
Aan de redactie van het 
Tijdschrift voor Tandheelkunde 
te Amsterdam. 

Leeuwarden, 28-1-194.2 
Zeer geachte redactie, 

Gaarne zou ik onderstaande in uw tijdschrift zien geplaatst. 
Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg ik een infectie in mijn neus, die 

zich uitbreidde tot de beide bovenkaakholtes. Tengevolge hiervan moest 
ik worden opgenomen in een ziekenhuis en kon ongeveer een maand lang 
geen practijk doen. 

Daar ik een officieele tandartsenpolis had van de „Nieuwe Eerste 
Nederlandsche" verzekeringsbank, die o.a. vermeldt, dat ook infectie van 
welken aard ook, indien zij te wijten is aan het spatten van etter op slijm-
vlies van oog, neus of mond, als ongeval wordt beschouwd, vroeg ik den 
behandelenden neus-, keel- en oorarts, zoowel als de tengevolge van een 
protrusie van het rechteroog tevens geconsulteerden oogarts, of dit bij 
mij het geval kon zijn. Beiden achtten dit zeer wel mogelijk. 

Ik gaf nu deze infectie op als ongeval bij de N.E.N., die mij naar den 
controleerenden arts stuurde. Deze gaf mij reeds weinig hoop op uit-
keering, daar ik niet kon aantoonen, dat er etter in mijn neus was gespat. 
Ook het oordeel van de medische dienst der N.E.N. was zoo, dat de bank 
vond, dat ze niet behoefde uit te keeren. Professor Huizinga te 
Groningen, als arbiter gevraagd, was ook deze zelfde meening toegedaan. 
Van het grootste belang achtten deze deskundigen het, dat ik-net wist, 
dat ik was aangehoest door een infectueuse patiënt of dat ik etter of iets 
dergelijks in mijn neus had gekregen. (Ik heb de stellige overtuiging, dat, 

• wanneer ik had gezegd, dat ik we door een patiënt was bespat, er uitkee-
ring was gevolgd. Welke patiënt zou geen speeksel, bloed of pus, zij het 
dan gelukkig zeer weinig, op ons gezicht achterlaten?) Aangezien dit juist 
de grens schijnt te zijn tusschen ongeval en ziekte wilde ik deze belevenis 
onder het oog brengen van die collegae, die net als ik een Tandartsen-
polis hebben met „infectie-clausule", doch die nog niet wisten, dat het 
buitengewoon moeilijk aantoonbaar is, dat de infectie veroorzaakt is door 
een ongeval 

Na veel heen en weer geschrijf met de N.E.N. is mij n.l. gebleken, dat 
den collega, die een flink quantum etter in zijn oog krijgt en dit dus duide-
lijk merkt, we een infectie-ongeval is overkomen, doch dat het slachtoffer 
indien hij door een geringe hoeveelheid pus dezelfde ontsteking krijgt, 
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alle kosten zelf moet dragen, omdat hij, ongelukkig genoeg, niet gemerkt 
heeft, dat iets in zijn oog terecht kwam. 

Aangezien dit voor mij iets nieuws en tevens een teleurstelling beteeken-
de, zou ik, door dit te publiceeren, andere collega's misschien hiervoor 
kunnen behoeden. Diè collegae, die een ongevallenpolis willen sluiten of 
die een bestaande opnieuw moeten verlengen, zou ik raden, er op te staan, 
dat bij de infectie-clausule wordt toegevoegd: ook in twijfelgevallen. De 
N.E.N. keert nu alleen uit „indien het aantoonbaar is, dat een infectie 
veroorzaakt is door het spatten van etter". Maar ..., practisch geen in-
fectie kan worden bewezen; er is alleen maar een grootere of minder 
groote waarschijnlijkheid van de oorzaak. De redactie van deze infectie-
clausule is zoo, dat wanneer de Verz. Mij. daartoe niet bereid is, zij ook 
niet behoeft uit te keeren. 

Daar zeer vele collega's deze verzekering hebben loopen, vond ik het 
belangrijk genoeg, u om een plaatsje in het tijdschrift te verzoeken. Met 
dank voor de afgestane ruimte, 

uw collega 
Jac. Hijenga 


