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Ret is weI duidelijk dat sinds 1945 de kleuterzorg 
"in de lift" zit. Onder de oorzaken van deze op
komst zijn er zonder moeite een aantal aan te 
wijzen: 

1 Ret tastbaar worden van het hiaat tussen de zorg 
voor de zuigeling en die voor het schoolkind, 
naarmate deze twee gemeengoed werden. 

2 Ret terugdringen van de infectieziekten, waar
door we meer oog kregen voor het feit dat de 
kleuter ook zonder ziek te zijn, zijn problematiek 
heeft. 

3 De verbreiding van het inzicht, dat de neurosen 
van volwassenen veelal hlll1 wortels hebben in de 
kleuterleeftijd en dat de preventie van neurosen, 
voor zover mogelijk, in elk geval dus bij de kleu
ter moet beginnen. 

4 De maatschappelijke ontwikkeling, waardoor ook 
het publiek meer waarde is gaan hechten aan het 
verhelpen van kleine stoomissen, aan preventieve 
maatregelen en aan opvoedklll1dig advies. 

5 De glll1stige ervaring, zowel door geneesklll1digen 
als ouders met kleuterzorg opgedaan onder in
vloed van: 

6 de toegenomen kennis van ontwikkelingsfysiolo
gie en ontwikkelingspsychologie, waardoor beter 
dan vroeger wetenschappelijk verantwoorde ad
viezen zijn te geven. 

Deze opsomming is zeker niet volle dig, maar lijkt 
voldoende om de situatie te tekenen. We kllllnen de 
zaak weI zo stell en, dat thans het periodiek syste
matisch onderzoek van de kleuter als een essentiele 
schakel mag worden gezien in de zorg voor de li
chamelijke en geestelijke volksgezondheid. 
Duidelijk is ook, dat de kleuterzorg alleen een aan
vaardbaar peil kan bereiken, wanneer deze wordt 
gedragen door een kader van arts en, die de volle in
zet van hun tijd en belangstelling hieraan klll1nen 
geven en door een kader van terzake geschoolde 
wijkverpleegsters-huisbezoeksters. Minder duidelijk 
is, of de kleuterzorg op den duur helemaal een 
"ambtenarenzaak" moet worden of een aangelegen
heid, waarin de huisarts een belangrijke bijdrage 
heeft te leveren. Voorshands lijken beide ontwikke
lingen mogelijk; het komt mij nuttig voor hierop 
iets nader in te gaan. 
Ongetwijfeld is er een ontwikkeling gaande in de 
richting van specialisatie en arbeidsverdeling. In het 
buitenland ziet men reeds veelal een scheiding ma
ken, ook bij de opleiding, tussen een categorie art
sen voor volwassenen, met een toespitsing op de be
drijfsgeneesklll1de, en een categorie jeugdartsen. 

Werkend met full time kinderhygienisten dan weI 
met tot jeugdarts geevolueerde schoolartsen valt ge
makkelijk een goed sluitende organisatie van de 
kleuterzorg te projecteren; het probleem hierbij is 
eigenlijk aIlee:1 van financiele aard. 
Anderzijds zcu ook de huisarts met belangstelling 
voor preventie en voor de kleine gezinsproblemen 
- de meeste problemen beginnen klein - zeker de 
kleuterzorg tot zijn domein mogen rekenen. De ge
zinsarts komt, geloof ik, nergens in zo zuivere vorm 
voor als bij ons; de vraag is aIleen of deze duizend
poot in staat zal blijven al zijn extremiteiten in goe
de conditie te houden, nu aan deze conditie steeds 
hoger eisen mogen worden gesteld. 
Wil de huisarts zich op de kleuterzorg toeleggen, 
dan zal hij zich hierover beter moeten orienteren 
dan tijdens zijn opleiding mogelijk was en dus een 
bijscholing op een of andere wijze moe ten aanvaar
den. Al kan men zich veel door zelfstudie en door 
de praktijk eigen maken, een systematische curs us 
en vooral gelegenheid tot samenspraak zaI nodig 
zijn voor het bereiken van een optimaal niveau. De 
huisarts zal goed doen tot deze bijscholing zelf het 
initiatief te nemen, omdat dan het welslagen het 
best is gewaarborgd. 
Als tweede eis mag worden gesteld, dat de kleuter
zorg door de huisarts wordt uitgeoefend binnen het 
verband van de Kruisverenigingen. Ret werken op 
eigen houtje, dat op vele plaatsen bij de zuigelingen
zorg al vormen heeft aangenomen, die met een goe
de organisatie kwalijk zijn te rijmen, moet bij de 
kleuterzorg worden vermeden. Ook hier kunnen de 
resultaten slechts optimaal zijn bij nauwe samen
werking met de wijkverpleegster-huisbezoekster. 
Als derde voorwaarde mag gelden, dat men niet ge
haast is en moet beschikken over voldoende tijd om 
ontspannen de moeders aan te horen en de kinderen 
te observeren. Men denke hie rover niet te licht. In 
vergelijking tot het zuigelingenbureau kost het kleu
terbureau veel meer geestelijke energie en daarbij 
iets meer tijd. Een tempo van acht kleuters per uur 
is snel, wellicht te snel. Men zal de kleuters gemid
deld tweemaal per jaar moe ten zien, drie tot vijf jaar 
lang, dat wil zeggen in elk geval tot ze de kleuter
school gaan bezoeken. Iedere zuigeling zal als kleu
ter zes tot tien consulten vragen, dus circa een uur 
werktijd. In een praktijk met vijftig zuigelingen per 
jaar kost kleuterzorg dus circa vijftig uur per jaar of 
zegge een zitting van twee uur per veertien dagen, 
zij het dat men deze zittingen min of meer kan con
centreren in de slappe tijd en uitdunnen tijdens voor
ziene drukte. 
Evenzeer als bij een vol-ambtelijke inrichting van de 
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dienst rijst bij inschakeling van de huisartsen een 
financieel probleem. Wie stelt, dat de huisarts de 
kleuterzorg veel goedkoper zal kunnen uitoefenen 
dan de ambtenaar, stelt in feite dat de huisarts voor 
zijn preventive werk onderbetaald moet worden. 
Ontvangt hij per uur evenveel als de ambtenaar -
en waarom zou hij minder moeten krijgen? - dan 
blijft er aIleen een verschil in verplaatsingskosten 
over, dat evenwel niet groat is als het rayon van de 
ambtenaar niet groat is. Dat thans de meeste huis
arts en, die kleuterzorg beoefenen in Kruisverband, 
dit pro deo doen of tegen een symbolisch honora
rium, kan men bejubelen, maar het is tegelijk be
schamend. De kleuterzorg organiseren op basis van 
fiIantropie moet uitlopen op dilettantisme. 

* * * 

Niet iedere huisarts "ligt" de kleuterzorg, evenmin 
trouwens iedere kinderarts of schoolarts. Ik geloof 
dat men niemand direct of zijdelings moet dwingen 
kleuterzorg te gaan bedrijven als hij er zelf niet veel 
voor voelt. Animeren is iets anders, dat doe ik met 
genoegen! Er is een zo groat tekort aan bureaulei
ders, dat iedere nieuwe goede kracht een aanwinst 
is. Of daarbij onze voorkeur uitgaat naar de huis
arts of naar de niet-huisarts, is daarom nauwelijks 
van actueel belang. 
Die voorkeur is trouwens persoonlijk en nogal ge
voelsmatig. Proberen we onze voorkeur te objecti
veren, dan zien we aan beide categorieen "defauts 
de ses qualites" kleven. De huisarts kent zijn pa
tienten en hun milieu; hij weet dus veel, dat de 
ambtenaar niet weet en niet kan weten, maar hij is 
daardoor oak meer bevooroordeeld en vooringe
nomen dan de ambtenaar. De huisarts kent of ver
moedt veel gezinsproblemen en kan zijn adviezen 
daamaar richten, maar er zijn oak moeders die hun 
intieme moeilijkheden juist liever voorleggen aan 
iemand, die hen niet dagelijks met hun biecht con
fronteert. De huisarts-bureauleider zal geen advie
zen geven die zijn verdere gedragslijn doorkruisen, 
maar hij mist het voordeel zijn al vaak herhaald ad
vies nog eens te zien bekrachtigd door een "erkend 
deskundige" en daardoor aan autoriteit en invloed 
te winnen. 
De ambtenaar ziet veel meer kinderen en krijgt 
daardoor grotere ervaring, maar hij ziet er z6veel, 
dat hij moet drijven op zijn papieren geheugen en 
maar weinig kinderen gran dig kent. Hij zal weI eens 
iets ontdekken dat de huisarts is ontgaan, maar kan 
oak weI eens verwarring stichten door een afwijken
de mening, die niet altijd beter hoeft te zijn dan die 
van de huisarts. 
Als het publiek grosso modo de deskundigheid van 
de ambtenaar hager aanslaat en daardoor zijn voor
keur zal laten bepalen, hoeft dit nog niet te beteke
nen dat het daarmee op het goede paard wedt. Wat 
hier van de ambtenaar is gezegd geldt natuurlijk 
evenzeer voor de kinderarts-bureauleider. 
Onder voorbehoud van een latere evaluatie van de 
werkresultaten - en dat zal moeilijk worden! -

meen ik dat meer de persoon dan de status van de 
bureauleider belangrijk is. Er zullen huisartsen zijn, 
die het goed doen en die het er niet zo best afbren
gen, maar voor de niet-huisartsen geldt hetzeIfde, 
al is bij hen de gebleken voorkeur va or het kleuter
werk een positief punt. Maar ik heb al gesteld, dat 
huisartsen, die zich niet tot de kleuterzorg voelen 
aangetrokken, beter doen zich afzijdig te houden. 
Voor zover dan voldaan kan worden aan de drie 
bovengenoemde voorwaarden: bijscholing, samen
werking in Kruisverband en voldoende tijd, ver
dient mijns inziens de huisarts zijn plaats in de kleu
terzorg ten volle. Als in de toekomst het diagnostisch 
en therapeutisch handel en nag verder wordt verlegd 
naar polikliniek en ziekenhuis en de opleiding van 
de huisarts wordt omgebogen in de richting van 
preventie en positieve gezondheidszorg, wordt zelfs 
de kleuterzorg een van zijn aangewezen werkge
bieden, of schoon ook dan een kader van full time 
kinderhygienisten onmisbaar zal blijven, 
Iedere huisarts, die weI iets voor kleuterzorg denkt 
te voelen, zou ik willen aanraden zich te verstaan 
met een bureauleider am eens enkele zittingen mee 
te maken en te ervaren, dat kleuterzorg geen "sleur
werk" is, maar juist bijzonder animerend, omdat 
men zich voortdurend rekenschap moet geven van 
de telkens verschillende karakterstructuren en mi
lieus, dat men veel dankbaarheid oogst voor ogen
schijnlijk onbetekenende wenken en veel genoeg
lijke momenten beleeft, die een kostbaar tegenwicht 
zijn tegen de zorgelijkheden van de algemene prak
tijk. 

Ret kleuterbureau. Wie zich over doel en werkwijze 
van de kleuterzorg snel wiI orienteren leze allereerst 
de brochure "Kleuterzorg" van de drie B's (Blader
groen, Boekhold en Brandenburg), uitgegeven door 
de Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiene, 
welke aan veel arts en is toegezonden. Men vindt 
daarin drie artikelen, overgedrukt uit het Maand
blad voor de Geestelijke Volksgezondheid van de
cember 1957 en een literatuuropgave. Mede omdat 
deze brochure momenteel in herdruk is lijkt het mij 
dienstig niet met deze mededeling te volstaan. 

De doelstelling van het kleuterbureau is drievoudig: 
1 Opsporing van ziekten en afwijkingen in een 

vroeg stadium; 
2 verbreiding van kennis en inzicht in kinderver

zorging en opvoeding in het algemeen; 
3 het geven van inzicht aan de ouders in de licha

melijke en geestelijke gesteldheid van hun kind 
met individueel advies over verzorging en op
voeding, gelet op de speciale aard en het spe
ciale milieu van het kind. 

AIle drie doelstellingen hebben hun nut; het zal af
hangen van de persoon en de ervaring van de bu
reauleider op welk van de drie het accent komt te 
liggen, maar men moet weI voor ogen houden dat 
punt een kwalitatief niet veel oplevert en de ouders 
het meest direct gebaat zijn bij punt drie en daar-
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aan vooral hun belangstelling voor het bureau ont
lenen. In zoverre er raad wordt gezocht voor ge
handicapte en zeer slecht aangepaste kinderen moet 
helaas worden geconstateerd, dat deze een meer in
tensieve bemoeienis vragen dan op het kleuterbu
reau gewoonlijk kan worden geboden, zodat het bu
reau hier voomamelijk een bemiddelende functie 
heeft. 
Men kan zeer weI het kleuterbureau benutten voor 
een gericht systematisch onderzoek, bijvoorbeeld 
naar worminfecties, anemie of slechthorendheid. Zo 
wordt op sommige bureaus regelmatig een tubercu
linereactie verricht. Maar men kan niet alles tege
lijk en daarbij moet in het algemeen worden ge
waarschuwd tegen "prikken" op het bureau, omdat 
dit de rust van moeder en kind en daardoor ook 
van de arts ongunstig bei'nvloedt. Ret verdient daar
om ook aanbeveling de immunisaties buiten het 
kleuterbureau om te organiseren. 
Waar men ook geneigd moge zijn het zwaartepunt 
te leggen, steeds heeft de kleuterzorg een lichame
lijk-hygH~nisch en een geestelijk-hygHinisch aspect. 
Lichamelijke en geestelijke gesteldheid horen bij el
kaar als viool en muziek; is de klank niet zuiver, dan 
dient men toch weI eerst na te gaan of het instru
ment gestemd is. Vandaar ook, dat niet de pedagoog, 
niet de psycholoog noch de maatschappelijk werk
ster, maar slechts de goed onderlegde arts voldoen
de is gekwalificeerd voor het leiden van een kleuter
bureau. Men zal ook bij het onderzoek aan de licha
melijke kant beginnen en naar de geestelijke kant 
verder werken, zowel uit theoretische aIs uit prak
tische overwegingen. 
Ret lichamelijk onderzoek op het kleuterbureau kan 
niet anders dan summier zijn. Dit is nauwelijks een 
bezwaar als de anamnese geen aanknopingspunten 
geeft voor een gericht onderzoek en het kind er ge
zond uitziet en zich normaal gedraagt en beweegt. 
Zijn er indicaties voor een gericht onderzoek (bloed, 
urine, ~Og, oor, enzovoort) dan kan men het kind 
daartoe beter op het spreekuur terugbestellen. Ret 
instrumentarium kan dus beperkt blijven tot tong
spatel, stethoscoop en, desgewenst, oorspiegeI. WeI 
moet worden gezorgd voor doelmatige verlichting 
voor de inspectie van gebit en keel en verder moet 
worden beschikt over een zuiver gemonteerde meet
lat en een gevoelige weegschaaI, dus een .goede bas
cule met schuifgewichten en niet het verfoeilijke 
stoofje. 
Roe oppervlakkig het onderzoek ook is, toch blijkt 
uit onze ervaring, dat afwijkingen worden gevon
den bij ongeveer drievierde van het aantal als "ge
zond" gepresenteerde kIeuters. Deze afwijkingen 
zijn meestal weliswaar van niet-emstige aard, maar 
een verhelderend gesprek is dan toch op zijn plaats 
om erger te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het ge
val bij de veelvuldig voorkomende X-benen en knik
voeten en bij de nog frequenter caries van het melk
gebit, die zich met medewerking van de tandarts 
met zeer goed resultaat laat behandelen. 
Van tijd tot tijd vinden we ook emstige afwijkingen, 
waarvan de ouders geen vermoeden hadden en 

waarvoor de huisarts dus niet was geconsulteerd, 
bijvoorbeeld een vitium cordis, doofheid, emstige 
anemie of een hormonale stoomis. Ret is nodig aan 
dergelijke afwijkingen te denken, als de ontwikke
ling van het kind te wens en laat. Juist het periodiek 
herhaald onderzoek, zoals dat op het kleuterbureau 
plaats vindt, is bij uitstek geschikt om afwijkingen 
van de normale ontwikkeling op het spoor te komen. 
Uitvoeriger dan het onderzoek moet de anamnese 
zijn; naast aanwijzingen voor een eventueel in te 
stell en uitgebreider onderzoek zal deze inzicht moe
ten geven in de voorgeschiedenis, in het huiselijk 
milieu en in het verloop van het sociale aanpassings
proces, dat juist in deze levensfase zo uitermate be
langrijk is. 

Ret onderzoek van de jonge kleuter zal dus begin
nen met een vrij uitvoerige anamnese, waarbij het 
kind gelegenheid krijgt even te wennen aan de si
tuatie, de moeder haar eventuele zorgen kan uiten, 
de arts notities kan maken en tevens het kind kan 
observeren zonder het te verontrusten. Daama voIgt 
dan het eigenlijke onderzoek, dat zich op twee pun
ten van een gewoon algemeen onderzoek onder
scheidt: ten eerste moet men er zich voortdurend 
rekenschap van geven of de uitkomsten in overeen
stemming zijn met hetgeen men mag verwachten 
van een kind van deze leeftijd en dit somatotype. 
Ook zonder de boeken van Gsell uit het hoofd te 
kennen krijgt men hier bij enige ervaring weI kijk 
op. Toename van lengte en gewicht, spraak, motili
teit en algemeen gedrag zijn enkele belangrijke cri
teria. Een ontwikkelingsachterstand op een of ander 
gebied zal de gedachten in een bepaalde richting 
voeren en steeds de vraag doen opkomen of de aan
leg van het kind, dan weI het milieu deficient is. 
Ten tweede zal men zich bij angstige kinderen met 
een onvolledig onderzoek tevreden stellen, zolang 
er geen duidelijke medische indicatie is om volledig 
te zijn. Observatie zonder het kind aan te raken 
leert al veel en een volgende keer lukt het allicht
beter, juist als het kind zich op het bureau niet ge
maltraiteerd voelt. "Angsttoestand" op zichzelf is 
reeds een diagnose, die voldoende stof voor een on
derhoud oplevert. Overigens is bij een rustige be
nadering vaak meer te bereiken, dan men aanvan
kelijk verwacht. 
Bij de oudere kleuter kan men de volgorde soms 
beter omkeren, de observatie combineren met het 
lichamelijk onderzoek en daama het kind weg laten 
gaan om zich te kleden; bij het gesprek met de moe
der kan men dan d.ieper op moeilijkheden ingaan, 
dan bij aanwezigheid van het kind gewenst is. 
Soms zal men ook het kind juist weI in het onder
houd willen betrekken. 
Ret gesprek moet niet hoorbaar zijn voor andere 
moeders. Men zal dan ook voor het bureau moeten 
kunnen beschikken over drie voldoende gescheiden 
ruimten: wachtkamer, kleedkamer en dokterskamer. 
De wachtkamer kan klein zijn, als men door een op
roepsysteem de toeloop zodanig spreidt, dat lang
durig wachten niet nodig is. De inrichting zal aan 
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algemene hygienische eisen moeten voldoen, waar
toe moet worden gerekend een vaste wastafel in 
dokters- en kleedkamer en een toilet bij wacht- of 
kleedruimte. Eigenlijk moet men ook een vertrekje 
verlangen, waar men een van besmettelijkheid ver
dacht kind bijtijds kan isoleren. Speciaal rubeola is 
gevaarlijk, omdat er onder de moeders altijd wel 
gravidae zijn. In de praktijk blijkt de behoefte aan 
zo'n vertrekje overigens zelden voor te komen. 
In de kleedruimte moet een viertal kleedboxen zijn. 
Enig speelgoed, ingesteld op leeftijden van een tot 
zeven jaar is gewenst, zowel ter demonstratie als om 
het wachten te veraangenamen. Het moet afwas
baar zijn en ook regelmatig gewassen worden, ge
zien de wijze waarop het door de kleintjes wordt ge
hanteerd. 
Goede assistentie is onontbeerlijk. De wijkverpleeg
ster is hiertoe de aangewezen persoon, immers zij 
heeft ook haar contact met het gezin en zal bij het 
huisbezoek vele nuttige wenken kunnen geven -
en des te beter als zij weet wat er op het bureau is 
verhandeld. Het is gewenst dat zij de gelegenheid 
heeft van tijd tot tijd in de spreekkamer aanwezig 
te zijn. Het gesprek met de moeder is zelden zo ge
heim, dat zij het niet mag horen en in dat geval is 
daar nog weI wat op te vinden. Men zal dus nog be
hoefte hebben aan een tweede assistente, die niet 
noodzakelijk wijkverpleegster hoeft te zijn, maar weI 
in staat moet 2!ijn tot nauwkeurig meten en wegen 
en het voeren van de administratie. Speciaal in 
drukke wijken kan deze hulpkracht ook heel goed 
de oproepen verzorgen en tevens de entings-admini
stratie bijhouden. 
Kleuterzorg, ook in zijn eenvoudigste vorm, is team
work. Een zekere taakverdeling is nodig, zowel bij 
het huisbezoek als op het bureau. Verpleegsters ple
gen nu eenmaal op andere dingen te letten dan art
sen. Zo kan tot de taak van de zuster zeker ook 
worden gerekend het controleren van de lichame
lijke verzorging, van de kleding en van de kleedge
woonten en het oefenen van milde kritiek daarop. 

Het eerste bezoek. Terwille van de volledigheid 
moet men weI bij het opnemen van de anamnese, 
vooral de eerste keer, een zeker schema volgen. 
Zelf houd ik mij aan het volgende: 

1 Geboortedatum (verifieer het jaartal!), samenstel
ling van het gezin, gezondheidstoestand van ge
zins- en familieleden; 

2 bijzonderheden van zwangerschap (braken, dieet) 
en bevalling (a terme, kunsthulp, asfyxie); 

3 bijzonderheden uit de zuigelingenperiode, door
gemaakte ziekten, vatbaarheid voor verkoudheid, 
huidaandoeningen; 

4 tijdstip van zitten, staan, los lopen, eerste tand; 
5 vaccinaties. 

Veel moeders zijn kort van memorie. Het is niet aI
leen praktisch, maar ook vaak verhelderend als men 
bij dit deel van de anamnese de kaart van het zuige
lingenbureau bij de hand heeft. Nog praktischer is 
het gebruik van een gecombineerde zuigelingen-

kleuterkaart, aan de verwerkelijking waarvan wordt 
gewerkt. 

Vervolgens wordt gevraagd naar de actuele toe
stand: 

1 Het eten: wat krijgt het, eet het vlot alles mee, 
eet het zelf? 

2 het slapen: eigen bed, kamergenoten, duur van 
de nachtrust en rust overdag, vlot inslapen, 
nachtelijke onrust? 

3 het spel: waar, met wie, met wat? rustig of on
gedurig? 

4 de zindelijkheid, defaecatie, mictie met flinke 
straal? 

5 de spraak en de ademhaling: dyspnoe, open 
mond? 

Tenslotte wordt dan nog gevraagd naar waargeno
men afwijkingen en klachten over het gedrag. 
Tijdens dit gesprek met de moeder observeert men 
het gedrag van de moeder ten opzichte van het kind 
en taxeert men haar bevattingsvermogen. Bij de ob
servatie van het kind tracht men allereerst dit te 
classificeren naar lichaamstype, zowel lettend op 
lichaamsbouw als gedrag, waarbij we onderschei
den: 

1 Het psychisch actieve = ectodermale type; 
2 het motorisch actieve = mesodermale type; 
3 het digestieve = endodermale type. 

Voor de typering heeft men vaak al voldoende hou
vast aan de vorm van het hoofd. Dit is bij het ecto
dermale type eivormig, met groot schedelgedeelte 
en een smal kaakje, de oren zijn vaak afstaand; de 
lichaamsbouw is gracie!. Het mesodermale hoofd is 
klein en rond met weinig haar, de oren zijn klein 
en aanliggend; de lichaamsbouw is stevig, soms ge
drongen zonder overdadige dikte, soms slank. Het 
endodermale hoofd is ovaal, groot is vooral het 
aangezichtsgedeelte, de mond is groot, vaak met 
wat hangende mondhoeken, de haargroei welig. 
Deze kinderen zien er vaak wat pasteus uit, de buik 
is zwaar. 
Deze typering is van primair be lang voor de beoor
deling van de voedingstoestand in verband met 
lengte en gewicht, voor de te verwachten moeilijk
heden en voor de pedagogische aanpak. De zuiver
ste typen plegen de meeste moeilijkheden op te le
veren, omdat zij de scherpst uitgesproken karakter
eigenaardigheden hebben. Dit blijkt reeds hieruit, 
dat de moeders kinderen van de eerste soort vaak al 
presenteren als "nerveus", van de tweede soort als 
"onhandelbaar, koppig en driftig", van de derde 
soort als "lief en rustig". Dit laatste wijst niet direct 
op moeilijkheden, maar deze komen later, als men 
van het kind psychische en motorische activiteit 
gaat verlangen. Moeders die kunnen vergelijken 
vinden trouwens ook weI dat hun kind "wat laat" 
is. 
Dit is het moment waarop de instelling van de moe
der even een stootje in de goede richting moet heb
ben. Noemt zij het kind nerveus, dan pleeg ik te 
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zeggen dat men het zo weI noemen mag, als men 
maar onder nervositeit verstaat de nervositeit van 
een goede jachthond of een renpaard: altijd waak
zaam, altijd gespitst - maar dat dat iets anders is 
dan "zenuwachtig", dat ze aIleen zenuwachtig wor
den als de omgeving hen belet tot rust te komen 
door voortdurend lawaai, gejaagdheid en een te 
lichte slaapkamer. 

Voor het motorische kind geldt het nuttige bezig
he den te vinden, zodat het zijn dadendrang kan uit
leven; het heeft een beveiligde ruimte nodig, waar 
het geen onheil aanrichten kan. De "onhandelbaar
heid' is het gevolg van een voortdurend geprikkeld 
worden door de belemmering van zijn behoefte tot 
bezig zijn. Daamaast heeft het ook weer zijn rust 
nodig; het best zal het inslapen in een ontspannen 
sfeer, dus zonder voorafgaand stoeien, dadelijk na 
het eten of na eerst nog een lauw bad te hebben 
gekregen als het aan tafel niet al te rustig toegaat. 
Het digestieve kind wordt weI vergeleken met de 
laat rijpende winterappels, die toch niet van slech
ter kwaliteit zijn dan de vroegrijpende soorten, aI
leen moet alles wat meer geleidelijk gaan. Ze heb
ben aanmoediging nodig, maar moeten vooral niet 
worden opgejaagd. Ook moet worden opgepast voor 
overvoeding, omdat overtollige dikte hun toch al be
perkte activiteit nog extra belemmert en dus hun 
verdere ontwikkeling hindert. 
Prijs in het algemeen de uitgesproken eigenschappen 
als nuttig voor de ontwikkeling van het kind en so
ciaal waardevol. Noem de "nerveuze" kinderen bij
dehand, de "zo drukke" ijverig, de "trage" gezellige 
mens en. Geef ze de kans zich naar hun aard te ont
plooien, daarbij steeds wakend voor overbelasting, 
die ze zich zelf zo gemakkelijk aandoen, ook weer: 
al naar hun aard. De stroopkwast moet op het kleu
terbureau altijd rijkelijk worden gehanteerd, immers 
zowel ouders als kinderen moeten worden aange
moedigd hun positieve kwaliteiten te gebruiken om 
daardoor de negatieve op de achtergrond te dringen. 
Natuurlijk horen niet aIle kinderen tot een uitge
sproken type, aIle mogelijke mengvormen komen 
voor. Toch is het opvallend hoeveel kinderen in een 
vakje zijn onder te brengen, juist aIs ze nog jong 
zijn. Daarom kan veel van wat hierboven is gezegd 
al op het zuigelingenbureau met de moeder worden 
verhandeld. Hoe eerder ze zich rekenschap geeft 
van wat haar boven het hoofd hangt, hoe beter. 

N a anamnese en algemene observatie voIgt dan het 
eigenlijke onderzoek. Het lijkt mij overbodig dit hier 
uitvoerig te beschrijven. Al is het summier, het 
vraagt weI bijzondere accuratesse, want later zal 
men onwillekeurig vertrouwen op de eerste nega
tieve bevindingen. Niet vergeten moet worden de 
genitalia te inspecteren, de liespols te palperen en 
te letten op houdingsafwijkingen. Steeds opnieuw 
wordt men verrast door het vinden van een tot dus
ver niet herkende afwijking: een organische souffle, 
een flink gespleten huig die het spreken hindert, 
een strabisme, een torticollis, een scoliose. Daarbij 

moet men er zich rekenschap van geven of de ont
wikkeling van de functies overeenkomt met wat men 
naar leeftijd en type kan verwachten. Achterblijven 
van de spraak moet aan doofheid doen denken, apa
thie aan een stofwisselingsstoomis of anemie. Ach
terblijven in Iengtegroei en verdenking op debilitas 
mentis vereisen een diepergaand onderzoek. Een la
te diagnose is een gemiste kans. 
Bij het afsluitend gesprek moet men zien te komen 
tot een scherp omschreven advies. Het is daarbij 
goed te bedenken dat het geen zin heeft adviezen 
te geven, waarvan men in gemoede overtuigd is, dat 
ze niet zullen worden opgevolgd. De moeder zal 
haar ingesleten handelwijze aIleen veranderen, als 
ze overtuigd is van de noodzaak daarvan en als 
haar helder voor ogen staat hoe het weI moet en 
kan. Het is daarom ook beter een probleem grondig 
te bespreken dan tien punten aan te stippen. Is er 
veel te corrigeren, dan beperke men zich tot het 
meest urgente en bestelle het kind over weinige 
maanden terug of late het op zijn spreekuur komen. 
Is geen scherp advies mogelijk - het is niet altijd 
mete en duidelijk \Vaar de schoen wringt - dan kan 
een geruststellend woord, waar dit verantwoord 
lijkt, veel goed doen. De moeder krijgt daardoor 
een minder negatieve instelling en een vicieuze cir
kel kan er soms door worden verbroken. De arts 
overtuige zich, dat de moeder heeft begrepen \Vaar 
het hem om gaat; hij geve haar zo nodig de feite
lijke adviezen op een briefje mee naar huis en make 
een notitie voor de wijkverpleegster met het oog op 
het volgende huisbezoek. 

BOEKBESPREKING 

M. Kamphuis. Wat is social casework? N. Samsom n.v., AL
phen aan den Rijn. 1961. 165 bladzijden, prijs f 9,75. 
V oor het eerst uitgekomen in 1950, verschijnt nu de zesde 
druk van dit boekje: een bewijs dat er behoefte bestaat aan een 
dergelijke "eerste inleiding", zoals de schrijfster het noemt. 
In deze tien jaar is er veel veranderd: terwijl destijds vele 
artsen het maatschappelijk werk nauwelijks kenden, spreekt 
men thans over de noodzaak van samenwerking tussen maat
schappelijk werker en huisarts, terwijl zeIfs sarnenwerking in 
tearn-verband door sommigen nodig wordt geacht. 
Het social casework of individueel maatschappelijk werk 
wordt omschreven als: "Een speciale manier om mensen te 
helpen het hoofd te bieden aan hun persoonlijke en maat
schappelijke noden" en iedere huisarts weet dat in dit helpen 
voor een dee I zijn taak ligt. Hoewel de wetenschappelijke be
oefening van het maatschappelijk werk nog jong is, blijft het 
vreemd, oat de ideeen en begrippen, die in het social case
work tot ontwikkeling zijn gekomen, zo weinig van invloed 
zijn op het werk (en de opleiding) van de huisarts. 
Terwijl diverse wetenschappen bijdragen tot het inzicht van 
de caseworker, kan de huisarts op zijn beurt weer van de case
worker leren, immers, de huisarts wordt vaak geconfronteerd 
met situaties, identiek met die in het social casework. 
In deze zesde druk zijn veel verbeteringen aangebracht, onder 
andere is de literatuurlijst uitgebreid en zijn de voorbeelden 
uit de praktijk door betere vervangen. Het hoekje is vlot ge
schreven en de uitvoering geheel gemoderniseerd. Voor de
genen die het "helpen aIs arnbacht" hebben, lijkt mij deze 
zeer gaede inleiding onmisbaar. 

G. J. Bremer 
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