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Inleiding. 
Terwijl bij alle volkeren der oudheid de uitoefening der geneeskunst 

in een mystisch waas is gehuld, en de beoefening van dezen tak 
van wetenschap in het gunstige geval en dan nog bij de meer 
beschaafde volkeren der oudheid aan de priesters is toevertrouwd, 
ziet men in Griekenland de geneeskunde zich reeds als een zelf-
standige wetenschap ontwikkelen. 

Meer georganiseerd werd zij in Rome beoefend, en kan er in 
dien tijd reeds gesproken worden van eenen — zij 't ook primitief -
ingerichten gezondheidsdienst, want hier treffen wij reeds genees-
kundigen aan in dienst van den staat. Opmerkelijk is het dat de 
medicina forensis tot de- 18e eeuw steeds in nauw verband heeft 
gestaan tot den openbaren gezondheidsdienst. 

Van eenen gezondheidsdienst als bepaalde staatsinstelling met eene 
wezenlijke organisatie is eerst sprake sedert de meer administratieve 
bemoeiingen der regeeringen zich hebben afgescheiden van de gewone. 
rechtspleging. Terzelfder tijd scheidt de gezondheidsdienst zich af 
van de medicina forensis binnen welker grenzen hij zich had 
bewogen. Van het oogenblik dat deze grenzen hadden opgehouden 
te bestaan kreeg de gezondheidsdienst vasteren vorm en eene bepaalde . 
organisatie. 

De ontwikkeling der geneeskundige wetenschappen heeft het hare 
er toe bijgedragen den gezondheidsdienst tot het hooge standpunt 
op te voeren, dat hij tot op heden heeft ingenomen. 

s) Voordracht gehouden op de algemeene zomervergadering der N. T. V. 
29 Juni 1896. 
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Toen de staat zich al meer en meer ging bemoeien met het meer 
inwendige bestuur trad bij de medische wetenschap meer en meer 
het verlangen op den voorgrond dat hij zich de zorg voor de 
gezondheid zijner burgers zoude aantrekken; niet de individueele 
gezondheid doch de algemeene gezondheid voor zooverre deze be-
dreigd wordt door de slechte gezondheid van enkele individuen. 

In de vorige eeuw wint de meening meer en meer veld dat in 
de meeste gevallen de ziekten der menschen slechts symptomen en 
gevolgen zijn van bepaalde levensverhoudingen,juistin dien tijd vindt 
de scheiding plaats tusschen den gezondheidsdienst en de gerechtelijke 
geneeskunde en is reeds een bepaald streven merkbaar bij de regeeringen 
de zorg voor de gezondheid harer burgers toe te vertrouwen aan 
bepaalde instellingen van staatswege, eene georganiseerde gezond-
heidsdienst als onderdeel van inwendig staatsbestuur, welke zich 
vooral kenmerkte door een ambtelijke en openbare functie van hen, 
die met het toezicht op dien dienst waren belast. Gelijk ik zone ven 
opmerkte is de ontwikkeling der geneeskundige wetenschappen van 
onberekenbaar nut geweest voor den openbaren gezondheidsdienst. 

Dr. LORENZ STEIN zegt in zijn werk „Die Lehre von der Innern 
Verwaltung" 1866 Erster Theil cap : Das Gesundheitswesen pag. 17 
Der entscheidende Grundsatz ist, dasz das Gesundheitswesen VON 
DER DUCHSCHNITTLICHEN HÖHE DER lRZTLICHEN FACHBILDUNG IN 

VERBINDUNG MIT DER ÖRTLICHEN DICHTIGKEIT DER BEVÖLKERUNG 

in jedem Lande abhängt. 
Hij knoopt tegelijkertijd aan deze beschouwing de meening vast 

dat noch Frankrijk noch Engeland met betrekking tot hunnen 
openbaren gezondheidsdienst de vergelijking met Duitschland kunnen 
doorstaan, waar deze tak van dienst zoo uitstekend geregeld is. 
Hij verzacht echter die uitspraak door er onmiddellijk op te laten 
volgen dat deze drie landen een geheel verschillend publiek recht 
hebben. Trouwens waar STEIN de verschillende stelsels bespreekt 
toont hij aan dat ook de jurisprudentie in de meeste landen van invloed 
is geweest op de organisatie van den openbaren gezondheidsdienst. In 
vele landen was nl. geruimen tijd na de invoering van de administra-
tieve rechtsregeling en de hieruit gevolgde zelfbesturen der gemeen-
ten, het geneeskundig staatstoezicht in handen dier gemeentebesturen 
hetgeen allerminst had bijgedragen om dezen dienst tot de juiste 
hoogte op te voeren. Eerst toen het geneeskundig staatstoezicht in 
handen kwam van het hoogste staatsgezag is aanmerkelijke verbetering 
ingetreden. Inzonderheid wijst STEIN hierbij op Nederland waar 
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in 1864 de wet op het geneeskundig staatstoezicht werd aangenomen. 
Wij hebben gemeend deze kleine inleiding te moeten doen vooraf-

gaan om u aan de hand der geschiedenis aan te toonen dat door alle 
eeuwen heen de wensch heeft bestaan naar een geregeld georgani-
seerden gezondheidsdienst, aan het einde der achttiende eeuw toen 
het staatsgezag zich oploste in kleinere zelfstandige besturen en de 
rechtspleging eene geheel andere was geworden, werd het instellen 
van eenen afzonderlijken geneeskundigen dienst vergemakkelijkt, 
terwijl de noodzakelijkheid niet werd voorbijgezien dat er een opper-
toezicht diende te bestaan waaraan een groote macht zonde worden 
toegekend. 

In het eerste deel van het bekende werk Grondbeginselen der 
Staathuishoudkunde 1875 door Mr. N. G. PIERSON vinden wij in 
hoofdstuk 8 voeding, vorming en onderwijs de volgende zinsneden. 

„Wanneer wij de oorzaken van arbeidzaamheid opnoemen, mogen 
wij echter niet vergeten, dat vlijt Bene openbaring is van gezondheid 
naar lichaam en ziel en dat alles, wat deze bevordert, gunstig op 
haar moet werken. Wat de gezondheid vermeerdert en den levenslust 
opwekt doet een frisschen geest in ons ontwaken, die ook op 
economisch gebied van zijne werking -blijk geeft. Dankbaar zij dus 
eiken maatregel begroet waardoor het algemeene peil van volks-
gezondheid en zedelijkheid wordt verhoogd." 

„Maar zoo men Bene krachtige bevolking verlangt gezond naar 
lichaam en naar ziel, dan denke men vooral aan het opkomend ge-
slacht. Men zorge voor een onderwijs, dat ontwikkelend en verheffend 
is, in iederen zin, en bestrijde alles wat de school ontvolkt, de kinderen 
reeds vroeg aan lediggang gewent, of, even erg hun gezondheid 
ondermijnt en de vorming van hun verstand en hart belemmert." 

„Slecht onderwezen, reeds in hun vroege jeugd naar lichaam en 
ziel, bedorven kinderen zijn toekomstige paupers; zij zullen, indien 
zij in het leven blijven tot last worden der maatschappij en in 
geen geval de diensten kunnen bewijzen, die men recht heeft van 
een volwassen burger te vorderen. Het is alzoo de plicht van allen, 
ook van de regeering om goed onderwijs en trouw schoolbezoek 
door alle gepaste middelen aan te moedigen." 

Zooals ik hierboven opmerkte heeft door alle eeuwen heen de 
wenseh bestaan naar een goed georganiseerden gezondheidsdienst. - 
Met kan geen verwondering baren dat de inwilliging van dien 
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eisch aan den staat was opgedragen. De beteekenis, die wij aan het 
begrip „staat" moeten hechten brengt zulks als van zelve mede. 
De staat is een gemeenschap, die de belangen van allen gelijkelijk 
behartigt en over de middelen beschikt om desgevorderd met de 
meeste machtsontwikkeling voor dcze belangen te waken. 

Hieruit volgt als van zelve dat de staat heeft te zorgen voor de 
gezondheid zijner burgers voor zooverre de slechte gezondheids-
toestand van het individu schadelijk op de omgeving kan inwerken. 
De geneeskundige wetgevingen in de verschillende landen bewijzen 
hoe het besef voor dezen tak van staatszorg bij de respectieve 
regeeringen is doorgedrongen. Dat hierbij aan het opkomend geslacht 
is gedacht hiervoor getuigen reeds de bestaande wetten; de wetten 
tot het tegengaan van besmettelijke ziekten, die op den arbeid en 
die tot regeling van het lager onderwijs. 

Ontegenzeggelijk zijn in deze wetten bepalingen neergelegd die 
in rechtstreeks verband moeten worden gebracht met de groote 
vorderingen der wetenschap, welke zich onafgebroken heeft bezig 
gehouden met het zoeken naar middelen tot verhooging van het 
peil der volksgezondheid. 

„Men zorge voor een onderwijs, dat ontwikkelend en verheffend 
is, in iederen zin, en bestrijde alles wat de school ontvolkt, de 
kinderen reeds vroeg aan lediggang gewent, of, even erg, hun 
gezondheid ondermijnt en de vorming van hun verstand en hart 
belemmert". 

Voorwaar in kernachtiger bewoordingen kon onze groote staat-
huishoudkundige niet uitdrukken de hoofdvoorwaarde waaraan een 
degelijk en vruchtbaar onderwijs heeft te voldoen. 

Of aan deze hoofdvoorwaarde in alle onderdeelen is voldaan, of 
de wetgevende lichamen bij de samenstelling der wetten, die ons 
toekomstig geslacht de waarborgen moesten geven voor een ontwik-
kelend en verheffend onderwijs in iederen zin gebruik hebben gemaakt,  
van de aan hun verstrekte kennis? Ziet hier een vraag, geachte 
Vergadering, welke mij tegelijkertijd het verwijt in den pen geeft, 
dat de regeeringen der meest beschaafde landen treft, n.l. de weten-
schap ongebruikt te hebben laten liggen die door hare snelle vorde-
ringen bij de samenstelling der besproken wetten als bouwstof voor 
deze had kunnen dienst doen. 

Als van zelve komen wij er thans toe, met erop te wijzen hoezeer 
door den Staat de zorg voor de gezondheid der aan hem toevertrouwde 
scholieren in menig opzicht verwaarloosd wordt. Ik acht het eenig- 
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zins begrijpelijk, geachte vergadering wanneer het u ongerijmd 
toeschijnt dat in deze vereeniging zoo aanstonds de vraag omtrent 
schoolgeneeskundigen zal worden opgeworpen, ik heb echter gemeend 
bij de beantwoording van de vraag over de wenschelijkheid van 
school-tandheelkundigen vooraf met u te moeten stilstaan bij de 
quaestie van het school-artsenstelsel. 

Ik heb getracht de bestaande literatuur over dit onderwerp 
zooveel mogelijk te bestudeeren — zooveel mogelijk — want waar 
ik de voor- en tegenstanders in hunnen strijd heb gevolgd vond ik 
de literatuur der bestrijders een allerminst verkwikkelijke. Moet 
het niet eigenaardig geacht worden wetenschappelijke mannen te 
zien deelnemen aan een steekspelletje, met argumenten, zoo ondeug-
delijk, dat onmiddellijk aan persoonlijke considerantia moet worden 
gedacht. Ik betreur 't hier te moeten uitspreken, dat ik meer dan 
eens den indruk ontving dat persoonlijke overwegingen meer nog 
dan wetenschappelijke overtuiging den strijd over de vraag der 
wenschelijkheid van het school-artsenstelsel hebben beheerscht. 

Niet alleen onverkwikkelijk doch onduidelijk kwam mij menigen 
passus voor. 

Bekend is de strijd tusschen Coax en vox HIPPEL, en is deze 
van grooten invloed geweest op het nemen van ingrijpende maat-
regelen door de schoolbesturen om te waken tegen bestaande mis-
standen in de schoolwereld. Coax heeft echter op voldoende wijze 
de argumenten van vox HIPPEL weerlegd in zijn Lehrbuch der 
Hygiene des Auges von Hermann Cohn Dr. med. et  phil. Professor 
an der %ql. Universität zu Breslau. 

Prof. Viacaow liet zelfs niet na zich aan de zijde van Coax te 
scharen. (Über gewisse die Gesundheit benachteiligende Ein-
flüsse in den Schulen. Berlin 1869, pag. 6.) Desniettegenstaande 
hebben verschillende school- en onderwijs-autoriteiten zich op vox 
HIPPEL beroepen in hun strijd tegen het school-artsenstelsel, en 
hierbij zijne ondeugdelijke argumenten gebruikt. Waar Coax zijn 
systeem aanbeval, ondervond hij bij de hoogste autoriteiten in zake 
onderwijs de krachtigste tegenwerking. 

Een treffend voorbeeld hiervan deelt Coax mede met betrekking 
tot de houding van de Breslauer Magistratuur. In 1886 hadden 
zich 57 artsen vrijwillig aangeboden om kosteloos hunne diensten 
als schoolartsen aan te bieden. Hun aanbod werd echter van den 
hand gewezen om de volgende redenen: »Niet alleen dat bezwaren 
van paedagogischen aard het school-artsenstelsel onaannemelijk 
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maken, aangezien hierdoor bij de ouders een zeker wantrouwen 
en vooroordeel wordt opgewekt, doch ook zal de school menig 
onrecht en vergrijp worden aangewreven, waarvan de oorzaak 
feitelijk in de ouderlijke woning schuilt. Op het hygiënisch Congres 
te Weenen in 1887 heeft Coax zich verplicht gezien het oordeel 
te niet te doen van den Breslauer magistratuur, terwijl prof. 
BURGERSTEIN te Weenen het antwoord van het Breslauer gemeente-
bestuur aldus saamvatte : De principieele en absolute verwerping 
van dit stelsel komt mij als een zotternij voor, die openlijk aan 
de kaak dient te worden gesteld. Dr. WALLICHT beschouwde het 
als een treurig staaltje van bureaucratische eigenwaan. 

Heel eigenaardig werd echter door dit zelfde gemeentebestuur in 
1888 dus twee jaren naderhand tot het aanstellen van eenen 
schoolarts overgegaan die te waken had over 50.000 schoolkinderen. 

Coax merkt hierbij terecht op dat hetgeen in 1886 wel zoude 
plaats vinden in 1888 door den zelfden magistraat als onmogelijk 
wordt geacht, dat nl. het aanstellen van school-artsen slechts konde 
dienen om een zeker wantrouwen en vooroordeel tegen de school 
te doen ontstaan. 

Overigens waren op het zooeven besproken congres alle aanwezigen 
het eens omtrent de noodzakelijkheid van het aanstellen van school-
artsen. Eene langdurige bespreking vond echter plaats over de 
wijze waarop het school-artsenstelsel moest worden ingericht. 

Door WASSERFUHR en NAPIAS werd een zeer groot aantal referaten 
medegedeeld en werd door hen ijverig aan de dicussiën deelgenomen; 
terwijl ook mededeelingen werden gedaan over de wijze waarop 
het school-artsenstelsel werkte in Frankrijk, Belgie, Zweden en 
Hongarije waar dit stelsel toen reeds geruimere tijd bestond. 

Trouwens in het jaar 1780 sprak JOHAN PETER FRANK in zijn 
„System einer öffentl. med. Polizei Bd. II, pag. 460" reeds den 
wensch uit dat de school een geneeskundig toezicht zoude bezitten. 

In onze eeuw hebben zich de grootste geneeskundige specialiteiten 
voor het school-artsenstelsel uitgesproken z. a. BAGINsKY, VIRCHOW, 

PREYER en vele anderen. - 
Coax deelt bovendien mede dat door den stedehouder van Elzas-

Lotharingen, Veldmaarschalk vox MANTEUFFEL in 1881 eene 
commissie werd benoemd welke een onderzoek zoude instellen naar 
de geestelijke overlading in de school. Deze commissie heeft in 
een 24 tal conclusiën hare ervaringen over schoolhygiëne saamgevat. 

Voorts wijst Con» op het uitstekende werk van Prof. FLUGGE „de 
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grondbeginselen der Hygiëne." Hij citeert de op pag. 553 door hem 
met groote vreugde gevonden volzin: „Voor de goede nakoming 
der hygiënische voorschriften, voor de prophylactische maatregelen 
bij besmettelijke ziekten en een perodiek regelmatig onderzoek 
der kinderen op voedingstoornissen en ooglijden is het aanstellen 
van school-artsen gebiedend noodzakelijk." 

Heeft CoHN mij aldus in zijn in 1892 uitgegeven werk van het 
nut der school-artsen kunnen overtuigen, in niet minder mate werd 
ik in die overtuiging gesterkt bij de kennismaking met het nieuwste 
werk over schoolhygiëne van Dr. LEO BURGERSTEIN en Dr. AUG. 
NETCLITSCHKY te Weenen. 

In dit uitvoerige werk over schoolhygiëne wijden zij een hoofdstuk 
aan het school-artsenstelsel. Hierin vinden wij het volgende 
opgeteekend: 

„Ofschoon bij den bouw der tegenwoordige scholen voldoende 
rekening wordt gehouden met de hygiënische eischen; de inrichting 
der school-attributen, inzonderheid der schoolbanken volgens de 
eischen der hedendaagsche wetenschap plaats vindt; valt het niet 
te ontkennen dat een belangrijke factor gemist wordt met name 
het direkt geneeskundig toezicht door bepaalde school-artsen." 

„Wel is waar is de tegenwoordige onderwijzer met eenige hygiënische 
kennis toegerust, doch de meer grondiger kennis van den school-arts 
geeft slechts voldoenden waarborg. Oordeelende over het toezicht 
door den onderwijzer zelve uitgeoefend acht NETOLITEKY dit een 
gevaarlijk experiment, hij zegt zulks in de volgende bewoordingen: 
Mangelhaft, ungenügende medizinische kenntnisse sind gefährliche 
Waffen in den Handen eines Laien und bringen nur Schaden." 

En ofschoon er bezwaren worden opgeworpen van pädagogischen, 
economischen en financieelen aard, acht NEToLITSCHiY deze niet van 
zoo overwegenden invloed. Sedert door de onderwijsmannen de meening 
wordt gedeeld dat door het optreden van den school-arts het gezag 
van den onderwijzer niet wordt ondermijnd, datPmdagogie en Hygiëne 
hand aan hand kunnen gaan om tot een harmonische ontwikkeling 
naar geest en lichaam van het kind te geraken kan aan het optreden 
van den school-arts geene gevaarlijke beteekenis worden gehecht. 
De economische bezwaren die volgens de schr. tegen het school-artsen-
stelsel worden ingebracht, zijn voor het grootste deel een uiting 
van de vrees dat door de invoering van het school-artsenstelsel 
in de autonomische rechten der gemeentebesturen eventueel kon 
worden ingegrepen. 
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Hij wijst hierbij op het voorbeeld van den Berlijnsehen gemeente- 
raad, welke niet kon besluiten tot de invoering van het school-
artsenstelsel, op grond, dat de gezondheidstoestand op de scholen 
niets te wenschcn overliet en het slechts aanleiding kon geven tot 
groote kosten en stoornis in den geregelden gang van het onderwijs, 
terwijl het bovendien een wantrouwen zoude kunnen doen ontstaan 
in het schooltoezicht. Vervolgens wordt ook hier de houding van 
het Breslauer gemeentebestuur in het juiste licht gesteld en wijt 
N. zulks hoofdzakelijk aan de vrees om met den ouden sleur te 
breken. Ook werd van meer dan eene zijde opgeworpen, dat door 
het optreden van den schoolarts inbreuk werd gemaakt op de 
ouderlijke macht. Op voldoende wijze is op de congressen te Parijs, 
veeenen, Londen en Brescia het onhoudbare dier stelling aangetoond. 

Wat de financieele bezwaren betreft, deze acht N. bij eene goede 
organisatie van geen groot gewicht, bovendien komen deze finan-
cieele offers den staat en zijnen burgers ten goede. Hij betoogt verder 
dat niet alléén de gewone infectie-ziekten gevaar opleveren, doch 
ook die ziekten van welker overbrenging wij eerst den juisten weg 
in den laatsten tijd hebben leeren kennen. 

WANNER vond in 106 Londensche scholen 50.027 kinderen waarvan 
9.176 met geestelijke en lichamelijke gebreken. 

De Deensche commissie, die op initiatief van HERTEL optrad, 
vond op 16.789 kinderen. 29 % niet-gezonde kinderen. 

Uitvoerig staat N. stil bij de bespreking der wijze waarop het 
systeem moet worden uitgeoefend en deelt hierbij terloops mede 
dat door KEY zelfs is aangetoond dat het toezicht van den arts 
ook vooral tot in het ouderlijk huis moet worden uitgestrekt, 
inzonderheid daar waar kinderen als kostgangers zijn geïnterneerd 
en dikwijls het slachtoffer zijn van gewetenlooze pecunieele intentiën. 

Een belangrijke factor zoo het stelsel vruchten zal afwerpen 
moet worden geacht te zijn de samenwerking van arts en onderwijzer. 

Men onthoude den onderwijzer niet de noodige kennis der Hygiene 
zegt ALTSCHUL in zijne brochure Zur Schulartzfrage (Prag. 1890) 
doch vóor alles overwege men dat het geven van hygiënische 
voorschriften niets te maken heeft met het uitvaardigen van verorde-
ningen betreffende school-hygiene. 

NETOLITSCHKY beroept zich sprekende over de samenwerking 
van arts en onderwijzer op dezen uitspraak, terwijl bovendien 
veel afhangt van de wijze waarop de arts zijn taak opvat. 

De arts dient steeds voeling te houden met den onderwijzer. 
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Wanneer deze laatste, die door zijnen dagelijkschen omgang met 
zijne leerlingen kennis draagt van hunne gebreken, bij zijn bezoek 
den geneeskundige hiervan mededeeling doet, dan wordt de tijd 
noodig voor het toezicht aanmerkelijk gekort en de geneeskundige 
beschikt reeds onmiddellijk over een groot aantal gegevens. In het 
bezit van deze gegevens zijnde, wordt het optreden van den school-
arts vergemakkelijkt. 

Bij de omschrijving der grenzen waarbinnen de schoolarts zich 
mag bewegen legt N. er den nadruk op dat door hem alleen preventief 
mag worden opgetreden en zooveel mogelijk den ouders of voogden 
der kinderen van zijne bevindingen wordt kennis gegeven opdat door 
de direct belanghebbenden maatregelen kunnen worden genomen. 

Gelijk ik u zooeven mededeelde bestaat er volgens N. niet 
zooveel tegenwerking in de onderwijs-wereld tegen het school- 
artsenstelsel. Vermoedelijk was NETOLITSCHKY toen hij zulks 
neerschreef onbekend met de verschijning van het volgende 
geschrift: Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Vierten 
Realschule (Höheren Burgerschule) zu Berlin. Ostern 1894. waar onder 
meer voorkomt een opstel van den hand van Dr. OSKAR KEESE-

BITER Zur Hygiene unserer Jugend in Schule und Haus. N. hadde 
anders voor zijnen arbeid een belangrijke bijdrage gehad tot 
staving van zijn beweren dat in hooge onderwijskringen verlan-
gend naar een goed geregeld school-artsenstelsel wordt omgezien. 
Min of meer geprononceerd bestaat reeds in verschillende landen 
een school-geneeskundig toezicht, niet overal is echter sprake 
van een . school-artsenstelsel en in optima forma is er niet overal 
evenveel van merkbaar. 

In sommige landen strekt het toezicht zich te veel nog uit alleen 
tot de mindere scholen, want door de voorstanders van het school- 
artsenstelsel wordt er op gewezen dat geen school al is hare 
bevolking ook gerecruteerd uit de welgestelde bevolking, zonder 
geneeskundig toezicht mag blijven. 

Tot de landen waar een bepaald school-artsenstelsel bestaat 
behooren Argentinië voor zoover, Amerika betreft. 

Wat Europa aangaat kunnen wij het volgende mededeelen. 
In Duitschland is het school-artsenstelsel niet bij rijkswet geregeld. 

In sommige staten bestaat eene gebrekkige school-geneeskundige 
dienst, doch in enkele steden slechts is het school-artsenstelsel 
ingevoerd. 

Leipzig munt uit door een goed geregeldendienst. Dr. FEILCHENFELD 
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geeft in de Samml. Min. Vortr. van vox VoLxMex een lijst der 
landen waar in meer of mindere mate sprake is van een geneeskundig 
schooltoezicht. Vollediger echter m. i. is de opgave van NETOLlTscnxv. 

Leipzig is het eenige lichtpunt in zake het school-artsenstelsel 
in geheel Duitschland. Sedert 1892 bestaat er een eigen school-
geneeskundige dienst. De inrichting is als volgt: De staat is 
ingedeeld in 15 districten op elk district komen 3 à 4000 kinderen, 
onder het toezicht van een geneeskundige met 500 Mk. salaris. 

In Engeland waar het sanitaire schooltoezicht nog niet geregeld 
is, hebben enkele steden hun eigen school-geneeskundigen zooals 
Londen en Edinburg. 

F~ ankrijk bezit een school-geneeskundige dienst, die zich echter 
niet verder uitstrekt dan tot de lagere scholen. 

Parijs telt 126 school-artsen met een gezamenlijk tractement 
van 100.800 Frs. Elke arts heeft 1200-1800 leerlingen voor zijne 
rekening. Behalve zijne gewone werkkring als fungeerend school-
arts is hij belast met de vaccinatie der 10-jarige scholieren en 
beslist in gevallen waar zulks noodig is omtrent de opzending 
naar vacantie-koloniën. 

Noorwegen heeft geen school-artsen, de stedelijke geneeskundigen 
houden toezicht op de scholen tegen een matige geldelijke vergoeding. 
Zij brengen driemaal 's jaarlijks hun verslag uit. 

Oostenrijk-Hongarije. 
Ofschoon in de landen die ik u zooeven opnoemde de school-

artsendienst bij stedelijke verordening geregeld, heerscht in Oostenrijk-
Hongarije een bepaalde rijkswet en is het school-artsenstelsel een 
rijksinstelling, die echter in beide landen verschillend is ingericht. 
Bovendien hebben in Oostenrijk groote inrichtingen van onderwijs 
hunne eigen artsen, als modelinrichting, in dit opzicht moet de 
K. K. Theresianische Akademie worden aangemerkt. 

In Hongarije krijgt de schoolarts zijne aanstelling na de bewijzen 
zijner bekwaamheid te hebben geleverd — een examen in zekeren 
zin —; in tegenstelling met Frankrijk, missen hier de lagere 
scholen dit toezicht, de middelbare scholen niet. In Hongarije 
voorzien enkele groote. inrichtingen zelf in dien dienst b. v. de 
joodsche elementair-school met circa 1300 scholieren heeft zelf hare 
schoolartsen, die elk half jaar verslag uitbrengen. 

Rusland. Hier is een beweging zeer ten gunste der schoolartsen. 
Sedert 1871 heeft elke middelbare school een arts, die een advi-
seerende stem heeft in de commissie van toezicht op deze scholen 
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Aan het meisjes-gymnasium te Moscou zijn sedert 1888 twee vrouwe-
lijke artsen verbonden. 

Zweden bezit een goed georganiseerd school-artsenstelsel 
sedert 1878. 

Zwitserland. In Zwitserland bestaat een uitstekende georgani-
seerde dienst. 

Hiermede is de opgave van NETOLITSCRKY geeindigd en in menig 
opzicht volmaakter en nauwkeuriger dan die van FEILCBENFELD. 

De lijst van FErr.CHE tEELD bevat nog een kleine fout die ik zeker 
niet mag verzwijgen, wij vinden hierop aangewezen als land met 
een georganiseerden dienst .... Nederland, wanneer er een Staat 
die tot de beschaafde mogendheden kan worden gerekend in het 
bezit is van een zoo primitief mogelijk geneeskundig schooltoezicht 
dan is het wel ons land. 

Weliswaar bestaat krachtens de wet van 17 Augustus 1878 tot 
regeling van het lager een geneeskundig staatstoezicht waarvan de 
beteekenis is neergelegd in art. 5 van deze wet, dat luidt als volgt : 
„Geen lager schoolonderwijs wordt gegeven in lokalen, welke door 
den inspecteur van het geneeskundig Staatstoezicht zijn afgekeurd 
als schadelijk voor de gezondheid of van onvoldoende ruimte voor 
het aantal schoolgaande kinderen ;" doch bij het middelbaar onder-
wijs bestaat geene dergelijke bepaling. 

Bij den reeds veelomvattende werkkring van de geneeskundige 
Inspecteurs mag werkelijk weinig waarde aan de beteekenis van 
dit wetsartikel worden gehecht. 

Dat ook in ons land eene beweging ten gunste van het school-
artsenstelsel te bemerken is, is zeker wel een bewijs dat er in die 
richting hier te lande nog veel te doen is. 

Een krachtige uiting van dien wensch maar meer nog een krachtig 
argument tegen de bestrijding van het school-artsenstelsel levert 
zeer zeker het „Verslag van den toestand van het lager onderwijs 
in de gemeente Amsterdam over 1889. 

Naar aanleiding van verschillende feiten bracht eene commissie 
samengesteld uit de geneeskundigen, die in de Schoolcommissie 
zitting hadden een bezoek aan de Spieghelschool — een zoogenaamde 
4e klasse-school uit de aard der zaak eene inrichting voor de 
kinderen der welgestelden. 

Volgens het verslag schijnt de indruk van dit bezoek eene zoo 
aangename geweest te zijn, dat deze heeren zich voor verdere 
bezoeken aan andere inrichtingen hebben gewacht, wij vinden dan 
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ook in het volgende gedeelte geen mededeeling omtrent andere 
inrichtingen. 

Haren indruk, verkregen bij het bezoek der Spieghel-school vat 
de commissie in de volgende woorden samen; „de lokalen loopen 
in elkander, zonder elk een afzonderlijken toegang te hebben, zij 
zijn behangen, de privaten verspreiden stank en de trappen en 
gangen zijn zeer nauw, feiten, die er zeker toe bijdragen om de 
school te stempelen tot eene die aan de bescheidenste eischen der 
hygiene voldoet. 

Ik geloof dames en heeren waar in de hoofdstad des lands op 
zulk een officieele wijze een toestand gewraakt wordt, die nog wel 
betreft een school voor meer gegoeden, moet het bevreemding wekken 
dat tot dusverre de strijd voor het invoeren van het school-artsenstelsel 
zoo weinig algemeen is. 

Veel strijds zal het kosten alvorens ook hier te lande het stelsel 
zal worden ingevoerd wanneer wij ten minste nagaan na hoeveel 
manifestatiën tot invoering in andere landen is besloten geworden. 
Te hopen is het dat de regeering haar voordeel zal weten te doen 
met de wetenschap omtrent de werking van het stelsel in het 
buitenland. 

Eerlang zal de algemeene vergadering van de Mij. tot bevordering 
van geneeskunde het voorstel behandelen van de afd. Rotterdam 
om aan te dringen bij de Hooge Regeering tot invoering van het 
school-artsenstelsel; en waar in naburige landen — Engeland en 
België — de invoering van het school-artenstelsel ook het aanstellen 
van school-tandartsen tengevolge heeft gehad, zoo is het alleszins 
te verwachten dat bij eene eventueele invoering van het school-
artsenstelsel hier te lande zich dra de vraag naar school-tandartsen 
zal doen hooren; en zullen we met reden kunnen hopen dat spoedig 
aan den uitgesproken wensch van de Mij. tot bevordering zal 
worden gehoor gegeven, dan geloof ik dat het tijdstip niet te 
vroeg gekozen is, zoo we thans reeds de quaestie der school-
tandartsen inleiden, schoonere gelegenheid dan heden, nu bijna 
alle tandheelkundigen des lands zijn saamgekomen kon zich niet 
aanbieden. Gretig heb ik de gelegenheid aangegrepen mij aangeboden 
om deze quaestie hier aan te voeren, de vreemde literatuur over 
dit onderwerp heb ik zoover die beschikbaar was geraadpleegd 
en aangezien de caries der tanden en de ziekten der organen der 
mondholten voor zooverre die den tandmeester ter behandeling 
komen geacht kunnen worden evenzeer in ons land algemeen 
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verbreid te zijn als in de door mij zooeven genoemde naburige 

landen, zoo zijn er tal van feiten die spreken ook voor de invoering 

der school-tandartsen. 
Een hoewel kleine doch belangrijke bijdrage vond ik in het 

door mij zooeven besproken werk van NETOLITSCHY. Hij releveert 

enkele bijzonderheden ons allen natuurlijk bekend: „Foetor oris 

is hinderlijk voor de overige scholieren en het onderwijzersper-
soneel, het is gewoonlijk het gevolg van tandziekten en nalatig-

heid in het reinhouden van den mond. In het speeksel bevinden 
zich tal van micro-organismen, die het vermogen hebben eiwitten 
om te zetten en melkzuur te vormen dat het ontstaan der• caries 

in den hand werkt. Een en ander heeft invloed op het kauw-
vermogen en allicht ontstaan er spijsverteeringsstoornissen. „Ver-

volgens doet NETOLITSCHHY de volgende belangrijke mededeeling: 
„Dass die Nothwendigkeit de reinhaltung der Mundhöhle auch 
seitens der Schuldbehörden anerkannt sind, beweist der Erlasz des 
Kgl. Preussischen Unterrichtsministers von 31 Juli 1869, welcher 
anordnet dass in den Alumnaten nach der Tagesmahlzeit nur vor 
dem Zubettgehen fir jeden Zögling je 9  Liter erwärmten Wassers 
zur Reinigung der Zähne beigestellt werde und dass die Vornahme 
des Spulens von Aufsichtsorganen (älterer Schülern) unter Kon-
trolle der Anstaltslehrer zu überwachen ist. Eenige gegevens in 

cijfers uitgedrukt bewijzen voldoende de noodzakelijkheid van een 
tandheelkundig toezicht. SCHUSCHNY vond in de Hongaarsche 
Staatsoberealschule in Budapest bij 712 leerlingen 65.5 % carieuze 
tanden. LIMBERG vond bij 305 vrouwelijke scholieren 87 % zieke 
tanden. 

DENISON, PEDLEY en SIDNEY SPOKES hebben bij 903 onderzochte 
kinderen der Hanwelscholen slechts 137 gezonde gebitten gevonden 
en de onderzoekingen in de Suttonscholen bewezen, dat op 1985 
scholieren, sleehts 1527 goede tanden hadden. 

In Engeland wordt in de geneeskundige wereld sterk aangedron-
gen op tandheelkundig toezicht. Op het hygiënisch congres te 
Londen werd met ernst gewezen op de hygiënische en paedago-
gische voordeelen van een geregeld tandheelkundig toezicht. 
NETOLITSCHHY laat op deze mededeeling volgen dat reeds zeer 
veel goeds in deze richting kon worden gedaan door vrijwillige 
aanbieding van de tandheelkundigen en wijst hierbij op het 
voorbeeld gegeven door HILLISCHER op het Weener Hygiënisch 
congres, welke zich beschikbaar heeft gesteld, de Weener school- 
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kinderen op den toestand van hunnen mond te onderzoeken en 
onbemiddelden gratis te helpen. In de H. K. Theresianische 
Akademie te Veeenen worden 2 maal per jaar de tanden der leer-
lingen onderzocht en werd van 1887-1892 bij een gemiddeld aantal 
van 366 scholieren 5659 keer raad verstrekt, 1693 tanden opgevuld 
en 226 tanden verwijderd. 

Tot zoover de mededeelingen van NETOLITSCHKY, en ik wil thans 
met u nagaan hetgeen door de tandheelkundigen in deze richting 
is gedaan. In de allereerste plaats dienen dan genoemd te worden 
de belangrijke „Reports of the school committee of the British 
Dental Association on the condition of the teeth of school children." 
Deze rapporten zijn het uitvloeisel geweest van een onderzoek, 
dat de British Dental association heeft laten instellen naar den 
toestand der tanden van de kinderen die in weeshnizen, verbeter-
huizen, oefenings-schepen en andere groote inrichtingen van Engeland 
worden verpleegd. 

Het was ook de meening van de British Dental Association dat 
op de verhooging van het peil der volksgezondheid niet het minst 
invloed heeft de verzorging van het menschelijk gebit, dat hierbij 
inzonderheid aan den kinderleeftijd moet worden gedacht behoeft geen 
betoog aangezien juist in dien tijd door nalatigheid de kiem voor 
slechte tanden wordt gelegd en verschillende constitutie-stoornissen 
op lateren leeftijd er het gevolg van zijn. Bovendien in Engeland 
een streng onderzoek op de tanden bij leger en vloot en moet 
jaarlijksch op grond van slechte tanden een groot percentage der 
jongelingen worden afgekeurd. 

De British Dental-Association is door het onderzoek door hare 
leden ingesteld in - het bezit van zeer vertrouwbare statistische 
gegevens betreffende den toestand der tanden op verschillende 
leeftijden. 

Het rapport der commissie bestaat uit een 1°. rapport, 2° rapport 
en 3° rapport benevens een bericht tot inleiding van het eerste 
rapport. In deze inleiding van het eerste rapport komt menige 
belangrijke mededeelingen voor, o. m. het bericht dat bij een onder-
zoek der tanden van de infants (dat zijn zij, die nog niet in het 
bezit zijn van zelfs een enkelen blijvenden tand) bij twee verschil-
lende inrichtingen — bijzondere inrichting en algemeene inrichting 
van onderwijs — een kolossaal verschil bestond. 

In de algemeene inrichting waren 25 pCt. gezonde gebitten, 
terwijl in de bijzondere inrichting 1.6 pCt. aanwezig was. 
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Voorts werden in sommige instellingen een ontzettend hoog 
percentage slechte tanden gevonden, hiervan zijn niet het minst 
uitgesloten, die met leerlingen uit de betere standen der maat-
schappij. Integendeel wij lezen, dat, ofschoon de onderzoekingen zich 
tot de armen-inrichtingen meer bepaald hebben, het achteraf be-
schouwd blijkt dat de betere inrichtingen nog slechter er aan toe zijn, 
het rapport bevat de verhoudingschrijvers van zieke tanden in 2 
Edimburgsche scholen, DONALDSON'S Hospital en JOHN WATSON'S 
Institution, de eerste met eene armoedige bevolking toont een 
verhoudingscijfer van 158.2, terwijl JOHN WATSON'S Institution 
het ongunstige cijfer aanwijst van 273.9 op dezelfden gemiddelden 
leeftijd, terwijl de bevolking uit kinderen van den gegoeden 
stand bestaat. 

Het rapport signaleert enkele scholen als buitengewoon slecht 
o.a. eene inrichting te Hull waar 66 kinderen werden onderzocht 
met een verhoudingscijfer van 595 zieke tanden op 100 kinderen. 
Onder de scholen voor meer gegoeden wordt eene te Nottingham 
getoond die een verhoudingscijfer heeft van I27.5 dus een verschil 
van 468 pct. met die te Hull. Terwijl het niet valt te ontkennen 
dat de verhoudingscijfers daalden naarmate het scholen betrof met 
tandheelkundig toezicht. 

Onder de goede scholen rangschikt het rapport ook „the Marylebone 
Waifs and Strays Home te London, deze school wordt eigenaardig 
geclassificeerd, het is the one particular „tooth brush school." 

In het le rapport vinden we ook belangrijke mededeelingen en 
cijfers omtrent het voorkomen van zieke tanden bij de non-infants 
en de infants. 

Hier vinden we de mededeeling dat een groot aantal tanden 
reeds op 2 en 3 jarigen leeftijd gecarieerd zijn en naarmate de 
leeftijd toeneemt, het aantal gevarieerde tanden toeneemt en dat 
26 % der infants op den leeftijd van 5 jaren nog geen caries vertoont. 

Voorts vinden we mededeelingen omtrent het kauwvermogen. 
Het 2e en 3e rapport bevat eveneens belangrijke cijfers omtrent 

het onderzoek op verschillende groote schoolinrichtingen en in 
maritieme inrichtingen. Overal kreeg de commissie met het onderzoek 
belast de overtuiging dat veel in het belang der tanden kan 
worden gedaan en de aanstelling van school-tandheelkundigen een 
gebiedende eisch der noodzakelijkheid is. 

Zij vat het resultaat harer nasporingen in de volgende conclu-
slën samen : 
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a. Ieder kind behoort dagelijks den tandborstel te gebruiken. 
b. De aanstelling van school-tandmeesters. 
c. Dat elke leerling ten minste 2 maal per jaar moet worden 

onderzocht. 
- Thans volgen enkele conclusiön in zake honorarium en dienst-

regeling; daar deze in hunne voorwaarden streng gebonden zijn 
aan de opvattingen van de aldaar heerschende gebruiken zoo acht 
ik het oyerbodig deze hier mee te deelen. 

Ik heb niet alleen gemeend op deze rapporten te moeten wijzen 
in verband met de groote ernst en toewijding waarmede deze 
bewerkt zijn, doch vooral als een bron van argumenten voor de 
wenschelijkheid van het aanstellen van school-tandheelkundigen. 

Ten slotte moet ik u dan nog wijzen op de tamelijk uitgebreide 
literatuur der complicatiön tengevolge van tandziekten waaraan 
we onwillekeurig herinnerd worden aan den naam MILLER. 

Van niet weinig belang is het opstel van RICHARD HOPPE te 
Leipzig „Uber die Beziehungen von cariösen Zähnen zu geschwollenen 
Lymphdrüsen" in het Monatschrift für Zahnheilkunde. 

Op verdienstelijke wijze stelde FENCHEL in Hamburg op het 
congres in 1894 te Kopenhagen de wenschelijkheid van het school-
tandartsenstelsel in 't licht. In beginsel konden zich alle aan-
wezigen met de wenschelijkheid van aanstellen van school-tandartsen 
vereenigingen. 

En thans Dames en Heeren aan 't einde mijner voordracht ge-
komen blijft mij niets anders over dan de oprechte verklaring mij 
hoogst gelukkig en voldaan te zullen gevoelen, dat, door hetgeen 
waarvoor ik uwen aandacht geruimen tijd in beslag nam u vol-
doende overtuigd zult zijn dat de vraag over de wenschelijkheid van 
school-tandmeesters met een volmondig ja moet worden beantwoord. 

Ik heb gezegd ! 

ERRATA. 

De lezer gelieve op pag. 184 de volgende verbeteringen aan te 
brengen : 

Regel 8 v. b. staat : In het eerste geval is het denkbaar, te lezen : 
is het niet denkbaar. 

„ 14 v. b. staat: GRAWITS en DE BARG, te lezen: 
Grawitz en de Bary. 


