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HET BEVOLKINGSONDERZOEK OP 
TUBERCULOSE: EEN VIRUS TOT 
MAATSCHAPPELIJK DEBAT? 
M. DIJKSTRA EN F.J. MEIJMAN* 

De bestrijding van tuberculose in Nederland is reeds vanaf de negentiende eeuw, voor 
zowel overheid als medische stand, een onderwerp van zorg. Hoewel de ziekte gedurende 
enige decennia hier te lande een definitieve aftocht leek te hebben gemaakt, is er sprake 
van een wederopleving vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw. 

In het begin van de twintigste eeuw leidt de grote sterfte als gevolg van tuberculose tot 
een steeds verdergaande organisatie van de strijd ertegen. Vanaf de jaren dertig wordt de 
strategie van preventieve zorg, meestentijds gebaseerd op sociaal-hygiënische grondslag, 
aangevuld met de eerste aanzetten tot vroege opsporing van infectiegevallen door middel 
van screening. Aanvankelijk is er sprake van gericht onderzoek op bedrijfsniveau. Na de 
Tweede Wereldoorlog resulteert de ontwikkeling van deze nieuwe aanpak in toenemend on
gericht onderzoek, waarvoor ter waarborg van continuïteit en zorgvuldigheid op organisa
torisch niveau de Wet op het Bevolkingsonderzoek tot stand komt. Het is deze wetgeving 
die in dit artikel als draaipunt zal worden gebruikt. 

De medische wetenschap onderzoekt niet slechts de mogelijkheden tot herstel of 
beheersing van defecten maar is tevens gericht op kennisverwerving ten behoeve van pre
ventief medisch handelen. De ontwikkeling van collectieve opsporingsmethodes vormt 
hiervan een uitvloeisel. 

Zodra de wens tot operationalisatie van deze opsporingsmethodes is ontstaan en de 
aard van de preventie uitnodigt tot toepassing op samenlevingsniveau, kunnen artsen en 
politici elkaar ontmoeten. Waar artsen kennis en methode aanreiken, zijn het de politici 
die zonodig een wettelijke basis verschaffen. 

In het algemeen mag er vanuit worden gegaan dat de motivatie van de overheid om te 
komen tot algemene maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg gelegen is in het 
bevorderen van de volksgezondheid. Daarnaast kunnen ethische, economische en/of 
sociaal-politieke afw^egingen bij regelgeving meespelen. Het initiatief om te komen tot 
preventief ingrijpen kan bij verschillende actoren liggen. De kans van slagen wordt echter 
in belangrijke mate bepaald door de positie van de initiator in het machtsspectrum van 
de besluitvorming. 

Hieronder is weergegeven welke gang een dergelijk initiatief gaat en welke actoren 
actief zijn. Het schema is een integratiemodel dat in de politieke wetenschappen is ont
wikkeld en is hier met name bedoeld als leidraad om de structurele samenhang tussen 
politiek, pers en maatschappelijke actoren te verduidelijken.' 

Het publieke debat, hier in brede zin opgevat als de openbare uitwisseling van opvat
tingen met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk, kan plaatsvinden in nagenoeg 

'Afdeling Metamedica, sectie Biomedische Wetenscliapsvoorlichtiiig en -journalistiek en de geschiedenis daar
van, VU Medisch Centrum, Van der Boechhorststraat 7,1081 BT Amsterdam, murl<d@hotmail.com. 

1 Ontleend aan: J.W. van Deth en J.C.P.M. Vis ed., Actuele politieke problemen (Amsterdam 1994) m.n. 24. 

241 

mailto:d@hotmail.com


6o M. Dijkstra en F.J. Meijman 

belangrijke actoren 

politieke partijen 

burgers, actiegroepen, 
massamedia 

parlament en kabinet 
ministers, ambtenaren 
en belangengroepen 

omgeving 

invoer 

barrière 1 

politieke 

wensen wensen 

steun 

eisen eisen en 

verlangens verlangens 

(h)erkennen 
van problemen 

barrière 2 barrière 3 

afwegen ' '»^'"«-

CONVERSIE '°""'"^ 

barrière 4 

politieke 
besiuiten wetten 

en 
maatregeien 

uitvoering 

omgeving 

uitvoer 

alle fasen van het proces van politieke besluitvorming. De uitvoerfase vormt hierop een 
uitzondering omdat het gaat om de feitelijke uitvoering van maatregelen. Kanttekenin
gen die in de samenleving geplaatst worden bij de uitvoering vinden we terug in de fase 
van terugkoppeling. Elke fase in het besluitvormingsproces kent tijdens het publieke 
debat zijn eigen actoren. 

In dit schema zijn de massamedia als actor opgenomen in de invoerfase. Dit verwijst 
naar de agenderende en opiniërende functie van die media. Uiteraard is hun rol hierna niet 
uitgespeeld. Ook in de fasen van conversie en uitvoer blijven zij (meestal) actief De rol die 
de massamedia vervullen in het besluitvormingsproces kan volgens de bestaande literatuur 
worden samengevat in termen van een aantal functies, te weten: de informatiefunctie, de 
opiniëringsfunctie, de expressiefunctie (spreekbuisfunctie) en de kritiekfunctie (waar
binnen de commentaarfunctie, de onderzoeksfunctie en de controlefunctie).- Overigens 
geldt dat de verschillende functies niet altijd strikt te scheiden zijn. 

De mate waarin de algemene maatregelen reacties in de samenleving los kunnen 
maken, wordt bepaald door verschillende factoren. Enerzijds lijken de strekking van de 
algemene maatregel en de mate van indringendheid op de burger de meest voor de hand 
liggende elementen die maatschappelijke beweging veroorzaken. Anderzijds speelt het 
gevoel van legitimiteit bij burgers ten aanzien van de maatregel een grote rol. Motivaties 
oin de legitimiteit te wegen kunnen onder andere van economische (nut versus kosten), 
rationele (nut versus inspanning) en emotionele (veiligheids- en/of privacy-ervaring) 
aard zijn. Deze motieven behelzen, binnen de hierboven geschetste context, onder meer 
de publieke afweging of de opgelegde maatregel een positieve bijdrage levert aan het 
gezondheidsideaal of juist mogelijk een (relatief) gevaar daarvoor oplevert. 

Toepassingen van preventieve aard kunnen bijkomende medisch-biologische effecten 
opleveren. Bij het bevolkingsonderzoek op tuberculose kunnen bijvoorbeeld nadelige 
gevolgen van röntgenonderzoek optreden. Deze neveneffecten kunnen angst voor ge-

2 Vgl. ].]. van Cuilenborg, Comiuunicatiewetenschap (Muiderberg 1992) 318-322 of O. Scholten, 'Massamedia 
en politiek' in: I.W. van Delh ed.. Burger en politiek (Amsterdam 1994) 93-110. De kritiekfunctie is in popu
laire zin beter bekend als do waakhondfunctie. 
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zondheidsrisico's teweeg brengen. Ook is het mogelijk dat preventieve toepassingen juist 
een gevoel van veiligheid kweken. Een recent voorbeeld hiervan is de grote vraag naar vacci
natie naar aanleiding van frequente besmettingsgevallen met de meningokokken-bacterie in 
2001, een kwestie die zich mocht verheugen in een grote belangstelling van de media. 

In het licht van de hierboven gemaakte opmerkingen is het opportuun om uit te gaan 
van de hypothese dat er een publiek debat moet zijn geweest rondom het bevolkingson
derzoek op tuberculose en dat de media daarin een aantoonbare rol hebben gespeeld. Als 
de in deze inleiding gestelde samenhang tussen politiek, wetenschap en media enerzijds 
en de hierboven geschetste voedingselementen voor een publiek debat anderzijds met 
elkaar verbonden worden, kan worden gekozen voor de volgende hoofdvraag: hoe is het 
publieke debat over de invoering, uitvoering en continuering van de Wet Bevolkings
onderzoek op tuberculose in Nederland verlopen en welke rol hebben de publieksmedia 
hierin gespeeld? 

Methode 
Omdat de casus van de Wet Bevolkingsonderzoek op tuberculose gedefinieerd is binnen 
het kader van het hierboven geschetste proces van politieke besluitvorming, zijn de 
bronnen die voor deze studie zijn geraadpleegd beperkt gebleven tot de algemeen-toeganke
lijke publieke bijdragen. In concreto houdt dit in dat stukken van de Staten Generaal, de 
geschreven pers en wetenschappelijke medische tijdschriften die vrij toegankelijk zijn aan 
een nader onderzoek zijn onderworpen. 

De eerstgenoemde categorie stukken behoeft geen verdere explicatie. De tweede bestaat 
uit een brede selectie van landelijk bekende dagbladen en periodieken van diverse politieke 
signatuur. De derde betreft artikelen uit het Tijdschrift mor Sociale Geneeskunde (TvSG) 
en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). We moeten ons er bewust van 
zijn dat de bijdragen in de onderzochte vakliteratuur weliswaar een verspreiding kennen 
onder een kleiner en select publiek, maar desalniettemin onderdeel uitmaken van een 
publiek toegankelijk corpus dat een rol kan spelen in het publieke debat. Dat in elk geval 
artsen dit als zodanig konden voelen wordt geïllustreerd door de aanhef van een bijdrage 
in het TvSG uit 1948: 'Door het publiceren van het artikel van Burger en Edens in dit 
tijdschrift over de problemen van het bevolkingsonderzoek op longtuberculose in ons 
land heeft dit onderwerp het terrein van de bespreking binnenskamers verlaten, en 
meent de schrijver dezes het nuttig, dat ook anderen hun standpunt bekend maken en 
uiteenzetten.'* 

De opgeworpen hoofdvraag heeft geleid tot een methode waarbij steeds belangwekken
de momenten van menings- en besluitvorming binnen het wetenschappelijk en politiek 
segment als uitgangspunt worden genomen om aansluitend het vervolg daarvan in de 
publieksmedia in kaart te brengen. Hierbij zal voortdurend de vraag aan de orde komen 
welke van de hierboven genoemde functies van die media een rol spelen. In voor de hand 
liggende gevallen is ook de direct voorafgaande periode in de pers onderzocht. Hoewel 
de tijdsmarges redelijk ruim genomen zijn, moge hieruit blijken dat er niet zozeer een 
tijdsdekkende verkenning (filmmethode) van de geschreven pers heeft plaatsgevonden 
alswel een gerichte zoektocht (fotomethode) rondom het besluitvormingsproces inzake 
de Wet op het bevolkingsonderzoek naar tuberculose. 

3 J. v.d. Lee, 'Bevolkingsonderzoek op longtuberculose in Nederland', TvSG 26 (1948) 396- 400. 
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Keuze van hoofdvraag en bronmateriaal heeft geleid tot een chronologische ordening van 
het verhaal. De volgende elementen met betrekking tot wettelijk geregeld, grootschalig 
(röntgenologisch) onderzoek zullen aan de orde komen: 

- de opvattingen van medici voor invoering van de wet, 
- het pubUeke debat in de Staten-Generaal, 
- de opvattingen van medici na invoering van de wet, 
- de weerspiegeling van het publieke debat in de geschreven pers. 

Welke opvattingen bestonden er bij medici vóór invoering van de wet? 
Het is van belang te constateren dat artsen verschillende termen gebruiken voor grootscha
lig onderzoek. In vakliteratuur die dateert van voor de totstandkoming van de wetstekst 
worden serieonderzoek, massaonderzoek, bevolkingsonderzoek en groepsonderzoek 
door elkaar gebruikt. Juist omdat er zo nu en dan sprake is van willekeurige toepassing, is 
het voor de volledigheid wenselijk een korte explicatie te geven. Als we uitgaan van het 
algemene karakter van het begrip massaonderzoek, kunnen we stellen dat bevolkingson
derzoek en groepsonderzoek hiervan nadere specificaties zijn. Serieonderzoek, ook inter
preteerbaar als onderzoek bij een individu, moet hier gelezen worden als 'herhaald 
massaonderzoek'. Daarnaast moeten we rekening houden met het gegeven dat, onafhan
kelijk van de gebezigde terminologie, verschillende onderzoeksmethoden van toepassing 
kunnen zijn, zoals doorlichting en tuberculineonderzoek.-* 

Voorts kunnen we in de artikelen een ordening naar onderwerp aanbrengen als het gaat 
om standpunten met betrekking tot massaonderzoek. De volgende indeling drong zich op: 

categorie I: methodiek (medisch handelen en de organisatie daarvan); 
categorie II: sociaal-politieke argumentaties (voor/tegen); 
categorie III: ethische argumentaties (voor/tegen); 
categorie \N: methodiek (epidemiologie). 

De eerste categorie betreft bijvoorbeeld vragen omtrent de wijze waarop het onderzoek 
medisch-technisch moet plaatsvinden, welke direct daaraan gekoppelde infrastructuur 
nodig wordt geacht en hoe de competenties onder het personeel verdeeld zijn. De tweede 
categorie handelt over vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld de kosten/baten
analyse en het belang van het onderzoek in algemeen maatschappelijke zin. De derde 
categorie behelst bijvoorbeeld vragen naar de aantasting van privacy, de afweging van 
directe risicofactoren en de inbreuk op gezondheidsbeleving. De vierde categorie behandelt 
de resultaten van preventief onderzoek en de conclusies die hieraan verbonden moeten 
worden voor het toekomstig handelen. 

Kwantificering van de onderwerpen die aan de orde worden gesteld geeft voor de gehele 
onderzochte periode de volgende resultaten te zien. Hierbij moet worden aangetekend 
dat in een aantal gevallen een schrijver/schrijfster meer dan één onderwerp in een artikel 
verwerkt. 

4 Ontleend aan: A.M. Mulder, 'Bevolkingsonderzoek op longtuberculose', TvSG 27 (1949) 25-28. Overigens 
kan hier de fotografie nog aan worden toegevoegd. 
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Het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 
Gezien de thematiek van dit tijdschrift mogen, meer dan in het geval van het NTvG, bij
dragen verwacht worden op het gebied van preventief massaonderzoek. In de periode 
van ontstaan van deze vorm van onderzoek, in de jaren dertig van de twintigste eeuw, is 
er echter sprake van een opmerkelijke afwezigheid van artikelen over dit onderwerp. 
Afgezien van een kortstondige polemiek over profylaxe, waarbij en passant de criteria 
voor competentie van uitvoerenden van het onderzoek worden besproken, vermag het 
thema weinig publicitaire belangstelling te wekken. M.W. Marsman bespreekt, ingegeven 
door de uitvoering van de Wet bescherming leerlingen (1934), in een artikel de waarde en 
beperkingen van doorlichting in verband met massaonderzoek en het noodzakelijk onder
zoek om te kunnen komen tot afgifte van een gezondheidsverklaring inzake tuberculose.' 

"Vlak na de Tweede Wereldoorlog verandert de situatie aanmerkelijk. Het is maar zeer de 
vraag of de toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van tuberculose door de harde 
oorlogsjaren hierbij een rol gespeeld heeft. De situatie was vóór de oorlog ook niet bepaald 
rooskleurig te noemen. Veeleer lijken de bijdragen ingegeven te zijn door positiebepalingen 
in de opbouw van een nieuwe infrastructuur in het politieke wederopbouwklimaat. De 
bressen die door de oorlog in de samenlevingsstructuur geslagen zijn, lijken in Nederland 

5 M.W. Marsman, 'Over de waarde der röntgendoorlichting van de borstorgancn ter herkenning der long
tuberculose', TvSG 14 (1936) 107-108. 
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niet te dichten door een overheidspolitiek die zich, zoals voor 1940, grotendeels kenmerkt 
door staatsonthouding. De wens tot politieke vernieuwing enerzijds en de uitdagingen van 
de benarde sociale en economische situatie in de naoorlogse jaren anderzijds doen zich ook 
gelden op het terrein van de tuberculosebestrijding, in het bijzonder in het preventieve 
segment. 

De spelers op de tuberculosebestrijdingmarkt, om een anachronisme te gebruiken, slij
pen de messen. Die spelers, onderling eendrachtig in de opvatting dat bevolkingsonderzoek 
moet plaatsvinden, zijn achtereenvolgens het Centraal Bureau voor Keuringen op 
Medisch-Hygiënisch Gebied (CBK), de bedrijfsartsen en de consultatiebureau-artsen. 

In 1946 wordt het spits van de discussie afgebeten door C. Orbaan, directeur van het 
CBK.'' In zijn bijdrage geeft hij een samenvatting van het tuberculoseonderzoek vanaf 
1918, de ontstaansachtergrond van de corporatieve organisatie en een verdediging van de 
positie van het CBK in verband met mogelijke veranderingen. Zijn verwijzingen naar de 
strubbelingen in het opsporingsbeleid verraden niet slechts een competentiestrijd tussen 
het CBK en consultatiebureaus, maar zouden kunnen worden opgevat als een voorverwij
zing naar een nieuw wettelijk kader. Hij pleit voor één organisatie met mobiele fotografie-
eenheden want 'slechts het periodiek onderzoek van de geheele Nederlandsche bevolking 
is voldoende en afdoende'.'' Dat Orbaan deze outillage toedenkt aan zijn eigen organisatie 
wordt bevestigd door zijn houding tijdens een vergadering van Algemene Nederlandse 
Vereniging voor Sociale Geneeskunde.^ 

In 1947 verschijnt van de hand van J. Edens, verbonden aan de bedrijfsgeneeskundige 
dienst van Philips, een epidemiologisch getint artikel over röntgenologisch massaonder
zoek.* De conclusies van dit artikel richten zich op de noodzaak van frequente screening, 
waarbij het niet-gerichte (minder spoedeisende) massaonderzoek bij het CBK en de 
geneeskundige diensten van bedrijven moet liggen. De consultatiebureaus spelen volgens 
Edens minder een rol in de opsporingsactiviteiten op grotere schaal. 

In hetzelfde jaar wordt een artikel van M.R. Heinsius van den Berg, hoofd van het con
sultatiebureau te Amsterdam, geplaatst.'" De ondertoon van deze bijdrage is, evenals de 
hierboven vermelde, in overeenstemming met de positie van de schrijver. Hij houdt een 
pleidooi voor de vergroting van het belang van de consultatiebureaus en de activiteiten van 
de daaraan verbonden artsen op het gebied van opsporing. Met de beschikbaarstelling van 
de benodigde geavanceerde apparatuur zal de consultatiebureau-arts de leiding in de tuber
culosebestrijding 'herwinnen' (i.e. op het CBK en de bedrijfsgeneeskundige diensten). 

Als in 1948 door de minister een adviescommissie wordt samengesteld om een wetsvoor
stel voor te bereiden, culmineren de hierboven geschetste tegenstellingen in een heftige 
pennenstrijd die eerder refereert aan politiek pamflettisme dan medische polemiek. De 
structuur van de artikelen is steeds vergelijkbaar: een korte weergave van de voorgeschie
denis met de verdiensten van de actoren en vervolgens een extrapolatie daarvan in ter
men van gewenst beleid. De scribenten bedienen zich van sociaal-wenselijke retoriek 

6 C. Orbaan, '15e plaats van het Centraal Bureau voor Keuringen op medisch-hygiënisch gebied in de organi
satie der tuberculosebestrijding', TvSG 24 (1946) 196-203. 

7 Ibiii., m.n. 202. 
8 Een vergadering van de Sectie voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. G.C.E Burger en I.D. Edens, 

'Onderzoek op longtuberculose van de gehele Nederlandse bevolking', TvSG 26 (1948) m.n. 375. 
9 ]. D. Edens, 'Enige resultaten van de tuberculosebestrijding bij de N.V. Philips te Eindhoven, met enkele 

opmerkingen over de tuberculosebestriiding in Nederland', TvSG 25 (1947) 167-170. 
10 .VI.R. Heinsius van den Berg, 'De ontwikkeling der tuberculose-bestrijding in de toekomst', TvSG 25 (1947) 

407-410. 
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waarin de verdiensten van de ander en de vruchtbare samenwerking worden onder
streept, maar het leidmotief blijft de positionering van de eigen achterban in een nieuwe 
constellatie: wie krijgt de organisatie en de zeggenschap over het bevolkingsonderzoek. 

Dat de discussie een vorm aanneemt die in artsenkringen blijkbaar ongewoon was, 
blijkt uit meerdere verwijzingen. Burger en Edens merken in een repliek op een artikel 
van Van der Lee op dat zij 'gaarne tot verdere discussie bereid zijn, maar niet op polemi
sche grondslag, waarop het betoog van v.d. Lee berust (en waar wij wel op in moesten 
gaan), daar dit uiteraard het doordringen in eikaars gedachtegang ernstig belemmert'." 
De hierboven aangehaalde scribenten verwijzen naar T.N. Sickenga, die op zijn beurt (als 
pendant van de Vereniging van Nederlandse Tuberculose-artsen) spreekt over een impasse 
waarin men verzeild geraakte als gevolg van 'de controverse tussen de consultatiebureaux 
en het Bureau voor Medisch-hygiënische keuringen'.'- Een speciaal redactioneel kader dat 
bij dit artikel wordt afgedrukt en tevens van toepassing is op de daarop volgende bijdra
gen spreekt eveneens voor zich: 'In de artikelen en discussie van blz. 23 t/m 33 hebben wij 
enige bekortingen moeten aanbrengen en enkele al te scherpe kanten moeten afvijlen. 
Tevens wordt deze discussie voorlopig gesloten.'" 

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
De start van een gedachtewisseling over bevolkingsonderzoek is, wat betreft het NTvG, 
terug te voeren op een artikel van Burger, Meeuwissen en Slooff'•* Hierin stellen zij de 
noodzaak tot het gebruik van röntgenmethodiek bij preventief onderzoek centraal. 
Bovendien breken zij een lans voor een meer offensieve aanpak van het tuberculosepro-
bleem door het verrichten van onderzoek op niet direct verdachte personen. 

De discussies in het NTvG in de periode voor de Tweede Wereldoorlog gaan voorts in 
het algemeen over de kwaliteit van het medisch handelen. Voor- en tegenstanders van 
doorlichting en/of fotografie kruisen de degens. Sommige scribenten stellen vraagtekens 
bij de effectiviteit van de genoemde diagnostische methoden. Hierbij wordt meestal de 
nadruk gelegd op de moeilijkheid van het lezen van de verkregen beelden, waarbij de 
kwalitatieve superioriteit van één der methoden wordt beargumenteerd. Als D.S. Bartstra 
in 1934 zijn beschouwingen geplaatst ziet onder de titel 'Het gevaar van het doorlichten' 
waarschuwt hij tegen overschatting van de successen en spreekt hij niet over andere soorten 
gevaren zoals straling." 

Het gebrek aan belangstelling voor de laatstgenoemde problematiek komt op welhaast 
cynische wijze tot uitdrukking in de woorden van A. Brouwers: 'Afgezien van pogingen om 
Röntgentoestellen veilig te maken en eenvoudig in de bediening hebben wij toch in de 
allereerste plaats aandacht besteed aan het uiteindelijke doel: de qualiteit van de opna
men'.'^' Slechts in 1938 laat een schrijver zich in een korte ingezonden mededeling bezorgd 
negatief uit over de veronachtzaming van stralingsgevaren. 

De voordelen en/of noodzakelijkheid van massa-onderzoek worden, zoals eerder bleek 
uit het TvSG, in deze tijd voor bijna onomstotelijk gehouden en blijkbaar stilzwijgend 

11 Burger en Edens (n. 8), 'Onderzoek op longtuberculose', 419. 
12 T.N. Sickenga, 'Het bevolkingsonderzoek op longtuberculose', TvSG 27 (1949) 23-26, m.n. 23. 
13 Ibid., cursivering door de schrijver. 
14 G.C.E, Burger, T, Meeuwissen en I.P. Slooff, 'Opmerkingen over ontwikkeling, opsporing en bestrijding der 

longtuberculose, NTvG 76 (1932) 4915-4929. 
15 D.S. Bartstra, 'Het gevaar van doorlichten', NTvG 78 (1934) 40-4'. 
16 Verslag van de 67"̂  Algemene vergadering van de Nederlandse Vereeniging voor electrologie en röntgenolo

gie, jVTt'G 77 (1933) 1714-1732, m.n. 1730. 

247 



66 M. Dijkstra en F.J. Meijman 

beleden. Ook een korte discussie in 1935 over de invoering van de Wet tot Bescherming 
van leerlingen (KB 15-1-35, no. 14) staat in het teken van toepassing van methoden en de 
keuzevrijheid van de arts hierin, niet over de wenselijkheid van massaonderzoek. 

Eenmaal wordt er ingegaan op de wenselijkheid van bevolkingsonderzoek en wel door 
E. Sluiter die een beschouwing geeft naar aanleiding van de praktijk in Duitsland. 
Hoewel hij waarschuwt dat onder jonge mensen neurasthenielijders gekweekt kunnen 
worden, relativeert hij dit aspect want 'Hartschmann heeft ... bij het onderzoek der 
Hitlerjungen "nur freudiges Verstiindnis" waargenomen'.''' 

In de periode vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot de behandeling van het 
wetsvoorstel heerst een betrekkelijke rust op het gebied van publicaties rondom bevol
kingsonderzoek. Het betreft meestal korte berichtgeving maar omvangrijke bijdragen die 
met enige diepgang reflecteren op de verschillende aspecten van deze vorm van onder
zoek blijven achterwege. 

De Wet op het bevolkingsonderzoek 1951 
Bij gelegenheid van de aanbieding van de begroting van Sociale Zaken voor het jaar 1951, 
laat minister Joekes in zijn Memorie van Toelichting weten dat een voorstel tot regeling van 
het bevolkingsonderzoek op tuberculose op handen is.'** Zoals reeds eerder vermeld, was in 
1948 door zijn ambtsvoorganger een adviescommissie in het leven geroepen om 'de bestrij
ding van tuberculose in Nederland zo doelmatig en economisch mogelijk te organiseren'."^ 

Per Koninklijke Boodschap van 13-10-1950 ontvangt de Tweede Kamer het ontwerp
voorstel. Eén van de toenmalige leden van de adviescommissie, dr. P. Muntendam, verde
digt als staatssecretaris van Volksgezondheid het voorstel. 

Hoofdstuk I (art. 1) van de wet leert ons dat het begrip onderzoek gedefinieerd dient te 
worden als 'röntgenologisch onderzoek op tuberculose der ademhalingsorganen met 
behulp van een methode, geschikt om op grote schaal te worden toegepast'-" en slechts 
van toepassing is op onderzoek van de gehele bevolking of van een bevolkingsgroep. Dit 
laatste impliceert dat de individuele vraag naar eigen gezondheidstoestand of sollicitan
tenkeuringen en dergelijke, niet onderhevig zijn aan hetgeen in de wet geregeld is. Het 
betreft hier dus een onpersoonlijke en massale vorm van opsporing. 

In de volgende drie hoofdstukken van het wetsvoorstel wordt de feitelijke regeling voor
gelegd. Hoofdstuk II betreft de omschrijving van 'Het Centrale College'. Eerst worden wijze 
van samenstelling en werkwijze omschreven. Vervolgens staan de bevoegdheden van het 
College centraal. Hieruit blijkt dat het College zelf geen onderzoek verricht.-' In Hoofd
stuk III wordt ingegaan op het feitelijke onderzoek. Het regelt de aanvraag van een onder
zoek, het verlenen van toestemming en de bevoegdheidsverklaring van functionarissen. 
Hoofdstuk IV behelst de strafbepalingen bij overtreding van de wet inzake het bevolkings
onderzoek. Veroordeling tot de maximale straf leidt tot hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of een geldboete van ten hoogste drieduizend gulden. Overigens geldt het plegen 
of laten plegen van onwettig onderzoek als een overtreding - niet als misdrijf.--

17 E. Sluiter, 'Röntgenologisch onderzoek bij grote groepen', NTvG 79 (1935) 2808-2809, m.n. 2809 
18 De Volkskriint, 22-9-1950. 
19 Handelingen der Staten Generaal, II, B 1936, 3, blz. 2. 
20 Ihid., Il, B 1936, 2, blz. 1, art. 1. 
21 Ibid., art. 12, lid 3. 
22 Ibid., blz 2, art. 20. 
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In algemene zin valt een aantal opmerkingen te maken met betrekking tot de overwegingen 
die tot wetgeving hebben geleid. In de Memorie van Toelichting wordt de morbiditeit ten 
gevolge van tuberculose zodanig verontrustend hoog genoemd dat duurzame aandacht 
nodig is.--' Volgens de minister moet effectieve preventie worden beschouwd als een 
onmisbare schakel in de tuberculosebestrijding. Uiteindelijk moet de wet resulteren in de 
ideale toestand dat op middellange termijn iedereen in Nederland wordt onderzocht. 
Hoewel er reeds sprake was van bevolkingsonderzoek door middel van particulier initia
tief, acht de minister de wet noodzakelijk omdat het gebrek aan coördinatie niet tot een 
doelmatige en economisch verantwoorde werkwijze heeft geleid. 

In engere zin wordt in de Memorie duidelijk op welke wijze de minister de missie 
denkt te verwezenlijken. Zoals reeds vermeld zal een nieuw College worden geïnstalleerd 
dat zowel initiërend als controlerend vorm moet geven aan de doelstellingen. De beoogde 
samenstelling verraad een brede oriëntatie. In de Nederlandse Centrale Vereniging, op
gericht in 1903 en de koepel van organisaties (bijv. consultatiebureaus) ter bestrijding van 
tuberculose, ziet de minister de meest bepalende factor in het nieuwe College. In aanvulling 
hierop zullen leden vanwege de stichting CBK borg moeten staan voor de kwaliteit op het 
gebied van onderzoek. Vertegenwoordigers van beroepsgroepen zoals de Algemene 
Vereniging voor Sociale Geneeskunde en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose moeten het geheel complementeren. 

Het debat in de Staten Generaal 
In de commissievergaderingen blijkt dat men unaniem van mening is dat er bevolkings
onderzoek moet plaatsvinden en dat coördinatie gewenst is. Het voorlopig verslag laat 
zien dat er verschillende opvattingen bestaan over de aanpak van het probleem. Omdat 
in het verslag de individuele bijdragen van kamerleden niet worden verwoord, kunnen de 
standpunten slechts in zijn algemeenheid worden geschetst. 

Enerzijds bevindt zich onder de leden een aantal sceptici met betrekking tot de effectivi
teit van de voorgelegde regelgeving. Het onderzoek zal plaatsvinden op basis van vrijwillig
heid. Dit roept de vraag op of een bevredigend resultaat behaald zal kunnen worden, 
immers 'tot nu toe waren het nog maar beperkte groepen die van de gelegenheid tot 
doorlichting hebben kunnen profiteren'.-''Anderzijds zijn sommige commissieleden juist 
voorstanders van het plan om burgers niet te verplichten zich aan een onderzoek te 
onderwerpen. Overigens blijven deze leden pleitbezorgers van een krachtige stimulans 
voor het bevolkingsonderzoek. 

Verder refereren enkele volksvertegenwoordigers aan een artikel in de Mededelingen van 
de Anti-Vivisectie-Stichting van juli/aug 1950. Hierin stelt een arts dat doorlichting bij de 
'röntgenzusters' steriliteit veroorzaakt en dat onder medici de gevaren van röntgenstraling 
algemeen bekend zijn. Tevens zijn er medici die niet uitsluiten dat 'mongoloide idiotie'op 
rekening van röntgenbesmetting geschreven moet worden. De schrijver van het artikel 
roept de vraag op of het zinvol is veel geld te besteden aan een methode die gevaarlijk 
kan zijn voor de voortplantingscellen. Geen van de vertegenwoordigers brengt het artikel 
in verband met mogelijke implicaties voor hen die het onderzoek ondergaan. 
In antwoord op de opgeworpen bezwaren laat de regering weten dat zij niet voornemens 
is om bevolkingsonderzoek een verplichtend karakter te geven. Uit onderzoek blijkt dat 
de medewerking onder de bevolking zeer groot te noemen is. In sommige gevallen kon 
23 Ibid., II, B 1936,3, blz. 2-4. 
24 Ibid., II, B 1936,4, blz. 5. 
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bij bepaalde doelgroepen een deelname van 95% genoteerd worden. In het wetsvoorstel 
wordt een wijziging aangebracht om tegemoet te komen aan bezwaren met betrekking tot 
de topzware positie van het College. Niet vier maar vijf van de negen zetels in dit college 
zullen bezet worden door afgevaardigden van de Nederlandse Centrale Vereniging. Voorts 
betoogt de staatssecretaris dat de regelgeving juist beoogt om bestaande, succesvolle parti
culiere instanties te beschermen tegen wildgroei. Er valt een toename te constateren van 
inspanningen door zowel gemeentelijke als particuliere instellingen in het kader van de 
opsporing, die zich onttrekken aan de verantwoording van de gangbare provinciale verban
den. 

In de kwestie van het bijkomende gevaar van röntgenstraling stelt men zich op het 
standpunt dat dit wordt beteugeld door adequaat gebruik van beschermingsmiddelen. 
Het veronachtzamen van juiste toepassing moet bestreden worden. Door een aanpassing 
van de Veiligheidswet 1934 inzake beroepsziekten als gevolg van schadelijke stralen zal 
stipte naleving van de voorschriften onderworpen worden aan de activiteiten van de 
arbeidsinspectie. Wat betreft de vermelde relatie tussen 'mongoloide idiotie' en röntgen
straling hult de staatssecretaris zich in stilzwijgen. 

Aan het debat in de Tweede Kamer wordt deelgenomen door een viertal kamerleden, te 
weten: de heren Mol (KVP), Van Lienden (PvdA), Van Zandt (SGP) en Wagenaar (CPN). 
De bijdragen van deze volksvertegenwoordigers onderscheiden zich door hun invalshoek, 
waarbij hun verzuilde achtergronden zich duidelijk laten herkennen. Afgezien van het 
verzuilde karakter van de voordrachten komen aspecten aan de orde zoals de verhouding 
staat en samenleving, financiën en ethische implicaties. 

Mol noemt de wet enerzijds een novum omdat er verder geen wettelijke regeling op het 
gebied van de sociale gezondheidszorg bestaat buiten de negentiende-eeuwse besmettelijke-
ziektenwet. (Voor deze opmerking wordt hij in tweede termijn overigens gecorrigeerd 
door staatssecretaris Muntendam onder verwijzing naar de Wet ter bescherming van 
schoolgaande kinderen van 1934). Anderzijds betoogt hij dat er principieel niets nieuws 
onder de zon is en nu een laatste fase in de strijd tegen de tuberculose aangebroken is als 
gevolg van nieuwe medische techniek. Hij wijst de staatssecretaris op het gevaar van een 
gecentraliseerde aanpak en laat dit vergezellen van een amendement op artikel 12 van het 
voorstel. Het liefst zou Mol een wettelijke regeling achterwege laten en een privaatrechte
lijke oplossing zien. Voorts benadrukt hij de verdiensten van de bestaande structuren in 
de gezondheidszorg. Zijn pleidooi voor subsidiariteit, in plaats van een dwingend keurs
lijf met zware sanctiemogelijkheden, etaleert de angst voor een aanval op het verzuilde 
maatschappelijke middenveld. Zijn voorkeur gaat uit naar een gedecentraliseerd toezicht 
via de provincies. 

Van Lienden constateert dat de consultatiebureaus het vertrouwen van de bevolking 
genieten. Hij steunt het voorstel omdat het enerzijds dit vertrouwen honoreert waarmee 
recht wordt gedaan aan het particulier initiatief Anderzijds biedt het de mogelijkheid 
coördinatie af te dwingen waar dat nodig blijkt. Dit laatste acht hij van belang om tot een 
doelmatige inzet van de beperkte budgetten te komen. 

De bijdrage van Van Zandt draagt een geheel ander karakter. Als enig kamerlid noemt 
hij de gevaarsaspecten die röntgenologisch massaonderzoek met zich mee zouden kun
nen brengen. Geheel in lijn met het staatkundig-gereformeerde denken, vervlecht hij 
deze gevaren met de godsdienstig geïnspireerde opvattingen over gezondheidszorg en 
overheidsingrijpen. Uiteindelijk leidt dit tot onthouding van steun aan het wetsvoorstel. 
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Van Zandt verwijst naar onderzoek van de Nobelprijswinnaars Morgan en Muller inzake 
beschadiging van voortplantingscellen door zwakke röntgenbestraling en verwijt de rege
ring een halfslachtige opvatting die niet gestoeld is op medisch bewijs. Tevens wijst hij op 
de verdeeldheid en bezorgdheid onder de medische stand ten aanzien van deze in de wet 
voorgestelde vorm van preventieve gezondheidszorg, waarbij hij zich baseert op de notu
len van een verslag van een bijeenkomst van het Oranje-Groene Kruis ter gelegenheid 
van het 12'/2 - jarig bestaan. Hij beschouwt het als een minimale eis voor wetsaanname dat 
de regering het publiek op de hoogte brengt ('het volk heeft er recht op') van de bijkomende 
gevaren. Ook heeft hij twijfels over de motieven die ten grondslag liggen aan ideeën over 
staatsdwang in de gezondheidszorg. In dit verband verwijt hij artsen materialistische 
en/of atheïstische overwegingen. Van Zandt is blij met het facultatieve karakter van de 
deelname aan het onderzoek maar blijft desondanks tegenstander van de wet. 

Als laatste volksvertegenwoordiger komt Wagenaar aan het woord. Zijn betoog staat los 
van medische argumentaties en geeft een historisch-materialistische verklaring voor de 
totstandkoming van het wetsvoorstel, waarin hij het bewijs ziet voor het tekortschieten 
van de overheid. Er komt slechts een wet nu gebleken is dat het particulier initiatief, in 
zijn drang om de eigen zuil in stand te houden, een chaos heeft veroorzaakt. Daarenboven is 
de wet defensief te noemen omdat te weinig geld wordt gereserveerd en de regering, als in 
het verleden, verzuimt om andere wezenlijke vormen van preventie zoals overheidsingrijpen 
in woningbouw en voedselaangelegenheden toe te passen. 

Een vergelijk tussen het voorlopig verslag en de notulen van de beraadslaging Iaat zien 
dat de kamerleden een eigen verhaal laten horen zonder gebruik te maken van door 
anderen aangedragen argumentaties. 

Het publieke debat in de media voor en tijdens behandeling van de wet 
We kunnen stellen dat de aandacht die de geschreven pers in de directe naoorlogse periode 
aan het onderwerp besteedt beperkt van karakter en omvang te noemen is. Voor zover in 
de dagbladen melding wordt gemaakt van aspecten inzake de tuberculosebestrijding, 
blijkt dat slechts de basale taak van de massamedia, te weten de nieuwsfunctie, van toe
passing is. Hierbij betreft het dan nog niet eens zozeer bevolkingsonderzoek in het bij
zonder maar eerder incidentele berichtgeving over preventie, ontstaanshaarden van 
besmetting en curatieve zorg. Als na 1947 de hierboven beschreven discussie in de vaklite
ratuur losbrandt, leidt dit evenmin tot activiteit aan de kant van de media. Een praktisch 
voorbeeld, ontleend aan De Groene Amsterdammer, illustreert op ironische wijze het 
gebrek aan belangstelling. Op de voorpagina treffen we een redactionele verwijzing aan 
naar een artikel dat wordt gekopt met de titel: 'Denemarken valt aan - TBC wordt uit
geroeid', waarin de redactie de lezer te kennen geeft: 'We hebben dr. J. Grevesen verzocht 
voor de Groene een uiteenzetting te geven van de bedoelingen en de mogelijkheden van 
dat grandiose Deense initiatief'.-^ Grevesen steekt de loftrompet over de succesvolle 
tuberculosebestrijding in Denemarken. Het is opmerkelijk dat schrijver noch redactie op 
enigerlei wijze aandacht besteden aan de hier gangbare praktijk dan wel Nederlandse 
beleidsvoornemens of het mogelijke gebrek daaraan. Het enige van de onderzochte dag
bladen dat in de periode van de geschetste richtingenstrijd met enige regelmaat nieuws 
rondom tuberculosebestrijding verzorgt is de Nieuw Rotterdamsche Courant. Hoewel dit 
blad bijdragen laat verzorgen door een geneeskundig medewerker, die zich overigens 

25 De Groeite Amsterdammer, 20-11-1948. 
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beperkt tot het geven van informatie over ziektebeelden en zojuist verschenen boeken, 
ontstijgt de berichtgeving hier eveneens niet het niveau van de strikt informatieve functie. 
We lezen over de oprichting van een stichting tot tbc-zorg voor gerepatrieerden en over 
een subsidie door de Stichting Nederlands Volksherstel aan de NCV ten behoeve van 
bevolkingsonderzoek door middel van röntgencamera-fotografie,-* maar commentaar
functie, onderzoeksfunctie of controlefunctie van de media laten zich niet aantreffen. 
Afgezien van een bericht in De Tijd over de Ongevallenwet in relatie tot besmettings
gevaar voor verplegers, laat de gehele landelijke dagbladpers het in de periode rondom 
het professionele debat afweten.-' 

De vraag is nu welke rol de pers aangenomen heeft ten tijde van de behandeling van 
het wetsvoorstel in 1951. Hiertoe zijn dagbladen onderzocht in de periode die zich uitstrekt 
vanaf 21-9-1950 (bij gevolg van de aanbieding van de Begroting voor Volksgezondheid 1951) 
tot het begin van juli 1951 (een week na het passeren van de wet in de Tweede Kamer). 

De Volkskrant brengt (als enige) de vooraankondiging van het wetsvoorstel door minister 
Joekes. Het betreft hier een bijdrage van de politieke correspondent en dat is exemplarisch 
voor de wijze waarop vervolgens over de wet bericht wordt gedaan in de kranten.-** In 
deze periode kennen nagenoeg alle dagbladen een rubriek over de handelingen van de 
Tweede Kamer. Deze schenken in kort bestek aandacht aan de dagelijkse politieke items. 
Hier zijn de hete hangijzers in de politiek van uitgezonderd omdat die ruimschoots 
belicht worden in speciale nieuwsartikelen. Het is duidelijk dat het wetsvoorstel niet aan 
de toenmalige criteria van status aparte heeft voldaan. Tot aan de behandeling van het 
voorstel in de Kamer vernemen we niets over de kwestie in de bladen. Als op 22 juni 1951 
de plenaire behandeling een feit is, verschijnen de daarop volgende dag de vermeldingen 
in de kranten. In alle gevallen gaat het om berichtgeving vanuit de parlementaire redactie 
waarbij hooguit marginale verschillen kunnen worden opgemerkt. Het Parool is de enige 
krant die het item met een kop waardeert: 'CENTRAAL COLLEGE VOOR ONDER
ZOEK OP T.B.C', maar wijkt in de bespreking niet wezenlijk af van de rest. Andere bla
den besteden enkele alinea's binnen de parlementaire rubriek aan het voorstel. Voor alle 
meldingen geldt het stramien dat de bijdragen van de deelnemers aan het debat^' kort en 
bondig worden samengevat. De bijdragen weerspiegelen niet meer dan de informatieve 
functie van de media. De N.R.C.-medewerker vlecht nog een aardige passage in het artikel 
die treffend is voor de aandacht die de discussie rondom het bevolkingsonderzoek heeft 
ondervonden: 'Zo kon dan de discussie over het bevolkingsonderzoek op tuberculose vrij
wel een samenspraak tussen de heer Mol (kath.), een deskundige op dit gebied, en de staats
secretaris worden, waarvoor verder maar matige belangstelling bestond. Het is echter wel te 
verwachten en zeker te hopen, dat bij de bevolking een hoge mate van belangstelling voor 
een dergelijk onderzoek zal bestaan.'"' 

Ondanks de geringe belangstelling voor het invoeren van de wet laat de pers, in tegen
stelling tot de jaren daarvoor, wel een levendige belangstelling zien voor de initiëring van 
grootschalig preventief onderzoek. In de kranten wordt bijvoorbeeld met regelmaat aan
dacht besteed aan de plannen om onderzoek te verrichten onder de Amsterdamse bevol-

26 Nieuwe Rottcrdiimsihe Couroiit, resp. 15-10-1948 en 3-12-1948. 
27 De Tijd, 10-11-1948. 
28 In deze periode verschijnt in de Volkskrant niet onregelmatige tussenpozen een column van 'Huisarts' die 

op dezelfde leest is geschoeid als de reeds eerder vermelde bijdragen in de NRC. 
29 Zie hiervoor onder 'Het plenaire dct^at'. 
30 Nieuwe Rottenlunische Counuit, 23-6-1950. 
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king. De grootschaligheid van deze operatie spreekt blijkbaar tot de verbeelding. Uitgebreid 
is de melding van de ingebruikname van een nieuwe kleinbeeldinstallatie ter ondersteuning 
van de screening van het gemeentepersoneel waarvoor de burgemeester en zijn gezin 
komen opdraven." 

In het voorjaar van 1951 wordt de belangstelling hernieuwd als het onderzoek onder de 
gehele bevolking aanstaande is. De bijdragen ademen de geest van een lofzang, die mooi tot 
uitdrukking wordt gebracht in de beeldspraak zoals die terug te vinden is in een aantal kop
pen: 'Half millioen Amsterdammers krijgen rol in massa-film', 'Eerste Amsterdamse film-
spelers waren goed in hun rol'." Expliciete steunbetuigingen voor het onderzoek worden 
niet in redactionele commentaren geplaatst maar in de nieuwsberichtgeving zelf verwerkt.-'-' 
Gedurende het jaar 1951 blijven de media aandacht houden voor het verloop van het onder
zoek en de acties die daarom heen bestaan. Veel bladen schenken aandacht aan een in 
november van dat jaar gehouden jaarmarkt en de toepassing van mobiele installaties. De 
NRC meldt dat Philips een installatie heeft samengesteld die de meest afgelegen streken 
kan bereiken en in dezelfde periode berichten De Telegraaf en Algemeen Handelsblad over de 
promotieactiviteiten voor de aanschaf van een tweede mobiel.-'•• De beknopte bloemlezing 
van berichten uit meer regionale bladen die E.S. Houwaart gebruikte om de positieve hou
ding ten aanzien van bevolkingsonderzoek in die tijd te illustreren, sluit goed aan bij de 
berichtgeving in de grotere bladen." 

Na een periode van relatief intensieve berichtgeving zakt de belangstelling van de 
media terug. Een ander meetinstrument voor de publieke belangstelling, namelijk de 
publieksenquête, geeft hierbij een illustratie. Op 31 januari 1952 verstuurt het Nederlands 
Instituut voor de Publieke Opinie een persbericht waarin de resultaten zijn vervat van 
een onderzoek naar de publieke opvattingen met betrekking tot tuberculoseonderzoek. 

Hieronder staan in een overzicht de uitkomsten van het onderzoek.'*' 

Vraag 1: 
Bent U weleens doorgelicht voor TBC of niet? 
Leeftijd 25-35 jaar 
Leeftijd > 50 jaar 

Gereformeerde geloofsovertuiging 

Vraag 2: 
Bent u ervoor of tegen dat iedereen hiervoor 
wordt doorgelicht? 

Argumenten; 
- ter bevordering van de volksgezondheid 
- weet men of men al of niet gezond is 

Ja (O/o) 

70 

83 
50 
64 

Ja (%) 

96 

1 1 % 

1 0 % 

Nee (%) 

30 

17 
50 
36 

Nee (%) 

4 

31 Algemeen Handelsblad, Volkskrant, rnnivven Parool, 25-5-1950. 
32 De Waarheid en yMgemecn Handelsblad, 16-3-1951. 
33 De Waarheid, 2-4-1951 en Het Vrije Volk, 5-5-1951. 
34 Nieuwe Rotterdamse Courant 29-9-1951, De Telegraaf2.yw-i')^t en Algemeen Handelsblad 22-11-1951. 
35 E.S. Houwaart, 'Wederopbouw en expansie' in: H. Lintsen en J. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste 

eeiiK'(Zutphen 2001) 236-250. 
36 NIPO-persbericht nummer 552. 
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- besmettingsgevaar 10% 
- doorlichten is in het algemeen belang 8% 
- ziekte kan zo voorkomen worden 7% 
- het beste middel om TBC te bestrijden 41% 

Het moment van enquêteren, enige maanden na het passeren van het voorstel in de Kamer, 
geeft een aardig beeld van de steun voor het bevolkingsonderzoek. De verbijzondering van 
de score onder gereformeerden wordt niet nader toegelicht maar is waarschijnlijk opgeno
men in het licht van de bekende bezwaren die deze bevolkingsgroep in het algemeen had 
tegen door de overheid opgelegde preventieve medische maatregelen zoals vaccinatie. De 
bijdrage van kamerlid Van Zandt aan het debat over de invoering van de wet sluit goed 
aan bij deze aanname. De scores bij vraag twee laten zien dat het bevolkingsonderzoek 
wordt gelegitimeerd vanuit overwegingen van veiligheidservaring. 

Respons op dit persbericht door de geschreven pers blijft nagenoeg uit. Met uitzonde
ring van de Volkskrant neemt geen enkel landelijk dagblad de moeite om de resultaten 
van de peiling te publiceren. Blijkbaar was de verzuchting in de NRC van 23 juni 1951 niet 
van toepassing op de krant zelf, getuige het feit dat de cijfers niet nopen tot een beschou
wing over dit onderwerp.-'"'' 

Samengevat is het gerechtvaardigd te stellen dat de aard van de berichtgeving in de 
media in de periode rondom het tot stand komen van de wet een boodschap heeft. De 
keuze van onderwerpen gerelateerd aan tuberculosebestrijding wijst op een meestal 
ongearticuleerde instemming met de usance van die bestrijding. Zoals voordelen en/of 
noodzakelijkheid van massaonderzoek onder artsen en politici in deze periode voor bijna 
onomstotelijk gehouden werden gehouden, zo gold dat ook voor de dagbladen. 

Welke opvattingen bestonden er bij medici met betrekking tot grootschalig (röntgenologisch) 
onderzoek na invoering van de wet? 
De eerste artikelen die in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde aan massaonderzoek 
zijn gewijd dateren van 18 september 1953. Er kan dus vastgesteld worden dat de behan
deling van het wetsontwerp geen aanleiding tot publicatie is geweest. Wellicht moet er 
vanuit gegaan worden dat de bestaande tegenstellingen, zoals tot uitdrukking gebracht in 
de pennenstrijd van 1947/48, in andere communicatiestructuren, bijvoorbeeld in de 
vorm van lobbywerk, zijn uitgevochten. 

P.H.A. In't Zandt maakt in een artikel gewag van onderzoek in de Verenigde Staten 
waarin de correlatie tussen röntgenologisch massaonderzoek en daling van de mortaliteit 
wordt aangetoond.-'"^ Voor de Nederlandse situatie ontbreken de cijfers maar wordt dezelfde 
samenhang vermoed. Indien we hierbij in beschouwing nemen dat het Amerikaanse 
onderzoek verscheen na behandeling van het wetsontwerp en dat de stukken van de 
Staten Generaal betreffende de behandeling geen enkele verwijzing bevatten naar onder
zoek aangaande de validiteit van preventief massaonderzoek, mogen we hier spreken van 
een opmerkelijk feit. 

37 Hoewel het vanuit de vraagstelling niet valt te herleiden, zal door de geënquêteerden hieronder ook preven
tief onderzoek door middel van camerafotografie begrepen worden. 

38 Zie noot 30. 
39 P.H.A. In't Zandt, 'Een opmerkelijk verband tussen intensiteit van het groeps- en massaonderzoek bij de 

tbc-bestrijding en de daling van mortaliteit', rvSG3i (1953) 429-433-
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Voor de Amsterdamse situatie trekt J.T. Buma de conclusie dat bevolkingsonderzoek 
alleszins verantwoord is vanwege het aantal opgespoorde gevallen, maar hij voorziet een 
discussie over het break-even punt van kosten en resultaat."*" Hij verklaart dat het econo
misch gezichtspunt voor massaonderzoek noch uit medisch-ethisch noch uit algemeen 
humanitair oogpunt aanvaardbaar is. Na deze nogal principiële uitspraak vervolgt de 
schrijver verrassend genoeg dat er verder massaonderzoek nodig is om de juistheid van 
het economisch uitgangspunt te toetsen. Met uitzondering van een lofzang op het bevol
kingsonderzoek naar aanleiding van gegevens uit de regio Delft, verschijnen er in het 
geheel geen artikelen in het TvSG over dit onderwerp.^' 

Eerst in 1957 komt het onderwerp weer regelmatig terug op de agenda en wel op een 
geheel eigen wijze (vgl. de grafiek met de onderwerpfrequentie). In het kielzog van de 
discussie over de gevaren van blootstelling aan ioniserende stralen, wordt en passant de 
bijdrage van röntgenstraling bij preventief onderzoek aan de orde gesteld. De rapportage 
van de Commissie van de Verenigde Naties inzake de gevolgen van atoomstraling vindt 
in vertaalde versie zijn weg naar de lezers van het TvSG.'*^ Dit rapport stelt dat nu pas een 
objectief overzicht met betrekking tot medische toepassingen samengesteld kan worden 
en pleit voor betere bescherming van het personeel en meer effectrapportage van de 
medische stand. 

R.H. de Waard wijst in een artikel op het cumulatief effect van de doses en de geringe 
aandacht die medici hieraan geven."*-' In zijn woorden vinden we tevens impliciete kritiek 
op de uitvoering van de Wet Bevolkingsonderzoek. De beoogde coördinatie laat naar zijn 
zeggen te wensen over: 'Doordat bijvoorbeeld bij de tuberculose-prophylaxe verschillen
de lichamen onafhankelijk van elkaar werkzaam zijn, hebben herhaaldelijk volstrekt 
onnodige doublures en triplures van röntgen-onderzoek plaats, en zijn er zelfs overheids
voorschriften die een aantal doublures verplichten'."*'' De door de Waard geschetste situ
atie leidt in 1958 tot kamervragen van Ten Broecke Hoekstra ( \ ' \ 'D). 

Ook L.B van Bommel, de toenmalige directeur van het CBK, refereert in een bijdrage 
aan het stralingsgevaar."*' Hij brengt in kort bestek drie elementen uit de discussie over 
massaonderzoek bij elkaar: de methodiek, de organisatie en het stralingsgevaar. Naar zijn 
mening leidt de aanstelling van een toenemend aantal nieuwe bedrijfsartsen tot steeds 
meer zelfstandig onderzoek door middel van doorlichting. Hij wijst op de onwenselijkheid 
hiervan omdat de stralingsdosis bij fotografie lager is, vooral ook vanwege de onnodige toe
name van blootstelling als gevolg van de geringere handelingsbekwaamheid van niet-gerou-
tineerde artsen. 

Zoals reeds zichtbaar is gemaakt in de grafiek betreffende onderwerpfrequentie, valt er 
in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een verandering in thematiek waar te 
nemen in de artikelen die aspecten van het bevolkingsonderzoek raken. Met name sociale 
en ethische elementen krijgen meer aandacht. Zo verwijst B. van Vliet, hoofd van het 

40 I.T. Buma, 'Sociaal medische kanttekeningen bij het massa-onderzoek van de .Amsterdamse bevolking op 
tuberculose' 7'i'SG3i (1953) 440-455. 

41 W.A. Griep, 'De plaats van het bevolkings- en groepsonderzoek in de tuberculosebestrijding', TvSG 34 (1956) 

429-437-
42 'De verantwoordelijkheid van de medische professie bij het gebruik van röntgenstraling en andere ionise

rende stralingen', ri'SG35 (1957) 85-87. 
43 R.H. de Waard, 'Schadelijke en onschadelijke stralendoses bij onderzoek en behandeling in de geneeskunde', 

rvSG35 (1957) 447-451-
44 Ibid., m.n. 449. 
45 Ti'SG36 (1958) 552. 
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bevolkingsonderzoek te Amsterdam, naar de problemen rondom de bejegening van deel
nemers. De massaliteit kan leiden tot een al te onpersoonlijke benadering en het onge
vraagd verschaffen van informatie over andere geconstateerde afwijkingen. Ook voorziet 
hij een waarderingsprobleem bij het publiek omdat tuberculose zich kort na onderzoek 
kan openbaren omdat er immers slechts sprake is van een momentopname."*** Overigens 
is het laatstgenoemde element zeker geen exclusief publieksprobleem te noemen omdat 
ook in de medische stand twijfels van deze aard werden uitgesproken."*7 

Vanaf 1954 wordt de berichtgeving in het NTvG bepaald door het thema van de gevaren 
als gevolg van straling. Hierbij moet aangetekend worden dat meerdere bijdragen niet 
handelen over röntgenologisch onderzoek naar tuberculose in het bijzonder. De aanwas 
van bijdragen op dit gebied is opmerkelijk omdat de risico's van röntgenstraling zeker niet 
onbekend waren vóór de initiëring van het bevolkingsonderzoek. Zoals hierna duidelijk zal 
worden is deze trend niet los te zien van de internationale politieke ontwikkelingen en de 
toename van nucleaire toepassingen buiten de medische sector. Het geeft tegelijkertijd 
aan dat met betrekking tot dit onderwerp de bijdragen in de medische literatuur niet 
meer dan trendvolgend zijn te noemen. Als het thema reeds een politiek item is, komt de 
discussie in de vakbladen op gang. 

Toch duurt het tot 1959 alvorens er enige substantiële artikelen verschijnen die de relatie 
leggen tussen stralingsrisico en preventief onderzoek. In een bijdrage van J.H. Meilink e.a 
worden in een vergelijkend onderzoek de verschillende soorten röntgenonderzoek aan de 
orde gesteld. De conclusie met betrekking tot thoraxopnames laat zien dat de gevaren als 
verwaarloosbaar klein kunnen worden beschouwd."*" 

F.N. Sickenga gaat in het bijzonder in op het röntgenonderzoek bij tuberculose. Hij 
spreekt onder verwijzing naar de onrust onder onderwijzend personeel over de toene
mende stralenangst bij publiek en artsen. De conclusie luidt dat frequent onderzoek geen 
kwaad kan in het licht van de in Nederland gangbare praktijk vanwege het besluit van het 
Centraal College voor Bevolkingsonderzoek van 1 september 1958 om kinderen onder de 
15 jaar uit te sluiten van algemeen onderzoek. Voorts betoogt hij dat doorlichting zoveel 
als mogelijk moet worden vermeden."*"* 

Het publieke debat in de media na aanneming van de wet 
In het voorjaar van 1957 vinden in verband met het thema twee politiek gestuurde 
gebeurtenissen plaats die in de media aanleiding hebben kunnen geven tot nadere 
berichtgeving. De eerste is de verklaring van de Commissie van de Verenigde Naties inza
ke de gevolgen van atoomstraling zoals die ook gepubliceerd is in het TvSG. De tweede is 
een persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.'" Dit bericht 
maakt melding van het Veiligheidsbesluit Ioniserende stralen waarin wordt ingegaan op 
de bescherming van personeel tegen gevaarlijke straling, waarbij expliciet aandacht 
wordt besteed aan instellingen voor tuberculosebestrijding. 

In de pers is een verhoogde activiteit waar te nemen in berichtgeving omtrent atoom
straling-gerelateerde zaken. De meeste publicaties moeten in het licht worden gezien van 
46 B. van Vliet, 'Enige beschouwingen over het bevolkingsonderzoek', NTvG 96 {1952) 846-848. 
47 Vgl. Britisli Medical Journal, 2-12-1950 m.n. 1279; NTvG 95 (1951) m.n. 233 en NTvG 97 (1953) m.n. 904. 
48 J.H. Mellink e.a., 'Beschouwingen over de stralingsbelasting van de patient bij röntgenonderzoek', NTvG 103 

(1959) 1989-1998. 
49 F.N. Sickenga, 'Beschouwing over het stralingsgevaar, in het bijzonder bij het röntgenonderzoek op tuber

culose', iVTi'Gi03 (1959) 1998-2005. 
50 Voorlichtingsdienst van het Min. v. Soc. Zaken en Vgzh.. Persbericht 1248 d.d. 16-4-1957. 
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spanningen in het kader van de Koude Oorlog waarvan de nucleaire wapenwedloop één 
van de verontrustende aspecten vormde. Internationale bekendheden als de paus en 
Albert Schweizer, alsmede groepen atoomgeleerden wijzen op de gevaren van atoomstraling 
waarbij met name de atoomproeven centraal staan, en berichtgeving hierover is in de 
pers prominent aanwezig. 

Het Algemeen Handelsblad wijdt een serie van drie beschouwende artikelen aan de proble
matiek.'' De stukken zijn gebaseerd op Amerikaans onderzoek en de teneur is gematigd. De 
doses waaraan mensen worden blootgesteld worden niet verontrustend genoemd maar 
de schrijver wijst op de noodzaak om de ontwikkelingen nauwkeurig in kaart te brengen. 
In het tweede artikel wordt één regel besteed aan de noodzakelijke zorgvuldigheid bij 
toepassing van röntgen in de medische sector. Het derde artikel gaat in op de voorlich
ting van het publiek waarbij met name de slotzin de geest van het denken weerspiegelt: 
'Want alleen wanneer de openbare mening op de hoogte is van de belangrijkste feiten 
kan zij de gevaren die het atoomtijdperk onvermijdelijk met zich mee brengt, leren aan
vaarden in de overtuiging dat zij zullen worden beheerst'.'-

Hoewel nagenoeg alle onderzochte bladen aandacht besteden aan het eerder genoemde 
persbericht - de NRC zelfs met een plaats op de voorpagina - blijven de bijdragen 
beperkt tot een feitelijke weergave van dat bericht of een tekstgetrouwe interpretatie 
daarvan. De kale nieuwsmelding van een aantal nieuwe t.b.c.-gevallen in Arnhem krijgt 
echter evenveel belangstelling. 

Ook in de tweede helft van 1958 treffen we een aantal ijkmomenten met betrekking tot 
de houding van de pers aan. Op 28 juli steU Ten Broecke Hoekstra ( W D ) kamervragen 
inzake de bescherming van leerlingen tegen een gevaarlijke overdosis aan ioniserende 
stralen vanwege herhaald onderzoek. De minister erkent dat de wet, die in oktober 1954 
van kracht is geworden, in deze een lacune bezit omdat de tekst een vrijstelling van rönt
genologisch onderzoek niet direct toelaat. Hij laat weten dat een wijziging bij Koninklijk 
Besluit in voorbereiding is.'-' Overigens neemt op 1 september het Centraal College het 
besluit om voortaan kinderen onder de 15 jaar uit te sluiten van algemeen bevolkingsonder
zoek.'"* 

Tenslotte worden naar aanleiding van Engels en Amerikaans onderzoek dat ter kennis was 
gekomen van een PSP-kamerhd, vragen gesteld over de uitvoering van de Wet keuring van 
onderwijzend personeel. Ook hier is het verhoogde gezondheidsrisico onderwerp van 
discussie. De risicoanalyse van de toenmalige minister Klompé zou in het tegenwoordige 
tijdsgewricht wel zeker publiciteitsgevoelig zijn geweest. Zij stelt namelijk dat de kans 
uitgesloten moet worden geacht maar belooft schadeloosstelling indien er in voorkomen
de gevallen wel sprake blijkt van blijvende schade." 

De reacties van de kant van de pers zijn opnieuw minimaal te noemen. Naar aanleiding 
van de vragen van het WD-kamerl id volgt in twee kranten berichtgeving waarbij slechts 
de informatieve functie gestalte wordt gegeven.'* 

51 Algemeen Handelsblad, 16/18-4-1957. 
52 Ibid., 18-4-1957. 
53 Handelingen der Staten Generaal, II, l>lz. 3570 en 3572. Hierl->ij moet worden opgemerkt dat het stellen van 

vragen in die tijd niet valt te vergelijken met de huidige praktijk, waarbij het stellen van vragen ongekende 
omvang heeft aangenomen. 

54 Zie noot 49. 
55 Handelingen der Staten Generaal, 1958, II, blz. 2015. 
56 .Algemeen Handelsblad en De Tijd, 29-7-1958. 
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Informatie uit andere dan de drie soorten bronnen die hoofdzakelijk zijn verwerkt, laat 
zien dat het bevolkingsonderzoek in de loop van de jaren vijftig onder druk staat. Uit 
jaarverslagen van verenigingen ter bestrijding van tuberculose, kruisverenigingen etc. valt 
een voortdurende waarschuwing te lezen tegen afname van de belangstelling voor bevol
kingsonderzoek. Er wordt expliciet gewezen op verslechtering van de opkomst bij onder
zoek, afvlakking van de steun of zelfs protest tegen het onderzoek.' ' Wellicht moet de 
aandacht van de pers in het licht van deze opmerkingen geplaatst worden. 

Samenvatting en discussie 
In dit artikel stond de vraag centraal hoe het publieke debat over de invoering, uitvoering 
en continuering van de Wet Bevolkingsonderzoek op tuberculose in Nederland is verlopen 
en welke rol de publieksmedia hierin hebben gespeeld. Hierbij is gekozen voor een bena
dering waarbij de communicatie geplaatst is in het kader van het proces van politieke 
besluitvorming. De rol van de pers in deze casus is vanwege dat kader gedefinieerd vanuit 
politieke functies van de massamedia. 

Artikelen vanuit de medische wetenschap kunnen beschouwd worden als meningsvor
mende en mogelijk beleidsbeïnvloedende stukken in de eerste twee fasen van het besluit
vormingsproces. Een indeling in vier onderwerpcategorieën laat zien dat in de aanloop 
naar de totstandkoming van de wet met name het medisch handelen in engere zin (catego
rie I) relatief veel in de literatuur aan de orde komt. Voorts is het opmerkelijk dat de 
polemiek over aanstaande wetgeving inzake bevolkingsonderzoek de medische stand ver
leidt tot het houden van een door machtspolitiek getinte discussie. De indringendheid 
hiervan wordt met name duidelijk vanwege de algehele consensus over de noodzakelijk
heid van dat onderzoek. Hierboven is reeds beschreven welke rol het spanningsveld tussen 
toenemende overheidsbemoeienis en een verzuild maatschappelijk middenveld moet 
hebben gespeeld. 

De periode na de totstandkoming van de wet laat zien dat er bij medici relatief veel 
aandacht is voor de neveneffecten in het bijzonder stralingsgevaar (categorie III). Deze 
aandacht hangt samen met of wordt zelfs geïnitieerd door andere actoren, te weten politici 
en massamedia. 

Uit het politieke debat rond de invoering van de wet blijkt dat ook onder politici de 
consensus groot te noemen is als het gaat om bevolkingsonderzoek. De opvattingen over 
de vormgeving van centraal toezicht worden echter duidelijk bepaald door de positie in 
het verzuilde politieke spectrum. De uiteindelijke wetstekst suggereert zowel een samen
vatting als een bevestiging van de bestaande verhoudingen in het medische praktijkveld. 
Slechts bij monde van het SGP-kamerlid Van Zandt is een aftvijkend geluid te beluisteren. 
Naast bezwaren van traditioneel staatkundig-gereformeerde aard is in zijn betoog een 
opmerkelijke parallel te vinden met argumentaties die opgang hebben gemaakt in kringen 
van het veel later opgekomen, mede door radicaal links omarmde, kritisch consumentisme. 

Tot slot de rol van de pers. De agenderende functie van de pers is in deze casus niet 
aanwijsbaar. Van de vijf genoemde politieke functies zijn de commentaarfunctie, de 
onderzoeksfunctie en de controlerende functie niet te herleiden. Wat betreft de informa
tieve functie kan worden gesteld dat het bevolkingsonderzoek als wettelijk kader niet al te 
veel aandacht heeft gekregen. Dit geldt ook voor de tuberculosebestrijding in het alge
meen, met als uitzondering de periode van het eerste grote bevolkingsonderzoek dat 

57 Diverse jaarverslagen in het TvSG, jaargangen 1957-1960. 
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rond het aannemen van de wet van start ging. Het is juist in de laatstgenoemde bericht
geving waar we de spreekbuisfunctie van de pers terugvinden. De heersende consensus 
met betrekking tot preventief onderzoek wordt expliciet in de berichtgeving verwoord. 
Het gehele politiek-journalistieke spectrum, van De Waarheid tot De Telegraaf bevestigt 
letterlijk de ideologie van preventie. Men gaat er vanzelfsprekend van uit dat voor een 
medisch probleem een medische oplossing moet worden gevonden. In het licht van de 
huidige opvattingen lijkt een gebrek aan debat in de media niet slechts opvallend, in het 
algemeen ontbrak merkwaardig genoeg zelfs aantoonbare interactie tussen pers, beroeps
beoefenaren en politici. 

De keuze van de fotomethode (gericht onderzoek in bepaalde periodes) boven de film
methode (alles in het gehele tijdvak controleren) heeft zijn beperkingen. Hoewel de foto
momenten beredeneerd gekozen zijn, kunnen op een tijdstip buiten de ijkmomenten 
belangwekkende bijdragen gemist worden. Het tijdrovende karakter van de filmmethode 
liet een dergelijk onderzoek in het kader van dit artikel echter niet toe. 

De vraag rest in hoeverre het ontbreken van een publiek debat ten aanzien van preventief 
medisch handelen kenmerkend is voor het tijdsgewricht waarin de casus speelt (het midden 
van de twintigste eeuw). In het algemeen wordt door historici gebrek aan participatie in 
het maatschappelijk debat juist vooral verklaard vanuit de verbondenheid met zuilen, die 
tijdens de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog onverminderd sterk 
bleek. Voorts ademen de bijdragen in de pers een groot vertrouwen uit in de mogelijk
heden van de wetenschap. Mogelijk heeft het hieruit voortvloeiende aanzien van medici 
(met hun opvattingen) de ruimte geboden voor paternalistische verhoudingen. Deze 
kunnen op hun beurt hebben geleid tot een zekere passiviteit aan de kant van de pers. 
Het ligt voor de hand om deze vraag door middel van comparatief onderzoek nader te 
toetsen, waarbij gedacht kan worden aan een vergelijking met de situatie in niet-verzuilde 
landen en/of vergelijkbare casussen in Nederland in een andere periode van de moderne 
geschiedenis. 

SUMMARY 

Screening on tuberculosis: an occasion for public debate? 
This article focuses on the public debate in the mid-twentieth century concerning gover-
nement-directed screening on tuberculosis as reflected in newspapers and medical liter
ature. According to communication theory, media show a variety of functions within the 
proces of democratic political decision-making. This study points out that all national 
Dutch newspapers, in contradiction to the theory, underlined the ideology of screening 
without any critical contribution. The debate within the medical profession shows a 
defence of positions in a 'pillarized' society rather than a more ethical discussion. 
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