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De ze kwestie is oorspronkel~k te splitsen in 3 verschiller de deel en, ëh~hoëwel samenhangende, ieder een afzonderlijke behar.
deling eisahen en verband houden met terzake door leden van den
Raad ingediende moties.Tenslotte is hieraan nog vast te koppelez..
het vraagstuk van het a_!_M!!l~§_D_ financiei?1_:Q§!!_~e_!: en de ornzettinE;
der ins telling in een gemeentebedriJf. Achtereenvolgens zal word 6·__,
gemerror a ard wat hieromtrent is voorgevallen.
VERPLEGINGSTARlEVEN IN HET VAN ITERSON ZIEKENHUIS.
In.de- Raadsvergaërering dd.2l November 1921 (zie pag.2:30 e. ·~.
van het anal ytisch raadsverslag van dat jaar) werd door de hesren Kolijn,Koemans,van der Brug en Muijlwijk een motie ingediend
van den volgenden inhoud:
"De Raad van oordeel dat de tarieven voor de verpleging in
he t van I tersen-Ziekenhuis zooveel mogelijk moeten benaderen den
kostprijs spreekt uit dat de thans geldende tarieven hiermede in
overeenstemming dienen te worden gebracht en noodigt mitsdien h e
College van Burgemeest er en Wethouders uit,hiertoe maatregelen
te nemen in overleg met het College van Regenten van het van It e
son-6iek enhuis."
. Deze motie werd na eenige discuss6e zonder h.s.door den
daad aangenomen.
dd.30 November d.a.v.noodigden Burgemeester en Wethouders
onder toezending van een afschrift dier motie,Regenten van het
van Iter son-6iekenhuis uit hunne meening omtrent een en ander te
doen kennen.Op 5 Januari à, a.v.was nog _geen ·a ntwoord van Regente:
ontvangen en noodi gden Burgemeester en Wethouders dat College
nogmaals uit advies te willen geven,dan wel de redenen te willen
mededealen welke dat verhinderen.
.
Bij schrijv en van 7 Januari 1922 deelden Regenten vervolgens
mede:
_
"Dat de thans geldende tarieven op 31 December 19 21 een j au·
gesJolden hadden;
dat om advies uit te brengen over de wenschel~kheid . van - ve r
andering dezer tarieven,z~ moeten worden beschouwd in verband me
den kostp r~s per v erpleegdag in 1921;
·
dat deze kostp~~s per verpleegdag pad kan bepaald worden al
alle rekeningen over 1921 ingekomen zijn en het totaal der .e xplo:i..
tatie ·-uitgaven dus bekend is;
dat de rekeningen over December 1921 in den loop van de
maand Januari 1922 binnen komen;
dat einde van Januari 1922 het ons dus pas mogelijk zal zijn
U advies uit te bDengen,over de wensohelijkheid van ve~andering
j_n de tarieven;
dat wij zoodra bov enstaande gegevens in ons bezit zijn, U nadere mededeelingen doen geworden omtrent d"eze zaak."
Den 17 Januari d. a.. v. stelden Burgeme-ester en Wethouders
den Raad hiermede in kennis onder mededeeling tevens,dat -zoodra.
de benoodigde gegevens z~n verkregen- aan 's Raads verlangen zm1
worden gevolg gegeven. ·
Zoowel de .bespreking1m in de geheime Raadszitting van 21 Fe ·
bruari 1922 als het nog steeds niet in het bezit van BurgemeestE:JJ
en Wethouders zijn van de verlangde en benoodigde ~nlichtingen in ·
zake de verplegingstarieven, waren oorzaak dat dit College op 2
1v1aart 19 22 aan het Ooll ege van Regenten toezond een drietal vra~·
genl~sten.
.
Deze vragenl~sten beoogden inlichtingen te verkr~gen:
lo.omtrent den omvang 1 de kosten en de tarieven der laboratoriumonderzoekingen;
2o.idem betreffende de hoogtezon en het Röntgenapparaat ; .
3o.inzake de opname en de verplegin~ van patiënten vonr rekening
van de Rijksverzekeringsbank of van Raden van Arbeid.
.
Op 9 ~ aart d.a.v.mooht het College deze vragenlijsten heant ··
·
woord

I.

2.
woord van bat Ooll.ege van Regentea terug ontvangen (zie bijlager.
no s. l, 2 en 3).
.
.
De v ers';r ek te inl i chtingen waren evenwel van d1en aard,dat
Burgerneestar en Wa t houjars ~ ~ s ch~~ven van ~l Maart 1922 zich
op1!j e1:tw to t ltPg e·'1.:: ;sn wE?nèidei.1 t er verkrijging van nadere gegevens ·
B ~ s ch7~ven van 6 :uli d. a. v-w~rd en deze nadere gegevens
Ver s tJ.• ek t ( z\ e b ~j) . ag e D i.lOs.4,S e':l O J•
Wat

h1~tt ~u

uit dez e

~ nJ . ic~tin gsRta ten?

:t:r't d o a :.Jer ee:r•s t:. o p:a.Sl.tn èac cl e ·ooekhoudiz:g van .. de ~.nri!i!h
t ~r p; n.:i e t ·.'looèiani. g i s i!, B Spe u~.ftceerè.,dat overz1chtel1Jk ZIJD ge- ,
maak t ~a k o Gt en ~le i e i er ~elan g r~k ond erdeel der inrichting me~
Ziuh b::"e!.:6t 8~-: d·lls ooL ui e t ka.n wurden nagegaan of de vastge st e.i.
de ta ri e~;en !ve rgo & c1 iü ~ e:n /o p een ;Juist 'bedrag zijn bepaald ; ten
t ~ eede,èat h e ~ wen s c ~e~ijk is ~at spe ciale tarieven en v ergoedingen ,ni et :i.~ C'.e ve:;:--orde.lj ng tot vaststelling van de voorwaarden
vo or de op~'lerDJ.ng en verpl egihg va:1 pat i ër.. ten vastgelegd, worden
onder~orp en

asn d e gaa i keu r ing van Burg ernees ter en Wethouders;
t en d era.e:·: dat v oor d e ) pna:ne van pa.tlê~1t.en opgenomen voor rekening van de .Rade:.:1 va.n Arbeid teg en een J.ager tarief dan de gemiddeld e kostprys per iag is,ge en e~[ e le reden bestaat,te minder
nog wam'J.eer él.eze pat iën t en afk omstig zijn v an and ere Raden van
Arbeid dan den Goudsch an;ten vierde,dat b~ de berek ening van ~en
k ostp r~s geen rekening is gehouden met de niet op de Ziekenhul~
begrootircg voorkomxande ui t g av eri v an r ente en aflossing ( afschriJVjug), waarmede uit comne rcieel oogpunt toch zeer zek er r ekening
h ad moaten ,vorden geho J.den; ten vijfde, dat een goed financie el en
commerl:~) eel. ht;b e er v an het Zi ekenhuis eisebt een gans ch anderen .
op z e t van dat 1e~eer e . d a t daaruit in de allereerste plaat s
voort 7loeien n adere ta~ i e f s b e o~feringen, waarb~ uiteraard ni e t
1.ü t:..gE\~ ~'1éH1 mag worden Yc1n he.t _standpunt dat alle uitgaven door de
op'ur t=m gR t der tari even moeten wo rden gedekt, waar deze toch naar.
r e eh:. EJ n bilJ.ijkhei d., -l"' •:Jkening houdende met ingezetenen en ni e tiugeze·::.ane:l en de fi n an cieele draagkracht der gemeente- moe t en
worden vastgestel d.
II.B E~W EiY; l:i~~ A88TSTENT -GENEESHEER.

-i:ti--cfe .Rá.ad-s::ergad~~r ing van 21 November 1921 stelde dîe heer
v an de ·~· W2.:i:l '~ <le '\roJ.g 9n d e motie voor:
" De Ha<..,d ~H~l oo'!:"'de el.,da t Regenten van het Van Iterson Ziekenhuis
geen T·ec.ht l1ebb9n om . ·rmi t en den Raad om, een assistent-geneesheer·
t.e beno eme::1, ep:r.eekt. aJ. :3 z ijne rneenj.ng uit, dat vergoeding of sala.:..
ris ü1 vmll\:e;:l vorm oo1{ 1 niet aan dezen uitbetaald mag word en, uit
d e kas der g emeerJ'L.e. "
Ook de3e mo ti e we "d na discussme z.h.s.aangenomen (zie a.nal y ti snh raad s ver::3l ag V Em 19 21 pag. 230 e. v, ) •
B~ schr~v e n van 2 ~ Nov emb er d .a. v. zond en Burgemees t er en
Wethoud ers afschrift d l3 Ze r mo tie aan .Regenten lZan het Van Iterson-Zlekenhuis . iil e t v e r ~~oek hen terzak e te willen inforrn eeren .
De heer van der Want stelde vervolg eiD.s inde vergad ering v an
d en Raad van 28 . Novemb e r 1921 een ni eu we motie voor,luidende:
11
De Raad spreekt a:ls zijn ui t.drukke lijke meening ui t,dat zonder
dat de Raad daarin i s f, ekend en zonder dat de Raad een besluit
l!eeft genornen,aan he t Van Iters on- Zi ekenbuis geen dokter door
wi en ook mag worden benoemd,onverscbillig · wi e het salaris bepaalt."(zie anal y tisch raadsverslag van 192 l,pag.244 e.v.).
Ook deze motie i s door Burgeme es t e r en Wethouders,het College van Regenten to eg EtZ onden en wel bij schrijven van l De c embe r
d.a.v.
·
·
·
Naar aanl e i ding vsn d e toegezonden motie dd.2l No~ernber en
.
de verder e b eap reki n gen in den Raad gehouden,ontvingen Burgernee c
t er en We thoud ers van Regenten een drietal missives,dd. 28 Novem ·
b er, 2 en~ Deu ember · 1921 ( Zie b~lagen nos.7,8 en 9 ).
ue inho~d vsn d e z e missives bevredigden het College v an
Bur ge\l1e es ::.er eu We t :J.nuè .e r R ri e~ en bij schrijven van tn December
. 1921 we&dée he~ zi0n t c t aegenten o ~der rnededeeling dat, waar
geo:J.el:.en was, da 7, aan d F,ze moties nog geBn uitvoering was gegeve.1

:;.
onverwijlde opheffing ,~an de do0r den Raad :g ewraakten toestand
werd geêi soht e:r; dat eerst~ na ctl. e ophe:f f:l.ng, ernstig overwdlgen
zou lamnen worde:n het College van Rogenten een onderboud toe te
staan.
Regenten schreven daarop d~.B December 1921 het volgend~ : ·.
11 Naar aa;:lJ. ejdL:lg van Uwe mj_ssive à.d.7 December 192l,meenen WIJ _<> '.
moeten oonsta~ e eren,dat het in ons sohr~ven van 2 December 19 2 ~
op 6 December lD21 aar-gevraagde onderhoud met Burgerneester en
Wethouders ~oor Uw College is geweigerd,terw~l telefonisch door
den looo . ·.r31.1.rgeme.ester aan den heer Jor:·ge~hurger medegedeeld is r
geworden~dat het aangevraagde onderao~d nader zou worden toegestaan.
Wij meen en U te moeten -antwoorden, dat ons College bij het in·
genomen standpunt moet volharden tot tijd. en wijle U ons Colle~e
in de gelegenhejd gesteld z~tl t hebben, deze zaak mondeling toe te
lichten." ·
Vervolgens berichtten Regenten nog b~ missive dd.l2 Decmber
1981 1 de goede ontvangst der motie van de~ Want dd.28 Nove~ber t.
v.en deel~en tevens mede "dat de assistent-geneesheer Dr.Meursing,uit eigen beweging heden het Ziekenhuis heeft verlaten."
:6ie voorts de notulen der vertrouwe1ijke biJeenkomst van den
Raad dd.lO December 1921.
Den 13den December 1921 zonden Regenten aan den Raad en Bur
gemsester en Wethouders een rapport van Dr.H.P.Bossoha,Geneeshe~
Directeur van het Groote Ziekenhuis te Utrecht,betreffende de
noodzakel~kheid van aanstelling van een assistent-geneesheer,gevolgd door een rnededeeling,dd.21 December,inzake het aantal patiënten op dien datum(op de interne afdeeling 56;op de chirurgische 19,totaal 75) zie b~lage noelO.
. :
In de vergadering van den Raad van den 22 December 1921
stelde de heer Koemans de -volgende motie. voor:
n
De Raad dank brengende aan Burgemeester en Wethouders voor den
eisch d.er uitvoering der raadsbesluiten inzake de b _e noeming van
een assistent-geEeesheer van het van Iterso:m-L.iekenhuis;
Overwegenrl e dat genoemde beslui ten thans zijn uitgevoerd;
In aanmerklng hemende den aandrang van het College van Regenten om tot benoeming van een assistent-geneesheer over te gaa1..
Vsn oordeel dat,jndien de rnotie~en .voor die benoeming gegrond WOJ:'Clen bevonden) de patiënten van het Ziekenhuis van den
oogebblik~ el~ken toestand niet de ~1pe mogen worden;
· Noodigt Burgemeester en Wethouders uit die maatregelen te
nemen, welke er toe lnmnen leiden, om bij gebleken noodzakelijkheid
ten spoedigste tot benoeming van een assistent-geneesheer kan
worden overge~ aan."(~ie analytisch verslag l92lrpag.249 e.v.).
.
Nadien i8 niet meer door Regenten aangedrongen op het aanstellen van een a~siétent-geneesheer,alleen werd in het dd.26
April 1922 uitgebracht ja,arverslag over 1921 1 aan het slot, wat
~etreft het pel'soneel, verwezen "inzake de gevraagde hul n voor
geneesheer-directeur" naar het door Dr.Bosscha uitgebracht rapport,

III.VRIJE ARTSENKEUZE.
In de Raadsvergadering van den 2R December 1921 stelden de
hesren van der Want,Bokhoven,Knut t el en Ysselstijn de volgende
motie vàlor:
"De Raad der gemeente
.
Gouda,gelet op de door heeren Re~enten vaL
het van I terson-2iekenhuis naar voren gebrachte noodzakelijkheid
tot verlichting van de taak van den Geneesheer-Directeu~ door
aanstelling van een assistent-geneesheer;
Van oordeel dat de finanr.ieele toestand der gemeente van
dien aard is,dat verbeoging der uitgaven,indien eenigs?ins moge ...
lijk moet worden vermeden;
Niettemin erkennende dat è.e ,_.,ehandèling der patiënten s
daaronder niet mag J . ~den~
·
Meenende da~ ~nv~erihg van de vf~e artsenkeuze ~ot het beoogde doel zaJ lsiil.cï.t;n 1 zouder clai dac?.I'd0or de lasten der gemeent El
WOi"den bezwaard;
Noodigt

4.

Noodigt Burgemeester ea v:etl1ouders u:tt,de das.rtoe nood ]. ~:· ~
wiJzlg:i_nge~ en aanvullingen in de \Terordening op het ~an I ter::':
6:Le.Ke:nhuis, ten spoedigste aan den Raad ter vaststell1ng aan : f
bieden en ~aat over tot de orde van den dag."
.
.
~en voorstel tot dadel~ke behandeling werd door den Ra :~~
verworpen. (6ie analytisch raadsverslag v-an 192l,pag. 249 e.v_" '·
BUrgemeester en Wethouders stelden daarna een onder2l08l(
ln ten op zichte van dit vraagstuk en vroegen dd, 28 Deoembei"
19 21 inlichtingen aan :
·l,het Gemeentebestuur van Zwolle,
2. d.ei.1 Directeur van het st. Anto{üus Gasthuis te Utrecht,
3.de N.V.Emmakliniek te Utrecht,
.
4. h e t ·Bestuur van h et Diaconessen-Ziekenhuis te Amsterdam,
waaraan op 6 EJebruari 1922 nog werd toegevoegd het Bestuur vatl
het Wilhelmina-Zieken:'luis te Assen.
· Te~zelfder t~d zonden z~ de motie van der Waht c.s . ter k t; _
nisneming aan Regenten van het Zà:akenhuis met verzoek "Uwe me e ning mede te deel en en zagen hnj) daarbij tevens gaarne beantw
woord de vraag o~ -indien tot z.g.vr~e artsenkeuze wordt besl o ·
ten aanstelling van e tm as sis tent-geneesheer door Uw Oolle ge
alsnog noodzakel~ k wo . dt geoordeeld."
Den '1en Januari 1922 ontving het Gemeentebest~ur reeds
an t woo rd op de aan deg enten gedane vraag (zi e b~lage no . ll).
Met :a estuur der geneeskundige . vereeniging to·t bevorderin3
van het Ziekenhuiswezon in Nederland en ziJne Koloniën deed
eveneens dd.-1 Janua ri 1922 ook hare meening terzake kennen.
(zie b~lage no.l2).
Den 6en Jarruar i 1922 vro egen Burgemeester en Wethouders
inlJ.ohtinge:n aan Regenten i.nzake het aantal in 1921 verpleegd e
patiënten,enz.,welke inlichtingen 7 Januari d.a.v~werden verstrekt (zie b~lage no.l3).
.
·
Bij schrijven van 12 Januari 1921 stelden Burgemeester en
Wethouders de van Reg Enten ontvangen rapporten en het advies
der Ve rsaniging van Ziekenhuisverpleging inzake vrije artsebk euze in handen van d e navolgende ziekenhuisdireoteuren,m et
verzoek om advi ~s:
·
l.c.eneesheer-Direct em.r ~tedelijk Ziekenhuis te Schiedam;
2.Directeur-Geneeshee r van de Ned.Herv.Diaoonesseninrichting
te AIDs ter·dam;
3 .Geneesheer-Dir ect eur van het Antomius-Gasthuis te Utr echt;
4.Geneesheer-Direot eur N.V .. Emmakliniek te Utreont.
Op 16 Februari 1922 werd àe sub 1 en 4 genoemde Direct euren op spoed aangedrongen.
Achtereenvolgens kwamen deze rapporten binnen,behalve da~
van den Dir ecteur d er N.V.Emmakliniek,hetwelk ook nimmwr is
ontv·angen (z:l.e bijlagen nos.l4,15,16,17 en 18).
·
Su~ 3 genoemde Directeur raadt vr~e artsenkeuze zonder
mee r af'~
Sub l en 2 acht en deze mogelijk voor de patiënten le en 2e
klasse,niet vcor de zaalpatiënten.
De JLededeelingen van het Bes tuur van het Wilhelminaziekenhuis te Assen kunnen weg ens het groots verschil tusschen deze
ziekeninrichting en de alhier bestaande vr~wel buite~ beschouwing worden gelaten.
ALGEtv1EEN BliNANCIEEL BEHEER (opmerkingen rekening 1921).
Tenslotte z'ij nog op gemerkt dat de rekening van het Van
Iferson Ziekenhuis ov er het dienst~aar 1921 de Raadscommissie
met het onderzoek bela a t aanleiding heeft gegeven tot verschillende opmerkingen (zie b~lagen nos.l9 en 20).
Dl:t tapport werd n de raadsvergadering van 12 Sep tem},;~. er
j.l.behandeld (zie ana· ytisoh raadsverslag van 1922,pag.l 2~ e.,
Naast de gemaakte opmerkingen kwam de vraag naar voren of
het niet wenschel~k wa s het behe er dezer instelling in andere
banen te leiden en wel door het om · te vormen tot een gemeente-·
bedrij:f.'.
Tot dlilsverre is d nze ziekeninrichting gerangschikt ond er
de in8tellingen van we dadigheid als èedoeld in artik el 2à der
Armenwe t

5.
Armenwet en werd ook in dien geest gestuurd.
.
De vraag: is dit ziekenhuts werke J.l~k een 'instelling van ", f! !
dadigheld of is zij dit niet, ro.'a, w. is . -:zi} eene inrichting we.ll:tJ
armenverzorging voortdurend . ten doel :1Aeft; dan wel treedt d e
gemeente .hier op, als exploita~te van eene inrichting uoor ZiP ·
kenverpl eging, is waarsohijnlijl{ niet ongegrond . Wellicht kan e e:::
wjjze van beheer als te Schiedam plaats vindt; óVerweging ver d i enen ( gemengo.e oommissie -Burgemeester en Wethouder~,· Raad
e:.1 B Ul"' g erij).

-. . . ' . . . . . . . . .
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Gouda, 9 Maart 1922.
In antwoord op Uw schr ~ ven dd.2 Maart 1922 (no.l4-9,0nd e ~
werp: Exploitatie van r ·::. erson-Ziekenhuis) 1 hebben wij de eer U è ::;
drie ilijge·Ioegde stat en , zoo na'.lwkeurig mogelijk door ons in or 2;~:;
vergadering van 8 Ma a r , ingevuld 1 toe te zenden.
Het bevreemde on s , dat b~ Uwe vraagstelling aangaande e~
ploitatie de chirurgi s che afdeeling,geheel is over het hoof0
gezien.
Ran ens Regenten van het van
. te r son Ziekenhuis,
( w.g.) D.Hoogend~k, ·
w.v.
Aan
Lae ren Burgemeester en
' Jthouders van Gouda,

-- . ..

· ---· -~-==----------------------::::-;;;---=~:;:---

BiJlage I.
VAN IIEERSON-ZIEKENHUIS.
Labo r a toriurnonderzoekingen.
.
l.Vraag:Hoeveel labo r a ·oriumonderzoekingen geschiedden in 19 21 :
L ten behoev e an patiënten in h e t van Interson-Ziekenhuis opgenomen ;
l, Antwoord: In totaal l l589 onderzoekingen, waarvan. 1144 ten behoeve van in h e t Ziekenhuis opgenomen patiënten.
2~ten behoev e
an patiënten niet in die inrichting opgenomen:
De overige 445 onderzoekingen vonden voor verreweg het
grootste deel plaats ten behoeve van patiënten,die bezochten de p o l ~ klinieken,voor inwendige ziekten,heelkun
de,huidziekt en en zenuwziekten.Onder bovengenoemde onderzoekingen z ~ n in den regel niet vermeld de gewone
urine onderz o ~ingen,die geen resultaat opleverdeh,en
niet &~zonde r l ~k genoteerd zijn . geworden.

··---------------------------- --·· ---------------------------------------- 2,Vraag: Welke zijn de kosten aan de veriiohtingen van deze onderzoekingen ve r b onden,geweest:
l.Verbruik a an materiaàen enz.
2.árbeidsloon
3.afschrijving op instrumenten enz.
2.Antwoordt Niet op te geVen.

----------------------------- ---------------------------------- --------- 3.Vraag: Welke tariev en worden voor deze onderzoekingen berekend
en door wie wo den deze vastgesteld?.
3 .Antwoord:ln den r ege~ wordt voor deze onderzoekingen nmets b erekend,behoud en s wanneer zij vallen onder bijzondere verrichtingen. ( zi e artt.8,9,10 en 12,voorwaarden voor op.neming enz. )Dan wordt R.V.B,tarief in rekening gebracht
krachtens dat a rtikel.
4 .vraag:Komen deze ve r goedingen geheel ten bate van de kas van
het Ziekenhuis , en zoo neen,welk gedeelte daarvan? .
5.Vraag:Indien 8een tar ief is vastgest eld en de ziekenhuisadministratie in h E? t geheel geen baten uit het gebruik rnaken van de door haar bekostigde laboratorium trekt,is
dan deze inrich ting zonder meer ter beschikking van .de
doktoren geste ~ d?
6.Vraag:Zoo ja,welk tar ief wordt dan door deze doktoren den patiänten voor onderzoekingen in rekening gebracht?
7.Vraag:Welke vergoedi n gen wordt in het geval sub 5 en 6 door
doktoren vergoe d voor gebruik van rnaterialen,enz,en ho 8
wordt dit ber ek end:
·
8.Vraag:2oo geen vergo E1ding als bedoeld in sub 7 wordt gegeven
wat is dan d e r eden deze niet te eischen?
4,5,6 1 7 en 8 Antwoord: ·nventaris,laboratorium is gedeeltelijk
eigendom van h e t ziekenhuis, gedeeltelijk van den g,eneesheer-directeur (miorosooop,bloedtelapparaten,enz,)
Ten bate van n i et betalende pati~nten stelt gen.directeur z~n ins t r umenten ter beschikking en omgekee~d mag
hij, bij betalend E1 patiënten, zoo noodig gebrUik maken va:·1
den inventari s van het laboratorium,welke aan het zie kenhuis toeb eh oort.
Reagentia wo r den betrokken uit Gemeente-apotheek. Kostpr~d hiervan i s niet op te geven,dooh is zeer gering
te

.

7.

te schatten.B~ onàarzoekingen,welke kostbare reagentia vereischen,wordt,zoo de patiënten in de termen van betaling vall ei-aan ziekenhuiskas een passend0 vergoeding gegeven.

---------------- ------------------------------------------------------ -·
9 • Vraag. Eoe groot is het totaal bedrag van de laboratoriumkos "··ol
inclussief materialen enz.over het jaar 192l,ten last e
der ziekenhuisadministratie?
Antwoord:Niet op te geven,ook al omdat laboratoriumhulp ook voc :
.
andere diensten gebruik wordt • .
Bijlage 2.
VAN ITRRSON-ZIEKENHUIS.
Vragen en antwoorden aangaande hoogtezon en Röntgenapparaat.
l. Vraag: Welke zijn de aanschaffingskasten geweest van deze inrichtingen.
1. Antwoord: Niet op te geven.
----------~~------------------------- - --------------------------------- M·

.

2.v~aag: W elke gewone kosten van _ 6~derhoud eischen deze inriobti ~
gen per jaar en welk ·bedrag moet jaarlijks op de aansobe.f
fingswaarde daarvan worden afgeschreven?
2.Antwoord:Niet op te geven.
.
.
.

------------------------------------------------------~---~-----~---~---

3.Vraag: Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik dier inrichtingen?b. v, hoeveel aan het gedur€mde een bepaalden tij~
gebruik maken van de hoogtezon en het àemeh van · een Roni..
genfoto?Deie kosteh te splitsen:
·
·
1. gebruikte materialen en electrisohen s·troom;
.
2.bediening. ·
._
3.Ahtwoord:Niet op ~e gevah.

-·

--------------------------------------------- ---- --------------4,Vraag.Tot welk bedrag worden deze kosten den pati~nten in de

verschillende klassen in rekening gebracht?
·
·LAntwóord:Kunstzon wordt in rekèning. gebracht voor patiënten
3e klasse à F.0,50,Raden van Arbeid en R.V.B.F~l.
patiënten - 2e en le klasse naar · welstand.
Voor R6ntgen-verrichtingen wordt berekend ingevol~e .apt.
8,9,10 en 12 van verordening:Voorwaarden tot opheming .en ·
als vallende onder bijzondere verrichtingen.
·
--------------~------------------ - --------------~-----------------~-~--·,

5.Vraag:Is dit tarief vastgesteld door Regenten?Zoo ja,wanneer?
5.Antwo ord:Tarief kunstzon is vastgesteld door Regenten ~n eind e
1919.Tarief voor R5ntgen verrichtingen volgt uit aabgehaalde artikelen.

----- - -- - · - ------------------------------------~-------------------;---- - ·

6 .Vraag.Komen deze vergoedingeri van kosten,geheel ten bat6 van d ~
kas van het zlhekenhui s 1 en zoo neen, welk gedeelte . daarva!i'
11
Indien geen tarief is vastgesteld en de ziekenhuisadministratie in het geheel geen baten uit het gebruikmaken
van de door haar bekostigde inrichtingen trekt, ~ijn dan
" deze inrichtingen zonder meer ter beschikking vari de dok "'
8
toren gesteld'?Zoo ja, welk tarief . wordt dan· dool" deze dok ·
toren den patiënten voor het gebruik maken hiervan in re kening
gebracht:
"
g
Welke vergoeding wordt in het geval sub 7 en 8 door dê .·
doktoren vergoed voor gebruik van materialen; eleotrisr:hel
H stroom,enz.en hoe is deze berekening.
19
Zoo geene vergoeding als bedoeld in sub 9 wordt gegeven,
wat is dan de reden deze niet te eischenA
6 ,7,8,9, lO.Antwoord:Vergoedingen voor kunstzon komen geheel ten bate· van
aet ziekenhuiskas.
K;.achtens genoemde artikelen komen vergoedingen voor
Rentgenverrichtingen ten @ate van medicus,die daarvah
:Engevolge besluit van Regnten 20% resti tueerd aan Ziek eL·
huiskas voor gebruik van Röntgen-apparaat.
ll,Vraag.Hoevele malen in het jaar 1921 is van deze inrichting er .
ieder afzonderlijk gebruik gemaakt?
ll . Antwoord:Kunstzon 3722 maal.RÖntgenapparaat ~oor ä~agnosti e k J
274 maal,voor therapie 272 maal.

------ ---------------------------------------------------------------- --18 .Vraag.Hoe groot is het totaal bedrag vari uit ~et gebruikmaken
van deze inrichting voor het ziekenhuis voortvloeiende kosten,
voor 1921 en wel voor iedere inriohting afzonderlijk.
12.Antwoord:Niet op te geven.
·

Bijla~e ~

(8.

VAN I 'a:!EPSON-ZIEKEN:HUIS.
Kosten van patiënten opg Elnomen vanwe.ge de RYKSVERZEKERINGSBANK
o~ R~DEN VAN ARBEID.
l.Vraag:Zjjn momenteel pati ënten van de R.V.B.of van Raden van A:- ·.
beid. opgenomen , zc o . ja hneveel:
LVoor de R.V~B • . ·
2. Voor Raden van Arbeid.;.
l.Antwoord:Geen enkele p a tiën:b voor rekening van R.V.B • .
.
15 patiënten v oor rekening van Raden van Arbeld.

-

·----------------------·------------------------------------------2. Vraag: Voor zooveel d e p·a tH:i:alhen- van Raden van Arbeid betreft,

van welken Raad c,f ·Raden zijn die afkomstig?·
·
2,Antwoord:8 van Gouda 1 4 van Delft,2 van Leiden en - ~ van den Haag.
-- -------~---------------~~-------------- ·
3.Vraag,W~lk e was de kos t prijs de~ patiënten per dag over het afgèloopen ja~r? ·
.
· ·
3.Antwourd:F.6 . 18(in deZ El ·kostprijs is begre}len aanschaffing van
. nieuwe opera ti e t afel tot een bedrag van F. 2481.130, beneve:ll
hiervoor betaal d vracht en rechteri ad F.l93.44,alsrnede
aanschaffing v an nieuwe kunstzon ad F.l501. ~ .

---·---------- ----------- ---- -

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

4 , Vraag: Tege~.Y~elk tari ef

zijn de patiënten.' ~ub 1 bedoeld! opgen~me n ·~
4.Antwoord:Tegen een tar j.ef van F.4.- Per verpleegdag(zle gewi]Zi g._
artikel 12_ ~van de Voorwa a·rden voor opnemin·g ve.h verpl ee~den enz. )
Hieronder zijn e ch ter hiet,zooe.ls bij andere patiénten,be grepen het versoh affen van geneesmiddelen.Deze worden voo r
rek ening van Ra d Em van Arbeid betrekken bij verschillende
apothekers in de stad.
·
·
Dgor Regenten i s besloten geworden; na onderhandelingen me·'"
den Raad van Ar b EJid, dat patiënten, opgenomen voor rekening
van dat l!boh.aarn , z ouden worden opgenomen op dezelfde voorwaarden als pat i €inten voor rekening van R. V.B.

- -- - ~---~- - ------------------ -- - -------------------~-------------------- -

5.Vraag:Zijn voor hen nog ten bate van de ziekenhuiskas vergoedingen verschuldi gd voor bijzondere .v e rrichtingen?
5.rA.ntwoord:Er worden voo r hen betaald vergoedtngeh voor gebruik
van operatiekame r ,verbandstoffen,kunstzon,Röntgenkarner.
Bijzondere verri ch tingen worden door roedi-ei gedeclareerd
over e enkomstig r E1 glement (art. 12 )en volgens tarief R. V.B.

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

6.Vraag:Indien de betal ingen van dez~ b~zoridere verrichtingen ni e
. hetzij geHeel ~h:e~·z lj ten deel e komen ten ba te der ziekenhuisadministra ti e ,waarom is dit dan het geval?
6 ,Antwoord:Krachtens Re gl ement.

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

0

.

7. Vraag:,Welk gebruik i s i n 1921 do.o r deze patiënten gemaakt van uc
.
'hoogtezon en·· h e.t Röntgenapparaat of van de li~haàl.len?
7,Antwoord:l993 maal i s· oor patiënten van Raad van Arbeid en
.!:l. V.f3. gebruik g emaakt van lloo.gtezon.
.
In 1921 bedraag t het aantal verp~eegdagen voor Raad van
Arb eid in lighal l en 590.
·
· ·
.
· Ten behoeve van d eze patiënten. if3 45 maal gebruik gemaakt
van het Röntgenapp araat voor diagnostische en 114 maal
voor therapeuti s che doeleinden.
'
· · ·
•

•

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

8. Vraag: Ontv.angen de· gok t oren yoor, h:unne v errichtingen ten behoeV E•

· van. dez e pat±entEm extra re.v.enuen .van ,de betrokken pub~i e·
·ke lichamen?
· ·
;
8.;Ant-woord:Kraohtems .à rt . l2 v.h.Regl'èment ba;vengenoemd. Voor Raad
·
van , Arb eid-pati ën ten wordt alleeh voqr b~zondere verrichtingen gedeclare erden niet vpor gewone behandeling.
-- ---- - ----------~------~----~ - - - ---------------- ~ ----~----------------- - 9.vraag:Hoe §root was he t tot~al ~~n~ai ~ v erpl~~gdagen van deze

·

· pa tienten over l S 21 en het totaal ontvangen v e rpleeggeld
enz.?
'9 .~ntwoor<;l,:. To·taal aanta l verpleegdagen in 1921 bedraagt voor pat1enten van Raden van Arbeid en R.V.B.5262
.
Aan verpleeggel d en werd ontvangen F.2104S.11
Voor gebruik kuns tzon " .
"
199~.Be ontvangen b edr agen vqor gb'l;)r:-uik operatiekamer,Röntgenapp araat en gebrt:.ikte verbandstoffen zijn niet afzonderliik
genomen;zij bedragen naar ~ohatt~ng F.650.-. . .
·

-------- ------------------------------------------------------- --------

9.

lO.Vraag.Brengt de verpleging en de behandel~ng van deze patiënten ook bijzondere ad.Ipinistrati :e laemoeiingen met
zich?Zoo ja,welke?
.
· lO.Antwoord:Geen bijzondere administratiebemoeiingen brengen d :
·
ze patiënten met zich.Wel wordt de behandeling van a _
ze patiënten gecontroleerd door centreleerende geneeskundigen van Raden van Arbeid en R.V.B.
..
Ook vragen deze lichamen wel rapporten over patisnter
die meestal bestaan in oopiën van de ziektegeschiede··
nissen.

A

~
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Gou~a,

31 Maart 1922.

Onderwerp:
:Exploitatie van lterson Ziekenhuis.
- : - : - : -~ ! ··- : - : • : - : - ; - : -

.
Wij zijn Uw College erkentBlijk . voor de beantwoording van dA
door ons )ij schrijven van 2 Maart j.l.ingezonden vragenlljsten,
Maart . d.a.v.mochten terug ohtvan ·
welke wij bij Uwé missive van :9
·.
gen.
Het spijt ons evenwel da.t eenige voor ons teer 11)elangwijkG
gegev.en.s niet konden worden verstrekt.
Wij waren van meening dat de; administratie van het Xiéken·
huis zoodanig was ingerioht,dat een overzicht van de exploitat~ e
van een drietal belangrij~e onderdealen mogelljkiware.
Het wil ons evenwel vookomen dat tboh we uit de algemeehe administratie is na te gaan hoeveel öhgeveer de aanschaffinbc
en onderhoude-of gebruikskosten bedroegén,teneinde daaruit zij
het o.o k eeh zeer op p e:rvlakk;ige, exploi tatiebegrooting te kunnen
samenstellen.
.·
Mocht dit onmogelijk blijken, dan zouden wij het toch zeer op
prij~ .stellen te onze~ .. n~dere voorlichting, antwoord te ontvangen
r]~; o:iJ6 ,~ '~ c:sgd0 vr ~ ger:..t. lJ S -,:; e,n •
DR 0hiruigisehe a fdee l ing 1 ~ doo r ons niet over h e t hoofd
gezien.Voor het gebruik der operatiezaal is toch een vaat tarief
bepaald en overigen betreffendenze vragenlijsten van 2 Maart j.J. .
zoowel de interne als de heelkundige afdaeling.Er wordt toen
steeds.gesproken van "de doktoran"en beiden maken tooh all~ont
voor hunne patiënten van d e 3 genoemde onderdealen gebr~ik!Mooht
eventueel door ons nog een\' belangrijk onderdeel over het hoofq
ZDn gezien,dan .ontvangen wlj daaromtrent gaarne Uwe berichten.
Aan
Burgemeester en W eth~uders van Gouda,
Heeren Hegenten van het
(w.g.) J.van Galen
,.
Van It erson Ziek enhuis
de Secretaris,
AL H I E R.
(w.g~ )G.J.J.Pot.
~

0ollege van Regenten
van het Van Iterson 6iekenhuis
GOUPA·
,
----~~ ~ ~~-----------------

. ~et 1 bijlage.

.

A F S 0 H R I F T.
GOUDA, 6 Juni 1922.
Aan
Reeren Burgemeester en Wethouders
van GOUDA•

,·

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 31 Maart 1922, 2eafd.,
no.l4~9,onderwerp:exploitatie van het van Iterson-Ziekenhu~s,heb
ben wlj de eer U hierbij nog enkele inlichtingen te doen toekom~n,
in aansluiting op de dato 9 Maart 19.22 reeds beantwoorde v.ra~en
lljsten.
Wij veroorloven ons het volgende onder Uwe aandacht te bren ·
gen.
Voor de reorganisatie bestond er in het van Iterson-Zieken· ·
huis uitsluitend een eenvoudige kas-boekhouding;met de reGr.ganis ~>
tie is een veel meer overziohtelljke tabellarische boekhoudin~ in ·
gevoerd.Thans overwegen Regenten,op advies van den GeneasheerDirecteur,de bo"Skbouding meer oommert3ieel in te ·richten en t ·a de
Gen.Directeur gemachtigd de daarvoor .noodige inlichtingen ' ih andere Ziekenhuizen in te winneh~waarmee reeds een aanvang ;ts gemaakt.

.,.

....

_

___..:.

10 .•
maakt.Intusschen staa t het voor ons vast,dat,ook al wordt de
boekhouding geheel comme rcieel ingerioht,bezwwarllj~ voor ieder
kl ein onderdeel een ko stenberekening kan worden ge~aakt,die de
werkelijkheid bC;?nadert en daardoor reëele waarde krijg_t .
Namens het College van Regenten,
. ·" .
(w.g.) Ulbo J.Mljs,Voorzitter •
11
"
.D,Hoogendijk",w.:o.secretaris •
.· .
Bijlage IV •
·LABORATORI UM ... oNDERZOEKINGEN •.

. Vraag 2 van de inlioh t ï ngsstaat dd.2 Maart 1Q~2 toegez?nden.
1. Vraag: Wij vermeenen dat in h e t ·.,laboratorium . wer;kzaam lS een b e ·
. · · Paal~ da:a.rvoor a angewe{~~n . b.E?am~tt1·· ~o· eveel bedraagt haar
é:alarïs?Is fn dl t aala.r is· kost ·.- eri :. inwoning, dan wel één
van beide inbeg r epen? · ,. :., . · · . ·
.
Zoo deze beambt e ook ande·re ·, dienaten zijn qpgedragen, weL ,
bedrag van haar salaris m,oet dan geaoht wqrden ten last 6
van deze onder zoekinge:ri' tè komen'?. :.::.
.
Geeft de jaarl ijk s door den Geneesheer":"Dlrecteur in te
dienen begroe t i ng (art . - 12 c der instruo:tie) geene nadere
, cijfers -omtrent--: l álzlo.r.a·tbPiumbenoodiM[,leden? •
l . Ahtwoord.Een \litwonends gediplomeerde ve;t'pleegster,die een sa laris'gèniet va n F.l200.-(zonder.·kQs,t) assisteert gedu:ro
rendel een gedee l te van:.·den dag ·bij laborator:J.\lm-onderzo e-·
kingan.Behalv e i n. laboratorium, :v indt zjj h~ap taak in
Röntgen-labbrat orium,hoogtezon-k'amer,polikliniek en zie kenzalen.Aangezi. en de verdeeling van hare .werkzaamheden
zeer ui teenloop t , is er in het minst g€reri betrouwbare ra ming te maken , h e\Teel procent van haar werktijd in een of
ander onderdeel besteed wordt.

-- ---------------------------------------------------------------------Vr agen 4 en 6 der inl i c.h tingsstaat idem.
:

2. Vraag. Wat wordt ver st aan onder een passend e ve~:goeding?Is de ze
nie-t . p,rocentsge wijze, evenals bij de hoogtezon, bepaald?
2. Antwoord.Een passende vergoeding is een zoodanig vergoeding,
dat daarop ge en verlies geleden wordt.

- - ---- - --- - - - ---------~~- ~ ---- -- - ----------~-~--------- - ---------------- -

HOC!GTEZOS ... EN RÖNTGENAPPARAAT.
Bi.ilage V.
Vraag 1 der inlichtinga s taat dd.2 Maart 1922 toegezonden.
1. Vraag. Indien wat ui t i e negatieve beant woording dez_er vraag
ware af te le i d on de aanschaffingskasten niet gekom en
· zjjn ten laste v ~n Uwe administratie,door wien is deze
inrichting dan ekostigdY
l.Antwoord.Kan niet wdr.i en opgegevenlaangezien uit het archief
·.
· van het zi ekenh li s van VÖor Q.e :reorgani sa tie geen gegevens . te verkr~g e n z~n.De eerste hoogtezon is e sn gescheli
geweest;de tw eed e is in ·1921 aangeschaft geworden en
kostte met toeb 3hooren F.l501.-.

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

Vragen 2 en 3 der inlic l tingsstaat idem.
2. a..Is ,geen el ectrioit e.i tsmeter aanwezig voor i eçier van deze inrichtingen afzond erl ~k?
b.Is uit de administr il. tie niet na te gaan,h.o evele materialen,
als gevoelige platen ,ontwikkelingsbenoodigdheden ena.,per
jaar of over bet laa tste jaar door de R5ntgeninrichting zljn
gebruikt, zoo ja, welk bedrag beliepen deze aanschaffingskost eJ
c.Is uit de tegenwoor dige kosten van aanschaffing van een hoo g·
te zon(kunstzon) - zi 3 Uw antwoord op vraag 3 kosten patiënten
R.v . A. en R.v_.B.-i n verband met den gemiddelden levensduur
dezer inrichtingen •3n de ondei'houdskost en,b.v ... over h'e t laa t r··
sta 'jaar, niet af t e leiden welk bedrag hierop ongeveer per
jaar moet worden af seschreven.
Antwoord 2.a,neen.
b .1}~1·19 21 is aanges cha ft geworden voor een bedrag van F. 270. 9 (J
aan films.Dit geef t echter niet het gebrUik aan,aangezien op
1 Januari 1922 een groot gedeelte hiervan nog aan-wezig was .
Chemicaliën worden grootendeels uit de Gemeente-Apotheek b B·
trokken.
o.de gemiddelde lev en BdUU:r van een hoogtezon is niet op te gB'
ven,vanwege den zeer uiteenloopenden en vooraf ni e t te bePa· ·
len levensduur van haar hoofdbestanddeel (k wartsbuis) .
-

----- -- -- ---------------------- ------- -------- -- ------ --- --- --------- ·

11.

Vraa g 12 d e ~ inlichtingastaat idem .
.
. ht da ·
:3.Vraag. Indi en Uwe admi n i s trati e ni e t zoodan1g 'dls inger~.c is
antwoord 6p d e z e en re ed s ge st elde vragen mo ge l~k
'
ge eft dan de t}.aarlijks door ~en Dir e ct eur i.n t e d~e~~~e r·
b e g~ooting (in v e rband me t n e t b epaalde b~ art . l ,
o van de instructie voor di en ambt enaar) daaromtrent
'· .
ge en 1nliohtingeri? Antwoord13:Neen. . · . .

~-- ~ ~~-v~~~~:;~~~~~- 1~ .. h~~-~6~~ -h~~- ~~~~~i~d~;-h~~~~~~6;-(~~~~~~~~) 7

-

-

-

vastge stelde tarief ni e t aa~ onze goedk eurlog ond erworp en (art.l3,laatste lid d~r voorwaarden,o pname en
, ·
· .
~
v erpl eging)?
4,Autwoord: Het b e staan van deze bepaling is aan Regenten ni e ~
· .: 'b ekend .

Bijlage VI.
KOSTEN PATI ENTEN R.V.A. EN R. V.B.
l. Vraag. Waarom is, waar op v erschill ende wijz e,in verband me t de
opname va·n pa ti 0mt en van R. v.A. afgeweken is van de vas
gestelde. voorwaarden van opname en v e rpl eging,niet e en
wljii~ing daarvan aan den - Raad voorgest eld (Af w~king en
van het bepaa.l de bij art.lO, laatste lid, art . l2, l e lid)
en waarom zljn dez e afwljk ing en toegestaan?
l.Ant woord.Het is ni e t bekend welke afwijkingen bedoeld worden.
Regenten v e rzo eken beleefd,di ~naangaande nader te word e~
ing eli.ch t.
,.,.
-:
A~sist e nt- d en e eshe ~ r

Bl.)lage VII.
Gouda,28 NovemQ er 1921 .

Van Iterson-Ziekenhuis.

----------------------

Naar aanleiding van de in d e Raadsv erge,dering van 21 NoVemb er j.l.aangenomen motie, welke blj Uw schrlj ven van 23 ~ e z e r
No . l4-971 te onzer kennis is gebracht,hebb en w~ de eer U t e b ericht en,dat wlj t en zeerste betreur en den indruk,di e door de ge vo el"'de b e sr-rek ingen omtr ent het van It erson- Ziekenhuis mo e t zijn
gewek t.
Wlj kunnen en mogen hi erin ni e t b e r~sten en h e t ligt dan
oo k in onz e bedoeling zoo spo edig mogelljk van h erweer te dienen .
In v e rban d hi ermede zullen wlj h e t op prljs §tell en ter geleg e n e ~ tljd een e xemplaar van h e t officie el s raadsv erslag te mo ·
gen ontvang en,t en einde nauwk eurig het g esprok en e te kunn en na. ga_an.
Overig ens rnaenen wij niet te mog en nalat en ons leedwez en
uit t e spreken ov er het feit,dat t en opzichte van d e moti e van
den h eer van d er Want h e t "hoor en wederhoor" g een to epassing
he eft gevonden en dat wij v~~r de behandeling niet in de gele genh eid zijn gest eld het door ons ingenomen standpunt duid elijk t e
m$k en.
·
Dan tosh hadden. wij U. opmerkza.am :ijunnen ma-ken, dat h et b e toog van den he er vander Want -afgezien van de gehe el onjuiste
int erpr e tatie van ,h et aangehaalde artikel- niet g egrond was op
h e t t h.ans ~eldend e' r eglament voor h e t van It e rson-Zi ekenhuis,
maar op e en r eglem ent dat re eds me er dan 2 jaren buit en we r king
ge st eld en vervallen. is.
Volgens artikel 25 van het te ~enwoordige regl ement, waar aa.·
wij ons hebb en te houden,geschiedt de benoeming van den gen ee sheer-dir ecteur en van den he elkundige door den Raad en di e van
h e t ov erige aan het Zi ekenhuis v erbonden p ersab e el door Regent e'..::: alfs al had dus eene beno eming door ons Coll ege plaats ge
had, wat i.c.niet het geval was,dan nog had ons niet het v er wijt
mogen tneffen, al 's zouden wij onze b evo egdheid t e bui t en zijn ge gaan.
Beleefd nemen wlj de vrijheid m t e verzoeken den inhoud v aL
dit schrijven wel ter k ennis van den Raad t e willen br engen.
Het College van Regenten v.h.van
It erson-Zi ek enhuis,
(w.g. )Ulbo J. Mijs, Voorzitter.
" " D.Hoogendljk,S ecretaris,w. n.

B~lage VIII.
(12.
Gouda, 2 December 1921 •

.Aan
Reeren Burge .eE1s ter en Wethouders
van Gouda.
~et het oog op de groote belangen voor de onder ons beheer
geplaatste instelling"HE'I' VAN IlEERSON-ZIEKENHUIS" _komt . het ons
wenschel~k voor U te doer toekomen een kort overz1oht der feiteL
· en tevens een poging o~ in zake de, in de beide laatste Raadsve~g ;
deringen b e sproken,assis tent-geneesheer kwestie,tot BBn oplosslnt
te k omen,die in overeens temming is ~n met de opvatting van den
Raad èn met de belangen van het van Iterson-Ziekenhuis.
· De a às istent-gene es~e er is met toestemming van het Colle~e
Van Regenten als volontai r (trekt geen geldel~ke voordeelan u1t , ,
de kas van het Ziekenhui s )aangenomen met ingang van 1 November _.
19 21.De Raad spreekt ziet_ niet uit tegen het benoemen van een aè ·
aistent-geneesheer geor den Raad,laat de wenschel~kheid van een
assistent: geneesheer geheel in het midden. De Raad geeft in een ma
tie te kennen dat ~een b enoeming van geneeskundigen mag geschieden -on~erschillig wie b e taalt- zonder dat de Raad hierin gekend
is,In het midden latend of het al dan niet wenschel~k is dat de
Raad een assist ent-geneeshee r benoemt,berust,volgens art.25 van
het reglement v.a n ·het v.Iterson-Ziekenhuis de benoeming bij Rege!"ten.Immers in Q.it artik el staat:nDe ·Ra.ad .b enoemd Geneesheer-Dir e0
teur en heelkundige;het cve rige pers oneel wordt door Regenten beno emd'!...; .
;__· d. b .r:>n .;? ·t \.-...r. ~ :. .:;r~...; .:- ~.--..:..· ir : ct ~u ~ ·
De Raad, ui taprek ende de wenscheli]kheid, de benoeming aan
zich te houden,handelt volgens de interpretatie van het College
van Regenten - in str~d met artikel 25.
Regenten hebben ecbter de benoeming opgeschort tot na goedkeuring door het gem eentebe stuur(bl~kens notulen der Reg entenvergadering op 27 Septemb er 1921 )en zijn dus practisch dezelfde meening als het Gemeentebestuur toegedaan.
De urgentie van de benoodigde hulp h eeft Regenten doen besluiten ·een tijdelijke noodregeling te treffen, echter onder uitdruk
kelDk voorbehoud van go edkeuring door het Gemeentebestuur,indien
d eze tijdelijke regeling .e en meer langdurig karakter krijgt.
De Raad heeft nu h e t treffen van deze .tijdelijke regeling b eschouwd,als een ingrijp en van Regenten in de bevoegdheden,die de
Raad aan zich wenacht te houden.
Door het goedkeuringvragen,alvbrens te b eno emen,bl~kt deze
opvatting onjuist.
De hulp van e.e n assi stent-gen eeshe er is, volgens eenparig c ,·:
deel van het College van Regenten noodzakel~k.
Om alle moeil~kh e den op te lossen en ook verschillende interpr e taties van artik el . 25 onmogelijk te maken, stellen Regenten
voor om artikel 25 in di- e r voege te wijzigen, dat ui tslui tenà aan
den Raad de bevoegdheid toegekend worde,behalve Gen. Direeteur en
Meelkundige,ook assist ent- gene e sheer of aseistent-geneesheeren t e
benoemen,te schorden of te ontslaan,op voordracht van Regenten,
gehoord Gen.Directeur.Indien bov eng estelde reg~~mentswDZiging tot
stand komt,meent het College van Regenten .er ten ze erste op te
moeten aandringen,dat tevens met den meesten spoed wordt overgegaan tot benoeming door d en Raad van een assistent-g en ee sheer voo ~
de int erne afdeeling van het van Iters on-ziekenhuis.
Het College van Regenten neemt hi erbij de vrijheid aan d en
R~ad voor te dragen tot tenoeming dezer funçtie voor den ti,id van
éen jaa r gerekend vanaf l November 1921, arts E. E.MEURSING te Gour·:.
op een jaarwedde van F.l599.-,benevens kost en inwoning.
De Gen.Direote~r is in~eze zaak door het College van Reg en·
t en gehoord geworden,
~ en gelijkluidèn~ schr~ven zal gewonden worden aan den Raad
der gemeente Gouda.
Beleefd verzoekt h et College van Regenten om een onderhoud
met Burgemeester en Wethouders ~p Dinsdag 6 December a.s~,te r na ..
dere mondelinge .toelichting . van dit schrijven.
Met betuiging van Hoogachting
H~t College van Regenten van het
. van Iterson L.iekenhuis,
(w.g.) Ulbo J.Mijs, Voorzitter.
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Bijl a~ X
Gouda, ~ Decmmber 1921·

B~ deze hebben w~ de e er U te beriohte~,dat w~ kennis hebb ~
genomen van de on a met Uw schrijven van 23 November J .1. g e zonden
motie,luidende: ·
.
·
h ·
~De Raad, va~.roordeel., dat Regenten va:1 het ve.n I tersen Zieken Ul 8
geen recht hebben om huiten den Raad om een assistent-geneesheer 1
te benoemen, spï:'e 8k t als hare meening uit, dat vergo~ding of salaf': ~
in welken vorm ook ,·niet aan den arts betaald mag · worden uit de K .- •
. de~ gemeente~.
·
.
In on s' schrijveü dd.2 DeOiitl~'bar · j.l.aan Uw Coll:ege gericht, .
·
hebben wij U een kort ov er zich t der feiten gegeven en tevens U h e ~
d..ezerzijds ir:ge~omen s·1!atl'lpnnt u:l. teengezet, terwijl w~j aangav~n , op
welke w~ze deze kw es tie voor het vervolg op bevredlgende WDZe,
afdoende ge rsgal à. zou kunnen worden~ Regent. en, aan wie de vere,ntwoordelijkheid voor een goede:1 gang van zaken in het van I tereonZiekenhuis is opgedragen, zien zich ·th~~s, zoolang geen defini t~eVE-·
beslissing genomèn is,geplaatèt ' voor .de ~raag of zij assis!?ntle
van den t~ans werkzaam zijnden arts EQE.MEURSING kunnen bee1ndiger ,
zonder daardoor den goeden gang van Z.~?-:i{en .te . storen en daardoor ~ ·: ·
strijd te. kor:c. en met :de verantwoorèl.elijkheid,dié .op hen rust.
.
.Gelet op de f ·ei ten die de hulp van .een assistent-geneeshe et
noodzakelijk maakten, kunnen Regenten thans een zoodanig besluit
niet.nemen,te meer,waar behai~e de r~ed~ bestaande ·feiten,op gron· .
waarvan .i:tegenten ass;Lstentie van den Geneeshee-r -Directeur noodzakelijk achtten,thans : laatstgenoe~de,wege n~ hèt verlof van den ~aal
kundige ook : met de leiding van . diens afdeeling is bela~t.
·
Op g~ond.hiervan moeten Re~enten dan ook besluiten voorloopig,in afwachting van e~ne definitieve regeling,den bestaanden
toestand te . bestendigen.
Re ge~t en van · het van
Iterson-Ziek enhuis,
Aan
(w.~.) Ulbo J.Mijs,Voorzitter
Reeren Burgemeester en
1
Wethouders van Gouda
"
D.Hoog en d~k,Seoretaris

---

,
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Gouda, 13 December 192:E .
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Naar aanlei ding van de in den. Gemeenteraad gehouden bespre~
kingen betreffende de behoefte aan een assistent-gèneesheer voo r
de Interne a1'deeling in het van Iterson Ziekenhuis,en naar aanleiding van de opmerkingen aangaande het economisch beheer,hebben
Regenten gemeen& ~ go~d t~ doen omtrent deze punten door een bevoe g~
deektindige een onderzo~k. te doen instellen en hebben daartoe uitgenoodigd .Dr.H.P.BOSSGHA jGeneesheer-directeur van het ~roots Ziekenhuis te Utrecht~ die cris in · een rapport . hierover zijne meening
heeft 'kenba.a r gemaakt.
Regenten hebberi de eer U bijgaand een afschrift van dit Rapport ter kennisneming toe te zenden.
Een gelijkluidend· afschrift zonden wij ook aan den gemeenteraad.
Regenten van het van Iterson Ziekenhui s
Aan
Reeren Burgemeester en
(w.g.) D.Hoogendijk,w,lï!.Voorzitter.
" ~ A.J.J.Vos;w.n.Secretaris.
.
Wethouders van
GOUDA.
RAPPORT Vill~ DR.H.P.BQSSCHA,
.
·
GENEESHEER-DIREC.··. TEUR v/h GEM. ZIEKENHUIS te UTRECHT.
- :· : :. ~ ~ : : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : .
Utrecht,9 Deoamber 1921.
Aan het College van Regente,n, van het
·
van Iterson Ziek enhuis te Gouda.

------

.

..

Ingevolge Uw verzoek stelde ik mij op :de hoogte van het bed r~
van het van Iterson Ziekenhuis en nam ik kennis van de geldelijke .
uitkomsten van dat bedrijf; zooals deze zijn neergelegd in het jaar":;
v e rslag over 1920.Bij ' het bezichtigen van het Ziekenhuis moet ·ik gP ·
tuigen een zeer gunstigen indruk te he'Qben ontvangen, zooda.t ik U
als mijn meening kan mededeel en, dat het. Ziekenhuis geed is ingericht, volkomen aan zijn doel beantwoorQ. en aan alle eischen voldoe ·~.
di'e men tegenwoordig aan een zoodanig ziekenhuis mag stellen.He ib'.:.
i

0
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is mijn overtuiging dat de gemeente Gouda zich met recht mag ver ·
heugen in het bezit van dit ziekenhuis,dat niet alleen aan àe
daarin verpleegde ziek en groot e weldaden bewijst,maar teven van
onberekenbaar nut is voor de geneeskundige toestanden in de Ge me ente, die van denaanwezi gheid van een dergelijk centrum van gene eskundigen arbeid de gunstige gevolgen moeten ondervinden - Er
wordt,naar ik kon waarnem en,in het ziekenhuis hard gewerkt en i ~
kan mij dan ook vol komen v ersenigen met Uw besluit om het geneeskundl
ge personeel uit te brei den door het aanstellen van een inwonen ··
den assistent voor de gen eeskundige afdeeling.Het is voor mij aa:r;
ni e t den minsten twijf el o nderhev~~,dat met deze aanstelling in
een dringende behoeft e is voorzien en d~t wel om de volgende r edenen:
l. Er behoort ten allen t ijde in het ziekenhuis geneeskundige hul p
aanwezig te zijn.
2. Wil het hoofd van d e geneeskundige afdeeling zijn functie van
l eider van het gehe ele ziekenhuis naar bahoeren kunnen vervul len ,zoo dient deze zi ch op ieder uur van den dag in zijne geneeskundige werkzaamhei d te kunnen doen vervangen· door een ge ..
neaskupdige,die volkomen o:p de hoogte is van den toestand der
aanwezige zieken.
3.De arbeid,verbonden aan het zorgvuldig waarnemen der zieken,
het verrichten van de daartoe noodige onderzoekingen in Labo ratorium en Röntgeninrichting,het registreeren van die waarne
mingen is te veel voor iemand, die bui tendien nog een omvangrij ·
ken arbeid heeft te verrichten.
4, De tijdroovende arbeid a an de polikliniek neemt zooveel van den
t ijd van het hoofd van de geneeskundige afdeelihg in beslag, dat
diens werk op de afdeel ing gedurende de· polikliniek-uren aan
een ander moet kunn en worden o~èrgedragen.
5.bij onstantenis van het hoofd van de geneeskundige afdeeling,
moet deze als zoodanig kunnen worden vervangen door een geneeskundige,die de afde eling en alle daar verpleegde zieken
kent.
Zooals ik dus re eds opmerkte,komt mij de aanstelling van det:
inwonenden assistent volkomen ~ewettigd voor.
Wat de geldelijke uitkomsten van het bedrijf betreft, kan ik
U meedeel en, dat een nauwkeurig onderzoek van de mij verstrekte
ge gevens mij de overtuigi ng heeft geschonken,dat het ziekenhuis
go ed en tevens zuinig wordt beheerd.Wel zijn zonder t wijfel de
ui t gaven over 19 20 hoog , maar dit betreurenswaardig verschijnsel
doet zich in alle ziek enhuizen voor en is zeker biet aan het be ·
he er te wijten. Voor zoov er di:t: in het algemeen mogelijk is, heb i k
de uitgaven voor de v erschillende onderdealen van den dienst ge ·
toetst aan dat,wat men b~ een goed en niet overdadig ziekenhuis·
beheer mag verwachten en ik kan U ~e verzekering geven,dat zlj de
zen toets vol komen kunnen doorstaan.B~ de beoordeeling van de
cijfers van het jaarverslag mag men niet uit het oog verliezen,
dat aan de uitgaven e enige ontbreken {ik noem slechts de jaarwedden der geneeskundigen ) maar dat er daarentegen weer anàäre
op voorkomen die bij een commercieels inrichting der boekhouding
tot een veel lager bedrag op deze rekening zouden zljn gebrach t,
daar zij het gevolg zijn van aanschaffingen van benoodigdheden,
di e nog gedure.n de een reeke van jaren in gebruik zullen blijven
en wier kosten dus de ze r ekening onevenredig hoog belasten.Ga i k
nu de verschillende hoof den der rekening .-Jna en bereken ik de uit
gaven per verpleegdag,zoo kom ik tot de gevolgtrekking,dat deze
voor de meeste hoofden onder de norm blijven. Zoo vind ik voor VU l
en licht F.0.54,hetgeen z eker niet hoog mag worden genoemd,al
bes taat ar kans dat er no g verlaging mog elijk zal zijn door voor
het geheele ziel{enhui !=J electrische verlichting in te voeren. Voo ,·
de wasch vind i k F.O.l2 h etgeen niet anà.ers dan zeer laag kan
worden geacht;voor de voeding F.l.60 hetgeen lager is dan de
norm.Dat de uitgaven voor enkèle hoofden daarentegen vrij hoog
zijn,mo e t zonder tw~fel wo rden toegeschreven aan de vermelde aan
schaffingen en aan uitb reiding.Hiertoe behoortn kleeding,ligginu
instrumenten,~erplegingsartikelen en onderhoud gebouwen.
Verhoogt men de post loonen met de ten onrechte daaraan
ontbrekende jaarwedden de r geneeskundigen,zoo komt men tot een
bedrag van F.l.69 per verpleegdag,minder dan in de meeste ge meentelijke ziekenhuiz en h et geval,waaronder ~r zijn met een be drag van B.3.65.
Samenvattend
1

15.
Samenvattend kom ik dus tot het beslui t,dat ik niet meer dan . ~
lof heb voor het onder uw beheer staand zi ekenhu~ s, dat na~~ ~ ~~.
ne overtuiging zoowel uit een geneeskundig als u1t een ge e~ ~
oogp-unt goed wordt geleid".
Hoogachtend,
Uw dienstw.
(w.g.) H.P.Bosscha.
Bijlagexi.
Gouda,4 Januari 1922.
Aan Burgemeester en Wethouders
van Gouda.
Naar aanleiding van Uwe missive dd.28 December 1921,2e afd., ,
no.l4-9/l,onderwerp:vrije artsenkeuze :tn het van mterson ZiekeL
huis,hebben wij de eer U het volgende te berichten:
.
.
Ree~s vroeger is over deze kwestie van gedachten gewlssel en het lijkt ons van belang te herinneren aan wat Dr. J .1. Wortman,reorganisatie-aduiseur van het Van Iterson-Ziekenhuis ,daa1
over schrijft in het lviei-nummer van het Maandblad "Het Ziekenhuis" van 1919 onder den ti tel van ·
Vrije Artsenkeuze in onze Ziekenhuizen (zie bijlage).
Onze bezwaren tegen vrije art~senkeuze zijh:
l.het Ziekenhuis is een kostbaar en gevoelig instrument,dat
niet door iedereen gehanteerd en vooral niet door meerdere
personen tegelijk gehanteerd kan worden.
2.verschillendemedioi zullen patiënten met dezelfde aandoeni'!~
gen op verscW1llende wijze verpleegd willen hebben.Bij vrije art~enkeuze is verpleging niet in één hand,niet uniform,met als
noodzakelijk gevolg,dat de verpleegsters niet meer weten, waar
ze zich aan te houden hebben.
3.Regenten wn Gen.Direoteur z~n verantwoordèlijk voor . de medische verzorging.Als ieder arts zonder eenig verband met het
Ziekenhuis,patiënten als hoogste medische autoriteit in zieken
huis kan behandelen,lromt van deze verantwoordelijkheid niets
terecht.
4.De huismedioi,kunnen onmogelijk ten allen tijde klaar staatJ.
voor hun ziekenhuis-patiënten, en het zal dus herhaaldelijk voor komen, dat iemand anders zal moeten ingrijpen.Wie zal dat zijn?
Vermoedelijk Gen. Directeur, die dan toch op de hoogte zal moet'e n
zj_jn van a81le zieken in het ziekenhuis.Daartoe zijn ziektegeschi E:
denissen noodiB.Wie zal die maken?De huisartsen hebben zek er
hiertoe geen t~d.Een eenigszins bruikbare ziektegeschiedenis
vervaardigen is tooh een tijdroovend werk.Het eind zal dus zijn,
een anar0his~isch ziekenhuis,zonder ordejwaar niemand de verantwoordelijkheid kan dragen,én waar zonder twijfel ongelukken
zullen gebeuren.
5,Patiënten van alle klassen betalen in het ziekenhuis niet
voor de dagelijks'0he visites van de,aan het ziek enhuis verbonder
medioi,doch alleen voor extra verrichtingen:operatie's,Röntgen·
en laboratoriumonderzoek etc.(uitgezonderd patiënten,die tegen
verminderd tarief opgenomen zijn).Bij behandeling door huis-mediCi zullen deze zeer terecht de dagelijkscha visite's wel in rekening brengen,met als gevolg groote geldelijke uitgaven voor
de patiä:eten.
6.Hoe meer meClioi in het ziekenhuis werkzaam zijn,hoe meer verschillende diêeten sto,,met als noodzakel~k gevolg teloor gaan
van uniformiteit in voeding etc.en grootere uitgaven voor deze posten.
.
7.op eGn ziekenzaal maken de,aan het ziekenhuis verbonden medici op vr~ wel vastgestelde uren hun dagel~ksche zaal-visite .
G-edurende di en tijd à taa t de eigêBihlijke verplegingsarbeid der
zusters stil en helpen ze bij de visite door het geven van inlichtingen,het voor onderzoek aan- en uitkieeden van patiënten
etc.Komen meerdere medici·, natuurlijk op de meest ui teenloopende
uren,op de zalen visites maken,dan l~dt de verpleging hier
noodgedwongen onder 1 zullen er pêr zaal meer zusters moeten ko men,met als resultaat grootere uitgaven.
8.0peratiekamer,Räntgenkamer en laboratorium, zijn werkplaatsen ,
waar een leidend hoofd noodzakelijk is en waar niet meerdere
personen op eigen.verantwoording met meer of minder succes
werkzaam kunnen zijn, zonder dat er schade teegebracht wordt in
de oparatiekamer, aan steriliteit en instrumentarium, in de bei ...
de andere aan instrumentarium en verdere uitrusting.Bovendien
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kan het ~n genoemde ' áfde olingen werkzame personeel slechts dan
goed en petrouwbaar werk leveren,indien het van één~ niet van
meerdere, soms elkaa'r. schijhb aar tegensprekende chef.s, zijn orders
ontvangt .. Zonder twijfel zullen deze afdeelingen bij vrije toegang
v~or alle artsen grooter e sommen va~.1 de ziekenhuiskas vragen.
9.6ooals u.it het bovengenoemd "ZIEKENHUIS" artikel van Dr.Wort~an blij~t, d.aal t bij vrije ar teenkeuze noodzakelijkerwijze het peil
e: med~sohe behandeling j_n het ziekenhuis. Ten eerste kunnen de
hu~ aartsen niet di en tijd , op elk gewenacht uur van den dag, aan
hun patiënten besteden ,die juist klinische observatie van zoo
groote beteekenj.s maak t.E:n ten tweede kunnen zijpmede uit hoofde
van tljdgeLr~k,dooh ook uit hoofde van het niet de dagelljksche
routrine en de benoodigde oefening hebben,niet de ingewikkelde
methoden van onderzo'ek er behandeling toepassen, die juist een
Ziekenl'm.is doet versebillen van een verpleeghuis.
Wat Uw vraag betreft,of indien tot z.gotvrljdGartsenke*ze"
wordt besloten, aaristellir~g van eeri assisten-geneesheer door onè
alsnog noodzakelijk geacht wordt,}funnen · wij u mededeel en dat deze
funot.ionnaris mo.lil.r. ons ocrdeel dringend noodzakelijk blijft. In het
. door ons aan ·Uw College toegezonden rapp'o.rt van. Dr.Bossaha wordeL
Vjjf redenen opgenoemd,waaruit de noodzakelijkheid van een assistent-geneesheer blijlrt. De onder nr.l, 2, 4 en .5 genoemde reillenen bli.i
. ven bestaan, ool~ al komt çr vrije artsenkeuze. Reden no. 3 zou bij
· Vrije artsenkeuze miásèhi en een wlÏ:'linigp al·~ is het waarsch~nlijk
niet veel, van zijn belangrijkheid inboeten.Misschien zou Gen.Direo ·
teur een geringer aa.i'1tal patiênten te behandelen krijgen en zoo
het iets minder volhandig uit .dezen hoa.fde hebben.Er moet echte r
niet vergeten worden,dat z~n directeursbeslommeringen ·zioh b~
. Vrije .a rtsenkeuze 'daarentegen zeer belangrijk zullen uitbreiden,
al is het all~en door de vele besprekihgen en beslommeringen,
die de,vele dal'i in het ziekenhuis medicineerè:nde artsen,met zich
· zullen brengen.
.
·
·
. Resumeerende moeten wij ernstig afraden in het van ItersonZiekenhuis "vrije artsenkeu ze"in te voereri omda.t ·b ehandeling en
Verpleging er onder zouden lijden.
Of vrije artsenkeuze financieel voordeel zou brengen,meenen
wij ernstig te moeten bet w ij fel . en~ omdat verschillende posten der
begroeting zeer zeker grootere uitgaven zouqen eischen en een
a~sistent-geneesheer er ons inziens zeer zek e r . niet meer overbodig gemaakt . ZÖ1". worden.
.
.
Hiertegenover · staat,dat misschi en het aantal klasse-pati5nten iets zou vermeerderen .Waar in het afgeloopen ~aar de bezetting der klassen..:.afdeeling zeer bevredigenä is geweest en vergeleken met het vorig · jaar aanmerkelijk toegenomen, en de derde
klasseruimte beperkt i's, kan deze toeneming n~ belangrijk en
het financieel voordeel niet groot zijn.
~en gelijkluidend schrijven werd door ons g ericht aan den
Baad der gemeente Gouda.
.
NamenaB het College van Regenten van het
van Iterson Ziekenhuis,
met 1 bijlage.
(w.g.) D.Hoogendijk,looo-voorzitter.
""
R. U. Jongenburge:rr, Jloco-seoretari s.

In het Meinummer 1919 van het Maandblad "Het ZXEKENHUI~",vinden
wij het vólgende artikel van de hand van Dr.J.L.C.Wortman,die
destijds optrad als adviseur bij de reorganisatie van .het van
It er son-Ziekenhuis.
VRYE ARTSENKEUZE IN ONZE ZIEKENHUIZEN.
Een merkwaardig debalh is er onlangs gevoerd in den Gemeent e
van Gouda over de Vrije artsenkeuze in ziekenhuizen.Ik vermoed
dat de belangstèlling der lezers voor dit onderwerp groot genoeg
is, om er· prijs op te stellen van het gesprokene ter vergadering
kennis te nemen.Tevens zal ik eenige besohoUw~ngen daara~n vast' knoopen,die het standpunt door mij in die vergadering ingenomen,
~ogen verduidelijken.
De inwendige dienst van het van It.erson-Ziekenhuis te Gouda.een gemeentelijke instelling, die door eem s.c henking van wijlen de
dames van Iterson tot stand is gekomen (zie Aprilnummer van Het
ZIEKENHUIS 1910) gaf het College van Regenten aanleiding mljn advies in te roepen. Door mij ·werd aan den ·\'lwnsoh voldaan en een
rapport uitgebracht,waari n ik o.a.aanraadde tot de aanstelling
van een specialist-interni st en een chi'rurg over t.e gaan, over eer1 ~
komstig de opvatting der Oornmissie,in 1916 ~ingesteld door dA

17.

MaatschaPpij tot bevordering de r Geneeskunst naar aanleiding
van het bek ende voorst el-Arnhem . De voorst ellen in ~ijn rappo~i e
gedaan,werden gunstig ontvangen ; al leen de Gezondh e 1d~commi~ . i ~
1
had te k wad er u.re een bedenk.ing , ätle ~a~~r door d~ b~ 1 de me ~rd P
raad sleden wer·d ov ergenom en . De Geondn eJ.o.s oommiss:te was van
dat de huisartden i n de g elegenheid moesten worden gesteld , hunnc
patiënten
het zi ek enh~i s t e behandel en .
.
De medioi-raadsleden,hoewel de wenschel ijkheid WDk ennende v ~
een Geneesheer-Dj.reoteur tevens sp eoialist-tnternist en v~ een
chirurg,bepleitten het goed recht van den huisarts,om desgwe~sch·
zijn zieken in het ziek enhuis te behandelen.Eerst als de patient
het vroeg of de huisarts het noodig achtte, zou de geneesheer-di ...
reateur in uonsult worden geroePen.Ter to elichting werd aangevo uï
dat een patiënt ~ die homoepatisoh.e behandeling of eenige ander e
genees wijze wenschte,daartoe in het ziek enhuis behoorde in staa t
gesteld te worden.Indien dit niet mogelijk was,zou het bel ang v ar
den pati~nt uit het oog worden verloren . Deze zo~den noodigen b a~c
miss en met een ziek enhuis, waar hij zijn ve:elangen moest toev e rt r o~~..t·
wen aan een dokter, di en hij niet wenseht.
.
Dientengevolge zou het velen weerhouden,daarvan gebrulk t e
maken.Niet alleen zou de reputatie van het ziekenhuis daarond er
lijden,maar de gemeent.e ook de financieele nadeelen daarvan ond e!'·
vinden.Hoezeer de geme ente met zulk een vooruitzicht op den verkeerden weg was: trachttiJJeBndermeer aan te toon en door te wijzen
op de politiek der particuliere ziekenhuizen die den beteren weg
der vrije artsenk euze hadden ingeslagen.
.
· ·
De "vrije toegang 11 in deze ziekenhui zen werd nog aangeprez er·
op grond van de gunstige ervaring daarmee v e rkregen.Met~ enigen
klem werd gewag gemaakt van de prosperiteit der particuli ere zi s
k enhuizen in Leeuwarden, en het vr;@rval ? waarin het gemeente-zi ek e:.
huis v erkeert.Een eeresaluu~ werd gebracht aan h e t gerne entezi ek e,:
huis te 's-Hertogenbosch,waar de keuze van geneesheer (althans
voor de klris s ep a ti~nten, S chr.) vrij is.
Terislot~e werd de hoogere politiek ~n het debat ge worpen.D e
Katholieke Staa tspartij sch~nt op grond van etisch-religieuse
overwegingen in haar werkpi!1ogr amma de propaganda voor de vrije
artsenkeuze ook in de ziekenhuizen te hebben opgenórnen;een feit
dat van doorslaande bemeekenis voor de houding van alle Katholie ·
ken in den land e werd geacht.
Tot zooverre de voorstanders van vrije artsenkeuze en de mo~
ti evenp waal" aan zij hun standpunt ontl eenen.Het is duidelijk dat z ~j
het beginsel, waarvan de wenscheltikheid in de particuliere en
fond s p~akt~k al g emeen erkend is,generaliseeren en uitstrekken over de huisprak ·i~ ijk heen op het gebied der specialistische gene es ·
kun s t j_n al baar geledingen en vormene Wel te verstaan wenschen
zij, die d:l t. extreme s~andpunt innemen, gedeeld door de Katholiek e
Staatspartij, meer dan ~rije specialistenkeuze; ook door de Specialisten in partiouliere en fondspraktijk voorgestaan.
Zjj 'lö erlangen de opendeur-politiek in alle ziekenhuizen voo r
alle medioi.Voor wat de gemeente-ziekenhuizen betreft,moet men
zich volgens dez e opvatting de toepassing van het b~ginsel denkliin als een schrede verder . dan de vrije artsenkev.ze voor de behandeling der gemeente-·armen, welke bij enkele gemeente-autori t elten van ons land reeds voorstanders vindt.
· Het is niet te ontk ennen, dat d e leuze der onbeperkt vrije
artsenkeuze schoon en verleideljjk klinkt.Zij heeft de bekoring
vari de vrijheidegedachte in het algemeen. Vrijheidsbeperking daarentegen verwekt zoowal op den éénling als op de massa licht het
gevoel van onderdrukking en kneveling.Toch,hoe hooger georganiseerd een maatschappij, des te meer is d e vr~jheid van hare et,~rn e n . ·
ten aan banden gelegd.Organisatie en ongebonden vrijheid zijn ln~ 1;
elkaar strijdige gagr1ppen. Wij zullen straks zien,dat ook de heoh-·
te organi:Satie onzer gemeente-ziekenhui21en in druisoht,tegen h e+
~eginsel der vrije artsenkeuze.Alvoren daarop in te gaan , moet ik
wijzen op het foubief uitgangspunt van hen,die het beginsel op de
ziekenhlilisbehandeling willen toepassen. Want wie zoo o~rdeelen,
miskennen de s pecialistische beteekenis daarvan.Zij zien over h o~
hoofd,dat het zj.ekenhuis van onzen tijd in de eerste plaats dien t.
voor de behandeling van die lijders,op wie de huismedicus -in clusief de homopaath- zijn krachten reeds beproefd heeft en op
wier lijden zijn krachten afstuiten. Weliswaar zijn er gevallen,
waarvan de huismedeious alleen door verplaatsing in lft;ggiënisohe.
omgeving en goede verpleging verbetering in het ziek enhuis verwa.
wacht

° .·

in

.

..

18.

wac h t,maar vaak bespeurt de f'iJner georienteerde waarnem.e r ook
dan nog afwij!dngen.,èJ.e d e buismedicus ni'èt vermocht te zien, en
weet hij deskundiger i u t e grijpen. De vrije hui sartsenkeuze schuif
dus de we·i:.ensohappelijk e belangen ter zijde, om als hoogste wet t e
huld:i.ge;:~. de ongeb?.'eid el rl e \'l;rijheid van den zieke, zich de hulp t e
Versohaffen,die hij wen s•Jht.Wat wetenschappelijk ontoelaatbaar i e ~
~ordt op g3'.S ond van et:t s .:lhe overwegingen wenschelijk geoordeeld.
•ractisoh komt het h i e:t:• op neer de,t in den aldt.ls opgeworpen
striJd tussohen wetens oh 1p en etJhioa de besli ss:tng in handen
wordt, gelegd van de hui 13medici. Aan hén wordt overgelaten hun be
kwaamheid e,an eigen wet <:Jn en geweten te toetsen 'bij het al of n:"l. ~
. 1nw1J.l1gsn var1 het verz oek hunner patiënten tot voortgezette
l11.üpverleening in· het z: ekenh1lis.De één zal een ulcus cruris ai ,
cla al' w:lJ.J.etL behandelen , d e anderen lipoom opereeren,een derde eo:r
:p a rtus praematurus op wekken,een andel.'" weer. een rustkuur laten
doen, een vijfde zal er p l"ijs op stellen besmettelijke ziekten aldEl'
te behandel en, om niet t e~ spreken van hen~ die zi eh aan ingewikke:
onderzoek zullen wagen a l ol niet door ernstig ingrljpen gevolgd .
Tot welk een ohaot,isoh en toestand zulk. een optreden der huismedici in het. ziekenhui s - b edrijf.
leïden,behoeft nauwelijks toe liohtingiEn hoe zou d e f inantieele vergoeding der prestaties var
de huismedtoi :tn de gem<7ente-zlekenhuizen moeten geregeld zijn?
Ik zou -gezien deze on o erkomelijke bezwaren- dan ook niet diepetop de zaak 1ngaan,als n et de aotie der Katholieke Staatspartij
steun gaf aan het strev tm, om de baan voor de hui smedi ei in het
ziekenhu.is vrij t.e mak en .
··
O~deug.del~k is h e ~ oordeel,dat de invloed der vrije artsen keuze te Leeuwaràen mo e · illustreeren.De particuliere ziekenhui ·
zen hebben om geheel an d ere redenen een voorsprong op het gemem.
telijke. Terwijl de ee r s t g tmoemde er naar gestreefd hebben op de
hoogte van hun tijd te b .ijven, lijkt het gemeente-ziekenhuis aan g P
brekkige verzorglng en k11nstmattge ontvolk!Lng.Leeuwaräen heeft
Zijn partioulie:::-e ziek enhuizen. geëerd) zijn stedelijke ipriohting
verwaarloosd. De tegens t cüling vormt daar niet de vrije artsenkeuze,maar de waardesr ing d er belangen van de hoogere en de lagere
Volksklassen.
·
.
Het beroep ln he -::. . a lgemeen op de particuliere ziekenhuizen
is ni~~ meer dan een s chijn-argument ten gunste VÇl.n de vrije art ~ .·
senkeuze Ül de gemee ~ 1 t e -- z i ekenbui zen. In de praktijk komt de gapg
van zaken in de parti nu .iere ziekenhuizen hierop. neer,dat een
a.antal spe<,ialisten d e g elegenheid vlnden,hun particuliere patiënten aldaar . een s p e c.iallstische behandeling te verschaffen "
· I n vele ge\rallen is d e v erhm,cttng nog een andere, en maken de ·
s peoialiat ep . ieder vo or zion e"en bepaalde al tijd weer dezelfde ~ ·
richt,ing gebrU:ik 1 waa:r z jj zloh t.huis gaan ge1zloelen en omgekeerd
het persone.el zic-h aan llun wijze van werken ge went. Een ui tzondedering op dezeti regel vormen alleen eenige kleine particuliere
ziekenhuizen ten plattsn land.e, waar ook huismedici werkzaam zijn.
Maar. deze plattelands z i ,:Jkenhutzen zijn i:neer ~erplegingsinriohtin
gen dan goed geoutill e e de ziekenbuizen,en voor een beperkt doel
in bedrljf. Wanneer daar t oevallig -eohnische ingrijpingen boodig
zjjn, komt meestal een s p t:J Oiali st uit een naburige stad hulpbi edel.
De particuliere z i3kenhuizen fn de steden zijn de werkplaat ·
sen der sp~{j)ial:i.Bten. N em en deze ziekenhuizen ook zaalpatiënten
(derde klasse) op,dan .'i 3 de keuze van huism edicus niet meer vrij ,
Vanwege het Bestuur der inrichting ziJn voor· de behandeling van
d e ze patiënten één of mser medici,z.g.huismedioi aangewezen,die
al o' niet een vast hono rarium genieten,
In enkele · gemeente - ziekenhuizen neigt men er toe,of is er
al toe, overgegaan, een d 9rgelijk stelsel te volgen. Terwijl een in· ·
terni e t als Geneesheer - .Jirecteur,en daarnevens een ohir'lllrg is
aangesteld, die alle on - . en minvermogenden behandel en, 1 s voor d L
klasse-patiënten de gel egenheid gelaten,hun eigen medicus-speci alist te kiezen ,
Deze regeling mog 9 op grond van utiliteitsoverwegingen t e
billijken zijn, zij is voo r een goede organisatie van het Gemeente ·"
zi $kenbuis uit den booz e .
.
Onze gemeente-z i e::>;: enhuizen hebben een personeel met nauw
keurig voorgeschreven r echteri en verplichtingen,die in instruo
ties vaatgelegd zljn.De m edi~ohe dienst Btaat i n onafscheid e l~k
v erband met den verpleglngsdienst,de huishoudi ng en overige di. r:,
s t en.Hoe nauwer dit verb and g.e legd wordt,des te betsr.Hoe meer
~et ziekenhuis het karak ter heeft van een groot ge.z in, des te
meer
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meer kan het zijn roeping nabij k~men.Want wil het .ziekenhuiskden
uit zijn bui s gezin gerukten pa ti ent zooveel mogeliJk geestelij 6
rust schenk en dan moet er den geest van het gez~nsl?ven terugga
vonden worden:Dat is meer dan een woordspeling;het ~.s een werke ···
lljk belang van den patiënt,en van betsakenis voor z~n genezingt
dat hij in het ziekenhuis niet alleen lichamelijke maar ook gees e·
lljke rust geniet.Daarom moet het ziekenhuis een hechte organisatie bezitten,waarvan regel,orde en gezag de mornisbare best~ndde;·
len zijn. Neemt men het medische element ~e~eel of gedee~.teliJk ui ..
het ziekenhuis-organisme weg, dan berooft men het van ZlJO belang-·
rijkste orgaan..Ieder aantasten van den mediaehen dienst,de onver mijdel1jke verzwakking daarvan als gevolg van vrije artsenkeuze,
zelfs voor klasse-patiënten,is bedenkelijk wegens gevaar voor de r ·
organisatie.Wanneer medici,vreemd aan de inrichting zonder ver ~
plichting.en tegenover het materieel eb het personeel daarvan,t"\ J::.' '
als hoogste autoriteitan voor de patiënten aldaar optreden, ove ~
hun verpleging, huisvesting en voeding mede spreken, het gebruik V&.'!
onderzoek-apparaten,instrumentarium,verpleegmateriaal e.a.voor
zich opaisohen is de verantwoordelijkheid voor een goeden gang
van zaken in het ziekenhuis door niemand meer te dragen.Tegenov er
deze inbreuk op de gezags~erhoudingen staat het gemeente-zieken ~
huie veel bezwarender dan het particuliere,dat zich steeds wapenen kan tegen ongewenschte inmenging.Het kan met een leniger or ganisatie volstaan,waardoor het minder door vreemde invloeden op
Z®l inwendigen dienet geschaà.d wordt. Toch zien wlj het verschijnsel
waarop boven reeds is gew'e zen,dat ook het particuliere ziekenhul P
een beperkt aantal medici tot zich trekt,die zich aan den inwendigen dienst leeren aanpassen,er als het ware deel van uitmaken.
Terecht hebben de autoriteiten van onze openbare ziekeninDichtingen -zoowel ae gemeentelijke als de provinciale en rijksinstelling- de ziekenbehandeling tot nu toe opgedragen aan door he!:.
gekozen deskundigen en hebben wij dezen in organisatóeisch verband
met den overigen ziekenhuisdienst geplaatst.
De vrije artseruteuz~ zou het organisme der ziekenhuizen zwaai
op de proef stellen,en zeer waarschijnlijk uit zijn verband rukken.
· De Gemeenteraad van Gouda heeft zich bij meerderheid van stem
men met deze opvatting vereenigd.
De Katholieke Staatspartlj zal te eeniger tijd inzien,dat zlj
door verkeerde raadgevers op een dwaalspoooris ge~racht.
Bijlage XII ,
Aru~

HET BESTUUR DER GEW1EENTE GOUDA.

Het bestuur der Geneeskundige ~ereeniging tot Bevordering
van het Ziek enhuiswezen in Nederland en zijne Koloniën vernam uit
de dagbladen,dat in Uwen R~ad een voorstel is aanhangig ,gemaakt
om de vrije artsenkeuze in Uw gemeenteziekenhuis in te voeren.Het
Bestuur van genoemde vareaniging acht het zich tot plicht,u zljne
meening aangaande de invoering van zoodanige vrije artsenkeuze te
doen kennen en ertegen ernstig te waarschuwen. . .
Het moderne ziekenhuis is niet het terrein voor de ·huisartsen; zij mogen in den regel niet geacht worden in staat te zijn, zioh
op voldoende wijze te bedienen van de verschtllende ziekenhuis- ·
hulpmiddelen,die voor een belangrijk gedeelte een opleiding en
ontwikkeling in specialistische richting voo~onderstellen . In het
ziekenhuis worden,vooral,wanneer er sprake is van patiënten,die
niet behaoren tot de on- of minvermogenden,gewoonl~k die zieken
opgenomen en behandeld,aan wie de huisarts zijn kennis en bekwaam heid reeds met onbevredigdenuitslag heeft gewijd en wier ziekte
een ingewikkeld onderzoek of een bijzondere behandelingswijze in
het ziekenhuis noodig maakt.Het mag bijna overbodig heeten, daarbij
op te merken,dat de nuttige kennis van en het juiste inzioht in
het prestatievermogen van het ziekenhuis en zljn verplegend,huishoudelijk en ander personeel het succes van den behandelenden artB
en dus tevens het heil van den behandelden zieke in belangrljke
mate ten goede zullen komen.Deze kennis en dit inzicht nu kunnen
sleqhts den ziekenhuisartsen,vast aan het ziekenhuis verbonden,
met een gerust geweten worden toegekend.
.
In het kort:den huisartsen vrijen toegang ta geven tot het
ziekenhuis,ter behandeling naar eigen inzicht van daar verpleegd
eordende pa ti in ten, zou laatstgenoemden niet tot voordeel strekker
en daarbij tevens ongetwijfeld leiden tot bederf en verkwisting var:
den kostbaren ziekenhuisinventaris.Dez..e uitspraak geldt ~ zoowel

met be:trekk.i ng tot de zi. eken met. inwend:tge .als tot dr~ · met clürurgis:che zfekten of.. ge':\reken .• B-:n b.e:i.de o.\ategories van patiënte:r
mogen z.eker .de meest gu:1st:ige. voorw;e.arden· verlangen· t'ot ·snel er
. alg~beel herste1.Tot. .de2:e mees.t gunst·ige .- voorwaarden: behaoren
de vo?r1.iohti:ng· ~:c .behandeling door de11 met speGia.le kennis en
e::.:•var1.ng verrij}::ten ziek. 2!bbW..i sart.s. Waar men nu- deh ziekên het
~'~ ~ ~~ ~g.n veJ."~c;f?.aff enp d ·1t:Lr z.o'<?- me!l bun geen dienst bewijzen doo r
. - Lul .k~·Ja t~ b1 eo.en~ sl e.oh t.s he.·c È\Oe_~~ te verkrijgen.
.
. . Daarb~ komt,dat .he~ toelaten van verschillende artsen,die
' t?·t. h.et ziekenhuis i~ . g t.3 ez:1Brlei nauwere betrekking staan,op d e
z~ eten~aruers en aan d e ~ü ekb,e dden, den goeden gang· van het ziell.':sr
hu;ii8:bed:t':ij.f me·i;, zijn 'reler•le;i die·nE;Jten(adininistratleven dienst$
v~rple~~djenst,hu~shoudu lljken- en voedingsdi~nst) bemoei1Ukt. :r 1
het ·bijzonder dreigt à.e . v erpleegdiens·t erf\oor te · worden ontw:r.ic.l.<
De .:rrakt.jjk in de·· inri ~h ;inge~'l, ,w.~a:r à,e vrije artsenkeuze om bijz,w<der~ redep.'e:-1, die niet da n zeer· indireó.t met het onmiddellijk 'bA·
. lan~ der ziekën in. ve.r b and staaxb.,moest. worden ingevoerd, toon'c C·'
. een1gszü1s deskundigen Em niet al te oppervlakkig zienden beoo:t ·
_deEil<?-ar de j1listheid van bovenstaande bewering aan.Het werk van
deri g~nëesheer-di:fe6t eur van .het ziekenhuis wordt door de inst e'l
. l .i ng der vrije .artsér):kèuz e d~n .ook : aanm·erkelijk .;.bezwaarà en be. moeil~kt;z~a ,~at~~~t 6ntoelaatbaar . zal·z~nihèm voor éen goed e~
.. gamg va.n zake~l verantwo o rdelijk te. stellen~ Ongetwijfeld lijden dahJ '
. ,.
:bij oOk. de zieken. schade; zulks moge nog . eens nadrukkelijk gezegd
wo:r;-de7;.1, vooral i.n het, onè.e rhavige geval,.waar . er . sprake is van ee·
. .
klein ziekenhuis als .dat. te Bouda,waarinden geneesheer-direo.' . , teur een belangrijk me:dis ch veld ter bearbeiding zal moeten wor·
· den toegekendp wil zijp werl{kring voldoend .tot zijn recht komen,
. en waar-op , overtgens het geheel zijner verdere werkzaamheden zal
.., :.
moeten steunen.
•
. . . .Sluit dus èn de .wet ensohappeÜjke èb de maa tsohappelijke !hpvatting van he.t ziekênqui swerk een behandeling in het ziekenhu :IE,
door hui sartsen uit, t al . lï;an redenen moeten ook de vrije speoialistenke.E ze in het ziekenhuis als zeer ongewensoht doen beschm.: ·
·~en.D'è geva:ren , ook daarvan voor een .goed geordend ziekenhuisw e~
· zen heeft de Geneeskundig e Vereenigá.ng tot Bevordering van het
Ziekenhuiswezen ingezi en, -in tegenstallin:g met de Specialisten . .
9rganisati~ uit de Maatschapplj tot Bevordering der Geneeskunst;·
·en aan een~oommis~ie uit haar midden opgedragen,het vraagstuk d
dei' vrije spec~. alist.enkeuze in ziekenhuizen in studie te nemen.
Het ra~port dezer oommiss ie in de najaarsvergadering der vereeniging ingediend (26 November 192l),werd onveranderd,en zonder
wen enkele stem tegen, g.angenomen.Het. bestuur der Vereeniging,
bovenger:.oemd> biedt tJ p~.d oeld rapport bierbij ter aandachtige leZing en ernstige 'o ve;rweging aan.
. : .
.
Namens het Bestu11r .<~.er Geneeskundige Vereeni ging tot Bevordering .v. h, Ziekenhuiswezen:
B]lage:
· (w.g.) Dr-W,J,Wich.erink,Secretaris.
rapport der comnüs- '
·
L.e iden; 4 ·Januari 1922.
die inzake de vrij~ Sp.eoj_alistenkeuze .in zi,ekenhuizen!
.·..
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Bijlage bij het adr:es van 4 Januari 1922,va:B de Geneeskundige
Versaniging tot Bev·ordering van het Ziekenhuiswezen in Nederlam::
en zijne Kóloniën,aan het Bestuur der ,_gemeente Gouda~ ·
- NOTA INZAI: E DE VRYE SPE CIALISTEI~KEUZE IN DE ZI.EKENHUI ZEN,
·. In de Algemee.në .Vergad6rü1g der · Geneesk. Vereeniging tot be ·-vordering·van het z:i,:'·ek,enhU,isw:ezen OP i . ~Ü Ootöber 1920 werd ons
opgedragen, een nqta ' op te :stellën ov~r de . vrije speoia1!1lstenkeuze.
de : ziekenhuiz.en, naar .aanlei:dipg 'van de discussies" daarom" trent in de Ned:erl ·• .Maat:sohapp.ij tqt pevordering der Heneeskunst
· · ·• gevoerd,
., · .
·· .
. ·
.
·
··
· De 'speoiali_'sten. väkvereeniging staat het beginsel voor va.n
· d:e vrije spenialistep.kéuze in de zleke.nhuizen en het is ni.et on -·
·wa:arsohijnlijk dat 'd~e Ned erl.lV1 aatsohappij tot ·bevor.der Geneeskunst
. ·zfoh op · hetzelfde standpunt zal plaatsen, al was het alleen omë. Ei.i".
de provoganda voor· het algemeen .b egrip der vrije ar..tsenkeuze
haar · indie richting stuwL · ·.
.
Het Wetsontwerp op de ziekenverzorging heeft. er · den stoo ·t·
toe gegeven om de actie voor de vrije specialistenkeuze in de
ziekenhuizen te . beg'dlnnen . De rutme perspecti·even, die in het we·r ·:.:.
ontwerp geopend vvorden voor de specialistische behandeling der·
Zieke f
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ziekenfondsleden,leiden er als ~anzelf toe,dat de begeert~tderd
spe~ialisten nog ietwat v0rder is g~an. reiten da:: ~e belo e~~a~~~
de wettehjl:e regeling inhoudt.Dat ZIJ z1ch den VriJen ~oeg~ng
ten te verschaffen. tot de zi e~enhuizen, ~ie 1?-et terre1~ b~.e~~f;k.
v~or de meer lngew1kkelde med1sche v e rr1cht1ngen,i~ begr~p_ ·
De ziekenhnizén zijn de werkplaatsen bij ui tnernendhe1d ·voor de ~pe·
Cialis ten. De vrije beschikking daarover te bezit ten!.mo et voor ell
een begeei'lijk . vooM~i ~zi eh t zijn, omdat zij ~r belangriJke hulpm~d~e
len voor de u1toef en1ng van hun beroep v1nden,met meerdere e
staanszekerheid als einddoel.
.
ln hst Wetsontwerp wordt voor de huis- en spree~uu:praktiJk . .
de vrije keuze van aan het ziekenfonds verbonden spec1.al1sten aau·
vaard,de vergoeding van de specialibsten per verric~tin? geregel c.,
en worden de fondsen verplicht de rechten en verpl1cht1ngen de~
specialisten statutair te omschrijven. Maar nergens wordt met. een.
het ontwerp gerept over de bei:andelin~ in .. ziekenhu1zen _
woord
Alleen kom~t er een bepaling in voor,d1e een r~ksb~drage.aan de .
ziekenfondsen toezegt,ten behoeve van de verpleging in Zl.ekenhul.zen.Het is duidelijk dat deze bepaling bedoelt om d~ drukkende
lasten van de nooge verpleegkosten voor de ziekenkassen te verliohten.Nu wordt onder verpleegkosten ook verstaan het hono:·arinn
van het ziekenhuispersoneel, inclusief dat van de geneeskundl.gen ..
Op de ziekenfondsen wordt dus geenerlei verplichting gelegd, om
behalve de vergoeding voor de verpleegkosten a:fzonderlijk der geneskundige uehandeling in het ziekenhuis te honoreeren.Terecht
wordt zoowel het honorarium der geneeskundigen als hun werk~~ze
en hun verband met het ziekenhuis ter behartiging aan het z1eken
huisbestuur overgelatben.Het wetsontwer•p zou zich ook niet op dit
gebied van de bemoeiingen die tot het ziekenhuisbestuur behooren .
mogen bewegen, zonder de autonomie der gemeenten, waar het gemeen-..
te-instellingen geldt,en het recht van de individuen,waar het p h·
ti culiere tostellingen aange.at~ aan te tasten.
Wij z~n ervan overtuigd,dat de wetgever de geldigheid van
dit beztra.ar tegen inmenging zijnerzijds op een gebied dat de bevoegdheid van derden raakt,wel ernstig zal gevoelen;en reeds
daarom alleen zich daarvan onthouden zal. Maar wij achten het toch
wenschelijk verder te gaan en aan te toonen,dat afgezien van ied e7
ingrijpen van boven af,het beginsel van vrije specialistenkeuze~il"
het bijzonder voor de openbare ziek enhuizen,uit den booze is.Tot
nu toe wore.t. :O.et beginsel ook in de particuliere ziekenhuizen
slechts ten deele toegepast.Voor de behandeling van de z.g.3e
klaase pati~nter1,verpleegd om gemeenschappelijke zalen stelt het
zi e.k enl!.tlisbestm.;.r z.g.huisspecialisten aan.Mira'tJile dictu is dez ~
toestand doo:é de specialisten tot nu toe nooit aangevochten.
Voor zoov erre ons bekend is er geen land ter ~ereld,waar t e ~
behandel:Lng van de zieken in de openbare ziekenhuizen niet een
st~:f van geneeskundJgen is aangesteld.In Engeland en Am~nika,voo r
een groot deel ook ~n Duitschland,hebben zelfs de particuliere
ziekenhuizen hun medischen . staf,en worden slechts bij uitzonderint,
andere medici toegelaten.Feitelijk is de toestand ten onzent niet
Veel verschillend v~n dien in het buitenland.Want in de praktijk
komt de vrije specialistenkeuze voor de le en 2e klasse patiënten
hierop neer,dat dezelfde specialisten zich altijd weer tot dezelf ··
de ziekenhuizen voelen aangetrokken.Ook daar vormt zich een baná
tus::>chen specj.alist en ziekenhuis, welke tot wederzijdsche verplicx.
tingen voert,al .~ worden die niet door bindende schriftel~ke overeenkomsten vastgelegd.
Het ligt voor de hand, dat er een gemeenschappelijke oorzaak
moet zijn,die dQ ontwikkeling der medische organisatie in de zie··
kenhui zen in dezel:fde ri eh ting geleid heeft. Wij hebben slechts cl e
geschiedenis na te gaan om te begrijpen,hoe zich &e tegenwoordig e
ziekenhuisdienst en Zijn · bedrijf' gevormd hebben.Heeft de overheid
ten allen t~de de noodzakel~kheid gevoeld in hare ziekenhuizen
vasten. medewerkers aan testellen,sedert zij openaar bedrijf' zijn geworden,eischen de belangen der gemeenschap meer dan ooit de medewerking en algeheele toewijdingvammedici in . openbaren dienst,
Reeds in een tijd,toen de ziekenhuizen nog een zuiver charitatieve bestemming hadden, grootendeels gevolg van den toenmalig e"'
stand der medische wetensehhp,werd de behoefte gevoeld aan verantwoordelijke geneeskundigen. Nadat een halve eeuw gel eden een
~~euwe aëra der genee skundige wetenschap w~s aangebu~ken,en de
eene baanbrel{ende ontdekking ha de andere volgde,namen de gasthuizen
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huizen in beteokenis toe wn varanderden geheel van karakter. Var .
o~ar~~atieve instelliDg en werden z~ tot mediao~-teohnisehe inr~oh:nngen. De v erantwoo r del~kheid der ziekenhui eb es turen voór
het zoovaal meer gecompliceerde bedrijf werd steed~ grebter in
het bijzonde:ro in het bijzonder voor het geneskundi g handel en, en
voor het gebrtlik van de kostbare hulpmiddelen . daartoe benoodigè...
Aan geneesheer-direct eu~ en naast geneeskundige afdeelingbhoofd M
werd de taak opgedragen in organisatorisch verband met elkaar cJ
met bet_overig zie~enhu : spersoneel ~oor een goede,doelmatige
verzorg1ng der zieken t o waken.
.
Behalve d0 zuiver medische kwamen zich nog anà~re ontwikke·
l1ngsfactoren bij de b e s t aande vó~gen:~engevolge van de vlucht d ~
~e~eeskundige we tenschap ,trad de sociale beteskanis der zieken ·
muzen naar voren, die i n stellingen van sociaal nut wardeb.Niet
alleen werkplaatsen van meer ·verfijbden rnedischen arbeid i~n . zij
gebleven,maar haar arbeidsveld . is ten voordeels van de .b e'volki L(
in haar geheel gekomen. I n den strijd tegen d~ besmettellj~ e ziek- -·
ten -met inbegrip van d E geslachtsziekten en de tuberculose.
hebben de ziek enhuizen ' e leiding genomen.Voor h e t bespo edig en
van het functioneel h e r s tel,het voorkomen van invaliditeit,in
het algeramen voor hèt h erstel va.n het arbeidsvermogen,worden de
zi ekenhui3en in steeds t oenemende mate dienstbaar gemaakt.
Uit. d.e b ehoefte aai so~ialft hulp in a'anslui ting met d e me ·~
f ?-fdee- dische zijn aan de ziekenhuizenLvoor maatschappelijk :werk in het
1 ngen leven g e ro ep en.Voor~ans t aande medici zijn tot het bes e f gekomen,·
dat zij niet kunnen vol s t a an met enkel medische sp e cialistische
hulp aan de zieken t ·e v a r leenen. Voor een duurzame gé1ezing kome::·
zoovele maatschappelijk e f actoren in aanmerking, dat uiet het b e r e J.
ken van de klinische g ene zing de zorg voor de zieken niet ophoudt.Aan de voortgez e tt e zorg mqet de medicus een werkzaam aan d eel hebb en ..
He·~ ziek enhuis h eeft zoodoende als sociale inste ili n g een
pl a ats in de maatschappij veroverd.Het verschaft aan de gemeenschap een aantal middel e n tot het b ereiken van resultaten van
algemeen belaLg .De geme e nschap kan en mag deze voordeelan niet
uit de hanQ. geven om der wille van · h e t beginsel der vrije sp e oiali s tenkeuz e . di e onve r eehigba.ar is me t d e b ehartiging van sooial,G.
zi ekenhuisb ela.ngen. De v e r'antwoorde lijkh eid voor h e t b eheer eener
ins telling, v:.raarvan de me :lici zich zouden . onttr ekk en a an har e so·: ·
o:tale doelej_nd en, war e ni e t te dragen.Maar evenmin zou de overhei ·
h e t kunnen toesta an,dat in hare inrichting,ios van haar invlo ed,
en gezag, b e lcmgrijl!:e, ja z elfs de bel arigrijks te werkzaamheden zoutRen g •3 S eh i ed en.
In de . vrije maatscb a9 p~ b e rudt ~ de v erantwoordelljkheid voor
het wel en wee van d en z l eke uit s luit end bij den medicus;in h e t
zi ek enhui s is dl e Ve rant Noordelijlthe id op d e schouders van h e t
bestuur gelegd.Het laad t die weer van zich af,Cioór een krachtig8
ziekenhuisorganisatie te maken met nauwk.eurige aanwijzing van
ieders taak •.Maar organis d.tie wil z eggen het inbinden van invidu ·
e el e vrijhe id, en is in s t e'ijd met h e t optr·ed.e n van g ehe ele vrijstatr
de indi vidmeel e werker s , d ie niet in ssaa t zijn mede-v e rantwoord el~kheid .te dragen.
·
He t spreekt van z e l ~ ,dat als ge~olg van de vrljh eidsb ep e rking, di .e a a n den zieke i a opgelegd, om zich door den aan het zie ··
kenhuls ve :c bonden sp e c ia: ist te laten b ehandelen,het ziekenhuisbestuur o.q.de ov erhei d , rerpli 'C ht 1s,de beste me dische hulp te .
v e rscbaffen,die verkr~ gb a ar is.
In het algemeen g e luk t h e t aan die v e r plichting te voldo en ,
d ank zij h e t antrekk e lijke d e r zi ekenhuispraktijk voor d e s p e oial if;.
ten •.M.aar het is niet t e ontkennen,dat van dez e omstandighe id rnif
bruik wordt gemaakt · do o r e en wijze van ho·noréering toe te paàà en ~
di e scheeve toestanden d o e t ontstaan.De voorli efde der sp e gialist en voor zi ek enhuisp r aktijk he eft er to e gel e id, om d e z en t e g eL
onvoldo end e v er go eding aun d e ziekenhuize n t e v e rb~nd en. Da ardo.o r
mo e ten zij hun voornaams t u v erdi en s t en a an d e particuli e r e praktijk ontl eene:n, en k 1 lnnen <~ij a an d e z i ekenhuis we r k zaamhe d en ni e t
de volle aandacht beste d Em. Een b e ter e honore e ring en de v erplicl. ·
ting om hun dagtaak groo ~ endàels of g eheel aan h e t ziekenhuis t b
wijcien,zullen . a an dit euv ol . t eg emoet kunnen kom en, en t ev ens d en
n a ijv e r verminder en di e er bij d e ni e t aan zi ekenhui z en v erbonden
sp e cialisten b e st a at.Van d e ~ e rk ing d e r we t op de zi ek env erzorging ma g d e v e r wachting g ek o es t e r d word en, da t in d e ze een b e t e r e
to es tand in h e t l ev en wo r dt gero epen.De s che rp e en onb i llijke
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oonourrentie zal ophouden en het is te verwaohten,dat het beginsel der vrije specialistenkeuze in openbare ziekenhuizen
.daardoor zal worden verlaten.
In dit opzicht is van de wet nog langs anderen weg ~en
gunstig gevolg te wachten.Z~ zal de behoefte aanziekenhulzen
doen toenemen en dientengevolge voor meer specialisten een
werkgebied openen.De meerdere ontwikkeling van het ziekenhuis ..
wezen zal ruimere gelegenheid aoheppen voor iaderen z1eka,om
zioh in het ziekênhuis van zljn keuze te laten opnemen.In de
groote steden kunnen de zieken reeds van dit vooreoht gebruik
maken en op deze wijze een specialist kiezen, mits die aan eenig
ziekenbuis varbonden is.In de toekomst zal,dank z~ het streven
naar me~EQ.ere ziekenhuisvoorziening,de vrije ziekenhuiskeuze
meer nog ~aar recht kunnen komen
Zoodoende zal het gelukken het etische beginsel der vrije
keuze voor den zieke te behouden, zonder de organisatie der zie ·
kenhuizen in gevaar te brengen.Daartoe kan echter niet de weg
gavcillgd worden,die door de speoialisten-organisääie in de Maat···
sohappij tot bevordering der Geneeskunst aangeprezen is.Niet de
vrlje speoialistenkeuze,maar de vrije ziekenhuiskeuze ia een
recht,dat aan iedere ziéke moet worden toe·g ékend!
De Commissieleden,
(w.~.) J.L.C.Wortman
"
H.P.Bosseha
" "
G.• Fabi us
11 11
A.J.H.Hin t zen.
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College van Regenten
van het van
I t eraon ~iekenhuis
GOUDA.

Bijlage XIII.
Gouda,7 Januari 1922.
Aan
Burgemeester en Wethouders
van GOUDA.

Naar aan~eiding van Uw missive ud.6 Januari 1922,no.l4-9/l
van Iterson-

~~derwerp:Ass~stent-geneesheer.Vr~e Artsenkeuze
~l.ekenhuis,hebben . wij de eer U te berichte.n · dat:

l.in het tijdvak van 1 Januari t/m 31 Decem,er 1921 verpleegd
werden in het Van Iterson Ziekenhuis
·
&~in de lste klasse
7 pati~nten
11
b.in de 2de klasse
63
c.op de zalen
566
"
2.het aantal verpleegdagen bedroeg in hetzelfde tijdvak van
patiënten, verpleegd:
a.in de eerste ~lasse
181·
11
b.in de tweede
1926
6,op de zalen
21062
3.er normaal beschikbaar zijn voot
a.patienten eerste klasse.
2 bedden
b,
"
tweede
"
9
"' )
o.l.volwassenen
59
2. zuigelingen en kinderen
14
"" . ) op de zalen
3.barak~patiënten
6
)
er in noodgevallen uitbreiding kan plaats hebben (eGhter niet
voor a~afdeelingen tegelljkertijd wegens tekort aan persabeel
en inventaris) tot:voor:
a.patiënten eerste klasse
2 bedden
11
b.
tweede
"
9
"
o.l.volwassenen
63
" )
2.zuigelingen en kinderen
20
" ) op 4e zalen.
3~:barak-patiënten

10

" )

Namens het College van Regenten van
hèt van Iterson Ziekenhuis,
(w.g.) D.Hoogend~k.loco-Voorzitter.
11
"
R.U.Jongenburger,Looo-Se.c retari s.
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DoOr een vf·ert.a l .~~adsl eden 1 s ; bij déh 'B aäd dezer gemeen t e
. .. · ~~en 'y6or. ~tel in~Ü~· q.g d .teneinCi{' te .. gerakén··.t·ç,·:t vrije artsebk eu z
. .
..,. . ·: .. "~ ,.
·; ~ ~ l~ . he~ , gemeent~l.~jk . ~i ake~huis ·a~,~~~.f.'vrOrl:&~_qol:lëe;e zal gehouden
.. , . . .
,;. ~·. z~~ }u,~_r;omtrenu.:: adv1.e 3jr:.u.t te· bre!la-er.h. ~~· 'd . · .· ~ .
.• ,· ~·~· r ... , . ·.·
· · , _Vi~J .j'lebbe~1 ~ns, ~ ,e _c:..e1.ds op ~f3 , .Jiqç~gtel cgé~.tel.~.·-' van de meenin ·;
.. -.:' .-· - ~. v.an:'. H,E: gen ten · va:n d. e z. 3. gem~entelij~,e~. inri o~ ~lng·,: ·,orn tre.n t "vrije
· · ' : ~: .: ..- .
. arttienJrel.,lZe", welks a d lies . 1n ·arschr.J:ft h1,ernevens : gaat.
·. ·
Tevens ontvirigerJ, wij . ee:p · aa:n ·:dén Raad dezer gemeente ge. :
: . richt adres . van · het Q•3Stuur ' der .Geneeskundi-ge.'Vereeniging tot
- B~xo·rdsring .van; ·n et Z.' ekenhui 's\v,e~fen ij.n Ned:Srl_çmd
.· zijne Kolo~ n1en, waarin "Vrije .. ar·t denkeuze" in zi.e.kenhuÏiEiP.~. ten sterkste
;ordt on.r ad_e n. E~i\~f.~ qhri~t ~a:~ ., dJ t'~:.aèl=~~ tf~IA'~de . hj,erbij ge''· . o~gd. .
.. \ ••
., .
.' ·' ....... .. ., .\ ..>.. • . .~·.. .. ...
.
..
· . .:. "Het · is ons · bek en d , dat in ; 'het·d.oo-:rM>jbéh'~éerde. Ziekenhuis
•.. 1'-ee'd's vrije artse:Jnk:ëu z-. :l ,b~-tziJ in ruiinë~:..dlfti: f.\Ve). in, engeren zin
..,
• , · p-e'Btaa:t_· en zoudën · 1.1'e·t in verband ., hi ·e~!lle.de~ ·iee·r op prijs stelle«:.
·-. ::·
.. uw . më~~~pg omtrept~· ~;ie· t ,al of niet· wÉmschelijk en uitvoerbare
r
~aa~varr te verne~en ~
· ·.• ::·, V~if;he.bbei'l --dá'n ool: de eer U beleefd doch dringend te verzoekèrf dnlii· h1~:r.6mtr e.n t te willen voorlichten, teneinde ons in
staa·t ' ·t"~;s, ~e·+~erLhet voor en tegen nauwkeurig te kunnen overwegen. ·' ' .. · .(,: ·· · ·
·
·
Indi.eri ïl.et, . U me g ()lijk ware een en ander in e.Em mi•n ~ of· ·ineer
uitvoerig "rapport, wa a r•ih qok de door Rt?g~nten en ~e genoem~e
vereeniging aangevo er d e motieven nader werden'besproken,zouden
wij U ·hiervoor zeer e r lc entel,ijk zijn.
· ·. ·
- _
Uw berich.t of do or U aan ons l2lerzoek zou kurmE:m wordÈm
Voldae.l':', zien wif gaarbc, , evenals Uw eventueel uit te brèngen aá!Vies, eeh:i.gszi::.1s : sp.-o e d '.g tegemoet.
Een 'opgave va:.1 h e t aantal, in 19.21, verpleegde patiënten,
verpleegdagen en aan t a l beschik~ar~ .· . hedden gaà~ _ hierbij.
Aa~1 het z~ekenhu t s zijn verbonden. een geneeshe .~?r-direoteu:c•
-internist en ee:P chi r urg.•-gyna-eeqlqpg. .
- .
Bjj ·uw ad,r;Les- ·ontv angep wij gaarne. opgave van ' de. daaraan
v'erbonde11. k'Ot?tçm. . ·
.
- · · · · ,_ · .
.
: U bij"voörbaat ~anken~ voor Uwe_ber~idwilligheid,
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Burgemeester en· Wethouders van Gouda,
Aan
{w~~~)J.van Galen,Lo.B.
l.den heer Geneesheer-Directeu r
d'e Secretaris,
Van het otedelijk L::;;i.ek.enhûi:s· t o
SCHIEDM1 • .. . .
(w.g. ) · G.J•J.Pot.
2.den lle~r ' Dirigeerend-Genee s h e er
v/d Ned~Herv.Diaconnes~enin r i ohting
Overtoom 283 te ~STERDAM.
.
'' ..
·.
3. den Heer Geneesheer·- Directeur "v/'h:
B~.Antonius-gasthuis,Prins Hend riklaan 40 te UTRECHT.
.
..·.. .... -· . . ... .....
4. den heer Génèesheer-Di!'ec·teu r v/d
", ~ t_\'. . t; '. .;, , ~
N.V.Emmakliniek,Koningslaan 81 te
. ;;. : ..
UTRECHT.
·~
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Antwoord op
S.No.l4-9/l van
l i Januari 1922.
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Hesren Burgertieester en. w~thouder~ .
Van .Gouda.
. . '.
''
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Gaarne ben . ik b er eid u mijn meening inee te deel en aanga anti·
vrije artsenkeuze i:n zt ekenhuizen. Daarbij wil ik eerst vermelder'.
hoe de stand vàn zaken lts . in het st.Antoniusgasthuis te Utreo:è 1.·
Dit ziekenhuis - a ls parttU}ulier ziekenhuis- onderscheidt
4 j{las.sen.In de . le. 2e en 3e kl~ss.e kunnen de patiënten behandeld worden door. ~en :nredicus hunner keuze. Zij moeten dan de be-·
hanO.elingskoaten: aan huri ei:gen medicus voldoen. Vaak gebeur't h e
dat
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dat de medioi,die de 3e klasse patiënten in 't.z~ekenhuis doen
opnemen,aan de aan 't Ziekenhuis verbonden med101 vrag~~~~~ a·
behandeling verder over te nemen.Bij de b~handeling nu
k m~·L
tiënten,wanneer meer specialistisch en u1tvoerig ond~rz~en
bull
instrumenten noodig is,moeten de behandelende genee~ 8 ~
van
eigen instrumenlben gebruiken,en staat het instrumen •. ar unkamer
h~t ziekenhuis niet te hunnen dienste.Moet ~an de Ron~~~1 zich
gebruik gemaakt worden,dan moeten de behandelende med7~
dertot den Röntgenoloog van ·1 t ziekenhuis wenden, die nu
on t . •.
· zoek verricht,en bij welk onderzoek de genee~heer van den pa l ar
tegenwOordig kan en mag zijn,
·
.t
Wat de zaalpatiënten{4e klasse) betreftfdeze worden Ul sluitend behandeld door de geneeshesren van t ziekenhuis~wel
worden op verzoek de noodige inlichtingen .~erstrekt,dooh e
behandeling bl:ijft in handen -. ~an de medi oi verbo~den aan h~t
ziekenhui.s(in •t · geheel 7 specialisten en 2.ass1stenten) . et
instrumentarium,de Röntgenkamer,'tLaboratorlum,de Finsenkamer
enz. worden uits1ui tand gebrui.k t door de doktoren van het zie;
k enhui s • .Andera · doktoren kunnen daar niet .werken,ook niet op t
laboratorium. Tenzij ·de Geneesheer-Directeur in een speciaal geval permi s sie geeft voor bijv.urineonderzoek.Doch dit alleen i s
uitzondering.De stad9-patimnten -bij oveDee~komst met de gemeen ~
te- w'o rden ook ui tslui tand soor .de doJ.5:toren .van · ' t huis beha~
deid. Wel kunnen de stadsdoktoren o.P -gezette ·tijden hunne pa tien . te~ opzoeken en spreken met den behandelenden geneesheer,doeh
verder ,strekt -.z i.ch hun bevoegdheid. niet U:i t .
· ..
De Professoren,die chirurgische klasse-patienten en dit
ge'idt van alle chirurgen,in 'tziekenhuis doen opnemen,maken
gebruik van de operatiekamers,doch gebruiken hun eigen instrumentariulf! .•
Ziedaar de stand van zaken in het èt.Antoniusgasthuis,Deze re§eltl!f.g ·heeft totnu toe allen voldaan.
' 001
zal het -geduld worden,dat op de 4e klasse de patienten door hun huis- of busdokter of . door een sp·e oiali telt buj_ten 't .. ziekenhuisverband,worden behandeld.Ook 't gebruik van
laboratorium,intrumentarium,Röntgenkamer,hoogtezon enz.zal om
begrijpelijke redenen hun ontzegd blijven.
Wat zou er van de verpleging op eeh algem·eene zaal tereall ·
komen,.als de.ar door 4 en meer verschillende doktoren instructie s werden gegeven.Hoe zullen orde ·en regel op de zalen kunn 0~ .
heer s ohen, als daar op ieder oogebbli·k van den dag door versohL
lende doktoren pati~nten onderzocht worden.Ten slotte zou het
verplegend personeel niet meer ~eien,waaraan zich te houden.Ho r
zou de dieetregeling tot ontevrëd~nheid der patiënten kunnen
aanleiding geven.Ste:b bijv. dat de _eens medicus aan een patiënt
veel melk en eieren voorschrijft en .een ander geneesheer,minder
vr1jgeoig en royaal 1 behandelde op <te~elfde zaal een buurman van
den patiënt met een minder rijk di'eèt.De patiënten (vooral 4e
klasse) zijn in dit opzioh t zeer . ki. $s-1!euri~ 1 gevoelig en spoedig
ontevredeö:-;. Zij begrijpen de rpC)'ti .e v.e n niet; waarom de eene dokter
dit en de ander dat dieet +oörsohrijft.Deze beoordeeling - ~erval t
bij behande~ing door één mediCus nl.die van 't ziekenhuis, Men
moet dit _niet als een futiliteit besohouwen.Men zou spoedig ontevreden patiënten kweeken.
··
·•
. · .· :.
1Y1et recht wordt ook vermeld 'in de bijgaande rapporten, Wie
der doktoren de zoo noodige ziektegeschiedenissen der patiënten
(dringende eisoh voor een ziekenhuis )zou maken en bijhouden .•
Bovendien v~rgete men niet,dat de ervaring~die de speoial~st-internist heeft,ten bate der patiënten komt.In de meeste
gevallen tooh,zal door zijn meer uitgebreide kennis en ervaring
in dit speciale vaktde ziekenhuisspecialist 't onderzoek gron diger kunnen verriohten,dan de huisarts.Jiovendien zal hij zoo
noodig met zijn andere col1ega' s speoialis.ten de zaak eerder bespreken, dan dat de _huisarts een .consult zal aanvragen:.Hoe vaak
tooh worden moeilijke gevallen door de specialisten,verbom~en
aan 't ziekenhuis 1 onderling bè~Proken. ,
·
··
Verd er is ·de verantwoording der b.e handeling van . de patiên ·
ten nu ir:t ' één hand, terwijl wanneer vele doktoren de verschillen··
de patiënten behandelen,van deze verantwoording niets terecht
komt.
·'
·. .
. .·
.
Wie zal op de zaal de patisrit _moeten helPen,als plotselin~
. iets onverwachts gebèurt.Moeten dan: de doktoren__van 't ;huis
· maar klaar staan, en wat Tc :we_ten zij d-a~ van 't geval af' .Maar ' t

!
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maken van 't instrum an ~ arium enz.verbiedt 't toelaten van alle
geneeskundigen, opde za:. en, en zonder dit zal va.ak een uitvoeri g
. onderzoek nj_et mogel ijk zijn. Ik denk IDL-b.et schrik en beven al, aan
al de ellende, die ov e r mijn in·strumentarium, ohemicaliën enz. zou
gebracht . worcJen,
als i ed er medicus 1 t recht .ca:p.d daarvan gebrui k
1
te m~ken. t Is mijn vas t e overtuiging dat op -; t laatst geen en ~
kel 1nstrumentarium me EJ r bruikbaar, geen enkel chemische stof
meer . betrouwbaar ·zou zi.in. En na tuurlijk was nooit dle achter):;alen ,
·
·
Wie d,e schuldige was .
Ging ..rn~n op dez en weg voort, dan zou ook geëischt worden
zelf de Ron~genkamer t e mogen gebruiken,en dan kan ik de verZekering gevent dan bi nr.en zeer korten · tijd 1 t geheele ins trurnen ·
tarium onrj;luikbaar- zou z ijn•
·
.
Wat van de· huis.a rt s en geldt, geldt ook voor de specialiste;J
' i.' en v:oll e kan i k rrij vereenigen, met 't rapport namens 't
.C ollege van Regenten v an 1 t van :Iterson Ziekenhuis aan Uw Raad
overgelegd. Zij hebben op zeer juiste en u·i tvoerige wiJze de onmogelijkheid van inwilli ging van den eisch van artsen eh specia·lis,ten bewe~en. (gehe el conform advies van Dr. Wortman).
Alle.s bij e:engenom en moet ik ook ten s telligste waarschuwe:.\
tegen deze inwilliging. ' t Slot zou zijn een chaotische verwarri n;
~n de verpleging,ont evreden patiënten en vernielde instrument en
en onbrui k bare ohemicaliën.Caveant oonsuies!
·
·
(w.g.) Dr. w.A.:Boekelman, ,
17 Januari 1922.
Geneesheer-dir ecteur St .. Antoniusgastht;tis,
UTrecht.
STADS-ZIEKENHUIS
SCHI ED.Alv1 • .
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Bijl a ge XVI.
.Aan
Burgemeester en Wetbouders der
gemeente Gouda.

IY1et genoeg9n breng i k U rapport uit van voornamelijk praetischa eryaringen betre~ f ende het belangr~kat e vraagstuk der
Vrije artsenkeuze in ziekenhuizen.
.
Het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam heeft wel de vrije art~enkeuze en is niet veel groo.ter,dan dat te Gouda, terwijL .in ~em.:
der beide steden èene par-tiouliere inrichting er naast bestaat ,
·
Ik zal ni.et trachten naar volledighe~d,anders zou ik vervallen in herhaling van wat is gezegd in het rapport van de ver ~eniging tot Bevordering van het Ziekenhuiswezen en van wat Dr.
J.L.O.Wor+,man in het Maandblad "Het Ziekenhuis"schreef in Mei
1919 .Het b e ste :Ujkt mij e enige punten te bezi en, v. n. in de vol gor -·
de gebruikt in he.t rapport van het College yan Regenten van het
Van Iterson-Ziekenhu:ts .
Punt l.In ~~ri algemeenhe l d waar,~eeft geeri aanleiding tot bljzondere-opmerktngen. . .
·
·
··
,
Punt 2. Beziet het nmet u niforme van de verpleegwijze bij vrije artsenkeuze: terecht blijken d e verpleegsters van de wijs te raken,
· wanneer ze voor een zelfde aandoening plotseling weer eens, soms
.vooreen enk(;:lle keer, van een ander mediou's een andere begandelil1g
zien en eraan moet~n helpen.Het onze~ere gevoel wat het verplegend personeel. dan heeft i komt zeker den _pati~nten niet ten goede
Wij zouden dat punt nog k1-:m nen aanvullen met de bemerking, dat de··
ze niet uniforme verpleg i ng ook ten zeerste d,en leerling-verpleegster in hunne oplei ding schaadt:de stof,die deze categori-e
van mensahen te verwerke n krljgt is toch al uitgebreid genoeg,om
naar beknoptheid te streven;het belang van het verpleegstervraagstuk is groot genoeg, om er zooveel mogelijk rekening mede te
houden. ·
.
.

Punt·

~lis

maar al te waar en de

verantwoo~del~kheid ~an

regenten

en niet het minst van hu n mediaehen vertegenwoordiger,den gene es
heer-directeur is niet af te meten.Er kunnen zich diverse mogelijkheden voordoen.om maar eenige te noemen:
Een huisarts neemt een p a tiënt op voor eigeri behandeling:depatiënt is al drie dagen in de inrichting en bewuste geneesheer
vertoont zich niet.De aan het huis verbondenmedici zijn al eenj_ge malart het bed gepasseerd,~aar kunnen niets 'doen dan een p~aa1 ··
je make·n met de nieuw aangakomene en den huismedicus opbellen.
Deze ko:mt in een week ni e t. Wat dan?Waar blijft de verantwoordelijkheid van den geneesheer- dire cteur,als de ééne medicus ee5s een
lunbaal~punotie probeert , de tw:eede verricht een tracheotornie,de
derde verricht breukopera ties eh appedectomie~kunnen andere ook
wel
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wel zeifs grootere operaties doen,mogelijk kunnen sommige het,
hoewel niet zoo geroutinee~d als de daartoe aangestelde,maar an
deren probe s ren het oOk e en s ,
Duidelijk 1 s, dat. btj de 11 vrije arts enkeuze 11 de geneesheer-dl ~
reoteur~oo k al ziet h~ de toekornat voor een patiänt t wijfelach tl . ~
in~niets kan voorkomen.De patiänt heeft uit vrije wil ~ijn dok t er
gekozen,en deze mag volgens het reglement in het ziekenhuis all e·
met z~n patiänten doen.
Hoe moet de geneesheer-directeur zich houden,wanneer een
familielid over eeu verpleegde komt spreken en we moet en antwoorden, dat we hem ~eitelijk niet behandelen.En wat dan als hij
vraagt dit wel ta doen?Rier-:.Ii t blijkt tevens, dat de bui t enwereld
den geneesheer-directeur toch wel de v erantwCNording geeft .
·Punt. 4. Ziek e'.:.egesuhieder:iss en worden bij vrije arts enk euze slecht :J
sporadisch gemaakt,wat inderdaad tot veel last en zelf s zeer
vaak nadeel vóor de betrokk en patiënt aanleiding geeft.
Wat het zoo noodig dir~ct ingrfjpen betreft:hiertoe acht ik
in vele gevallen natuurlijk wel den geneesheer-directeur geroepen
maar vtioral ook de assistent-~eneeshee~,die als inwonend ten all~ tijde bij de hand isLeen grobt bBlang voor de verpleegden,iets
waarop ziekenhuispatienten recht hebben. Maar hoe moet nu deze man
alle· hesren di.e nen?Di:t is totaal onmogelijk bij vrije artsenkeuze
en toch moet er één z~n.
· ·
De één wil i ets zoo en de ander weer anders: bij alles moet ~ ~~
als goed assistent (v an wie?) denken: hoe gvil mijn sup eri eur tege:;: . .
· over dezen patiënt het hebben.Zoo'n aj_ssitent,wBn.neer hij zich
ook al heeft laten bel'loemen,neemt spoedig ontslag,omdat hij te
weinig l eert, door het moeilijke .·van zijn po si tie, en als h e t een
voort~ta.r e nd i ema:nd, zal er ook wel eens iets aan hem gevraagd wo:" den, waarvoor hij denkt, dat in een ziekenhuis een betere methode
bestaat ..
Wat purit V.b etreft:als de pati~nten liever wat me er b etalen en
hun eigen i;luismedlcus houden is tenslotte hun zaak,des te minder
echter kan de aan het zi ek enhuis v erbonden medicus zich op den
voorgrond dringen,omdat h~ in geen geval zou willen gepr efereerd
worde~,daar hlj in het onderhavi ge geval goedkooper ·is .
Punt 6 i§ waa r ~ Wij zoud.er.. he-i:, kunnen uitbreiden tot de medicijnen ~
die zeer zek er door ziek enhuismedici eoedkooper kunnen worden
voorgeschreY en, dan door de huisart s en afzonderlijk.
Wanne er i n een ziek enhuis b.v.st eeds dezelfde uit wendige
middel en, deslnfeut.i emiddel en pgorgeldra.nk etc. worden gebruikt,
is dit veel voordeel i ger ins laan .
Een t weode voorb eeld: ~-n S o~1iedam is een vasteprijs voor 15
Poedel"'s, 300 gram dr ank, 60 pillen, 100 gram zalf etc.; schrijft nu
een huisarts b.v .. l 6 poeders voor,dan worden 2 x 15 poeders betaald etc.
·
· ·
Pu.nt ?.op alle mogelijke tijden kunnen d~· verschillende medici vi si te maken, zoodat alle werkzaamheden op zaal en voornamelijk ook
de verpleging s t:tlstaan , ook het etensuur van de patiënten wordt
er vaak door veronaangenaamd,
•
l.Er 1 s echter meer: de hoofd~erpl eegster, resp.eerste verple eg·
8
ter kunnen voortdurend me.e-vi si te maken en wat wanneer drie of
Vi er medi~i zich tegelijk aanmelden?
'
Pu~~In de operatiekamer is het nog ·' denkbaar,dat bij een goede
opera 1ezuster de steriliteit bewaard blijft,wanneer wij eenige
:oorzo~gsmaatregelen treffen,door b.v.in de groote operatiekamer
~rsch1llende v.n.zoogenaamde niet ster;i.ele operaties te weten.
Rentgenkamer en laboratorium voor iedereen vrij is onmog; eliik .
dat Wanneer er een onderzoek moet plaats hebben is dit kapot,
leeg,wee: wat anders zit in een verkeerde flesch afgezi en
nog van de n1et uitblijvende schade aan dure instrume~ten
soh~f Wat me ve:wondert,is,dat er in het door U opgezonde~ af s
·r akk .. ft, zo~ Welnig is g esproken over besmetteliJkJe ziekten, De ba v e rm~n moe entoch zeker onder één pers?on staan;waarom ni e t
en zi i den~dat ~eerdere personen dan noodlg daar in- en uitlocpen
h e t unbw~ altDd zeker,dat ze niet direct na het bezo ek wee r in
zich~~ ~s~~t; e gedeelte binnengaan en hebben ZD de noodige vo orWgte
n ·acht genornen~als b.v.een extra jas aantrekk en?
nen
a kverder den .. ge~eesheer-dir e cteur betreft, zou het ook · l:it..:):':' -·
w . yoor OJ?~n, dat h~ blJ vrije artsenkeuze geen of al thans zeer ··
e~n1g pat1en~en in het ziekenhuis heeft ligg en en toch is di ·'z~~
noûd lg om ~ijn ervaring te vergrootwn wn zijn wetensch~r .,.
p ~..khoo8
e geest 1 evend1g te houden.
Er
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Er zou dan niet v e el meer overbl~ven dan dir e cteurs werk
maar hiermee alleen is hlj niet tevreden. Wat mag hlj er blj doen?
Ik we e t niet,hoe ~ et in de bedoeling zou liggen,dit in
Gouda te regelen,maar i~ denk,dat het toestaan van pa~ticuli e r p·
prak'Gijk dan toüh het e :mige ts,wa,t den titularrhs goed in zijn
vak zal houden.
·
_
lViaar komt dat nu h et ziekenhuis ten go ede?De gen e esheerdirect eur kan zioh dan niet zoo precies aan vaste uren houden,
en wordt wanneer hij i n het ziekenhui·s is, vrij vaak weggero epen.
Resumeerende he ef t de ervaring m~ ook versterkt in de me e ning,dat de vrije arts er~euze in een ziekenhuis van eenige ornvang5zoo a l s. t& Gouda t en sterkste is af t e raden,met het oog o~
een goede ·organisati e in het Ziekenhuis niet alleen,maar ook op
het werk wan den gen e e ~h eer~dir e cteur;zoowel een goede organis atie,al a het f eit,da t de geneesheer-directeur in de beste g e legeriheid i i zijn kenni s bij te houden en t~ vermeerderen.is voor
de pa tiënt en van het hc1 ogste belang.
.... • · Het is wel eig enaÎrdig,dat b~ dergelijke aangele genh eden
1
~~~t~UlJ-zeker
hi er .in Schiedam_ z4lk éen groots invloed uitoefenen op
oen e e.n dergelijke beslisaing .Zlj toch houden gaarne hunne patiënt en .
Markwaardig is wel , dat echter juist z~,die voor een andere
Collega, tü tgezonderd, di 3 vroeger zelf in nauwer contact war eb
met een· ziekenhuis, al s a ssistent het wel prettig vonden hunne
patiënten te kunnen b ehouden,maar :alle volmondig ·verklaarden:
er deugt van dit syst e em niets,het. kon veel beter. ·
Het eenige waarvoo r op utiliteitsgronden ve el te zeggen
ZOU Zijn, il:) Vrije artsenk ElUZB op de lste en 2àe kla s se;rriaar dit
kan in e en gemeentelijk e inrichti~g zeker . wel niet,da~r ~r wat
verkeerds inzit voor de ze categorie van mens6h e~ een anädre
regeling &e maken,dan voor de zaalpatiänten.
·
De Geneesh eer-Directeur
van het Geme ente-Ziekenhuis te Schiedam
.
(w.g. ) A. M.. de Bruijn.
·
W ~t d~ vrije speci~li s ten k euze betr eft,geldt tegenov er d e organlsatle van h e t z1ek enhuis geheel hetzelfde als de vrije keuze
van huisartsen.
- :r:·e.derl.H ervormd e
Bijlage XVII.
~ ia~ one s sen-inrichting
Overtoom 283
Aan
~e lefoon Zuid 1831 en 1832
Burgerneester en We thouders van
GOUDA.
: •;

--------------

Gaarne wil ik naar ~anleiding van Uw schrijven ove r "de
in. h e t van Iterson Ziekenhuis Uw Coll ege
rn~n Zl ensWDZB over dlt punt rneeddelen,Laat ik op den voorgronft
stellenpdat h e t reeds enke le malen een ,punt van ernstige !bverw ~ging mijn e ~z~ds is ge wees t de mogel~kheid ond~r de oogen t e
Zlen van vr~e artsenk euz e in het Ziekenhuis,waarvan ik Direcfeur ben,en wel met name ,orndat het aldaar b ehandelen der patient en , door hun eigen medicus iets aantrekk elijks heeft.
~en viertal bezwaren leken mlj echter zoo ernstig,dat het
geringe !tan:tlàllel (voor de patiënt en in casu en dit no g wel met
e en vraagt @eken)stellig i n het niet zonk bij de grc1ote nade el eh.
1. In elk zi ekenhuis moet " systeem" zitten, in de hoofdlijnen der
v erzorging door doktoren 3n verpleegsters;dan zal dat Zi ekenhui s blljken een instrum ent te zljn,dat tot p erfectie kan worden
opgevoerd.Evenmin als men een muziekinstrum ent gaarne door een
ieder zal laten bespelen , t3Venmin is dit gewenscht met het Zi e kenhuis.
·
2.Het bespelen van . dit inntrume!lt moet gele erd worden.En st elli s
zljn niet alle huismedici ~ n staa t dit te doen,zoo,dat de patien·
ten zooveel voordeel ervan hebben als mogelijk i:S;
3.De bezoekien van dokto r en op de zi ek enz a l en,waar vele patiënten liggen is tijdroovend on k?,s~baar voor.hé~t Zieke~huis.De. re- ~
gelma tige verzorging d er p ati ~nuen mo~t hl ~ ronder llJden,?.mdat b
het onmogelijk zal blijken te ZlJn de hu1sm ed1ci aan va s t e ~ren t e
binden;de rec eptuur is ui te enloopend en ni e t zoo e envoudig,al s
me t h e t oog op de kost en gewensoht is;de zust ers zullen voor.
h e t uitvoeren van de ui t e nloop ende, zeer wiäàelende voorsohrlf ~,
t en v eel meer tijd noodig :t ebben;·
.
.
4.In e en Zi ek enhuis met 1,2 en 3 klasse,heeft de op~eidlng . d e r
zust ers vo oral plaats op d e derde klasse.Daar ee~ Zlekenhu~s ,
waar biet regelmatig verpl eegsters worden opgeleld m.. i.noolt
§en
v~vje ~rts e~~k euze"
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een goed ziekenhuis kan worden, laat ik bui t .en beschouwin~ het
· werken met uitsluitend gediplomeerde verpleegs~~rs.
Het opleiden van zusters op afdeelingen,waar.2oo weinig .
syà.teem in de behandeling zal zitten,als in een Z~ekenhuis waa ·
op de zalen elkle medicus wordt toegelaten, lijkt mij niet wel mogelijk.
. ,.
M ~n conclusie is dan ook,dat bij de zaalp~t~enten alleen de
aan het Ziekenhuis verbonden vaste staf de lelding in handen
moet hebben . . Worden de patiënten op afzonderlijke kamers verpleeg
dan is het bezwaar niet zoo groot.Natuurlijk lost het wat meer
tijd en geld, dan wanneer systematisch en meer schematisch door
Vastedoktoren wordt gewerkt.Nu leert de ervaring ~at v~elal de
klasse van menschen die de zalen komen bevolken,nlet 2o~ gesteld zijn op het behoud van hun huisdokter,als die welk~ in de
ho~gere klassen worden opgenomen,waar de band met de hulsarts
meestal inniger is •..
.
Summa summarum:op 1 en 2 klasse eigen dokter;op 3 klasse
uitsluitend de staf,aan het Ziekenhuis verbonden.
Hopende voldoende aan Uw verzoek te hebben voldaan,
Hoogachtend,
/
(w.g.) Dr.onleesbaar.
A1 dam,24 Januari 1922.
Bijlage XVIII· .
Assen,7 Maart 1922.
De vrije artsenkeuze bestaat in het Wilhelmina-ziekenhuis,
en heeft nimmer aanleiding gegeven tot geen goede verhoudingen,
maar . tegenwoordig mag ik wel zeggen,dat de verpleging in het
ziekenhuis b~na alleen geldt chirurgisèhe patiënten nu zich
hier voor een paar jaar eerie chirurg gevestigd heeft.ED bestaat
nog een kleinere afdeeling voor kinderziekten,die door een bepaalde medicus behandeld worden.
Ons L.iekenhuis is veel te klein,zoodat er pogingen worden
aangewend tot vergrooting,maar niet erg vlot gaat.
Hierbij voeg ik een reglement, waarvan alleen wat tuberculos f·
betreft gescgrapt rpoet worden,omdat dit aan eene a:Bdere vereeni ·
ging is overgegaan.Ik hoop Hiermede aan Uw verzoek te hebben
voldaan,gaarne tot meerdere inlichtingen bereid , ,
Aan
UEd.dw.Dr.
Burgemeester en Wethouders
(w.g.) Dr.A.H~de Boer,
Vàn Gouda.
Voorzitter v/h Bestuur.
Rek ening van
Iterson-Ziekenhuis
1921.

Bijlage XIX.
Gouda, 7 Juni 1922.

Naar aanleiding van de door tusschenkomst van onzen Voorzitter ontvangen nota van bemerkingen op de rekening onzer instelling over het ; dienst~aar 1921 hebben wlj dw eer U het volgende te berichten:
Tegen het voor accoord doen teekenen van de rekeningen bestaat onzerzijds geen bezwaar.
De mandaten tot ui tbstaling van de jaarwedden enz. zijn alsnog geteekend.
In de rekening komen geen uitgaven voor over het dienstjaar
l922.De bedoelde nota's z~n wel in 1922 afgegeven 1 dooh hebben
betrekking op in 1921 verrichte werkzaamheden of gedane leverir.. ·
gen.
Wat verder de in rekening ge~raohte uitgaven over het vori
ge jaar aangaat,merken wij op dat 1920 het eerste jaar was na de
plaats gehad hebbende reorganisatie an dat te dien t~de nog all f
gageyens _ontbraken voor eene juiste raming van de uitgaven. \Vaar
nu b~ het einde van het dienstjaar 1920 bleek dat de middelen
nie~ voldoende waren om de noodzakel~k gebleken uitgaven te bestrijden, hebb~n wij ter v~rmijding ~an eene aanvrage om verhocging
van h et subs~die,versoh~llende uitgaven geboekt op den dienst
192l.Het kwam ons voor dat wjj zoo doende het meest in het belan·
van de gemeente bandelden.onze begro~ting voor het dienstjaar
1921 toch,bood.voldoende middelen,terw~l het ons. bekend was,dat
einde -yan het Jaar, als alle belastingen geheven zijn, ëen verhoog . ~
subsid1e uit te keeren.
·
Het

~0.

Het behoeft intusschen geen betoog~dat in het vervolg een E
dergelijke overboeking .'liet meer zal voorkomen, Thans nu wij ov er
de noodige geg~veris vo or het opmaken .der be~rooting kunnen besch.i kken, ~al verder van diens t:vermegging geen sprake meer zijn.
.
De _reken:î.ngen,die niet of niet voldoende gequiteerd blek tn
~orden ._ alsnog . in 6rd e g ebracht.
·
Ten opzichte van de bemerkingen dat in so~mige gevallen~ 
_
geen 2% was a.fgetrokken,hoeweJ. dit volgens de nota 1 s ~eoorloo; (. .
. wa~r,ku~1nen wij medede el on dat in de bedGelde gevallen de betali r
bitmen 3 dagen moest pl aats hebben om op korting aanspraak te
kunnen maken. Waar nu d E) betaling niet binnen dien · termijn plaa U:
Vond of plaats kon .v i:t:lé.en, verviel ook de aanspraak op korting .
De onder "diverse aanteekeningen" genoemde uitgaven spre.k en voor zj_Q.lizelf en b ehoeven geen verdere toelichting.
· Met betrekking tot de opmerking over "vadaritiegelden" v e r
ti gen · ·njj et de aandach t GP_, .,qat-.. bij yerplegend- en het dienstpe l ·
soneel van het Zi ekènhui ·s } kb-:1:/t: ~
inwoning ;:een bestanddeel van
het loon vorm.en.Gedurend'e de vacantie wordt in plaats van kost
en iriwoning een v~~goeding in geld -uitgekeerd,zqoals ook in elk e _huishouding geb-ruik elijk is.
·
Regen ten van het van I tE3rs,o!f Ziekenhui s.
Aan -.."
Hee rçr1 Burgerneester en
(w.g. ) Ulbo J ~Mijs, Voorzi ·tter.
We thouder~ ~an GOUÖA.
" "
D.Hoogendijk,Secretaris w.n.

en
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BYLAGE XX.
RAPPORT VAN DE OOM.M:r SSlE BELAST MET HET ONDERZOEK VAN
DE REKENINGEN VAN INSTELLINGEN VAN:. WELDÀ,DIGHEID
OVER 1~~1.
.

-:
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- : ~ ~ -: - : - : - : -

Bij dezen hebben WfJ· d 3. eer U mede t·e deelen,dat· de rekeninge'!:
der ins tellingen van welda digheid over 19 21, ons aanlei ding hebbe-:,
gegeven tot de v(.)lgende opmerkingen.:
·
· BURGE-tLYK ARMBESTUUR. ·
Bijdrage · van de_ g~meente
: F ~ 66. 337· ,46~
Oorspro:1kelijk· to~gèstaan bedrag
" 11.184. 5~Alzoo m~er uitgegeven d an geraamd
F.55.152.96z
Uitgekeerd aan werk·J.ooz en , waarop bij de de begroeting niet was gerekend
.· F.~l.715.55
Kost en ~Tan . verpleging in he t . van I tersen · Zieken- · '· ·
huis,ymar6p !Jjjde begroeti ng niet was gerekend " 23.431.27
Best edingskasten hooger d sn de raming
" 1.127~60
TOTAAL
F.56.274.42
De rekening h e eft geen aar~leiding gegeven tot verdere opmerkingeJ;
Vill~ I TERSON ZIEKENHUIS.
De rekening sluit in ontvangsten en uitgaven met een bedrag
van
F.l55.496.49ft
't vorige jaar F.l29.295.E2 -F.l5.000(huitengewoon"ll4~295.52
.
-·
.: .
·· · ALZOO M EERF.4!.200,97~
·
In .19 21 heeft de g me e n te voor het eerst ten behoeve van he·:,
ziekenhuis rente en aflo ssi ng moeten betalen van geleende gelden
groot F.l80.000 .... voor .buitengewone werken,.;.;.zusterhuis-,opgenomen
in 6% geldleGning groot F.LOO.O.OOO.- ·aangègaan in 1920.
Aan rente is b e taald ..
· F.12. 600.6 2~
Aan aflossing is betaald
" 4.875..
Nade elig saldo over - 1921·
-" 65.956. 54~
F.83.332.HZ
"59.437 .• 03
Nadeelig satdo over 1920
Alzoo meer F.23.895.14
De rekeningen ya·n d e :l-redi tauren zijn niet door een der regent en Voor accoord g e teek ::md.Dit is· een maatregel die bij- ander e
instellingen wel gebeurd.
·
·
·
.. ·•·

, ·
•'

'

'~ ., ii. ,I

'

• • I '. ' ..

~

. ·. .
'

.L.n <le reKèning HL21 zijn ve .r antwoord:
1 evaringen enz. gedaan in 19 20 voor een bedrag van F .10. 180. 28
11
"
" .
"
. 19 21
"
" ,. · "
"- " 5 5 , 6 7 6 • 26 W
.
· Totaal
F.65.856.54~
Bij een zoodanige verantwoo ding wordt hooit een zuive:r e explo i ta
tierekening verkregen ·
.
· · :· ·
,
Een tweede bezwaar is , dat de gemeentelijke controle wordt be .
mo eilijkt. Fe i telijk zouden a :. l e bijlagen van de . rc:kening over 19 20
weet moeten worden overg el Ggd, om na te kunnen gaän of de uitgav e:..:.
van.
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van 1S20 hierin 1921 z~n verantwoord,ook reeds in de rek ening
over 1920 z~n verantwoord .
.In de re k ening over 1921 kom en o.a.l3 maanden wa eohloon
-bedrag per maand pl.min.F.400.-- voor.
.
Van enek ale nota's b e taalbaar binn en 30 dagen na fao~rurdatu.m of binn en 3 dagen ::1a ontvangst d er goeder en1is gefn 2tfo ht
korting af getrokken,hoewel deze korting volg ens d e nota s moo ·
plaats hebb en.
Aan vacantieg elden personeel is uitbetaald F. 1376 • 55 •
.
Alvorenà..,de rekening in onze oommissi e werd b e s p r~k en, warer.
de opro er t ingen van den contr8leur der ·gemeente-financien,r eeds
aan den 'loorzi tter Yan het Coll ege van Regent en medeged eeld . Ge no emd ColJ egs heeft daarop bij schrijven van 7 Juni 19 22 aan. Burgem~ester en 1ive thouders · g eant woord.Aah ·enkele opm erking en ~s
re eds ~oldaan,terw~l is beloofd dan dienstjaarvermenging n1 e t
mee r za l voorkomen~
Onz e Commissie is · het niet met het College v~n Reg ent en
eens,d~~ betalingen niet binnen 3 dagen na ontvangst der go e d~
ren kaï.1. geschieden.Het ·ziekenhuis is aapg e sloten bij de pos tch e que- en girodienst, waardoor spoedige betaling mog el.ijk is •
. Oolc heeft de Commissie ten opzi~hte van d e to ekennin g der
vacanti e gelden eene afw~kende meening.Blj sommige particuli er en
is h e t gebruikelijk gedurende hUnn e vacanti e , aan het di enstpe rsone~l dat daardo or dan gedwongen is tljdel~k blj ouders of an~ e ren
hun intr ek ·G e nemen e en e v ergoeding te gev en voor kost en 1nwo~
ning.D eze uitk eering wordt e venwel niet gegeven,indi en h e t personeel z elf vrije dagen he eft.Bij het zièk: enhuis .is dat echt er
wel g ebeurd.
De dienstboden hebben over 1921 ontvangen F.l.- p er dag of
F.l4.- 1 aantal verlofidagen 14 . De v erpl e egst ers h ebben ontv an gen
F. 50.- per jaa r; degenen die slechts e en ged ee lte van 1921 in
functie z~n ge weest,ontving en tegelljk met hun laat s t e sal a ris,
een gedeelt e van den vacaritietoesl a g.Het aantal v erlofdag en voor'
d e verple e gs t ers is 3 weke n.De adjunct-dir e ctric e heeft ov er
19 21 e en vac antietoeslag ontvangen van F.75.- ; aantal v erlofdag en
3 à 4 wek en.
In h e t midd en lat ende d e al of ni e t wen s ohelljkheid van h e t
uitb e talen van e en ~acantieto e slag a an het zi ek enhui sp er s oneel,
me ent de Comm i ss ie da t Regent en ni e t tot uitb e taling hadd en mogen over~a an, a aLgez i en de Raad b~ b e sluit van 12 Ootob er 1920
ui t drukke J.ijk h eef t t e kennen ge gev en, dat a an h e t gemeent ep erson eel? waarond er ook h e t person eel van h e t van It ersonziek enhuis
is b ogrep en 1 g een kindertoeslagen en vacanti e geiden mo gen worden
uitb e t aald .
Blj het ond erzo ek is ons v erder ov ertuig end gebl eken,dat h e t
nood z ake l~k iG de t egenwoordige kasboekhouding t e veranderen in
e en e commercie ele bo ekhouding,
Zool ang er een kasboekhouding is,kan ni e t worden afg es chr e ven en mo e t ea klein e buitengewone uitgav e n,z~oals a anschaffing
van instrum ent en enz.,t en last e van één jaar word en gebracht,t erwljl h e t zi ekenhuis er meerdere jar en van kan profite er en.In d e
jar on 1919,19 20 en 1921 zljn bljna de h e el e r eorganisati eko s t en
van het ziekenhuis betaald,door verhocging van h e t subsidi e ,uit
d e gewone in!wmsten d er gem e ent e. Be t er was get g ewee st hi ervoor
t e le en en,dan had d e druk ov er me erder e jar en kunn en word en v e rd ee ld.B~ e en oommer~ie e l e bo ekhouding kan ev en wel aan het be z wa a r worden t e gemoet gek omen,door telk en jare e en zeker b edrag
t e res erveeren voor buit eng ewone inrichtingskost en.
Doordat op de gebouwen 1 enz.ni e t wordt afgesohr even,b erei k t
men dat over,laat ons zeggen 50 jaar,de gem eent e zal komen t e
s taan voor h e t feit dat een nieuw zi ek enhuis mo e t worden ge bouwd,en er geen cent voor d e z en bouw aanwezig is,m.a. w. in d e
afgeloopen 50 jaren is de ~ift van de f amili e van It e rson opgemaak t. Wij ge leoven ni e t dat dit de b edoeling van de erfl aa t s t er
is gewe est, we l dat de gemeente Gouda in l en g t e van jar en van de
gift zal blljv en profiteeren.Dit laatst e kan all e en ge schi eden
door jaarlijk s een zek er bedrag af t e schrijv en en h e t ge ld t e r e serve e ren, waardoo~ov e r 50 j a r en we er een k apitaal is v erzam eld
voor den bouw van een nieuw ziek enhuis.Re serve er en kan alle en
plaats h ebb en blj een oomm er~ieele bo ekhouding,
Door bovengenoemde handeling zal h e t nadeelig s aldo van h et
ziekenhuis met pl.min.F.l5.000.-stljgen, wat door h e t t eg enwoordi ~
ge geslacht meer aan belastingen zal moeten word en opgebracht.
Do e t
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Do e t men h e t ni e t,dan zullen toch de inwoners over 50 jaar voor
een derg elljk 9 jaarlljksche uitgaaf komen te staan,aangezien de
gemeent e dan v an h e t geleende bedrag moet aflessen,bov endien
zullen de ingez e tenen dan ook nog rente moeten betalen van het
geleende bedrag .ffientebe taling zal no~tt beho ev en plaats te h ebb en ,indi en door res e rv esring het kapitaal in stand wordt ~ehoud~
Verandering van de boekhouding zal geen kosten met z1oh br e
gen.
A. <:)T. ELI SAHETH 1 S GA;:,T-OF OUDE VROU WENHUIS en
B.BES'l'EDELINGENI:UIS VOOR OUDE LIEDEN.
A.Bljdrage van de geme ente volgens oorspronkelijke
begvoeting
F.7.775.Bljdrage door de gemeent e betaald
" 5.500.of minderF.2.275.t erw~l nog een batig a ldo aanwezig is van F.742.98!.
Aan fu ej.K. Winkel, ass istent e is F.25.- vacanti ege ld uitb e t aald.Om reeds geno emde re denen ro ee nen wlj daartegen b ezwaa r te
mo e tGn maken.Overigen s heeft de r ekening ons geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
B,Bljdrag e van de g emeente F.ll.687.97.Ge en aanmerkingen.
VEREENIGD WEES -EN AELEMOESENIERSHUIS.
Bijdrage van de geme ent e oorspronkelijk geraamd op F. 26.120,51
Uitge kee rd bed rag
" 25.070 . 99
Alzoo minder F.l.049.52
De rek ening J1eeft geen aanleiding gegeven tot opmerki ngen.
ISRAELI ETI SOH ARMBESTUUR.
Vaste s-bijdrage van de g emeente F.365.-.G een opme rking en.
De Jammissi e b elast met h e t ond erzoek der
r ek 3ningen van de instelling en van WeldaGouda,l4 Juli 1922.
digh eid ov er 1921.
{w , ~.) A.J.Ysselstljn Azn.,Voorzitter.
~ 11
L.ov erpand) Leden.
R.v,d.Brug)
·
Vo or afschriften conform,
de Se creta ris van Gouda,
G.J.J.Pot.

