
Gewhia 19 (1996) 313-327 

DE INTEGRATIE VAN PREVENTIEVE 
GENEESKUNDE IN DE GEZONDHEIDS
ZORG IN NEDERLAND (1890-1940) 

RENE RIGTER* 

In een themanummer over specialisering in de gezondheidszorg in Nederland lijkt op het 
eerste oog geen plaats weggelegd voor een uiteenzetting over de ontwikkelingen op het 
terrein van de preventieve geneeskunde. Op deuren van geneesheren verschenen in het 
hier besproken tijdperk bordjes met titels als 'kinderarts', 'psychiater', 'dermatoloog' en 
'oogheelkundige', terwijl geen enkele arts zich 'preventief-geneeskundige' ging noemen. 
Het ontstaan van verschillende vakgebieden binnen de medische wetenschap leidde tot de 
instelhng van nieuwe leerstoelen en de oprichting van vaktijdschriften, wetenschappelijke 
verenigingen en (buiten)universitaire instituten op het gebied van bijvoorbeeld de kinder
geneeskunde, oogheelkunde, fysiologie, urologie, neurologie en psychiatrie, dermatologie, 
gezondheidsleer, sociale geneeskunde en verloskunde. Gespecialiseerde leerboeken en 
categoriale ziekenhuizen verschenen op het toneel. 

De preventieve geneeskunde kon zich tot halverwege het interbellum niet onderscheiden 
met een eigen leerstoel, leerboek, ziekenhuis, tijdschrift, wetenschappelijke vereniging of 
(buiten)universitaire instelling. Lange tijd was de algemeen arts of huisarts - zoals deze 
medicus in dit artikel zal worden genoemd, hoewel de term in de hier besproken periode nog 
geen algemene ingang had gevonden - de aangewezen figuur om de patiënten vertrouwd te 
maken met de nieuwe vondsten op het terrein van de preventieve geneeskunde. Door de 
veranderde gezagsverhoudingen binnen de geneeskunde in de jaren van de specialisering, 
moest de preventieve geneeskunde zich ook buiten de praktijk van de huisarts gaan mani
festeren. De preventieve geneeskunde ontwikkelde zich niet tot een apart speciaUsme, 
maar ging tot het 'huisraad' behoren van iedere specialist. Dit had tot gevolg dat de pre
ventieve geneeskunde vanuit verschillende invalshoeken werd bestudeerd en toegepast, 
waardoor een algemene lijn binnen dit 'vakgebied' ontbrak. 

Behalve binnen de verschillende specialismen nestelde de preventieve geneeskunde zich 
ook in de boezem van enkele belangrijke organisaties, zoals de kruisverenigingen, de con
sultatiebureaus en de schoolartsendiensten. Een mijlpaal in deze ontwikkeling was de 
oprichting in 1929 van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (IPG), dat door 
specialisten van verschillende signatuur in de steigers werd gezet. Binnen de muren van dit 
Instituut werd geprobeerd enige coördinatie aan te brengen in het onderzoek op het terrein 

* Dr. R.B.M. Rigter, Vakgroep Hilosofie, Ethiek en Geschiedenis der Geneeskunde/Sectie Medische Geschiedenis 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Holioken-comple.x EE 02-57, Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotter
dam; met dank aan prof.dr. A.H.M. Kerkhoff, dr. A. de Knecht-van Eekelen en prof.dr. .VI.). van Lieburg voor 
hun commentaar bij een eerdere versie van dit artikel. Het onderzoek dat aan dit artikel ten grondslag ligt, is 
mogelijk gemaakt door een subsidie van het Praeventiefonds. De geschiedenis van het Prophylaxefonds/ 
Praeventiefonds zai in een binnenkort te verschijnen uitvoerige publicatie in detail worden behandeld. 
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van de preventieve geneeskunde en werd het initiatief genomen voor de publicatie van een 
leerboek, dat in de jaren 1936-1938 verscheen. Bovendien kwam kort na de oprichting van 
het IPG het Prophylaxefonds tot stand, een door de overheid in het kader van de Ziektewet 
in het leven geroepen instantie die belangrijke impulsen zou geven aan het preventief
geneeskundig onderzoek in Nederland. 

In het onderhavige artikel zal ik de opbouw van een preventief-geneeskundig netwerk 
en de (ontstaans)geschiedenis van het IPG en het Prophylaxefonds tot aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog volgen. Bovendien zal het handboek over de preventieve 
geneeskunde de revue passeren. Aan de hand van deze beschrijvingen zal ik trachten de 
plaats van de preventieve geneeskunde binnen de medische wetenschap in de periode 
1890-1940 in kaart te brengen en te verklaren. Hieraan voorafgaande komen de (veranderde) 
positie van de huisarts en de plaatsbepaling van de preventieve geneeskunde ter sprake. 

Begripsbepaling: wat is preventie 

In de gezondheidszorg verstaat men onder preventie het voorkómen van ongezondheid. 
Dit betekent niet alleen het voorkomen van ziekte of andere gezondheidsproblemen, maar 
ook van factoren of van een complex van factoren die daartoe leiden of de kans daarop 
vergroten en die voor een belangrijk deel zijn terug te voeren op meer algemene maat
schappelijke of ecologische omstandigheden.' 

In de medische wetenschap wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt tussen primaire, 
secundaire en tertiaire preventie (zie tabel 1). Deze indeling volgt het ontstaansproces van 
gezondheidsproblemen. 

Tabel 1. Drie fasen van preventie^ 

fase van kenmerken van preventieve activiteit voorbeeld van handeling 
preventie gezondheid/ziekte 

primaire nog geen merkbare doorbreken van causale - vaccinaties 
gezondheidsproblemen netwerk door wegnemen - bevorderen van gezond gedrag 

van één of meer schakels (GVO) 
- verplichting tot gebruik van 

veiligheidsgordel in auto 

secundaire 

tertiare 

ziekte in vroeg stadium 

ziekte is manifest 

vroeg opsporen van ziekte 
wegnemen van risicofactoren 

voorkomen van complicaties 
verminderen van rest-
verschijnselen 

- inrichten van consultatiebureaus 
- bevolkingsonderzoek 

(b.v. baarmoederhalskanker/ 
borstkanker) 

— passende curatieve activiteiten 

1. Advies Prioritcircii voor Prcveiiticoiulcrzock. .Advies nr. 13 Raad voor Gezondheidsonderzoek ('s-Gravenhage 
1996) 5-

2. Prioriteiten in Prevciitieondcrzock. Onderzoeksverslag Institmtt Mimtschappelijke Gezondheidszorg Erasmus 
Universiteit Rotterdam en TNO Preventie en Gezondlieid ten belioeve van de Raad voor Gezondheidsonderzoek ('s-
Gravenhage 1996) n-13. 
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In de periode die in dit artikel centraal staat, was dit begrippenapparaat nog nauwelijks in 
zwang. Preventieve geneeskunde werd vaak in één adem genoemd met begrippen als 
'sociale geneeskunde', 'maatschappelijke gezondheidszorg', 'gezondheidsleer' en (sociale) 
'hygiëne'. De raakvlakken tussen deze 'vakgebieden' waren groot. 

De praeventieve geneeskunde heeft zich in het eene land eerder, in het andere later, als zelfstandige wetenschap 
uit de grensgebieden van hygiëne, bacteriologie, erfelijkheidsleer, sociale geneeskunde, enz. ontwikkeld 

ZO betoogde in februari 1940 de directeur van het Instituut voor Praeventieve Genees
kunde Jacob Pieter Bijl (1880-1973).̂  Hoewel het aantal preventieve maatregelen in de 
gezondheidszorg talrijk was, werd het begrip 'preventieve geneeskunde' in Nederland tot 
ver in de jaren twintig van deze eeuw niet of slechts mondjesmaat gehanteerd.-* Lange tijd 
werd de preventieve geneeskunde beschouwd als onderdeel van de hygiëne, bijvoorbeeld 
in de prospectus die vlak na de oprichting van het ü'G in 1929 het licht zag: 

De praeventieve geneeskunde is een onderdeel der hygiëne; de vraagstukken, die zij bestudeert, zijn hygië
nische. Maar terwijl de hygiëne, vooral in de vorige eeuw, meer de algemeeiie oorzaken van ziekte en sterfte 
bestudeerde en de methoden zocht, hoe deze te voorkomen en aldus waardevolle resultaten bereikt heeft, 
stelt de praeventieve geneeskunde de vragen anders. Zij heeft tot onderwerp de individiieele hygiëne, de studie 
van de oorzaken van bepaalde ziekten van een bepaald individu en van de middelen, die men had kunnen en 
mogelijk moeten toepassen om de ziekte bij deze persoon te voorkomen.' 

Behalve met de wetenschap der hygiëne, werd de preventieve geneeskunde ook vaak in 
verband gebracht met de sociale geneeskunde. In tegenstelling tot de preventieve genees
kunde ontwikkelde dit vakgebied zich in de decennia rond de laatste eeuwwisseling wel tot 
een zelfstandige medische wetenschap. Dit proces, dat in Nederland was ingezet door het 
werk van de Amsterdamse arts Samuel Senior Coronel (1827-1892), bereikte in 1918 een 
voorlopig hoogtepunt door de benoeming van de controlerend geneesheer van de Rijks-
verzekeringsbank, Johan Marcus Baart de la Faille (1867-1952), tot de eerste hoogleraar in 
de sociale geneeskunde. In zijn in Utrecht uitgesproken oratie omschreef hij het nieuwe 
vakgebied als volgt: 

De sociale geneeskunde vormt het grensgebied tusschen de geneeskundige en sociale wetenschappen. Zij 
heeft de betrekkingen tusschen maatschappelijke en geneeskundige toestanden in de samenleving vast te 
stellen en heeft maatregelen te ontwerpen van geneeskundigen en socialen aard om factoren, die schadelijk 
zijn voor de gezondheid, onwerkzaam te maken of hun gevolgen zoveel mogelijk te verminderen.'' 

Vooral de laatste zinsnede brengt de preventieve geneeskunde wel in beeld, maar van 
belang is dat de maatregelen die de sociaal-geneeskundige op het oog heeft, niet gericht 
zijn op het individu, maar op de gemeenschap of de maatschappij. In latere definities van de 
sociale geneeskunde krijgt de preventieve geneeskunde een plaats, bijvoorbeeld in de door 
Piet Muntendam (1901-1986) uitgesproken openbare les bij de aanvaarding van het privaat
docentschap in de sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen in 1937." 

3. Jaarverslag Instituut voor Praeventieve Geneeskunde 1940 (Leiden z.j.) 41. 
4. Dit blijkt onder meer uit de volgende voor dit artikel bestudeerde tijdschriften: Nederlaiidseh Tijdsehrift voor 

Geneeskunde 1890-1940, Soeiaal-Mediseh Tijdselirift 1921-1922, Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 1923-1940, 
Tijdsehrift voor Sociale Hygiëne 1899-1933. 

5. Instituut voor Praeventieve Geneeskinuic (Leiden z.j.) 1. 
6. P. Muntendam, Plaatsbepaling van de Sociale Geneeskunde (Leiden 1966) 9-10. 
7. Zie voor een overzicht van deze discussie: Muntendam (n. 6), Plaatsbepaling van de Sociale Genccskimde. 
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Het hanteren van een scheiding tussen individu en maatschappij leidde ertoe dat de 
door de overheid vastgestelde bepalingen omtrent de pokkenvaccinatie onder de noemer 
sociale geneeskunde vielen, maar de door de arts uitgevoerde inenting een onderdeel van 
de preventieve geneeskunde vormde. Een ander voorbeeld betreft de oprichting van 
consultatiebureaus voor zuigelingen. Met deze bureaus, waarvan er in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw een groot aantal is ingericht, werd een algemeen doel nagestreefd, 
namelijk de voorwaarden creëren om de zuigelingen in een goede gezondheid op te laten 
groeien. Als zodanig behoort deze maatregel tot de sociale geneeskunde. Beperken we ons 
echter tot de situatie op de werkvloer en nemen we de adviezen van de medewerkers van 
het consultatiebureau aan de ouders van de zuigeling in ogenschouw, dan keren we terug 
naar de bakermat van de preventieve geneeskunde.** 

Tot slot van dit exposé over de plaatsbepaling van de preventieve geneeskunde in het 
veld van de medische wetenschap, kan worden geconstateerd dat dit vakgebied verschil
lende aangrijpingspunten heeft. Zo kan de gezondheid van een bepaalde bevolkingsgroep 
worden behartigd, bijvoorbeeld van schoolkinderen of fabrieksarbeiders, of kan de 
bestrijding van een specifieke ziekte centraal worden gesteld, bijvoorbeeld van tuberculose 
of kanker. 

Huisartsen en specialisering 

Aan de chaos van opleidingen, exameneisen en bevoegdheden op het terrein van het 
medisch beroep in Nederland kwam in 1865 met de afkondiging van de Wet regelende de 
uitoefening der geneeskunst {Stb. 60) voorlopig een einde. Na de brede basisopleiding was 
de arts nu volledig bevoegd tot de uitoefening van de genees-, heel- en verloskunde. Deze 
medicus werd aan het eind van de vorige eeuw niet alleen beschouwd als de genezer tot 
wie de lijdende mensheid zich richtte, in veel gevallen was hij tevens raadgever en vriend 
van het gezin. Hij boog zich over de leefwijze van de gezinsleden, de inrichting van het 
huis, de opvoeding en beroepskeuze van de kinderen. Het sociale milieu waarin de familie 
leefde, was hem bekend en slechts weinig zaken ontsnapten aan zijn aandacht. En passant 
gaf hij de nodige adviezen om ziekten buiten de deur te houden.' 
De beoogde uniformiteit van het medisch beroep werd aan het wankelen gebracht door 
een toenemende specialisering. Hoewel Nederland rond 1900 slechts 136 specialisten op 
2287 artsen telde, oftvel ca. 6%,'° kwam in de decennia hierna aan de dominante positie 
van de huisarts aan de aanbodzijde van de medische markt langzaam maar zeker een 
einde. De specialisering en professionalisering van het medisch beroep, zoals die in 
Nederland in de jaren 1890-1940 vorm kreeg, had grote consequenties voor de maatschap
pelijke positie van de huisarts. In het midden van de twintigste eeuw - zo verzuchtte 
Christine Bader (1878-1965)" in een ter gelegenheid van haar vijftigjarig artsjubileum 
verschenen boekje - wil de patiënt voor allerlei zaken 

8. P. Mui\tendiim, Algemene gezondheidsleer !I: Maatschappelijke gezondheidszorg (Groningen/DJAkirtA 1954) 9-10. 
9. Zie voor een overzicht: B.J.M. .Aulbers en G.J. Bremer ed., De huisarts van toen. Een historische benadering 

(Rotterdam 1995). 
10. F.J.A. Huygen, 'De ontwikkeling van de huisarts in Nederland' in: Volksgezoiulheid in ontwikkeling. Liber 

amicorum ter gelegenheid van dejoe verjaardag van prof.dr. P. Muntendam (Assen 1971) 1. 
11. Zie voor een biografie van Bader: J. in 't Veld, Christine Bader (Nijmegen 1993). 
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Het voorkomen van ziekten was een belangrijk onderdeel van het werk van de consultatiebureaus voor zuigelingen. 
Hier de onderzoekkamer van het Consultatiebureau voor zuigelingen in het gebouw van de Gemeentelijke 
Geneeskundige Dienst van .Amsterdam. 

een specialist raadplegen en men weet gewoonlijk ook zelf wel naar wie men verwezen wil worden. Voor 
zover mij bekend, zijn er nog geen verkoudheidsspecialisten, dus mag de huisarts een verkoudheid nog wel 
behandelen. Maar hij mag dan wel oppassen dat hij niet zegt dat de keel daarbij is aangedaan, want dan 
moet hij naar een keelarts verwijzen.'-

Hoewel Bader er zich van bewust was dat de specialisering tot een verrijking van de medi
sche kennis had geleid, plaatste zij kritische kanttekeningen bij dit proces: 

De mens werd te veel gedacht te bestaan uit onafhankelijke onderdelen, die men ook onafhankelijk behan
delen kan. De onderlinge afhankelijkheid werd te veel uit het oog verloren. Het geheel is niet gelijk aan de 
optelsom der onderdelen, integendeel, het geheel is meer dan die optelsom der onderdelen. 

Volgens Bader had de specialisering van het medisch beroep 'ongewild de positie van de 
huisarts veel kwaad gedaan en daardoor ook schade gedaan aan de volksgezondheid in 
haar geheel', omdat de huisarts degene moet zijn 'bij wie alle gegevens samenkomen en die 
de eindconclusie moet nemen en de patiënt zijn voorschriften moet geven'.'-' 

Interessant in het kader van dit artikel is de beschouwing van Bader over de ontwikkelingen 
op het terrein van de preventieve geneeskunde, waarvan zij in de functie als schoolarts 
(1907-1921) en als inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (1921-1933) een 
warm pleitbezorger was geweest. Als voorbeeld van de uitholling van het takenpakket van 
de huisarts noemt Bader de preventieve geneeskunde, 'een vakgebied dat rond 1900 nog 
nauwelijks werd genoemd'. Bij de profilering van de preventieve geneeskunde (waarbij vol
gens Bader te eenzijdig de nadruk werd gelegd op de bestrijding van besmettelijke ziekten) 
'werden meer en meer bepaalde onderdelen van de geneeskunde aan de huisarts onttrok-

12. Chr. Bader, Overpeinzingen bij een ;o-jarig artsjubileuin (Arnhem z.j.) 3-5. 
13. Ibid., 10. 
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ken en aan een specialist toegewezen'. Zij was het hier niet mee eens, omdat het doel van 
de preventieve geneeskunde veel algemener zou moeten zijn dan de bestrijding van 
besmettelijke ziekten. Preventieve geneeskunde betekende in haar ogen 

de patiënt of nog liever de mens te leren zo te leven, dat zijn lichamelijk, geestelijk en moreel weerstands
vermogen verhoogd wordt, zodat hij tegen ziekten en moeilijkheden bestand is. 

Deze taak behoorde aan de huisarts opgedragen te worden, die zich met kracht moest ver
zetten tegen het feit dat voor verschillende onderdelen van de preventieve geneeskunde 
steeds weer specialisten werden aangezocht, bijvoorbeeld op het gebied van de kinderhy-
giëne, de zuigelingenzorg en de schoolgezondheidszorg. Alleen in noodgevallen zou de 
huisarts een beroep moeten doen op de specialist."' 

De oproep van Bader - die zich na haar tijd bij de inspectie geheel wijdde aan haar 
creatie, het eerste medisch kleuterdagverblijf in Nederland - om tot een herwaardering 
van het beroep van huisarts te komen, kan gezien worden tegen de achtergrond van haar 
aandacht voor het bedreigde kind. Een cruciaal element van haar betoog is de constatering 
dat door de specialisering en professionalisering van het medisch beroep de huisarts in de 
eerste helft van de twintigste eeuw steeds minder werd geconsulteerd over preventief-
geneeskundige zaken. Door de grote toestroom van patiënten naar de specialist, moest 
laatstgenoemde deze taak overnemen. In feite leidde dit tot een versnippering van de 
preventief-geneeskundige kennis, of, positiever gesteld, tot een specialisering van de pre
ventieve gedachte binnen de geneeskunde. Deze verspreiding van kennis over verschillende 
specialismen leidde ertoe dat in het interbellum enkele vooraanstaande specialisten de 
kennis en strategieën op het vlak van de preventieve geneeskunde gingen bundelen. 
Voordat deze onderwerpen aan de orde komen, richten we eerst onze blik op de ontwik
kelingen rond 1900. 

Opbouw van een preventief-geneeskundig netwerk 

In Nederland was in de decennia rond de laatste eeu-wwisseling een netwerk aan dienstver
lenende instellingen op het terrein van de gezondheidszorg ontstaan, die zich op enigerlei 
wijze met de preventieve geneeskunde bezighielden. Belangrijk voorbeeld in dit verband 
zijn de consultatiebureaus, die werden opgericht hetzij ter voorkoming en bestrijding van 
een bepaalde ziekte (tuberculose, geslachtsziekten, alcoholisme, psychische stoornissen), 
hetzij ter behartiging van de belangen van een bepaalde bevolkingsgroep (zuigeHngen). 
Daarnaast ontstond een serie kruisverenigingen, die ook het credo 'voorkomen is beter 
dan genezen' hoog in het vaandel hadden geschreven. Opvallend is dat deze organisaties 
allemaal ontstonden uit het particulier initiatief, waardoor er zich een sterke tendens af
tekende tot verzuiling en versnippering.'^ 

Ook de overheid droeg, zij het op enige afstand, bij aan de preventie van ziekten. Op 
lokaal niveau gebeurde dit bijvoorbeeld door de oprichting van schoolartsendiensten, 
waarbij Arnhem en Zaandam in 1904 het voortouw namen, en gemeentelijke geneeskun
dige en gezondheidsdiensten, die het eerst ontstonden in Amsterdam (1893), 's-Graven-

14. //;('(/., 11-17. 
15. H. Rigter en R.B.M. Rigter, 'Volksgezondheid: een assepoester in de Nederlandse politiek. Een analyse toe

gespitst op de sociaal-democratie', Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuin-wetenschappen, 
Wiskunde en Techniek 16 (1993) 6, 
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SCHEMA IV. TOENEMENDE SPECIALISEERING. 

1 Voordeelen: 

1 De specialist is in staat zijn volle 
1 persoon te wijden aan de weten-
1 schappelijke en practische ontwik-
1 keling van zijn diagnostische en 

technische vaardigheden met be-
1 trekking tot het door hem gekozen 
1 onderdeel der geneeskunst. 

1 De specialist is in staat door het 
1 zien en behandelen van een groot 

aantal patiënten met afwijkingen 
van dezelfde soort bijzondere er
varing met betrekking tot die soort 
patiënten en afwijkingen te ver
krijgen. 

1 De specialist is in staat de leemte 
1 in de diagnostische kennis en tech

nische kunstvaardigfaeid van den 
huisarts op gelukkige wijze aan te 
vullen en daardoor behalve het 
welzijn der patiënten ook het ver
trouwen in medicus en geneeskunst 
te bevorderen. 

Nadeelen: | 

De specialist loopt gevaar de een- 1 
heid van den persoon van den 1 
patiënt uit het oog te verliezen en 1 
tevens aan algemeene geneeskundige 
kennis en kunstvaardigheid in te 1 
boeten. Vooral als desamenwerking 
met den huisarts onvoldoende is 1 
leidt dit tot schade van den patiënt. 1 

De specialist loopt gevaar zich 1 
blind te staren op de beteekenis 
van bepaalde afwijkingen. De daar
uit voortvloeiende eenzijdigheid 
beperkt de waarde der meerdere 
ervaring soms in niet geringe mate: 

De specialist loopt gevaar zich 
blind te staren op de leeraten en 
gebreken, die de huisartsenbehan
deling vertoonen kan en door zich 1 
te dringen tusschen huisarts en 1 
patiënt bet welzijn der patiënten te 1 
schaden en het vertrouwen in medi- 1 
cus en geneeskunst te verminderen. 1 

Het ideaal is een harmonische, doelbewuste en doelmatige samenwerking 
tusschen huisarts en specialist, waarbij ieder op eigen terrein blijft, zich 
bewust is van de beperktheid van eigen en anderer wetenschap en kunst-
yaarrfigheid en slechts het welzijn van den patiënt op het oog heeft en houdt. 

De voor- en nadelen van de specialisering binnen de geneeskunde werden schematisch weergegeven door dr. W. 
Schuurmans Stekhoven in zijn boek Maatschappelijke gezondheidszorg. Beknopte handleiding voor de studie der 
sociale genees- en verpleegkufule door verplegenden, vroedvrouwen, studenten in de geneeskunde en artsen 
(Groningen/Den Haag 1928) 80. In tegenstelling tot Bader zag Schuurmans Stekhoven nog mogelijkheden voor 
een samenwerkingsverband tussen huisarts en specialist. 

hage (1912) en Utrecht (1914). Deze instellingen droegen in belangrijke mate bij aan de 
opmars van de preventieve geneeskunde."' 

De centrale overheid nam eveneens enkele belangrijke initiatieven, vooral op wetgevend 
terrein. Uit de negentiende eeuw dateren de Besmettelijke Ziektenwet van 1872 en de 
Quarantainewet van 1877, waarin onder meer via een keur aan preventieve maatregelen 
werd getracht de verspreiding van ziekten tegen te gaan. Met de afkondiging van de 
Woningwet (1901), de Vleeskeuringswet (1919) en de Warenwet (1919) stelde de rijksoverheid 
regels op voor respectievelijk de verbetering van de woonomstandigheden en de bewaking 
van de kwaliteit van spijs en drank. Daarnaast werden verscheidene wetten afgekondigd 
op het gebied van de arbeidshygiëne. Dit beleidsterrein was mede door de radicaal-hygië-

16. A. de Knecht-van Eekelen, 'Ontwikkeling van de schoolgeneeskunde in Nederland (1796-1994)', Gewina 17 
(1994) 219-234; A.H.M. Kerkhoff, Honderd jaar Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdiensten (Bussum 
1994). 

319 



120 Preventieve geneeskunde 

nisten op de agenda van de overheid geplaatst. Zij hadden in 1890 een tentoonstelling 'tot 
bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen' en een Congres 
voor Nijverheidshygiëne en Reddingwezen georganiseerd.'' Met het van kracht worden 
van de Arbeidswet (1889), de Veiligheidswet (1895), de Phosphorluciferwet (1901), de 
Mijnwet (1903), de Caissonwet (1905), de Steenhouwerswet (1911) en de Stuwadoorswet 
(1914) werden de werkomstandigheden van de arbeiders verbeterd. De Arbeidsinspectie, 
opgericht in 1890, had in dit kader een belangrijke toezichthoudende functie. 

Behalve via wetgeving heeft de regering tevens door subsidiëring van universiteiten en 
onderzoeksinstituten bijgedragen aan de vorderingen op het gebied van de preventieve 
geneeskunde. Zo werd in het in 1909 opgerichte Centraal Laboratorium voor de Volks
gezondheid met financiële steun van de overheid essentieel onderzoek verricht op het 
terrein van de bacteriologie. 

De oprichting van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de toepassing van de preventieve geneeskunde in de eerste 
decennia van deze eeuw verkaveld was over vele instanties. Het ontbrak aan een coördi
nerend lichaam, dat enige lijn zou kunnen aanbrengen in het onderzoek. Hierin kwam 
verandering met de oprichting van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde in 1929. 

In navolging van onder meer de 'School of Hygiene and Public Health' van de John 
Hopkins University in Baltimore en de door giften van de Rockefeller Foundation tot 
stand gekomen 'Ecole d'Hygiène' te Warschau,'^ wilde men in Nederland een instituut 
oprichten dat zorg moest gaan dragen voor de coördinatie van reeds bestaand preventief
geneeskundig onderzoek. Het initiatief tot de oprichting in 1929 van het in Leiden gevestigde 
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (IPG) ging uit van de hoogleraren Evert Gorter 
(1881-1954) en Jan van der Hoeve (1878-1952), respectievelijk kinderarts en oogarts. Zij 
waren tot de conclusie gekomen dat het gangbare wetenschappelijk onderzoek bij patiënten 
wel de curatieve mogelijkheden van de geneeskunde vergrootte, maar dat daarnaast ook 
meer hygiënisch gerichte activiteit nodig was om het ontstaan van ziekten te voorkomen en 
vroegtijdige herkenning en behandeling van ziekten te bevorderen. Daarbij lag voor de kin
derarts het accent op het voorkomen van besmettelijke ziekten, terwijl de oogarts vooral 
geïnteresseerd was in de rol die de genetica speelt bij het optreden van ziekten."^ 

Ondanks het feit dat de preventieve geneeskunde reeds eeuwenlang tot het arsenaal van 
de geneesheer behoorde, waren de pioniers van het IPG ontevreden over het belang dat aan 
dit vraagstuk was toegekend. De preventieve geneeskunde was in hun ogen 

nog veel te weinig middelpunt van de zorg van elke huismoeder, van de belangstelling van de overheid en 
van hen, die te waken hebben voor de gezondheid van menschen, die in hun dienst zijn. Zij is zelfs te weinig 
het geestelijk eigendom van de geneeskundigen zelf, die erin berusten, dat hun hulp steeds weer wordt in
geroepen voor een reeds uitgebroken ziekte, die zij zoo gemakkelijk hadden kunnen voorkomen. 

De toepassing van de beginselen van de preventieve geneeskunde had weliswaar geresul
teerd in de oprichting van consultatiebureaus voor zuigelingen en inentingscampagnes 
tegen besmettelijke ziekten, 

17. R.B.M. Rigter, Met raad en daad. De geschiedenis van de Gezondheidsraad 1902-1983 (Rotterdam 1992) 31. 
18. Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (n. 5) 4-5. 
19. F. Doeleman, 'Veertig jaar Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde 1929-1969', Mem' en 

Onderneming 2} (1969) 70. 
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maar dit neemt niet weg, dat slechts op zeer beperkt terrein en slechts door enkele groepen van geneeskundigen 
van de kennis, hoe men ziekten kan voorkomen, voldoende partij wordt getrokken.-" 

Om deze spiraal te doorbreken, zou het IPG zich op een drietal terreinen moeten gaan 
richten. In de eerste plaats moest het IPG zich ontwikkelen tot een toonaangevend centrum 
van onderzoek op het gebied van de preventieve geneeskunde. Met dit doel voor ogen werd 
het plan opgevat laboratoria in te richten, waar onder meer bacteriologisch onderzoek kon 
plaatsvinden. De tweede doelstelling betrof het aanbieden van een onderwijsprogramma 
om de werkers in het veld, zoals school- en huisartsen, inspecteurs van het Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid, verpleegkundigen en vroedvrouwen, vertrouwd te maken met de 
beginselen van de preventieve geneeskunde. Tot slot moest de toepassing van reeds be
staande methoden op het vlak van de preventieve geneeskunde worden bevorderd. Het lag 
daarom voor de hand aan het IPG (vooral reeds bestaande) consultatiebureaus voor zuige
lingen en ter bestrijding van alcoholisme, tuberculose en geslachtsziekten te verbinden. 
Bovendien werd samenwerking gezocht met de schoolartsendienst in Leiden. 

Gorter en Van der Hoeve hadden alle vertrouwen in hun initiatief Zij achtten de tijd 
rijp voor een doorbraak van de preventieve geneeskunde, die zou leiden tot 

een besparing van verdriet en zorg, een besparing van uitgaven (voor ziekteuitkeering, enz.) een verminde
ring van de storingen in bedrijf en maatschappij, die men nauwelijks te groot kan schatten.-' 

Potentiële geldschieters als de overheid en het bedrijfsleven werden aangeschreven, maar al 
spoedig bleek dat de initiatiefnemers te optimistische verwachtingen hadden gekoesterd. 

Werkzaamheden van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde 

Het IPG zag het levenslicht op 15 maart 1929. Het Instituut was aanvankelijk een specifiek 
Leidse aangelegenheid. De leden van het bestuur werden gerecruteerd uit het bestuur van 
de Leidse universiteit en de daaraan verbonden Faculteit der Geneeskunde. Een directeur 
zou het Instituut tot bloei moeten brengen. De ont\'angen subsidies waren echter zo laag 
dat in deze vacature niet kon worden voorzien. Het gevolg was dat het IPG nauwelijks van 
de grond kwam.-^ Bovendien richtten vooraanstaande medici hun pijlen op het Leidse ini
tiatief Zij ondersteunden weliswaar de totstandkoming en de doelstellingen van het IPG, 
maar waren ontevreden over het feit dat het een plaatselijk en geen nationaal instituut 
betrof Dit zou alleen maar tot een verdere versnippering van het preventief-geneeskundig 
onderzoek leiden, aldus de directeur van de Amsterdamse Geneeskundige en Gezond
heidsdienst Louis Heijermans (1873-1938), die als woordvoerder van de sceptici optrad. In 
het belang van 'de medische wetenschap en de volksgezondheid' riep hij de initiatief
nemers van het IPG op aansluiting te zoeken bij de overige medische faculteiten.̂ ^ 

Het uitblijven van voldoende subsidies werd onder meer veroorzaakt door het lokale 
karakter van het IPG. Uit verschillende briefwisselingen blijkt dat de minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, waaronder volksgezondheid toentertijd ressorteerde, subsidiëring 
van het IPG afwees, omdat slechts een lokaal doel werd gediend en bovendien aansluiting 

20. Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (n. 5) 1-2. 
21. Ibid., 2-4. 
22. ).P. Bijl, Een kwart eeuw Nederlands Institt4ut voor Praeventieve Geneeskunde (Leiden 1954) 5-9. 
23. L. Heijermans, 'Instituut voor Praeventieve Geneeskunde', Nederhwdsch Tijdschrift voor Geneeskunde 73 11 

(1930), 3508-3509. 
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Een medewerkster van de Commissie voor de Hygiëne van .Vloeder en Kind van de Provinciaalsche Drentsche 
Vereeniging 'Het Groene Kruis' demonstreert op een moedercursus hoe een zuigeling moet worden verzorgd. De 
kruisverenigingen speelden een onmisbare rol bij de verspreiding van de preventieve gedachte. 

werd gezocht bij consultatiebureaus die al op overheidssteun konden rekenen.''' Door een 
wijziging van de statuten in november 1930 werd getracht aan het Instituut een bredere 
basis te geven. De voorzitter van de Gezondheidsraad, Nicolaas Marinus Josephus Jitta 
(1858-1940) werd voorzitter van een bestuur, waarin vertegenwoordigers van alle medische 
faculteiten zitting hadden. Echter, de hoop dat een Nederlands IPG makkelijker aan fond
sen zou komen, werd door de economische crisis van de jaren dertig en de daarmee 
gepaard gaande bezuinigingen, niet bewaarheid. Desalniettemin begon medio jaren dertig 
een aantal onderzoekingen op gang te komen. Onder leiding van de in 1933 tot directeur 
benoemde bacterioloog Bijl, werd, weliswaar op beperkte schaal, onderzoek verricht op 
virologisch, bacteriologisch en serologisch terrein (tuberculose, encefalitis postvaccinalis 
en pokken). Korte tijd later kwam de genetica binnen de gezichtskring van het Instituut, 
terwijl ook een psychotechnisch laboratorium werd ingericht. 

Naast onderzoek werd het onderwijs ter hand genomen, voornamelijk in de vorm van 
artsencursussen. Voorts werd met de reaUsering van de derde doelstelling (het bevorderen 
van de toepassing van preventief-geneeskundige methoden) een bescheiden begin gemaakt. 
Dit gebeurde door gelegenheid te geven tot inenting tegen pokken, difterie en tetanus, en 
door ruimte te bieden aan consultatiebureaus voor tuberculosebestrijding, voor beroeps
keuze en voor studentensportkeuring. 

24. Zie Archief Directoraat-Generaal Volksgezondheid 1918-1930 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
nr. 593-
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Door de uitgave van wetenschappelijke verhandelingen en populaire vlugschriften pro
beerde het IPG meer naamsbekendheid te verkrijgen. De vorming van een toonaangevend 
instituut op het terrein van de preventieve geneeskunde was echter nog toekomstmuziek. 
Door de zwakke financiële basis moest het IPG zich in de jaren dertig behelpen met een 
gebrek aan mankracht, slecht geoutilleerde laboratoria en een bouwvallige behuizing.^^ 
Het gevolg was dat het onderzoek op het vlak van de preventieve geneeskunde in Neder
land verkaveld bleef over verschillende instellingen. Een grote geldschieter was nodig om 
het IPG uit de ontstane impasse te halen. Het Prophylaxefonds, een uitvloeisel van de 
sociale verzekeringswetgeving, zou de helpende hand gaan toesteken. 

Het Prophylaxefonds 

Aan het eind van de vorige eeuw ontbrak de sociale wetgeving in Nederland vrijwel 
geheel. Alleen ten aanzien van de arbeidsduur van vrouwen en kinderen bestonden enige 
voorschriften. Met de afkondiging van de Ongevallenwet (1901/1921), de Invaliditeitswet 
(1919) en de Ziektewet (1929) verscheen in het Staatsblad een reeks verzekeringswetten die 
de werknemers financiële bescherming boden bij ongevallen, invaliditeit en ziekte. De 
discussie over laatstgenoemde regeling had ruim 25 jaar op de agenda van de Tweede 
Kamer gestaan.-^ Uiteindelijk werd de Ziektewet een zuivere loondervingsverzekering, 
waarbij de kosten van geneeskundige behandeling niet langer tot de risico's werden gere
kend die de regeling moest dekken. Als een vorm van compensatie voor het weglaten van 
de bepalingen rond de kosten van de geneeskundige behandeling, die in een aparte wet 
zouden moeten worden geregeld, werden in de Ziektewet voorzieningen opgenomen om 
ziekte te voorkomen. De belangrijkste bepaling hieromtrent was de vorming van een 
Prophylaxefonds, waarvan de gelden bestemd waren 

tot het nemen of bevorderen van maatregelen, welke strekken om ziekte van ingevolge deze wet verzekerde 
personen te voorkomen of welke de geneeskundige behandeling ten goede komen.-' 

Krachtens de Ziektewet, die op 1 maart 1930 in werking trad, werden de Raden van Arbeid 
en de bedrijfsverenigingen verplicht geld in het Prophylaxefonds te storten. Het Fonds kon 
hierdoor in de jaren dertig gemiddeld ruim ƒ 300.000 per jaar op zijn bankrekening bij
schrijven. Het bestuur van het Prophylaxefonds, de voorloper van het in 1950 opgerichte 
Praeventiefonds, was autonoom en bestond uit vertegenwoordigers van de Raden van Arbeid 
en de bedrijfsverenigingen (gelijkelijk verdeeld over de werkgevers- en werknemersorganisa
ties), hoge ambtenaren en een enkele medicus. Tot eerste voorzitter werd oud-minister 
J.R. Slotemaker de Bruine (1869-1941) benoemd, die na zijn terugkeer in het kabinet in 1933 
plaats maakte voor Josephus Jitta, lange tijd de enige medicus van het college. 

De preventieve geneeskunde had baat bij de invoering van de sociale verzekeringswetten. 
Door het van kracht worden van de Ongevallen-, Invaliditeits- en Ziektewet gingen sommi
ge ziekten plotsklaps een grote kostenpost voor de overheid en de werkgevers vormen. Dit 
gold bijvoorbeeld voor reuma. Aan deze ziekte had de overheid vóór het van kracht 
worden van genoemde wetten nauwelijks aandacht besteed, maar door de vele ziektemel-

25. Bijl (n. 22), Een kwart eeuw, 10-26. 
26. Zie over de Ziektewet: H.C. van der Hoeven en E.W, van der Hoeven, Om welzijn of winst. 100 jaar 

Ziekenfondsen en Sociale zekerheid [Deventer 1993) 11-83. 
27. Handelingen der Staten-Generaal 1927-1928, II, bijlage 205.4,30. 
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dingen die met reuma te maken hadden, veranderde deze opstelling in de jaren dertig.'" 
Vooral het Prophylaxefonds zou zich in dit kader verdienstelijk maken, onder meer door 
de oprichting en financiering van de Leidse Rheumatologische Kliniek. In deze KHniek 
stond het onderzoek naar de preventie van reuma centraal. 

Het Prophylaxefonds heeft op nog meer onderdelen van de preventieve gezondheids
zorg van zich doen spreken. Bij het toekennen van subsidies werd als leidraad gehanteerd 
dat de ingevolge de Ziektewet verzekerde personen hiervan voordeel moesten genieten. 
Om ziekten te voorkomen opende het Fonds de subsidiekraan voor (onderdelen van) de 
tuberculose- en geslachtsziektenbestrijding, de kinderuitzending, de röntgendoorlichting, 
de huishoudelijke voorlichting, de sociale tandheelkunde en de geestelijke volksgezond
heid. Op laatstgenoemd terrein speelde het Prophylaxefonds een onmisbare rol bij de 
oprichting in 1934 van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Het 
Prophylaxefonds bouwde in de jaren dertig een grote reserve op. Aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog had het college ruim ƒ 1.000.000 in kas, een ongekend hoog bedrag 
in deze jaren van economische malaise. 

Een nieuw begin voor het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde 

Het Prophylaxefonds miste een organisatie die door onderzoek en onderwijs de toepassing 
van de preventieve geneeskunde kon bevorderen. Om in deze lacune te voorzien, stelde 
Heijermans in augustus 1934 het bestuur van het Prophylaxefonds voor de oprichting van 
een technisch en hygiënisch instituut voor de arbeid te bevorderen, 

waar wetenschappelijke onderzoekingen op het gebied der arbeidshygiëne zouden kunnen worden verricht 
en waar systematisch onder de oogen zouden kunnen worden gezien de vraagstukken, die samenhangen met 
de technische hygiëne, de physiologic en pathologie van den arbeid. 

Het bestuur besloot het voorstel aan te houden totdat meer duidelijkheid was verkregen 
over de financiële toekomst van het Fonds.^* Toen enige jaren later het bestuur van het 
Fonds groen licht gaf voor de verwezenlijking van 'het grote plan', werd niet gekozen voor 
de oprichting van een landelijk centrum op het terrein van de arbeidshygiëne, maar 
besloot men voort te bouwen op het werk van het IPG, waar de beginselen van de preven
tieve geneeskunde in een breder verband werden gediend.'" 

Zoals gezegd, had de statutenwijziging van november 1930 tot de vorming van een lan
delijk IPG geleid. De reorganisatie van december 1939 vormde de tweede cesuur in de geschie
denis van dit Instituut. Verantwoordelijk voor deze koerswijziging was het Prophylaxefonds 
dat tot dan toe het IPG slechts in bescheiden mate van subsidie had voorzien (ƒ 5.000 tot 
ƒ 10.000 per jaar). Het Fonds besloot de financiering van het in geldnood verkerende IPG 
geheel voor zijn rekening te nemen. De prijs die het IPG hiervoor moest betalen, was hoog. 
Het verloor zijn autonome positie en werd een instrument van het Prophylaxefonds. Door 
de statutenwijziging van december 1939 kreeg het bestuur van het Fonds het recht het vol
tallige bestuur van het IPG te benoemen en de begroting, die spoedig enkele tonnen per jaar 

28. J.P. Verkaik, Gewrichten en tijdsgewrichten. Ontwikkelingen in de Nederlandse reumabestrijding, 1903-1990 
(Amsterdam 1991). 

29. 'Verslag van het bestuur van het Fonds, bedoeld in artikel 123 der Ziektewet, over het jaar 1935', Verslagen en 
Mededeelingen betreffende de Volksgezondheid (1936) 63-64. 
30. 'Verslag van de werkzaamheden van het bestuur van het Fonds, bedoeld bij artikel 125, lid 1, der Ziektewet, 

over het jaar 1938', Verslagen en Mededeelingen betreffende de Volksgezondheid (1939) 181. 
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zou bedragen, vast te stellen. Tot voorzitter van het nieuwe bestuur werd de directeur-
generaal van de Volksgezondheid benoemd, de econoom Cornells van den Berg (1892-1987), 
die, als opvolger van Josephus Jitta, tevens de voorzittershamer van het Prophylaxefonds 
zou gaan hanteren. 

De nieuwe verhoudingen leidden tot een tweetal wijzigingen in de taak en werkwijze van 
het Instituut. In de eerste plaats zouden de noodzakelijk geoordeelde onderzoekingen op 
het terrein van de preventieve geneeskunde slechts op beperkte schaal in eigen laboratoria 
plaatsvinden. Het detacheren van onderzoekingen naar andere (universitaire) instituten in 
het land, betekende dat het IPG een belangrijke coördinerende, stimulerende en subsidië
rende rol zou gaan vervullen. In de tweede plaats moest het IPG zich vooral gaan toeleggen 
op de preventie in verband met beroepsziekten en arbeidshygiëne. Deze taakstelling was 
een direct gevolg van het wettelijk kader waarbinnen het Prophylaxefonds opereerde. 
Behalve het onderzoek bleven het onderwijs in en de toepassing van de preventieve 
geneeskunde belangrijke ingrediënten vormen van het werk van het IPG. 

De verbetering van de behuizing van het IPG was een belangrijke voorwaarde om het 
Instituut tot volle wasdom te laten komen. Sinds 1929 was het Instituut gevestigd in enkele 
oude huizen aan de Boerhaavestraat in het centrum van Leiden. Deze armoedige locatie 
maakte in 1941 plaats voor een geheel nieuw en modern ingericht complex aan de Wasse-
naarseweg.3' Hier ontwikkelde zich na de Tweede Wereldoorlog een internationaal vermaard 
onderzoeksinstituut op het gebied van de preventieve geneeskunde. Vooral op de terreinen 
van de bacteriologie, de virologie, de serologic, de arbeidsfysiologie, de statistiek en de 
geestelijke gezondheid deed het Instituut van zich spreken. Daarnaast werd het IPG door 
de inrichting van onder meer een moderne bibliotheek een aanspreekpunt voor iedereen 
die zich met de preventieve geneeskunde bezighield.--- Daarmee was alsnog voldaan aan de 
wens van de pioniers om tot de oprichting van een centrum van studie, voorlichting en 
onderwijs op het terrein van de preventieve geneeskunde te komen. 

Een handboek over preventieve geneeskunde 

Op initiatief van het IPG verscheen in de jaren 1936-1938 een driedelig standaardwerk over 
de preventieve geneeskunde.^-' Dit bijna tweeduizend pagina's tellende handboek biedt een 
overzicht van de stand van de wetenschap op het terrein van de preventieve geneeskunde 
in het interbellum. Het monumentale werk voorzag in een leemte en vormde het voorlopig 
slotakkoord van een enkele decennia durend proces, waarin de preventieve geneeskunde tot 
volle wasdom was gekomen. 

In zijn voorwoord van het handboek over preventieve geneeskunde stelde de voorzitter 
van het bestuur van het IPG, Josephus Jitta, dat 

de beginselen van de praeventie op geneeskundig gebied ... meer en meer [de aandacht gingen trekken,] 
want geleidelijk is men gaan inzien, dat het voorkomen van ziekte het primaire moet zijn, terwijl de gene
zing, hoe heilzaam ook, slechts op de tweede plaats moet treden. 

31. Instituut voor Praeventieve Geneeskunde gevestigd te Leiden (Leiden 1941) 5-16. 
32. Bijl (n. 22), Een kwart eeuw, 58-66. 
33. Praeventieve geneeskunde. Uitgegeven onder redactie van J. van der Hoeve, E. Gorter, C.E. Benjamins, J.J. 

van Loghem, K. de Snoo, J.H. Tuntler en M.R. Heynsius van den Berg. 3 dln. (Groningen/Batavia 1936). 
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In het interbellum werden enkele openluchtscholen voor gezonde kinderen gesticht. Op deze afbeelding de 
Clioschool te Amsterdam, waar de gezonde buitenlucht bijdroeg aan de preventie van ziekten. 

Het spreekwoord 'voorkomen is beter dan genezen' zou diep in het bewustzijn van ons 
volk moeten doordringen, aldus Jitta, want 

een goede gezondheid ... is voor onze levensvreugde niet te ontberen, maar wat van nog meer belang is, zij 
sterkt ons vermogen om moeilijke omstandigheden, zooals zij zich maar al te vaak in het leven voordoen, te 
trotseeren of met gelatenheid te dragen.-'-' 

Dat de preventieve geneeskunde de vleugels inmiddels had uitgeslagen naar vrijwel alle 
uithoeken van de medische wetenschap, blijkt uit de lijst van onderwerpen die in het 
handboek de revue passeren. Uiteraard is dit alles te veel om in het bestek van dit artikel te 
bespreken, maar een korte uiteenzetting is toch op haar plaats. 

Het grootste deel van het leerboek is gewijd aan de preventie van ziekten, waarbij de 
acute infectieziekten, tuberculose - te voorkomen door voldoende licht en lucht! - , voe
dingsstoornissen en beroepsziekten de meeste aandacht krijgen. Vervolgens laat een keur 
aan medisch specialisten hun licht schijnen over de preventieve aspecten van hun vak
gebied, zoals de verloskunde, de interne geneeskunde, de heelkunde, de dermatologie, de 
neurologie en de oogheelkunde. De zegeningen van de preventieve geneeskunde worden 
tot slot uitgediept aan de hand van enkele bevolkingsgroepen, zoals zuigelingen, school
kinderen, militairen, arbeiders en sporters. 

De krachtige wijze waarop de preventieve geneeskunde zich in het leerboek presenteerde, 
wordt treffend weergegeven in de verhandeling van de Amsterdamse hoogleraar in de interne 
geneeskunde Isidore Snapper (1889-1973) over preventie en sport. Zijn uitspraak 'wee den
gene, die deze teekenen in den wind slaat', laat aan duidelijkheid niets te wensen over." 

34. Ibid., eerste deel, V. 
35. Ibid., derde deel, 248. 
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Tot slot 

Door specialisering in de geneeskunde werd het gezag van de huisarts in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw aangetast en kon hij zijn preventieve boodschap steeds minder 
goed naar buiten brengen. De preventieve geneeskunde volgde de disciplinevorming en 
nestelde zich in de praktijk van iedere specialist. Verschillende instanties, vooral voort
gekomen uit het particulier initiatief droegen bij aan de bevordering van de preventieve 
geneeskunde. De overheid volgde op afstand, maar zag zich door de sociale verzekeringswet
geving genoodzaakt meer dan voorheen de helpende hand te bieden. Het gevolg vs'as de 
oprichting in het interbellum van het IPG en het Prophylaxefonds. Eerstgenoemde instantie 
publiceerde een leerboek, waarin de bestaande kennis op het vlak van de preventieve genees
kunde werd gebundeld, en vakgenoten, studenten en leken op de hoogte werden gesteld 
van het grote belang dat aan de preventie van ziekten moest worden toegekend. In het 
licht van dit themanummer mag echter niet uit het oog worden verloren, dat ondanks de 
oprichting van twee buitenuniversitaire organisaties en de verschijning van een leerboek de 
preventieve geneeskunde zich in het hier besproken tijdperk nimmer tot een zelfstandig 
medisch specialisme heeft ontwikkeld. Wél had de preventieve geneeskunde zich aan het 
eind van het interbellum een volwaardige plaats toegeëigend binnen de medische weten
schap. 

SUMMARY 

The integration of preventive medicine in health care in the Netherlands (i8go-i94o) 

Although preventive medicine has a long history, the actual breakthrough of this 'special
ization' is more recent and can be situated at the turn of this century. Originally, the family 
doctor advised his patients how to prevent diseases. His influence declined rapidly with 
the increase of medical specialization during 1890-1940. Prevention became one of the 
major issues of some private organizations and preventive medicine got a place in all 
medical specializations. Coordination of research in the field of preventive medicine in 
the Netherlands started with the establishment of the Institute for Preventive Medicine 
[Instituut voor Praeventieve Geneeskunde] in 1929 and the Prophylaxis Fund [Prophylaxe
fonds] in 1930. A student manual for preventive medicine was published in 1936-1938. 
Despite the efforts of the above mentioned institutes, preventive medicine has never become 
a separate medical specialization, with its own scientific association, journal, hospital or 
its own professorial chair. 
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