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bij het proefschrift van W. Baron

‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’ 
Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870

I
De collectivisering van de zorg heeft in de negentiende eeuw in Groningen nauwelijks geleid tot 
professionalisering van de medische beroepsgroepen.

II
De rol van tyfus als aanjager van collectieve zorgarrangementen is tot dusverre ondergewaar-
deerd.

III
Het in standhouden van een arbeidsreserve was volgens A. de Swaan (Zorg en de Staat) een van de 
motieven om zorgarrangementen aan te bieden (pagina 16). Het arbeidsmarktmotief bestond in 
Groningen uit het in stand houden c.q. versterken van de bestaande werkgelegenheid en niet uit 
het in stand houden van een arbeidsreserve.

IV
De gesettelde negentiende-eeuwse Groningse medicinae doctores en stedelijke heelmeesters zagen 
liever beroepsbeoefenaren van de tweede stand en irregulieren op de lokale medische markt dan 
een aanwas van beroepsbeoefenaren van lagere komaf die dezelfde kwalificaties als zijzelf hadden. 
De aantijgingen jegens de irregulieren hadden daarom een dubbele bodem: irreguliere praktijken 
werden niet alleen bestreden, doch evenzeer actief bevorderd.

V
De apothekers hebben tot dusverre in de theorievorming over collectivisering nog geen plaats 
gekregen. Het voorbeeld van Groningen laat zien dat de bestudering van deze beroepsgroep meer 
aandacht verdient in deze context.
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VI
In Groningen fungeerden de liefdadigheidsinstellingen ten behoeve van de (lage) middengroepen 
als vervanger voor de ontbrekende ziektekostenverzekeringen.

VII
De veronderstelling van L. Bonneux dat door de scheiding van indicatiestelling en financiële ver-
antwoordelijkheid een toenemende ongelijkheid in de zorg ontstaat (Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde (2000) 1660-1662), heeft geen algemene geldigheid. De toedeling van medische 
armenzorg werd in Groningen van 1820 tot 1833 juist veel ruimer door de scheiding van toe-
wijzing en financiering. Goedkope zorgvormen worden ruimer beschikbaar gesteld wanneer de 
zorgtoewijzing losgemaakt wordt van de financiering.

VIII
Vrouwen zijn bijna levenslang afhankelijk gemaakt van hygiënische verzorgingsproducten. Voor 
vrijwel alle levensfasen is een product ontwikkeld: pampers voor baby’s, pamperbroekjes voor 
peuters en kleuters, maandverband en inlegkruisjes voor pubers en volwassen vrouwen, speciale 
verzorgingsproducten voor vrouwen in de menopauze en incontinentiemiddelen voor ouderen en 
bejaarden. Alleen van ongeveer haar 4e tot haar 12e jaar is een meisje ‘verlost’ van dit type verzor-
gingsproducten. Deze afhankelijkheid is aan de aandacht van de feministen ontglipt.

IX
Er wordt te weinig onderzoek verricht naar de aard van de sociale, pedagogische en/of medische 
factoren die ten grondslag liggen aan de vraag naar residentiële zorg voor kinderen met een ver-
standelijke beperking in Friesland. Voor de inrichting van de meest adequate zorg is meer kennis 
van deze factoren onontbeerlijk.

X
De introductie van het succesvolle muziekspektakel Groeten uit Appelscha in het uitgaansleven van 
de stad Groningen is een uiting van de hedendaagse invloed van het platteland op het stadsleven.




