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AFfll•:r.;LfNG III- Dienst der verpleegsters-bezoeksters 
Wt•t'l<zaam bij de raadplegingen voor zuigelingen. 

. A 1' 
1
' :o. - De ra«4:plegingen voor zuigelingen, toegelaten door 

IJ, I \ 11(/fiJI(flÛ Werk, ncltten een dienst voor huisbezoeken op. Die 
/J,· ot'/,•,•JJ .?(')urden gebracht door dames, die lid zijn van het comité der 
'''''" /'ll'f.{mg of door bezoeksters. 

I >t· I V erllcn mogen slechts een bezoldigde bezoekster aanwerven met 
•'tnml/f!a.ande machtiging van de provinciale Commissie, welke deze 
111

•
1dll1gmg eerst zal verlee-nen, na overleg met het Nationaal Werk. 
1 

) l' raadplegingen voor zuigelingen zijn niet verplicht een ver
plt·~·gskr-bczoekster in dienst te stellen maar het N. vV. K. meent 
ci;JI '.ll't wel nuttig zou zijn indien allen op de samenwerking van die 
:•llllllsl>nre helpsters konden rekenen. In voorkomend geval mogen 
Z IJ ~'\'l'Hceus haar ~amenwerking aan meerdere naburige raad
ph 1:111geu verleenen, ja zelfs aan andere organismen (1). 

ll'ttf de .:ucht betreft, behaoren de verpleegsters onder het Werk 
1•'ttarwtll Z1J verbonden zijn. ' 

Norh/ans, indien het Comité van het Werk, in geval van overtredina 
,f,.r rrgll'menlcn of erge nalatigheid en na verwittiging van het Dage~ 
IJ j/,-srh Uestmer van den H oogen Raad, tegen de bezoekster die in fout 
Is, tla .. f.urht·maatregelen niet neemt die het Dagelijksch Bestuur nood-
ukt•f,Jk acht, zullen door dit laatste va1t ambtswegemaatregelen worde1t 

/~t'//IIJ/tt'/1, 

I 'r ht• :nrkster heeft altijd recht een verweerschrift i1t te dienen · 
JJitlll'll dt• tJtlflrgestelde maatregel de schorsing of de schrapping is, zaÎ 
,. '11"/:~'" omt.:cn om gehoord te worden door een afgevaardigde van dit 

", \(1/lfl 

A11'1' 7 1 N · 'lt · · 
· tt 11tW1 t,gt,ng van de provinciale Commissies kmmen 

Ir,.,., 111 11/l't'r rruul j>lcgingen voor zztigelingen het ee·ns 1RJortlcn om 
l:r:tllllt'lllijk t't'll tlicnsl1•oor lmisbczoelwn door bezoeksters op te richten. 

. flit/:; hl'l;;dfdt: ?looróchoud mogen de raadplegingen votJr zuigc
IIIIJ:I'II ooi~ m•Nccnl.·omen met andere instellingen als de Commis:;ii:" 
t'ttll OJ•rllbort'JI. Ontlt·rslnnd, , do flond lt'r brslrijtliu~ 'llflu r/1• 'f't·l'inu. 
dtl dit 11\/ t•un lid w'/wollot.lchl, f'll~ • • ft Jlt'IJtdr 1•tt11 dr dil'll.~ltJI t't'J/t'l' 
"'' nt'l.·~t,,, grhrui/,· ft• mu!.'t'll 

l tl ,y", l:tll'tl{ rr•on/1 dt• !tul d, •y 1N'dtlt• T't'rtf,•t'ld 1111dl'l' ,/11 l'l'r~r ft/1/r.ndr• 

-fJ'J-

instellingen die gebruik maken van haar diensten, naar verhaftding 
van den tijd dien de verpleegster eraan besteedt. 

Om elk misverstand te voorkomen moet de verdeeling bepaald worden 
op 't oogenblik dat de overeenkomst gesloten wordt. 

Gelijk wij hierboven zeiden, is het mogelijk dat de verpleegsters
bezoeksters met verschillende organismen samenwerken en dat is 
voornamelijk het geval voor haar die bij de mutualiteiten werk
zaam zijn. Wel te verstaan bestaat er geen vcrbod van cumulatie 
wat de prestaties betreft die de verpleegsters aan vcrscbil.lende 
diensten kunnen verleenen, onder voorwaarde dat één of vcrschil
lende raadplegingen voor zuigelingen haar diensttijd niet heele
maal in beslag nemen en haar derhalve geen volledige wedde vcr
zekeren (1); dit geval uitgezonderd, is cumulatie verboden. 

Het N. \V. K. moet er natuurlijk over waken dat de gevallen van 
toegelaten cumulatie niet te veel voorkomen en dat de vcrpleegsters 
den noodigen tijd, overeenkomend met het deel der wedde, dat 
haar door de raadplegingen wordt uitgekeerd, ook aan laatst
genoemden besteden. 

De navolgende moeilijkheid deed zich voor naar aanleiding van 
het geval der verpleegsters werkzaam bij een mutualiteit : een 
mutualiteit heeft verschillende verpleegsters in haar dienst; ze 
heeft een raadpleging voor zuigelingen georganiseerd die feitelijk 
de volle activiteit eener verpleegster vereischt. Om nu te vermijden 
dat meer dan één verpleegster van de mutualiteit zich naar de 
woning van denzelfden aangeslatene begeve, nu eens voor den 
zuigeling, dan weer voor andere leden van het huisgezin, laat deze 
mutualiteit al haar verpleegsters op de raadpleging inschrijven, 
met gedeeltelijke tusschenkomst dezer laatste in de wedde van elke 
onder haar, daar de cumulatie van die verscheidene tusscheu
komsten de volledige wedde eener verpleegster-bezoekster uit
maakt; het N.W. K. laat de toepassing van dat systeem toe onder 
voorwaarde, dat het verdeelen der wedde gelijkmatig geschiedde 
onder de verscbil.lende verpleegsters en dat er voor de mutualiteit 
geen sprake van weze door die wijze van handelen, er toe te komC'n 
het N . \V. K. eeu aandeel van de wedde op te dragen groott•J' cla11 

de prestaties door de verpleegsters aan ûc zttigclilJgt·u lwwt·:.wn (~). 

1\n'l'. 72. Oe bczovkslt·rs zijn ttamrmziu of> dt• rtrruljdtf:llllf 1111111 

. uiKdin~:m, hlij?lfll i11 lwlrdddn~: 1111'1 ril' lwisw illllt'll u''''" t't fll tf,· 
/,· iJlriNril oj1 dt• l'tltfrl Jl/t'KÎII~ • ijn iJIJ!I'~t·h rr•1't'll , bt.: ot'kr•JI tf,,,,, /,·, lldt'l'rll 

(I) '' " 1111.\\' 1 ll ltlllllilll 1'1,111 
.............. h .... _ ...... 
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rit l il huts, ?t'rlkm m•a het 11alcven der ~·oorschriflcn va1t den dok/er, 
7'1'1 \IJt"ld,·, 11 ruw. di' hldsmoeders raad van maatschappelijke hygiëne 
'" 7

1
111

11'111 71flll k111derhygiëne ,· zij dienen, met een woord, als tusschen
/•t'l "'llr'lt lussr!tcn de h~tisgezinnen en de instellingen opgericht om ze 
h11 Ir· .\la a 11. JJaarenboven zijn zij vooral belast met het toezicht der 
111/!J,·,/r·d,· kinderen, overeenkomstig artikelen 12 en 13 der wet van 
!' ,\r}lt'/1/ht•r Wl9. 

Zh· fottHulicr B, model van het bezoekenboekje van de ver
I llt·t·gster-bezoekstcr. 

1\kC'rmaals heeft het N . W. K. zich moeten bemoeien met de 
n.tdt·rc omschrijving van de taak der verpleegster-bezoekster. Zij 
lltot'l haar werk v:~richten in overleg met den dokter; zij moet de 
ill :•~dtt·nper~oon ZIJ~ tusschen den arts en de bevolking waarover 
dt• 1aadplegmg toeztcht houdt. Deze rol werd op het congres van 
I :t·ltl, in 1926, bepaald (1). 

%oo de vcrpleegster een belangrijke rol moet vervullen dan dient 
I.Î.J ~·~·l·nwel ervoor te zorgen, dat zij die rol niet over~chrijdt en 
l~t·t· ll lilbreuk maakt op die van den geneesheer (2). 

I Iet N. W. K. heeft den verpleegsters-bezoeksters voorschriften 
gq~t·vcn om haar te doen begrijpen in welken geest zij de families 
111ol'll'H bezoeken : 

<c I )L· moede~~ hebben het volstrekte recht om de raadpleging 
'
1 ua11r keuze luJ te wonen; het is van belang dat dit recht stipt in 
" ad tl wordt genomen en iedere rechtstreeksche of onrechtstreeksche 
·• llandcling, strekkende tot schending ervan, moet onvoorwaarde
. , liJk Ycrboden worden. 

'' lle l is aldus dat, wanneer een verpleegster, bij het verloop harer 
" prt~j~ngat.tdabezocken vaststelt dat een moeder reeds op een raad
" pi q~ 111 g 111 gcs.chreven is, zij de verplichting heeft zich terug te 
'1 I tt•l kt·n : ltct 1s haar formeel verboden de moeder, zelfs niet recht
,,~~"''' ' "· 11it te noodigen om van raadpleging te veranderen. 

'' llt· snt: i.dL· dienst van het N. \V. K. draagt zijn onderzoeken de 
VI' I !'lt·~·g:-ll•r np, die aan de raadpleging verbonden is waarbij het 

·• )~c·t. ul 1s n:u1ge!:iloten (z. hoofdst. VI, Md. I). De opstellino- der 
'' Slllt •t•ksl'hriftcll laat in sommige gevallen niet toe dit Werk 1:auw
'1 kt'lll ig a:\11 t e <llliden. De sociale dienst doet hieromtrent de 
'' ll()odigc 11avraag, maar hij kan Jtict altoos volkomen ingcl icl1t 
'IIJII. \Vannct·r dus een verplct•gstN, met onderzoc.·k hc..·b~t. va~t 
., :<lt·lt dat de • lllot·clt•l op t't'll andt•n• raaclpll'gin).{ ÎIL!WSt'l tn•vc 11 is 

., clan die waarat\11 deze verpleegster verbonden is, dan is het haar 
, 1,Jieht van hel ouderzoek af te zien en de verpleegster van ~et 
, Werk, waarbij de familie aangesloten is, te verzoeken het onmtd
,, dellijk in te st ellen. Het overhandigen der documenten aan de 
,, verpleegster, die normaal met het onderzoek belast diende te 
, :ûjn, zal rechtstreeks en onverwijld geschieden zonder de stukkeu 
, aan het hoofdbestuur terug te sturen; dit zal echter aanstonds 

•1 verwittigd worden door de verpleegster die ervan heeft afgezien. 
, [u één word, het is van belang dat de persoon, met het onderzoek 
,, belast, geen vertraging in het volbrengen daarvan kan veroor-

'' zaken. 
11 In denzelfden gedachtengang verwittigt de verpleegster, die 

·I aewaar wordt dat een familie op twee raadplegingen ingeschreven 
b 

" is aanstonds het N. W. K. dat advies geeft over de te nemen , 
,, maatregelen. 

11 Het N. W. K . hecht er het grootste gewicht aan dat boven
I) genoemde regelen stipt in acht genomen worden. Het heeft 
11 besloten strenge maatregelen te nemen ten opzichte van de ver
•1 pleegsters die ze zullen overtreden » ( 1). 

De Werken werden verzocht onderhavig rondschrijven aan de 
verpleegsters bekend te maken. 

Tijdens het onderzoek van sommige toepasselijke gevallen werd 
er vooral op gewezen dat de verpleegster-bezoekster het verwekken 
van naijver onder de raadplegingen voor zuigelingen moet ver
mijden (2) . 

Men heeft zich afgevraagd of de verpleegster moet doorgaan met 
haar bezoeken wanneer de moeder niet met haar kleintje naar de 
raadpleging gaat; er werd besloten dat ze eenigen tijd met die 
bezoeken moet doorgaan om de achterblijvende moeders over te 
\talen weer regelmatig naar de raadpleging voor zuigelingen te 
komen (3). Blijft de moeder echter weigeren, dan moet de ver
pleegster baar bezoeken staken. 

De bezoeksters zijn verplicht zich te o-nderwerpetl aan elken ·maat
regel van algemeen belang of van toezicht, getrotJen door het Nationaal 

Werk. 
De comité's der raadplegingen voor zuigelingen moete11 hel 

\Vl'rk van hun verpleegsters co u troJeeren ( 4). Daarom moet icdL·r<.' 
Vl~rpk<.'gs1 cr, <1p lwt eind(• van hC't J...·wartaal een vcrslag opmaken 

(I) Olllll'lldlu ltl 111111 de• IC/. n' !Jfl, 
(~'} I' V 11 , '1 Juut lllo\H, 
(11) I' V 11 , t il \IIHII•• IIII IIIU'/, 
(I) I',V 11 , l (\~\llj'll'ltll • l lt 1 7 
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\\ t;l 1 i u zc• hnar activiteit van de laatste drie maanden verant
w•u•tdl. clit document vermeldt het getal der ingeschreven kin
de •!• 11 , volg,·ns leeftijd ingedeeld, het getal der afgelegde bezoeken 
''" cl•·• opgemaakte verslagen, welken aard van samenwerking door 
dc• \'1'1 pkq~sters aan de raadpleging voor zuigelingen verleend 
\Vt'ld, t'll~. Die verslagen worden medeonderteekend door den 
!:•·n .. c·~h~·t·r en door de voorzitster van het Werk, die elk hun advies 
:•'\'t'll over de prestaties van de verpleegster (z. art. 78) (1). 

1\ WJ'. 73. - Om als bezoeksters aangesteld te kunnen worden bii de 
ll' l'rhm voo1' Kinde1'welziin moeten de candidaten tenminste twintig 
JtiiiY vutl zi1'n en i·n 't bezit : 

a) 't zij van het diploma afgeleverd door de biizondeye examen
rnmmissie, ingesteld doo1' den Hoogen Raad der WeYken voor Kinder
wt/zijn, v66r 3 September 1921 (2); 

h) '! zij van het diplatna van verpleegster-bezoekster, behaald 
u7't rrmlwmstt'g de maatregelen getrotfen doo1' ltoninkliik besluit van 
:~ St•f>lember 1921, die de examensvoorverpleegsters-bezoeksters herzien. 

Hlkc verpleegster-bezoekster, die niet haar vollen tijd aan de 
raadpleging voor zuigelingen wijdt, moet in haar driemaande
l ijksdt vcrslag de andere functies vermelden die zij eventueel 
waarneemt, bijvoorbeeld, samenwerking tezelfdertijd aan den 
Nationalen Bond tegen de Tering, aan mutualiteiten, aan het 
schooltoezicht, huisverplegingen, enz. Het bedrag der extra
V<'l-g<>cdingen, die zij uit dien hoofde zou ontvangen, moet in het 
cl ricmaandelijksch verslag vermeld worden, alsook de voordeelen 
in uatnra, die zij zou genieten (bv. huisvesting). 

t•} 'I :::ij 11an het diploma van vroedvrouw-bezoekster, behaald over
l't'ltktJIILsl i{!. tle maatregelen getrotfen door kottinkliik besvu.it van 
() St'/'lnnllt•r 1924 (3). 

llt·t c·xanwHpwgramma der verpleegsters-bezoeksters werd door 
l~t•l < lt•ll<:e:..;kwHlig Bestuur lang bestudeerd en het Bestuur der 
\ oll,:-.gc.·zontl hcicl heeft die studie benut om een officieel programma 
nit 1l' wt·rkeu (4). Laat ons hieraan toevoegen dat het Geneeskundig 
llt•slltur den wcnl>ch heeft ultgesproken dezelfde procedttrc te zien 

(I) I' V. U., :!7 Juli l!l:lG. %ie forumlier n, model van dat verslag. 
(' ') VM11 ck lwkrnrlat i ging vnu lu: t diplomn van vcqJlccgstcr-bczockstcr 

clwot Iu I l<otllllkhjl lH'llluil vun :1 Hqlh'tlllll'r 1!121, wt·nl dot>t Jwt N. \V.K. 
' Pil \ oodcooplH Jllll~~lUlll 11111 11Jigl''411'1c[ t'll, tiiL C Xllllll'll , \'CU III•Wijl-l VUil 

l•rk\\111111il1• Hlnlt~(t 11 til 
I I) llr/fh' h ... lttlll!/1/ml """ ~ 1 ~·•· pi c 111l1t 1 111:! 1 c 11 1 ~ 1-kplt tuhr 1 1111! t. 
( IJ I • \ I : 11 ' I ( th ft,, lidi! I I tiJ I 

i 11 vot•n· 11 voor de benoeming der VCT})\ecgstcrs als die welke werd 
:
1
angt·uomen voor de aanstelling der genecsheeren (zie art. 57) (1) · 

Jl'mmecr een Werk i1t de onmogelijkheid verkeert de samenwerking 
n·n

1
'r 1,crpleegster-bezoehster of vroedvrouw-bezoekster te bekatnen, mag 

ltt'l lUW het Nationaal Werk de toelating vragen om een verpleegster te 
hmoemfm die het gewoon Staatsdiploma bezit of dat van '!'!aatschap
fu-lijlw assistente. Deze moeten in elk gev~l kunnen bew_tJZen dat ze 

1
·m stage hebben gedaan, waarover het Nat~onaal Werk z~ch het waar-

rlceringsrecht voorbehottdt. 
Een maatschappelijke assistente kan dus tot de functies van 

hczoekster toegelaten worden, doch slechts onder de navolgende 
voorwaarden : dat ze de leergangen van een afdeeling « kinderen » 
eeuer School van Maatschappelijk Werk gevolgd heeft; dat ze de 
noodige stage heeft gedaan en dat door geen enkele verplee~st~r-
1 >ezoekster gedongen werd naar de vacante plaats (2). In p~lnClpe 
kan het toelaten eenel' maatschappelijke assistente sle~ts. 1n zeer 
uitgebreide Werken in overweging worden genomen en t~dien deze 
de samenwerking van verpleegsters-bezoeksters reeds bezttten. 

De vroedvrouw kan als bezoekster worden toegelaten, onder 
voorwaarde dat ze in 't bezit zij van het speciaal diploma van 

vroedvrouw-bezoekster (3). 
De candidaten moeten in bezit ziin van een bewijs van goede gezon~

heid en lichameliike geschiktheid, afgeleverd door een geneesheer, rl·te 
nangewezen werd door het Geneeskundig Bestuur van den Iloogen 
Raad der Werken voor Kinderwelziin. 

Men merke dat de technische kennis waarvan het bezit van l~et 
diploma getuigt, en de lichamelijke geschiktheid, op zichzelf met 
\·oldoende zijn voor het aanwerven van een verpleegster-be~~ekster; 
i'.c moet, bovendien, het bewijs geven van groote zedeliJke ho~
danigheden (4). De stages zijn absoluut verplicht; bij gelcgcnhcHl 
van een benoeming moet men beslist nagaan of ze ook volbracht 

wt'r<len. . 
Het N.W. K. is tusschenbeide gekomen bij de geëigende lltl-i lt-1 

l ing<.'LI opdat de vcrpleegsters er de voorgeschreven stagcs kun ue11 

dm·n (5). 

( I) 1' V<: 11 ,. :.'H Ot'l oht•t 11111\1, 
I ~ ) I' V 11 . 11 l h C'llllhll 111 :111 
111) I' ,V.II .U. W. l~, 11 N uvc111hcr 111:!0 
(IJ I' V 11 1t W I{, 1111 lltt·llll"' 111111 

( ) I' " 11 , l.lR N I!VC "''''' 111\1 1 
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Vnl ~:c·H :; Jtitspmnk_ vau hc_t Bureau moeten de vcrplcegstcrs
h,' ' "'l -.11- rs \ ' all Belgtschc nattonaliteit zijn. Een principieele beslis-

1111' \'al l l1d Departement van Arbeid en van Sociale Voorzoro-
1w !J.I!;•,•·Hdt·, heeft het geoordeeld dat de machtiging voor he~ 
Iu 11 11•'1111 11 van een bu.itenlandsche verpleegster slechts dan mag 
\\l l llll'll gegl'veu wanneer men, onder de Belgische cand.idaten 
1111111' 11 :~· 1ijk iemand vinden kan die de hoedanigheden bezit, ver~ 
1 I 1 ld 0111 <lc vacante plaats met voldoening waar te nemen (1). 

\1~'1'. 74. - De bediening van bezoekster is onvereenigbaar met het 
lu•ot·fmen vatt 't vroedvrouwenambt. Niettemin zal, in de landeliike 
t:l'ml't'lllcn, het bestu.ur van den Hooge1t Raad bit' uitzonderi1:g deze 
om•rreeu ig baarheid kunnen opheffen. 

J\WL'. 75 en 76. -Ingetrokken. 

J\ 1.{'1'. 77. - Bii het bepalen van het subsidiebedrag aan een raad
/>lt'~lltK toegekend, wordt rekening geho1ülen met de wedde aan een 
btzotlistcr betaald. Nochtans, opdat deze wedde bit' het berekenen der 
loda~cn toegekend aa1t de raadplegingen voor zuigelingen in aan
mrrkwg lm~ne komen, moet de bezoekster aangeworven ziin volgens 
dt• ?Jcwrsclmften der vorige paragraaf. 

I Je ~v~dden betaald aan bezoeksters, benoemd zonder voorafgaande 
nutch!tg?Jtg, worden niet gesubsidieerd. 

I Jt: bezoeksters moeten zich onderwerpen aan al de toezichtsmaat
YI'gclcn voorgeschreven door het Nationaal Werk. 

~iu<ls den pt~ Januari 1938, wordt het navolgend salarisbarema 
vaRtgcs~eld door het Departement van Volksgezondheid, toegepast. 
I >.tar die wedden de schommelingen van den Index ondero-aan 
wordc·n zij tegen 110 % uitgekeerd wanneer ze minder bedr:gen 
d.1 11 12.000 frank en tegen 105 %wanneer ze meer bedragen (2) : 

J c . Jaar ..... . . . ...... . .......... fr. 12.600 
2<' ll • . . • • • • • • . . . • . • • • • • . . . • • • . • 13.000 
a cl \I • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • ·• • • 13.400 
4'' '1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13.850 
5fl " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.300 
Ge 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14.750 
7c >I • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••• ,.. 15.200 

( I) I' .V. JI ., 10 J n lnlnri l n:lfl. 
(;;) M t·.1 lus:unH Yllll I Jnnnnri ~ !l1 1 _ 1.o t !lO April, wertl <'en vcrhoogiug van 

IO ' " l oc ~~~ c·nd op d1• wc·ddc·u cl Jt' 111111ckr bcd rot'gl'n dan J.I.OOO fm nk. 
M• l l u ~:III IJ: VC III 1 Md 111 11 wc•rd 1'1'11 ll it•n wt• vt• IIHHJj.(Î IIg Y(IJI 1 () cy, f cw 

l 'dtlld onllt ! d t \lltii\~Hrlf dtl l 1 11 \olgt iiH lu l luuoun Jutlm.llci o ,': tl l ll 
t i l li d lidlul t r 11 1 lllll V/1 11 he 1 N w J.. 

9° jaar ... ... .... .. . . .. .. ... . . .. f r . 
110 ....... . . .. ... ... .. ....... . 
L30 )I 

16° ll 

l9° » 
22e 11 

16.000 
17.000 
18.000 
19.500 
21 .000 
22.500 

Sommige verplaatsingskosten zijn onvermijdelijk; ze mogen 
cl11or de raadplegingen, zonder voorafgaande t oestemming van het 
N. W. K. in rekening worden gebracht (1). 

ART. 77a. - Aan de Werken kan worden toegelaten de verplaatsings
kosten it~ rekening te brengen, voor de bezoeksters die tameliik ver 
wMwn van den zetel van het Werk, wanneer er vastgesteld wordt : 

a) dat de samenwerking van 'n bezoekster absoluut noodig is voor 
dm goeden gang van het Werk; 

b) dat er geen bezoekster ter plaatse zelf kan worden aangeworven. 
Ieder geval wordt aan de goedkeuring van de provinciale Commissie 

onderworpen, die zich ervan overtuigt dat de bezoekster, tengevolge van 
den afstand, niet belet zal ziin zeven uur per dag aan het Werk te 
besteden. 

De toelatigen, aldus verleend, ziin dit altoos onder een onbestendigen 
titel en de verpleegster kan aangemaand worde1~ ter plaatse zelf te 
nweten gaan wonen indien zulks noodig bliikt voor den goeden gang 
·~Jan het Werk. 

ART. 77b. -De bezoeksters ziin geroepen zekere zorgen te geven, 
·,•olgens inlichtingen haar verschaft door den geneesheer. Men mag 
ltaar dus toestaan zich een tasch aan te schatfen en de voorwerpen 
'IMarvan ze moet worden voorzien,· deze zullen worden bepaald door 
den geneesheer van de raadpleging, met de voorafgaande toelating van 
de provinciale Commissie. 

Het Bureau heeft aangedrongen op de noodzakelijkheid door den 
geneesheer te laten beslissen welke voorwerpen zich in de verpleeg
s terst a.<:>ch moeten bevinden (2). 

A RT. 77c. - De iaarliiksche verloftiid van de bezoeksters is vast
gtsleld op vii/tien werkdagen. M its de voorafgaande toelating va1t haar 
comité en het Nationaal W erk, hunnen de bezoeksters de toestemming 
krijuc:n om slutl·icdagen bii te zr1onen ,· de biikomende verloftiid die haar 
duaruoor zal wordrn vergwul, mag geen drie tlage1~ per iaar over
.\1'/tr ijdt·n. 

(1) I' .V, II . It W k , :lll Dcrnulu·r l tl l!l. 
(I!) I' , V 11 , lU J 11111 l ll''il 



dt• \ c• rlull Î]tl \ ' flll tl1 j,. drrgt'll vona st lldÎt•drtgt'll, 111ocl wordt•n 

hP l••l'd 111111 d.,~:c•IJ "'",' hl'l N. \V. K . gt·otgalli:O:l't' ld , gt•]mtrociun:rcl 
or lt•IIIIIÎII!i lt• I IK'/:t· laflot l. 

Om 11' :•amijdm dal de tijdelijke afwezigheid van de be::oeksler 
nadat hao/d;cnt aan dett goeden gang vmt d<: Werken en de gezondheid 
der kinderen, ward<:Jt de conuté's der raadplegingen verzocht rekening 
te lzOttden met de volgende bepalinge1~ : 

~ 0 De jaarlijksche verlofdat-ttm van de bezoekster zal worden. bepaald 
mt~ien de maandett waarin vooral maag-darmontstekinue" en lonu-

d 
. ö ö 

aan oemngen voorkon~"- April en begin J -rmi zijn aatt te bevelen. 

. 2° I n d<: get1~ten die een schooldienst bezitten, zal de afgevaar
dzgd~ van het gemeentebestuur, die deel maakt van het plaatselijk 
conuté voor ki1ulerwelzijn, zich kunnen verstaan met het College of 
met de_n Schepen van Ope-nbaar Onderwijs, opdat de schoolverpleegster 
den dtenst van de raadplegi·tzg voor zuigelingm gedff,rende de" jaar
lifksche?t verloftijd der bezoekster zou verzekeren. Naar aanleiding van 
eett dergelijke overeenkomst, zott het comité, itt overeMfstemming met 
d<: aangesteldut van beide arganismen, den verloftiid der bezoekster 
aldus bepalen, dat beide die-nsten zouden kunnett worde-n verzekerd : 
ofwel gedttrende de schcolvacantie van Paschen, ofwel gedttrende de 
groote zomervacantie. 

De plaatselijke Werkett zijn verplicht de provinciale Commissie 
telkens te verwittigen, wann~ zij aan htm bezoeksters het jaarlijksch 
verlof toestaan. De verlofdm~Y moet t4ildrukkelijk aangegeven worden. 

ART. n d . - De fmifarm moet doar de verpleegster-bezoekster worden 
gedraget' gedurende de raadplegi1zgen et~ de h-tûsbezoeken. Het kettrig 
voorkcmen der verpleegsters verhoogt haar prestige. Kleed m voor
sclwot zij" van waschbare stof. 

Atleet~ de verpleegsters, aat~ de Werken voor Kinderwelzii1' ver
lxmd.m, J~bbe" recht het eigm kenteeke" (geëmailleerde medaillon
speld) te dragen. Dit kenieeke" ka" men kcsteloos bekcmm. De aan
vraag moet het jttiste adres van de bezoekster opgeven, de datum harer 
diplon1.a's moet op de aanvraag worden vermeld. 

ART. 77e. -De bezoeksters zijn gehouden zich in eett mutualiteit 
te latm inschrijve-n, die haar tenminste waarborgt : 

a) em vergoeding van 8 frank per dag gedurende den dftttr van de 
~iekte (vanaf het einde der dertig eerste dagen de-r ziekte) of tot zestig 
1aar; 

b) in geval van teri11g, het kcsteloos verblijf i1' ee1' sanalorittm 

1:rd~trn1tlt· hd wrhltJI 

In ~l'\'a l v.au t.id~lt· "onlt llcu n·rpll'<'K~kr ~ ma ar ullt•t•ll gl'tllt 
n ·ud t• eh· l't· l:-;t<· allnall(l dl' jaarw<·cldl· door lwl N. \\' . K. uilht·lnnld . 
lid komt, t ol c<.•n hcloop van 4 frank Jll•r maand t'll per aanP,<' 
:.;lotl-m•, tu:-;!5dtcnhcide in de kosten der aansluiti ng bij cc.·u 11111tuu· 
litt·il naar haar eigen keuze. Die tutgave mag op ck sub:-;idit•· 
t t.tm·raa~ in rekening gebracht worden, onder de whti1:k " rdw· 
lllt•t•nc onkosten ». 

l>e bezoeksters hebben er dus alle belang bij zich Lij 1'<' 11 111111 li .J 

lill'it aan te sluiten. 
De burgerlijke .-erantwoordelijkheid van het N. \\'. K . \\wdl 

door verzekering gedekt voor de ongevallen den bczoC'ksh·r~ "'''' • 
komen. Het voordeel dezer verzekering echter komt haar IIIUIII 

a llc•en toe in zoover zij zich in bevole7' dienst bevi1lden op het oogt•IJ· 
hlik van het ongeval en dat de burgerlijke verantwoorddijklwicl 
,·au het N. \V.K. erbij betrokken is. 

Om de rechten van het N.W. K. en van de bezock~t(•r ll· \.' lij 
waren, moet het slachtoffer van een ongeval het N. \V. K. billilPil 
'I(· vier en twintig uur daarvan kennis geven. 

ART. 78. - Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn oefent lor ir/11 

ttil over den dienst de-r lutisbezoeken, dcar de raadplcgin~m ''''"' 
uigelingen opgericht. Het neemt desvoerkomend sancties lcf!.cllm•r.r dt• 

hc::oek.sters onder de voorwaardett va1' artikel 70. 

De Inspectiedienst van het N.\V.K. zelf oefent toezic-ht uil 11\' t' t 

hl'l werk der bezoeksters (1). \Vel te verstaan zijn cl<- <·outiW. 
daarom niet vrijgesteld van controle over de prestatics ,·:ut hutr 
verpleegsters. 

(I) I'.V,B .• 27 Juli 1!13G. 

• 

wim
Markering


	IV1
	IV2
	IV3
	IV4
	IV5



