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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
MD|ISTER|L| REGEDINO van 9 augustus 1988 no. 2, ter uitvoering van
artikel 4, eer|te lid, van het Lan|besluit keuring en controle
llch|elllke en geestelllke geschlktheid van politie|ten|| (AB
1988 no 62) (Regeling keur|gsvereist| politlea|t|||).
Ditgegev|e 19 augustus 1988
De minister van Justltàee
E.J. Vos
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De minister van Justitie,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodz|elijk is normen te stellen betreff|de de keuring van
polltiea|t|||;
Gelet op:
artikel 4: eerste lid: van het L|dsbeslult keuring en controle
lïch|elijke en geestelijke geschlk|eld van politiea|t|||
(AB 1988 no 62):
HEEFT BESLOTEN;
Artlkel 1
De keurlng van de ambtenar|, bedoeld in het L|dsbesluit keuring en controle lich|lijke en geestelijke geschl|eld polltieambten|| vindt plaats met inachtn|lng van de normen ln de bljlage van deze regeling gesteld.
Artikel 2
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die
van haar a|ondiging.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling keur|gsyereist|
politie|t||en.
De minister van Justitie:
E.J. Vos
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Bin'laqe, behorend blq de Recelinc ke|incsvereisten polltïea|t|aren (AB 1988 nr 62)
De genees|dlge keurlng, als bedoeld in de Regellng keuringsverelsten polltiepersoneel, geschiedt met inachtn|lng van de volgende
normenl
à. Ma|elî'n'ke kandldaten
Alcemene licha|sontwi|elinc
Een goede, met de leeftlld overeenst||de llchaam|ouw en ontwlki de heid worden als eis gestel|.
kellng, alsmede lich|elijke behen g
Blj |achz'eloosheld of zwakte van het lichaam of afzon|rlilke delen
daarvan ko|geleden zlekten, operatles of ve|ondlgen kan nlet tot
goe|eurlng worden overgega|.
De borstomv|g moet met een centimete|aat dlcht onder de onderkant
van de s|ouderbladen en de tepels bij zijwaarts gestrekte ar||n
worden gemeten en bl, inspiratie een toeneming van ten mlniste 6 cm
geven. De borstomv|g moet ongeveer de helft van de lichaamsl||e
zijn bil voldoende diepte en breedte van de thorax.
Het licha|gewl|t houdt nauv verband met de lichmmmn|ootte en de
llcha|svom. Hierbij kan de tndex van Pignet wordem geâlnlikt (x = L
- (e + B) ) . b is de lengte in cme G is gewlcht en kg, B is borstœvang bij dlepe ult|emlng.
Waardem tot 32 zlln aœwa|eaar, 32 en 33 ziln twïjfelachtig, daarboven zal meestal moetea 'wordem afgekeurd; bil kandldaten jonger dan
I in 18 Jaar is de izxie.'lç van Plgnet nlet Matgevend en zal reken g moe
tea worden gezloudezz met een mogelljke verdere ontwmeling van de
llcha|sbouw.
Bijzondere afwilklng|e die een reden tot afkeurlng vormen, zlln|
- vetvormlng met een overgewi|t van 25% of meer en vetvorming ook
in gerlngere matee indàen zlch verschllnsel| voordoen, die wilzen
op stootnis in de interne secretie;
- dystrophla adlposog|it|is;
- eunocholde lengteontw|ellng;
- feminlne habltus.
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2. Huid- en constitutieafwiqkincen I
De huld moet zindelijkz elastisch en goed gespannen zljn. Kleïne en
gering ln aantal zilnde, nïet met een benige onderlaag vergroeide
littekens na verwonding of operatle, vormen geen reden tet afkeurD|g. In bepaalde gevallen ls het bepalen van het hemoglob|eg||te
van het bloed nodlg; bil vaarden onder de 70% Sahll wordt ongesch|ktheid aangenom|.
Verwijde bloedvat|e dle zlch ultstrekk| over een groot deel van
een been: wllzen op constltutlonele vaatzwa|e, Qie een reden tot
afkeuring vormt. Verwljdlng van bloedvaten aan de zaadstretg en hemorroïden leggen als tekenen dezer constltutïonele zwakte bilzonder
gewlcht in de schaal. '
Bllzondere afwijk|gen: dle een reden tot afkeurlng vormon, zijn:
- chronis|e, mlsvorm|de, begmettelilke of onesthetis|e huldziekten en huidzi|ten met neiging tot recidiven als psoriasis, schubvorming: ultg|reide acne en fn|ln|lose van het gezicht pf van de
romp, welke tot herhaalde en kostbare behandel|g| aanlelding geven; I
- gezwellen, nleuwvo|lng|, beenwo|erlng| of lïttek|s'l die het
gebruik van het llchaam of van ledematen bele|eren, het dragen
van dlenstkl eding verhïnderen of mïsvormend werken; i
- lïtteke|re||: splerhe|iae, ln het oog vallende littekens na
lcne-aando|lngen en anglomen; .
- ultg|relde tele|glëctasieën en boosa|dige of lnisvorm|/e nieuwvormingen; I
- constltutlezl|en als dlabetes mellitus, lnsipidus, Jlcht, grote
hemorroïd| en |usfïstelsê ziekten van het lymfesyste|e het
bloed of de bloe|ereid|de organen.
3. Hoofd. romp en ledematen
a. Algemeen
Geïlst worden een volledlg gebruik van belde hauden en voeten, alamede een rechte licha|houding. Bij zw|tetoest|d| of b|wegingsbeperking| aan de armen; de benen of gewrlchten - in het bijzonder
na vroegere ongevallen of zlekten - wordt tot afkeuring ov/rgega|e
|||ien te verwachten is, dat de lich|elljke scholing van de kandiannt en het verrichten van de politledi|st hlerdoor op pnlgerlel
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wilze ongunstig zullen worden beïnvloed. De verkorting van een been
mag hoogstens twee cm zijn. Zelfs als de verkort|g, wanneer de kandidaat gekleed is, niet opvalt en de gang ongestoord lljkt, dlent in
nnnmnrking te worden genomen, dat de polltiedï|st hoge statische
functlon|e eisen stelt: waardoor het kortere been voorbest| is
tot gewri|ts- of botver|der|g|.
Hoogstand van een schoudere het naar voren staan van de heupen, afwijklngen in de vorm van de benen (x- of o- benen) mogen, Wnnneer de
kandidaat gekleed ise niet ztchtbaar zijn.
Gerlnge vormver|der|gen of weefselverlies aan de schedel vovmno
slechts redenen tot afkeuringe lndien zll het dragen van het uniform
bemoelijk| of esthetisch storend werken.
Bllzondere afwllk|gen, die een reden tot afkeuring vormene zlln:
- sterke mlsvorming| mnn het hoofd en restverschljnsel| na schedelbreuk of zware hersenschu|lng;
- doorgema|te |cephalltis leth|gica;
- scheefst|d van de hals;
- de bewéging verhinder|de misvormtng| van het sleutelbe|;
- gerlnge hoogstan; van de schouder, gecomblne|d met hoogstand van
een heup en reeds geringe afwilking van de wervelkoà|;
- afwilking| van de w|elkolom, vooral indien deze gepnnn| glan
met an|malieën van het borstbeen of de borstkas (lordosee kgphose,
holle ronde en vlakke rug: rachitische thorax s|oonmmker|rst,
ë #'
kipp|orst);
- reeds gertnge verstijving van een groot gewricht;
- gewrlchts|iz|;
- herhaalde vochtophoplng| in het kniegewri|t, met of zonder ontsteklng;
- herhaalde nnnvallen van gewrichts- of spierre|a;
- sàecht genezen beenbreuk|;
- grote àittekens na osteo|elitisoperaties;
- llttekens na onderbe|zwer| of andere ultg|reide, vooral met het
bot vergroeide littekens aan het scheenbe|.
b. Voeten:
Blj het beoordelen van de voeten is van belang de vraag of de kandidaat langdarlng kan staan en lopen zonder bezwaar kan verdragen Kan
dit aang/nnmon worden uit hoofGe van ziln beroep of andere omstandighedene dan kan de kanoidaat ook met lichte voetgebrek| (even-
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Al
tueel gecorrlgeerd met behulp van steunzol|) worden goedg e .
Bijzondere afwljk|gen, die een reden tot afkeuring vormen,e zljn:
- plat-, knik- of doorgez|e voeten in die mate, dat stqornls bij
het lopen of spoedlge vermoe|eid optreedt;
- andere misvormlng| of constàtutlonele zwakte van de voet;
- sterk gebogen of elkaar in bel|grljke mate bedekkende tenen;
- hallux valgus;
- sterk zwetende voeten;
- sterke eeltvo||g aan de voetzolen;
- verlies of vermïnking van een grote tenen of belan|ijk.e: het lopen beïnvloed|dez misvorming| van een andere teen;
- overtollige teen of vergroeling van tenen: wanneer daardoor het
lopen en hardlopen bïj de lïch|elijke oefenlngen b|oellilkt
wordt;
- ziekelijke verander|g| ook van de klelnste gewrichtqn of pljnlijke eeltvo|lng.
c. Handen:
Tèelaatb|e afwllk|gen zïjn:
- verlies of verkorting van een lld van een vinger van de gebruikshande uitgezonde| de duim of wijsvlng|, wanneer het gebruïk van
de hand nàet belemmerd wordt;
- verlles of vermlnkln? van een vlnger behalve de duim, van de mlnst
gebruikte hand, wanneer het gebrulk van dle hand nïet belemmerd
wordt;
- ankyàose van |ên der v|gergewrl|t| van de minst gebruikte hand,
uitgezonderd de dulm, lndien de functie der vïngers nïet belangrljk gestoord is, dankzij de ganstige stand.
|wljklngen, die een reden tot afkeuring vormen)
- verlies van een vinger van de gebrulksh|d;
- verlles van een àld van de duim of wijsvinger van de gebru ikshand;
- verlies van twee leden van de andere vingers (al dan niet verdeeld
over meer vlngers) van de gebrulksh|d;
- verlies van de duim van de mlnst gebrulkte hand;
I
- verlies van meer dan één vlnger van de ninst gebrulkte hand (misi
vormde of door littekens verkorte leden of verstilfde 'ge|ïchten
I
maken een vinger onvolwa|dig, indien de functie van de vinger
hierdoor gestoord 1s);
- verminking van duim of wijsvtnger der gebruiksh|d of beperkte
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functie Ivan een gewricht, al of nlet gepaard met verkro|ing;
- misvormïng van de duim van de mlnst gebruikte hand of opgeheven
functie van een gewrlcht;
- misvorming van de elndleden van twee vingers van de gebrulksh|d;
- misvorming van de eindleden van meer dan twee vingers van de minst
gebrulkte hand;
- verkro|àng van een vlnger door lltteken- of peescontractle;
- ankglose van een der vingergewrlchten van de gebruiksh|d;
- overtollige vingers of ver|oeïing van vingers;
- doorgema|e hand- en ondern|fle|on|, reeds met geringe contracturen.
4. |zlcht'orca|
Het onderzoek naar gezlchtve|ogen geschledt op de wijze, zoals door
de Commiàsie Standa|iserlng van het visusonderzo| is nnngegeven
(zie publlcatle van het rapport van deze commlssie ln het tljdschrlft voor Sociale Genees|nde, Jaargang 47 - Supplement 3, blj
nummer 23 - 14 november 1969 - pag. l - 19). De vlsus - eventueel
met correctle - moet op het beste oog ten mlnste 1 en op het andere
oog ten minste 0.8 zljn. De corriger|de sterkte van de brilglazen
mag maximaal -2.5 of +2.5 zlln. De corrlger|de sterkte van contaetlenzen mag maximaal -5 of +5 ziln.
De kandidaat dlent niet alleen kleuren te |nnnen onders|eid| mnmr
zal deze ook moeten |lnnen benoemen. De daerblj te gebruiken methöde
van onderzoek is de Hardi-R|d-Rittler-test. Blj gevonden afwllkingen bil het afnemen van deze proef is het benomm|n van kleuren
(draadjes snel ultzoekene het mxngeven van de kleur van snel voorbijrijd|de auto|sy etc.) doorslaggevend en dit moet foutloos
plaatsv|d|. Pastelt|ten moeten benoemâ worden naar de aanwezige
hoofdkle|en.
Bilzondere afwïjking|e dle een reden tot afkeurlng voc'u'nn, zijn:
- duidelljk scheel zien;
- nystagmus;
- beperking| van het gezi|tsvel|;
- oogspàe|erl||gen;
- chronïsche of tot herhaling neigende ziekten van de oogledene
traanorgan|e conj|ctlvae en cornea (vooral conj|ctivïtis met
follikelvo||g, meormmlen doorgema|e conj|ctivltis en trachoom);
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- chronische of tot recldlve neigende zlekten van allelonderdel|
van het inwendàge oog. I
5. Oor-. neus- en biqholten
I
Gelet moet worden op de vorm van de oorschelp: eventuele #lekten van
de gehoorgang en verander|g| van het tro|elvlles. Oolspiegelonderzoek dïent steeds plaats te hmhhon. Indàen een tro|lvlies door
E
een cerumprop of lets anders onzlchtba| ls: dïent het zlchtbaar te
worden gemaakt, zo nodlg door een oorspectalïst. BIJ on|egel|tigheden aan het tro|lvlies (sterke lntrekking|, llttekeqs en verkalkingen) als gevolg van vroegere aiekten moet het oordeel van de
oorspeclalist gevraagd worden. Voorts moet gelet worden op littekens, dle wàjzen op doergema|te ooroperaties. De gehoorséhe|te van
de fluisterst| Fo'et in een gesloten ruimte voor het éne oor ten
minste 6 m en voor het andere ten minste 3 m bedragen. Blj het onI
derzoek moet het afgewende oor door een hulpkracht word:n dïchtgehoudend. '
!
De neusade|allng, die aan beide kanten onderzocht dient lte wordene
moet Mrîj zljn. Bil vermoeden van afwllklngen dienen neul en 1argnx
Met de keel|iegel onderzocht te worden.
Aangezlen een scherp reukvermog| voor een polltlea|t|| van
g|oot belang lse vorden de kandldaten aan een eenvoudige reukproef
onderwo|en. De reukzln wordt onderzocht met vanilline, |tholollee
j|never, benzlne: asa foetlda en creoline. I
Bijzondere afwijking|e dle een reden tot afkeuring vormepe zijn:
- sterke misvorming van de oorschelp; l
- perforaties of etteringen van het tro|elvli|;
- doorgema|e radic|loperaties;
- vernauwîng van een neusweg met als gevolg duldelllk b|eilllkte
ademhallng aan dle zijde; I
- ozaena;
- neuspollep|;
- meermalen doorgema|te en chronische catarren der neusbslholten.
j'
6 Mondholte en halsorcan|
Het onderzoek van de mond- en keelholte geschledt met beh|lp van een
|ndspatel. In het bijzonder moet gelet worden op |ronslsche keel-
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catarren en vergrote adenoïden en tonsillen met etterpropp|. Tevens
dlent gelet te worden op afwijklng| aan het verh|elte, de tong en
de keel, die het spreken op het sllkken beïnvloed|. De halsomvang
moet gemeten worden 2 cm onder de adamsappel blj hortzont|e stand
van de onderste kaakrand. Duldelijke vergrotlng van de schll|ler,
ook zonder ontaarding of Basedow-sy|to|, vormen een re|en tot
afkeurtng. Bïj een geringere schildkli|er|ot|g is uitstel van de
beslissing voor langere tijd gewenst.
Bilzondere afwijk|gene die een reden tot afkeuring vormen, zijn:
- storende misvormlng| van de mond;
- gespleten verh|lte;
- fouten aan de tong en het weke verh|elte;
- spraakstoo|ïssen (ook in gerlnge matelz als stotteren of stame1en;
- duidelijke vergroting van de schildkli|;
- aandoening| van Basedow (ook in geringe mate);
- la|gltis;
- chronische heesheld;
- chronlsch ontstoken keeànmnndeà| (etterpro|en);
- bel|grilke vergroting der amandelene ook zonder zlekte.
7. Het cebit
Het gebit moet in een znannâge staat verkeren, dat noch de epraak
noch het kauwvermog| ongunstig wordt beïnvloed. ook esthetis|e
ove|egingen dienen bij de beoordel|g van het gebit in aanmerking
te worden genomen.
De aanwezige tanden en klezen moeten gezond zljn en vol|oende wee.rstand bieden. De kauwvl|en moeten elkaar goed raken. Het ontbreken
van een snljtand vormt een reden tot afkeuringe tenzll de opening
door t|dverhulz|g of anderszins geheel ls opgeslot|. In het gebit
moet minstens vijf paar goed op elkaar slultende kiezen aanwezig
zljn.
Zlekten van het tandvlees en van het tandbeen die gepaard gaan ret
alveolair pyorrhoe, verdwijnen van tandvlees en tandholten of 10szitten der tanden (p|adentosis) vormen een reden tot afkeuring,
aangezien dergelijke afwilkingen niet of zeer moellilk te genezen
zijn en binnen afzlenbare tijd leiden tot t|dverlies.
Een kandldaat met een goed zlttende prothese kan worden goedgekeu|
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mist hij zich s|rlftelljk verpltcht de prothese gedurende de
dlensttijd te dragen en deze in brulkbare toestand te zullen houden.
Een kandldaat, wiens geblt nlet in gesaneerde toestand verkeert, kan
vao|a|delijk worden goedgekeu|y wnnneer hlj zich bereld verklaart
blnnen een door de keurings|ts te bepalen termiln ziln gebit te
laten saneren (b.v. door verwllder|g van wortels en resten van tanden en klezen, vulling van carieuze elementen en zo nodig het laten
maken van een prothese of stlftand|) en overlgens tegen go|eurlng
v|n deze kandidaat geen bezwaren bestaan. BIJ het vaststell| van de
termljn houdt de keurende arts zoveel mogelijk rekening met de datum, waarop de kandldaat zal worden benoemd' amngezlen de sanering
blj voorkeur voor de benoeming moet zljn voltooid. Na afloop van de
gestelde termiln wordt gecontroleerd of het gebït van de kandldaat
aan de gestelde elsen voldoet. Indien dit het geval ls: kan de kandïdaat onvoor|a|delllk worden goedgeke|d.
8. Borstorcan|
Het h|tonderzoek (hartgrenz|: harttonen, pols voor en na inspann&ng, bv. tien diepe knlebulg|g| met naar voren gestrekte n mapn)
geschledt voor het longonderzoek om te voorkomen, dat door het diep
#
aammhalen en polsfrequ|tle wordt beïnvloed. Doorgema|e reumatische ziekten, ontsteking van de mmmndelen dlfterie en andere infectlezl|ten manen tot bljzondere voorzi|tigheld. Versnell|g en
onregelmatigheld van de h|twerkïng behoevene als deze vers|ijnselen zïch slechts in gerlnge mate voordoen of van voorbij gaande aard
zijn, nlet tot afkeuring te leiden evenmin als funcioneel systo#
llsch geruls zonder andere aandoening| van het hart lndïen blïJkens tot dusver verrichte lich|elijke arbeid of sport hiervan geen
hïnder werd ondarvond|. Bijzondere waarde moet worden toegekend aan
gezonde longen. |aast het gewone fyslsche onderzoek is doorlichting
van de longen noodz|elllk en eventueel op indicatïe van de door#'
llchtende artsz het maken van een röntg|foto. Alle gevallen, waarln
de longen blj het doorlicht| nlet geheel normaal blilken te zljn,
en met name die gevallen: waarln de sporen van doorgomnnpte latente
#
t|erculose of doorgema|te pleuritls waarneemba| ziln, moeten met
extra zorg worden |oordeeld. Vooral de in een periode van vilf
jaare voorafga|de aan de keuring, doorgema|te long- en borstvàlesmandoening| eisen bijzondere mmndacht. Zie voor doorgema|te tuberculose punt 9. In het algemeen zal de polsfre|entle blj staan niet
meer ann 96 en na ïnspannlng (tlen dlepe knïebuig|g|) niet meer
dan 120 mogen bedragen. Na vijf mlnuten liggen moet de norm weer
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bereikt ziln.
Bij het onderzoek naar de bloeaa |AP dienen als grenzen te word|n
genomenl systolïsch 150: dlastolls| 100. De grens van de max''m-'e
waarde van 150 moet niet te absoluut worden genomen. Steeds moet
rekening worden gehouden met de leeftild en de algomone toestand van
de kandidaat. '
Bij het opnemen van de bloeddruk en de polsfrequ|tïe speelt de psychische toestand van de kandidaat een rol. Tot op zekere hoogte zwl
men er rekening mee moeten houden, dat de kan|idaat - met het oog op
het hetgeen bij de keuring voor hem op het spel staat - enigszïns
nerveus is.
Bàjzondere afwllking|, die een reden tot afkeuring vormene zijn:
- klepvllesg|r|en aan het hart ook wanneer deze geco|enseerd
zijn;
- stortngen in de h|twerking;
- ernstlge onrege|atlghed| van het rltme;
- zlekten van hartspler en pericard;
- belan|ijke verhoogde bloeddrak;
- mee vmnl en doorgema|e long- en pluera-a|do||g| en de gevolgen
claarvan;
- frequent voorko|nde catarren der bovenste luchtweg|;
- bronchiaal astma;
- bro|iectasle|.
9. Tuber|lose
Actieve t|erculeuze aandoenlng| of aandoening| met twilfela|tlge
actlvltelt vormen een reden tot afkeurlng.
In alàe gevallen van doorgema|e t|erculose ls een specl|lstis|
onderzoek verelst. Kandldat|, die een prn-mnlre tuber|leuze aandoening hohhen doorgommnkt, |tnoen drle Jaar na hun herstel worden
goedgekeu| mits de röntg|foto geen actlvltelt te zien geeft, het
T'
urinesedim|t geen afwïjklngen vertoont en de bloedbez||g normaal
ls.
Ook in geval van genezen militair-t|erculose en pleuritis kan drie
jaar na het herstel worden goedg|eurd, mlts een arlne-kwee|roef
gunstig verloopt.
Doorgemnm|e fitisische longtn|xculose eist grote voorzichttgheid.
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In het algemeen moeten personen, dle aan deze vorm van t|erculose
hebben geleden' voor een ongeregelde werkkring ongeschikt worden
geacht. Indien echter operatief werd ingegrep|e is drie jaar na het
heratel go|eurlng mogelijk: mits geen of slecht gerlnge restverschàjnsel| worden geconstateerd. De longc|aciteit moet in zndmuig
geval voldoende ziln en niet meer dan 1/3 van de long mag ziln weggenomen. Ook bil doorgema|e t|erculoom is na resectie goe|eurlng
mogelijk, mist drie jaar sinds het herstel verstreken zlln. Een kandiàaat: die geleden heeft aan t|erculose van het uro-genita|apparaat, kan drie Jaar na genezing worden goedg|eurdy mlts de
urlnekwek| negatief zljn en de bloedbezi||g normaal. Bïj lymfkliert|erculose kan drie jaar na de genezing worden goedgeke|d.
Llttekens na lymfkllert|erculose geven slechts dan reden tot afkeurlng, wanneer het esthetisch effect bezwa|lijk is of f|ctiestoorni|sen optreden.
Kandidat|è die hebben geleden aan een tuber|leuze aandoenïng van
bot of gewrlcht, |annen, indlen de functie niet heeft geleden, drie
jaar na hun herstel worden goedg|eurd. Röntg|foto en urlnekweek
zijn daarbij vereist.
10. Incewanden en cesla|tsorc||
Voor het onderzoek der buikorgan| dient de keurende arts de kandàdnnt een liggende houdlng te laten annnemen. Vroegere zlekten van de
spijsvert||gsorg||e de nïeren of het urogenita|-app||t eisen
bllzondere aandacht. Er dient gevraagd te worden naar de regelmaat
van de |llsvertering. ja tyfus of partyfus is bact|lologls| onderzoek van de faeces en de ur|ne gewenst. De in tegenwoo|lgheld
van de arts geloosde urlne moet worden onderzocht op kleur op eivlt
(koo|roef) en op reductle (Fehllng A en B). Slijmbest|ddel| en
bezinksel moeten ml|oscopis| worden onderzo|t.
Gelet moet worden op de strlcturen van de urethra en andere resttoestanden van een gonorrhoe en ln verband daarmede op de zaadstr|g,
de prostaat en de epidid|us. Zo nodlg dlent het advles van een
specialist te worden ingewonen. Ook dient acht geslagen te worden op
tekenen van een luetische infectie zoals huiduitslag, haaruitv|,
littekens, klierzwelling| en chronische maagstoo|iss|. In twijfelgevallen moeten ten minste twee serolo|is|e reacties worden gedaan. Na doorgema|e lues kan de kandidaat worden goedgeke|d; lndien de volledige behandel|g ten minste twee j aar voor de keuring
is geëlndlgd. Onderzoek van het lumbnnlvo|t ls in dat geval ver-
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plicht.
Bijzondere afwilking|, die een reden tot afkeuring vormen, zijn:
- neiging tot ziekten van de spljsvert|ingsorg||, van de nleren
of van de blaas;
- al dan nlet genezen maag- of dmrmRweren (ook na operatie);
- gemis van een nier, anders dan tengevolge van een trauma;
- enuresis;
alb|inurle (bij orthostatis|e alb|lnurïe kan - zo nodig na speciallstls| onderzoek - worden goedgeke|d);
- llesbreuk| (ook e|zljdige), welke in het lleskanaal voelbaar
zijn, en andere breuken in de buikwand;
- misvorming| en ve|auwingen van de urethra en ure|ritis;
- sterke verwi|ding der bloedvaten aan de zaadstreng met kluwenvormlng;
- hydrocele;
- bestaande gonorrhoe en niet genezen lues;
- het ontbreken van beïde testikels in het scrotum;
- a|wezlgheld van een der test |kels in het lieskana|.
11. Z|uwstelsel
Gelet moet worden op eventuele grove storingen in het lntellect, dle
bll de be|twoordlng van de aan de kandldaat gestelde vragen aan het
llcht kunnen treden of uit zljn gedrag gedurende het onderzoek kannen worden afgeleld. Aan de door de kandldaat verstrekte inlïchtingen omtrent de lev|sloop, genoten onder|ils en maatschap|lilke
loopbaan |xnnen dlkwljls gegevens worden ontleend, dle van belang
zijn voor de psychische beoo|eling.
Indlen zich vers|ljnsel| voordoeng die Wijzen op de mmnwezlgheid
van nerveuze atoringene wordt het advies van een psychiater of psycholoog ingewo|en.
Bijzondere afwilking|, dle een reden tot afkeurlng vormen, zijn:
- dui|elilke neuro-cir|latolre astenle;
- organlsche zlekten van het z|uwstelsel of de gevolgen daarvan
(b.v. recïdiver|de ischiadi|s-nnndo||gen);
- epilepsle en eplleptoïde toestand|;
- bestmande of doorgema|e geesteszl|ten;
- geeateszw|te, psychopa|ie en f|ctïonele neurosen van uàtgesproken aard (b.v. neurasth|ie' psychogene afwilking|, schrij fkra|p,
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tremoren, tice enuresisz nocturna);
- claustrofobie en hoo|evrees;
- verslaaf|eid aan verdovende of be|stzijns||vloed|de mïddelen.
B. Vrouwelin'ke kandidaten
1. Alcemeen
De'in dït hoofdstuk onder A opgenomen ke|ingseis| voor mnnoelijke
kandldaten ziln, voor zover nlet ult aard en n'nhoud der onders|eidene bepaltngen het tegen|eel moet worden afgeleid mede van toepasslng op vrouwelijk kandldat|.
2. Blqzondere keurlncsels| voor vrouwelâqke kandidaten
Bijzondere mxndacht verdient de toestand van de voetene vooral met
het oog op het dragen van diensts|oeisel. Indlen de anamnese daartoe aanleidlng geeft, kan het advies van een |aecoloog worden ïngewonnen. Zulks dient in ieder geval te geschieden bij:
- groot menstrueel bloedverlies of hevlge menstruele pllnen;
- erhstlge fluor albus;
- tumoren van uterus en adnexa;
- ontsteklng van adnexa;
- aangeboren afwllkingen;
- vermoeden van zwangers|ap.
Ret|flexio of retroversio uterl zonder klachten vormon geen reden
tot afkeuring- Gerlnge prolapsus vaginae of een prolapsus, door pessarium goed gecorrlge|o: evenmtn. Recto-vag||e fisters vormen een
reden tot afkeuring.
sij belan|ilke prolapsus vaglnae en prolapsus uterl volgt afkeuring.. Bij maligne tumoren van uterus en adnexa houdt men zïch aan de
volgende regelsl bll ovariaal carcinoom steeds afkeurtng. Blj maligne tumoren van uterus en adnexa houdt men zich aan de volgende regelsl bl) ovarlaal carcinoom steeds afkeuren, ook na operatie. Bij
cardlnoom van de cervlx uterl kan tàen jaar na operatâe en na speciallstlsch |aecologls| consult goedg|eurd worden. Een carclnoom
van het corpus uteri onder dezelfde voorwa|deny na vi|f jaar. 5iJ
tumor mammae wordt steeds chi|rgisch advies gevraagd. Na ablatio
mammne wegens maligne tumor kan de kandidate, in overleg met de
chlrurg, na vïjf jaar goedg|eurd worden.
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