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MEDISCHE INFORMATIE TIJDENS DE BEZETTING 

Het handhaven van een optimale gezondheidszorg voor de burgers tijdens 
oorlog en bezetting vergt van alle daarbij betrokkenen een meer dan 
normale inzet. Anders dan in vredestijd ziet de arts zich dikwijls 
geconfronteerd met weinig bekende, anderssoortige en soms vrijwel 
onoplosbare medische problenien. Het is daarom van cruciaal belang dat 
de dan praktizercnde medici over goede informatie op hun vakgebied 
kunnen beschikken. Is een aanvaardbarc praktijkvoering onder gewonc 
omstandigheden slechts mogelijk als men zich regeimatig op de hoogte 
stelt van actuele ontwikkehngen in binnen- en buitenland op het gebied 
van ziekten en hun bchandeling, in oorlogstijd klemt dit temeer. De vraag 
kan worden gesteld of die informatiestroom in het bezette en gei'soleerde 
Nederland in de jarcn 1940-1945 op een cnigszins acceptabel peil is 
gebleven. 
Het Nederlandsch tijdschrifi voor geneeskunde (NTvG) nam toen reeds een 
vooraanstaande plaats in. Sterker nog, het stond in feite centraal en was de 
vraagbaak voor de artsen. In 1940 oefenden 6628 huisartsen en specialisten 
in ons land praktijk uit, een getal dat vier jaar later tot boven de 7000 was 
gestegen. Het aantal abonnees op het NTvG bedroeg in datzelfde jaar 
6000. Wei een bewijs dat het als informatiebron door de medici onontbeer-
lijk werd geacht. Daarvan was de redactie zich ook terdege bewust. In het 
openingsnummer van 1940 maakte redactievoorzitter G. van Rijnbeek 
zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het tijdschrift. De achter-
liggende, onuitgesproken gedachte was zonder twijfel dat door het 
verdwijnen van het NTvG het functioneren van de artsen zou worden 
geschaad. 
Bovengenoemde overwegingen brachten mij ertoe een nader onderzoek in 
te stellen naar de wijze waarop het NTvG tijdens de bezettingsjaren als 
verschaffer van medische informatie heeft gefungeerd. Dejaargangen 1940 
tot en met 1947 werden daartoe uitputtend bestudeerd. 
In 1940 bevatte het wekelijks verschijnende NTvG een groot aantal 
rubrieken. De studie bleef beperkt tot de belangrijkste, zoals de 'Clinischc 
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Lessen', 'Oorspronkelijke Stukken', 'Samenvattende Overzichten' en 
'Verenigingsverslagen'. Uit het onderzoek konden de volgende conclusies 
worden getrokken; 
1. De publicaties, op algemeen en specialistisch medisch gebied, waren 

van goede kwaliteit en verschenen met de regelmaat van een klok. 
Uiteenlopende vraagstukken kwamen aan de orde, gericht op.de 
actualiteit en vaak toegespitst op toekomstige ontwikkelingen (thorax-
chirurgie, osteosynthese). Zelfs op het dieptepunt van de bezetting 
(1944 en 1945) verschenen er nog altijd 122 resp. 81 artikelen onder het 
hoofd 'Oorspronkelijke Stukken'. 

2. De referaten van andere tijdschriften, periodieken, dissertaties en 
boeken leverden weliswaar beknopte, maar toch uitstekend bruikbare 
informatie op. In 1943 was de engelstalige bron vrijwel opgedroogd. 
Desondanks werden via Zwitserse en Zweedse tijdschriften belangrijke 
Internationale ontwikkelingen op medisch gebied naar het NTvG 
doorgegeven (antibiotica!). Opgemerkt dient te worden dat een ab-
soluut medisch isolement van ons land niet bepaald in het belang van de 
bezetter was en 66k dat de kwaliteit van de ter beschikking staande 
Duitse en Oostenrijkse medische tijdschriften zeker niet voor die van 
andere onderdeed. Ook zij lieten zich uit zuiver eigenbelang goed 
informeren. 

3. Afgaande op de aantallen publicaties in de oorlogsjaren is van een 
gestage vermindering van informatie sprake. In 1945 was de omvang 
van die informatie tot circa twaalf procent van die in 1940 gedaald. Dit 
was onder meer te wijten aan een beperking van het aantal tijdschriften 
dat kon verschijnen. Toch kon in het moeilijke jaar 1944 nog van een 
redelijk aanbod worden gesproken, namelijk circa eenderde van het 
aanbod in 1940. De lage cijfers van 1945 werden na de bevrijding snel 
gecompenseerd door activiteiten van de Rockefeller Institute (USA) en 
de British Council die de Nederlandse ziekenhuizen en andere instellin-
gen voorzagen van de meest actuele medische ontwikkelingen in de 
wereld. 

4. De redacteuren en medewerkers van het NTvG zijn erin geslaagd in de 
jaren van de bezetting de medische informatiestroom op bewonderens-
waardige wijze in stand te houden al werd men steeds meer slachtoffer 
van beperkende maatregelen. De mogelijkheid van een toentertijd 
moderne adequate patientenbehandeling was daardoor mede gescha-
pen. Of de praktijk ook zo is uitgevallen is een ander vraagstuk. 
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