het schrijven z~r 
grieven moet~q ~ededeelen. 

De VOORZITTER is bereid deze oplossing ten spoedigste (morgen
avond) me t ne gen t en te bespreken. 

Vè heer KNUTTEL voegt aan zijn voorst el nog toe dat indi en in 
dez e vergadering van rlsgent en blijkt dat niet met deze oplossing 
accoord gaat,onmiddellijk ov erwogen zal worden de doktoren zelf
standig te hooren. 

De VOORZITTER merk t op dat h e t niet onmogelijk is dat Regenten 
de kwestie aan h~ t oordeel van den Raad zullen wens chen te ond er-
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werpen. 

De heer YSSELSTYN zegt dat deze mededeeling ziin standpunt 
geheel en al wijzigt. Nu wil spr. zonde!' verdere transacties de 
doktoren zelve hooren. 

De voom:;rTTER zegt dat zijn mededeeling 12100 niet moet worden 
opgevat. ExpresselDk heeft spr.dit gedaan nadat een conclusia 
was genomen. Spr.meende evenwel niet deze mededeeling achterwe· 
ge te mClgen latenropdat hem later ov er het verzwijgen,hetzij van 
de ZDde van rtegenten,hetzD van de ZDde der wethouders eens eeni-· 
ge opmerking mocht treffen •. 

ue h ee r KNUTTEL is van me ening dat regenten op deze w~ ze z ae~ 
zeker ~a het belang van het 6iekenhuis ni e t zouden di enen. 

Na eenige discussie wordt daarna besloten ~onforrn het voorste ~ 
van den heer Knuttel' 

De &emeente-Secrêtaris, 

( ge t • ) G. J • J • POT. 

t ' t t I I " C t t I f I • I I 111 t I 1 • • I t t 1 e , 1 t 1 1 1 1 t • ll 1 t 1 · e t 1 1 1 1 • 1P • ~ t 1 1 e e . t 1 e 1 C 1 1 ' 1 I 1 e • I t I I t I • ..... , ..................................................................... . 
Afschrift 

onderwerp: 
Verhoudingen in het van 
Iterson-~iekelli~uis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GOUDA, 11 . April 1921. 

Aan Burgemeester en Wethouders van 

G 0 U D A ......... . . . . . . . . . 
Edelachtbare heeren, 

In bel eefd antwoord op de mededeelingen,bij monde van 
onzen voorzitter te on zer kennis gebracht,hebben WD de eer U te 
berichten,dat wij tot ons leedwezen niet l{unnen toegeven aan den 
wenach van Uw geacht coll ege tot het bDwonen der reeds meer ge
no emde v er gadering,en het in ons vorig schrDven genoemd standpbn 1 

in deze niet kunnen prDs geven. 
Wij me enen in elk geval aanspraak er op te mogen maken, dat wii 

door Uw College in kennis worden gesteld met grieven van Dr.Stef 
gelaar,ongeacht de vraag,of wij al dan niet bD een eventueel ver
hoor van de beide geneeshesren aanwezig zull en zijn. 

Wij kunnen na kennisneming van de klachten pas overwegen, welk e 
weg behoort te worden ing·aslagen om deze -z aak tot een goed einde 
te brengen. · · 

Wij vleien ons met de hoop,dat U ons goed recht,n.l.in kennis 
te worden gesteld met eventueale klachten van Dr.Steffelaar,die 
aan eendoor ons bestuurde inrichting i s verbonden,zult erkennen 
en geven U nogmaals de v erzekering dat de door ons voorgestelde 
gedragslijn in deze in h e t belang zal blijken te zijn van den goe
den gang van zaken in het ziekenhuis. 

~nmiddels teekenen,met betuiging onzer hoogachting, 
Namens het college van regenten 
(get.) ULBO J. MYS, Voorzitter. 
(get.) E .. v.d. WERF, Secretaris. 

• f t t I t t I t • t t t ••• t • f • s •• t I . ... t t I • I • t t • • t " 1. t t • t • I t • •• t • t t t t t • t t t I t t t t I. t • • t t 

·································································~····· · · le Afdeeling 
l~ o .14-9 

Onderwerp: 
Verhoudingen in het 
Van Iterson-Zieken
huis. 

111 •••••••••• " ............ 

Afschrift 

GOUDA, 14 April 1921. 

Wij h ebb en de eerBuit te noodigen tot een onderhoud 



ten stadhuize op !Y1AANDAG 18 dezer, des avonds te st. uur, zulks in vç· 
band met Uw schrijven van 10 Januarl 1921. 

Burgernees t ar en Wethouders van Gouda, 
(get . ) J.van Galen,Lo.B. 

Aan 
den Heer ~.Steffelaar 
Chirurg a/h Van Iterson
Ziekenhuis 

te GOUDA 

De decretaris, 
(get.) GoJ .J .Pot. 

............ ... .................. .. ...................................... 
: ........... . .................... . ....................................... . . 

le .B.fdeeling 
No .14-9 

Afschri:i. · 

Onderwerp: 
Verhouding~n in het 
Van Iterson-Zieken
huis . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . 

GOUDA, 14 April . 19 21. 

Wij hebben de e 3r U uit te noodigen tot bijwoning van 
het onderhoud dat wij op JY1AMI DAG 18 dezer, des avond_s te 8~ uur ten 
Stadhuize zullen hebb en me t den chirurg van h e t Van Iterson-Zieken · 
huis, de heer :::iteffe&aar,wel k onderhoud plaats vindt in verband ro et. 
een van den heer ~teffelaap ontvangen schrijven,den dienst in h e t 
Ziekenhuis betreffende. · 

Burgeme 3ster en Wethouders van Gouda, 
(get. _) J.van Galen,Lo.B • 

.Ue ;:.ecretaris, 

Aan 
den heer uene esheer-Directeur 
van het Van Iterson-Ziekenhui s 

te G 0 U D A . .. . . . ... 
• • • • • t ••• 

(get.) G.J.J;Pot . 

. . . ......... . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
, . ... . .......... .. ........... . .... . . ............ . ............ . ......... " .. 

Afschrift 
VAN ITER~ON-ZIEKENHUIS 

G 0 U D A 

15 April 1 21. 

Aan burgemeest~r en Wethoudors der gemeente G 0 U D A 

~aar aanleiding van Uw schr~ven dd.l4/4'21,no.l4-9, 
le Afd.,heb ik de eer U t e b erichten dat ik op MAANDAG 18 dezer, 
des avonds te 8 :;a uur ten St adhuize hoop aanwezig te ziJn. 

(get.) P.C.Cleijndert Jr, arts 
Geneesheer-directeur 

; : : : ! ! : : : ! : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : :· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

V~ ITERSON-ZIEKENHUIS 
G 0 U D A 

Afschrift 

Aan Burgemeeste r n Wethouders van G o U D A 

I n beleefd aDtwoord op UEd.A.uitnoodiging tot 
onderhoud ten s t adhuize op li aandag 18 dezer,des avonds te 8~ 
kom ik melden,dat ik gaarne aanwezig zal z~n. 

Antwoord op schr~ven 
van lste afdeeling, 
no.l4-9 dd.l4 IV 21. 

' Hoogachtend, 
(get.) ~ -Steffelaar. 

Heelkundige a/h v.Ite rson-Ziekenhuis 

een 
uur, 

; : :::::::::::::::::.::::::::::::: : : : :::::::!::::::::::::::::!::::: : :::: . :. 
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Con:ferenti e van Burgem ees t er en VJ e·!~houd ers va.n GOUDA me t den Gene e R·· 
heer-Directeur en den -heelkundige van bet Van Itersón-Zi ekenhuis op 
fuAANDAG 18 APRIL 1921. 

. . . . . . . . --. -- . --.--. --.--.-- . --. --

De VOORZITTER (de Burgerr.eester) op en t de bDeenkomst en geeft de~ 
h eer ~teffelaar,heelkundige ,h e t woord naa r aanleiding van di0ns sen; 
ven van 10 ,Januari 19 20 (klacht inzake opname pati ënten in h e t Zi e-
l{:enhuis). 

De he e r STEFFELAAR z eg t dat de kwestie in zijn schrijven van 10 J R~·. 
ar i feit elijk is to egelicht. Op 28 Dec: ember 19 20 ontvi ng spr ·een 
s chrift elDk e mededeeling van den Directeur waarin deze eischte dat 
bij de opnam e van chirurgisc:.he pati ënten persoonlDk overl eg me t h em 
zou worden gepl eegd,b ehoudens in byzondere en spoedgevallen. Spr· 
heeft h iertegen - ~~n b ezwaren in he t Coll ege van negenten uit e8nge
zet. ~trenge sche iding moet z.i. hi er gemaakt worden tusschen "op
name" en "aanvrage" van pati ënt en . De "opneming" van patiënt en is 
een zuiver admini s tratieve handeling en daarmede wil spr.niets te ms 
ken h~bben,het behoort niet tot zijne bevo egdheid. Tegenover de "a~r: 
vrage staa t spr. even wel anders. Voor zoov er dit chirurgisch e patl e. 
ten betreft,behoort dit tot zijn bevoegdheid. He t conv eni eert spr 
ni e t altiju hi ervoor den Direc t eur op t e zoeken. Spr.wDst oP de moei
lijKheid bij afwezigheid en anderszins. Regenten h ebben spr. 's bezwa
ren als niet e r ns ti g b es chouwd. Den Dir ecteur daarover gesproken 
he eft hem medegedeeld dat hij eischte dat he t zoo gebeurt als in de 
mededeeling is v ervat. De b ezwaren di e spr.had,b estaan thans no g. 
~pr.ondervindt ze wekelijks,zoo ni e t dagelijks . Spr.illustreert dit 
met voorb ee lden uit zijn polikliniek. Z.i.moet dit gewDzigd worden en 
mo e t er een centraal punt zijn, waar d e aanvrage mo e t kunnen worden 
ingedi ena . 

Ue heer CLEYNDERT,geneesheer-directeur,verw~st wat betreft de op
name van patienten naar de r egl ement en en instr ucti ën van ziekenhuis 
en doktoren. Tot zijne mededeeling aan den he elkundige was d e rege
ling der opname ni e t zooals wel wenschelijk was,nàdien · is zij b e t er 
mits men geen spijk ers op laag water wil zoek en. Verder beroept spr. e~ 
zich op dat negenten dez e regeling h ebb en gesanctionneerd,zoodat dez2 
voor spr. geen kw es tie meer is. Spr.: gaat verder na waarom de opna. 
me zoo is geregeld. De heer ~teffelaar bekijkt de kwes ti e eenziidi g , 
n.l.all een van zijn standpunt. De "aanvrage" kan evenwel van v &rschil 
lende zijden bezien worden. Voor ·de "opname 11 moet spr. kunnen beschik~ 
ken over verschillende gegevens,n.l.beschikbare b edden~ho evee l patië~ 
t en reeds opname gevraagd h ebb en,urgentie der gevallen. Spr.moet 
t evens op de hoogt e zijn van de diagnose. Zooals de h eelkundi ge even 
wel handelde (opname via den administratieven ambtenaar) ontbrak spr. 
steeds h e t i nz icht inzake den pati ën t. Dit is te ondervangen door 
het p er soonlijk ov erl eg . Dat spoedeischende gevallen hier buit en val-

l en spreekt van zelf. Bovendi en moet degen e ,di e de opnam e do e t op 
de hoog te zijn inzak e het b es chikbaar z~n van voldoend verpl egend p er· 
soneel. Dit weet uit eraard alleen de Direc teur. 

Dat h e t ov erleg tijd zou ko s t en bestr~dt spr. Ov erl eg me t den h ee_ 
kundige kost spr.nooit tijd. In dit kleine zi ekenhuis ontmo e t men el ··· 
kander di~wijls of is bet een kleine moeite elkander op te zoeken. 
Spr.besc~ouwt h e t geen hij hier te b erde br engt als een ve rdedi ging vo o 
den gang van zak en zooals deze in alle geliJksoortige ziekenhuizen b e · 
staat. Hier is ev enwel nog een by zond er el ement in · h e t spe l en we l 
de onderlinge v erhouding tuss chen de geneeskundigen. Spr. bekl aag t 
zich over de houding XMM~~MX~~X~MMMNMKMM~X~~MXXX~ft~X van den h eel
kundige te zijnen opzichte en noemt v erschill end e grieven (he t op zee~ 
onaangename wDze spreken met ond er ges chikt personeel ovër den Dir ec 
teur; het ni e t pl egen van b ehoorlijk ov erleg ov er verschill ende ande
re zaken den di ens t in het Z:iekenhuis rakende; het laten bli,iken in bii 
zijn van personeel dat "hij lak aan mij had" ; h~t ni e t nakomen der tr ewo 
ne burgerl iJke bele efdheid in h e t zi ekenhuis). Een en and er h eef t vol · .. 
gens spr.een verderf elijken invlo ed op den gang van zak en en h e t pers ~ 
n eel, !n 't belang der inrichting h eeft spr.dan ook gemeend dat hD 
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maatregel en moest treffen dJ e verho ed.den da t h e t persoonlijk cc::.1· 
tact verlor en ging . Spr. ~oe t rne d edeel i og van no g ande r e mede~a e 
lingen die hij in verband rre t een en ander dea h eell{undi ge deed ·~ ·- ' 
komen, n·l, inzak e h e t ·gr oet en, i nz.ake he t nemen va.n verJ.of zonder 
dat de dienst b ehoorl~k was overgedragen (k erstverlof 2 dagen) . • 
Dat zulks ook ni e t door spr.geb~ lrt ontkent spr. (di t naar aanl e 
ding van een der gel ).jke b e'.\ering van den h eer Staffelaar) · v,rat ~ : i.i: :. 
persoon betreft laat spr . een en ander koud ~ in 't b elan g van h e G 
zi ek en~liS he eft h~ evenwel gemeend deze houdi ng -missühi en 
drastisch te no emen-te moeten aann emen. 

De h ee r STEFFELAAR pr ot esteert t egen dez e per s oonlijke v a rw~ 
t en,di e ook steeds t egen hem in de r egent env ergadering zijn geui~. 
't Gaat hi er niet over de "opname" z eg t spr. ,maal., ov er de g.es cl·J ·: .. : 

• h eid van patiënten voorrropname". ov erl eg i s bij opname ni e t noo 
dig, dit gebeurt in ander e zi ekenhuiz en ook ni e t. Dit is sl ech t s 
een uitvinds el van den Dir ect eur. Spr.wee t altiid of er pl aat s }Q 

vraagt n<Doit in he t tegeno ve r gestelde geval. Een diagnos e weet 
spr. soms z elf ni e t en bovendi en h eeft de direct eur met de h e e lkl~ : 
dige diagnose ni e ts t e rnak 9n. Spr . gaa t daarna na ho e de h eer _. 
Cl eijndert zich bij Zijn komst in h e t Ziekenhuis uitli e t. Dez e l1 (P~. · 
geze gd dat hij h em gaarne als ouds t e in all e s zou raadpl egen en ga 
n e zijn l e iding zou aanvaarden. Dit i S spr.ook gebl ek enuit di ens 
houding gedurende de ee r st e maand en. Daarna h eeft de Direct eur 
zich teruggetrokken. Sp r . Nenscht in z~n ei gen afd eeling ru s ti g 
t e kunn en werk en en t e doen wat h em op gedragen is. Tegen de ad 
junct-directrice h eeft spr . ge zegd dat he t hem ni e t v er wonder de 
dat de zak en zoo li epen umda t d e h eer Cl eijndert geen zi ekenhui s
prak tijk had en alleen te ~- dd elharnis gewee st was. Spr. wij st op 
de ni e t juiste administra t .. e (nog in de administrati e opgenomen 
ge s torv en pati ënten), houdi ng van d en Dir ect eur t e zijnen op zi eh t e 
in bijz ijn van person eel - aans chaffing op erati e t af el - instrum enten
ke t el (F.l67,- gevraagd- l a t e r door dir ect eur een geko cht van , 
F,800.- die ni e t deugt); i ngrijp en in op eratieve gevall en (van D&m .: 
ni e t b eschikbaar stell en van zust ers, enz. 

Spr.b eschouwt de geheel e opnam e -kwes tie . als een zaak vab macht s 
opl egging. 

De h ee r CL EYNDERT wil op een en ander ni e t v ee l antwoorden. 
Spr.z al dez e gri even aan r egenten voorleggèn ter ond erz.o ek en wat 
betr eft de medi s che gri even ,di e z ee r ernstig z~n, wil spr.uitspr aa~ 
van bevoe gde z~de . 

lJe h ee r YSSELSTYN cone t c.teert dat men eenigs zins is afg edwaal è 
v~n de opname-kwestie,de gr i ef door den h eelkundige t er k ennis 
van Burgemeester en We thou~e rs gebracht. Uit de di s cussi e s 
is gebl ek en da t de he elkunc ige-pati 6nt en op verschill end e zal en w-J 
den b ehandeld. Verder i s rre degeJ ea ld dat geen anvrage dqor. den h 3 
~t eff e laar geberut,wanne er geen plaats is. N6ch heelk~ndi ge,no c~ 
interne afdeeling kunn en d~s in 't honderd loop ert. De ve rhoud i n~ 
tusschen de doktoren i s ee~ publi ek geheim. In verband me t 
exorbitante offers,di e h e t zi ek enhuis van de gemeent ekas vraagt 
en den stand di er middel en is het gewenecht dat de inrichting s t e0· 
voorui t gaat en de v erhouding. tusschen de dok tor en mag hi ervoqr 
geen s truik elblok z~n. I s he t dit dan wordt h e t t~d dat h ~ t Col
lege van burgeme ester en We t houd ers een woordj e mee spr eekt . Spr . L 
zich best indenk en dat de h e elkundJ.ge zich door de opname -~we stL; 
geprikk eld voelt,vooral wannee r &it geschi edt door ~ amand di e v e e~ 
jongr_r is. Z.i.kan h e t verzoek tot opname gevoegel iik via de admi-
nistra tie ge schi eden. Spr .wi l ni e t uitmaken bij wi en de schuld 
ligt tengevolge waarvan de minder harmoni s che vers tandhou.di ng· 
t~s s~hen beide gen ee shesr en is ontstaan. He t gebeurt dat i n der
gelijke geval len dik wijls van b e ide k anten een verk ee r de toon wordt 
aanges lagen. was dez e harmo ni e goad,dan hadden welli ch t veg l erns t ~ 
ger overtredingen der ins tr1c ti es en r eglement en pl aa ts zon~er 
dat daarop werd ge l e t. In ' t b el ang van Gouda's fi nanci ~n moe t e1 
ev enwe l verandering kom en . De gri even van Dr . Cl eiindert vall en z , :_ . 
bij di e van den h eer bteff el aa r i n h e t ni e t. D9 e e r s t ~ moe t dan 
ook t agemo e tkomender z iJn. .Je praatj es me t h e t person eel t elt s o;.·. 
ni e t,dit komt overal voor. Da t di t ge z egd is b egrljpt spr . vo l k6~ 8J . 
en dat Dr · Staffelaar zi eh a~. dus uitli e t ook. Be i d e dok tor en mo e ·t, C 

z.i.in hun eigen b elang en :. n dat van h e t Zi ekenhuis i nz i en dat h'c 
verandaring moe t komen. De gen ee sheer-direct eur moe t er to e mede 
we r ken dat er een andere t oestand komt. 
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De heer VAN GALEN dringt aan op een antwoord van Dr. Oleijn- · 
dert inzake de door Dr.üteffelaa~ geuite grieven. Een onder
zoek van regenten l~kt hem in deze niet noodzakel~k. Van uit
stel komt anders weer afstel. Spr. wil de kwestie. hier ten ei:r • 
de brengen. 

De heer KNUTTEL heeft thans gehoord wat beide parttien vei' ·· 
deelt maar heeft niet gehoord wat beiden samen kan brengen. 
::>pr.onderschrijft de meening van den heer van Galen. Het zi e 
kenhuis staat thans zoowel medisch als chirurgisch goed aan
geschreven~ Dat de verhoudingen evenwel niet goed ziin, werkt 
funest. vpr.hoort gaarne van den heer üteffelaar op welke 
w~ze een oplossing kan worden verkregen. Spr. wil graag tleid e 
medici behouden. 

De heer HOFFMAN heeft in v erschill ende ziekenhuizen gein
formeerd naar de v erhoudingen tussch en geneesheer-directeur 
en heelkundige. Deze z~n geheel verschillend,hoewel ook ge
lfjo e anteceden ten voorkomen. Spr.illustreert een en ander roet 
verschillende gevallen. De meer of minder goede ve rstandhou
ding vindt zijn oorzaak in de ·kar~kters. Wellicht is ook de 
instructie te bindend Bn wordt z~ te streng uitgelegd door 
Dr.Cle~ndert. In het karakter van den chirurg ligt uiteraa~Q 
een zekere zelfstandigheid. Deze is ook noodig en moet ni e t 
te begrensd z~n~ (spr.verw~st na~r een medicus die sprak van 
het imperialisme van het lancet). ~ .i.moet ernstig overlegd 
worden hoe men verder zal gaaro in 1 t b elang van den blo ei van 
het ziekenhuis. Wellicht is met een wijziging der instructie 
iets te bereiken. "Laat de hee r ~teffelaar",segt spr. "aan- . 
geven welke verandering h~ gewenscht acht". Wat h e t verdere 
betref t en den lof aan beide medici ge•racht,hierb~ sluit spr . 
zich b~ den heer Knuttel aan. 

De heer OLEYNDERT protesteert tegen de conclusies die de 
heer Ysselst~n trekt. Spr.wist uit de ontvangen mededeeling 
niet dat hij zich tegenover grieven van de ande~e zijde zou moe
t en verantwoorden. Om zich te verdedigen heeft spr.materiaal 
noodig en dit berust b~ regenten. Se samenwerking is ha z~n . . 
mededèeling aan den chirurg veel v erbeterd. De noodzakeliikael c; 
daarvan erkent spr. gaarne. De samenwerking ï s evenwel zuiver 
ambtelijk; sympathie verkrijgt men alleen tengevolge van · over
eenkomstig karakter en eigenschappen en deze zijn ni e t aanwe- . 
zig. Verder als een correct ambteliike samenwerking .is z.i. 
dan ook onmogelijk. Wat zijn l ee ftijd -betr eft, dat wist de heer 

. ::>teffelaar t c1en h~ solliciteerde en acht spr. een gezocht argu
ment. Is zijn leeft~d oorzaak van een fouti e f beheer vraagt sp1 
Regenten hebben h em hieromtr snt geen opmerkingen gemaakt,dus 
mag dit z.i.ook ge en motief z~n. 

Pe heer VAN GALEN constateert dat het stadium waarin deze 
·kwestie verkeert dezen avond ni e t vooruitg&~aan.is. • Spr,is 
het eens me t den h ee r Hoffman,~at wellicht het r~glement of 
de instructie te streng wordt toegepast. De chirurg moest z.i . 

. naast .den geneeshee r-directeur werken en ni e t onder h em. BeidAi 
moeten elkander v ers taan in 1 t belang van het Ziekenhuis; 
üteeds moet overleg gepleegd warden . 

·oe heer OLEYNDERT beaamt dit volkomen, en verwijst naa r zijn 
mededeeling die .ook· dezen geest ademt. Het persoonl~k ov erl eg 
is door den heelkundige evenwel systematisch geweigérd. Dit i ~ 
de reden voor h em 'geweest hi arop aan t e dringan~ Medisch staat 
hij naast-ambtelijk evenwel boven .den he elkundige ~ 

De heer. VAN GAL EN stelt op den VC; Orgrond dat men elkande'r . 
vers~aan moet. Wat de aan schaffing van instrumenten b etr ef t, 
moet de heelkundige dit naar zijn meening btnnen de grenzen,d e ~ 
beschikbare gelden,kunnen opgeven zond er m eer,"uitera~rd na 
goedkeuring van negenten". 

De heer OLEYNDERT ontkent de jui s theid van alle klachten, 



maar wil er hier niet v ?rder op ingaan. Het bewijsmateriaal 
berust b~ regenten. 

De heer KNUTTEL zegt dat men een geheel verk eerde richting 
uitgaat. Van alles wordt er van beide zijden bijgehaald, zaken 
die hier toch niet tot lüaarheid zijn te brengen en die hoe la.1 
ger hoe verder zullen worden uitgeplozen. Zljn beginsel is bej
de heeren tot elkander te brengen en dit hier thans te b ereL~e~ . 

De heer Vlili GALEN is het hiermede niet eens. Spr.wil weten 
welke grieven er zijn om te kunnen nagaan welke ~ijzigingen in 
reglement of instructie noodig z~n. Kan de heer Cleljndert op 
deze grieven direct ni et antwoorden~dan belegge men nogmaals 
een conferentie. 

De heer YSSELSTYN vraagt den he er -=>teffelaar een oplossing, 

~e heer ::,T8FF8LAAR Zt3gt dat er wel een weg te vinden is. 
De bezwaren die hier naar voren gebracht zijn, ziJn evenwel slecn 
enklel e. ::;;pr. heeft een geheel e reeks. De weg die tot verbet er·:.-- ~ 
leidt iS z.i. deze,dat de Directeur minder vasthoudt aan het 
persoonlijk overleg. Dit is niet noodig. Spr.illustreert dit me' 
voorbeelden u1t Engelsch a Ziekenhuizen. De Direc teur moet dan 
evenwel een ruimer opva t ting tèn opzichte hiervan aan den dag 
leggen en niet een syst0em tot 'het uiterste aandrijven. 

De heer CLEYNDERT ve .. wijt den heelkundige dat deze ?:ich niet 
aan de instruct1e houdt en noemt verschillende gevallen . 

.l..)e heer STEFFELAAR erdedigt zich te dien opzichte. 

De heer CLEYNDERT zegt dat zijn opvatting van reglementen en 
instructies geen persoo nlijke is en gesanctionneerd is door re
genten. dpr.ontkent een te stren~e toepassing; alleen wanneer 
noodig,staat hij op de instructies. 

Ds .VOORZITTER cons tateert dat men dezen avond niet verder 
komt. 

De heer YSSELSTYN stEil t voor dat de heeren Staffelaar en 
Oleljndert schriftel~k mededealen welke wljzigingen zlj noodig act· 
ten om te komen tot een goede samenwerking. Bestaat hiervoor d "" 
mogelifoheid niet~dan zullen ~urgemeester en Wethouders zelve 
in moeten gr~pen. · · 

.ue heer KNUTTEL zegt dat z.i .de instructies steeds in port e-
feuille moeten blijven anders wordt de samenwerking een machtS 'f 
kwestie. Spr.stelt voor drie rersonen de instructies te laten 
beoordeelan en te laten aangeven welke w~zigingen noodza~elljk 
z~n. De doktoren dienen te verklaren zich bij deze oplossing 
neer te leggen,dan verkrijgt men z.i.een betere toesta~d· 

6ooals het nu gaat komt men steeds verder van huis• 

.Ue heer HOFFiY.Jili is van meening dat de oorspronkelijke grieven 
moeten worden opgespaart.om tot oplossing te komen. 

Hierna ontspint zi ch eenige discussie over de vraag of de 
6~irurg de vergaderinger van regenten ook bijwoont. De he er va~ 
Galen acht het wenschalik dat dit,wannee r zaken aan de ordez~Î:'· 
die dezen raken,gebeurt en verw~st naar desbetreff ende g ewoon~ 
te . aan de Licfutfabrieker.. 

De VOORZITTER zegt dat wanneer het noodig is dit door r e -
genten ook wordt voorgestaan. · 

De heer STEFFELAAR acht arbitrage inzake de instructi e niet 
noodig,h~ heeft geen grie f tegen de instructie van den directeur 
't Gaat bij hem niet over futiliteiten, maar over groote b ::J langr;l " 
z.i.moet de Directeur zijn medede eling inzak e persoonliJk overl .:;~, 
intrekken,wil men betere samenwerking verkr~gen en moet deze 
soepelder in z~n optrede n worden. 
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De h~er CLEYNDERT zeg t de~ en maatregel ni e t t e kunn en i n 
trekken. Hij j_s soep e1 g eno eg tnzake h e t plegen van overleg> 

Hiern a ont s pint zich ov er h e t ni e t kTinnen intrekk en d e ~ er 
dienstorder e enige discv.ssi e ,hoofdzak elijk tusschen de he erRr' 
Ysselstijn,Clei.indert, Knutte J.. en St eff eJ.aar. De grondtoon d i n 
van de zijde van we thou deBs en he-eJ.kur:.dige klinkt is h e t so ·· 
pelder toepass en van de instructi e s en het niet vasthoud en 
aan persoonJ.ijk overleg bij opname door alles heen. 

L'e heer CLEYN~_f,R_'I' ontkent da.t hij n:i. e t so epel g eno eg i s ·u·! · 
het toepassen der r e <7lem ent en. Hii handelt zooals ziü1 tzewe te-.: 
hem voorschr~ft en b ~röept zich ~p regenten en de ~itspraa~ 
van den deskundige Dr. Wörtman . 

.Ue h eer STEFFELAAR noemt de uit sPraak van Dr. Wortman e en ,, 
die voor twee uitleggingen vatbaar is. 

De VOORZJlRT8R bestrijdt dit. 

Tenslotte stelt de he e r STEFFELAAR als oplossing voor da ~ 
de aanvrage tot opname door hem al s- ·r egeJ. geb eu:t·t p e r bri e f 

Ue VOORZITTER merkt op dat r e gen ten dit mo e t en b eoordee l er , 
De b edo eling van dit ~oll e ge is juist dat door h e t p e rsoon · 

l~k overleg me er contact en een b e t e r e v e rstandhouding wordt 
geschapen. All e brieven achten z~ uit den bo6ze en niet b e 
vorderlijk voor het belang van h e t ~J.ek enhui s. 

Wederom ontspint zich thans e en discussi e ov e r d e vraag: 
of persoonl~k overleg noodzakel~k is,zoowe l ambi el~k als uit 
medi8ch oogpunt. 

Wordt dit van d e zijde van d en Direc-!:,eur noodzak e li,ik g:e-
acht,van de z~de van den h e elkundige wordt h e t ontkend. 

De heer CLEYNDERT v e rklaart zich tot all e to enadering 
bereid; e en-rntr ekk:Ing der b ewuste dienstorde r valt hi e r ev <':!'"' 
we l bui ten. Dat de tege nwoordi ge regeling mo eil jikhe d en b r eï.-1(:·: 
ontkent spr. 

L) e VOQRZITTE8. wijst op het b e gi n s e l van éénhoofdig b ~ s~,u t' r
dat de .d.aad gewenecht he e ft, Re genten zullen de zaal~ ,na orJ<:.-· 
vangs t. van het rapport d e zer bij eenkomst, thans nader b e spr ekG:t~ 

De heer KNUTTEL wijst er op dat het ni e t juist gezien i s d .::: . . 
d a hee r Cleijndert te genover den he e lln.mdige 11 eischt" · 

Dit is de quintessence z.t. 

De heer Y~SELSTYN b epleit nogmaals dat er verandering moe ·!; 
komen. 

JJe heer KNUTTEL zegt d.at indi en e r na · nadere behanQ.e ling 
met regenten nog geen opJ.o ssing wordt gevonden, hij zijn voor
stel handhaaft. Direct eur en h e elkundige beno ~m en i ed e r sen 
arbiter,deze twee tesam en b ene amen een derden. _ 

l'la eenige discussie inzake d en gang van zaken in h e t Z i ek ~ :. 
huis,speciaaJ.. de r entabiliteit 1 wordt de verga derj_ng onder meC. c. 
de eling dat aar. Re genten een v e rslag zal worden to~ gez ond en , 
met verzoek om advies,door den Voorzitter ge sloten. 

De Gemeente-S e cr e tari e , 

(get.) G.J.J.PO T. 

' ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : ~ : : : : : : : : : : . : : : : : : ~ ! : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : ! ! : : : 
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Onderwerp: GOUDA, · 21 April 1921. 
Verhoudingen in Van Iter
son-Ziek~:mh_ui s.. . . . . . . . . ~ . . . . . . ........... ' .. ' 

Bijl: 1 

Aan 

Wij hebb en do eer Uw Oo]_J. ege hi ernev ens to e t e ze:·· 
den het verslag van d o conferentie tusschen ons . en den h ee' 
::>TEFFELAAR, heelkunch go van Uwe Inrichting, waar"oij ook de ge 
neesheer-directeur, Dr Cle~ndert,aanwezig was. 

Wij verzoeken U b e l l3 e fd ons omtrent de naar voren gerra::.n 
te b ezwaren enz.nader Uwe meening mede te deel en. 

Burgemel:ls ter en Wethouders van Gouda, 
: get.) U.BO J. MYS 

De Secretaris, 
Heeren Hegenten van het 
Van Iterson-6iekenhuis 

te G 0 U D A 

(get.) G.J .J .POT. 
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· College van Reg0nten van het 
Van Iterson-Ziekenhuis GOUDA 
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Onderwerp: 
Kwestie geneeshesren 
Van Iterson-l±eken
huis. · 

e I 1 f I tI ll I I ll t ............ 
Bijl: 6 

GOUDA,l9 Mei 1921. 

Aan Burgemeest 9r en We~houders der Gemeente 
G 0 U D A 

8del~chtbare H~eren, 

Afschri.f··· 

W~ kwamen in het bezit van het verslag der confer~nti e 
van Uw College met den gen eeshier-directeur en den he elkundi ~ ' 
van het v. I terson-6i eka~hui s op 18 April 11. , met begel eidend 
schr~ven,waarin U ons varzoekt advi es uit te brengen over de 
voornaamste pumten. 

Het is ons aangenaam U hierbiJ ons advi es te kunnen geven, eL 
dan merk en w~ in de eerste plaats beleefd op,dat ook volgens 
Uw oordeel de 11 opname"k we stit. de voornaamste is, en dat de he er· 
Staffelaar ter conferentie geen andere regeling a~n de hand 
heeft gedaan, dan :schrift el ijk via de!l Boekhouder.· 

Wij hebben het nuttig en noodig gevonden ons te wenden tot 
eenige ziekenhuizen van ongeveer denz elfden omvang aè als het 
Goudsche,en te vragen 6p welke w~ze aldaar de zaken behandeld 
worden· De gestelde vra gen en ontvangen antwoorden leggen wij 
hierb~ over. U zult het zeker wel met ons eens zUn dat de 
ontvangen antwoorden ons in de meaning moeten verster~ en dat 
persoonlijk ov erleg tuss :)hen heelkundige en geneesheer -di r ee t81.:, 
als ___r_e_gel verre de voorkeur verdient boven schriftelijke behc:,: 
d 3ling via den boekhoud ar 1 en dat ~n hoogste instantie de be 
slissing bij den geneesh ee r-directeur van het zoekenhuis mo et 
blijven. 

W~ tw~felen niet of U zult na ernstige bestudeeririg van de 
antwoorden geheel aan o ~ze z~d e staan. 

vVa t nu de andere .t er sprake gebrachte punten betref t, dan 
hebb en w~ de eer U hi er~~ over te leggen h~ t rapport van den 
he er ~le~ndert inzake d3 gevallen van Dam en Me j.vari Veen. 
Bieraan hebben w~ niets toe te voegen. 

Inzake de kwestie aan schaffing sterilisator voor F.800.- . 
inpla~ts van den door d8n heer Staffelaar gekochten voor 
F.l67,-,kunnen wlj U h e t volgende mededealen : 
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De heer Staffelaar l1ad buiten weten van den Dir~ct eur 
een ~bruikten sts ril :i. sr.:,.to r aanga~ .. u.1' t voor F.l67. -, De Dirc'. 
ti~ ma~kt e hi ero p o.i.terech t,aanm er king ,liet den ni e t best el u 
twe ede hands ket el te~tgzenden en brach t de zaak in onz e v e rg~ · · 
dering ter sprake. Wij b esl o t en to en prijs cpgav e t e vr ag en van 
goede sterilisators,b er ek end op eene capaciteit noodi g voor 
ons zi ekenhui s. De mee st ges chi kt e ko st t e ongeveer F.eoo.-, 
(natuurlijk ni euw). De k e t el is jui s t de z e week gearriveerd. 
~i edaar de zaak. De uitdrukking van de n h ee r Staf f el aar Heen 
ketel die ni e t dffi1gtH h ee f t be trekki ng op een abus~ev e l ~k ge 
zonden ket el die n~Le t op lagen druk stoom bel~ek en d was. (Een 
fout v~n den l everanci er, en door dezen t ers t ond er k end en h er 
stel~). Ook b~ h e t b estell en d er operati etaf el h eeft niets 
onregel matigs plaats gehad. De taf el l s s edert kor ten t~d in 
gebruik en wordt do or den h ee r Staff el aar ze er geprez en . 

.t\e sumee r ende i s onze conc l u s i e da t wa t de hoof dzaak b etref ·:-. 
l. De opname ,of vol gens den h ee r s . de " aanvrage" voor he elkur. · 

dig e patiänten p e ~ G nonl~k ov erl .A g v err e t e ve rki e z en is bo; ~ 
schrift elijk e b ehan r:A ; "' ~ ' ' 8 . Ö t.... u .do ekhoud er. 

2. De beslissing mo e t liggen b~ d en geneesheer-dir ect eur. 

3. De ov eri ge punt en gedeelt el ~k ni e ts om h e t l~f h ebb en en gc 
de eltel~k voldo end e to egelicht cf weersproken z~n. 

Tenslott e b etuigen wij Uw Coll ege onz en dank voor d e t pe z en-,' 
ding van h e t verslag en v erzo ek om Advi es en sprek en eenst emmi. g 
de hoop uit dat U ons advi es zult kunnen onderschr~v en. 

Hoogachtend, . 
N-amens h e t Coll ege van Regent en van h e '_, 
Van Iters on - L:j_ek enhuis, 

(ga t.) ULBO J. kYS , Voorzitt er. 
( ge t.) E.v ; d. WERF, Se cre tari s . 
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Van It erson-~iekenhuis 
G 0 · U .Li A . . .................... . 
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L.S. 

Afsch ri f ' 

GOUDA, 13 Mei 1921 

Aan h e t 0oJl9ge van Regent en van h et 
. Van Itereon-Z! ek enlruis 

t e G 0 U D A 

~aar aanleiding van de mD 1n Uw vergadering van 4 Mei 11., 
gegev en opdracht, om schriftelijk rapport uit t e br engen aa.ngaa.n ·· 
de de beschuldiging, geuit door den h ee r St affelaar ov er ingr~ 
pen m~nerz~ds in op erati eve gevall en,heb ik de eer U t e b eri ch· · 
t en,dat uit de · confer entie tusschen B.en W. en den h ee r bteff e
laar,b~ we lke confer entie ik h e t geno egen had tegenwoordig t e 
mogen z~n,m~ gebl ek en is dat de b eschuldigi ng liep ov er b ewee1 3. 
incorrect op treden m~nerz~ds b~ de patiänten: de h eer A.van Da~ 
(opgenomen 20/3/ 1 20,thans nog in 't ~iek enhuis en Me j. Neeltj e 
van Veen (opgenomen . gewe est van 2 Februari '21 tot 19 Maart '21 , 

Wat patiänte ~ej.van Veen b e tre ft~kan ik U b e~ichten,dat do0 , 
huismedicus opname v erzocht was wegens groote,kank erachtige zw:· 
van bor.stklier, Op mijn Vi"aag, waarom pati ënt e zoo laat kwam, dee ' 
den famili eleden mlj mede,dat ze ni e t ee rd er gekomen was,omdat 
z e zich ni e t wenschte t e laten op er ee r en. 
Nu was de bedoeling .. al thans volgens f amili el eden, haar me t ,f· 
RÖntgenstral en t e do en behandelen. ~~nvraa~ tot opnam~ v e rm~~
de sl echts diagnose, Ik besloot patl ent e ,d1 e ik no g n1 e t ~ ha .. . 
gezien,op te nem e~ en plaatste ·haar om bov eng eno emden ~ ed~ oP 
de 1nterne afdeel1ng. Bij h e t ee rst e ond erzo ek bl eek ID lJ e . , t er , 
dat dit geval zich nog voor operati ef ingr~p en l eend e . f 

Ik ov ertui gde patiënte van de we ns ch eli.ikheid h ie rvan e· ri ep 
daarna den chirurg in consult,4e di e ook tot op eratie adY s ee r 
d e , waa rna patiën~ e naar d~ chirurgiiche afd eelin~ ov ergepl aa~ st 
werd. Na op erat1 e werd z®,op v erzo ek van den ch1rurg, çi~b r ID IJ 

met RÖntgenstrate~ nabehand eld. J 
1 
I 
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Wa t h e t geval van Dam t e tr ef t,ka n ik mededeel~n,dat pa ti ~n i · 
opgenOm8n We rd Op de int e rne a.fdeeling,omdatpindien ik me ni A ~ 
v er~is,RBntgen diagno se en zoo no odig R5n t gen th~rapi e gevraaz~ 
werd. Het k wam m~ voor e r e en chin1r gische z~de aan h e t geval 
was;weshal ve ik den chi rurg v e rzocht oolc patiënt te onde r zo ek er·, 
Aan)$eZi8n patiënt in sl e chteYl algernaen en to es t a nd v e r kee rde en 
geen chirurgi s ch ingrijp s ~.1 noodzak elijk we rd geacht, ble e f ik pa
tiënt b ehande l en: medicawe n t eus: me t hoogte zon en aanvankeli_ik 
met R5n tgens tra l en. Er b es t ond m. i . , a l l e en door h e t bloote f e . 
d a t chirurg patiënt onderZJCht had~ geen coanl eiding om patiënt 
naar de chirurgische afde e ling ove r te plaats en. 

Uit een onderhoud,dat l~ter me t d en lruism edicus pl aa t s vond . 
li e t d e z e laa t s t e bl~k en,d ~ t h e t z~n b edo e l ing was gewees t,dat 
Pati ënt op d e chirurgische afdeeling g eplaat s t was geworden. 

Ik d eelde d e n medicus toen mede,dat ik gaarne aan z~n wensch ~ 
t egemo e t was g ekom en, indi en hij di e bij opname aan mij k enbaar haa 
gemaakt. Vanwege r eeds bo v ., n aange vCJe rde gronden z e ide i k h em t:n~, 
d ers gehande ld t e h ebben. Lij j_ s de i ndruk b ijgebl even, da t geno en·c -
m@dicus accoor~ ging met d GZe v e rklaring. · 

Patiënt volgde d en door m~ gegeven J. ee fr e g e l en onderginf 
d e door mij g8 st elde therap j_e en betoonci s zich steeds t evr e d en. 
He t was m~ b ek end dat Dr.~~effelaar patiënt ook bezocht,waarte
gen m~nerz~ds ni e t h e t mi n s t e b e zwaar b e stond . 

15 De c emb er achtte i k een puncti e no odzakelijk, een i ngr eep d i e 
op b ed kan geschieden,mi t s men de noodi ge voorzorgen in a cht 
n eem t en die he rhaal del~k b~ int ern e patiënten ook noodig is en 
dan in d en r egel door int e rnist worden v e rricht. 

Ik d eelde di~ d en h e er van Dam mee,di e e rm ee accoord ging,en 
g elastt e d e zust ers d e b encodigdhe d en geree d t e zetten,opdat op 
bepaald uur puncti e kon plsats vinden . 

V~~r dit t~dstip aangebrok en was ~deelde Adj.Directrice m~ 
mede~van v e rpl e g end e zuster v e rnome n t e h e bb en dat de h e er van 
Dam z ee r n e rv eus was. D1·.St eff elaar was toch op d e kam e r gelco
men en had punctiespuit, enz. zi en staan en gevraagd wa t dit t e 
b e t e eken en had. Dit werd h em meege d eeld,waarop h~ antwoordd e :"~ e 
een v e rr egaande brutaliteit van Dr:Cl eDndert t e vinden" . 

Het kwam mD voor dat h e t b e lang van patiënt h et z waarst mo est 
wegen. Ik wilde in de eerst e p laats v e rmDden, d a t de n e rvo s iteit 
v an d en toch r eeds n e rv eu s:en pati ënt, to enam , daardat hij mo eiliik 
h eden onde rvond t engevolg e van de mind e r goede v e rstandhoud ing 
der beide aan het Ziekenhuis v erbonden medici. 

Ik ging daarom naar p ati ~nt,de elde h em mee, dat ik h e t voor
gevallene voor h em z eer ona:mgenaam vond en li e t h em g eh eel vri.i 
~e kiezan,wien hD v e rde r a l 3 b ehandel en d a rt s wen è ch t e . I k d eelde 
h em mede,dat als hD liever ien h ee r Staffelaar wenscht e ,ik hem 
dit in h e t minst ni e t kwal ~r zou n em en en gaf hem in den mond om 
d e z en te kiezen,daar ik, wat ik pati ~nt ni e t vert elde ,vari d en h ee r 
ci t e rf elaar niet zoo'n conoi : iant e houdi n g , e n als g evolg d aarvan 
v erdere onaangenaamh eden, vo o r pati~nt v erwachtte. 

Pati~nt volgde mDn raad op en e r werd besloten d en he e r ~ tef
f e laar v erder t e beschouwen als behandel end medicus. Ik nam als 
zoodanig van patiënt afsche ~ d,ni e t dan na herha.aldé mal en den 
dank van patiënt ontvangen t e hebb en,hem h e t zoo gemakkelijk t ® 
h ebb en gemaakt. Tevens werd mij tff.ank gebracht voor de genot en be·· 
handeling. Dit onde rhoud t u dschen pafiënt en m~ werd b~gewo ond 
door Adjunct-Directrice. 

Aan h e t slot van dit s chrijv e n wil ik e r U op wiizen, dat, waar 
i n het v e rslag van de conferenti e gesprok en wo rdt van "ingriip en 
in operatieve g e vall en'',in ~e en van beide gevall en op e r at i ef i s 
ingegrepen; in h e t t weede g Eval was ik z eer z eke r van plan een 
kleine ingre ep t e verrichter.,die m.i.niet het bijvo eglijk naamwoo ,··· 
tto p erattef" v e rdi en t. · 

Het k omt mij dan ook voor d at genoemde beschuldiging onjui st c .. 
de v oorstelling der f e iten z e e r tendenti eus is gewees t. 

Me t d e ~eest e ho ogachting, . 

(ge t.) P.C.Cle~nd@rt Jr, arts. 
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Vragen betreffende opname . van pat.i6nt8n irl OudS e· n Ni euwe Gasthuie ·r 

DELFT. 
I.welke personen vrage:n opname 

van patienten aan? 
De te Delft peaotiseerende genee s
kundigen. 

----------------------------------------------------------------------·-
2.Tot wien zyn deze aanvragen 

gericht? 
Tot den geneesheer-directeur 

----------------------~--------------------------------------------- -- -
3.Gaan deze aanvragen. gepaard 

met; · 
A.mededeeling of ziek~egeval 

al of niet besmettelyk is? 
B.Opgave "'lam diagnosej 

4.Wie beslist over opname-aan
vragen? 

Soms is een dia.gnose vermeld, soms 
niet;rroodvonk of diphtsritus wor d0 .· 
als re ge l we l ve rmeld,soms met by · 
' 'Oegimg r•ver.moe de ~.yk 11 

GAne eshee r~r.l.:i.:ce oteur, met beroep O) 

Regen"tGn , wa aJ:toe echter nooit aan .. 
leiding bes taat. 

\ \ 

·- -~+------------------------------------------------------------------ · 
5. Indien geen diagnose opgege- Geneesheer.~oj.reoteur bepaalt dit : i .:~. 

ven is,wie bepaalt dan op alle gevalle n~ 
welke afde e ling patient ge-
plaatst moet worden? 

--------------------------------------------------------------------· · 
6.Zyn aan Uw Ziekenhuis polikli- Alleen een ste delyke , hee l kundige P( 

nieken verbonden en zoo ja,hoe l i kliniek; wensqht de hee lkundi ge 
geschiedt opname van polikli- hiervan een pa:tlient opgeno!Jlen t e l· 

niekpatienten, indien deze noo- zien, dan geeft hy een opname-aanv r-r. ~- . 
dig wordt geacht door specialist af,geheel gelyk alle andere medi ci. 
onder wiens leiding polikliniek 
staat? 

· r-t7~A~ht-G~~i~d.i;~-;~;;i~ïi;ï:~;---Biï-;~ï-;;;;-;;k~;-h;~ï-dik;;ï;-~~ -~: 
Ziekenhuis verbonden,opm@me van wensebt zyn,maar ook in ve l e ge7a J 
een patient wenscht, persoop.l~ len onnoochg, b. v, by gewone breuker_. 
~Jleg tussohen dezen speci~ enz.,waar gen.direoteur dan opnams 
alist en Ambtenaar(o.q.Gen.Di- re gelt in 1.rerband met de algeroe ene 
recteur)die over opname be- werkzaamheden in het ziekenhuis. 
slist gewensohx? 

------------------~------------------------------------ -------------- -~ 
8.~oht Ge het wens ohelyk,dat 

Gen.Direoteur opname van pa
tienten in handen houdt~na
tuurlyk zooveel mogelyk re
kening houdend met wens ohen 
van ~aanvragende medici? 

Noodzakelyk zelfs voor e em goeden 
gang van zaken, wat te ge moe tkom.i.ng c'· 
billyke we nsohen der medici zelfs 
be ·•ïordert , 

-----------------------------------------------------------------------· 
~.Beschouwt Gy de opname kwestie 

Voor den Gen.Directeur u~t
sluitend als een adminiï3tra-
tievekaangelegenheid~of acht 
Ge _oo een mea1sone ~yde aan 
het" opname vra,agstuk aanwezig? 

Minstens even medisch als adminis t;~·c
tief, l]len kan het zelfs zui'tller med;~r-:. 
noeman,de administratie tree dt pas 
op als patient er is. 

-----------------------------------------------------------------------
lO,Hoe geschiedt opname im 

spoedgevallen? 
Steeds onmiddellyk. 

··---------------------------------------------------------------------- -
ll.Hoe geschiedt opname,indien 

Ambtenaar die over opname be
slist~c.q.Gen/Directeur)niet 
te be re::.ken is? 

Worelt dan behandeld door de direot :r.t··· 
de,die byeenigen twyfel telefon j_f'(: · 
den gen. directeu:r raadpleegt en a.r"~ 
ders zelfstandig be s list . 

-------------------------------------------------------------~--------
Met het o6g op het opleidem 
van het kraamverpleegstersdi
·oloma, worden ook a.s. kraamvr-Gu
~en,n.l . in partus,opgenomen, 
die dit te voren aa.nvragen, dit 
gaat zonder intermediair der 
medioi,ze worden door haar eigen 

.. vroedvrouw behandeld. 

(get.)P.van As sen 
Gen. Directev.r 

Oude aQ,sthui s , 



Vragen betreffende opname van patienten in Gesticht CalvariënbeTg 
te Maas treil eh t. 

------------- ------------------------------------------------------
L Welke personen vragen opna;ne 'J an 

pa.tienten aan? 
behande lende en contr. gene e s ktrw.J~ 
gen, familj.eleden of zelfs pati e.r .. -
ten zelf. 

------------- -------~-------------- ------------~----------------------
2. Tot wien z1m deze aanvragen ge~ 

richtî 

3.Gaan deze aanvragen gepaard me t 
A.mededeeling of ziektegeval al 

W~t de laagste · klasse betreft eac 
den Dir.Gem.Gen.dienst,wat de 
klasse be treft tot den Gen. Dirc· · 
teur Zie ke nhuis. 

of niet besmettelyk is7 .ra 
B.Q)pgave van diagnose? . . Ja 

-- ------------------------------ ------- - ------~--------------------- ---
4. Wie beslist over opname aan- De Geneesheer-Directeur Ziekenh•t:! ·. 
vragen? 

----------------------------------- ------------------------------------
5. Indien ge en diagnose opgegeven De Gne eshee r-Dire cteur Zid kenhu:; :i 
is,wie bepaalt dan op welke afdee-
ling patient geplaatst moet worde n 

M---------------------------------- ----------------------------------- •• 
6.Zyn aan Uw Ziekenhuis poliklini a
ken ve rbonden en zoo ja,hoe ge-

. . 

schiedt opname van poliklini e kpa..o. Over den Gem. Geneeskundigen D:L en"·. 
tienten,indien deze noodig wordt 
geacht door specialist,onder wiens 
leiding polikliniek staat? 

-----------------~--------------------------------~~~~-----------------
?.Acht Ge,indien specialist,aan 
Ziekenhuis verbonden,tilpname van e en 
pati ent wenscht,persoonlyk overle ~ 
tusschen dezen specialist en Amb
tenaar(c.q.Gen.Di~ecteur)die over 
opname b~slist gewenscht? 

Absoluu~.D-ti Ditecteur overziut "h.i- ·. 
ge.hee l en weet dus welk pla~ tsge-· 
bre~ -·ove:t:r het geheele ziekenhui2 
heeracht~enz. · 

-----------------------------------------------------------------------· . . 
8.Acht Ge het wenschelyk dat Gen . 
Diracteur opname van patienten in 
handen houdt (natih.urlyk zooveel mo-- Absoluut 
gelyk rekening boudend met wenschen 
van aanvragende medici 1) :ï 

·-----------------------------------------------------------------------
9 • Beschouwt Ge de opmune kwestie 
voor den Gen.Directeur uitsluitend Eris zeer zeker een medische zyd~ _ 
als een admi_nistratieve aangele- - aan. 
genheid of achr Ge ook een medis che 
z yde aan het opname-vraagstuk aan--
wezigt · 

'---~------------------- -- ----------·-----------~-----------------------
lO.Hoe geschiedt opname in spoed

gevallen? 
1 

ll.Hoe geschiedt opname,indien Am1~ 
tenaar die oYer opname beslist( c . q . 
Gen .. Directeur)niet te bexeiken is '' 

By gebrek aan assistenten ia hi er i. 
niet zoo e:rg gosd. voorzien: jm zoo 1 ... . 

geval neemt de aanwezige zieken
hti.üsmedici op. 

De Directeur of zyn plaatsvervang•< 
(hier is dat de otoloog) zyn vel' · 
plicht steeds een van beiden tele~ 
fomisch bereikbaar te zyn. 

Myne excuses voor de late beantwoo:r-

(get/)Orileebaa!'. 
d1r:,.· ,_ 

lBinnenkort worden assistenten a~nge teld(3) en dab zal dit bezwaar 
te ondervangen zyn door een i'Vac:h:t:dienst.Than.s echter vervalt ree à.c 
veel van de moeiJ.ykheid,omdat ce G.G.D_.den huisartsen de facilite i. ·, 
heeft verleend G.G.D .. bilj e ttem. per procu-ratie af te teekenen en dl-lr:• 
patient direct met dat bilje t raar hP-t ziekenhuis te zenden.Dez e 
zendt dan het bilj0t naar den G.G.D, 



.. 

Vragan betreffende opnar{Je van pa. tien ten in St. Geertruiden--2; 1e ktmhuj :_ . 
t e De'1enter. 

---------------------------------- ------ · --·---·--~..;__ ,._ ~---- _;.., __ .. _..;_ _____________ .. 
1. 'Welke personen v:-agen opnar.'le . va~1 pa.t ::.en't e7l rit1i'J. ? 

Geneesheeren. · · 
·- -------------------------·------~--~---------------------~------------ ·- - · 
2.Tot wien zyn deze ·aanvrage n gericht? . 

Formulieren hebben geen aanhef. 
------------------------------------------------~------------------ -

3. Gaan deze .fe!'mB.l3:e=:r:em . aanv:ragen . gepa8.. rè. met:· . 
A.mededeeling of ziektegeval EÜ of riiet besmettelyk is? 
B .. Opgave ;;an diagnose? 
Dikwyls wel/ 

·--------------· ----------------·-----------------------------------
4. Wie beslist over opname aanvragen? . 

By gebrek aanplaat.s Geneeshe.c:: r-Directeu:r 
· ---------------------------------------------------------------------

5. Indten geen diagnose opgegeve n is, wie bepaalt dan op welke afdeel :.l:t .... ; 
pat1ent geplaatst mcbet worden? 
Genee shee.r-Dire cteur. 

6.Zyn aan Uw Ziekenhuis poliklinieken verbonden en zoo ja,hoe geschie z-1 
opname vanpolikliniekpatienten,indien deze noodig wordt geacht door 
specialist,onder wiens leiding polikliniek staat? 
Ja. 
Bie patienten worden of zyn op hun afde e ling opge nomen. 

?.Acht Ge,indien specialist aan Ziekenhuis verbonden,opname van een 
patient wenscht,_~~-~oon~:Y.!<: ove~L'leg t usschen dezen specialist en 
Ambtenaar(o.(;l. Gen.Birecteur}die over opname beslis:!; gev1enscht? 
Alleen by plaatsgebrek,anders te omslachtig . 

- ------------------~----------~--------~-~----------------------------- -
S.Acht Ge het werischelyk dat Gen.Direcümr opname van patienten 1n h 3r. 

den houdt( natuurJ.yk zc.,oveel mogelyk I' e kening houè.end met wenscl::en ··ir::.: _. 
aanvragende medjoi)? · ·. 
Ja,omda,t er toch iem<mcl in laatste instantie beslissen moet,en nis~: 
allemaal tegelyk. 

9.Beschouwt Ge de opname-kwestie voor den Gen.Directeur uitsluitend 
als een_2.d~.~~n:L~!_ati_?-ve aangelegenheid,og acht Ge ook een medisctÏ~3 - -
zyde aari . heiï opn9.me vraa.·gstuk aanwezigál. 
Als regel : ad::nl nJ.stratie~,omdat er dan geen medische zyde aan is, er .l'. 
men ev-em-vel ui +.zond~::ç-~ngen 

1
Voor:een binnen gesmokkel.d krankzinnigG:-

kinderen met· kinkhoe.st en~ /. · · 

10. Hoe geschied-t opmme in spoedgevallen? . 
Regelt de Directrice er is geen inwonend geneesheer/ 

ll.,Hoe geschiedt opname,indien Ambtené\ar die over opname besliàt (c. q . 
Gen~Directeur)niet te bereiken is? 
Zie v:raa.g 10. 

In Deventer ;geen moej.lykheda.n,Zyn die er wel dan zal er·'éé:n moeten 
zyn,die het te zeggen heeft en hiervoor komt;dubkt my,alleen de Gen. 
Directeur in aan.me rling. Omdat er op een gege,ten oogcnbli k moe ilyk l1eó· · 
kunnen komen zal. de GenoDirecteur,de aanvragen moe t<.::m kunnen beoordEH.: 
len en de patienten plaatsen op de afdeel:i.ngen waar ze volgens hem 
behooren. Het spreekt dat by een goede verstandhoudin~ en r ege l deze 
voor den Gen.Directeur lastige bemoeiingen a~hterwege kunnen blyven 
en hy volstaan kan met de oontfole, 

(get . ) Onleesbaar. 
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Vragen betreffende opns,me van pa tj.e nten in Gem .. Ziekenhu1s te Arnhem , 
------------------------------------~~---- -------------------------------- ...... 

1. Welke personen vragen thpname q·~,n patien~üen aa,n? 
Alle doktore·a .. 

---------------------------------- ~- ---·---------~----------------------- · --
2. Tot wien zyn deze aanvragen gtn·j"cht? . 
· Tot nu toe tot den directeu-r réi.n he t ziekenhuis~ (wordt güsschJ.en , 

veranderd in verband met invoe ring v·an Gem. Geneeskun<ii.gen Dienst ·, · 
- -----------------------~-------------------------------------------

3. Gaan deze aanvragen gepr..ard me t: 
A.Mededeeling of ziektegeval c: 1 of nie-t besmettelyk is? 

---E~G~gave van diagnose? 
Ja. 
Soms .. 

· .. . ;..t~'?~-4..14.+.+4...+~++-+~'---T-..j.-+~+.oi-.:..-+·l-- r~H··"""··--->- ··I-·~·"·•~·~<··..:..--- --------------------- . 
. • I • • , I • , I I I .• • I I . J • • I . . . . J • ; I 

· 4 .. W:te beslist over opne.me a!3-nv:r.ç.gen.? 
Directeur van het Ziekenhuis (vl'aag S) 

··----------------------------------------------------------------------
5 .. Indien geen diagnose opgegeveL is :J wie bepaalt dan op welke afd.ee T · · 
patient geplaatst moet worden? 
Directeur van het Ziekenhuis. 

----------------------------------------------------------------------· 
6. Zyn aan Uw Ziekenhuis poliklinieken verbonden en zoo ja~ hoe ges eh:> 
opname van poliklinimkpa"iïienten~ i ndien deze noodig wordt geacht doo:•: 
specialist~onder wiens leiding polikliniek s+.aat? 
Ja. 
Via den directeur. 

------------------------------------- ------------------------------------ ·~· ~ -

7.Acht Ge,in~ten specialist,aan z iekenhuis verbonden,opname vaneen 
patient werischt, p_ersoonlyk ove :F. lê_g tusschen dezen speciali'st en Amb--
tenaar (c.q.Gen.Directeu:r.)die ove r opname beslj.st gewe.nscht? · 

. Ja. 

8. Acht Ge het wenschelyk dat G-en .. Di::r.ecteux opname '\Dan pa tienten j .n 
handen houdt (natuurlyk zooveel mogelyk rekening houdend met wen~· 
schen van aanvragende medici)? · 
Ja. 

------------------~--------------------------------------------------- -
9. Beschou-.trt Gy de opname kwestie voor den Gen. Di:reoteur ui ts~ui te n el 
als een a_(1J!!J:nisj:;r~tj.e·r~ aangele genheid of acht . Ge ook een medische 
zynde aan h$t ropname vraagstuk aanwezig? ----.. ---

. Aan dit v1:aagstuk acht j_k ook e en medische zyd.e aanwezig .. 
· ------------------------------~--- ------------------------------------
lO.Hoe geschiedt opname in spoedgevallen? 

Ook door den Directeur. 
-----------·-------,----------------- ----dáe----------------------------· . 

11. tJ;oe geschiedt opname, indien Amb· ;enaar over opname beslist (ca q. G0n.-. 
D~recteur)niet te bereiken is? . 
Door inwonend geneesheer. 

(get.) Fn.bi.us. 



VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOlJDERS fi3.23 Mei l92L , 
Schryven Regenten van Iterson Ziekenhui.s dd , 19 Mei 192],.., dossier .. no . 1 ·'~. -· 

Dat 

De Secretaris leest dit sch:ryven m$tbylagen voor,waarna ( 
Voo:rzi tter constateert dat uit de bylagen blykt dat de regelin 
der patienten-opname te Go~àa gelyk isaan andere plaatsen en u. 
deskundigen als de j:.üste wordt erke ndo 

De heeren VAN GALEN en KNUTTEL zeggen dat h.i. de ba.ar ... l · 
woording dezer vragen r.:i. e ts beteekante Zoo gesteld zou iede r ,~ · 
bevesttgend kunnen bsantwoorden. 

De heer KNTJ 'ITE)~ i G van meerüng dat men tot een vergeJ.yJ~~ 
moet komemoWie der be ide doktoren gelyk heeft laat spreke r k ~~· 

De VOORZITTER ze g t d.a,t deze j,nl:Lchtingen zyn ingewonnen;. ·'·. 
kel en alleen omdat ri e he e r Staffelaar beweerde dat "nergens t r 
wereld eentoestand bestond als hj, er" · ~ 

De HEER KNU~rTEL vraa gt wat nu v e rder gedaan zal worden. 
De VOORZITTER zegt dat alleem e.e ~1 bevredigende oplosslng , , 

gelyk is wanneer de heer STEFFELAAR n J..et systematisch blyft b:?. '' 
delen a~sof er geen Directeur bestaat .. De~e wyze van handelen h •. · 
Regenten aanleiding gegeven tot het uit geven vande order omt :re; 
persoonlyk overleg~Verklaart de he e r Sta ffelaar zich bereid i n 
deze richting te willen arbeiden dan l.s de gehee le zaak in ord·.:: 
.fie heer Staffelaar evenwel op den ouden voet blyft doorgaan il"; · 
treert Spreker naar aanle:i.d:i.ng van oe n in te zenden jaarversl;..;.; . 
door den chirurg.. . 

. De heer VAN GALEN is vanmeening dat de meerdere toegevenElht:. 
moet komen van den heer Dr <J Cle ynder t .. 

De VOORZITTER bestrydt eh t en memo:re eJ~t d::::. t de heer •1ander We:.~ .~ , 
deregent tot de meest objectieve beschomvjngen in staat, dit oo1-

niet ;ranmeening i s, 
De heer VAN GALEN blyft by zyne meenj.ng. Sp reker heeft op :; 

conferentie een Zr'3er onaangename n inè.:ruk van Dr. Cle yndert ge k~'. , , 
gen,d.i e zich sohynbaar overal als 11 de D:i.recteu:r.H wil doen ge l r\ 
z,.i.,s t !:1at; de c h irurg niet_ófide:r maar .!29.-a.st den Directeur" 

· .De VOORZI'I''l'ER verdedigt de houding van den Directeu1·, d is 
ontsta aAll. is door het voortdurend prikkelen va.n den heer Steff •: 
laar .. De Directeur wil graag samemver:@ng.Spreker stelt vooï~ d.:,": 
Regenten thans a. s~ Woensdag nog eens een poging aa.nwenden s a.l':fl·: 
werking tusschen de doktoren te verkrygen.Bet Colle~e is dz,c.;,J.-'.·. 
be:ue :i :i . 

:51s heer KNUTTEL betoogt dat voor iedere beschuldiging ee r.· 
excuus is aan te voeren.De byee nkomst die gehouden is,w:1s r... iot 
om t e zien, wie gelyk had, maar om beide do~toren tot elkander ·i·. 
brengen.,Hoe meer men nu gaat correspondeeren hoe meer beroer lÎH'.,_ 

men aan de ze,ak brengt. 
Getracht moet worden daarom tot samenwerking te geraken~ 

Y. De VOORZ J. TTER herhaalt zyn voorste J.. 
De heer YSSELSTYN zegt dat zooals de zaak nu nog loopt,fe 

telYk de heer Staffelaar wederom een repliek moest doen en dr:n' 
bJyft men aan den gang3 Zo i. is het hier de kwestie tusscgen t Ht=: 

· personen vanverschillend karakter. De eenige kwestie die be d;c <.-l.fv., 
is die der opnamen.Nu wil de heer Steffelaar de opname via d8n 
bOekhouder behandelen, welke opname dan ui t e raard alsnog de goe·.:: 
keuring behoef.t va.n den Birecteur.Is dtt nu ni. e t zoo te r.e ge J c·.' 
In ieder geïral is het naar Sprekers meeni.ng te probeeren .. 

De heer KNUTTEL merkt op dat hie:rdoor de nve rhouding 11 nt c t 
beter wordt • 

. Nu omtspiL:rt zich eenige discussie tussche n den Voorzitte r. 
en den heer "itan Galen wj.e derzaak is van de slechte ve rhoud.i.nt-. 
De heer VAN GALEN vreest dat deze ligt by d.en h e er Cleyndel't. · 

De VOORZITTER bestrydt dit., 
. De VOORZITTER .zegt verder dat het niet mo gellyk ls de opr·a. .. :' 

Vla den boekhouder te regelen,zoowel o~ administratieve als 
medische regel~no 

De heer KNUTTEL heeft deze zaak geheel onbevoordeald kt...1.r :··, . 
bes~hol?-wen.De indruk die spreke:!; van de beide doktoren ge l<.Je'e 1.:_ ,:: . 
hee.1. t . J.S dat be;l.den zeer. koppig zyn. Vooral de wyze waarop de .. 
heer Cleynd~rt zyn zaak behandelde .. heeft op spreker een zee I c·; 
aangenamen J.ndruk gemaakt. . 



De Voorzitter zegt dat de heer QLEYNDJTRT +n zyne wyz e. 'Vr.~:; 
bestryding niet zeer gelukk"j_g :~.s geweest. Uiervoor 5.s evenwe~. '· 
voortdurend dryven van den heel' St e ffel:3 .. a~~ hem steeels als D:; .. · 
recteu:c u.i.t te s <hak:~J.en, 3E::n excu-üs . 

De he er KNU'l":L'EiJ '~was v3 .. n :me en:ing dat r..a. de. ge~oud~n. co~ . .: · 
rent l e acl1ter deze z. ::-~td)·. d :;r .t :;J1.mt .0 ou z. yi.l. gezet. De 1ndru.k oJ.':.~ 
spreker gekregen heeft Pa3 dat beJd.en schuldig waren .. Het b e :L:::,·. 
van het Ziekenhuis 0J. soht eve r~·,v.=:;:te cm op1ossing,hoe deze ve :r: .:•. 
gen wordt,doet er niet s t Jeu 

De VOORZITTER r.:~e:rt t; )p da.t; n u. 0..e bedo~?-ling ~re .. n het Col] •;. 
';l.u1delyk blykt. Spreke I' ó_; J, t3 "1:i d.ae-. :rorn var.. eAne conferentie doo-.c 

· .Kegenten met de cto:.rt;ore·n ' 70 1 Te sul t; a.:ü . I 1·.;ze Gonferentie Zél,. l ('.· 
L~i te:ra.ru:d e~ke 1 loopen ov L"~ :r. dP- hoç, f d'>>:Ne s ·t.; 5. e ~~~~ dB.....:..2X?.D:"~~-~~ ~ 

De heer KJ:-.J'U'I"I'EL kan "; Lch b. i. e :rr~ -::~ è.e Vüi' F.:e:rüger;, o Cie l~1kt à:i.t 
niet dan zal eventueel e e n op1oos i:r..tg lf:;r dGn Re.a,d ge?:ocht rr.c1et 
worden .. 

H:Le rna .... sluiting,. 
CONCLUSIE~ DE-? Voorzitter z a l :Ln he·~ Cc.!_ J. ege. van Re gcmten beslr~ · _,.._ ~- 1-t l 
van Burgemeester en Weth (n de:=s rnededi:: e 1cr~ P- Il :i.n de ze ::richtJ.r~[ 
handelen. Deze kwesti.e zal c.':us ve~~·.d.o ~;__~~) ,_) .deliQ.g wo!'den a .. fge d].a~ ·:j, 

De Gc1Y1e ente-Se ere tari s, 
( - "'..._ ., (' J T '"o· ... t_s0 V (I ) .1 0 f. • u 0 .t' V G 

.. -------------------------------- ---- - --·- ------ ----------- ---------- ----· 

VERGADERING BURGEMEESTER l~N WETHOUDERS 12 .JULI 1921. 
Geneeshesren Zi.e kenhu ls .. · 
--·De VÖÖRIH~F·rt_X_ètëîet in de a1le:r.eerste plaats me dede e l:i.ng ,., · 

den uitslag ï/8,;:1 zyn onder~:oek tnzq,?a:e een 11 te hooge reke ning ~:; ~ · 
rne:rmans 11 , Geble ke:c. i.s dat cle bewuste dienstbode j_s verpleR gCl. E>' 
durende 8 dagen à. F~3.5o per dag en dat h~t lyk gedu:re:nd.e <'" -~'.:. 
gen :l.n :r.et J.yken.huJ.s :ts gepJ.aatsiï geweest a F .. l .. - pe r dag ., Voc;. · 

.bloed.ondeT.Z.oek en kweekproeven j S in r·ekening cebl'B.,Gb:t lï'., 5 ,. ... 
( -.;e:q :_:;or:=l c'li .. nP' Ryksverzeke :..· :Lngsbank 3e t1asse pa.t :~ e nterJ. in d :\.t ~: · ' 
val F ., ]5 ,~~ f ~ Opgemerkt wor clt hier-by èa.t W::?..ar deze dieno tbo Ci e r.; :-: 
klaàse ve:a::pkeegd wel'd :fe i t elyk dit bed.J:ag nog be lan.g:ryk ho ot:: ::;: ·· 
moest zyn~De tptale ko :3tr;:r. bed.:ra.ge n ;;üzoo F.l6.~,welk be d ,~ ag ,, 
de voor<.üt betaalde vc :l'p1eegkosten is verrekend .. De Voor z. :.!tte T 
heeft van den heer 'JliMME:mv .AMS inzage der nota. 1 s ç:n kwi tant :\.E; FJ 

gev:raagd. _,Wail :.:·by een en ttnc.e r accoord bleekoDe kl.aob·~ !livhürJ.e:,:··i 
z.::d. doo.r Ilegen·~en nadeT wc :r.d.en onderzocht in h1.mne eerstvolg: 1.i' 
verg~dering~Het doet spreker genoegen te consta teere n dat daz ~ 
b e schu.ld:\.ging ï

1de eenj.ge è.:i.e by na-me we :.:.7 d aa.nged:uidn blykt on.
j u i s t t e z y .tr~~ 

Wat l::~et verloop inzal<e de 11 doktorem=- kwe stie 11 ·b e treft zet:;-' 
sp:;·eke:r dat het de bedoe l1 ng 1Tan Regentçn Wl~,S. geweesJ!'.'leerst into 
i eder afzm::tde::o-:l:f.k en da.a.rna. beider. te ge l.yke :rtyd :Ln. hunne {1)8J7 gn/ 
:ring te C'n'Cbie den .. Met de n heer STEFFEl~AAR hadden Hee;enten eVt:;)'l. 
wel een Zf1er onaangenaam on.de.:rhoudcRegm:>ten wer(ien verschi.11e :J.·. 
insinuatiên naar _·be t hoc fd ge sltngerd., f-t•:; genten ráa l e n met t·Ne r:; 
molens.Hly zocht geen ruzie , hy onder.-·on~~ steç;ds tegenwerking r;;;ï. .. 

last not laest;hy zou d~i__Q_..L~r g~~!l .. B~~g~en~;-~:r}_m~~:::-lY_?:.:r.:~n : 1 • _ _ 
Na.. overleg aèbbe:n Regenter. d.a.ar.na den. hee l kundi ge me degedee ld 
dat met alle waardesring v :1n ZJYl we:rl': a .l.s chirurg, V}a..arby Re g2 r·, 
ten hem, waar mogeli::yk, zulle n steunen, z_y het nj_et mogen toe1at8.· 
lfl::t.t op een dergr.; lyke wyze tegenov-e:r h8n w.::rà.t opge~;redien. Werd 
dj,t getolereerd dan zou he ti gevolg_ kunnen zyn dn:t Re genten en. 
Direc-te·u.r onde r geschj.kt we r den van d.en chirurg~ Hiermede is h '') iï 
onderhoud bee inchgdo Spre k1 ~ r ge..a t daarna nog eens de opname
kw "'~st .ie na~ Het bet :re ft feite lyk alleen rrrte klintek-~pa t(il ê n ten ., 
Dr. Steffelaar, op zyn hoogst t~P.~ per week, waa1·van bovend.i e n d.= 
opname j_n den regeL. nj.et d .Lrect noodzakelyk is~ 0Yerleg kan b ï··;., 
dien .in enkele minute n pla·i ts hebben en cl.i t is noodig voor dc1 
ve rp~egingsdienst.:Met het eperkte pe:rsoneell. is opname zpn d.e r 
ove:r· .Leg rr.e t het hoofd \T E..! l den. cUenfJt (De Di re cteu.r jonmoge J. :y.k. 
Overigens bly_l~t t11.a.~.~ het overleg zeer goed mogelyk te "' zyn. 

De heer :tSSELSfrN merk t op de,t de hoofdkwestie watl u d.e c:; 
name 11 ~is dit bezwaar nu we ggenomen?Is ctLt niet geschj.edJd2 .. n <.< 
de zaak nog net als ~Y wa s - Sp:reke:r zag ge..a:rne een beslissi.ng '~ 
nomen. De heer Steffelaa~~ hE,ndelt nn nog zooals d.e Di.recteu:: hr-· · 
wenscht, daartegenover s·taat; evenwel de wensch van eerstge noen:.:·, 

En 



En hoe, vraagt spreker,sta::Lt het me t de ve:rvuJ.ling van den wensc,1 .-. · 
van den heer van Galen?Komen belde do kt.::.;T:-:.n thans tegelykertyd -~ ·· 

de vergaderj_ng van Regenten? . 
De VOOHZITTF.H :::e gt dat è.:i iï van omste.ndigheden a~hc:mgt, n.l. Cl 

de te bespreken zaa.:::. een medi sche r.3an we 1 een administratieve z ~, ., 
heeft. Verwyst naa r de bepaling<'m :l.n he1.; :t'eg1ement van het Stede J .. '
Zièkenhuis te Dordrecht en deelt -·.rercle.r-smede c1~1t Regenten er tb.rn . : 
de ·v-oor~eur aan geven de kwestiA nade:t ta bespreken in een voltE·; 
lige vergadering van hun College, n. L wannee::r de heer Jongen burgo .. 
zitting zal hebben genomen., 

De heer KNUTTl<-::I, begint,, wa.a:r.· deze z.aak :r.eeds zoo lang aanha.!-· ~ 
j,s, ·t,e twyfele:o. aan den goed.:n vril van RegerJ'ten.z.i 9 wordt niet a J. 
:i.h het we-r1r f2:•'3ste.1d. ·i:e:r vr;-r:k~c ~lg.i ng van t38 rt oploss ü1~ .. 

D8 Voo::.I'l''l'1H oest:rydr. ai·t .. Ee·t opc.rede n vct.n den heer Steffel.:; · 
maakt het niet moge lyk beide doktoren tot elkaar te brengeno 

De heer YSSELSTYN gelooft ook n.j_et clat dit gemakkelyk zal Z· j< 

Spreker heeft met zyn colle:ga-Wetboude :rs dr::?.en indruk ook ge!~re ~1e, 
in de bewuste conferentie en spreker bet:reu:r: t het dat Regenten 
hterby niet tegenwoordig waren. Ieder ui tste 1 betreurt spreker en ·. 
geen nieuwe gezichtsounten geven. De n1euvve Regent kykt toch feite 
weer,zy het ook gedeeltelyk>door den bril van degenen die herp moe~. 
inlichten. z. Lis de oplossing \.,Ty gemakkelyk, maar het schynt of v.:: 
een andere zyde onwil bestaat. 

De heer KNUTTEL zegt dat doktoren elkande r de hand moetan ge. 
ven en alles wat gebreurd is ter zyde· moeten stellenuDit zullen en 
moeten zy doen in het belang van den bloei van het ziekenhuis~De 
eebe moet niet boven den ander.e staan. 

De VOORZITTER memo:r:eert een ~;ez.egd.e van den he er Steffelaar 
nwanneer ik een g:!.'i..ef tegen iemand heb,da.n vergeef :L k hem dat zyn 
geheele leven n .ietn o . 

De hee:t KNUTTEL stelt voor een onpa:' tydige de kweGtte te latP., 
oplosson. 

De VOOZITTER is gaarne bere~.J.d zyn med.ewe::::·king hi e rt ;)e te ve:_· 
leenen. 

De heer KNU'i'TEL mer-kt na eenige ëliscussie nog op cl8,t deze 
persoon niet te voren mag worden ingelicht of ruggesprao.k mG.g hol.l· 
den.Beide doktoren moeten bovend.1.en met dezè oploss-:1.ng accoc ::-è!. ga.?::, 

Na een.:i .. ge d.i.scussie wordt deze dtscussie thans beë:Lfurhgd, nn. d.r' 
nogmaals op spoed in de afdoening is aangedrongen. 

College van Regenten 
van Iterson-Ziekenhui.s. 

Onderwerp: 
Regeltng de~ opname van 

Chir. patienten. 
-------------------------

l bylage. 

De Gemeente-Secretarj.s, 
(get.)G.J~J.Pot. · 

GOUDA, 12 September 1921. 

A:?,n 
Burgemeester en Wethouders 

'Vï3.n G o n d. a~ 

Edelachtbare Heeren, 

Wy hebben de eer U hierbyte beriGhten,dat by ons na ernstJ~ 
overweging, unaniem bezwaar besto,e. t -~e gen he-t van U-.vc~ntwege geop
perde denkbaeld, om het verschil tusschen è.en Gen,_:.esheeJ.'-cb..recteu.r~ 

en den Heelkundige van het van I ters o:n ~;:)_<:;J kenbt1 i s c:mtren t de cp· 
nenüng van chir. pa tien ten. la:m.gs den weg va.n a,J:>bt ·t:;:a.ge te doen be
slissen. 

Het geven van een beslissing in geval v a n geschil behoort o . 
tot de JGaak van. He genten. Het bewilli.gen 1;J een scheidsrechterly ~::-· 
uitspraak zou, naar wy overtuigd z yn., ons gezag tegenover het pe:t·s. 
neel van het Zj.ekenhuis onherstelbae,:r fnuiken, en een bron op1e 'J,;. 
ren van nieuwe moe ilyk.hecl.en. Hier toe moe;en wy- hie t rr.ede'N8l'ke.r.l. 

Wel zyn wy bereid gevonden, omt:ren't bet door on~ j.ngenomz:':o. 
standpunt,het oordeel van een onpartydig d.eskundige ' te vragen Pr ; 

daar toe 



2f. 
daartoa hebbcm vvy ons in de c t;r s t e plaats gewend tot den Voorzit
t e r Vêl.n het College van Regen·j sn va.n h::lt gemec:m -t e -zi ek<.:mhuis t e 
Utr e cht,den hee~ Dr,C.Ro;rl:i8erna ,0.ire c+,eur- 'Ja.n 1 s Ryks Munt aldaar. 
Genoemde he er, die D"· ken:n:i.sne rüng ~n.n è.e quest:Le t e n volle ons 
standpunt dee lde, wa. r> e ogtR:: ~;·nn me sn:~ng da 1:; j_n een geval als het . 

onderhavige ,advies moest wo~dsn gegaven)door iemand di e op_he t g 
bied van het ziekenhuiswezen Els a.ut;o::: i.t :d.;:,; kan gelden en hJ. e rtot· 
werd door hem geb:oemd de heer :80{"Soha, Geneesheer-directeur van L 
Gemeente ~~:. j_ e kenhuis -Ge Utr ech i. !u ve:::-band met den door Uw Col l egt:; 
geui ten we nsch, dat geen Di:-e c ·en:r: v·an een ziekenhuis in de zaak / 
mengd zou .wo:!':'den,hebhen wy ge e. n gevolg gegeven aan den raad van 
den heer j)r.Hoytsema en r:ï.c;bt t nn wy ons in plaats da.arvan en ondt 
overle ggi.ng vo..n een cop:ie Vé.m he t be?.Jwaarr-Jchi· ift van de n heer StE: 
felaar en va.n de wee:~1eggJ_:o. g an den heer Cleynder:t, né\,der tot de ;:. 
voorzitte r van He genten vs,n. hEt Zi.ekenb.uis te Durd:re cht · den hee77 
Me. Dr. j"• Wytema ; die zyn z:Lenswyze kenbaar maakt in een sch:r.yven, 
waarvan wy afschrift hierby voAgen. . 

Aan dit suhryven bc?.bben wy ni e-+jo t oe te 7oAgen. Wy spre}ten avE
wel de hoop uit, dat Uw Colle ge door kennisnem:t.ng van den inhoud: 
overtuigd zal worden, dat wy :i.r_ deze ques:iL~.e een volkomen juist 
Eitandpunt hebben ingen!D:men en ds,t de re geJ.:i..ng dezer interne aange-
legenheid verder aan ons Co llege kan wordc;n overgelaten._ . . 

Regenten ~,-e.n he-t van I terson~Zlekcmhm ; · 
(ge -t.)D/Ho0gendyk?wn çVoorzitter. 

11 ~. v. d~ Werf. Se ere ·tar is 
... -------------------.. --------~---------·-----··· ... ----···-··· ·- - ----------------------

r~ o~!-' à.:re eh t, 2 Augustus 1921. 

De le-;zi:-:1g van he t adre s vc.,n rll?n b8elkund:i.ge a.an Uw z; j_ekenhuis 
dee d aanvankelyk de gedachte 1 y my :.-: yzen ~ üat het gesoh1l_, dat hem e ' 
den geneeshee:<:~·è.i:recte1.1.r ve rdee ld houdt, va~n zeer ondergeschikt '):?e
lang is. Immero, de •n:.·a,:J..g oÎ een verzoek or-:. opneming '!an een patient 
door den heelkuncHge a .. l dan nie t: _P.er·sc;or:::.lY.~ a ::m den geneesheer-di
recteur meet worden o•.:·e:rgebraoht, sch:'nt vc..n wr-.Jin.ig impo:ctantie. 

Z:j. t e eh ter de zaak n:i.e t d~.epe:.::'( De t oe li ol1:~5.ng " door den hee 1-·
kundige gegeven in zyn adTes aan B,:t:r? gemeester ev. Wethouders,zou d..a:; 
doe n v e :rP.Joeden.Als dB;t juis t iR,brengt het a.ls vanzelf tot de v:raél. 
welke j_s Jn Uw Ziekenhuis de positie Yan den geneesheer-directeur 1 
wellee d:lG . van den heeH:undi ge , vvelke is hun bf:LLC~E;:r VGrh oud j.ng t e n 
opzicrd;R v~;~.n he t Ziekenhuis?De :reglementen en instruct:îën: die ge 
overlegde t, ge·~:e :n daat:o:-nt:r.-ent licht<~ 

·De genoesheer-di:r e ote ur. is het hoofd van de inrj. cht:i.ng, belast. 
met cJe da.e;e1yksche leisliEg van cleï.'. geheelen d::..enst, onder gezag en 
toezj_cht van :regenten {a.:r.t.23 reglement).Hy ~.s de chef va.n. al h8 t 
aan de i nri cht i ng v e rbondón .persone e 1 (art.24). Tot dat personeel 
behoort; de hee l kundj.ge, aan wie~:1 de behan de limg j_n he t ziekenhuis 
is opgedragen 1mn alle lyd.ers met chirurgis che e n gYnaecoJ.ogische 
afwykingen en~. (art.l instruct ie heelkunAige) .Hy is ve rantwoorde
ly~ vooJ: den toe stand va,n de o:pe r r.~ tj_ekamer en al wat aan de opera>· 
·tien annex is. Evenzeer is hy v e rantwoor delyk voor de v e rpleging 
van z yne patiënten. Heeft hy da,a.rover ie ts op of aan te merk:m, dan . 
heeft hy zich te wanden tot de 1 ge neesheeT·u·direoteur (art.2 e n 3 
der zelfde ins tructj_e) . Zyne po .3i t:i. e 4.9 ~~n z.yne instructie ornschre-.'-', 
ven, is ge hee l ove re enkomstig de~ Aanvull i ng va n het rapport van Dr . 
Wortman,waar ik o .a. lee.s~ . . 
!' He t optreden van den chiru:r.g :.n he t Ziekenhuis is dus,zoowel wa t 
"plaats als handè ling betreft , beperkt." 
Bn even te voren :· 
11 Zyn W'"'rkge'o-ied ;s de opera' .. ie lr "'" ""' r '"11 rle P'~ ·;J.''J~cr ·ic:,..,h E"' a fd-_,e l ; n l"l' v ..1.. ..._ v .# .,.,..~~ ....... \:; ... v ... . \..:. J 1-l .... ~ •• ~ ...... . ó ·· ·"':J'··~··.,,.... ...... -c_..., o .. ~ 5-~ 

maar él, __ leen in de ope:ratie-ka.me r· ~ . s hy l1ee.r. en me e stGj~." 
Ove r de opnerrüng Vi?J.n pa.tûinten b 2s l i 8 t cte ge ne t"shee:r.~--di.rect e·'-'- .. 

(art.5 van diens instructie) . :!.oo is h e ·~ ook ~.n het z-iekenhuis al·· 
hi e r, vraarvan ik Voorz 1tter va n Regen t en ben. De heeJ.kuncUge ontken·; .. 
het nj_et; in zyn ac'lr es zegt h y oDa.: 11 D0ze a.a.!l"'n :·age n wo:::·den den ge·
neesheer- dire cteu:r overgebraoh :, die z~ be8}.i.s s_;\ng aan genoemd hu .. 
r eau kenbaar maakt. " 

Wa:e: .hee ft nu de chirurg t e · doer.. ten opz :i.chte van de opnem i N; 
van pa ti en ten ?Ni e t andere dan e e ne aanvi·a.a.g die berus-t op zyne mt=; ,· 
ning, dat z i e kenhuisverpleging r.oodig, ±·esp. ge wens cht ia. Die meenj_ï>' 

_doet_ 
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do öt hy den geneeshacr-dirèct;-;u:r hanneru<Zfiln tk zou zoover willem 
gE..an: dat de h e-:; lkundige, tenaanZiAr1 van clen aanvraag om opneming 
zi.ch in ntets onderscheidt,1ro.n aJ.:;_e a.YJ.d.ere medici,zoowel uit d<:: 
pl.:...:.ts zelf als u5 t de omge,•:;.n. g~ . . 

Het is hj_e:r. r1 :"~.e t anàà:rs . Wy hAbben aan het zidkenhu~s verbo ~ 
den, b -a halve de chirurg~ een -~ö:n tgenoloog .• e r:;: n ooghee lkundJ.~e, een __ 
n eus-,keel- en oorspeciali st.Ex is geen sprake van,dat d1-a a~le . 
z i eh met de op:e.em:tng van een b.u~:,ne:r paJc:i.ënten anders z, ouden. 1nL: . 
ten dan door een aan'Tre,ag to·t; don geneesheer···d:l.re oteur te :t·1 ebt-:. 
c. q. de aanvraag toe te J:i. chten. . 

Als nu een aanvraag om opneming van wien dan ook uJ.tgaande 
ii:komt,heeft de g~_I?ceeshee r -- · dL;::_eci: . .'teuJ? n8, te gaan h e t aantal ~rye_. 
of we l vrykomende bedden; de arbc :i.dspre s ·t;o.. tie van het opera t~epG · 
sone e l; O.e!ill beschi kbar en. tyd, in verband met de vrye dagen van he · 
personeel(zie adres •:an den he elkunä.ige).Maa~c de chirurg heeft 
daar niets mee noodi~.Zoo min als iedere andere medious,die eenf 
aanvraag om opneming doet. . . 

. Het zal dikwyls nood.ig zyn, d::;..t i:t.alvorens over een ?pnemJ..ng ·,_ · 
beslissen, de geneesheer-directeu.J:.' nader·e gegevens nood1g heeft, :: 
daarove r overle g gepleegd moet worden~met de n behandelenden ge
neeshe e r-aanvrage r.Daartoe schynt het my noodzakelyk,dat de aar. . 
vraag tot den geneesheer-directeur wordt gericht. Of dat persoon--~ 
~ ge schiBdt dan wel door een tusschenpersooon(administrateu:r ;: 

wien dan ook)doet m.Lnie ts ter zake.Hoofdzaak is dat de gend e ~:J· 
heer-directeur 4n de geJ.egenheid heeft l7J.ader ye overleggen, In d,') ·· 
regel is spoed daarby gewen scht:het tnvoegen van een schakel,zon· 
der dat daarYoor noodZaak bestaat, lyky my aan een goede behande..::. · 
ling Liet bei!orde:rlyk.En aan Uw zJ.ekenhuis zal toch ook wel het 
be l~ng der patiënten prevaleeren. 

Het wil my,op bovenstaar..de g:r:onden voorkomen,dat de h8elkun 
dige in zyn adres aan Burge metJs ter en Wethouders eene rege ling ., 
voorstaat,die zoolamg de tegenwoordige reglementen en instructie · 
geldende zyn, niet kan worden a::~.nva.ard , En. d.a·G hy .• in zyn verzoek, 
uitgaa t van etJn onjuiste opvatting ove1: clc 7 e rhou.d.ing tusschç' n 
den genees:J.ee:--dir e cteur en den hee lkundj.ge ·' z;ooals die op het 
oogentlik is. 

En naa,r myn overtuiging ook in d.e toekomst blyt,0en mo0t.Zy 
he t met aarzeling - waa.r een zoo by ui tst:.:;k deskundige als de hee~ 
Wortman zyn oordeo l omanwonde n heeft kenbaar geme1ç.kt- meçn ik te 
moeten ontréi.de n j.n de bestaande verb.oud:tng w:··zig5.ng te brengen. 
~..§~'9: zyvera.r:.twoordelyk voor het gehee1e behee:ç; dJ.e ve::antwoorà.ely;", 
be id word.e niet ove r meerderen verdeeld~ Ges0hledt dit laatste, dil.J. 
is ten sloJiite niemand verantwoordelyk en neemt ni emand die maat:.:- r, 
gelen, die voor een goeden gang ·:,;an zaken noof\.z.ake lyk zyn. 

In ons zi e kenhuis is ook de geneesheer- directeur de ui tsluJ. 
tend v e rantwoorde lyke; wy bevinden onà da . .ar wel by. De geneesheer·"' 
dir e cteur is de autOJ~j. tei t, die met ~oorbygang van alle anderen, 

aan het zie kenhuj.s verbonden pe:r:-sonen,met :cegenten in aa.nrak.ing 
komt,de ve rgaderingen van rege nten bywoont.Alles wat regenten he ~ 
ben te b epalen ten aanz:Le n van be t ziekenhuis en het personeel, 
gaat door den geeesheer-directeur. 

Ik heb in het vorenstaande U myn opvatting ~egeven ove r den 
zakelyke n kant van de kwestie.Heb daarby het persoonlyk element 
dat misschien onder de veelheid van zakelyke argumenten verborgeJ ' 
ligt,buiten beschouwing geJ.a.ten~Ik ken dat element niet beoordçr
len,aangezien ik personen noch toestanden ken.Daarom acht ik be~ 
spreking met de betrokkene medici ook onnoo~ig. 

Maar wel moet het my uit de pen, dat ik personen van de on t. 
wikkelimg,en de maatschappe lyke positie als de b e trokke nen te 
hoog acht, dan dat ik hen zou veT-denken, van persoor:lyk krakee l, 
waar '!Jy tenslotte z oowe 1 het ziekenhuis als de pa . .tië~1 ten, aJ.zoo dG 
gemeenschap, schade lyden. · . 

De stukken gaan hierby terug. /. 
Zge t. ) Wytemé / 

I -------------------------------------------------- .. - .. -------------------·-
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On de rwe lDP: 
V0rhouding tusschen de è:.;k·
toren in het van ItarsoL~ 

· Ziekenhuis" 

Gouda,l Oct-ber 1982. 

Uit Uw schryven van ._2 dezeJ~ is ons ge"b leke n, dl.at by Uw Co::. 
lege overwe gend be zwaar be staat. b.e t gaschil tusschen den genee (:::
heer--directeu.r en den hee ·.kl .. nö.ige in l.hv Ziekenhuis langs den we :; 
der arbi trag~ t e doen b e s l i fse n , · 

Zonde:r Yerder op de JJ. ir.t .. oud VéW. iTvï schryven en de b e ste.arrc• .. 
kwe s t:i.e in te ga.a.n, hebben w. d~ eer U op ·r_; p merken, dat het geen ;,: 
zins in onze bedoeling he L-; ft gelege n cle Hopname~kwestj.e 11 lang::. 
arbitralen weg te doen u itma ken. 

. In onze vergader:i.nl2' :Ls de meening geui.t-en deze :meening i :s 
. '.. 

0 
' ll .... . ' ~· door ons na ryp overleg in een wensch.,. to·.:; Uw Co .. ege ve r:t.Cill~ e!;. " 

overgezet- dat, ~-ndien door· een hcogstn.and persoon eens ernstig · ~" 
de beide 9-oktoren werd gesproken,hen gew·ez e n werd op dem zoowel 
voor pa tienten als ins te llimg onhoudbare D toestand; welke door d.f 
t egenwoordige verhoudingen -die ree ds naar alle zyden, tot schade 
van het Ziekenhuis,ruchtbaar zyn geworden- is geschapen,zy als 
ernstige,beschaafde,ontwikkelde mannen zouden inzien,dat zy .• te.r 
wille van de gemeenschap in r1et alge.meen. en voo-:: hunne pati ent en 
·en de aan hunne zorgen toev er trouwde :nstelling in het byzwnder, 
hunne kwesties di0 o.i. tn v;le opzichten OI!tstaan zyn door het 
tege n elkander botsen van t wt3e ·alles7. i.n s verschille nde karakters, 
ter:ë1yde moeten stelle n en .::n. .ll'l_~.Q.e :cz_yd_~ GY0:r l ef::, da. tge ::::te moeten 
trachten te behartigen wat n~ e t steeds langs regleme ntairen weg 
is pp te ~ossen. 

Geene uitspraak van d0n arbiter dJJ.E.;_,sle chts het i .n gemoede 
spreken van den hoogstaanden d.urè.e!l persoon, wi er;~ naaJp en daden 
respect afdwingen:met twee door ons Oo:lle. t3e de een ~oovve l als de 
ander hooggewaardeerde gemcente-arubtenaren . 

. Wy zten in een de:rgelyktl oplossing geen :i.ngTypen in de :taak 
van Uw College te ;~ninde:r waar het verzoek aan de n tot medewerlc.L:1.g 
uit te nooà.igen pe rsoon van U z.al uitgaan.Het moe t o.Ld.an ook 
ni e t gaan om de beslissing er cplosoing van d.oJ~re fei"Gelykhede n , 
Innerlyk moaten de beide doktoren door deze bemiddelj.ng erVE\.!1 
overtuigd word.en,dat .. zy den bloei van ons en hun Ziekenhuj.s,re sJi . 
de belë'.mg.:m der patienten het beste bevorderen door a.ls hoogst.aan 
de mannen der wetenschap,ni et langs de uiteraar~ harde en afg8me
te~ lynen van reglemantair en voo~schriften,maar met waardeering 
van elkanders meening en ir c:nderling Oiierleg samen te we:rken. 

Wy vertrouwen dat Uw Col1ege thans gecme bezwaren zal hebbe n 
op deze wyze ook tot de door U vurig gewenscht8 oplossing deze f 
netèlige kwestie te komen en z ien wy Uw antwoord,waarby wy zeer 
op spoed aa.Yldrj.ngen, gaarne te gemoet, 

Colläge van Regenten van 
Iterson-Ziekenhuis. 

Onderwerp: 
Kwestie-do~toren. 

Burgeme~ster en Wethouders van Gouda, 
(get .. )U1oo JoMys 

de 8ecn:J t ar:i.s. 
( ~ ~. ·;· (' J"- .,.. -. ~ gtJ u. .... .. " J • .t'O v 

GoucV::l , 17 October 1921. 

~\AN 
Burgemeester en We thoude rs. 

Edelachtbare He E:Jren, 

Uw brief van l dezer kwam in ons beztt., waar'Joor or..zen dar.k .. 
Wy veroorloven ons daarop het volgende te antwoorden: 

Uw ~College stelt ons voor ~ 1 e er. hoogstaand persoona 1.üt te nood}.f:E: · 
eene met de heeren doktoren t e komen prate nlom op die manier t e 
trachte n een verzoening tot stand te brengen. 

Wy herinneren U aan het verzoek,door Dr.Steffelaar tot Uw c . 
lege gericht,waarin hy Uwe medewerking inriep om te komen tot e s . . 

and.e r ~--



andere regeling in de opname der chirurgische patiënten. 31 
Dr. Staffelaar meende, dat de opname moest geschieden via de r· 

boekhouder,en heeft zelfs beweerd dat bergens ter wereld "een 
regeling bestond,zooals te Gouda11 .0ns College Leeft te dezer za'· 
afwyzend advias ui Ggebracht,dat op goede gronden berustten.Than• 
beweert U dat het geschil eigenlyk niet loopt over de wyze van v_ 
name der chirurgische patiëntenjdoch zyn oor~aak vindt in het te· 
genelkaar botsen van twee verschillende :§:arakte:rs. 11 

· Dit laatste hebben wy steeds beweerd,en het verhemgt ons d~ : 
Uw College er thans oo~ zoo over denkt.Wy kunnen echter niet ge 

looven dat een hoogstaand. man hierin eenige verandering zal ku:.. · 
nen brengen, omclé..'tt c\e he e r Ste ffelaar steeds getoond heeft,agso
luut onvatbfl.ar t e zyh voor een gemoedelyk woord. 

Wy hebben heeren dektoren meermalGn gewezen op minder ge~. 
wenschte toestanden, dietengevolge kunnen sle chte verhçmding kur: ' 

nen ontstaan. 
· Dr. Steffelaar heeft ons echter in het laatste onderhoud, da. ·. 

ongeveer 2-à- maand gelelfien heeft pJ.aats gehad,hierop geantwoord; 
"dat hy van slechte gevolgen nog ;üe ts had gemerkt,integendee1, 
dat het publiek en Goudsche doktoren,hoe langer hoe meer,voor 
het Ziekenhuis gingen gevoelen. 11 

. Voor. 't College van Regenten heeft Dr. Steffelaar niet het 
minste resoect.Blykbaar staat ons College naar de zienswyze van 
den heer Ste~felaar niet hoog genoeg)ZEd.op zyn plicht te wyzen. 
Dat Dr.Steffelaar er zoo over denkt,laat ons persoonlyk koud, 
doch· in het belang van het ziekenhuis, waarin de orde gehandgaafd 
moet blyven, kunnen en mogen wy een dergelyk optreden niet dulden . 
en wy bet~en~andan ook,dat wy in deze kwestie het college van 
BurgeniDater en Wethouders nie t aan onze zyde vinden. 

Wy meenden te mogen verwachten~ dat wy in een geval als hier 
aanwezig op · den steun van Burgemeester en Wethouders zouden moge:J 
rekenen. 

Dat is helaas niet he-t gevaL 
Hier is een ambtenaar,die zich n :t et. wensebt te houden aan 

instructies, in . e lt geval ze tracht te on·bá.uiken, zyn directie vry
wel negeert, het college van Regenten zonde r bewys, te] !:' kens be
schuldigt van pa rtydigheid en meer,en zich naar beroept op Bur
gernester en Wethouders~ 

Burgemeester en Wethoude rs staan,na verkregen inlichtingen , 
niet achter Regenten, doch schynen i.n te stemmen me·i.; de meening 
van Dr.Ste ffelaa:r,dat regenten niet voor hunne taak be:rekend zyn 

Wy zyn ook eenstemmig tot de conclusie gekomen,dat wy tot 
ons leedwezen aan Uwen wensch niet kunnen voldoen en geven U in 
overweging aan de. heer Steffela a r te antwoorden, áiat zyn verzoe k 
om wyz:i,ging in de 1' opna.me-regeling11 niet voor inwilliging vat
baar is. 

Kunt U zich hiermede niet vereenigen, dan geven wy Uw Col.le ·· 
ge in overwegi.ng, aan den Gemeenteraad voor te stellen ons van om .. 
ze functie 1s te.ontheffen,wegens ongeschiktheid. 

Het College van Regenten voornoe~d, 
~get.)~lbo J"Mys,Voorzitter. 

" E.v. d. Werf, Secretaris. --------------------------·-------------------------------------------- --
GENEESREEREN VAN ITERSON ZIEKENHUIS. 

Vergaddring van Burgemeester en Wethouders 25 O~tober 1921. 

Schryven van Regenten van het van Iterson Ziekenhuis dd.17 Octç.. 
ber 1921 (dossi e r no.l4-9). 

De heer HOFFMAN zegt dat hem by onderz.oek gebleken ià, dat 
de geneesheer-direteur l e iding moet geven. Is de v e rhouding tus· 
schen chirurg en geneesheer-directeur elders oYeral goed of vr y 
goed,hier is zy slecht. 

Ee heer YSSELSTYN begrypt de conclusie van regenten niet ~ 
Een College gaat in zoo 'n geval weg of :ne t blyft. Nimmer laat me·: 
dit aan een ander college ove~ a 

De heer H6FFMAN zegt dat een nieuw College te toestand wel 
licht nog slechter naakt. 

De VOORZITTER merkt op dat het ziekenhuis momenteel goed 
gaat,dank zy de werk~aamheden van bei de doktoren. 

· De heeren YSSELSTYN en KNUTTEL zyn van meening dat dit he t 
meest 



meclst is te dabken aan den heer Steffelaar. 32 

De haex HOFFMAN bastry dit dit. 
De heer l"Aif GALElJ zeg- j dat z, i. de hee r ~teffe l~ar een hoc g i 

bekwaam ma,n is en ïTab rype :~ e;.J. leeftyd ale Dr.C .l.eyndert.Deze ho1: · 
daä.r evenwel niet genoeg r l3 kening mede. Spreker acht dit zeer OL 
Vorstanctig en betreurt dit De geneeshee r-directeur heeft evenwe 
niet de minste tact en dit alles by elkaä.r genomen geeft aanlei 
ding tot strubbelinge n. 

Algemeen is men van oordee l dat de he er Steffelaar een la . 
tig karakter heeft,maa.r Dr Cleyndert te veel sta.at op zyn inst:r. 
tie. . . 

De VOORZITTER ste l ·0 roo r dat he t College eens spreekt met 
Regenten, zonder da+, de dokï:; oren hierby aanwezmg zyn. 

Hi ermede kunnen de andere leden z i eh evenwe 1 ni et vere en) 
De heer YSSELSTYN wil opname 7an patiënten via den alfiminf . 

trateur en wyst op Dordrecht. 
De heer KNUTTEL vreen t ciat vanne er dit opgelost is er mor g·~ 

weer wat anders zal zyn, 
Hierna ontspimt z i ch een c:...mpe l e discussie over verschillen 

de klachten,zoowel omtrent Di recteur als Dir ectrice en wordt bie 
by op den voorgrond ges t ell dat deze zich niet verhemgen mogen i 
de sympathie der pö.tidnt eE 

Deheer YGSELSTYN ste : t voor aan he t verzoek van den heer 
STEFFELAAR inzake de opname van patiënten te voldoen, 

De BURGEMEESTER merk'j op dat dit in flagranten stryd zou 
zyn met de reglementen Vö.n het huis, 

Hierna wordt beslo ten dat he t schry•ïen van den Burgemeesye:' 
van Dordrecht met bylage n~~a r by de l eden van het College zal 
ei reulee ren. 

De Secretaris, 
(get.) G,'J/J.Pot .. . 

Voor afschrift conform, 
de Secretaris van Gouda, 

G. J . J. POT. 


