VERTROUWELIJK.

RAPPORT
over den Dienst in en de Inrichting van
het Van lterson-Ziekenhuis te Gouda,
dc0!"

J.

T.,

r.

WORTMAN. Directeur van

Dienst te Amsterdam.

ELBCTRISCHB DRUKKElUl

A. BRINKMAN & ZOON -

GOUDA.

RAPPORT
over den Dienst in en de Inrich_ting van
het Van Iterson-Ziekenhuis te Gouda,
door J.

. C. WORTMAN , Directeur van

den Gemep elijkPn Geneeskundis!en
Dienst te Amsterdam.

Door Uw College daartoe uitgenoodigd, heb ik een
onderzoek ingesteld naar de bestaande organisatie
van den dienst en den inwendigen toestand in het
Van Iterson-zi,e kenhuis, -dit laatste in verband met
de middelen noodig om een deugdelijk onderzoek, een
goede verpleging en behandeling ook van de zieken
mogelijk te maken.
Door mij zijn ric g-cnccshcc:rcn, de Directr·,..P, PPn

lste verpleegster en een leerlingverpleegster gehoord, voorts eenige te Gouda gevestigde particuliere
geneeskundigen, ten einde een inzicht te verkrijgen
van de klachten en bezwaren, te berde gebracht over
den gang van zaken in het Ziekenhuis.
Ten slotte hebben de inlichtingen, verstrekt oor
Uw College, en de aandachtige lezing van het Reglement op het Ziekenhuis, mij in de gelegenheid gesteld
de volledige gegevens bij een te brengen voor de
samenstelling van dit rapport.
Om der wille van de overzichtelijkheid heb ik het
aan mij toevertrouwde onderwerp in twee afzonderlUim hoofdstukken behandeld. Het eene betreft het
personeel, het andere het materieel van het Ziekenhuis.
Tot besluit heb ik nog eenige financieele beschouwingen, en als bijlage concept-instructies aan het
rapport toegevoegd.

Aan het College van Regenfen
van hel Van lierson-Ziekenhuis
te Gouda.
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V oor wat het personeel aangaat, zal een dieper
gaande beschouwing moeten geleverd worden, omdat
de moeilijkheden, in den loop der jaren gerezen, in de
eerste plaats hun ontstaan te danken hebben aan de
wijze w:aarop de hoogere functies in het Ziekenhuis
verdeeld zijn. Maar een ingrijpen in deze aangelegenheid van personeelen aard zal gepaard moeten gaan
met nieuWJe behoeften van materieelen aard, wil men
van een ordelijk en krachtig bedrijf verzekerd zijn.
Het ziekenhuisbedrijf moet op één lijn gesteld worden met ieder ander bedrijf, iedere andere zaak of
onderneming. Sedert den geweldigen vooruitgang
der geneeskundige Wietenschap in de laatste tientallen
van jaren is het ziekenhuis een technische inrichting
geworden. Was het vroeger alleen een verpleeghuis,
waar men een onderkomen verschafte aan zieke
armen, tegenwoordig dient het voor het verstrekken
van een lange reeks hulpmiddelen aan een onbegrensd
aantal zieken met de meest diverse kwalen. De opzet
van het bedrijf moet beantwoorden aan het ruimer
doel, dat het moderne ziekenhuis nastreeft. Leidend
en bedienend personeel moeten scherp omschreven
functies hebben, waarbij ieder de plaats wordt aangewezen, die hem of haar krachtens de belangrijkheid
zijner (harer) verrichting toekomt. Voor een richtige uitvoering en een zoo hoog mogelijke opvoering
van zijne taak, moet het personeel beschikken over
ruim~e hulpmiddelen, volkomen gelijk aan de voorwaarden, die een ander bedrijf behoeft om tot bloei
te komen. Ik wil met dit betoog het humanitaire
karakter van het ziekenhuis niet ter zijde stellen,
maar er alleen op wijzen, dat het ziekenhuisbedrijf
op hechten, socialen en economischen grondslag moet
gevestigd zijn. De humaniteit zij de stuwkracht,
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het zijn ideëele waarde ontleent.
De tijd is voorbij, waarin het ziekenhuis een zuiver humanitair doel zonder meer nastreefde. De
tegenwoordige geneeskundige wetenschap heeft er
hooge eischen aan gesteld, zoowel van inrichting als
van deskundjge leiding en bediening.
A.

PERSONEEL.

Het gecompliceerde ziekenhuisbedrijf, met zijn
uiteenloopende belangen op medisch, hygiënisch, verplegend, huishoudelijk en finantieel gebied, behoeft,
zooals hierboven reeds aangestipt is, leiding en bediening. Naar gelang het ziekenhuis grooter is, zijn
die tweeërlei functies scherper gescheiden, aan verschillende personen toevertrouwd.
In de kleine ziekenhuizen vloeien ze ineen en zijn
de leidende personen tevens met de bediening belast.
Zoo spoedig echter de omvang van een leiueuue Laak groot genoeg is, om de geheele arbeidskracht van een mensch op te eisch n, is er voor een
goeden gang van zaken meerdere functieverdeeling
noodig.
Het Van Iterson-Ziekenhuis te Gouda houdt het
midden tusschen een groot en een klein ziekenhuis,
en het is wel aan deze omstandigheden te wijten, dat
een sterk doorgevoerde functie-verdeeling achterwege
is gebleven. Er is eenige grond voor het ingenomen
standpunt, op grond w~arvan meerdere leidende
functies in ééne hand gelegd zijn geworden, en hoewel onjuist - is het te verklaren, dat anderzijds
voorname functies niet genoegzaam tot hun recht
zijn gekomen.
Overigens is de bestaande regeling, in het bijzon-
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wel als ·een overblijfsel uit het verleden te beschouwen, toen het ziekenhuis veel eenvoudiger was van
inrichting en bedrijf, en dientengevolge met minder
zaakkundig personeel, geringer in hoeveelheid, volstaan kon worden.
De ervaring met ziekenhuizen van de grootte als
ten Uwent heeft geleerd, dat men goed doet deze, om
der wille van een deugdelijke organisatie, eerder te
rangschikken onder de groote dan de kleine ziekenhuizen.
Wel verkeert Gouda in eene eigenaardige positie
door zijne ligging te midden en op korten afstand
van eenige groote steden. Er is dus voor zeer ernstige zieken meestal gelegenheid zich in een ziekenhuis elders op te laten nemen.
Oog-enschijnlijk zou men hieruit kunnen afleiden,
dat er geen behoefte bestaat aan plaatselijke goede
hulp. Inderdaad echter is het gevaarlijk om voor
eene groote provinciestad, als Gouda is, te veel steun
bij omliggende, al zijn het nog grootere, steden te zoeken. Een groot aantal inwoners zal de ·voorkeur blijven geven aan goede hulp in de omgeving. Alleen
voor zeer b~izonde1:e ziektegevallen kan het zijn nut
hebben een laatste toevlucht in een academiestad te
vinden of bij bekwame specialisten met zeer ruime
ervaring in groote steden. De massa der bevolking
en de groote meerderheid der voor ziekenhuisbehandeling in aanmerking komende ziektegevallen behoort in een stad als Gouda steeds op hulp ter plaatse
te kunnen rekenen. Met die bedoeling is het Van
lterson-Ziekenhuis ook gesticht en heeft men er twee
geneeskundigen, een internist en een chirurg, aan
verbonden.
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meer dan één medicus aan verbonden zijn, een krachtige organisatie met een ruimere functie-verdeeling,
in overeenstemming met de belangrijkheid der verschillende diensttakken. Het behoeft geen nadere
toelichting, dat in den medischen dienst van het ziekenhuis alle belangen moeten samenkomen en de geheele organisatie opgebouwd moet zijn met als einddoel de genezing der zieken zooveel mogelijk te bevorderen. Een gezonde bedrijfspolitiek eischt daarom, dat de opperste leiding in handen wordt gelegd
van een medisch deskundige. Naast dezen, en aan
hem ondergeschikt, moet de verpleging aan een
hoogstaande verpleegster, toegerust met huishoudelijke kennis en talenten, de finantieele belangen der
inrichting aan een administratief deskundige.
Aan het hoofd van het ziekenhuis worde dus een
geneesheer-directeur geplaatst, met aan hem ondergeschikt een adjunct-directrice, en een boekhouder
of administrateur.
Ik zal achtereenvolgens de functies, die deze leidende persoonlijkheden te beldeeden hebben, aan een
nadere bespreking onàerwerpen.
I. GENEESHEER-DIRECTEUR.

In 1901 werd op de Algeroeene Vergadering van
de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, te
Baarn gehouden, met algeroeene stemmen aangenomen een praeadvies van de bekende doktoren Schou-:
ten, Schreve en Tellegen, luidende:
"~en geneesheer mioet het leidend hoofd zijn in
"elke ziekeninrichting. Dit geldt zoowel voor den ver"plegings- als voor den administratieven dienst."
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in het begin dezer eeuw vond men, veel meer nog dan
tegenwoordig, achterlijke ziekenhuistoestanden, zoo
wat inrichting als personeel betreft.
Sedert dien is veel verbeterd, zijn moderne ziekenhuizen tot stand gekomen, en heeft meer er meer de
éénhoofdige leiding onder een Geneesheer-Directeur
de plaats ingenomen van een meerhoofdig gezag.
Tevens is men gaan begrijpen, dat de taak van Geneesheer-Directeur zeer bijzondere eischen stelt, en
niet iedere medicus daartoe de noodige kwaliteiten
en bekwaamheden bezit. In de eerste plaats moet die
medicus de geneeskundige waarde van het ziekenhuis
zoo ruim mogelijk weten te benutten, dus grondig
bekend zijn met de moderne hulpmiddelen der geneeskunst. Maar dat is niet voldoende; die medicus moet
meer kwaliteiten nog bezitten. Wil hij zijn personeel
leeren kennen en beheerschen, dan moet hij tact
hebben, met beleid en verstand weten op te treden,
een koel hoofd bewaren, en berispen zonder heftigheid. Hij moet respect inboezemen door strikte
eerlijkheid en rechtvaardigheid, hij mag noch uiting
r~
geven aan uitgesproken syrnpathieë.if- in één
I "" . ~ woord hij moet een man zijn van karakter en met
~r
menschenkennis. Maar er is nog meer dat van belang
is voor de functie van een Geneesheer-Directeur. 't Is
niet . voldoende, dat hij zijn beste krachten veil heeft
voor zijne zieken, hij dient bij de keuze en het gebruik
zijner hulpmiddelen rekening te houden met de
finantieele draagkracht van de inrichting, iedere verspilling, iedere onnoodige uitgave vermij den. Hij is
verplicht om toe te zien, dat ook elders in de inrichting met gepaste zuinigheid gehandeld wordt, ver-
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zonder in schrielheid of haarkloverij te vervallen,
moet hij, waar eenigszins mogelijk, bezuinigingsmaatregelen w.eten door te voeren.
Ten slotte mag van den Geneesheer-Directeur nog
geëischt worden, dat hij kennis draagt van de ziekenhuis-hygiëne, speciale kennis bezit van de leer der
ziekenverpleging, en zich eenige kennis verwt>rven
heeft van de sociale wetten des lands. Nu weet ik wel,
dat er geen leerschool voor ziekenhuis-directeur bestaat, geen andere dan de practijk van het leven,
maar een ernstig medicus, die de directeurstaak van
een ziekenhuis aanvaardt, zal niet nalaten zich de
n oodige kennis daartoe te verzamelen. In geen geval
zal ooit een ander dan een meuit;u~ ueLeJ Ja<:u tüc hï.
staat zijn.
In het bezit van de bovengenoemde kennis zal den
Directeur de navolgende taak in het ziekenhuis mogen Wïorden opgedragen :
A. Opneming en ontslag van de patiënten.
Het is noodzakelijk, dat alle zieken die binnenkomen, door den Directeur geplaatst worden en zij die
ontslagen ~orden, door bemiddeling van den Directeur de inrichting verlaten; voornamelijk omdat administratieve formaliteiten moeten in acht genomen
Wlorden bij ontslag, waarvoor alleen de Directeur aansprakelijk kan worden gesteld.
B. Behandeling van een gedeelte der patiënten.
De Geneesheer-Directeur zal in het algemeen internist zijn, omdat een internist m'eer met alle deelen van
het ziekenhuisbedrijf aanraking heeft dan een chirurg.
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Hygiënische en diaetetische bemoeiïngen, maatregelen bij het uitbreken van infectieziekten, de bacteriologie ook, behooren alle tot het gebied van den internist en wijzen hen1 de superioriteit in het ziekenhuisbedrijf aan.
In een ziekenhuis van de grootte als dat te Gouda
moeten hem alle laboratorium-werkzaamheden worden opgedragen, noodig voor de speciale onderzoekingen der verpleegden. Men mag ook van hem eischen,
dat hij bacteriologisch onderzoek verricht ten behoeve van de medici te Gouda, wanneer er twijfelachtige gevallen van besmettelijke ziekte in hun praktijk
voorkomen.
C. De leiding in het ziekenhuis, waarvan alle personeel aan hem ondergeschikt is.
a. Hij benoemt en ontslaat het lagere personeel.
b. Hij geeft aanbeveling voor benoeming van het
hoogere personeel aan, en dient hun ontslag in bij de
zi ekenh uiscommissie.
In de instructies en overige bepalingen, door de
ziekenhuiscommissie gemaakt, zal over werkuren,
verloftijden, loonen, aard van werkzaamheden enz.
reeds velerlei zijn vastgelegd wat voor de leiding van
belang is, maar tal van huishoudelijke en dienstregelingen zullen ook door den Directeur moeten worden
getroffen, terwijl hij de verantwoordelijkheid draagt
voor de nakoming van ieders rechten en verplichtingen in het ziekenhuis.
De leiding in het ziekenhuis wil ook zeggen de zorg
voor een richtige nakoming van de hygiënische voorschriften, opdat de hygiënische beginselen, waarop
bouw en inrichting berusten, tot hun recht komen,
en de genomen n1aatregelen inderdaad tot de asepsis
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zieken behoeven.
D. Het uitbrengen van een economisch jaarverslag
van het bedrijf :
a. over de patiënten-beweging,
b. over de personeel-aangelegenheden,
c. over de financieel-economische resultaten.
lVIeestal wordt aan een economisch jaarverslag van
een ziekenhuis niet de waarde gehecht, die er aan
moet worden toegekend, omdat het jaarverslag te
veel als decoratief wordt beschouwd, het uitbrengen
daarvan als een bureaucratische maatregel, ingesteld
voor een afgesloten tijdluing.
E en. dc~~dclijk en in b 1j zrYnclPrh Pc1Pn Ramensresteld
jaarverslag heeft evenwel een groote practische beteekenis en verschaft eensdeels statistische gegevens
voor de inrichting, ander deels dechargeert het de
directie voor de wijze waarop zij de toegestane geldmiddelen heeft aangew:end.
E. De indiening van een nauwkeurige ontwerp-begrooting voor het a .s. dienstjaar, gehoord den ziekenhuis-chirurg voor de geneeskundige belangen van
diens afdeeling~
Niet alleen voor wettelijke, ook voor financieele
voorzieningen geldt: "gouverner c'est prévoir". In
een particuliere huishouding is men gewoon de tering
naar de nering te zetten. In een maatschappelijk bedrijf doen zich te veel wisselende factoren gelden, om
voor een volgend jaar uitsluitend met de uitgaven
van een vorig jaar t e r ade te gaan en naar die ratio
de benoodigde gelden uit te trekken.
In h et ziekenhuisbedr ijf vooral ontstaan vaak onverwacht belan grijke behoeften ten gevolge van slij-

.._ i2 tage of tekorten in den huishoudelijken inventaris,
ook van nieuwere hulpmiddelen voor den huishoudelijken- en v,e rplegingsdienst. En wat voor het materieel geldt, komt evenzeer in aanmerking voor het personeel, tengevolge van noodzakelijke uitbreiding of
loonsverhooging. Een nauwkeurige begrooting, even
gedetailleerd als het verslag, maar waarbij nr niet
langer stil kan staan, schenkt vertrouw,en in het
beleid van · den Geneesheer-Directeur, want slechts
een volledig overzicht van het bedrijf en de bedrijfsmiddelen stelt in staat, een juiste begrooting te ontwerpen.
F. De zorg voor de regeling van de lessen aan het
verplegend personeel, en voor zooveel noodig het
geven van die lessen zelf.
l\1et de toenemende beteekenis van de verpleging
voor de genezing van de zieken worden aan de verplegenden steeds hoogere eischen gesteld ten opzichte
van hunne theoretische en practische vorming. De
Directeur, opkomende voor de belangen van de zieken
in het ziekenhuis, is daarom de aangewezen persoon
voor de leiding van een goede en zorgvuldige verpleging. Hoe meer moeite besteed wordt aan de opleiding der verplegenden, des te 1neer zullen de zieken
daarvan de vruchten plukken.
·Hij worde voorts belast met de behandeling bij
ziekte van het inwonend personeel, en met de geneeskundige keuring van alle personeel, dat in vasten
dienst aangesteld wordt.
In de verschillende functies, achtereenvolgens hier
besproken, ligt het voornaamste deel van het arbeidsveld van den Geneesheer-Directeur. Het is niet mijne
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bedoeling geweest, te dezer plaatse eene instructie te
geven, die uit den aard voor iedere inrichting afzonderlijk in verband met plaatselijke opvattingen en
om·s tandigheden moet worden vastgesteld. Ik heb U
slechts een inzicht willen geven van de gewichtige
taak, die· die Geneesheer-Directeur van een ziekenhuis mag worden opgedragen. Wanneer die naar behooren wrordt uigevoerd, staat het ziekenhuis in zijn
bedrijf voor een groot deel overeind, en is de goede
leiding verzekerd.
De Geneesheer-Directeur moet een ruim salaris genieten, opdat hij zich geheel aan het ziekenhuis zal
kunnen wijden, en daar ûin hoofdtaak zal vinden.
Daarom stel ik U voor, hem een bezoldiging van
.f 4500. -.f 5000 te doen genieten, en hem alleen consultatieve praktijk toe te staan.
II. Aan de ADJUNCT-DIRECTRICE komt In
ieder ziekenhuis, groot of klein, eene plaats van beteekenis toe. Hare taak is een tweeledige, strekt zich
uit over de verpleging en de huishouding. Deze twee
takken van dienst, die over hun geheele gebied in
elkaar grijpen, moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Beide dienstvertakkingen
vormen het terrein bij uitnemendheid voor de vrouw.
Aan het hoofd van beide moet dus eene vrouw staan,
eene dame, d1e door opvoeding en ontwikkeling een
zedelijk overwicht heeft, die de verpleging beheerscht, maar ook vrouwelijk gevoel voor de huishouding voldoende bezit. Zij moet hare aandacht verdeelen tusschen de verpleging en huishouding, beide
gelijkelijk w~eten te behartigen en de aanrakingspunten van beide met beleid kunnen regelen. In de zorg
voor een goede regeling van den verplegingsdienst,
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voor een goeden geest onder de verpleegsters, zoowel
· tijdens den arbeid als aan tafel en op onderlinge bijeenkomsten, hei: bewaren van regel en orde, zoodat
ieder haar werkprogramma kent van uur tot uur, de
controle over de uitvoering der werkzaamheden in
huis, over den inventaris van de inrichting en de magazijnen (linnenkamer, voedingsmiddelen, huisraad,
enz.), vindt zij eene dagtaak, die slechts door een
krachtige persoonlijkheid kan \v;orden verricht, en
die des morgens vroeg begint, om eerst laat in den
avond te eindigen. Aan haar moet een zekere vrijheid van handelen worden gegeven, zoodat zij de verantw:oordelijkheid voor hare taak te gemakkelijker en
aangenaml,e r kan dragen. De Geneesheer-Directeur
moet met tact van zijn hoogere positie gebruik maken en de adjunct-directrice meer van raad en steun
dienen, dan zich te vaak aan- of opmerkingen over
hare werkzaamheden veroorloven.
Ik stel U voor, het ~alaris van de adjunct-directrice
op f 800.-f 1200.- te bepalen onder het genot van
kost, inwoning, bewassching en vrije geneeskundige
hulp.

III. De derde functionaris van belang voor een
goed bedrijf van het ziekenhuis is een ADMINISTRATEUR-BOEKHOUDER. Wanneer het ziekenhuis meer dan 50 patiënten op kan nemen,
is ·e r v.oldoende administratief werk te verrichten, om voor dit doel in zijn dienst een
deskundig ambtenaar aan te stellen. Hij voert
de correspondentie, zorgt voor de geregelde invP.ntarisatiB, ziet toe op leveranties, houdt de kas, en
legt een boekhouding aan, die in alle bij zonderheden
een nauwkeurig overzicht geeft van de vlottende en
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deze taak is behalve een algeroeene kennis der bedrijfsboekhouding, de bijzondere kennis noodig van
de ziekenhuis-exploitatie, gekenmerkt door de ziekenbeweging met alles wat zich daarom~ afspeelt.
Deze speciale kennis kan zich natuurlijk ieder boekhouder met gezond verstand spoedig in een goed
geadministreerd ziekenhuisbedrijf eigen maken. In
de middelmatig groote en kleinere ziekenhuizen is de
boekhouder tevens magazijnmeester en belast met het
toezicht op de technische installaties. Hij voert dus
controle o,p de kolenleveranties en waakt voor een
goede bediening der centrale verwarming, wordt geraadpleegd bij gebreken aan meubilajr, ramen, deuren, vloeren, enz. en zorgt voor een tijdige herstelling.
Zoodoende is aan een boekhouder, door hem te belasten met alle bemoeiïngen van administratief-technischen aard, een nuttige dagelijksche werkkring aan
te wijzen.
Ik stel U voor een salaris van f 1500. -f 1800. aan deze betrekking te verbinden.
Het schijnt mij overbodig toe, een uitvoerig
advies uit te brengen ov,e r de functies der
SUBALTERNE AMBTENAREN. Ik geef U slechts
in overweging, . eenige wijziging te brengen in
de organisatie der verpleging ../Éehalve de Wlenschelijkheid van uitbr·e iding ~n het aantal verpleegsters tot ongeveer 20, is het voor een goede
v~erpleging van belang, zoo veel mogelijk de interne en chirurgische zieken afzonderlijk te verplegen. Wanneer na het verkrijgen van betere algemeene toestanden in het Ziekenhuis het aantal patiënten toeneemt, zal de splitsing naar den aard der
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zieken nog meer in het belang van een goede verpleging zijn. Het spreekt evenwel vanzelf, dat men dit
niet zoover moet doordrijven, dat een aantal ziekenhuisplaatsen onbezet blijven op een afdeeling, wanneer men die noodig zou hebben voor zieken van een
andere afdeeling. l\1aar chirurgische ziek.en stellen
geheel andere eischen van verpleging en verzorging
dan interne zieken ; zij zijn ook aan de zorg van een
anderen medicus toevertrouwd, en moeten daarom
zooveel mogelijk gescheiden v~rpleegd worden.i}aardoor kan ook het werkgebied van eene hotfd- of
lste verpleegster voor ieder der beide groepen van
zieken beter ~rorde astg legd en vermjjdt men conflicten. / Eén der beide hoofd- of lste verpleegsters
kan t~ens als operatie-zuster dienst doen, en één van
beide, de oudste in dienstjaren of de meest bezadigde,
wij ze men aan als plaatsvervangster der adjunctdirectrice bij ziekte of verlof.
B. MATERIEEL.
Door eene Commissie, vanwege de 1\IIaatschappij
tot bevordering der Geneeskunst in het leven geroepen om een onderzoek in te stellen naar de te stellen
eischen aan bouw en inrichting van ziekenhuizen in
grootere en kleinere centra, is dezer dage~ een lezenswa~rdig rapport uitgebracht met als bijlage een
ziekenhuisontwerp van den architect Jan Stuijt. Eén
der eischen van inrichting, in dat rapport genoemd,
is de aanwezigheid van laboratoriumruimte. Het
heeft mij getroffen bij mijn bezoek aan het Van
Iterson-Ziekenhuis, dat daar van een laboratorium,
zooals wij dat heden ten dage verstaan, eigenlijk geen
sprake is. Vil el is er de gelegenheid gemaakt om de·
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meest eenvoudige onderzoekingen te doen in een
klein, smal vertrek, maar dit is volstrekt onvoldoende voor een ruime toepassing van onze nieuwere wetenschappelijke methoden van onderzoek. Noch de
inwendige geneeskunde, noch de chirurgie der inwendige organen komen voldoende tot hun recht, als niet
in een goed geoutilleerd laboratorium dè hulpmiddelen ten dienste staan, m .e de noodig voor het vaststellen van den aard der afwijking. Het laboratorium
moet eene afdeeling van het ziekenhuis vormen, bestaande uit minstens tw:ee localiteiten van ongeveer
5 X 6 M., met een aangrenzend vertrek van 3 X 4 M.
voor een laboratorium-bediende, die voor een goeden
staat der instrumenten en apparaten heeft zorg te
dragen en ook als operatie-bediende, alsn1ede bij het
verrichten van secties a. nuttig werkzaam kan zijn.
Wanneer een Geneesheer-Directeur zal .zijn aangesteld, verdient het aanbeveling hem te belasten met
de op- en inrichting van een modern laboratorium in
het Ziekenhuis. Zooals te voren reeds is aangestipt,
kan een laboratorium, behalve aan de patiënten van
het ziekenhuis, tevens ten goede komen aan hen, die
in eigen woning verpleegd worden, en zoodoende van
voordeel zijn voor de geheele bevolking.

e:

Behalve het gemis aan een goede laboratoriuminrichting, heeft mij het ontbreken van een permanent
bad getroffen. Zulk een bad, waarin de patiënten
dag en nacht vertoeven, is een heilzaam middel tegen
groote onrust bij zenuwzieken en krankzinnigen, tegen uitgebreide brandwonden en groote stinkendetter·e nde zw1e ren, die iedere andere behandeling
trotseeren. In geen ziekenhuis van 70 à 100 bedden
mag een permanent bad ontbreken.
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zoogenaamde "Höhensonne", de belichting n1et
kwartslicht; een onderdeel van de licht-geneeswijzen,
zooals die toegepast Wiorden ook met Röntgen-, Finsen-, direct zonlicht, enz. De "Künstliche Höhensonne" heeft zulk een snel uitbreidende reputatie gekregen, dat een kleine ruimte (2 X 3 lVI.), groot genoeg voor het plaatsen van een rustbed en het lichtapparaat, zoowel op de mannen- als vrouwenafdeeling, voor dit doel gewenscht is.
Ten slotte heeft het bij mijn bezoek aan het Ziekenhui mijne aandacht getrokken, d t rle linnenvoorr~~n voor àP. verpleging zeer beperkt was en de verpleegsters genoodzaakt waren, ten koste van de reinheid aan het ziekbed, zich meer dan de noodzakelijke
spaarzaamheid met linnengoed op te leggen. ik behoef wel niet te zeggen hoe reinheid op ziekenzalen
een der voornaamste eischen der ziekenverpleging is.
Ieder gebrek aan reinheid op eene ziekenzaal, maar
ook elders in het ziekenhuis, wreekt zich op de zieken
en kan zeer ernstige gevolgen hebben. V anclaar dat
men in ziekenhuizen van bedlakens, zoowel volle als
z.g. spanlakens, alsook van handdoeken, over eene
onbeperkte hoeveelheid moet kunnen beschikken. Aan
artikelen voor reiniging, ·rein leggen en rein houden
der zieken moet overvloed in een ziekenhuis zijn.

FINANTIEELE BESCHOUWINGEN.
Eene reorganisatie van den ziekenhuisdienst, als
door mij is voorgesteld, zal aanvankelijk grootere uit-

-
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gaven tengevolge hebben. Ik ben er echter van overtuigd, dat de baten, na de reorganisatie te verwachten, spoedig de schaal weer naar zich zullen doen
overslaan. Het behoeft geen nadere toelichting, dat
een bedrijf onder goede, deskundige leiding een tijdperk van bloei moet tegemoet gaan. Ook het ziekenhuisbedrijf is aan dezelfde wet onderhevig. Het verkrijgt onder bekwam·e leiding het vertrouwen van de
naaste, vervolgens van meer verwijderde omgeving,
en van alle zij den stroomen de patiënten toe. Is zulk
een tijdperk aangebroken, dan zal het Van HersonZiekenhuis blijken veel te klein te zijn. Maar boe het
ook zij, met zekerheid is te voorspellen, dat de meerdere uitgaven, die noodig zijn voor de aanstelling van
een Geneesheer-Directeur en een boekhouder, aanstonds reeds in anderen vorm terugvloeien. Buitendien is het mogelijk de inkomsten te vermeerderen
door verhooging der tarieven lste en 2de klasse en
die van de Rjjksverzekeringsbank. In de meeste ziekenhuizen betaalt de Rijksverzekeringsbank voor de
verpleging harer patiënten het volle verpleeggeld, d.
w. z. zooveel als de werkelijke kosten zijn blijkens de
exploitatierekening van het ziekenhuis.
Wanneer ons volk eenmaal - zooals alle andere beschaafde naties die reeds geruimen tijd bezitten in het genot wordt gesteld van een deugdelijke ziekteverzekering, zal het ook voor de 3e klasse-patiënten
in de ziekenhuizen mogelijk zijn een hooger verpleeggeld te betalen. Dan zullen, m/a g men wel aannemen,
de finantieele zorgen iot het verleden behaoren en de
gemeenten alleen de kosten van ziekenhuisverpleging
der armlastigen te dr agen hebben.
Voorshands zal de ziekenhuis-exploitatie een tekort
blijven opleveren, dat in zooverre geen zorg behoeft
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door het sparen van nog kostbaarder levens en de
\vederopwekking van verloren arbeidskracht aan de
volkseconomie ten goede komt.

AMSTERDAM, Mei 1918.

AANVULLING van het Rapport over
organisatie en inrichting van het Van
lterson-Ziekenhuis.
In vervolge op de U verstrekte adviezen over de
verdeeling en bezetting der hoogere posten in het v.
Herson-Ziekenhuis neem ik de vrijhei<~ alsnog eenige
beschouwingen te geven over de ambtelijke werkzaamheid van den chirurg en diens positie als medicus-specialist naar de tegenwoordige opvattingen in
de vakwereld.
De chirurg heeft in de organisatie van het ziekenhuisbedrijf geen overwegend aandeel, hoe belangrijk
zijn medische werkzaamheid in het ziekenhuis ook is.
Daarom het ik mij aanvankelijk onthouden van eenige
omschrijving zijner functie in onderling verband met
het overjge hoogere personeel, en mij er toe bepaald
zijn werkkring in de concept-instructie op te nemeri.
Eene bespreking in een gecombineerde vergadering
met het College van Burgemeester en vVethouders en
het College van Regenten gehouden, geeft mij aanleiding tot een korte uiteenzetting van de taak, die de
chirurg in het ziekenhuis heeft en zijne verhouding
tot de directie. Zijn taak is een zuiver medische. Hij
heeft de verantwoording voor een deugdelijke behandeling van de aan zijn zorgen toevertrouwde zieken,

Aan het College oan Regenten
oan het Van lierson-Ziekenhuis
te Gouda.

22 zoowel wat de operatiën als de nabehandeling betreft.
Zijn werkgebied is de operatiekarner en de chirurgische ziekenafdeeling, maar alleen in de operatiekamer is hij heer en meester. Daar werkt het personeel onder zijn bevelen. Ook op de chirurgische ziekenzalen worden de zieken naar zijn aanwijzingen
nabehandeld en verpleegd, maar de dienst geschiedt er
volgens de voorschriften van de directie, dat is de Geneesheer-Directeur en de adjunct-directrice. De chirurg is niet de hoogste autoriteit op de ziekenzalen;
hij regelt daar niets, en wijzigt niets noch aan de verpleging noch aan de over ige verzorging der zieken.
·c aat z.i. de zorg voor de patiënten te 'vP.nschen over,
dan wrendt hij zich dientenbehoeve tot den Geneesheer-Directeur, die weer m et de adjunct-directrice
overlegt, welke maatregelen ter verbetering dienen
genomen te Wïorden. Rechtstreeks heeft dus de chirurg met de adjunct-directrice geen ambtelijke aanraking; hun beider taak in het ziekenhuis loopt geheel uiteen. Zelfs voor de benoodigdheden op de operatiekamer moet hij zich niet met de adj unct-directrice verstaan. De zorg voor handdoeken, lakens,
operatiejassen enz. draagt hij aan de operatie-zuster
op, die in overleg met de adjunct-directrice handelt.
In behoeften aan instrumentarium of andere medische
apparaten voorziet op verzoek van den chirurg de Geneesheer-Directeur na goedkeuring van het College
van Regenten.
Het optreden van den chirurg in het ziekenhuis
is dus zoowel wat plaats als handeling betreft, beperkt. Buiten operatie-afdeeling en chirurgische ziekenzalen beweegt hij zi eh in het algemeen niet, en behalve met de operatiezuster-hoofdverpleegster en den
Geneesheer-Directeur onderhoudt hij geen belangrijk
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In mijn rapport heb ik de wenschelijkheid betoogd,
dat de Geneesheer-Directeur specialist in de inwendige geneeskunde moet zijn. Om aan deze kwaliteit te
kunnen volàoen, moet hij geruimen tijd werkzaam
zijn geweest aan een interne kliniek van een groot
ziekenhuis, liest van een Universiteits-kliniek,
waar hij zich zoowel in bacteriologisch als chemisch
labaratori urnwerk bekwa.amd heeft. In overeenstemming met zijn wetenschappelijke vorming en zijn positie aan het ziekenhuis moet hij zich beperken tot de
uitoefening der inwendige geneeskunde en tot de consultatieve praktijk.
Gelijksoortige overwegingen gelden voor den chirurg. Ook deze moet specialist zijn, en zich beperken
tot de chirurgie. Wie het uitgebr eide gebied van de
chirurgie wil overzien en beheerschen, kan zich niet
met belangrijke werkzaamheden van anderen aard
onledig houden. De tijd ligt ver achter ons, dat het
nog mogelijk was chirurg en algemeen medicus te
zijn, zonder schade voor één van beide functies . Ik
zou dan ook geen stad van de grootte van Gouda in
ons land kunnen aanwijzen, w-aar niet een specialistchirurg gevestigd is met uitsluitend chirurgische.
praktijk. Kleinere steden als Vlissingen en Middelburg, in elkaars nabijheid gelegen, hebben ieder een
specialist-chirurg. Alkmaar, Deventer, Leeuwarden,
Zutfen en Hilversum, alle steden ter grootte van
Gouda, hebben specialist-chirurgen, enkele van die
steden zelfs meer dan één. Waar de ontwikkeling van
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de praktijk der chirurgie zoo duidelijk wijst in specialistische richting, een natuurlijk gevolg trouwens
van de enorme vlucht, die de chirurgische wetenschap
in den loop der jaren genomen heeft, zijn er ten
Uwent in het Ziekenhuis geen normale toestanden te
verwachten, wanneer niet behalve een specialist-internist, ook een specialist-chirurg daaraan verbonden zal zijn. l\1oge de tegenwoordige functionaris
zich op bevredigende wjjze van ûjn taak gekweten
hebben, de juiste verhouding van den chirurg tot de
huismedici ontbreekt, wanne-er hij zelf huismedicus
is. Dit moet ten schade van het Ziekenhuis; en ten
schade ook van de bevolking van Gouda komen. Aan
de huisartsen mogen geenerlei bezwaren in den weg
gelegd worden om specialistische hulp ter plaatse in
te roepen, zooals het geval is, wanneer de chirurg tevens huisarts is. De chirurg moet op zijn gebied de
voortdurende vraagbaak voor de huisartsen zijn. Om
daaraan te beantwoorden, mag hij niet de concurrent
zijn. ~L\.lu zeedanig mi...,t hij het ;'crtrcu .'ten in een
onbevangen oordeel.
lVIede te werken tot de beschikbaarstelling van
specialistisch-chirurgische hulp ter plaatse behoort
tot de taak der gemeentelijke overheid, omdat die
hulp ten goede komt aan de on- en minvermogenden.
Maar het behoeft nauwelijks toelichting, dat alle gemeentenaren daarmede gebaat zijn. Van gemeentewege moet die hulp klinisch, d. w. z. aan het ziekbed,
en poliklinisch, dat is op het spreekuur, geboden worden. Mocht daarmede eenige meerdere geldelijke opoffering voor de gemeente gepaard gaan en de noodzakelijkheid blijken, dat den chirurg een hooger salaris moet worden toegekend, dan adviseer ik U zonder
eenigen schroom daartoe over te gaan. Het is beter
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een reorganisatie van de ziekenhuistoestanden, eenmaal ter hand genomen, grondig uit te voeren, dan
aarzelend en onvolledig in te grijpen. In ieder geval
zal men goed doen ook het vraagstuk van den specialist-chirurg onder de oogen te zien, en daaromtrent
een principieele beslissing te nemen, desgewenscht
de uitvoering daarvan voorloopig aan te houden.

J. L. C. WORTMAN.

