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OVERVLOED EN SCHAARSTE. 
DE VERSPREIDING VAN GENEESKUNDIGE 
HULP IN NEDERLAND IN DE 
NEGENTIENDE EEUW 

HENK VAN DER VELDEN* 

De geneeskundige staatsregeling van 1818 en de weg naar Thorbeckes geneeskundige wetten 
van 1865 behoren tot de meest bestudeerde onderwerpen uit de Nederlandse medische 
geschiedenis.' De discussies die werden gevoerd en de besluiten die werden genomen, zijn 
in verband gebracht met de belangen van het professionaliserende geneeskundig beroep, 
met de behoefte om het geneeskundig onderwijs van het natuurwetenschappelijk ideaal te 
doordringen, en met veranderingen in de omvattender maatschappijvisies. Het zou dan ook 
weinig zin hebben het verhaal nog eens te herhalen, ware het niet dat één aspect van de 
besluitvorming tot nu toe onderbelicht is gebleven, en dit betreft de kwestie van de beschik
baarheid van medische zorg. De beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerd 
medisch personeel in geheel Nederland was de belangrijkste reden waarom de overheid de 
mogelijkheid tot geneeskundig onderwijs opende en tot vs'ettelijke regulering van de 
beroepsuitoefening overging. Het was de vraag of er overal voldoende medisch personeel 
zou zijn, indien aan de belangen van de geneeskundige professie of het geneeskundig onder
wijs zou worden toegegeven door de eisen voor toelating tot de beroepsuitoefening op te 
schroeven. 

De laatste decennia van de negentiende eeuw hebben minder in de belangstelling van 
medisch-historici gestaan.' Vanuit het perspectief van de medische wetgeving, de beroeps
ontwikkeling of zelfs het medisch onderwijs is dat begrijpelijk, aangezien de gebeurtenissen 
heel wat minder spectaculair oogden dan ze waren geweest of rond de eeuwwisseling weer 
zouden worden. Voor wie de invalshoek van de beschikbaarheid van medische zorg 
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hanteert, is de periode echter hoogst interessant. Na de afkondiging van Thorbeckes 
geneeskundige wetten in 1865 daalde het aantal geneeskundigen van ongeveer 2350 in 
1866 naar een dieptepunt van ongeveer 1850 in de jaren tachtig. Tegen het einde van de 
negentiende eeuw herstelde het aantal geneeskundigen zich, maar het zou veel langer 
duren aleer de opengevallen plaatsen op het platteland werden opgevuld. De daling en de 
gebrekkige spreiding waren onmiskenbaar het gevolg van de nieuwe geneeskundige wet
geving en speelde een belangrijke rol in de daaropvolgende discussies over de definitieve 
academisering van het medisch onderwijs. 

In dit artikel zal worden vastgesteld hoe onder de geneeskundige staatsregeling het 
probleem van de beschikbaarheid van medische zorg werd opgelost en welke rol dit 
probleem in de discussies en de besluitvorming over vernieuwing van de medische 
wetgeving speelde. Vervolgens zal worden nagegaan in hoeverre tijdgenoten in de jaren 
zeventig en tachtig een probleem met de beschikbaarheid van geneeskundige zorg onder
kenden, aan welke oorzaken ze dit weten, welke oplossingen ze bepleitten en wat daarvan 
terecht kwam. Hierbij zal worden aangetoond dat de opvattingen dienaangaande sterk 
werden beïnvloed door de positie die men in de debatten rond de wetswijziging had 
ingenomen. Voor zover de beschikbare gegevens dat toelaten, zullen de impressies van de 
verschillende partijen worden getoetst aan de verspreiding van de medische beroepsbeoe
fenaren in Nederland. 

De getieeskundige staatsregeling en de beschikbaarheid van tnedische zorg 

De beschikbaarheid van medische zorg werd bepaald door de omvang van de geneeskun
dige beroepsbevolking, de geografische spreiding van de medische hulp en de toeganke
lijkheid van de aanwezige zorg. De toegankelijkheid van de aanwezige zorg betrof het 
probleem dat een belangrijk deel van de bevolking om financiële redenen niet altijd in 
staat was medische hulp in te roepen. De gebrekkige toegankelijkheid was gedurende de 
gehele negentiende eeuw echter niet het voornaamste punt van zorg en speelde vooral een 
rol in de discussies voor zover deze toegankelijkheid van invloed was op het vraagstuk 
waarop men zich wel concentreerde: de verspreiding van de medische hulp en dan met 
name de aanwezigheid van voldoende geneeskundigen op het platteland. Soortgelijke zor
gen maakte men zich ten aanzien van de geneeskundige hulp aan boord van schepen en in 
de krijgsmacht, maar deze vraagstukken zullen in dit artikel buiten beschouwing worden 
gelaten. 

De beperkte welvaart van grote delen van het platteland was één factor die maakte dat 
geneeskundigen zich hier liever niet vestigden. De lage bevolkingsdichtheid, de bewerke
lijkheid van de plattelandspraktijken en allerlei sociaal-culturele onaantrekkelijkheden, 
waaronder niet in het minst de geringere geneigdheid om reguliere hulp in te roepen, 
waren echter minstens zo belangrijk. De in de geneeskundige staatsregeling opgenomen 
scheidslijnen tussen de medische beroepen hadden niet alleen een vakinhoudelijke ach
tergrond, maar waren tevens bedoeld om deze problematiek het hoofd te bieden. 

De eerste geneeskundige stand bestond uit aan de hogescholen opgeleide doctores 
medicinae. Het was hun aanvankelijk verboden de genees-, heel- en verloskundige prak
tijk te combineren en in het begjn van de negentiende eeuw kozen weinigen voor een 
aanvullende promotie tot doctor chirurgiae of doctor artis ohstetriciae. Bovendien waren 
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de doctores nog voornamelijk in de steden gevestigd, alwaar een voldoende welvarende 
chëntèle aanwezig was en in het algemeen de levensomstandigheden beantwoordden aan 
de verwachtingen van deze geleerde stand in de samenleving.^ 

De tweede geneeskundige stand bestond uit een aantal in de praktijk of aan de klinische 
scholen opgeleide medische beroepsgroepen, die alleen in de provincie waar ze waren 
geëxamineerd mochten praktizeren. De stedelijk heelmeester beoefende de heelkunde en 
was meestal tevens in het bezit van de bevoegdheid vroedmeester, maar het was hem niet 
toegestaan zich in te laten met inwendige ziekten. De specifieke bevoegdheid plattelands-
heelmeester was niet anders dan een aanpassing aan de maatschappelijke realiteit. Net als 
zijn stedelijke evenknie was de plattelandsheelmeester meestal in het bezit van de bevoegd
heid vroedmeester, maar daar waar geen doctores of apothekers waren gevestigd, was hij 
bovendien gerechtigd de inwendige praktijk uit te oefenen en geneesmiddelen af te leveren. 

Frijhoff heeft laten zien dat er in de Franse tijd relatief veel medici in de Nederlandse 
gebieden aanwezig waren"*, maar er zijn weinig cijfers gepubliceerd over de ontwikkeling 
van het aantal geneeskundigen gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw (zie de 
grafiek in afbeelding i). Uit de gegevens betreffende de bevoegdheden medicinae doctor 
en plattelandsheelmeester - bevoegdheden die in grote lijnen ook individuen vertegen
woordigden - valt echter af te leiden dat het aantal geneeskundigen tot en met de eerste 
helft van de jaren dertig stagneerde en vanaf de tweede helft van de jaren veertig veel tra
ger groeide dan de bevolking, zodat de geneeskundigendichtheid over vrijwel de gehele 
periode langzaam afnam (zie tabel i, p. 229). Dit beeld werd slechts doorbroken door een 
korte periode van krachtige groei van het aantal geneeskundigen aan het einde van de 
jaren dertig en het begin van de jaren veertig. Per saldo was de geneeskundigendichtheid 
aan de vooravond van de wetswijziging daarom maar iets lager dan aan het begin van de 
eeuw en het is aannemelijk dat er over de gehele periode voldoende medici praktizeerden 
om in de vraag naar reguliere hulp te voorzien. Bovendien waren de geneeskundigen 
redelijk over het land verspreid (zie tabel 2, p. 229). In de kustprovincies was de gcnccs-
kundigendichtheid het hoogst en bestond er wat dit betreft nog nauwelijks onderscheid 
tussen stad en platteland.' In de landprovincies was de geneeskundigendichtheid wat lager 
en bestond het onderscheid tussen stad en platteland nog wel. In de jaren vijftig nam de 
dichtheid hier nog enigszins af, maar alleen in Limburg en delen van het oostelijk en 
zuidelijk grensgebied ging dat zo snel dat er al voor de wetswijziging weinig reguliere 
medische hulp voorhanden was. 

Uit tabel 1 blijkt dat de belangrijkste verschuivingen die tot 1865 in de geneeskundige 
beroepsbevolking optraden, niet van kwantitatieve maar van kwalitatieve aard waren. De 
daling van de geneeskundigendichtheid moest volledig worden toegeschreven aan het feit 
dat de toename van het aantal plattelandsheelmeesters sterk was achtergebleven bij de 
bevolkingsgroei, terwijl het aantal geneeskundigen van de eerste stand zelfs iets sneller 
was gegroeid dan de bevolking. De doctores voorzagen zich ook vaker van de aanvullende 
graden doctor chirurgiae of doctor artis ohstetriciae, of lieten zich desnoods in de provin-

3. W. Frijhoff, 'Medische beroepen en verzorgingspatroon in de Franse tijd: een dwarsdoorsnede', Tijdschrift 
voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 8 {1985) 102-103; Van Lie
burg (n. 1), 'De tweede geneeskundige stand', 436-437. 

4. Frijhoff (n. 3), 'Medische beroepen', 102. 
5. Voor de verhouding stad/platteland zie: L.J. Egeling, 'De geneeskundige bevolking van Nederland', Neder-

landsch Tijdschrift voor Geneeskunde [NTvG] ie reeks, 2 (i866) 310-313. 
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Afbeelding 1. .Aantal inwoners per geneeskundige in Nederland (1820-1900). Bronnen: 1824: 'Geneeskundige 
staatsregeling III', Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 6 (1856) 485; 1842: D.I.A. Arntzenius, 'Statistieke 
opgaven omtrent de geneeskundige bevolking van Nederland', Bijdragen tot geneeskundige staatsregeling, Deel 
lil (Amsterdam 1845) 54; 1850-1864: Statistisch jaarboek(je) voor het Koninkrijk der Nederlanden; 1867-1899: 
Verslag aan den koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Stnatstoezigt in het jaar ... 

cie waar ze praktizeerden als heel- of vroedmeester examineren.^ Dit proces kreeg een 
stimulans toen in 1838 het verbod op de gecombineerde uitoefening van de drie vakken 
werd opgeheven. Daar stond tegenover dat de stedelijk heelmeester zich minder van zijn 
wettelijke beperkingen ten aanzien van de inwendige praktijk ging aantrekken en dat 
heelmeesters die niet over de bevoegdheid vroedmeester beschikten op den duur met een 
lantaarntje waren te zoeken. Het voornaamste slachtoffer van de cumulatie van bevoegd
heden onder de geneesheren was de vroedvrouw.^ Daarnaast verscherpte de competitie in 
de stedelijke gebieden en voorzien van meer bevoegdheden begaven de doctores zich op 
delen van het platteland, het terrein dat voorheen vrijwel exclusief aan de tweede genees
kundige stand had toebehoord.** 

Op basis van de verhouding in de aantallen doctores en heelmeesters aan de voor
avond van de nieuwe wetgeving valt echter vast te stellen dat er ook in deze ontwikkeling 
sprake was van regionale verschillen (zie tabel 3, p. 230). In de westelijke provincies bleef 
het platteland toch vooral het terrein van de tweede geneeskundige stand en ontmoetten 
beide standen elkaar met name in de sleden. In de noordelijke kustprovincies daarentegen 
was de heelmeester vrijwel uit de stedelijke gebieden verdwenen en speelde zich juist op 
het platteland een scherpe concurrentiestrijd af In de landprovincies was voor beide 

6. M.|. van Lieburg, 'De medische promoties aan de Nederlandse universiteiten (1815-1899)', Batavia Acade
mica. Bulletin van de Nederlandse werkgroep universiteitsgeschiedenis 5 (1987) 7-8. 
7. M.I. van Lieburg en H. Marland, 'Midwife regulation, education, and practice in the Netherlands during the 

nineteenth century'. Medical History }j, (1989) 301-303. 
8. Van Lieburg (n. 1), 'De tweede geneeskundige stand', 441-442. 
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standen ruimte om zich zowel in de stad als op het platteland te vestigen. De vroedvrouw 
had zich nog het beste kunnen handhaven in gebieden waar de eerste stand een belang
rijke rol speelde, maar alleen in Limburg bereikte de vroedvrouwendichtheid nog het 
niveau dat aan het begin van de eeuw in heel Nederland gebruikelijk was geweest.** 

Naarmate de inhoudelijke en de standsverschillen vervaagden raakte de geneeskundige 
staatsregeling verouderd. Wat betreft de beschikbaarheid van geneeskundige hulp func
tioneerde hij echter naar behoren. Grote delen van het Nederlandse platteland bleven 
afhankelijk van de plattelandsheelmeester en wie de regeling wenste te vervangen, diende 
een even effectief alternatief te bedenken. 

Het alternatief van de medische oppositie 

In de jaren dertig en veertig ontstond wat Houwaart een 'medische oppositie' noemt.'" 
De medische oppositie werd aangezwengeld door een groep jonge, gegradueerde medici 
en sprak zich luidkeels uit over het gebrekkige medisch onderwijs, de geneeskundige 
overbevolking, het falende geneeskundig staatsbestuur en het hieruit volgende dalende 
aanzien van de geneeskundige stand. Het was beslist geen toeval dat de oppositie haar 
stem verhief in de korte periode waarin het aantal geneeskundigen razendsnel groeide, 
maar de inhoudelijke basis van hun opvattingen was gelegen in een veranderend ziekte-
begrip en de omarming van het natuurwetenschappelijk ideaal. Hieruit volgde dat de 
geneeskunst alleen door volledig bevoegde medici kon worden beoefend. Bovendien zou 
zowel het klassieke theoretische onderwijs aan de hogescholen als het praktische onder
wijs aan de klinische scholen plaats moeten maken voor een natuurwetenschappelijke 
opleiding die de theorie en praktijk van de genees-, heel- en verloskunde combineerde." 

Over de vraag of er een tweede stand moest blijven bestaan en waar de geneeskundigen 
hun onderwijs moesten genieten liepen de meningen echter uiteen, waarbij de noodzaak 
om het platteland te blijven bedienen een belangrijke rol speelde. De hogescholen bezaten 
voorlopig de capaciteit niet om voldoende studenten van praktisch onderwijs te voor
zien. Wanneer die capaciteit er zou komen, was het nog maar de vraag of de academisch 
opgeleide medici zich op de onaantrekkelijke delen van het platteland wensten te vestigen.'-
Een staatscommissie die na de liberale omwenteling van 1848 was ingesteld om nieuwe 
geneeskundige wetgeving te ontwerpen, stelde daarom voor om twee standen aan één 
natuurwetenschappelijk instituut op te leiden.'-' Thorbecke wilde het advies echter niet 
uitvoeren, aangezien het standsverschil evenals verscheidene andere uitgangspunten van 
de commissie, niet in zijn staatsopvatting paste. Een deel van de oppositie volgde hem en 
dat betrof met name medici die dergelijke vraagstukken niet alleen in het kader van de 
individuele ziekenzorg, maar ook van de maatschappelijke gezondheidszorg beschouw
den. Juist deze 'hygiënisten' verwierven zich een leidende positie in de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG), welke nieuwe beroepsvereniging 

9. Vergelijk: Frijhoff (n. 3), 'Medische beroepen', 100-101. 
10. Zie vc^or de eerste publicaties hierover: E. Houwaart, 'De hygiënisten in de negentiende eeuw I, Il en III', 
Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorgen (1983) 258-265, 295-308 en 335-349; later uitgewerkt in: Houwaart (n. 
1), De hygiënisten, 74-76. 
11. Wachelder (n. 1), Universiteit, 81. 
12. Van Lieburg (n. i), 'De tweede geneeskundige stand', 443-445. 
13. Ontwerpen van Wet op het geneeskundig staatsbestuur, ingediend door de staatscommissie benoemd hij KB's van 
25 juli en 4 augustus, no. 's 64 en50 (Den Haag 1851). 
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voor de academische opleiding van één geneeskundige stand ging pleiten."* Dat stand
punt noopte tot een nieuw antwoord op het probleem van de geneeskundige voorziening 
op het platteland. 

Om te beginnen werd de veronderstelde overvuUing van het beroep met kwalitatief 
matige practici zwaar aangezet. Het is opvallend hoezeer deze notie een eigen leven ging 
leiden. Uit de door medicinae doctores Diederik J.A. Arntzenius (1807-1848), Jacobus Penn 
(1821-1890) en Lucas J. Egeling (1824-1892), in respectievelijk de jaren veertig, vijftig en 
zestig verzamelde cijfers, valt op te maken dat de verhouding tussen het aantal inwoners 
en het aantal geneeskundigen zich sinds de jaren veertig ten gunste van de medici wijzigde 
(zie de grafiek in afbeelding 1). In het commentaar bij de cijfers was daar echter niets van 
te bespeuren. Integendeel, Arntzenius besprak vooral de toename van het aantal verleende 
bevoegdheden, Penn benadrukte de stijging van het absolute aantal geneeskundigen 
sinds het begin van de negentiende eeuw, en alleen Egeling schonk serieuze aandacht aan 
de ontwikkeling in de verhouding tussen het aantal geneeskundigen en de bevolkingsom
vang.'' Hij manipuleerde de gegevens echter zodanig dat het leek alsof de trend ten nadele 
van de geneeskundigen in plaats van ten voordele was geweest. 

Gezien de geneeskundige overbevolking, zo redeneerde men, zou de eenheid van 
stand en de verwachte daling van het aantal geneeskundigen slechts op weinig plaatsen 
problemen veroorzaken. Dat woog niet op tegen de voordelen: 

al ware het, dat in de noodige kunsthulp voor een gedeelte van het land, voor eene reeks van kleinere 
gemeenten namelijk [...| bij de veel strengere en voor al de genee.skun.stbeoefenaren gelijke eischen van 
geschiktheid bij de toelating, niet zou worden voorzien - aan de belangen van het kleinere deel zou men de 
belangen van het grootere toch niet mogen opofferen.'" 

Voor dat kleinere deel ontwikkelde men bovendien een alternatief 

De K.MG schonk gedurende de jaren vijftig veel aandacht aan de verzorging van on- en min
vermogende zieken en ondernam drie pogingen om een overzicht van de georganiseerde 
zorg in Nederland op te stellen.'-' Een vierde poging werd afgebroken in de veronderstelling 
dat het nieuwe Staatstoezicht meer succes zou hebben."* Deze belangstelling was onge
twijfeld onderdeel van een hygiënisch programma, maar werd ook ingegeven door de 
noodzaak om een alternatief voor de geneeskundige verzorging van het platteland te ont
wikkelen. Dat alternatief had twee pijlers. In de eerste plaats moesten de inkomsten der 
plattelandsgeneeskundigen worden verhoogd door de (re)organisatie van collectieve 
arrangementen als medische armenzorg en ziekenfondsen. Uit de onderzoeken was 
gebleken dat met name op het platteland gemeenten en armbesturen weinig geld voor 
medische zorg over hadden. De armenpraktijk was echter zwaar en diende volgens de 

14. Houwaart (n. 1), De hygiënisten, 87-96. 
15. D.)..A. Arntzenius, 'Statistieke opgaven omtrent de geneeskundige bevolking van Nederland'. Bijdragen tot 

geneeskundige staatsregeling. Deel 111 (.Amsterdam 1845); 'Geneeskundige staatsregeling 111', Nederlandsch Week
blad voor Geneeskundigen 6 (1856) 485-490; Egeling (n. 5), 'De geneeskundige bevolking', 308. 
16. 'Geneeskundige staatsregeling V', Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 6 (1856) 505-510. 
17. H. Festen, w; jaar gcneeskimst en maatschappij (Utrecht 1974) 145-148. De resultaten van de onderzoeken 
werden gepubliceerd in: Tijdschrift van de Nederlandsche .Maatscliappij tot bevordering der Geneeskunst (Tijd
schrift NMG) 4 (1853) 65-146; Tijdschrift NMC 7 (1856) 91-119; NTvG 5 (1861) 149-151, 343-346. 
18. NrvG7 (1863) 468-469; .\Ti'G8 (1864) 273-274. 
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onderzoekers goed te worden gehonoreerd. Het salaris kon dan tevens als vestigings
premie functioneren. Daarnaast moest de medische armenzorg worden beperkt tot de 
armlastigen, terwijl het grootste deel van de arbeidersbevolking via goed georganiseerde 
ziekenfondsen moest worden verzorgd. Het model voor een goed ziekenfonds was het in 
1846 opgerichte Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam dat vrije artsenkeuze, inkomens
grenzen en een aanvaardbaar honorarium kende. 

In de tweede plaats dienden de plattelandsgeneeskundigen te worden ontlast door de 
vestiging van voldoende vroedvrouwen en door hun, waar nodig, betere voorzieningen 
ter beschikking te stellen: een geschikt huis, instrumenten of een ziekenhuisje. Daardoor 
zouden de geneeskundigen grote plattelandsgebieden kunnen bestrijken en waren er 
minder 'platlandici' nodig. Indien gemeenten de hogere salarissen of de nieuwe voor
zieningen niet konden betalen, zouden ze moeten samenwerken. Waar ook dat niet 
afdoende was, moest de rijksoverheid met subsidies over de brug komen. 

De wetgeving van 1865 

Thorbecke zag geen kans om nog voor zijn aftreden in 1853 de geneeskundige wetgeving 
aan te passen en de conservatief getinte regeringen van de jaren vijftig waren te zwak om 
dergelijke omstreden wetsvoorstellen door het parlement te loodsen. Het tweede Mini
sterie Thorbecke lukte dat in 1865 uiteindelijk wel, zij het na veel protesten en wijzigingen 
in de wetsvoorstellen, en met nipte meerderheden in het parlement. Het gehele proces is 
op boeiende wijze door Houwaart beschreven en hier zullen slechts de relevante resultaten 
worden behandeld."* 

De eerste wet regelde het Geneeskundig Staatstoezicht. De nieuwe inspecteurs zouden 
gemeenten moeten adviseren bij het lokale volksgezondheidsbeleid en dienden onder 
meer de spreiding van medisch personeel in het oog te houden. De Wet regelende de 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, enz. legde 
de nadruk op de eenheid van bevoegdheid. Deze werd niet alleen als een wetenschappelijke 
eis beschouwd, maar kreeg in de toelichting op het wetsvoorstel tevens een merkwaardige 
rol in de medische verzorging van het platteland toebedeeld. De plattelandsgeneesheer 
moest van alle markten thuis zijn, zodat de volledige bevoegdheid een voorwaarde was om 
op het platteland te kunnen praktizeren. Door alleen nog volledig bevoegde geneeskundi
gen op te leiden zou er daarom een einde komen aan de opeenhoping van gedeeltelijk 
bevoegden in de steden en zouden er meer geneeskundigen beschikbaar komen die in 
staat waren om op het platteland te werken, aldus de optimistische redenering.'" De 
voorstanders van de eenheid van stand kregen nog niet volledig hun zin. Zowel de hoge
scholen in Leiden, Utrecht en Groningen als de klinische scholen in Amsterdam en 
Rotterdam zouden voorlopig geneeskundigen blijven opleiden. Daar stond tegenover dat 
de exameneisen onder druk van het parlement naar elkaar toe waren getrokken. Het kan
didaatsexamen van de hogescholen of een natuurkundig staatsexamen zouden toegang 
geven tot het praktisch staatsexamen. Bij goed gevolg leverde dat uiteindelijk de algeme
ne bevoegdheid van arts op. Het standsverschil was daarmee klein geworden, terwijl 

19. Houwaart (n. 1), De hygiënisten, 205-245. 
20. R.I. Opwijrda, Geneeskundige wetten van den i. junij i86s (Staatsbladen no. sS-61) (Nijmegen 1866) 219. 
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Thorbecke benadrukte dat het om een tijdelijke regeling ging in afivachting van een 
nieuwe Wet op het hoger onderwijs.-' 

Om er voor te zorgen dat er gedurende de overgangsperiode voldoende geneeskundigen 
met een algemene bevoegdheid bleven, zouden de plattelandsheelmeesters hun volledige 
bevoegdheid ook buiten het platteland van de provincie waar ze waren geëxamineerd, 
mogen gaan uitoefenen. Na luide protesten over bevoordeling van de tweede stand kregen 
de medicinae doctores door het parlement een beperkte chirurgische bevoegdheid toebe
deeld. Voorlopig leek door het grote aantal geneeskundigen met algemene bevoegdheid dat 
aldus was gecreëerd, en door het voortbestaan van een niet-academische route de aan
wezigheid van voldoende geneeskundige zorg op het platteland gewaarborgd. Bovendien 
deed Thorbecke tijdens de kamerbehandeling de toezegging dat, indien er op bepaalde 
plaatsen toch een tekort aan geneeskundige hulp zou ontstaan, hierin zou worden voor
zien.-' 

Daling van het aantal geneeskundigen 

Na de afkondiging van de nieuwe wetgeving begon het aantal geneeskundigen regelmatig te 
dalen met een gemiddelde van ongeveer 30 per jaar, en dat zou tot de jaren tachtig aanhou
den. De voornaamste oorzaak was dat de klinische scholen veel minder artsen afleverden 
dan was voorzien. Rotterdam was als opleidingsplaats afgevallen en de opleiding in 
Amsterdam was zeker niet lichter dan die aan de hogescholen. Bovendien bleek het zware 
natuurkundige examen een fikse barrière die in de eerste jaren slechts door een minder
heid van de kandidaten werd genomen.--' Diegenen die het wel tot arts brachten, bleken 
niet genegen zich op het platteland te vestigen. Onderwijl maakten juist de plattelands
heelmeesters en vroedvrouwen die in de onaantrekkelijker gebieden praktizeerden, van 
hun pas verworven vrijheid gebruik door naar elders te verhuizen. Binnen twee jaar 
moest de toezegging van Thorbecke om zo nodig te hulp te schieten door zijn opvolger 
gestand worden gedaan. In 1867 werden aan de geïsoleerd gelegen gemeenten Ameland, 
Vlieland, Urk, Stavoren en Egmond aan Zee financiële bijdragen verstrekt, bedoeld om 
het salaris van de gemeentegeneeskundige te verhogen.-'' Weer twee jaar later werd het 
snel teruglopend getal der geneeskundigen tijdens de begrotingsbehandeling door een 
aantal kamerleden aan de orde gesteld.^' 

Het Geneeskundig Staatstoezicht droeg de eerste verantwoordelijkheid voor de 
beschikbaarheid van geneeskundig personeel. De inspecteurs Levi Ali Cohen (1817-1889) 
en de reeds genoemde Penn en Egeling - gerekruteerd uit vooraanstaande hygiënisten - , 
volgden de daling van het aantal geneeskundigen aanvankelijk met genoegen. Om de 
concurrentie nog wat sneller te doen verminderen, stelden ze paal en perk aan de activi
teiten van Belgische en Pruisische geneesheren in Nederland. Dat wekte echter de wrevel 
van de buurlanden en de maatregel bleek ook niet in het belang van de bewoners van de 
grensstreken. Daarom werd in 1869 een overeenkomst met België gesloten, waarin was 
geregeld dat geneeskundigen die in grensgemeenten waren gevestigd, aan weerszijden 

21. Ibid., 219-220, 295-297. 
22. Ibid., ii<). 
23. Van Lieburg (n. 2), 'De natuurkundige .staat.sexamens', 180. 
24. Handelingen 1866/1867, bijlagen 370, 468. 
25. Handelingen 1869/1870, Staatsbegroting nrs. 115 en 129, Tweede Kamer 533-538, Eerste Kamer 106-108,173-175. 
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van de grens mochten praktizeren.'* Pruisen was druk met andere grensoverschrijdende 
activiteiten en pas in 1874 kon een soortgelijke overeenkomst met het nieuwe Duitse Rijk 
worden gesloten." Voor het overige reageerden de inspecteurs afhoudend op de klachten 
over tekorten in sommige streken.'** Toen de minister in 1872 voor het eerst expliciet 
vroeg of er moeilijkheden waren, reageerden ze met de opmerking dat er eerder over
vloed was, maar dat er van oudsher probleemgebieden bestonden, zoals Limburg en de 
grensstreken.^'' De regelingen met België en Duitsland zouden voorlopig soelaas bieden, 
maar de definitieve oplossingen waren te vinden in het programma dat de inspecteurs 
ontwikkelden op basis van de in de jaren vijftig en zestig geformuleerde alternatieven. 

Al tijdens de eerste vergadering van het Staatstoezicht werd besloten een onderzoek 
naar de medische armenzorg en de verspreiding van isolatiebarakken en ziekenhuizen in 
te stellen.'" Niet alle inspecteurs voerden die opdracht even enthousiast uit en - zoals de 
NMG al zo vaak had ervaren - het bleek moeilijk om de medewerking van gemeenten en 
armbesturen te verkrijgen. Pas in 1870 beschikte men over een aantal regionale overzich
ten en na al die moeizame arbeid deed men aanbevelingen die al bij voorbaat lijken te 
hebben vastgestaan: de armenpraktijk moest veel beter worden gehonoreerd, de stichting 
van goed ingerichte ziekenfondsen moest worden gestimuleerd, er moesten vroedvrouwen 
worden aangesteld en waar dit niet mogelijk was moest de rijksoverheid financieel bij
springen." De verslagen van het Staatstoezicht uit de daaropvolgende jaren staan vol met 
voorbeelden van gevraagde en ongevraagde adviezen aan gemeenten in deze richting.'' 
Wanneer er binnen redelijke afstand van een dorp of gemeente met een vacante positie 
een geneeskundige was gevestigd, adviseerden de inspecteurs meestal een vroedvrouw in 
plaats van een geneeskundige te benoemen. De opvatting van de inspectie over wat nog 
een redelijk afstand was, verschilde echter aanzienlijk van die van veel gemeentebesturen. 
Het Staatstoezicht kon de weinige gemeenten die subsidies ontvingen, de wil opleggen, 
maar gemeenten die de salarissen zelf betaalden, handelden naar eigen inzicht. De sala
rissen werden op den duur wel verhoogd, maar de meeste gemeentebesturen besteedden 
hun schaarse middelen liever aan een geneeskundige met volledige bevoegdheid dan aan 
een vroedvrouw. Van reorganisatie van de medische armenzorg of de stichting van zie
kenfondsen kwam al helemaal weinig terecht. 

Inmiddels had het rijk via de Wet op de lijkbezorging (1869) de gemeenten verplicht 
een geneeskundige voor de doodsschouw aan te wijzen, terwijl de Wet op de besmettelijke 
ziekten (1872) gemeenten gebood de mogelijkheid voor pokkenvaccinatie te bieden. De 
daarvoor benodigde geneeskundigen waren niet meer overal aanwezig, maar een specifieke 
subsidieregeling stuitte op verzet van de Tweede Kamer." De rijkssubsidiëring behield 

26. Handelingen 186S/1869, bijlagen 876-878; Staatsblad i86g, nr. So. 
27. Handelingen i8/}/i8/4, bijlagen no. 108; Staatsblad 1874, nr. 45, 
28. Verslag aan den koning van de bevindingen eii haiulelingen van liet geneeskundig staatstoezigi in het jaar 1871 
IVerslag staatstoezicht], 379-380. 
29. Notulen van liet verhandelde in de vergaderingen der inspecteurs voor het Geneeskundig Slaatsloczigt, en rap
porten, door die vergaderingen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken uitgebracht [Notulen Staatstoezicht], 
bijeenkomst 17 september 1872. 
30. Notulen Staatstoezicht, bijeenkomst 17 januari 1866. 
31. Notulen Staatstoezicht, bijeenkomst 5 juli 1870, 5-6; Verzameling van stukken betreffende het Geneeskundig 
Staatstoezigt in Nederland 18-2 |Verzameling stukken Staatstoezicht], nr. 33,194-197. 
32. Zie bijvoorbeeld: Verslag Staatstoezicht jtS/i, 281-282; Verslag Slaalstoezicht 1876, 333-335. 
33. Handelingen 1871/1872, Tweede Kamer 338-343. 
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voorlopig het karakter van een ad hoc regeling die maar weinig gemeenten ten goede 
kwam. 

Voor de critici van de nieuwe wetgeving vormde de onverwacht grote daling van het 
aantal geneeskundigen een welkom argument. Naar aanleiding van de opmerkingen die 
tijdens de begrotingsbehandeling van 1869 in het parlement waren gemaakt, werd de uit
werking van de geneeskundige wetten kritisch in de Geneeskundige Courant besproken. 
De kern van de kritiek was dat het natuurkundig staatsexamen, dat de leerlingen van de 
klinische school moesten afleggen, in vergelijking met de universitaire examens veel te 
zwaar was. De stof waarover werd bevraagd, was veel breder dan voor een toekomstig 
practicus zinvol leek en het gehele examen werd in één keer afgenomen.''' De oplossing die 
werd bepleit, was concentratie van de opleiding aan de universiteiten, maar met verschil
lende examens voor hen die alleen de praktijk in wilden en zij die tevens wetenschappelijke 
belangstelling toonden." Aangezien de zorgen over de resultaten van het natuurkundige 
examen algemeen werden gedeeld, werd het examen op den duur in meerdere sessies 
afgenomen en in 1874 werd besloten het in twee delen te splitsen. 

Toen de besluitvorming rond de Wet op het hoger onderwijs het beslissende stadium 
bereikte, laaide de discussie over de tweede stand opnieuw op. De Utrechtse hoogleraar 
Franciscus C. Donders (1818-1889) was op dat moment voorzitter van de NMG en in de 
jaarrede van 1875 noemde hij de afname van het aantal geneeskundigen zorgwekkend. Hij 
stelde voor om opnieuw twee klassen van geneesheren te creëren: een klasse van artsen 
opgeleid via de HBS en de geneeskundige school, en een klasse van doctores die via gym
nasium en hogeschool hun bevoegdheid behaalden."' Penn reageerde in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde en stelde dat het aantal geneeskundigen nog flink moest 
dalen, wilden er serieuze tekorten ontstaan en wilden alle geneeskundigen van een rede
lijk bestaan worden verzekerd. Indien er in de toekomst toch problemen zouden komen, 
moesten deze niet door de creatie van een tweede geneeskundige stand worden opgelost, 
maar door verbetering van de bestaansmogelijkheden voor geneeskundigen op het plat
teland.-'' Penn werd geestdriftig bijgevallen door voormalig plattelandsheelmeesters en 
praktizerende 'platlandici'.'** 

In de praktijk werd middels de Wet op het hoger onderwijs (1876) en het artsenwetje 
van 1878 een compromis bereikt. Het Amsterdamse Athenaeum werd tot universiteit 
bevorderd, waardoor het onderwijs nu inderdaad volledig academisch was geworden. 
Daar stond tegenover dat de toelatingseisen tot het medisch onderwijs nog verder werden 
afgezwakt dan Donders had bedoeld. De toegang van hen die de vijfjarige HBS hadden 
doorlopen, paste in het algemene beleid voor het hoger onderwijs. Maar de toelating van 
lieden die de driejarige HBS hadden doorlopen of het tot de vijfde klas van het gymnasium 
hadden geschopt, was uitsluitend ingegeven door de wens om het aantal op te leiden art-

34. De redactie van de Geneeskundige Courant heropende de aanval in een serie artikelen onder de titel 'Onze 
geneeskundige wetten en hare werking'. Geneeskundige Courant 2, 9,16, 23 en 30 januari, 6,13, 20 en 27 februari 
1870. 

35. Getieeskundige Courant 23 november 1873. 
36. NTvG ze reeks, 11 II (1875) 237-243. 
37. NTvG ie reeks, 12 I (1876) 165-172. 
38. Geneeskundige Courant 4, 11 en 18 juni 1875; NTvG ze reeks, 11 I (1875) 657-662; G. Dresselhuvs, De regeling 
van het medisch onderwijs ten opzichte van eenige punten in de rede van prof. Donders, geliouden juni 187s praktisch 
toegelicht (Zutphen 1876); NTvG ze reek.s, 13 I (1877) 477-478; A.A. Middelkoop, Het geneeskundig staatstoezicht 
en de geneeskundige stand in Nederland (Amsterdam 1878). 
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sen te vergroten." De Utrechtse hoogleraar Willem Koster (1834-1907) constateerde cynisch 
dat de eenheid van stand ogenschijnlijk was bereikt en wel door het wetenschappelijk 
niveau van de universitaire opleiding te verlagen.''" 

Kosters commentaar was opgenomen in zijn kritische bespreking van een 'Onderzoek 
naar de verspreiding der geneeskundige hulp in Nederland' dat het Staatstoezicht in 1879 
publiceerde.••' De daarin opgenomen conclusies van Penn en Egeling waren uitermate 
geruststellend. Volgens hen waren er in vergelijking met het buitenland nog ruim voldoen
de geneeskundigen en naar verwachting zou dat aantal dankzij de recente maatregelen in 
het medisch onderwijs ook niet veel meer afnemen. De verdeling van de geneeskundige 
hulp kon beter, maar daarvoor had het Staatstoezicht al lang geleden de oplossingen aan
gedragen. 

Het alternatief wordt uitgevoerd 

Behalve Koster reageerde ook de arts Gerardus W. Bruinsma (1840-1914), een vertegenwoor
diger van een jongere generatie, op het rapport van het Staatstoezicht. Hij had kort tevoren 
de resultaten van een soortgelijk onderzoek in de Geneeskundige Courant gepubliceerd.''-
Bruinsma werd niet gehinderd door een verleden dat hem in één van de oude kampen 
plaatste en argumenteerde vrijuit. Enerzijds stelde hij dat sinds de afkondiging van de 
wetten van 1865 het onderwijs was verbeterd en de concurrentiestrijd was beëindigd, 
waardoor het gehalte van de Nederlandse geneeskundigen daadwerkelijk op een hoger 
peil was gebracht. Bovendien was er nog geen sprake van een tekort aan geneeskundige 
hulp, ook al was dat voor de toekomst niet uit te sluiten. Enkele jaren later kon hij op 
basis van de groeiende studentenaantallen echter narekenen dat de maatregelen uit de 
jaren zeventig effectief waren geweest en dat er voldoende geneeskundigen zouden wor
den opgeleid.^' 

Anderzijds zou de nieuwe generatie geneeskundigen zich nooit in bepaalde delen van 
Nederland vestigen en waren de problemen op het platteland volgens Bruinsma veel 
groter dan de inspecteurs suggereerden. In de stedelijke gebieden was het aantal genees
kundigen nauwelijks afgenomen, maar op het platteland van de kustprovincies was dat 
wel gebeurd, waardoor het verschil tussen stad en platteland hier was teruggekeerd. In 
delen van het zuidwesten en Friesland, gebieden die dankzij de plattelandsheelmeester 
voorheen bijzonder veel medici hadden gekend, was nu sprake van serieuze problemen. 
Deze streken sloten aan bij twee veel grotere gebieden in de landprovincies waar weinig 
geneeskundige hulp voorhanden was. Daar kwam nog bij dat de daling van het aantal 
vroedvrouwen weliswaar tot staan was gebracht, maar van toename was nog geen sprake, 
terwijl de vroedvrouwen ook niet bereid waren zich massaal op het platteland te vestigen. 
Deze ontwikkelingen zetten tijdens de jaren tachtig door en dat leidde tot onrust in 

39. Handelingen 1877/1878, bijlagen nr. 179. 
40. De Gids 43 (1879) IV 576-582. 
41. 'Onderzoek naar de verspreiding der geneeskundige hulp in Nederland. Door de vergadering der inspec
teursvoor het Geneeskundig Staatstoezicht', Verzameling stukken Staatstoezicht 1879, nr, 1,1-55. 
42. Het onderzoek van Bruin,sma werd gepubliceerd onder de titel: "De werking der geneeskundige wetten van 
het jaar 1865', Geneeskundige Courant jo maart, 6,13, 20 en 27 april, 4, n , 18 en 25 mei, 1, 8, 15, 22 en 29 juni en 6 
juli 1879; zijn commentaar op het rapport van het Staatstoezicht is te vinden in: Geneeskundige Courant 14 en 21 
september 1879. 
43. NTvG 2e reeks, 19 (1883) 486-492. 
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bredere kring. Het Staatstoezicht zag zich genoodzaakt de zaak serieuzer aan te vatten en 
Wilhelmus P. Ruysch (1847-1920), de nieuwe adjunct-inspecteur voor zuidelijk Nederland, 
bestudeerde het probleem tevens in de verantwoordelijkheid van NMG-gecommitteerde 
voor deze kwestie. Op den duur bleek de politiek bereid voorstellen uit het alternatief van 
de medische oppositie tot uitvoering te brengen. Een eerste stap was de uitbreiding van 
de opleidingscapaciteit van de al in 1861 gestichte Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen 
te Amsterdam en de opening van een nieuwe school te Rotterdam.''-' Ruysch wenste een 
derde school in Limburg, maar zijn collega's waren van mening dat het geen zin had 
meer vroedvrouwen op te leiden, zolang gemeenten niet bereid waren ze aan te stellen."" 
Het was dan ook van groot belang om het subsidie-instrument beter te ontwikkelen. 
Hierdoor zou er niet alleen meer geld voor de aanstelling van geneeskundigen en vroed
vrouwen beschikbaar komen, maar tevens zou het Staatstoezicht meer vat op de gemeenten 
en daarmee op de vestiging van vroedvrouwen krijgen. In 1884 werd Ruysch tot referendaris 
van de afdeling Medische PoHtie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken benoemd en 
in die hoedanigheid bereidde hij onder meer nieuwe geneeskundige wetgeving en een 
subsidieregeling voor. De wetsvoorstellen inzake het Geneeskundig Staatstoezicht kwamen 
niet verder dan de onderzoekscommissies van de Tweede Kamer, maar de subsidieregeling 
haalde de eindstreep wel. 

Dwang wilde de regering niet toepassen en gemeenten konden alleen subsidie krijgen 
indien zowel de provincie als de betreffende gemeente bereid waren een gelijk bedrag op 
tafel te leggen. Het subsidie was vastgesteld op maximaal ƒ 300 voor een geneeskundige en 
ƒ 150 voor een vroedvrouw, zodat het salaris op minimaal ƒ 900 en ƒ 450 zou uitkomen. 
Het was gemeenten natuurlijk niet verboden een hoger salaris te bieden. Bovendien lag 
het voor de hand dat het Ministerie van Oorlog de betreffende practicus tevens als reserve
officier van gezondheid benoemde, hetgeen opnieuw ƒ 400 zou opleveren. Voorlopig was 
ƒ 6000 op de begroting van Binnenlandse Zaken uitgetrokken voor maximaal tien artsen 
en een twintigtal vroedvrouwen.-''' 

Dergelijke uitbreiding van staatsbemoeienis kon op een kritisch onthaal van conser-
vatief-liberalen als Aeneas baron Mackay (1838-1909) en confessionele politici als Hermanns 
J.A.M. Schaepman (1844-1903) rekenen. Nu ging het voorstel vergezeld van een kaart 
waarop de verspreiding van geneeskundigen, vroedvrouwen en ziekenhuisvoorzieningen 
over Nederland was afgebeeld (zie afbeelding 2). Volgens de minister bleek uit de kaart dat 
het aantal plaatsen met een tekort aan geneeskundige hulp niet groot was. De subsidierege
ling zou daarom beperkt van omvang blijven en wat hem betreft zou de maatregel ook 
van beperkte duur zijn. Een deel van de kamerleden deelde dit optimistische standpunt 
niet en schatte het probleem veel groter in. Zij beschouwden de subsidieregeling als een 
begin dat ongetwijfeld een vervolg zou krijgen.''' De regeling werd goedgekeurd en al 
direct na invoering bleek dat de minister de problematiek misschien toch had onder
schat. Ondanks het feit dat de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht nog 
niet van plan waren subsidies toe te kennen, en dat niet alle gemeenten die in principe 
voor subsidie in aanmerking kwamen meewerkten, werden er in 1888 al subsidies voor 
vijftien artsen en negen vroedvrouwen toegekend.''** 

44. Van Lieburg en Marland (n. 7), 'Midwife regulation', 307. 
45. Notulen Staatstoezicht 1883, 52-53. 
46. Handelingen 1886/1887, Staatsbegroting hoofdstuk V nrs. 11 en 12. 
47. Handelingen 1886/1887, Tweede Kamer 434-441, Eerste Kamer 167-169. 
48. Verslag Staatstoezicht 1888, 319-320. 
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;>;:' 
• Tot 1500 inwoners per geneeskundige 
H 1-500 tot 3500 inwoners per geneeskundige 
n .5500 of meer inwoners per geneeskimdige 
• geen geneeskundigen 

Afbeelding 2 (linkerpagina): Geneeskundige hulp in Nederland in 1S86 [Reproductie .Algemeen Riik.sarehief, 
4 EKR, inv.nrs. 16-1 en 16-2]; aflieelding 3 (boven): Aantal inwoners per geneeskundige in de Nederlandse 
gemeenten in 1886 [Bron: Handelingen 1886/1SS7, Staatsbegroting V nr. 14]. 
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Indien het de bedoeling was dat de kaart uitsluitsel bood, dan kwam daar niet veel van 
terecht. De kaart was onduidelijk en bood geen inzicht in de verhouding tussen het aantal 
geneeskundigen en de bevolkingsomvang in de verschillende gemeenten. Had het dat 
inzicht wel geboden, dan hadden de voorstanders van verdergaande maatregelen waar
schijnlijk sterker gestaan. Wanneer we no jaar na dato alsnog een dergelijke kaart tekenen, 
dan blijkt mijns inziens dat de analyse van Bruinsma de situatie het meest recht deed (zie 
afbeelding 3). Er waren ruwrweg twee aaneengesloten probleemgebieden: een noordelijk 
gebied dat liep van de grensstreek tussen Friesland en Groningen, via Drenthe en Over
ijssel naar de Achterhoek; en een zuidelijk gebied dat liep van delen van Zeeland, via 
Brabant naar Limburg. In deze gebieden waren zeer veel gemeenten zonder (wit 
gekleurd) of met weinig (lichtgrijs) geneeskundigen waarvan de bevolking ook geen hulp 
uit nabijgelegen gemeenten met voldoende (donkergrijs) of een overvloed aan geneeskun
digen (zwart) had te verwachten. Daarnaast waren er in de overige delen van Nederland 
ook nog wel gemeenten te vinden waar geen geneeskundige was gevestigd en waar de 
dichtstbijzijnde hulp in geval van acute problemen ongemakkelijk ver was verwijderd. De 
evaluatie van de maatregelen viel aan het begin van de jaren negentig dan ook niet 
onverdeeld gunstig uit. Dat oordeel werd echter niet alleen ingegeven door de feitelijke 
situatie. Achter de gewijzigde inschatting van de problematiek staken tevens sociaal-poli
tieke veranderingen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg die op den duur de hele 
probleemdefinitie zouden veranderen. 

Een nieuwe probleemdefinitie 

Het feit dat het alternatief van de medische oppositie gedurende de jaren tachtig werd 
uitgevoerd, was een uiting van beginnende politieke veranderingen. Met name in liberale 
kring werd heftig gediscussieerd over de vraag of de overheid middels sociale maatregelen 
niet verder in het maatschappelijk leven moest ingrijpen. In dit klimaat ging een aantal 
geneeskundigen op zoek naar nieuwe wegen. Ruysch werd de belangrijkste woordvoerder 
van een nieuwe generatie sociaal-geneeskundigen, maar zijn radicalere collega's Bruinsma 
en Jurriaan Menno Huizinga (1850-1913), die in 1890 als inspecteur bij het Staatstoezicht 
werd benoemd, toonden de meeste belangstelling voor organisatorische vraagstukken. 
Ze waren actief in het Staatstoezicht en de NMG, maar ook in nieuwe sociaal-medische 
organisaties als het Congres voor Openbare Gezondheidsregehng. In de jaren negentig 
vonden ze politiek onderdak bij de links-liberalen, zoals hun voorgangers in Thorbeckes 
liberalisme een leidraad hadden gevonden. 

Aan het begin van de jaren negentig werd onder leiding van de nieuwe generatie sociaal
geneeskundigen opnieuvs' onderzoek naar de medische zorg in Nederland verricht. Dat leek 
niet overbodig. Ondanks de snelle toename van het aantal geneeskundigen werden er tien 
jaar na invoering van de subsidieregeling al rijkssubsidies ten behoeve van 27 geneeskun
digen en 33 vroedvrouwen verstrekt."" Kennelijk was het probleem toch groter en vooral 
hardnekkiger dan eerst was aangenomen en de conclusies van de onderzoeken waren 
aanzienlijk negatiever dan voorheen. De meeste subsidies voor geneeskundigen waren 
gebruikt om de betreffende practicus voor een gemeente te behouden en de regeling leidde 
nauwelijks tot vestiging van artsen op nieuwe plaatsen. In het geval van de vroedvrouwen 

49. Verslag Staatstoezicht 1897,135-137. 
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ARTS. 
De Gemeente N^eTeen, 

Drente, ruim 1600 inwoners, 
vraagt een ARTS tegen een 

salaris van SOO g u l d e n , VRIJE WONING, 
en Geneeskundige behandeling der (weinige) 
armen te^ea nader overeen Ie komen voor
waarden. Brieven te richten aan 't Gemeeute-
bestuur van Ifi^eveen, 

Gevraagd een Arts. 
• lawii'Sl V<>or <̂e gemeenten Hees-
tm ti^ Wtjk en Dinther , mei eene 
bevolking van pim. 2800 inwoners, wordt 
GEVRAAGD een ARTS, opeenejanrwedde 
van f 1000 , plus f 6U0 Uijks- en Provinciale 
iĵ jdragen. De gemeenten zjjn byna aan elkaar 
gesloten, en zeer gunstig en landelijk gele
gen, met veel communicatie langs den tram 
'i Boach-Uslmovd. 

Nadere informatien kunnen gevraagd wor
den bij den BURGEMEESTER van lleesw^k 
of flinker. 

GEVRAAGD te Wemel-
dinge (Zeeland), met SCKX) in

woners, een 

Geneesheer of Arts, 
op eene jaarwedde van f 800 , mei gebruik 
van NIEUWE WONING, waarvoor moei ge
daan worden alle gemeentediensten, benevens 
de praktijk der armen met bytevering van 
geneesmiddelen. Informatien franco BUHGE-
IIEESTER aldaar. 

Hel GEMEENTEBESTUUR 
van Appeltern roept op sol-

Ucilanten nau de BETREKKING van 

Seneesüeer, 
onder genot van een flink HEERENHÜIS, 
gebouwd en bewoond door wijlen den vori-
gen Titularis, mei TUIN en FRUITGEWAS 
en een jaarwedde van f lOOO , waarvan 
f 4 0 0 uit de gemeente*, f 3 0 0 uit's rjjks-
en f 3 0 0 uit de provinciale kas, (erwyl de 
Titularis bij voldoening aan do eischen gesteld 
by bet Eooinkluk besluit van 18 Juli 1885 
No. 68, aangevuld by dat van 7 April 1886 
No. 11, by voorkeur in aanmerkioK kan komen 
ter benoeming van reaerve-Omoler v a a 
Qesondheid der landmaoAti — voor 
welk een en ander de Ijenoemde slechts ver
plicht is tol het verrichten der VACtaNATIÉN, 
DOODSCHODW en bij onvermogenden der 
VBRLOSKUNDE. 

Tot toelichting diene, dat de gemeente be
staat uit 4 Dorpen (waarvan de standplaats, 
Maaabommel , iu het midden is gelegen 
en door flinke grintwegen mei de andere Dor
pen is verboQde^, ongeveer 300U iow. lelt, 
groolendeels R, C., en dat in de aangren-
sende gemeenten BaUnbwy ̂  Soresen en 
Dreumel, Eoomede in de legenovergelegen 
Dorpen O^en en Macharert geen Genees-, 
noch Heel-, noch Verloskundige is gevestigd. 

Stukken vóór 16 Juli 181)4 in la Eenden 
aan en zich te vervoegen by den BURGE
MEESTER te Appeltern. 

mf^Oê^ Te Eibergsn (Gelderland), 
^SIFjp - wordteeneVBU£UVHOCW 
GEVRAAGD, op eene jaarwedde van f 8 6 0 . 

Sollicitaliêo franco te zenden aan den BUR
GEMEESTER vddr 6 Juli 18M. 

,vv^<< \̂̂ \\\\\\̂ \\̂ \̂ t̂t\,\|,lll;l.»w//////,i(̂ iiiJi«S^%^ 

lag dat gunstiger, maar het Staatstoezicht wist in 
1894 nog tientallen gemeenten te noemen v^aar 
een vroedvrouw zou moeten worden geplaatst.'" 
Een KMG-commissie concludeerde in 1896 dat er 
in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gel
derland geen problemen waren, in delen van de 
noordelijke provincies daarentegen wel, terwijl de 
zuidelijke provincies 'treurige toestanden te aan
schouwen' gaven.5' 

Het NMG-rapport bood een overzicht van alle 
middelen die ooit ter leniging van het probleem 
waren bedacht.'^ Het standsonderscheid was lange 
tijd een stokpaardje van de tegenstanders van de 
wetgeving van 1865 geweest, maar het idee lag ken
nelijk dusdanig voor de hand dat het telkens weer 
opdook. Nog in 1891 wilde de minister weten hoe 
de N.MG hierover dacht, waardoor het hoofdbestuur 
van de beroepsvereniging zich genoodzaakt zag een 
negatieve uitspraak aan de algemene vergadering te 
ontlokken.'' Ook de maatregelen die samen het 
alternatief van de medische oppositie vormden, 
werden besproken. De gemeentesalarissen waren 
inmiddels fors opgetrokken en in sommige ge
meenten waren fraaie doktershuizen gebouwd in 
de hoop een geneeskundige te lokken (zie afbeel
ding 4). Ondanks het toenemende aantal artsen 
waren die pogingen echter lang niet altijd succesvol 
en de rapporteurs concludeerden dat het alterna
tief niet toereikend was. Er zouden altijd plaatsen 
blijven waar artsen zich niet vrijwillig wensten te 
vestigen, zodat de nieuwe generatie sociaal-genees
kundigen daarom voor verdergaand staatsingrijpen 
pleitte. 

Ruysch en Bruinsma waren al in de jaren tachtig 
van mening geweest dat de rijksoverheid gemeenten 
zo nodig moest dwingen personeel aan te stellen 
en staatsgeneeskundigen diende te stationeren op 
plaatsen waar zich geen geneeskundige vrijwillig 

Links; afbeelding 4. Advertenties uit de Geneeskundige Courant 

(24 juni 1894). 

50. Notulen Staatstoezicht 1894,170-191. 
51. NTvG ze reeks, 32 I (1896) 1004,1036. 
52. NTvG ze reek,s, 32 I (1896) 1022-1023,1034-1036. 
53. NTvG ze reeks, 27 II (1891) 189-191. 
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wenste te vestigen.'"* De NMG-commissies uit de jaren negentig namen deze voorstellen 
behoedzaam over," maar binnen de regering, het Staatstoezicht of de algemene ledenver
gadering van de NMG kreeg men voor dergelijke ideeën weinig handen op elkaar. Van de 
weeromstuit schilderde Bruinsma, als lid van de Staatscommissie voor den Landbouw, 
aan het begin van de twintigste eeuw een inktzwart beeld van de geneeskundige zorg op 
het platteland en verbond hieraan conclusies die zelfs het Congres voor Openbare 
Gezondheidsregehng niet wilde overnemen.'''' Uiteindelijk zouden in 1912 enkele artikelen 
betreffende de medische armenzorg in de Armenwet worden opgenomen, die volledig op 
de problemen van het platteland waren toegesneden. De artikelen 34-37 hadden betrek
king op de rechtspositie van het medisch personeel, terwijl artikel 33 de gemeenten ver
antwoordelijk stelde voor de aanwezigheid van voldoende geneeskundige hulp binnen de 
gemeentegrenzen.'^ Het was aan het Staatstoezicht vast te stellen wat als voldoende diende 
te worden beschouwd, maar tot ingrepen zou het zelden komen. Het probleem werd 
dankzij het snel toenemende aantal artsen kleiner, maar verdween pas door de ontwikke
ling van collectieve arrangementen en van transport- en communicatiemiddelen die in 
de negentiende eeuw nog utopisch waren. 

Tegen die tijd was de probleemdefinitie radicaal veranderd. Bruinsma schreef al in de 
jaren negentig in het Sociaal Weekblad dat de verspreiding van geneeskundig personeel 
een beperkt probleem vs'as in vergelijking met het feit dat overal in Nederland de toeganke
lijkheid van de aanwezige hulp voor het grootste deel van de bevolking om financiële 
redenen beperkt was.'* Het Staatstoezicht zou nooit veel belangstelling voor het probleem 
van de financiële toegankelijkheid aan de dag leggen, maar de NMG des te meer. De 
beroepsvereniging breidde haar onderzoeken uit naar de medische armenzorg in de ste
den en naar de ontwikkelingen in het ziekenfondswezen." Van nog groter belang was de 
ontwikkeling van nieuwe vormen van medische zorg, zoals het moderne ziekenhuis, de 
diverse specialismen, wijkverpleging, zuigelingenzorg, schoolgeneeskundige zorg, tuber
culosebestrijding en wat al niet. De verspreiding en toegankelijkheid van de zorg van 
individuele geneeskundigen vormden weer een eenvoudig vraagstuk in vergelijking met 
de verspreiding en toegankelijkheid van dergelijke kostbare voorzieningen. De combinatie 
van het toenemende belang dat aan de toegankelijkheid werd gehecht en de ontwikkeling 
van dure zorg, tilde het vraagstuk van de beschikbaarheid van medische zorg naar een 
niveau dat alleen met collectieve maatregelen was op te lossen. Gemeenten reorganiseerden 
hun medische diensten, de ziekenfondsen groeiden snel, en in 1904 publiceerde de rege
ring het eerste voorstel voor een regeling van het ziekenfondswezen. Dat voorstel sloot 
geenszins aan bij de eisen die de NMG daaraan stelde. De activiteiten die de beroepsver-

54. NTvG ze reeks, 20 (1884) 441-447; NTvG ze reeks, 22 (1886) 91-92; G.W. Bruinsma, 'Geneeskundige hulp, 
behoefte voor het volk'. Vragen des Tijds 12 I (1886) 119-138. 
55. NTvG ze reeks, 33 I (1897) 713. 
56. Staatseomniissie voor den Landbouw, Rapporten en voorstellen betreffende de oeconomischen toestand der 
landarbeiders in Nederland {Den Haag 1909) 86-87; Tijdschrijt voor Sociale Hygiëne 10 (1908) 375-383. 
57. I.R. Snoeek Henkemans, De Armenwet in de praktijk (Haarlem 1912) 66-67. 
58. Sociaal Weekblad 6 {1892) 241-243; Sociaal Weekblad 10 (1896) 281-283; Sociaal Weekblad u (1897) 381-382. 
59. NTvG ze reeks, 33 I (1897) 15-22, 248-256, 375-382, 414-419, 526-531, 633-639, 818-826, 908-921, 950-953; NTvG 
ie reeks, 33 II (1897) 421-423, 880-889; NTvG ze reeks, 34 1 (1898) 742-745. NMG, Rapport omtrent den toestand 
der ziekenfondsen in Nederland (Amsterdam 1908) nvee delen. 
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eniging op het vlak van de collectieve voorzieningen ontplooide, moeten dan ook vooral 
worden bezien in het kader van een hernieuwde oriëntatie op de beroepsbelangen.'"' 

Conclusies 

De beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerd medisch personeel was de 
belangrijkste reden waarom de overheid de mogelijkheid tot geneeskundig onderwijs 
opende en tot wettelijke regulering van de beroepsuitoefening overging. In deze zin was de 
geneeskundige staatsregeling van 1818 uitermate succesvol. Er werden genoeg geneeskundi
gen gevormd en dankzij de plattelandsheelmeester verspreidden ze zich ook in voldoende 
mate over het land. Wat betreft het aantal geneeskundigen was de regeling volgens de critici 
misschien zelfs te succesvol, maar de voornaamste redenen die zij voor een vernieuwing 
aanvoerden, waren van inhoudelijke aard. De belangrijkste eisen die daaruit volgden, de 
eenheid van bevoegdheid en de eenheid van stand, maakten de handhaving van de plat
telandsheelmeester echter moeilijk, zodat de medische oppositie een nieuw antwoord op 
het vraagstuk van de beschikbaarheid van geneeskundige hulp diende te formuleren. 

Dat antwoord was tweeledig. Enerzijds benadrukten de critici de medische overbevol
king en probeerden zo het probleem te bagatelliseren. Geheel overtuigend was dit niet, 
aangezien grote aantallen academisch opgeleide geneeskundigen geen garantie boden 
voor een afdoende verspreiding van geneeskundige hulp. De tactiek bleek succesvol in die 
zin dat het vraagstuk van de beschikbaarheid van geneeskundige zorg slechts een beperkte 
rol in de openbare discussies rond de wetswijziging speelde. Bovendien hielden de verte
genwoordigers van de medische oppositie in de hoedanigheid van inspecteurs van het 
Geneeskundig Staatstoezicht nog lang vast aan hun optimistische visie op de verspreiding 
van geneeskundige hulp in Nederland. Desondanks trok de snelle daling van het aantal 
geneeskundigen en vooral de gebrekkige spreiding van de practici in de jaren zeventig en 
tachtig aller aandacht, met grote gevolgen voor de inhoud van de Wet op het hoger 
onderwijs en de ontwikkeling van het geneeskundig beroep in Nederland. 

Anderzijds werd een alternatief voor de geneeskundige verzorging van het platteland 
ontwikkeld. In de eerste plaats moesten de inkomsten van de plattelandsgeneeskundigen 
worden verhoogd, met name door verbetering van de gemeentesalarissen en de ontwik
keling van ziekenfondsen. In de tweede plaats moesten de plattelandsgeneeskundigen 
worden ontlast, met name door de aanstelling van vroedvrouwen. Zowel de gemeente
lijke overheden als de rijksoverheid bleken aanvankelijk niet bereid het alternatief uit te 
voeren. Dat veranderde pas in de jaren tachtig toen het dieptepunt van het tekort aan 
geneeskundigen samenviel met beginnende politieke veranderingen. Het alternatief bleek 
echter niet afdoende en was ook niet opgewassen tegen nieuwe vraagstukken die juist 
dankzij de sociaal-politieke veranderingen en dankzij allerlei vernieuwingen in de ge
zondheidszorg ontstonden. Aan het einde van de negentiende eeuw stond het vraagstuk 
van de beschikbaarheid van medische zorg niet meer in het teken van de verspreiding 
van individuele beroepsbeoefenaren, maar van de verspreiding èn toegankelijkheid van 
kostbare instellingen. 

Desondanks heeft het alternatief belangrijke sporen nagelaten. In feite introduceerde het 
de collectivisering als leidraad voor de oplossing van het probleem van de beschikbaarheid 

60. H. van der Velden, 'The Dutch health services before compulsory heahh insurance, 1900-1941', Social History of 
Medicine g (1996) 55. 

227 



28 Henk van der Velden 

van medische zorg. Voorheen lag de verantwoordelijkheid vooral bij de patiënt en bij de 
geneeskundige, die geacht werd voor de behandeling van minder draagkrachtigen ook met 
een lager honorarium genoegen te nemen. De medische oppositie was niet alleen van 
mening dat een ieder recht had op gelijke zorg, maar ook dat de geneeskundige voor de 
behandeling van een ieder recht had op een gelijke beloning, en dat was alleen via collec
tivisering te bereiken. Deze notie werd nog aarzelend uitgewerkt, en het zou tot de eeuw
wisseling duren voor het in bredere kring werd aanvaard en nog langer voor het in praktijk 
werd gebracht. Maar de balans tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid 
was in het alternatief principieel verschoven. Daarnaast was de vroedvrouw een onmisbaar 
element van het alternatief. In plaats van een verguisde concurrente werd ze een gewaar
deerde bondgenote van de academisch gevormde geneeskundigen in de strijd tegen de 
idee van een tweede geneeskundige stand. Toen het aantal geneeskundigen aan het einde 
van de negentiende eeuw weer begon te groeien, werkte de visie op de taakverdeling 
tussen verloskundige en geneeskundige door. Niet dat het groeiende aantal volledig 
bevoegde artsen de vroedvrouwen geen concurrentie aandeed, maar practici die het te 
bont maakten, werden door het Staatstoezicht en de NMG op de vingers getikt. Waar veel 
buitenlandse beroepsverenigingen met groot enthousiasme en vaak met succes probeerden 
de vroedvrouw uit de verloskundige markt te werken, bevestigde de NMG aan het begin 
van de twintigste eeuw de onderlinge verhoudingen, waarin zowel voor de arts als voor de 
vroedvrouw plaats was ingeruimd.''' De tijdelijke terugval van het aantal geneeskundigen 
in de tweede helft van de negentiende eeuw en de positie die de vroedvrouw in het alter
natief van de medische oppositie innam, hebben mijns inziens een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de overleving van de verloskundige in Nederland. 

SUMMARY 

Abundance and shortage. The distribution of medical assistance in the Netherlands during 
the nineteenth century 
Besides the usual divisions among medical men the nineteenth century Dutch medical 
laws also recognised a separate class of 'rural practitioners'. These plattelandsheelmeesters 
were licensed to practice all types of medicine yet only in rural areas. During the i86os 
and 1870S all medical men were integrated into one class of academically trained general 
practitioners. The combination of the number of medical practitioners dropping rapidly 
for a while and the plattelandsheelmeester becoming obsolete drained some rural areas of 
medical assistance. Acting on the advice of the medical profession the government 
attempted to solve this problem by training more midwives and by granting subsidies to 
municipalities in order to enable them to raise the salaries of medical officers. These 
measures made a difference but the problem would really be solved during the twentieth 
century as the number of practitioners rose again and means of communication and 
collective arrangements were developed which were beyond the wildest dreams of most 
nineteenth-century citizens. In the mean time, however, the midwife had become an ally 
of the Dutch medical profession and collectivisation had been suggested as the main 
vehicle of solving problems concerning access to health care, both with lasting effects. 

61. H. Marland, 'Questions of competence; the midwife debate in the Netherlands in the early twentieth century', 
Medical History ji) (1995) 317-325. 
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Tabel 1. Geneeskundige bevoegdheden in Nederland (zonder Limburg), 1818-1854 

1818 1828 1834 1844 1854 

Doctor in de geneeskunde 
index 

Doctor in de heelkunde 

Doctor in de verloskunde 

Stedelijk heelmeester 

Plattelandsheelmeester 
index 

Vroedmeester 

Vroedvrouw 
index 

index bevolking 

Bronnen; 1818 en 1828: D.j.A. Arntzenius, 'Statistieke opgaven omtrent de geneeskundige bevolking van Neder
land', Bijdragen tot geneeskundige staatsregeUng, Deel III (Amsterdam 1845) 60; 1834,1844 en 1854: 'Geneeskundige 
staatsregeling I', Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen 5 (1855) 483. 

Tabel 2; Inwoners per geneeskundige en inwoners per vroedvrouw in de Nederlandse provin
cies, 1842-1899 

1842 1851 1865 1869 1879 1889 1899 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

Nederland 

Bronnen: 1842,1851 en 1865: G.W. Bruinsma, 'De werking der geneeskundige wetten van het jaar 1865 III en IV', 
Geneeskundige Courant 13 april 1879 en 20 april 1879; 1869, 1879, 1889 en 1899: Verslag aan den koning van de 
bevindingen en handelingen van het geneeskundig staatstoezigt in het jaar... 

1452 

2066 

1225 

4953 

1479 

4530 

2017 

4393 

1729 

2930 

1170 

3922 

912 

2111 

1006 

3628 

934 

4324 

1590 

6007 

2623 

2138 

1265 

3207 

1293 

2275 

1335 

6499 

1601 

5948 

2080 

4702 

1625 

2941 

1115 

5150 

957 

2633 

970 

4105 

1007 

4851 

1536 
8257 

3161 

2014 

1228 

3535 

1546 

3866 

1467 

8757 

1858 

7431 

2040 

6116 

1954 

3925 

1393 
6645 

1102 

3004 

1196 

5422 

1055 

5872 

1809 

8469 

4121 

2204 

1488 

4579 

1543 

3314 

146a 

7309 

2201 

7042 

2310 

6866 

1949 

4 0 0 6 

1345 
5105 

1280 

3039 

1256 

5735 

1184 

6342 

1967 

11591 

4145 
2697 

1573 
4710 

1783 

4085 

2142 

9996 

3495 

4952 

2916 

6686 

2652 

5245 

1652 

6610 

1704 

3417 

1630 

6641 

1925 

8202 

2744 
12276 

5840 

3574 

2093 

5527 

2332 
4786 

2347 

8389 

4216 

5941 

3693 

6715 

2574 

4973 

1857 
6906 

1929 

4168 

1978 

6167 

2460 

6226 

3467 

8 7 8 -

6089 

3934 

2414 

5597 

2187 

5256 

2379 

8954 

2606 

5305 

2924 

6289 

2332 

5014 

1620 

7383 

1944 
4632 

1822 

6577 

2403 

5407 

3277 
8654 

5528 

5035 

2234 

5893 
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Tabel 3. Heelmeesters per doctor (tweede stand I eerste stand) in de stedelijke en plattelands
gebieden van de Nederlandse provincies in 1864 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

Gehele 
provincie 

0,49 

1,43 

0,64 

0,87 

1,25 

1,21 

1,48 

1.73 

3,2 

1,37 

0,67 

Steden 

0,18 

0.36 

0,14 

0,38 

0,42 

0,38 

0,68 

0,71 

0.57 

0,52 

0* 

Platteland 

0,58 

2,05 

0,77 

1.17 

1,53 

2,75 

4,57 

4,12 

5,95 

1,59 

0,96 

' In de Limburgse steden waren in 1864 geen heelmeesters gevestigd. 
Bron: L.I. Egeling, 'De geneeskundige bevolking van Nederland', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde ze 
reeks, 2 (1866) 310-313. 
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