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OM DE EENHEID VAN HET MEDISCH 
BEROEP. HET DEBAT OVER DE 
SPECIALISATIE IN BELGIË (1900-1940) 

R.M.J. Schepers* 

Na de Eerste Wereldoorlog vormde de specialistenkwestie één van de talrijke aanwijzingen 
dat geneeskunde en gezondheidszorg zich in volle transformatie bevonden. In de specia
listenkwestie stond de wetenschappelijke elite van het beroep, vertegenwoordigd in de 
Académie Royale de Médecine (verder de Academie) en de faculteiten geneeskunde 
tegenover de beroepsorganisaties, waarvan het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond 
(ABGV), de koepel vormde. Het Verbond pretendeerde in naam van de grote meerderheid 
der geneesheren te spreken. De academici debatteerden voornamelijk over de definitie 
van specialist, over het nut en de noodzaak van een postuniversitaire opleiding en over de 
onderlinge verhoudingen tussen omnipractici en specialisten. Maar zelfs zij gingen niet 
voorbij aan de rol van de sociale verzekeringen in dit verband. Hoeft het ons te verwonderen 
dat de beroepsverenigingen de benadering van de specialistenkwestie sterk lieten bepalen 
door de problemen die zij in de praktijk meenden waar te nemen? In dit artikel wordt 
allereerst nagegaan hoe de specialismen zich na 1900 ontwikkelden. Vervolgens wordt 
beschreven hoe artsenorganisaties en beroepspers bepaalde ontwikkelingen in de gezond
heidszorg, die naar hun mening nauw met de opkomende specialisatie verbonden waren, 
definieerden. In de twee laatste paragrafen worden achtereenvolgens de voornaamste 
thema's uit de discussie in de Academie enerzijds en binnen het ABGV en de beroepspers 
anderzijds weergegeven. 

Ontwikkelingvan specialismen tussen 1900-1940 

Reeds in de negentiende eeuw ontwikkelde zich een aantal medische specialismen, zoals 
de psychiatrie, de oogheelkunde en uiteraard de heelkunde zelf De meeste specialisten 
bewogen zich op het gehele terrein van de geneeskunde, maar hun werkzaamheden gin
gen zich meer en meer toespitsen op deelgebieden. Zij waren vaak aan een universiteit 
verbonden en oefenden hun beroep in de omgeving van de universiteit uit.' Bepaalde spe
cialistische verenigingen werden al in de tweede helft van de negentiende eeuw opgericht, 
zoals die van de anatoom-pathologen (1857), van de aliënisten (psychiaters)(1869) en van 
de geneesheren die zich met openbare hygiëne en administratieve gezondheidszorg bezig-

' Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteil Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR 

Rotterdam, 
1. F.-A. Sondervorst, Gcschietlenis van de ^^cticcskniuïe in Be/^/e (Brussel, 1981) 172. 

155 



42 R.M.J. Schepers 

hielden, de Société de Médecine Publique (1876). Vooral tegen het einde van de eeuw kan 
men een duidelijker profilering van specialismen vaststellen. Specialistenverenigingen 
werden opgericht, ondermeer voor g)'naecologen en verloskundigen (1889), oor-, neus- en 
keelspecialisten (1890), heelkundigen (1892), oogheelkundigen (1896), stomatologen 
(1900), bedrijfsartsen en verzekeringsgeneesheren {1903), radiologen (1906), dermatologen 
en syfilografen (1901), sociaal-geneeskundigen (1913). De meeste verenigingen hadden een 
eigen vakblad.- Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Eerste Wereldoorlog de weten
schappelijke vooruitgang van de geneeskunde in het algemeen en van de heelkunde in het 
bijzonder heeft gestimuleerd en het specialisatieproces heeft versneld. Rond 1920 werd 
medische specialisatie, alhoewel door sommigen nog betreurd, als noodzakelijk en onver
mijdelijk geaccepteerd. 

Het is niet eenvoudig om een profiel te schetsen van de Belgische specialist voor de 
Tweede Wereldoorlog omdat specifieke opleiding, diploma of registratie ontbraken. Geen 
van de vier Belgische universiteiten had een post-universitaire opleiding voor specialisten 
ontwikkeld. Alhoewel de Academie reeds in 1921 op de wenselijkheid van aanvullende 
leergangen had gewezen, waren deze in 1930 nog niet georganiseerd.' Deels kwam dit door 
het geringe aantal jaarlijks op te leiden specialisten waardoor een investering in gescheiden 
programma's nauwelijks te rechtvaardigen viel. H. Coppez, oogarts en één van de voor
naamste pleitbezorgers van titelbescherming voor specialisten, gaf een voorbeeld. Volgens 
de vereniging van oogheelkundigen volstond 1 oogarts voor 50.000 inwoners. Om deze 
dichtheid te handhaven had België jaarlijks slechts zeven tot acht nieuwe oogartsen nodig. 
De organisatie van interuniversitaire leergangen inaakte weinig kans"*, vermoedelijk van
wege de tegenstellingen tussen zowel de vrije universiteiten en de rijksuniversiteiten als 
tussen de vrije universiteiten onderling.' Deels speelde ook de geringe belangstelling voor 
een bijkomend diploma een rol omdat, althans in de jaren twintig, artsen van mening 
waren dat hierdoor hun carrièremogelijkheden nauwelijks gunstig werden beïnvloed. 
Het lijkt gerechtvaardigd te stellen dat twee soorten specialisten zich naast elkaar ontwik
kelden. Allereerst een vermoedelijk kleine groep die, na de algemeen geneeskundige oplei
ding, gedurende enkele jaren in een ziekenhuisdienst stage liep en een gereputeerde mees
ter assisteerde. Een verblijf in het buitenland kon een aanvulling vorinen op de aldus 
verkregen kennis en kunde. Ten tweede specialiseerden algemene artsen zich na enkele 
jaren praktijk door zelfstudie, ervaring of anderszins in een of andere tak van de genees
kunde zonder noodzakelijkerwijze de beoefening van de algemene geneeskunde op te 
geven. Rond 1920 bleek dit laatste heel gebruikelijk, en in 1930 vond het ABGV dit nog 
steeds de meest wenselijke weg. Wellicht kwam dit type specialist meer voor in de kleinere 
steden en landelijke gebieden, die te ver van een universiteit verwijderd waren en over 
geen geschikte ziekenhuisinfrastructuur beschikten. Aan het einde van de jaren dertig 
waren er in België tussen de 350 en 450 ziekenhuizen met een beddenaantal variërend tussen 
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de 20.000 en 30.000. Talrijke ziekenhuizen waren oud en slecht uitgerust.^ Zoals uit de 
verdere uiteenzetting zal blijken waren de belangen van deze twee groepen in belangrijke 
mate verschillend. Beide wilden zich duidelijk onderscheiden van een derde groep die zich 
met minimale bijkomende opleiding - ook wel zes-weken-specialisten genoemd - èn zonder 
bijzondere deskundigheid de titel van specialist toeëigende en als reclamemiddel gebruikte. 
Deze pseudo-specialisten berokkenden schade aan de volksgezondheid, discrediteerden de 
echte specialisten en zorgden voor oneerlijke concurrentie. 

De wetenschappelijke verenigingen voor specialisten brachten enige ordening aan. 
Lidmaatschap was doorgaans slechts mogelijk na voordracht door een of enkele confraters 
en na het bewijs van bijzondere kennis of kunde te hebben geleverd. Dergelijk lidmaat
schap was een soort keurmerk maar meer ook niet. Een wetenschappelijke vereniging kon 
de toegang tot een bepaald specialisme niet controleren. Ook het ABGV stelde lijsten op 
van specialisten ten behoeve van grote organisaties, zoals de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen en de Regie der Posterijen, Telegraaf en Telefoon. Maar hier gaf 
lidmaatschap van de beroepsvereniging vooral de doorslag. In de praktijk, zo stelde H. 
Koettlitz van het ABGV, liet iedere arts zich in officiële jaarboeken, zoals de Annuaire de 
Spa, vermelden met de kwalificatie die hem beviel, zonder enige controle.' 
Gezien de onduidelijkheid inzake de definitie van specialist en het ontbreken van een spe-
cialistenregister verkeren we in het ongewisse over de omvang van de groep. In 1940 telde 
België 6.580 artsen. Eén arts op twee of drie zou zich specialist noemen en vaak terzelfder 
tijd de algemene geneeskunde uitoefenen.** Een duidelijke afbakening tussen algemene 
artsen of omnipractici enerzijds en specialisten anderzijds was dus afwezig. 
In de loop van de jaren twintig werd de roep om enige vorm van reglementering inzake 
specialisten luider. De voornaamste reden was dat ziekenfondsen reeds een onderscheid 
tussen algemene artsen en specialisten maakten - de laatsten kregen hogere honoraria -
terwijl zij terzake onkundig waren.^ Het medisch beroep diende dringend orde op zaken 
te stellen. 

Specialisatie en het ziekenfondswezen 

De stellingnamen van de betrokken partijen worden inzichtelijker wanneer men nagaat 
hoe zij de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het Interbellum percipieerden. In dit 
kader zijn de volgende drie punten van belang: de relatie tussen artsen en ziekenfondsen; 

6. De cijfers, alhoewel sterk uiteenlopend, zijn atVomstig van dezelfde auteur, de internationaal gereputeerde 

sociaal-geneeskundige en secretaris-generaal van Volksgezondheid, R. Sand. Zij illustreren één van de lacunes 

van de Belgische gezondheidszorg in het Interbellum: het gebrek aan betrouwbare statistische gegevens. 'Que 

peut faire Ie Ministère de la Santé Publique?', Bulletin de la Santé Publique 4 (1939) 147 en R. Sand, Un program-

me de la santé pour la Belgique (Brussel, 1945) 55-56. In deze laatste publikatie komt Sand, wanneer hij de totale 
instellingscapaciteit berekent, tot 7,2 bedden per 1000 inwoners (volgens dezelfde bron in Nederland: 7,1). 
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de opkomst van de poliklinieken en de veranderende positie van de ziekenhuizen. 
Alhoewel in de meeste Westeuropese landen de relaties tussen artsen en ziekenfondsen op 
zijn zachtst gezegd stroef verliepen, was dit in België bij uitstek het geval en wel om de 
volgende redenen. Allereerst: de Belgische ziekenfondsen zijn verzuilde instellingen. De 
twee voornaamste ziekenfondsen, de socialistische en de christelijke, beho(o)r(d)en tot 
een conglomeraat van organisaties naast vakbonden, middenstandsorganisaties en een 
politieke partij. Dat artsen stelselmatig de interne homogeniteit van een zuil en de politieke 
macht van het ziekenfonds overdreven doet minder terzake dan het feit dat zij meenden 
met machtige, politieke tegenstrevers te worden geconfronteerd. In tegenstelling tot bij
voorbeeld Nederiand, waar artsen via hun maatschappijtbndsen zelf belanghebbende partij 
waren in het ziekenfondswezen en de ontwikkelingen mede konden sturen, voelden de 
Belgische artsen zich onmachtig om de evolutie van het verzekeringsstelsel overeenkomstig 
hun wensen te beïnvloeden.'" 

Een complicerende factor was vervolgens de ideologische tegenstelling tussen de twee 
voornaamste ziekenfondsen. De socialisten waren voorstander van een a-politieke en 
gewestelijke eenheidsmutualiteit. De katholieken daarentegen wilden een centrale rol voor 
het particuliere initiatief dat, waar nodig, door de overheid zou worden ondersteund. 
Men spreekt in dit verband ook van gesubsidieerde solidariteit. De ideologische tegenstel
lingen bemoeilijkten een inhoudelijke discussie over het te voeren gezondheidsbeleid. 
Tussen de ziekenfondsen woedde een ware concurrentieslag. Een heelkundige en specia-
listendienst verhoogde vanzelfsprekend de wervingskracht van een fonds." Een derde factor 
van belang is het overwicht van de socialistische mutualiteiten in het Interbellum. Zij 
voerden een actief gezondheidsbeleid met grote nadruk op verbeterde hygiëne en preventie. 
Aan de overheid werd een centrale rol toegekend. Het socialistische plan van de arbeid 
(1933) voorzag een stelselmatige organisatie van de gezondheidszorg met een nationale 
gezondheidsdienst, provinciale gezondheidsdiensten, sanitaire districten en gezondheids
centra. Een aantal artsen zou in dienstverband van de verschillende gezondheidsdiensten 
werken. Hiernaast zou de particuliere praktijk van artsen gehandhaafd blijven, hetzij 
solistisch, hetzij als groepspraktijk. Maar het was duidelijk dat als gevolg van het streven 
naar een gecoördineerd medisch aanbod de individuele vrijheid van artsen zou worden 
beknot.'^ 

Ten slotte werden de relaties tussen artsen en ziekenfondsen door de chronische financiële 
moeilijkheden van de ziekteverzekering vertroebeld. Ziekenfondsen en artsenorganisaties 
verweten elkaar spilzucht en het najagen van het eigen profijt. De artsenhonoraria, die 
door ziekenfondsen werden betaald, waren bescheiden alhoewel voor artsen niet onbe-
langrijk.13 Desalniettemin slorpte de medico-farmaceutische dienst van de ziekenfondsen 

10. Voor meer details zie: R. Schepers, 'The Belgian medical profession, the Order of Physicians and the sickness 
funds (1900-1940)', Sociology of Health and Illness 15 (1993) 375-392. Voor Nederland: G.J. Japenga en H.F. van 
der Velden, 'Het geneeskundig beroep en de regionale differentiatie in organisatie en financiering van de 
gezondheidszorg in Nederland (1900-1941)', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 18 (1992) 502-524, m.n. 508-510. 
11. Bijvoorbeeld; P. Quaghebeur, Welzijn door vooruitzicht. De christelijke matiialiteitshcweging in het Gentse 
(Leuven, 1986) 163; E. Gerard, De christelijke arbeidersbeweging in België (1891-1991), dl.II (Leuven, 1991) 97. 
12. A. Jauniaux, 'De sociale gezondheidsdienst en geneeskunde in het plan van den arbeid'. Leidersblad. Blad van 
het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (1935) 8-13; H. de Man en het bureau voor sociaal onder
zoek, De uitvoering van het plan van den arbeid (Antwerpen, 1935) 278-320. 
13. Volgens de beroepspers verdienden artsen, ook jonge artsen, gemiddeld meer dan aan het begin van de eeuw. 
De Belgische geneesheer. Officieel blad van hel ABGV (1930) 173. 
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67 percent van hun budget op.'4 Omwille van de bescheiden ziekenfondshonoraria was de 
omvang van het particuliere cliënteel uiteraard van groot belang. Volgens de artsensyndi-
katen diende de gegoede bourgeoisie het dubbele te betalen van de honoraria die aan de 
arbeiders werden gevraagd en voor zeer rijke families kon dit zelfs oplopen tot het vier-
voudige.'5 Het particuliere clinteel was reeds aangetast door een maatregel van de socialis
tische minister J. Wauters in 1920, waardoor het aantal rechthebbenden op medische en 
farmaceutische zorgen van de ziekenfondsen steeg van een half miljoen aan het begin van 
de oorlog naar 1.840.696 in 1922. De artsenorganisaties maakten hun medewerking met de 
ziekenfondsen afhankelijk van de inwilliging van de volgende eisen: vrije artsenkeuze, be
taling per verrichting, collectieve contracten en een inkomensgrens waarboven de artsen 
vrij hun tarieven konden bepalen. Rond de jaren dertig waren deze eisen voor de algeme
ne geneeskunde grotendeels door de ziekenfondsen aanvaard. Maar nu leken specialisatie 
en de organisatorische vertaling in poHklinieken en ziekenhuizen als het ware een tweede 
ziekenfondsstrijd noodzakelijk te maken."' 

Met betrekking tot de poliklinieken werd in de beroepspers een onderscheid gemaakt tussen 
de poliklinieken van ziekenfondsen, patronale poliklinieken, poliklinieken van hospitalen 
en ten slotte vrije poliklinieken.'^ De twee laatste functioneerden met vrije artsenkeuze en 
betaling per verrichting en beantwoordden hiermee aan de wensen van het ABGV. 
Problemen waren er echter met zowel de patronale als de ziekenfondspoliklinieken. Beide 
waren in onderlinge concurrentie gewikkeld. Oin leden te wer\'en werden de ledenbijdragen 
zo laag mogelijk gehouden wat, volgens artsen, voornamelijk door bezuinigingen op hun 
honoraria werd gerealiseerd. Maar uiteindelijk baarden de ziekenfondspoliklinieken, en 
specifieker nog, de socialistische poliklinieken, de artsen de meeste zorgen. In het alge
meen was de activiteit van de christelijke verbonden inzake poliklinieken beperkter. De 
eerste en lange tijd enige katholieke polikliniek werd in 1920 in Oostende opgericht.' ' 
Poliklinieken werden vooral in de grote steden en de industriële centra opgericht - waar 
de artsendichtheid het hoogst was"^ - en meer in het 'rode' Wallonië dan in het katholieke 
Vlaanderen. 

Globaal genomen berokkenden de poliklinieken het medisch corps om drie redenen scha
de. Allereerst waren de werkvoorwaarden niet conform de eisen van het medisch corps. 

14. R. Sand, 'Le ministère de la santé publique et le corps medical', Bulletin de la Santé Puhliquci (1938) 104. 
15. R. Sand, 'Le coüt des soins médicaux en Belgique', Archives de médecine sociale et d'hygiène 2 (1939) 702. 
16. 'La question des specialistes (...) se lie en cfi'et de facon évidente aux questions des polycliniques patronales et 
réternelle question du librc choix.' Le médecin Beige. Bulletin Officiel de la FMB (1929) 274. 
17. H. Koettlitz, 'Rapport sur les cliniques et polycliniques', I.e médecin Beige. Bulletin Officiel de la FMB (1929) 
287. 
18. Gerard (n. u). De christelijke arbeidersbeweging, 99. De inrichting van mutualistische poliklinieken werd door 
de christelijke mutualiteiten zelfs eerder afgewezen. De Gids van den Ondcriingen Bijstand 29 (1935) 275. Voor de 
heelkundige en specialistische verstrekkingen waren er bij de christelijke fondsen verschillende betalingssyste
men gangbaar: of de keuze was beperkt tot de specialisten die volgens de ziekenfondstarieven werkten of de 
patiënt moest zelfhef verschil tussen het tarief van de door hem geraadpleegde specialist en het ziekenfondstarief 
bijpassen. A. Eeckhout, Het vraagstuk der sociale verzekeringen in België (Gent, 1931) 312. Ook Quaghebeur (n. 11), 
Welzijn door vooruitzicht, 177. 
19. W. Selleslags, 'Le personnel sanitaire dans les parties rurales de la Belgique', Archives de médecine sociale et 
d'hygiène i (1938) 806-808. 
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Ten tweede vergrootten de poliklinieken de interne tegenstellingen onder artsen en 
schaadden zij de belangen van de omnipractici. Ten slotte streefden de socialisten met 
hun poliklinieken ideologische doelstellingen na die het liberale medisch beroep deden 
gruwen. 

Beginnen we met de arbeidsvoorwaarden. De (socialistische) ziekenfondsen gaven in hun 
poliklinieken de voorkeur aan honorering van artsen op basis van een vast bedrag in 
plaats van per verrichting zoals de artsenverenigingen eisten. Volgens de beroepspers waren 
de honoraria ondermaats en ontbrak overleg tussen klinieken en artsenverenigingen. De 
vrije artsenkeuze werd niet gerespecteerd. Alleen de specialisten die bereid waren te werken 
tegen de door het ziekenfonds voorgestelde honoraria en voorwaarden, kregen toegang tot 
de polikliniek. Volgens de socialisten was de vrije artsenkeuze gewaarborgd wanneer een 
verzekerde uit een voldoende groot aantal artsen kon kiezen. Absoluut vrije artsenkeuze, 
zoals de beroepsverenigingen eisten, wezen zij van de hand. Met andere woorden, artsen 
tewerkgesteld in poliklinieken bekleedden een monopoliepositie en schaadden zodoende 
de belangen van hun confraters, specialisten en omnipractici. 

De belangen van specialisten die de voorwaarden van de poliklinieken niet aanvaardden, 
werden tekort gedaan omdat deze moesten vechten om het schaarser wordende particu
liere cliënteel. En die voorwaarden hadden niets te maken met bekwaamheid of 'echte' 
specialisatie maar met financiële, politieke en andere overwegingen. Het karakter van de 
instellingen boezemde geen vertrouwen in omdat zij niet uit vrije concurrentie geboren 
waren maar uit overwegingen van politieke, syndikale of andere aard. Zij berokkenden ook 
schade aan de grote groep omnipractici. Omdat deze niet tot de poliklinieken werden toe
gelaten, werden omnipractici die zich wilden specialiseren van de vereiste infrastructuur 
en patiënten beroofd. Voorts ondervond de vrijgevestigde omnipracticus oneerlijke con
currentie van de poliklinieken met hun aureool van 'betere' want gespecialiseerde genees
kunde. Aangezien in België verwijsplicht van omnipractici naar specialisten niet bestond 
(noch bestaat) en mede als gevolg van de grote aantrekkingskracht van de gespecialiseerde 
geneeskunde waren patiënten geneigd op eigen initiatief een specialist te raadplegen. 
Omdat de (socialistische) ziekenfondspoli's gratis specialistische hulp aanboden terwijl de 
zorgverstrekking door de omnipracticus moest worden betaald, werd de gang naar de spe
cialist aangemoedigd. 

Ook werd het beroepsdomein van de omnipractici inhoudelijk aangetast. De verschillen 
tussen interne en algemene geneeskunde waren nog niet uitgekristalliseerd. Het verwijt 
klonk dan ook dat in de poliklinieken de algemene geneeskunde werd beoefend en hierbij 
de door het georganiseerde artsencorps bedongen voorwaarden niet werden gerespecteerd. 
Men moet in gedachten houden dat in deze periode de preventieve gezondheidszorg en de 
thuisverpleging tot ontwikkeling kwamen. Bepaalde verrichtingen, zoals arbeidsonge
vallen, bevallingen en heelkundige ingrepen, werden aan de praktijk van de omnipracticus 
onttrokken. In de paritaire commissie artsen-ziekenfondsen werd voorgesteld om alle 
heelkundige ingrepen thuis te verbieden en uitsluitend in de ziekenfondskliniek door een 
door het ziekenfonds aangestelde chirurg, te laten uitvoeren. 'Comme si on daignait leur 
jeter un os a ronger, on consentait a permettre au médecin ou chirurgien traitants une 
sorte d'assistance honoraire pas toujours rétribuée.'-" Zo werd de vrije praktijk van de 

2ü. Le médecin Beige, Bulletin officie! de la FMB (1929) 292. 

160 



De eenheid van het medisch beroep 47 

geneeskunde steeds kleiner. Ten slotte waren deze ontwikkelingen ook schadelijk voor de 
continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening. 
Ten derde, en misschien wel het meest zorgwekkend voor het artsencorps waren er bij de 
socialisten bepaalde ideologische overwegingen om poliklinieken op te richten. Medisch 
specialisten zouden in groepsverband worden tewerkgesteld. 

In het medisch beroep, zowel als in de industrie is werkverdeling en specialisatie nodig. Men moet - want de 
twee gaan samen - èn de specialisatie èn de groepsgeneeskunde ontwikkelen. Met dit doel voor ogen - om 
voor de arbeidersklasse dat te doen waarmee men nu al voor de rijken bezig is - moeten de socialistische 
mutualiteiten poliklinieken stichten.'' 

De socialisten, zo werd opgemerkt, zouden onder het mom van groepsgeneeskunde hun 
(poli)klinieken willen uitbreiden en hierdoor het cliënteel van de vrij gevestigde geneeshe
ren verminderen. Sommige artsen vreesden dat de poliklinieken in de toekomst de vrije 
praktijk van medische specialismen zouden vervangen omdat alleen daar de gewenste 
infrastructuur en medische apparatuur aanwezig waren. De ziekenfondsen, en onrechtst
reeks de patiënt, waren hiervan de eigenaar.-^ Overigens voelden artsen zich niet alleen 
door poliklinieken maar ook door de veranderende positie van ziekenhuizen bedreigd. 
Vooral de openbare ziekenhuizen namen in toenemende mate ziekenfondspatiënten gra
tis op. Volgens de artsenverenigingen hoopten bepaalde ziekenfondsen en door de poli
tiek geïnfiltreerde commissies van openbare onderstand hiermee een wig te drijven tussen 
de algemene artsen en de ziekenhuisartsen.'' Ook tussen hen was er vaak onvoldoende 
contact met alle nadelige gevolgen voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorgvers
trekking. De heelkundige kende de medische voorgeschiedenis van de patiënt niet of 
onvoldoende. Vaak werden overbodige en dure onderzoeken verricht waardoor kostbare 
tijd verloren ging. Als gevolg van de contracten tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen 
verloor de behandelende arts inkomsten terwijl ook de ziekenhuisarts slechts de zeer lage 
honoraria die destijds voor de verzorging van armen waren afgesproken, ontving. Zoals in 
het geval van de poliklinieken vermoedden de artsenverenigingen een strategie van de zie
kenfondsen om de vrije geneeskunde voor alles wat specialistische en heelkundige vers
trekkingen betrof te negeren. Akkoorden tussen ziekenfondsen en hospitalen werden 
gedefinieerd als de eerste stap naar een organisatie van de geneeskunde waarin de behan
delend geneesheer een soort gezondheidsofficier zou zijn die de zieken naar een bepaald 
hospitaal verwees, in chronische gevallen wonden verzorgde en spoedgevallen en nacht
dienst voor zijn rekening nam.'^ 

Ge qui constitue son actualité, c'est que nous sommes menaces d'une multiplication des cliniques et polycli
niques, non pas d'institutions libres, nées d'une libre concurrence et dont la valeur des specialistes y attaches 
créera la notoriété mais d'institutions obligatoires, créces par les organisations mutuellistes ou syndicales 
d'une part, part les grands organismes patronaux d'autre part.-'' 

21. Geciteerd in M, Vermote, Gezondheid. 75 jaar Nationaal Verhond van Socialistische Mutualiteiten (I919-1988) 
(Gent, 1988) 49. 
22. R. Van Lerberge, De geschiedenis van Bond Moyson (Gent, 1979) 94. 
23. Le Scalpel, 78 (1925) 28,11 juillet. 
24. Le Scalpel, 78 (1925) 30, 25 juillet. 
25. 'Specialistes et monopoleurs', Le médecin Beige. Bulletin Officiel de la FMB (1929) 275. 
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De Académie Royale de Médecine en de specialisten 

Tussen 1920 en i94o discussieerde de Academie herhaaldelijk over de specialistenkwestie. 
De Academie bestond nagenoeg uitsluitend uit hoogleraren in de geneeskunde van de vier 
medische faculteiten.-^ Volgens sommige academici was reglementering dringend vereist 
omdat bepaalde artsen schaamteloos de titel van specialist als reclamemiddel gebruikten. 
Zij berokkenden schade aan de volksgezondheid en aan iedere rechtschapen arts/specia
list. Rond de jaren dertig werd de klacht specifieker. Niet de bescherming van het publiek 
tegen pseudo-specialisten stond centraal maar de bescherming van ziekenfondsleden 
tegen de weinig oordeelkundige keuzes van hun leiders. Deze zouden specialisten selecteren 
op basis van politieke loyaliteit, economische of andere overwegingen die niets met des
kundigheid te maken hadden. In tegenstelling tot het particuliere cliënteel waarvan men 
in 1923 meende dat het in vrijheid diende uit te maken wie over bijzondere kennis 
beschikte, hierin al dan niet bijgestaan door de omnipracticus, was het een ziekenfondslid 
niet gegund in vrijheid een specialist te kiezen. Daarom vs'as het voor de professie een 
plicht over de kwaliteit van de geleverde zorgen aan de grote massa ziekenfondsleden te 
waken.-' Overigens beschouwde men de hogere honoraria van ziekenfondsen voor specia
listen als voornaamste oorzaak van de ongebreidelde toename van het aantal specialisten.'** 
Er was een duidelijke prikkel voor omnipractici tot specialisatie. In de discussie ging het 
voornamelijk om de volgende onderwerpen. Allereerst over de definitie van specialist en 
de plaats van medische specialismen. Ten tweede debatteerde men over de vraag of het 
hier om een onderwijsaangelegenheid ging die door een reorganisatie van het universitair 
onderwijs en door de oprichting van postuniversitaire leergangen kon worden opgelost. 
Of diende men ook de beroepsuitoefening beter te regelen? Ten slotte, zou een (verplicht) 
diploma de algemene bevoegdheid van de doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan
tasten? Zou titelbescherming niet tot een devaluatie van de algemene geneeskunde leiden? 
Wiens taak was het om een regeling te treffen? De universiteiten, de wetenschappelijke 
verenigingen, de beroepsverenigingen of de wetgever? De Brusselse oogarts H. Coppez en 
de Gentse chirurg F. De Beule, overtuigd voorstanders van een verplicht specialistendiploma, 
en L. De Beco, een Luiks internist, rabiaat tegenstander en pleitbezorger van de oprichting 
van een Orde van Geneesheren, domineerden het debat. 

Het is niet toevallig dat 'oude' specialismen als heelkunde en oogheelkunde tegenover de 
inwendige geneeskunde stonden. In de argumenten van de protagonisten weerklinkt hun 
definitie van specialist en hun waardering van specialisatie. Coppez en De Beule hadden 
vooral specialismen, waar\'oor een lange, ingewikkelde technische vorming vereist was, op 
het oog. Vele, vaak onherstelbare, fouten in de beroepsuitoefening waren het gevolg van 
de gebrekkige technische vaardigheid van vooral de pas afgestudeerde arts. Naar De 
Beules mening was de wettelijke algemene bevoegdheid van de arts een anachronisme, de 

26. In 1939 bijvoorbeeld hadden 35 van de 39 leden een binding met een universiteit (rector, hoogleraar of geag
gregeerde). 

27. B.4RM, 5e série 10 (1930) 145, 684. 

28. BAR.M, 5e série lo (1930) 147, 684. 
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titel van doctor in de genees-, heel en verloskunde een misleidende aanduiding.^^ Vooral 
de technische vaardigheden van de arts moesten via een bijkomende opleiding worden 
versterkt. Maar specialisatie was méér dan dat. De techniek beïnvloedde de indicatie en 
droeg bij tot de vooruitgang van de wetenschap. Volgens De Beule waren specialisatie en 
samenwerking de sleutelwoorden voor de geneeskunst van de toekomst. De samenhang 
met de algemene geneeskunde mocht echter niet verbroken worden. 

La médecine est une et indivisible dans son cnseignement de base el dans sa culture générale, une et indivisible 

dans ses principes et dans ses tendances, une et indivisible dans ,son esprit et dans sa discipline. Mais ,sa 

matière d'application est tellement vaste et si diverse qui l n'existe pas de cerveau assez puissant pour se 

l'assimiler mème approximativement."' 

Volgens de Beco echter belemmerde specialisatie het synthetisch inzicht en oordeel; hin
derde zij de vooruitgang van de wetenschap en leidde zij tot degradatie van de algemene 
geneeskunde. Hij zag specialisatie enkel als een technisch georiënteerde vervolmaking - 'la 
nécessité d'un apprentissage assidu et d'une repetition constante du maniement d'instru-
ments de diagnostic et de thérapeutique'." Specialisatie zou slechts vruchten afwerpen 
indien gestoeld op een brede algemene medische cultuur. Hij verzette zich met verve 
tegen 'la glorification outrancière de l'instrumentation et de la technique'.'- De fouten in 
de beroepsuitoefening, waarop Coppez en De Beule alludeerden, vloeiden voort uit een 
onjuiste diagnose na een slecht uitgevoerd algemeen onderzoek en niet uit een verkeerd 
uitgevoerde operatie. Foutieve diagnoses als gevolg van de geringe synthetische kennis van 
specialisten hadden het aantal nutteloze operaties sterk doen toenemen.^' Vooral de talrij
ke patiënten met psycho-somatische klachten die zich rechtstreeks tot een specialist 
wendden, werden hiervan het slachtoffer.'^ 
Ging het om een onderwijsaangelegenheid of om reglementering van de beroepsuitoefe
ning? Het antwoord voor de meeste sprekers luidde beide. Maar uiteraard werden ver
schillende accenten gelegd. En ook veranderde de vergadering in de loop der jaren van 
mening. In 1923 stemde de Academie met 23 tegen 5 stemmen tegen een verplicht examen 
na een post-universitaire opleiding tot specialist. Ook een brevet dat na een nader te bepalen 
aantal jaren stage in een erkende hospitaaldienst zou worden afgeleverd, werd van de 
hand gewezen. Immers, zo vreesde men, een brevet zou meer na- dan voordelen hebben: 
onvoldoende om echte deskundigheid blijvend te waarborgen - zeker gezien de snelle evo
lutie van de specialistische kennis - maar onmiddellijk bruikbaar als reclamemiddel. 
Universiteiten konden niet controleren of van het bijzonder diploma of brevet misbruik 
werd gemaakt. Mede hierom was reglementering van de beroepsuitoefening via de 

29. In 1932 kwam dit onderwerp opnieuw ter sprake. Enkele academici waren klaarblijkelijk voorstander van de 

afschaffing van de graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Zoals in Nederland de titel van arts toe

gang verleende tot de praktijk, zo zou ook in België de doctorstitel slechts mogen worden verleend na de verde

diging van een dissertatie [BARM, 5e série 12 (1932) 641). 

30. BARM, 5e série 10 (1930) 226. 

31. BARM, 5e série 12 (1932) 365. 

32. BARM, 5e série 11 (1931) 76. 

33. Nation Beige, 23 novembre 1933. 'Faut-il réglcmenter le titre de médecin specialiste'. Interview met prof dr. de 

Beco. 

34. BARM, 5e série 12 (1932) 365. 
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oprichting van de Orde van Geneesheren dringend vereist.'^ Dit standpunt werd met 
kracht verdedigd door De Beco, in 1924 de verslaggever van de commissie die zich over de 
specialistenkwestie boog. De Academie volgde de aanbevelingen van de commissie en 
drukte de wens uit dat een Orde van Geneesheren zou worden opgericht."^ Immers, de 
tijd werd gekenmerkt door utilitarisme, door arrivisme en, binnen de geneeskunde, vertaalde 
zich dit in de zucht naar specialisatie. Het geweten van de individuele arts was bij de jongere 
generaties een minder zekere leidraad. Echter, rond 1930 opteerde de Academie voor titel
bescherming voor de specialist. Door bijkomende eisen inzake opleiding en examens zouden 
kandidaat-specialisten beter worden geselecteerd. Het aantal deskundige specialisten zou 
toenemen, de pseudo-specialisten, de fantasie-specialisten (van de rechternier of van het 
rectum), die de omnipracticus bedreigden, zouden verdwijnen. Het diploma zou door de 
medische faculteiten moeten worden uitgereikt. Officieuze erkenning door wetenschappe
lijke of beroepsverenigingen, waarvoor het ABGV ijverde, werd afgewezen. Volgens 
Coppez waren beroepsverenigingen niet geschikt om de wetenschappelijke waarde van 
toekomstige kandidaten te beoordelen. 'Gardons-nous de confondre la médecine scienti-
fique et la médecine économique'.^^ Bovendien vertegenwoordigden deze verenigingen 
niet het hele beroep en misten zij de vereiste stabiliteit. Aangezien in België de staat alle 
onderwijskwesties regelde waarom dan ook deze niet.*'* 

Ten slotte, wat zouden de gevolgen van een specialistendiploma voor de algemene 
geneeskunde zijn? Hier was de Academie ambivalent. Aan de algemene bevoegdheid van de 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde wilde zij niet raken. Van voorbehouden hande
lingen voor de specialist kon geen sprake zijn. Volgens Coppez diende slechts voor de 
openbare machten en de geconstitueerde lichamen een specialistenregister te worden 
opgesteld. Maar De Beule ging verder. Hij wilde het verpücht bezit van een diploma of 
brevet aan alle hoofden van gespecialiseerde diensten in klinieken en ziekenhuizen 
opleggen.''̂  Immers, een echt specialisme werd niet in het privé-kabinet beoefend. De 
facto koppelde De Beule dus wel bijzondere bevoegdheden aan het specialistendiploma. 
In 1933 nam de Academie dit standpunt over. 

Ne pourront seuls accéder aux fonctions de chefs de service dans les höpitaux, instituts, polycliniques, dis-

pensaires, que les porteurs du diplómc spécial (...). De même, les porteurs du diplöme spécial pourront seuls 

ètre agrees par des organismes of'ficiels, sociétés ou mutualités, pour la pratique de la médecine interne, de la 

chirurgie générale, de l'obstélrique et de la gynecologic, de la médecine infantile et des spécialités énumérées 

plus haut.""' 

Op basis van de academievoorstellen werd in 1937 een voorontwerp van wet inzake het 
diploma van geneesheren-specialisten opgesteld. Volgens de memorie van toelichting had 
het ontwerp tot doel te voorkomen dat een geneesheer zich specialist zou noemen zonder 
bewijs te hebben geleverd van bijzondere en uitgebreide kennis in het aangegeven vak. 
Het nieuwe diploma van specialist zou een academisch diploma zijn en hierdoor was 

35. BARM. 5e série 4 (1924) 373, 564. 

36. BARM, 5e série 5 (1924) 506. 

37. BARM, 5e série 10 (1930) 151. 
38. BARM, 5e série lo (1930) 796. De volgende specialismen werden vermeld: geneeskunde en radiologie, chirur
gie, verloskunde, pediatrie, oftalmologie, ORL, dermatologie, syfllografie, psychiatrie, gynaecologie en urologie. 
39. BARM, 5e série 10 (1930) 232. 
40. BARM, 5e série 13 (1933) 108. 

164 



De eenheid van het medisch beroep 51 

overeenkomstig artikel i van de wet van 21 mei 1929 titelbescherming automatisch geregeld. 
Onder druk van het sterke protest van 'het veld' tegen dit ontwerp ging de minister 
opnieuw te rade bij de Academie. Deze hield vast aan een bijzonder diploma van specialist 
uitgereikt door de medische faculteiten maar zwakte haar standpunt inzake de rechten die 
aan dit diploma zouden gekoppeld zijn, af. 

In de mate van het mogelijke zou de leiding van gespecialiseerde diensten van instellingen 
waarvan de leden geen vrije artsenkeuze genoten aan de houders van het nieuwe diploma 
moeten worden gereserveerd."*' 

Volgens de Beco zou de voorgestelde maatregel onherroepelijk leiden tot de vorming van 
een beperkte oligarchie binnen het medisch beroep. Deze zou voornamelijk op basis van 
materiële welstand worden gerecruteerd. Daarenboven konden alleen artsen in de grote 
steden met goed geoutilleerde ziekenhuizen deeltijdse studies volgen. Vooral bestond het 
gevaar dat titelbescherming de bevoegdheid van de omnipracticus zou beknotten. Zou de 
rechter niet ingeschakeld worden telkens wanneer de omnipracticus zijn bevoegdheid 
ogenschijnlijk te buiten was gegaan? Zou het prestige van de omnipracticus niet worden 
aangetast? In de opvatting van het publiek had zich de idee verankerd dat de specialist de 
echte competente man was omdat hij zich met een gespecialiseerd terrein bezighield. Deze 
misvatting zou door het specialistendiploma worden versterkt. Het medisch beroep zou 
hierdoor worden verdeeld, waarbij de grote meerderheid van het medisch corps tweede-
rangsgeneesheren zou worden met minder deskundigheid, prestige en inkomen.'*-
Volgens R. Sand, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, leidde de 
hoge waardering van de technische bekwaamheid tot de verwaarlozing van psychische 
factoren in de oorsprong en de behandeling van ziekten. Ook sociale en economische fac
toren werden in het ziekenhuis ondergewaardeerd. 

Déjii l'attraction des laboratoires, de la chirurgie, des spécialités, le prestige du 'cas rare', ont quelque peu 

détourné l'enseignement medical de son objet essentiel: la formation du praticien general.* 

Het ABGV en de specialisten 

Het ABGV, dat in 1863 werd opgericht, was de belangrijkste geneesherenorganisatie. Na 
de Eerste Wereldoorlog werd weliswaar het Algemeen Vlaams Geneesherenverbond opge
richt, en ook bestond er een zeer kleine organisatie van socialistische geneesheren, het 
ABGV vertegenwoordigde echter de meeste artsen.*'' Het ABGV was een verbond van 
plaatselijke geneesherenorganisaties. Het vertegenwoordigde zowel specialisten als omni
practici. Klaarblijkelijk hadden de meeste specialistenverenigingen een wetenschappelijke 
en een professionele sectie. Een overkoepelende specialistenvertegenwoordiging bestond 

41. BARM, 6e série 2 (1937) 474. 

42. BARM, 5e série 12 (1932) 375. 
43. Sand (n. 6), Un programme de lo santé, 52. 

44. In 1932 zou het ABGV 4587 van de 5494 Belgische artsen vertegenwoordigen. Parlementaire documenten, 
Senaat 86 (1932) 5. 
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niet."''' Het ABGV mocht dan wel de meerderheid van de Belgische artsen vertegenwoordi
gen, de interne samenhang liet echter te wensen over. Dit bleek ondermeer uit de debatten 
omtrent de specialistenkwestie. In 1929 formuleerde de algemene vergadering van het 
ABGV te Florenville de wens dat deze, zich inspirerend door wat in het buitenland 
gebeurde, een ontwerp van reglement met betrekking tot de titel van specialist zou uit
werken en dit aan de volgende algemene vergadering zou voorleggen.'''* Maar een dergelijk 
door de ABGV gesteund reglement kwam voor de Tweede Wereldoorlog niet tot stand. In 
de jaren dertig poogde de beroepsvereniging een alternatief voor het academievoorstel uit 
te werken. Hiertoe werd een commissie met evenveel specialisten als omnipractici opgericht. 
De volgende specialismen waren vertegenwoordigd: stomatologic, radiologie, chirurgie, 
oogheelkunde, ORL, dermatologie en urologie. Tekenend voor de onduidelijke grenzen 
tussen de algemene geneeskunde en de interne geneeskunde is de aanwezigheid van enkele 
hoogleraren interne geneeskunde aan de zijde van de omnipractici.''? Van enig eindverslag 
van deze commissie is geen spoor. Officieel verwierp het Verbond het voorontwerp van 
wet inzake het diploma van specialist, dat op basis van de academievoorstellen was uitge
werkt. Maar uit de archieven van de organisatie blijkt dat verschillende plaatselijke 
verenigingen zich wel met het wetsontwerp konden verenigen. Het College der Brusselse 
geneesheren, één van de sterkste verenigingen binnen het ABGV, volgde een zelfstandige 
koers en presenteerde een eigen voorstel aan de minister van Volksgezondheid 'omdat 
sommige kwesties meer rechtstreeks Brussel dan andere streken aanbelang(d)en'.'''' Dit 
college vond reglementering vooral vereist om de relaties met de ziekenfondsen te reguleren. 
Als de fondsen garanties kregen inzake de kwalificaties van artsen dan hadden ze wellicht 
minder redenen om hun klinieken te behouden en zich tegen principes te verzetten, die 
door het medisch corps als fundamenteel werden beschouwd. 

Si nous voulons que 1'on renonce au chirurgien attitré, unique impose par la mutuelle, il faut que le système 
que nous proposons offre a la société mutuelle les mêmes garanties de traitements prompts et efficaces, 
assurant un maximum d'aptitude fonctionnelle dans l'avenir et un minimum de jours de chómage.'" 

Het Brusselse college verwierp het diploma van geneesheer-specialist en reglementering 
door de openbare machten. Omdat misbruik van de titel van specialist als deontologische 
fout kon worden beschouwd, zou het aan de op te richten Orde van Geneesheren toekomen 
via een specialistenregister orde op zaken te stellen. De openbare machten dienden de 
voorwaarden inzake inschrijving op het register te bepalen. Een commissie samengesteld 
uit hoogleraren en eventueel vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen, 
zou moeten nagaan of aan deze voorwaarden werd voldaan. Deze commissie zou geen 
diploma uitreiken. Het commissie-advies zou inschrijving op het specialistenregister van 
de Orde toelaten. Zonder inschrijving, geen titel en zonder titel geen deontologisch correcte 

45. Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten (VBS) werd pas in 1954 opge
richt. Eén van de doelstellingen was het verkrijgen van de wettelijke erkenning van de titel van geneesheer-spe
cialist. 
46. Bulletin Ofjicielde la FMB, 1929, 251. 
47. De Beco en Govaerts, respectievelijk hoogleraar le Luik en te Brussel. Brussel-AR.'̂ , archief FMB (of in het 
nederlands ABGV) nr. 2086. 
48. De Belgische geneesheer. Officieel blad van het ABGV (1937) 233. 
49. Brussel-.Mi.'V, archief FMB nr. 2087. 
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beroepsuitoefening.''" De toenmalige minister van Volksgezondheid, J. Wauters, verwierp 
dit voorstel omdat het wetsontwerp op de Orde, dat reeds door de Senaat was goedge
keurd, niet in de instelling van een specialistenregister voorzag. Als reglementering vereist 
was, dan was dit een taak voor de openbare machten. 
Maar keren we terug naar het Verbond. De eisen van het ABGV waren wellicht het minst 
omstreden vs'aar het ging om de arbeidsvoorwaarden. Allereerst mocht de algemene genees
kunde niet in poliklinieken en dispensaria worden uitgeoefend. De polikliniek rechtvaar
digde zich alleen door de uitoefening van specialismen. Voorts moest de behandelend arts 
door de heelkundige of speciaUst worden geconsulteerd en toegang krijgen tot de heel
kundige instituten ofivel rechtstreeks ofivel als eerste assistent. Ook diende de specialistische 
geneeskunde onder dezelfde voorwaarden als de algemene geneeskunde te worden uitgeoe
fend, dit wilde zeggen, betaling per verrichting, bepaling van de honoraria via collectieve 
contracten. In geval van gegoede ziekenfondsleden moesten specialisten het recht hebben 
om van het overeengekomen tarief af te wijken. Bij afwezigheid van een collectief contract 
zouden de tarieven uit de particuliere praktijk worden toegepast. De artsenverenigingen 
eisten verder inspraak bij de benoemingen in de polikliniek. Het ABGV drong niet aan op 
een verwijsplicht van omnipractici naar specialisten. In De Belgische geneesheer werd geregeld 
op de wenselijkheid van verwijzing van het ziekenfondslid door de omnipracticus gewezen 
'qui évite les doubles emplois et pertes de temps de recherches déja faites et aiguille l'examen 
du specialiste dans une voie déja éclaircie par les observations du médecin de familie.'̂ ' 
Maar verwijzing bleek in de grote steden niet vaak voor te komen. Anderen waren echter 
van mening dat het principe van vrije artsenkeuze in alle gevallen moest worden verdedigd 
en dat in deze geen onderscheid tussen specialist of omnipracticus mocht worden gemaakt.•>-
Essentieel voor de vrije specialistenkeuze was dat de persoonlijke bijdrage van het zieken
fondslid bij raadpleging van een specialist verbonden aan een polikliniek of van een vrijge
vestigd specialist even hoog zou zijn.'-' Tenslotte werd verwijzing vaak in één adem 
genoemd met het probleem van dichotomie. 'Voor sommige, zeldzame, geneesheren werd 
de keuze van de heelmeester niet zozeer door wetenschappelijke verdiensten maar door de 
hoogte van de premies bepaald.''-* 

Hoe definieerde men in deze kringen een specialist? Volgens Koettlitz, die zich vooral met 
deze kwestie bezighield, was een specialist iemand die een bepaalde tak van de geneeskunst 
uitoefende of korter, geen omnipracticus. Een uitgebreidere definitie was 'le médecin qui, 
sinon exclusivement, du moins de fai;on tout a fait prépondérante, s'occupe d'une des 
sections ou des sous-sections de l'art de guérir, et peut y avoir acquis une competence 
particuliere'." Naar het einde van de jaren dertig werd deze nadruk op de uitoefening van 

50. Brussel-ARA, FMB nr. 2086. 
51. H. Koettlitz, 'De la nécessité de défniir 'le specialiste' dans les contrats conclus par la FMB', Le médecin Beige. 
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een bepaalde tak zonder cumulatie met de algemene geneeskunde sterker. Ook was de 
specialist iemand die aangepaste apparaten bezat.''' Deze speciale deskundigheid werd via 
stage, studie in het buitenland, onderzoek, met andere woorden, door verschillende jaren 
werk verworven. Een specialist zou doorgaans in de algemene geneeskunde beginnen en 
dit werd ook wenselijk geacht. Het voorstel van de Academie inzake een speciaUstendiploma 
- een superdiploma noemden de critici het - werd ten stelligste verworpen. Tussen alge
mene geneeskunde en specialisme lag geen duidelijke grens. Indien de scheiding werd 
aangebracht zou de algemene geneesheer risico lopen op gerechtelijke veroordelingen. 
'Hij had geen brevet, dus geen bevoegdheid, dus moet hij de aangebrachte schade herstel
len.''' Vooral het voorstel van de Academie dat bepaalde posities voor specialisten dienden te 
worden voorbehouden moest het ontgelden. 

De belangrijke beperkingen, tot het bekomen der hoogere medikale ambten zullen in den weg staan der niet 
gespecialiseerde geneesheren en hun loopbaan hinderen, hoe groot ook hun persoonlijke waarde moge 
wezen. ̂ * 

Specialisatie had voornamelijk met de beroepsuitoefening te maken. Vandaar dat de zo 
noodzakelijke regulering niets anders mocht zijn dan zelfregulering èf door confraters -
deze kenden in het algemeen de 'echte' specialisten - óf door de beroepsorganisatie en 
door de wetenschappelijke verenigingen.''^ Voor delicten die niet door de wet waren voor
zien, zoals dichotomie, allerlei overbodige medische ingrepen en reclame moest er een 
Orde komen. 'Laten we ons dus verenigen, groot en klein, wetenschappelijken en prakti-
zeerenden, en we zullen geen wet behoeven om de bekwaamheid van den specialist te 
beoordelen.''"' 
In sommige bijdragen in de beroepspers drong men erop aan het onderwijs in de verschil
lende specialiteiten voor de algemeen geneeskundigen te reorganiseren zodat de omni
practicus, vooral deze op het platteland, èf zelf dringende zorgen kon verstrekken of 
gericht kon verwijzen. De medische faculteiten onderwezen de specialismen aan algemene 
artsen alsof het toekomstige specialisten waren met veel nadruk op 'deelneming aan de 
sleur van de gasthuisdienst die alleen de technische en operatieve training geeft' en niet 
noodzakelijk is voor de algemene geneeskunde. Het onderwijs zou vooral op de diagnose 
moeten worden gericht.'" 

Conclusie 

De verschillen in de definitie van de specialistenkwestie komen uit het voorgaande duidelijk 
naar voren. Voor de Academie en de medische faculteiten was het in de eerste plaats een 
onderwijskwestie die door herziening van de wetgeving op het hoger onderwijs moest 
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worden geregeld. De voornaamste zorg van het ABGV lag in het regelen van de beroeps
uitoefening. Hiervoor was allereerst vereist dat voor omnipractici en specialisten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden golden of, met andere woorden, dat tussen de vrije geneeskunde in al 
haar vormen en de ziekenfondsen een schot werd opgetrokken. Regulering van de 
beroepsuitoefening was vereist en dit zou een taak worden van de Orde van Geneesheren. 
Tussenkomst van de openbare machten via de instelling van een bijzonder specialistendi
ploma was niet gewenst. Immers, dit zou leiden tot twee kasten van geneesheren. De 
omnipracticus zou degene zijn met minder lange opleiding, minder wetenschappelijke 
kennis, minder technische kennis, lagere honoraria en minder prestige. ledere poging om 
specialisten bijzondere privileges toe te kennen werd afgewezen. Omnipractici moesten 
alle mogelijkheden om zich te specialiseren, behouden. In België bleef dus een duidelijke 
scheiding tussen omnipracticus en specialist uit. Enerzijds kregen specialisten geen exclu
sief recht op posities in ziekenhuizen en andere instellingen. Anderzijds bleef ook de rol 
van de omnipracticus onduidelijk aangezien er geen verplichte verwijzing van omnipracticus 
naar specialist tot stand kwam. 

De Belgische omnipracticus kreeg niet de rol van poortwachter zoals in Groot-Brittannië 
en Nederland. In Groot-Brittannië werden in de jaren twintig en dertig twee modellen 
van huisartsgeneeskunde tegenover elkaar geplaatst, namelijk enerzijds de huisarts als 
deeltijdse specialist en anderzijds de huisarts als deeltijds sociaal werker met sterke nadruk 
op de sociale en preventieve sfeer.''' Het is opvallend dat in België in deze periode de dis
cussie over wat de omnipracticus in positieve zin zou kunnen zijn nagenoeg volledig ont
breekt. 

SUMMARY 

For the unity of the medical profession. The debate about specialization in Belgium (1900-1940) 

This article focusses on the debate about specialization in the interwar period in Belgium. 
It illustrates the opposition between the scientific segment of the profession, represented 
by the Royal Academy of Medicine and the medical faculties on the one hand and the 
professional organizations of medical practitioners on the other hand. In luany places, 
general practitioners practised part-time as specialists. The first group emphasized the 
importance of a reorganization of medical education and, in second order, better super\'i-
sion of medical practice. Some members of the Academy were alarmed by the damage 
done by gp's in the field of surgery and ophthalmology. 

The professional organizations were concerned about the fact that specialization was closely 
Hnked to the development of institutions, such as outpatient's clinics and hospitals, which 
were sometimes linked to sickness flinds, the socialist sickness fund in particular. Their 
main objective was to keep medical practice open to all practitioners and out of the hands 
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of the sickness funds. Problems associated with specialization could be solved by a better 
supervision of medical practice. Therefore they once more stressed the importance of the 
establishment of a disciplinary council, the Order of Physicians. Discussions about the 
respective role of general practitioners and specialists were altogether absent. 
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