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In het denken van de overheid neemt kwaliteit een steeds
belangrijker plaats in. Dit werd duidelijk in een toespraak
die de staatssecretaris van WVC, Drs. D. J. D. Dees, hield
ter gelegenheid van de op verzoek van zijn departement
door de KNMG georganiseerde conferentie 'Kwaliteit van
de zorg'. Ter conferentie werd op dit concept een 'Intentieverklaring betreffende een te ontwikkelen kwaliteitsbeleid' opgesteld, die in dit nummer is te vinden na de
bijdrage van de staatssecretaris.
Een nota 'Doen of laten?', die nu binnen de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde ter discussie staat,
spoort in grote lijnen met de discussienota van de KNMGcommissie Aanvaardbaarheid Levensbeeindigend Handelen: 'Levensbeeindigend handelen bij wils-onbekwame
patienten; deel 1: zwaar-defecte pasgeborenen', kortweg
de CAL-nota. Een der opstellers der eerstgenoemde nota,
Dr. C. Versluys, geeft op persoonlijke titel commentaar op
wat hem in de laatste nota heeft getroffen.
Bij de vrijlating van de twee van Breda werd weer eens
duidelijk dat de problematiek van oorlogsgetroffenen nog
geen verleden tijd is. De behandeling van deze problematiek is voor de huisarts veelal nog terra incognita. De
Stichting ICODO is daarom een nascholing voor huisartsen over dit onderwerp begonnen. Drs. M. H. Conradi,
medisch socioloog, en Prof.Dr.Ir. N. G. Roling, voorlichtingsdeskundige aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, keken of het werkt.
IVF is meer dan een medisch-technische ingreep. Deze
conclusie trekt een drietal maatschappelijk werksters verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Leiden, uit een
inventarisatie die werd gemaakt van de ervaringen van
patienten en behandelaars met die IVF-behandeling.
Samenwerking in de zorgverlening wordt wel allerwegen
aangeprezen, maar in de diverse opleidingen wordt er nog
weinig aandacht aan gegeven. Op initiatief van de beroepsorganisaties van huisartsen en maatschappelijk werk is in
de regio Nijmegen-Den Bosch geexperimenteerd met een
uitwisseling van stages.
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Kwaliteit heeft veel facetten
Vijf weken geleden stond Medisch Contact ter gelegenheid van de besloten conferentie over de kwaliteit van zorg te Leidschendam in liet teken van 'kwaliteit'.
Sinds het schrijven van het begeleidend
commentaar heb ik en de voorzitters van
de KNMG, de LHV, de LSV, de LAD en de
LVSG mogen vergezellen bij een bezoek
aan Canada en de Verenigde Staten en
voornoemde conferentie bijgewoond.
Door het bezoek aan Noord-Amerika zijn
we er nog eens bij bepaald, dat bewaking
en toetsing van kwaliteit niet los kunnen
worden gezien van de vraag waarom
men in kwaliteit ge'interesseerd is. Als
een verzekeraar in het kader van een
'health
maintenance
organization'
(HMO) of een 'provider preferred organization' (PPO) spreekt over kwaliteit, bedoelt hij in de eerste plaats dat er kostenbewust moet worden gehandeld. Artsen
die werken in het kader van een HMO- of
PPO-programma, beklagen zich erover
dat hun 'gate keeper'-rol nauwelijks slaat
op de medische kwaliteit van de zorg,
maar dat van hen wordt venwacht dat zij
er ten bate van de verzekeringsmaatschappijen voor waken dat er te veel
gebruik wordt gemaakt van dure specialistische voorzieningen.
In de Verenigde Staten fungeert een aantal 'peer review organizations' (PRO's)
dat met de overheid een contract sluit om
gedurende een aantal jaren de declaraties van ziekenhuizen aan Medicaid enMedicare - twee federate programma's
waardoor bepaalde groepen van de bevolking zijn verzekerd tegen ziektekosten
- te controleren op het overbodig uitvoeren van verrichtingen. Ook de declaraties
van artsen aan volgens het Medicareprogramma verzekerden worden door
private organisaties, de zogeheten 'carriers', gecontroleerd. Instellingen en artsen mogen alleen die verrichtingen declareren weike 'are reasonable and necessary for the diagnosis or treatment of
Illness or injury or to improve the functioning of a malformed body member'\
Volgens de American Academy of Family
Physicians kijken artsen, financiers en
patienten uit een heel verschillend gezichtspunt naar de gegeven zorg. Zij
vond dat de verzekeraars de nadruk wel
zeer sterk op de kosten leggen en dat dit
niet zeiden ten koste van de medischinhoudelijke zorg gaat. Voor de huisartsen was dit een reden om het heft weer in
handen te nemen door protocollen te ontwikkelen over het medisch handelen in
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een ideate situatie. Daarnaast heeft de
Board of Family Physicians een recertificatie op basis van een examen ingesteld;
alleen gecertificeerde huisartsen kunnen
lid zijn van de Academy.
Overigens was het interessant om te zien
dat men in Canada heel anders met deze
problemen omgaat. De beroepsgroep is
daar veel terughoudender als het gaat
om recertificatie, maar heeft daar wel zelf
een stringent toetsingssysteem opgezet
op basis van . .. de gedeclareerde verrichtingen - lets wat in Canada gemakkelijk kan, omdat men daar een volksverzekering kent, het Health Insurance Plan,
waar artsen al hun verrichtingen bij declareren. lemand die opvallend veel declareert wordt 'gevlagd' en om een uitleg
van zijn afwijkend gedrag gevraagd. Tegen halsstarrig dure artsen en tegen hen
die onjuist declareren, neemt de beroepsgroep zelf niet mis te verstane disciplinaire maatregelen.

Dr. C. Spreeuwenberg
Zowel in Canada als in de Verenigde
Staten bleek, dat kwaliteitsmeting op
grond van de resultaten van het medisch
handelen nog z6 in de kinderschoenen
staat dat toepassing hiervan nog nauwelijks plaatsvindt. Op dit moment zijn we al
een heel eind als we zicht kunnen krijgen
op de structuur en het proces van de
hulpverlening van artsen en instellingen.
Ook op de kwaliteitsconferentie werd door Casparle - benadrukt, dat aan kwaliteit effectiviteit (doeltreffendheid) en efficiency (doelmatigheid) moeten worden
onderscheiden. Of een handeling doeltreffend mag worden genoemd, is een
professioneel oordeel, onder meer gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Of zo'n handeling ook
doelmatig is, hangt af van organisatorlsche en economische factoren; dit is een
aspect dat vooral de verzekeraars interesseert.
De staatssecretaris van WVC, Drs. D. J.
D. Dees, beklemtoonde dat de beroepsbeoefenaren en de instellingen de eerste
verantwoordelijkheid dragen voor de
kwaliteit van hun dienstverlening: 'Patienten, verzekeraars en overheid kunnen druk uitoefenen, kunnen elsen stellen en randvoorwaarden creeren, maar
de primaire verantwoordelijkheid voor de

dienstverlening kunnen zij nooit van de
dienstverleners overnemen.' In overeenstemming met dit gezichtspunt werd van
de zijde van de KNMG en de NZR benadrukt dat het phmair de taak van de beroepsgroepen en instellingen zelf is de
kwaliteit van een met de verzekeraars
overeengekomen niveau van kwaliteit te
bewaken. Vanzelfsprekend moeten de
criteria voor het beoordelen van kwaliteit
openbaar zijn en zullen verzekeraars, patienten en overheid bij het opstellen hiervan en bij de externe toetsing van het
interne kwaliteitsbeleid worden betrokken.
Terecht ligt het niet in het voornemen van
het departement certificatie verplicht op
te leggen. Dit ligt ook in het verlengde van
onze ervaringen in Canada, waar de vrijwillige accreditatie van ziekenhuizen een
geweldig stimulerend en kwaliteitsverhogend effect heeft.
Het resultaat van de conferentie, een
door de beroepsorganisaties, de instellingen, de verzekeraars, de vertegenwoordigers van de patienten en de overheid onderschreven 'Intentieverklaring
betreffende een te ontwikkelen kwaliteitsbeleid' (zie biz. 605) mag, gezien de
netelige materie, als een mijipaal worden
gekarakteriseerd. Maar: 'The proof of the
pudding is the eating'; concreet: in de
komende maanden zullen partijen aan
elkaar duidelijk moeten maken wat zij
precies met het kwaliteitsbeleid beogen
en weIke materiele en immateriele offers
zij daarvoor overhebben. Zo zullen de
verzekeraars moeten aangeven of zij ook
activlteiten willen financieren die geen
verband houden met kostenbeheersing
en misschien zelfs tot kostenverhoging
kunnen leiden, terwiji de overheid duidelijk zai moeten maken wat voor beeid zij
heeft van de in de Kwaliteitswet vast te
leggen eisen die aan het basisniveau van
voorzieningen van gezondheidszorg zullen worden gesteld.
Voorop staat echter dat men gezamenlijk
een strategie voor kwaliteitsbeleid bepaalt. Bereikt moet worden dat instellingen en beroepsbeoefenaren de noodzaak hiervan inzien en zich hiervoor inzetten, en tegelijkertijd dat de patientenvertegenwoordigers, de overheid en de
verzekeraars niet te hard van stapel lopen, kortom inzien dat het grootste succes wordt bereikt als rekening wordt gehouden met de weerstanden die een ingrijpend veranderingsproces nu eenmaal
oproept.
•
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KNMG-voorzitter W. H. Cense:

Op de bres voor kwaliteit
Op 6 en 7 april jl. heeftin Leidschendam een
belangrijke conferentie plaatsgevonden, georganiseerd en voorbereid door de KNMG op
verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Drs. D. J. D. Dees, in samenwerking met de 'grote vier' in de gezondlieidszorg: consumenten, aanbieders, verzekeraars en overtieid'.
Opzet was deze vier partijen in de toekomst
blijvend om de tafel te krijgen om zo een
gestructureerd en samentiangend kwaliteitsbeleid voor de gezondheidszorg te formuleren. Meer in het bijzonder was het de bedoeling dat de drie 'veld'partijen inhoud en structuur van zo'n beleid zouden aangeven en dat
als sluitstuk de overtieid een kwaliteitswetgeving zou ontwerpen teneinde te garanderen
dat wat gebeuren moet ook gebeurt en dat
waar iets niet of tout gebeurt kan worden
ingegrepen. Tot mijn vreugde is deze opzet
geslaagd. Daarmee is naar mijn mening een
keerpunt in de organisatie en structuur van de
Nederlandse gezondheidszorg bereikt.
Niet alleen het veld, maar ook de overheid
heeft er blijk van gegeven de visie van de
regeling, neergelegd in de zogeheten derde
Dekkerbrief au serieuxte nemen. WVC, datde
conferentie financieel heeft mogelijk gemaakt,
heeft immers niet het beginsel gevolgd: 'Wie
betaalt, bepaalt', maar de veldpartners duidelijk de ruimte gelaten die de derde Dekkerbrief
' belooft. En het veld heeft, hoewel de belangen
op menig terrein fors kunnen botsen, het belang daarvan ingezien en de handschoen opgepakt.
De resultaten van de conferentie zijn dan ook
bepaald niet vrijblijvend! Behalve een intentieverklaring, waarin in een tiental punten de
contouren van het te formuleren kwaliteitsbeleid worden aangegeven", hebben de deelnemers veel huiswerk meegekregen. Daarbij
zullen ook die organisaties weike met name
inhoudelijke bijdragen moeten gaan leveren
worden betrokken, zoals de wetenschappelijke verenigingen. Afgesproken is voorts, dat
het gemaakte huiswerk over een jaar in een
zelfde type conferentie tot een samenhangend geheel zai worden gevormd. Daarop zai
de overheid haar wetgeving aanpassen:
staatssecretaris Dees heeft tijdens de nu gehouden conferentie gesteld*", dat zijn depar-

* Voor een gedetailleerde beschrijving van de opzet van de
conferentie verwijs ik naar tiet artikel van de collegae Van
Berkestijn en Colsen in MC nr. 13/1989, biz. 423.
'* Zie biz. 605; Red,
" ' De tekst van Dees' rede staat op biz. 501. Red.
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tementmethet voorbereiden van verdere wetgeving op het gebied van kwaliteit zai wachten op de resultaten van de volgende conferentie, uiteraard alleen daar waar het zelf
geen huiswerk heeft te maken!
Ter conferentie bestond grote eenstemmigheid over het felt dat de partners in het veld het
ook zelf kunnen, evenals over het felt dat een
zogenoemd ontwikkelingsmodel de voorkeur
verdient: gebruik wat al ontwikkeld is en bouw
dat uit, en verval niet in bureaucratie. Dat dit
• het goede recept is, kan de KNMG uit eigen
ervaring beamen. Immers, met het instellen
van de specialistenregistratie in 1931 werd
het begin ingeluid van een eigen intern kwaliteitsbeoordelings- en bewakingssysteem. De
wijze waarop dit systeem werkt, met de colleges als wetgevende organen, de registratiecommissies als uitvoerende organen en de
visitatiecommissies als controleurs, heeft bewezen dat het veld een eigen kwaliteitsbeleid
onder zelfregulering kan voeren. Zelfs in de
tijden dat overheidsingrijpen en nationalisatie
van de gezondheidszorg in discussie waren.

is dit systeem overeind gebleven; de overheid
heeft er nooit een andere dan een marginaal
toetsende rol bij vervuld en ook geen andere
rol geambieerd.
Thans leven we echter eind jaren tachtig en
dient het kwaliteitsbeleid verder te worden
uitgebouwd. De organisatie, structuur en financiering van onze gezondheidszorg zijn
oneindig veel ingewikkelder geworden. Onder druk van de algehele economische depressie is men in het bedrijfsleven sinds de
jaren zeventig al intensief bezig het begrip
'kwaliteit' te operationaliseren. Niet ontkend
kan worden, dat ook de bezuinigingen die zijn
doorgevoerd in de gezondheidszorg een stimulans ter nadere bezinning op dat begrip
zijn geweest. Het probleem is echter, dat door
de vele, soms ook conflicterende belangen
binnen de gezondheidszorg het begrip 'kwaliteit' niet altijd gelijk wordt geinterpreteerd en

opgevat, hetgeen reeds bij herhaling tot misverstanden en irritaties aanleiding heeft gegeven. Ook de overigens zeer waardevolle analytische benadering van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening, beschreven in de discussienota van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid, biedt onvoldoende praktische mogelijkheden om tot een door alle belanghebbenden onderschreven operationele
formule van het begrip 'kwaliteit' te komen.
Ik ben er in het licht van het voorgaande
bijzonder mee ingenomen dat als uitgangspunt voor deze conferentie een definitie van
kwaliteit is geformuleerd; deze luidt: 'kwaliteit
is de mate waarin het geheel van eigenschappen van een produkt, proces of dienst voldoet
aan de eraan gestelde eisen weIke voortvloeien uit het gebruiksdoel'.
In de curatieve gezondheidszorg begint de
kwaliteit van zorg op micro-niveau in de intimiteit van de spreekkamer, van individuele zorgaanbieder en individuele zorgvrager. Samen
bepalen zij de kwaliteit van de zorg. Het is de
verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder
dat aangeboden diensten voldoen aan expliciet gestelde criteria. Het is de verantwoordelijkheid en tevens de uitdaging van de beroepsgroep deze criteria te formuleren en erop toe te zien dat de individuele beroepsbeoefenaren ze daadwerkelijk hanteren; dit betekent zelfregulering binnen de beroepsgroep op micro-, meso- en macro-niveau. Ik
acht het van het grootste belang dat financiers
en overheid hiervoor een positief voorwaardenscheppend beleid ontwikkelen en dat de
diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg zelf de gelegenheid krijgen dit kwaliteitsbeleid verder gestalte te geven - hiermee
staat of valt een toekomstig kwaliteitsbeleid in
de Nederlandse gezondheidszorg.
De wijze waarop het veld in de afgelopen
jaren van stevige bezuinigingen de kwaliteit
van de gezondheidszorg heeft weten te handhaven, kan eike vergelijking met het buitenland met glans doorstaan. Essentieel voor de
toekomst is echter, dat er een onderling vertrouwen bestaat. Ik ben dan ook bijzonder
verheugd, dat op de conferentie is gebleken
dat het onderlinge vertrouwen om het kwaliteitsbeleid te ontwikkelen aanwezig is. Wij
kunnen constateren, dat de eerste contouren
zichtbaar zijn geworden van een toekomstscenario voor het kwaliteitsbeleid, waaraan
wij alien na deze conferentie, naar ik hoop van
harte en gezamenlijk, zullen blijven werken.

W. H. Cense, voorzitter KNMG
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Plaatsing van bijdragen In de rubriek 'Brieven' houdt niet In dat de redactle de daarin weergegeven zlenswijze
onderschrijft. De redactle behoudt zlch het recht voor brieven In te korten. Om dit te voorkomen worden
schrljvers verzocht de lengte van een Ingezonden brief tot circa driehonderd woorden te beperken.

HOMEOPATISCHE EN
ANTROPOSOFISCHE
MIDDELEN (1)
Het Besluit farmaccutische hulp ziekenfondsverzekering, waarin de vergoeding van homeopatische en antroposofische farmaccutische
produkten is vastgelegd, heeft veel rcacties
opgroepen. Nu ook in Mcdisch Contact aan
deze materie aandacht wordt gegeven, is ccn
reactic van de kant van de Artsenfcderatie
Altcrnaticvc Geneeswijzen (AAG) op zijn
plaats.
Vcel bczwaren lijken meer emotioned dan
rationed tc zijn, zoals blijkt uit de ingezonden
brief van coUega Van Dongen (MC nr. 11/
1989, biz. 353), maar ook uit de kwalificatie
'Haagse pretpakketelite' die professor Ariens
bczigt (MC nr. 11/1989, biz. 356). Het betoog
van collega Sprccuwenberg (MC nr. 11/1989,
biz. 351) is het meest consistent en hjkt de
conclusie dat de overheid ontcrecht met twee
maten meet te ondcrsteunen.
Vooropgestdd zij, dat de constatering dat de
overheid reguliere genccsmiddelen enerzijds
en homeopatischc en antroposofische genccsmiddelen anderzijds vcrschillend behandcit,
juist is. Spreeuwenberg mccnt dat dit onterecht
is uit wctcnschappelijk oogpunt en dat alleen
uit politiekc motieven geschiedt; dit laatste zou
wcllicht sociologisch zijn te verklaren.
Sprccuwenberg schrijft dat enerzijds geloof en
overtuiging van de arts met bctrekking tot zijn
thcrapic het resultaat aanzicnlijk meebepalen
- overigens zowel bij rcguherc als bij alternatieve therapieen - zodra de interactie tusscn
lichaam en gccst in het geding is. Ik wil daaraan
tocvoegen, dat ook het vertrouwen van de
patient in de arts en dc therapie voor het
gcnezen een essenticlc factor is. Ik wijs allccn
maar op het tuehtrecht, waarbij ondermijnen
van het vertrouwen dc meest gehanteerde
maatstaf is voor het handden van ccn arts;
alweer: zowel voor de rcgulicrc als voor de
altcrnatieve arts.
Tot zover gecn probeem. Het betoog van
Spreeuwenberg gaat echter uit van een aantal
voorondcrstdlingen, die zondcr ondcrbouwing worden aangcnomen en waardoor vervolgens de conclusie lijkt te zijn waargemaakt.
Andere voorondcrstdlingen kunnen echter
ook tot een andere conclusie Icidcn. Vanuit de
reguliere, natuurwctcnschappdijke wetenschap, wordt nu dc behocfte gevoeld de zuiver
farmacologische werking van genccsmiddelen
los te beoordelen van bovengcnocmdc subjectieve factorcn. Vooronderstdling: de totale
werking is ccn eenvoudigc optelsom van de
objccticvc farmacologische werking en de subjcctieve factoren (zie hiertoe de door Sprccuwenberg aangehaalde formulc). Is het ook
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denkbaar dat de totale werking een synergisme
is van de objectieve en subjecticvc factorcn?
Dat bijvoorbedd het placebo-effect de farmacologische werking beinvloedt? Met andere
woorden: dat het totaal meer is dan de som van
de delen? Theorctisch is dit op zijn minst ccn
hypothese. Als je dit wctcnschappelijk wilt
onderzoeken, moet de onderzoeksituatie zowel de werking van het farmacologische produkt - de objectieve kant - als de werking van
de subjecticvc factoren omvatten, zoals dc invlocd van arts en patient. Bij mijn weten is de
intercssc in dcrgdijk onderzoek niet groot en
zijn er nog geen aanvaarde mcthodickcn voor.
Gerandomiseerd, dubbelblind plaeebo-gecontroleerd onderzoek haalt de objectieve en de
subjecticvc aspecten methodisch juist uit dkaar, dat wil zeggen: kijkt niet naar de interactie tussen lichaam en gccst. Daar is op zich
niets tegen en vaak veel op voor, als jc maar
weet dat het zo werkt. Onderzoek dat de interactie tussen lichaam en gccst intact laat en meeonderzoekt, is ongctwijfeld ingewikkdd, zal
moeilijk enkdvoudige conclusics todaten, is
niet natuurwetenschappelijk in de gebruikclijke zin. Maar is het daarom per definitie onmogdijk, onwetenschappclijk en ongewenst? Een
zieke of een genezende patient is toeh meestal
ook niet alleen een natuurwetenschappelijk
object? Is het zoeken naar uitbreidingen daarmcc dan niet gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk?
Zowel homeopathische als antroposofische
artscn gaan er veelal vanuit dat hun therapieen, zowel de medicamenteuze als de nietmedieamenteuze, zich richten op het interactiegebied tussen lichaam en geest. Dat is wat zij
doorgaans 'holistiseh' noemen. Naar dc cffccten ervan bestaat wel dcgclijk onderzoek, zij
het nog vcel tc wcinig en in de ogen van de
gcbruikdijke natuurwetenschap tc licht bcvonden.
Hoe logisch is het nu, van een verzekeringsstdsel te verwachten dat het alleen natuurwetenschappelijk effeetief gebleken produkten vergoedt, zoals Sprccuwenberg bepleit? Dit ongevraagd aan te nemen is wederom een vooronderstdling. Ik zou willen opmerken dat het
waarschijniijk voor de volksgezondheid juist
heel positief is, dat vergoeding van geneesmiddelen niet uitsluitend geschiedt voor natuurwetenschappelijk bcwczcn effectievc geneesmiddclcn. Bewezen effectieve methoden zijn lang
niet altijd gocd voor de gezondheid. Om een
cnkel voorbedd te noemen: slaapmiddelen
zijn wel effeetief, maar gebruik langcr dan ccn
week wordt door vrijwcl dc hele geneeskundi-

ge wereld verworpen, wegcns het negatieve
effect op dc gezondheid en de aandoening zelf.
In de praktijk wordt dit inzicht met voeten
getreden, maar dit laat vergoeding door de
fondsen onverlet. En is de bypass-operatic volgens velen niet het duurste placebo in de gczondheidszorg?
Coneluderend hebben een natuurwetenschappelijke geneeskunde, die het lichaam bestudeert, en een geneeskunde, die mede de interactie tussen lichaam en geest bestudeert, beide
grond van bestaan. De beoorddingsmaat van
dc cerste is af, die van de tweede nog niet. Kaf
en koren in het altcrnatieve veld kunnen echter
niet worden geseheiden met behulp van de
beoorddingsmaat uit de natuurwetensehappelijke geneeskunde; wat dat betreft is er nog veel
tc doen.
Na het bovenstaande kan men zich tenslottc
opnieuw afvragen wat de criteria zouden kunnen zijn voor vergoeding. De grcns zou kunnen
liggcn bij wat een bijdrage levert aan de gezondheid, en wat niet. Zo'n criterium bevindt
zich dus niet zondcr meer op de grcns van
natuurwetenschap enerzijds en datgene wat
voorbij de natuurwetenschap ligt. De geneeskunde beslaat een wijder terrein dan de natuurwetenschap. Overigens is de commotie over de
vergoedingen wat ongerijmd, want vrijwel alle
homeopathische en vele antroposofische genccsmiddelen worden reeds tientallen jaren
door de meeste ziekenfondsen vergoed. Dit
beleid is nu slechts (gededtdijk opnieuw) geformaliseerd. Van een kostenverhoging is derhalve geen sprake.
Bilthoven, april 1989
Voor dc AAG-genecsmiddelencommissie,
H. J. Ogilvie, arts

HOMEOPATHISCHE EN
ANTROPOSOFISCHE
MIDDELEN (2)
'Genees'middelen of gewoon 'middelen'?
Een geneesmiddd is ccn middel dat iemand
doet gcnezen. Waarvan ook is aangetoond dat
het iemand doet gcnezen, meer dan ccn placebo. Alvorens de farmaccutische Industrie een
nieuw middel als geneesmiddd op dc markt
mag brcngen, dient vooraf uitgebreid onderzoek naar de werkzaamhcid en de veilighdd
van een dergelijk middel te zijn verricht. De
medicus kan dit ook toetsen aan de hand van
publikatics die hierover zijn verschenen in erkendc vaktijdschriften.
Met tocnemende verbazing neem ik kennis van
reclame voor homeopathische 'geneesmiddelen'. Zo horen en zien we op de TV dat de
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'gczamenlijkc apothckcrs" nu ook al zelf homcopathischc 'genecsmiddelen' makcn. Ook
in Mcdisch Contact (nr. 12/1989, 24 maart jl.)
staat een advcrtcntic waarin wordt gesprokcn
over 'homcopathische genecsmiddelen'. Nu
ben ik geen jurist en weet ik nict of deze
nomcnclatuur juridisch correct of geoorloofd
is, maar mij komt hct voor dat er met twee
maten wordt gemeten. Mag ik ook een produkt
op de markt brcngen waarvan de wcrkzaamheid niet is aangetoond en dit aanprijzen als
'geneesmiddeP? Naar mijn mening dicnt bij de
huidigc stand van zaken nog te worden gesprokcn van 'homeopathische middelen'.
Groningen, april 1989
A. R. J. Girbcs

HOMEOPATHISCHE EN
ANTROPOSOFISCHE
MIDDELEN (3)
Evcnalscollega A. M. vanDongen(MCnr. 11/
1989, biz. 353) hcb ik mij verbaasd en ben ik
verontrust, dat per 1 mei homeopathische en
antroposofische middelen in het zickenfondspakket zijn opgcnomen zonder dat deze middelen aan de eiscn van hct College ter Beoordeling van genecsmiddelen moctcn voldocn.
Het gaat volgens mij om een novum, daar in
plaats van wctcnschappclijke argumentcn politicke argumentcn gclden.
Zwollc, april 1989
R. P. Socters, psychiater

WETENSCHAPPELIJK
GEHALTE HOMEOPATHIE
Het intcrcssantc artikcl van collcga Tj.
Wicrsma in MC nr. 10/1989, biz. 319, gecft
aanlciding tot vragcn en opmerkingen.
De auteur betoogt dat homeopathic geen geloof mag worden genocmd, omdat Hahnemann twechonderd jaar geleden zijn leer basecrde op empiric. Religieus aandoendc handelingcn, zoals het rituelc schudden bij hct
potcnticrcn van gencesmiddclen, zoudcn een
rationeic achtcrgrond hcbbcn en de mctafysischc potentieringsthcoric zou voor hct homcopathisch handclen geen consequcntics hcbbcn
(niet alle homeopathen zullcn hct hicrmec
cens zijn). Dc Icvendige discussies tussen klassickc homcopaten en 'complex-homcopaten''"^ die zo sprckend lijkcn op thcologischc
disputen, zoudcn tot het vcrlcdcn behoren
(ccn zcer recent vcrlcdcn dan wcl).
Geen gcloof dus, maar volgens collcga
Wicrsma ook geen wetcnsehap. Blijkbaar icts
tussen gcloof en wetcnsehap in - voor nietgcschooldcn in dc cpistcmologic, zoals ondergctckende, tamclijk moeilijk te bcgrijpcn. Hier
dringt zich cchtcr dc (retorische) vraag op,
gcgcvcn dat homeopathic geen gcloof mag
worden genocmd, aan producenten van homcopathische preparatcn nict dezclfdc eiscn
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behoren te worden gcsteld als aan fabrikantcn
van gewone gencesmiddclen: met name het
doen verrichten van bchoorlijk klinisch onderzoek naar de werkzaamheid en de cvcntuele
bijwerkingen van dc preparatcn en hct niet
volstaan met te voldoen aan hct similia-principc, waarvan de onhoudbaarheid in het verleden bij hcrhaling is aangetoond^''. Vooral waar
hct gaat om homcopathische complexcn, bij
gebruik waarvan de noodzaak van een tijdrovende, individualiserende, homcopathische
diagnose vervalt en kan worden volstaan met
een klinischc diagnose, staat niets het doen van
gecontrolcerd ondcrzoek volgens de dubbclblindmethode in de weg.
Een ander punt bctrcft hct 'klinisch denken'
van praktizcrende artsen, waarin de sicutel van
hct succes van dc homeopathic te vinden zou
zijn. Collcga Wicrsma schildert het becld van
de mcdicus die eigen, subjectieve crvaring
overwaardcert ten kostc van mcdisch-wetcnschappelijke inzichten - een herkcnbaar fenomeen, dat, zoals collcga Wicrsma aangeeft, bij
homcopaten vaker voorkomt dan bij rcgulierc
artsen. Dat hct versehijnsel in mcdisehc kring
als probleem wordt crvaren, bcwijst de tocnemende belangstelling voor mcdisehc besliskunde en protocollaire genccskunde. Ik vrces dat
ik deze individuclc ervaringskennis ook alwecr
nict als gcloof zal mogcn betitclcn, maar ik
mecn wcl te mogen vaststellen dat aan de
kwaliteit van genccskundige kennis in het algemccn zeer hoge cisen mogen worden gcsteld,
omdat tocpassing van die kennis vcrstrekkcndc gcvolgen voor paticnten kan hcbbcn. En het
is zcer de vraag of de door collcga Wicrsma
bcschrevcn subjectieve crvaring van homcopaten aan die hoge cisen voldoct. Zo niet, dan
zou een ontmocdigingsbelcid van de KNMG
missehien toch zo"n gek idee nog nict zijn.
De Bilt, april 1989
C. P. van der Smagt, huisarts
1. Geldcrblom WA. Homeopalhic: over de vlagcn de lading.
Arts en aiternatief 1987; ,1: 16-7.
2. Botidc HG. Comhinaliemiddclen in honicopalhie heilzaam. Arts en aiternatief 1987; i: 19.
3. Geldcrblom WA. Klassieke homeopathic. Arts en aiternatief 19X7; 4; 2.1.
4. Noach EL. Dc homeopathic kritisch bezien. Medisch Contact 197,'i; .W; 1517-21).
.5. Aricns EJ. Positivismc en creditivisme in de gczondhcidszorg. Nijmegen. 198S.

Naschrift
Ik dank collcga Van der Smagt voor zijn commcntaar. In grote lijnen kan ik hct met hem
cens zijn. Hicr een kortc reaetie op zijn vragen
en opmerkingen.
De kwalificatie 'gcloof voor dc homeopathic
acht ik in dc ecrtc plaats onvruchtbaar: ze staat
een goed begrip van deze gcnecswijzc in de
weg. Het is mijns inziens zinniger de homeopathic als ccn vorm van al dan niet vcrmcende
kennis tc bcnaderen, omdat dan bchalvc verschillcn ook overeenkomstcn met wetcnsehap
en klinischc mentaliteit kunncn worden bc-

schrevcn. Dc door mij bcschrevcn empirische
achtergrond van dc homeopathic zegt - mocht
daar misverstand over bestaan - als zodanig
nicts over de feitelijke juistheid van de homcopathische theoric. Het plaatsen van de homeopathic tussen gcloof en wetcnsehap is ccn ruimtelijke metafoor met vooral gevaren. Zo'n
plaatsbcpaling zou ik dan ook achterwege willen latcn.
Het schudden van homeopathische middelen
diende in den bcginnc voor een gocde en fijne
verdeling van dc opgcloste stof. De potentieringstheorie heeft voor het feitclijk homeopathisch handclen geen noodzakelijke gevolgcn. Uiteraard maakt ze hct gebruik van dc
hogere vcrdunningen wcl mogelijk. Homcopaten vatten potentiercn op als een methodc om
materic om tc zetten in potentie, dat wil zeggcn
substantielozc biologische energie-eenhcden.
Over de idecenwcreld die dit soort opvattingen
over dc omzetting van materie in encrgie of
stof in geest mogelijk maakt, heeft E. M. Barth
geschrcvcn'. Hocwel ik niet gcloof dat er aan
de potentieringsthcoric vcel waardc moet worden geheeht, is haar Icvcnskracht opmerkclijk.
Over het ontstaan van bewustzijn uit neurofysiologische proeessen worden eehter tegenwoordig qua structuur analogc theoriecn geformulcerd; ik hoop daar over enigc tijd op
terug tc kunnen komen.
Dc vraag of bchoorlijk effectivitcitsonderzoek
voor homeopathische middelen - mcde met
het oog op dc toclating op de markt - is geVndiccerd, valt buiten de orde van mijn artikcl.
Elders hcb ik uitecngezet dat dc homcopathische theoric zelf ccn dergclijk ondcrzoek niet
in de weg staat^. Dat geldt bij uitstek voor de
complcxe middelen. Dat homcopathische middelen zonder dergclijk ondcrzoek toch worden
toegclaten, is ovcrigcns nict in de cerste plaats
te danken aan de erkcnning van de bcdcnkingen van dc homcopaten tegen dubbclblind ondcrzoek. Het 'Ncdcrlandsc Homeopathische
Artscnijboek' uit 1913 is door vcrzet van rcgulierc zijdc nooit als farmacopcc erkend. Daarom gcbruiken we nu hct hct 'Deutsches Homoopathisehcs Arzneibuch' uit 1978. Dc in onzc
ogcn socpcle toelatingseisen voor gencesmiddclen in Wcst-Duitsland zijn hct gcvolg van
ccn discussie over de ethische, juridische en
mcthodologischc bezwarcn tegen dubbclblind
ondcrzoek in het algemeen in dc jarcn zcventig;
vooral over de validiteit van deze ondcrzockmethodc bestond (en bestaat) twijlel"*.

1. Barth EM. The logical paradigm in dialectical philosophy
and science, constants of homoeological thought, as exemplified by homoeopathic pharmacology. Erkenntnis 1977: 11;
291-.122. Haar visie dat similia-therapie alleen denkhaar is met
gepotentiecrdc {dus 'vergeestelijkte') middelen en omgekeerd. is mijns inziens onjuist. De samenhang is wcl mcer dan
toevallig.
2. Wiersma Tj. Homeopathic als verboden spiegelbeeld van
de reguliere geneeskunde. Kennis en Methodc XII (1988/4).
3. (O.a.) Kienle G. Arzneimiltclsicherheit und Gcscllschaft,
cine kritischc Untersuehung. Stuttgart/New York, 1974.
Kienle G. Was ist ein 'wisscnschaftlich allgemein anerkanntcs
Arzneimitter. Neue Juridische Woehenschrift 1976, Heft 25.
Kienle G. Der Wirksamkeitsnachweis im Arzneimittelrecht.
Zcitschrift fur Rcchtspolitik 1976; 65, Heft .1.
Fineke M. Strafbarkeit des 'kontrollierten Versuchs' beim
Wirksamkeitsnachweis neuer Arzneimittcl. Ncue Juridische
Woehenschrift 1977, Heft 24.
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Medischc bcsliskunde en protocollairc gcnceskunde zijn inderdaad nieuwe pogingen om dc
rol van individuclc ervaringskennis van arisen
tc minimaliseren. Of de geneeskunde hiermec
van 'art' tot 'science' zal worden, is nog hoogst
onzeker. De wenselijkhcid van een soortgelijkc onderneming door dc homeopaten kan ik
slechts onderschrijvcn. Wetenschappelijke geneeskunde is echter niet noodzakclijkcrwijs
goede geneeskunde.
Amsterdam, april 1989
Tj. Wiersma

BUITEN DE BAAN
Uit de ingezonden brief van de hecr Van Erp,
zoals gepubliceerd in Mediscli Contact van 10
maart jl. ('Huisarts paria?', MC nr. 10/1989,
biz. 317), bleck dat cr in Ncderland in elk geval
een tandarts is die het burcaucratisch circuit
heeft weten te ontlopen. Ter vcrmijding van
misvcrstanden echter zij opgemerkt dat het
uurhonorarium voor tandartsen / 185,— bcdraagt. De helft hiervan dient ter dekking van
de noodzakcHjkc kosten.
Nieuwegein, april 1989
Drs. R. F. Zijistra, secretaris
Nederlandse Maatschappij tot bcvordering
der Tandheclkundc

NUT SCREENING OP
BORSTKANKER
Evaluatie vereist deskundigheid
Jammer voor de heer Tijmstra ('Nut screening
op borstkankcr onduidelijk'; MC nr. 10/1989,
biz. 323), dat zijn laatste strohalm; het Malmoprojcct, een statistischc power bezit van minder dan 50% en ook nog lijdt aan een infectie
van 25% van de controlegrocp. Misschien is
het toch bcter ecrst een deskundig cpidemioloog tc raadplegen alvorens in dezc valkuil te
stappen.
Nijmcgen, april 1989
J. H. C. L. Hendriks, radiodiagnost

Tabiir L, Duffy S. Malmo mammographic screening trial. Br
Med J 1989; 298: 48 (Correspondenee).
Andersson I. et al. Malmo mammographic screening trial.
Authors' reply. Br Med J 1989; 298; 48-9 (Correspondence).

NUT SCREENING OP
BORSTKANKER
Wat is er nu precies aan de hand?
Moctcn wij het volgendc concluderen uit het
artikel van Tj. Tijmstra over het nut van
screening op borstkankcr (MC nr. 10/1989, biz.
323):
MCnr. 18-5 mei 1989-44

- dat het streven naar 'cr vroeg bij zijn' gcen
zin heeft in leeftijdswinst?
- dat het strcvcn naar 'er vroeg bij zijn' mogclijk leidt tot borstsparcnde ingrepen in plaats
van verminkende opcraties, maar niet opweegt
tegen de nadelcn?
Dat is nogal wat! Maar er is nog meer:
- Vroeger doceerden ze (Leiden), dat je crbij
moest zijn voordat er mctastascn waren. Tegcnwoordig is de leer (Nijmcgen) dat een
knobbcl al ticn jaar oud is als men hem kan
voelen en al die tijd hematogeen heeft uitgezaaid.
- Vroeger doceerden ze, dat dc patholooganatoom achter de microscoop de man was die
met 100% zekcrhcid de diagnose kon stellen.
Tegenwoordig weten wij dat hij aan dc 'vciligc
kant' blijft, wat natuurlijk fout-positieven oplcvert. 'Fout-positief is een gruwelijk cufcmisme. Jc zult cr maar een van zijn. Want ook bij
fout-positieven komt dc slag hard aan en is hij
vaak lotsbepalend. Ik hcb slechts eenmaal een
patiente gchad die tenminste het geluk had dat
de chirurg haar daags na dc operatic toevoegde
'dat het eigenlijk niet nodig was geweest'.
Wat verneemt men zoal?
- Dertig jaar gclcdcn hoorde ik een professor
vcrklaren, dat de laatste vecrtig jaar geen succcsscn waren geboekt op het gcbicd van borstkankertherapie.
- In 1976 zegt een chirurg bij zijn afscheid
hetzelfde (NTvG 1976, biz. 1655).
- In 1986 verschijnt een zeer gezaghebbend
artikel (Bailer en Smith, The New England
Journal of Medicine), waarin staat dat wij cindelijk moetcn crkennen dat wij gcen succcs
bocken, dat wij dus verkeerd bezig zijn en dat
cr andcre wegen moetcn worden gczocht.
- Navraag bij vakspccialistcn, onder vier
ogen, in de wandelgangcn, gceft nog onthutscndcr uitspraken. Op dc vraag waarom zij het
niet van de dakcn schreeuwen, antwoorddc
een cpidemioloog: 'Necn, dat doe je maar een
kccr'.
- Laten wij cerlijk zijn: uit het artikel van Prof.
De Vries: 'Crisis en transformatie' (MC nr. 24/
1986, biz. 751) blijkt duidelijk dat wij niet allcs
weten wat er spcelt.
In een grotc praktijk gedurende vijfcndertig
jaar zag ik vele variatics:
- Paticntcn (drie) met heel duidelijk borst-Ca
die niet naar een ziekenhuis waren te brandcn.
Toch is het hen goed gegaan; sommigen zijn
oud geworden en aan lets anders overlcden.
- Daarentcgcn zag ik vele patientcn aftakelen.
die dc voile mep van de bchandeling kregen.
- Sporadisch gcgcvcn afwijkendc adviezen
(gevaarlijk! voorzichtig!) om maar cens af te
wachtcn hebben bij mij zonder uitzondcring
goed uitgepakt. Had ik tocvallig fout-positieven voor mij?
Daarom hcrhaal ik met Tj. Tijmstra: 'Wat is cr
nu precies aan de hand?' Het antwoord moctcn
wij arisen weten, en zckcr de patientcn. Anders zijn wij het vertrouwen in onze stand niet
waard.
Grubbenvorsl, april 1989
H. H. Baggen

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN
Reagerend op een artikel in MC nr. U/1989,
biz. 360, van de hand van dc coUcgac Plaggc en
Boomkamp, slafarlsen bij de Provinciale
Kruisvereniging Zuid-Holland, waarin zij pleilen voor een onatliankelijk systeem van bekwaamhcidsverklaringen voor de extramuralc
gczondheidszorg (lees: wijkvcrplccgkundigcn)
moel mij van het hart dat bekwaamheid van
personeel sinds jaar en dag een zaak is die
onder de verantwoordclijkhcid van de werkgcvcr vail. De werkgever nccmt mensen in dienst
op basis van bekwaamheden (diploma's onder
andere). Voor zovcr de bekwaamheid dan nog
te kort schiet, moct de werkgever zorgen voor
dc nodigc aanvulling van dc bcnodigde bekwaamheden en indicn in de loop der tijd de
bekwaamheden vermindcrcn of de behoefte
aan bekwaamheid locncemt, dient de werkgever te zorgen voor gclcgenheid lot aanvulling
van kcnnis (bij- en nascholing). Dil is een
interne aangelegenheid, in casu dc kruisvereniging aangaande. Daarom lijkt hcl mij toe, dat
het door beide collegae gesehrcven artikel in
het verkcerdc tijdschrift is lerechtgekomcn: de
huisarts heeft al genoeg te lezen aan hem aangaande lileraluur.
Voor zovcr in de nola 'Mediseh handclcn door
verpleegkundigcn in de thuissituatie' een taak
voor de huisarts zou zijn weggclegd in toetsende of bekwaamhcidbepalende zin bij wijkverpleegkundigen, alvorens dezen een opdracht
van die huisarts zoudcn mogcn krijgen, hctgeen in het artikel van de twee collegae wordl
gcsuggereerd, lijkt mij het bovenslaandc voldoende reaclic daarop. In die zin wordl ovcrigens al heel wat van de huisarts gcvraagd en
geeisl; zic hiervoor ook een rcactic van de
LHV naar aanleiding van ccn dcrgelijke nola
van diczelfde kruisvereniging.
Vcldhoven, april 1989
W . G . J . Silverenland. huisarts

DROGISTERIJ-ARTIKELEN
In de Ledenbrief van de Landelijke Huisartsen
Vereniging (maart 1989, locgezondcn met Mediseh Contact van 24 maart jl.) las ik lot mijn
vcrbazing ccn rcactic op het besluit per 1 mei
1989 drogisterij-arlikclcn uit het ziekenfondspakkcl te halen. Tot mijn vcrbazing, want ik
had dil besluit nog nergens officicci gczien
(hoewel ik cr via dc pcrs al wel over had
gehoord) en ik wachtle dan ook met spanning
af wat hcl besluit precies zou inhouden, met
name om wclkc arlikelcn het zou gaan. Uit de
Ledenbrief blcek dat hcl besluit wel degelijk
officieel kenbaar was gcmaakt, en wel achlcrin
ccn aanvulling van het Farmacotherapeulisch
Kompas (van februari 1989). Ik vind dil ccn
zccr vcrsluicrde wijze van aankondigcn van
ccn, zowel voor ziekenfondsverzekerdcn als
voorschrijvers ingrijpendc maatregel. Ik prolesteer bij dezen dan ook met kracht tegen dezc
schandclijke gang van zakcn.
Nog schandclijkcr vind ik het, dat in het besluit
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nict staat om welke artikelen hot precies gaat:
allccn derticn uitzonderingen worden genoemd.
En hclcmaal verbijsterend vind ik dat homcopathische en antroposofische middclcn 'onder
politieke druk' ook van het besluit worden
uitgczonderd.
Het lijkt erop dat dit wear zo'n bczuinigingsmaatregel wordt die rechtstreeks tot kostenverhoging zal leidcn. Ik zal dit met een voorbceld aantonen: In het Geneesmiddelenbulletin van februari 1989 (toevalligerwijze net als
gcnoemde Icdenbrief toegezonden met Medisch Contact van 24 maart jl.) worden als fase
I-pijnbestrijders bij kanker paracetamol en carbasalaatcalcium aangeraden, bclde middelcn
waarvan ik aanneem dat het 'drogisterij-artikclen' zijn. En die zou ik niet mecr mogen voorschrijvcn? Dan zal ik anderc middelen voorschrijven. die allicht duurdcr zijn (waarbij ik
goed zal oppassen dat zc niet meer bijwerkingen hebbcn).
Ik dccl dan ook nict de mening van de Landelijkc Huisartsen Vereniging om (als deze onzalige maatregel doorgaat) niet naar vcrvangende
middelen tc zoeken die wel worden vcrgoed
(zo die er zijn), want ik vind dit een slechte
bezuinigingsmaatregcl, die ten kostc gaat van
de zickcnfondsverzekcrden en die voorschrijvers in een lastig parket brengt.
Bczuinigcn op geneesmiddelen moet nict aan
de kant van de gebruiker worden aangcpakt.
maar aan de kant van de voorschrijver. Een
systcem van boctcs voor te dure voorschrijvers
of, veel bctcr nog, van honorering voor goedkope voorschrijvers is niet moeilijk uitvoerbaar
en kan voor artsen een stimulerende uitdaging
betckcnen.
Amsterdam, april 1989
Joachim Knap, huisarts

KWALITEIT VAN ZORG
Nee, nee, nee, KNMG
Dc KNMG behoort gccn conferentie op vcrzock van de overheid tc organiseren (ref. MC
nr. 13/1989, biz. 423) wanneer een van haar
maatschappelijke verenigingcn, met name dc
LSV. in een verbctcn gcvecht is gewikkcld met
diczclfde overheid. Dc LSV is gehouden aan
haar opdracht het conflict met de overheid op
tc losscn, alvorens welke verdcre medewerking aan wclkc overheidsinstantic dan ook te
verlcncn. Dczc conferentie had dan ook niet
bchoren te worden bezocht door nauw aan de
LSV vcrbondcn organisaties (zie hicrvoor het
lijstjc in Medisch Contact).
Het ware beter, zeker wanneer men beseft dat
het Bestuur van dc LSV de KNMG hicrom
hccft vcrzocht, de uitkomst van dc bcmiddelingscommissie-Van Aardenne af te wachten,
welke uitkomst in het najaar wordt verwacht en
beslissend zal zijn voor onder meer dc kwaliteit
van de zorg.
Daarnaast: er bestaat op dit ogenblik gccn
organisatic in de Nederlandsc gezondheids600

zorg met meer crvaring en kennis betreffende
het vaststellen en bewaken van de kwaliteit van
de zorg dan de LSV en haar geledingcn (Centraal College, SRC, visitatiecommissies, wetenschappelijke verenigingcn, etc.).
Wellicht kan het volgende KNMG-congres gehouden worden onder het motto: 'Kwaliteit
van de loyaliteit'.
Arnhem, april 1989
R. van Nieuwenhuizen, cardioloog

LASOGEN
Met belangstelling las ik: 'Dagboek van een
waarnemer', nr. 18: 'De apotheek' (MC nr. 7/
1989, biz. 236) en de reactie hierop van Mw. H.
A. Rasker-Prins, apothekcr: 'Capriolen met
Otrivin' (MC nr. 13/1989, biz. 422). Naar aanIciding van de daarin genoemde behandeling
van lasogen wil ik dc volgende opmerkingen
maken:
Otrivin- of xylometazoline-druppels werken
vaatvernauwend en geven een decongcstie van
hyperemische conjunctivale vatcn. Bij lasogen
is sprake van een keratitis photoelectrica die
met deze oogdruppels niet adequaat wordt behandeld. Tetracaine of andere lokaal-anaesthetica dienen alleen te worden gebruikt als het
onderzoek wordt belemmcrd door een extreme blepharospasmus. Lokaal-anacsthetica
beinvloeden de stofwisseling van het corneaepitheel in ongunstige zin, waardoor het regcneratievermogen afnccmt en het herstel wordt
vertraagd. Daar komt bij dat dc sensibiliteit
van de cornea, en daarmee de corneareflex,
afneemt, met dientengevolge kans op uitdroging, corpora alicna en infecties. Omdat de
trofische functie van dc corneale zcnuwuiteinden wordt verstoord, kan er ondraaglijke pijn
ontstaan in een overigens ongevoelig hoornvlies: 'anaesthesia dolorosa". Dit kan de patient in een vicieuze cirkcl brengen, waarin hij
steeds vaker meet druppelen. Het gebruik van
lokaal-anaesthetica dient tot dc behandel- of
operatiekamer te worden beperkt: men moet
deze stoffen nooit voorschrijven of meegeven
aan de patient!

zet in het NTvG'^. Maar hoever we in de praktijk zijn, mag onderstaande casus (beslist niet
de eerste in mijn ervaring) illustreren:
Een patiente, lijdende aan kanker met uitgebreide metastasering, is in een terminale fasc
en uit de wens thuis te overlijden. In het
ziekenhuis is adequate pijnstillig te bereiken
met periduraal met behulp van een pomp gegeven opiaten. Gezien het feit dat bijna dagelijks
de opiaatdosering moet worden bijgesteld en
dit, naar in het verleden is gebleken, moeilijk
door de huisarts is te realiseren (zowel vaktechnisch als op organisatorische gronden) wordt
gekozen voor familie-instructie tijdens de klinische opname. Hierna volgt ontslag met dagelijks telefonische consultatie tussen ziekenhuis
en familie. Dan komen de problemen:
a. De wijkverpleging is onbekend met het periduraal systeem en acht zich niet bevoegd tot
het vcrzorgen ervan.
b. De stichting thuiszorg wil de door het
ziekenhuis in bruikleen verstrekte pomp vervangen door een eigen (bekende) pomp. De
familie van patienten wil niet wisselen, want is
vertrouwd met de ziekenhuispomp.
c. De verzekeringsgeneeskundige weet gcen
tarief voor de huur van de ziekenhuispomp en
wil een pomp van verzekeringswege verstrekkcn.
d. De apothekcr belt het ziekenhuis en wijst
op de hoge opiaatdosering en de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts.
Resultaat: tienmaal telefonisch overleg tussen
alle betrokkenen in drie dagen!
Gelukkig bleef patiente onwetend van dit alles.
Hoever zijn wij anno april 1989? Verzekeringstechnisch en organisatorisch begint er licht te
gloren, juridisch allerminst.
Wellicht kan een spoedigc uitvoering van het
Gezondheidsraadadvies van 1986'*: 'De commissie beveelt aan om op zo kon mogelijke
termijn daartoe gesehoold medisch personeel,
zoals wijkverpleegkundigen, in staat te stellen
aan een daarvoor in aanmerking komende patient met pijn en kanker, opiaten via een door
een medicus ingcbracht epiduraal catheter toe
te dienen', worden gerealiseerd. Hiermedezijn
vele van bovenbeschreven problemen te ondervangen.

Lasogen kunnen het best worden behandeld
met een antibiotische oogzalf met bactericide
werking en breed antibacterieel spectrum, bijvoorbeeld Terramycine, waarbij het oog met
de meeste pijn kan worden afgeplakt.

Den Haag, april 1989
E. J. van Essen, anesthesioloog

Rotterdam, april 1989
Dr. B. C. P. Polak, oogarts
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Hoever zijn we?
In een twcctal recentc hoofdartikelen van Medisch Contact is een aantal aspecten van dc
thuiszorg in algcmenc zin bekckcn' ^. Dc rol
van de huisarts bij de terminale pijnbestrijding
is door dczclfde autcur voortrcffelijk uiteengc-
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Kwaliteit van zorg

Overheid en kwaliteit
Drs. P . J. D. Dees
In het denken van de overheid neemt
kwaliteit een steeds belangrijker plaats
in. Dit werd duidelijk in een toespraak
die de staatssecretaris van WVC, Drs.
D. J. D. Dees, hield ter gelegenheid
van de op verzoek van zijn departement door de KNMG
georganiseerde
conferentie 'Kwaliteit van de zorg'.
Hier, op een enkele tot de zaal gerichte
zin na, de integrate tekst van die toespraak.

Kwaliteit neemt in ons denken en handelen over de gezondheidszorg een steeds
belangrijker plaats in. Dit moge mede
blijken uit het groot aantal personen dat
positief heeft gereageerd op de uitnodiging van de KNMG deel te nemen aan de
conferentie 'Kwaliteit van de zorg'. Deze
ontwikkeling stemt mij tot vreugde. Ook
in het denken van de overheid neemt
kwaliteit een steeds belangrijker plaats
in. Zo is in de nota 'Verandering verzekerd' (de 'derde Dekkerbrief; Red.)
handhaving en, waar mogelijk, verbetering van de kwaliteit van de zorg tot een
van de centrale doelstellingen van het
overheidsbeleid verklaard. Daarnaast of
daarenboven vormt de grote opkomst
voor deze conferentie een bevestiging van
de juistheid van onze opvatting, dat de
kwaliteit van zorg een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is, en dient te
zijn, van alle vier bij de gezondheidszorg
betrokken partijen: dienstverleners, verzekeraars, gebruikers en overheid. Alleen door gezamenlijk op te trekken kunnen wij de kwaliteit van onze zorg verbeteren en optimaliseren.
Ik heb dan ook geen moment spijt gehad
van mijn verzoek aan de KNMG in het
kadcr van de uitwerking van 'Verandering verzekerd' voor de vier partijen een
conferentie over de kwaliteit van zorg te
organiseren. Tijdens de conferentie zou
aandacht moeten worden geschonken
aan een aantal aspecten met betrekking
tot kwaliteit, doch we zouden tevens
moeten proberen een basis te creeeren
voor een gezamenlijk door de vier partijMCnr. 18-5 mci 1989-44

en te voeren kwaliteitsbeleid. Voor ons
was deze conferentie z6 belangrijk, dat
wij met de uitwerking van het onderdeel
'kwaliteit' van 'Verandering verzekerd'
door middel van wetgeving hebben willen
wachten totdat deze conferentie zou zijn
gehouden.
In deze inleiding wil ik gaarne eerst wat
zeggen over 'Verandering verzekerd' in
het algemeen. Daarna zal ik trachten een
beeld te schetsen van het kwaliteitsbeleid
in de naaste toekomst, waarbij ik in het
bijzonder zal ingaan op de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen
partijen. Tot slot zal ik een aantal aspecten van de overheidstaak met betrekking
tot kwaliteit onder de loep nemen. Waar
de gelegenheid zich voordoet, zal ik mijn
zienswijze geven op onderdelen van het
gezamenlijk
concept-conferentiestatement*, daarmee de discussie al wat inleidend.
VERANDERING VERZEKERD'
We spreken over het kwaliteitsbeleid,
maar ik wil graag eerst in het kort de
achtergronden en het kader van de herstructurering van de gezondheidszorg
schetsen. Kwaliteit en kwaliteitsbeleid
staan immers niet op zichzelf, maar zijn
onderdeel van de gehele herstructureringsoperatie. Wat we op het terrein van
de kwaliteit doen, hangt mee af van wat er
^' Tcr conferentie wcrd op basis van dit concept een 'Intentieverlclaring bctrcffcndc een te ontwikltclcn kwaliteitsbeleid'
opgcsteld. Die intcittievcrklaring is afgcdrukt na deze bijdragc
van de staatssecretaris.
Rcductie MC

bijvoorbeeld gebeurt op het verzekeringsterrein (bijvoorbeeld ten aanzien
van de erkenning). Er zijn kortom vele
dwarsverbanden waar we op moeten letten; dwarsverbanden overigens - maar dit
terzijde - die de herstructurering ook tot
een complexe operatic maken.
Laat ik beginnen met nog eens kort aan te
geven waarom het mijns inziens noodzakelijk is ingrijpende veranderingen in het
zorgstelsel door te voeren. Mijn ervaring
is, dat we in het huidige zorgbestel kampen met vele, vooral bestuurlijke, problemen. De regelgeving is ingewikkeld en
star, de bekostiging verbrokkeld en verdeeld over verschillende financieringsstromen, de verzekeraars (ziekenfonds
zowel als particulier) hebben onvoldoende mogelijkheden of belang bij het bevorderen van een doelmatige zorg, de verzekerden hebben onvoldoende keuzevrijheid, de premieverdeling is lang niet in
alle opzichten billijk, enz.
Let wel, dat zijn geen 'droge' structuurproblemen, maar ze hebben ook wel degelijk zorginhoudelijke consequenties. Ik
noem als voorbeeld de bevordering van
de substitutie. Tot op heden hebben de
vele beleidsinspanningen op dit punt niet
tot grote successen geleid. Hier en daar
zijn er goede initiatieven of experimenten, maar structureel zijn de substitutiemogelijkheden nog niet echt vergroot.
Maatregelen als de vorming van een basispakket, de functionele omschrijving,
de vereenvoudiging van de plannings-,
erkennings- en tariferingsregeling zijn
mijns inziens hier cruciaal. Een zelfde

601

l®flS©[H] ©©Mm©?.

verhaal is te houden voor de bevordering
van de thuiszorg. Waar het mij met de
'Dekker-operatie' om gaat, is dergelijke
zorginhoudelijk gewenste ontwikkelingen beter mogelijk te maken door fundamentele aanpassingen te plegen in de
structuur, financiering en organisatie van
de zorg. Dat moet ertoe leiden dat overheid en partijen in het veld, ieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheid, samen
werken aan een doelmatig en kwalitatief
hoogwaardig stelsel van zorg dat de tand
des tijds kan doorstaan. In zekere zin ligt
hierin ook de koppeling tussen het structuur/financieringsbeleid van 'Verandering verzekerd' en het meer op de zorginhoudelijke
ontwikkelingen
gerichte
'Kerndocument Gezondheidsbeleid', dat
ik net in ontwerp heb gepubliceerd.
De inhoud van 'Verandering verzekerd'
is u ongetwijfeid bekend. Ik ga daar dan
ook nu niet verder op in. Wei wil ik u
wijzen op een aantal belangrijke dwarsverbanden of koppelingen in het proces in
herstructurering; ik duidde daar net al
even op. Een eerste koppeling is die tussen de herziening van het verzekeringsstelsei en de introductie van marktwerking. Beide elementen (pijiers van de kabinetsplannen) dienen parallel in ontwikkeling te komen, anders valt het nieuwe
bouwwerk om. Dat betekent bijvoorbeeld enerzijds uitbreiding van de
AWBZ, maar anderzijds en gelijktijdig
ook omvorming van de AWBZ. Een
tweede koppeling is die tussen het huidige
beleid en het beoogde nieuwe beleid.
Structuurverandering is natuurlijk geen
kwestie van even knoppen omzetten. We
zullen via een proces van geleidelijke omvorming de nieuwe structuur tot stand
moeten brengen: gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Een
derde dwarsverband is dat tussen de (relatieve) terugtred van de overheid op het
terrein van het verzekeringsstelsel, de
planning en de prijsvorming/bekostiging
in de zorg enerzijds en de ontwikkeling
van kwaliteitsbeleid via onder meer ook
overheidsregelgeving anderzijds. Naarmate het stelsel meer marktgerichte trekken zai krijgen, mogelijk gedifferentieerd
per zorgsector, is er aanleiding om de
randvoorwaarden ten aanzien van de
kwaliteit duidelijk te stellen. Kwaliteitsbeleid als flankerend beleid als het ware.
Ik wil nog wijzen op de belangrijke verantwoordelijkheid die er ligt bij kabinet
en partijen in het veld om tot een zorgvuldige en in maatschappelijk opzicht verantwoorde uitvoering van de plannen te
komen. Niet voor niets voeren we langs
vele kanalen overleg. Gegeven de poli-
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tick bepaalde hoofdiijnen, staan we er
mijns inziens gezamenlijk voor de uitvoering ter hand te nemen. Die spreiding van
verantwoordelijkheden is in wezen een
van de uitgangspunten van de hele operatie. Ik spreek ook u daar graag op aan,
wetend dat u daar oren naar heeft.
VOOR EN NA 'DEKKER'
Wat betekenen deze uitgangspunten voor
de kwaliteit van de zorg in het nieuwe
stelsel?
Het belangrijkste lijkt mij te zijn, dat er
ook ten aanzien van de kwaliteitsnormering en de kwaliteitsbewaking een beter
cvenwicht tot stand komt tussen overheid
en partijen in het veld. Het zoeken naar
dit cvenwicht is reeds langer gaande. Mijn
voorgangster, Mw. Veder-Smit, heeft in
haar nota inzake kwaliteitsbeleid reeds
gepleit voor een goed cvenwicht tussen
particulicr initiatief en de diverse overhedcn.
In het nieuwe stelsel necmt het overeenkomstenstclscl een belangrijke plaats in.
In dit stelsel zullen naast afspraken over
de prijs en over het volume, afspraken
over kwaliteit kunnen worden gemaakt.
Dit is nieuw. Zeker nicuw is dat volume,
prijs en kwaliteit zo duidelijk met clkaar
in verband kunnen worden gebracht. De
afspraken kunnen zowel betrekking hebben op de kwaliteitsnorwen, de eiscn, dc
'standaarden' - het niveau van de kwaliteit van zorg, in de woorden van het concept-confcrentiestatement - alsmede op
de kwaliteitsfcewfl^mg, -beoordeling en
-toctsing.
De crkenning komt te vervallcn, waardoor de markt in beginsel open is en het in
eerste instantie aan verzekeraars is om
door het al dan niet sluiten van een overeenkomst de kwaliteit van de dienstverleners te bepalen. In zekcrc zin necmt, zo
zou men kunnen zeggen, de overeenkomst de functic van de erkenning over.
Daarnaast zullen in de overeenkomsten
afspraken moeten worden gemaakt over
kwaliteitsbewakingssystemen teneinde te
kunnen nagaan in hocverre het afgesprokcn
kwaliteitsniveau
daadwerkelijk
wordt gerealiseerd. Deze kwaliteitsbewakingssystemen - zie hiervoor eveneens
het concept-conferentiestatement - kunnen zowel intern als extern zijn.
Een belangrijk aandachtspunt is, dat
dicnstvcrleners, verzekeraars en patientcnorganisaties veel meer mogelijkheden zullen hebben om zelf dc kwaliteit
van de zorg te bepalen. Wij hopen en
verwachten dat zij daar een goed gebruik
van zullen maken. Toch is het zaak steeds

attent te blijven. Om een voorbeeld te
noemen: mogelijk is, dat verzekeraars
primair gaan concurreren op de prijs en
zich minder aantrekken van de kwaliteit
van de zorg. Omdat de patient in de gezondheidszorg in een kwetsbaardere positie verkeert dan in andere sectoren van
het maatschappelijk leven, is het niet bij
voorbaat zeker dat de consument een dergelijk gedrag van de verzekcraar niet zaI
accepteren. De patient heeft immers
doorgaans hulp nodig en is daarbij in
belangrijke mate afhankclijk van het deskundig oordecl van de professionele
hulpvcrlener. Daarnaast moet men bedenken, dat er verschil is tussen de consument als premiebetaler en de consument
als patient.
Voortbordurend op de verantwoordelijkheden die de Grondwet aangeeft, is in
'Verandering verzekerd' de bijzondere
verantwoordelijkheid van de overheid
ten aanzien van de kwaliteit van de zorg
gchandhaafd. Uitgangspunt van het beleid is en blijft immers handhaving en,
waar mogelijk, verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ontwikkelingen binnen
de markt die een andere kant opgaan,
moeten worden voorkomen; dc overheid
heeft hier een duidclijke taak, aldus 'Ver*
andcring verzekerd'.
VERSCHILLEN
Overheid: proces- en resultaatgericht
Waar zit nu het verschil in die bijzondere
verantwoordelijkheid van de overheid
voor de kwaliteit, voor en na Dekker?
Dat zit hem met name in de wijze waarop
de overheid haar verantwoordelijkheid
invult.
Het vertrekpunt van de overheidsinspanningen met betrekking tot de kwaliteit
van de zorg dient naar mijn gevoel de
gezondheid van de bcvolking te zijn. Zo
staat het in dc Grondwet, zo is het uitgewerkt in de 'Nota 2000' en zo heb ik het in
het ontwerp-'Kcrndocument Gezondheidsbeleid' opgenomen. Meer dan voorheen zaI de overheid het accent leggen op
het proces en het resultaat/de 'output' van
het stelsel van gczondhcidszorg. Immers,
daar ligt een rechtstreekse relatie met de
staat van de volksgezondheid. Hoe het
stelsel precies is georganiseerd en welke
middelen ('input') worden aangewend
om het beoogde resultaat te bereiken,
laten wc als overheid in deze benadering
primair over aan het veld. Een dergelijke
opzet kan ook worden teruggevonden in
de zogenoemdc functionele benadering:
ook hier gaat het de overheid allereerst
om de functie en komt de instelling op de
MCnr. 18-5mcil989-44
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tweede plaats. De proces- en resultaatgerichte benadering van kwaliteit en een
meer functionele aanpak liggen in elkaars
verlengde.
Dienstverleners: primair verantwoordelijk
Ik zal nu ingaan op de verantwoordelijkheid van de dienstverleners, waarmee ik
zowel de instellingen als de beroepsbeoefenaren op het oog heb. Zij zijn het immers die de zorg verlenen, het produkt
leveren en dus per definitie een eerste
verantwoordelijkheid dragen voor de
kwaliteit van dat produkt. Patienten, verzekeraars en overheid kunnen druk uitoefenen, eisen stellen en randvoorwaarden
creeren, maar de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening kunnen zij nooit van de dienstverleners overnemen. In eerste instantie
is het dan ook een zaak van de dienstverleners - binnen de instellingen en binnen
de beroepsgroepen - eisen, standaarden
en normen voor kwalitatief goede zorg te
ontwikkelen, alsmede op naleving ervan
toe te zien.
Elke instelling in Nederland dient naar
mijn opvatting deel te nemen aan een
intern systeem voor kwaliteitsbewaking.
Het opieggen van een dergelijke verplichting aan de instellingen beschouw ik als
een van de belangrijkste artikelen van de
nieuwe kwaliteitswet.
Verzekeraars: toenemende verantwoordelijkheid
In de visie van het kabinet hebben ook
verzekeraars de mogelijkheid invloed uit
te oefenen op de kwaliteit van zorg. In het
nieuwe overeenkomstenstelsel kunnen
dienstverleners en verzekeraars immers
niet alleen afspraken maken over het volume en de prijs, maar ook over de kwaliteit. Ik beschouw een dergelijke integrate
benadering als een van de grote winstpunten van het nieuwe stelsel.
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Zeals bekend, zal er geen vcrplichting
komen tot het aangaan van overeenkomsten. Het kabinet gaat er echter wel van
uit dat het nieuwe stelsel voldoende prikkels bevat voor beide partijen om daartoe
zelf over te gaan. Dit betekent, dat er ook
geen verplichting komt tot het sluiten van
overeenkomsten met betrekking tot kwaliteit of tot het opnemen van kwaliteitselementen in de overeenkomst. Ik wil
ook dit overlaten aan het veld en, gelet op
de in het concept-conferentiestatement
opgenomen voornemens met betrekking
tot het overeenkomstenstelsel, blijkt dit
een aanpak te zijn die ook door het veld
wordt gedeeld.
In de overeenkomsten kunnen tevens afspraken worden gemaakt over externe
kwaliteitsbewaking, zodat ook de verzekeraars een zeker toezicht kunnen houden op het gewenste kwaliteitsniveau.
Terecht wordt in het concept-conferentiestatement opgemerkt, dat interne en
externe kwaliteitsbewakingssystemen in
elkaars verlengde liggen en elkaar aanvuUen. Ik ben het daar geheel mee eens.
Ik kan me zelfs voorstellen, dat in een
aantal gevallen externe kwaliteitsbewaking niet meer is dan dat verzekeraars de
beschikking krijgen over de resultaten
van de interne kwaliteitsbewaking. Volgens het rapport van de Nationale Raad
over certificatie wordt de ontwikkeling
van interne kwaliteitsbewakingssystemen
vooropgesteld. Interne kwaliteitsbewaking zie ik als een noodzakelijke ontwikkeling voor elke instelling. De ontwikkeling van externe kwaliteitsbewakingssystemen zal daarbij moeten aansluiten. De
vormgeving hiervan laat ik echter graag
aan het veld over.
Patienten: positie versterken
Ik wil nu ingaan op de positie en verantwoordelijkheid van de patient. Het beleid
dat ik daarbij voorsta richt zich op een

versterking van de positie van de patient.
Dit beleid, dat gedurende deze kabinetsperiode reeds duidelijk gestalte heeft gekregen, kenmerkt zich door a) een positieve formulering van de rechten van de
patient en b) een betere bescherming van
de rechten naarmate de patient minder in
staat is voor die rechten op te komen.
Ook in het nieuwe systeem is het logisch
dat de belangen van de patient worden
beschermd door allereerst de positie van
die patient te verstevigen, zodat deze zelf
beter voor zijn belangen kan opkomen.
Het gaat erom de mondigheid van de
patient te vergroten, zowel op het individuele niveau van de patient als op dat van
de patientenorganisaties. Deze organisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij
het tot stand komen van overeenkomsten
tussen dienstverleners en verzekeraars
met betrekking tot kwaliteit.
De overheid zal de versteviging van de
positie van de patient dienen te verankeren in de wetgeving. Hieraan hecht ik
bijzonder veel waarde. Ik zou in verband
met kwaliteit dan ook het begrip 'recht op
kwaliteit' willen introduceren. Hiermee
bedoel ik, dat de patient recht heeft op
kwalitatief goede zorg. Het is immers een
recht van een patient ten opzichte van zijn
dienstverlener. Dit recht geldt bij elke
vorm van financiering, of het nu gaat om
basis- of aanvullende verzekering, om
particuliere betalingen of om overheidsfinanciering: de dienstverlener is verplicht
kwalitatief goede zorg te leveren; patienten kunnen hun dienstverleners daarop aanspreken. De versterkte positie van
de patient die ik beoog kan niet alleen
door wettelijke maatregelen worden bewerkstelligd, maar vraagt daarnaast alle
medewerking van het veld. Partijen moeten patienten en hun organisaties volwaardig accepteren. Dit vraagt in sommige opzichten om aanpassing in het denken
over de patient.
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WETGEVING ALS INSTRUMENT
Terug naar de rol van de overheid. Een
van de belangrijkste instrumenten van die
overheid is wetgeving. Wat de icwaliteit
betreft denk ik dan niet primair aan een
grote, nieuwe Kwaliteitswet, maar wil ik
de mogeiijkheid van een aantal onderiing
samenhangende wetten nadrukkelijk blijven overwegen.
Ik hecht eraan op te merken dat reeds
veel kwaliteitswetgeving in gang is gezet.
Zo zai de Wet op de Zorgverzekering van
belang zijn voor de kwaliteit. Verder is er
de patientenwetgeving. Ik breng de
Tweede Voortgangsnota patientenbeleid
in herinnering, die onlangs op bijzonder
positieve wijze door de Kamer is ontvangen. Ik zal deze weg met kracht vervolgen, zodat binnen niet al te lange tijd de
rechten van de patient in het stelsei van
marktwerking en zelfregulering stevig
zullen zijn verankerd. In de derde plaats
is er de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Binnen niet al te lange tijd zal de mondelinge
behandeling van deze wet kunnen plaatsvinden. Voor diverse kwaliteitsaspecten
van de beroepsbeoefenaar bevat deze wet
belangrijke bepalingen. Weliswaar gaat
het hierbij in hoofdzaak om een 'input'benadering, afgezien van bijvoorbeeld de
bepalingen over tuchtrechtspraak, weike
meer betrekking hebben op het zorgproces, maar ook in het nieuwe stelsei kan de
overheid zaken ais opieiding, registratie
bij- en nascholing niet veronachtzamen.
Bezien wordt of het stelsei van de wet niet
zodanig kan worden aangepast dat de
instrumenten van de wet op soepeler wijze kunnen worden toegepast.
Dan kom ik aan de nieuwe kwaliteitswetgeving. Bij deze nieuwe wetgeving zou ik
graag zoveel mogelijk willen uitgaan van
functies en de resultaten van de zorg.
Vandaar dat ik niet zou willen spreken
over kwaliteitswetgeving voor instellingen, maar over kwaliteitswetgeving voor
voorzieningen, daarmee de meerfunctionele benadering vooropstellend. Tevens
betekent dit, dat alle dienstverleners die
de betreffende functies uitvoeren, of dat
nu instellingen of individuele beroepsbeoefenaars zijn, onder de kwaliteitswetgeving vallen. De kwaliteitswetgeving richt
zich dus niet primair tot verzekeraars,
maar dit betekent natuurlijk niet dat de
verzekeraars zich niets gelegen zouden
behoeven te laten liggen aan deze wetgeving en in hun overeenkomsten niet zouden moeten uitgaan van de door de overheid vastgestelde kwaliteitseisen.
Ik wil hier tevens aandacht vragen voor
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de rol van het Staatstoezicht. Het huidige
Staatstoezicht is door de Gezondheidswet
geregeld en van instrumenten voorzien.
Als gevolg van het nieuwe stelsei zal de
positie van het Staatstoezicht wellicht opnieuw moeten worden gedefinieerd. Ik
acht deze veranderingen zo wezenlijk, dat
ik overweeg de bestaande regeling van
het Staatstoezicht in de Gezondheidswet
te vervangen door een nieuwe Wet op het
Staatstoezicht, daarmee voor het Staatstoezicht een basis creerend om adequaat
in de nieuwe situatie te kunnen optreden.
In deze wet zal het Staatstoezicht bijvoorbeeld de mogeiijkheid moeten krijgen in
spoedeisende gevallen maatregelen te
treffen, indien een voorziening een gevaar voor de volksgezondheid opievert.
Ook acht ik het goed denkbaar dat het
Staatstoezicht een specifieke taak krijgt
toebedeeld in relatie tot de interne en
externe kwaliteitsbewakingssystemen.
SPECIFIEKE VRAAGSTUKKEN
Ik heb nu in grote lijnen de dynamiek van
het nieuwe stelsei toegelicht. Ik wil tenslotte nog drie vraagstukken van meer
specifieke aard onder uw aandacht brengen, te weten de basiseisen, de sancties en
de certificatie.
Basiseisen
Conform het voorgaande zullen kwaliteitseisen, -normen of -standaards primair binnen het veld zelf moeten worden
ontwikkeld, door de dienstverleners binnen de eigen instelling en beroepsgroep,
dan wel door de dienstverleners samen
met verzekeraars en/of patientenorganisaties via het overeenkomstenstelsel.
Volgens 'Verandering verzekerd' heeft
de overheid daarnaast of daarenboven de
mogeiijkheid
minimum-kwaliteitseisen
vast te stellen. In het concept-conferentiestatement wordt overigens niet meer
gesproken over minimum-eisen maar
over basiseisen; ik vind dit een verbetering, mede omdat in de definitie van kwaliteit een relatie wordt gelegd naar de
sociaal-economische positie van Nederland, waardoor het mogelijk wordt vergelijkingen te trekken met de kwaliteit van
zorg in landen met een gelijke sociaaleconomische positie en het wellicht zelfs
mogelijk is het kwaliteitsniveau op macro-niveau te koppelen aan een percentage BNP. Ik acht de term 'basiseisen' ook
een verbetering omdat het basisniveau
wordt omschreven als een kwaliteitsniveau waarop iedere Nederiander recht
heeft. Het concept-statement sluit op dit
punt geheel en al aan bij mijn pleidooi

voor het formuleren van een recht op
kwalitatief goede zorg. Ik zie de basiseisen dan ook als een soort grondrechten
voor de kwaliteit van de zorg: patienten/
consumenten kunnen zich crop beroepen; tevens vormen ze een richtingswijzer
en toetsingskader voor de door de dienstverleners te ontwikkelen 'standaards' en
voor de overeenkomsten over kwaliteit
tussen dienstverleners en verzekeraars.
In het verlengde hiervan heb ik, zoals
gezegd, voorkeur voor basiseisen die zoveel mogelijk 'output'-gericht zijn.
Sancties
Voor wat betreft de te treffen sancties
heeft de overheid op dit moment enkel de
mogeiijkheid tot intrekking van de erkenning. De erkenning gaat verdwijnen en
daarmee valt er weinig in te trekken. De
markt is open: een ieder die aan de eisen
voldoet, kan in beginsel aan verzekeraars
zorg aanbieden; of men aan de eisen voldoet wordt niet meer van tevoren gecontroleerd. Zou blijken dat een bepaalde
dienstverlener niet het kwaliteitsniveau
haalt, zoals dat door overheid is uitgewerkt, dan moet de overheid kunnen optreden, als dat tenminste niet binnen het
veld zelf wordt gecorrigeerd, bijvoorbeeld doordat verzekeraars geen overeenkomsten meer aangaan.
Certificatie
In de lijn van het voorgaande past dat ik
certificatie, als een van de vormen van
externe kwaliteitsbewaking, niet verplicht zal voorschrijven. Ik voel het meest
voor een aanpak waarbij we certificatie
niet verplicht opieggen, maar wel ervoor
zorgen dat als het gebeurt, het goed gebeurt. Certificatie is een keurmerk; wil
het waarde houden, dan verdient het bescherming.
Ik kan mij zeer wel vinden in de stapsgewijze benadering van certificeren, waarover in het rapport van de Nationale
Raad wordt gesproken en weIke ook in
het concept-conferentiestatement is verwoord. Daarnaast kan ik mij goed voorstellen, dat certificeren niet voor alle
voorzieningen of alle aspecten van kwaliteit een zelfde betekenis heeft. In sommige sectoren zal het beter kunnen dan in
andere. Sommige aspecten lenen zich beter voor certificatie dan andere. Ik ben
dus geenszins voorstander van een groot,
gecentraliseerd certificatie-instituut.
•
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Intentieverklaring betreffende een te ontwikkelen kwaliteitsbeleid
Onderstaande intentieverklaring werd
opgesteld tijdens de op 6 en 7 aprilji. in
Leidsctiendam gehouden vierpartijenconferentie (opdrachtgever: WVC, organisator: KNMG).
1. Verantwoordelijkheid
De primairc verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de vcrlcende zorg ligt bij de aanbieders van zorg c.q. de bcroepsbeoefcnaren
en instcllingen'. Het belcid van de vcrzekeraars dicnt zodanig tc zijn dat het Icveren en
ontvangcn van een kwalitatief gocdc zorg mogeUjk is respectievelijk wordt bevorderd. Die
zorg moet dan verlccnd worden op een wijzc
die voldoct aan de eisen van doelmatigheid en
controleerbaarhcid. Met het tocnemen van dc
invlocd van de gcbruikers van dc zorg op het
belcid ncemt hun mcdcverantwoordelijkheid
voor dc kwaHtcit van dc verleendc zorg toe.
Dc ovcrheid dient zodanige randvoorwaardcn
tc scheppen, dat partijen hun verantwoordelijkheid met bctrckking tot dc kwaliteit van de
zorg kunncn waarmaken". De overheid is verantwoordclijk voor dc vaststelling van het basisniveau, mcde gelet op hctgeen in dc Grondwet is bcpaald.
2. Kwaliteitsbeleid
Het veld c.q. aanbieders, verzekeraars en gebruikcrs, zijn bercid hun kwaliteitsbeleid tot
samenhang te brengcn. Dit belcid betreft het
macro-, meso- en micro-niveau en zal op ieder
niveau gericht zijn op structuur, proces en rcsultaat. zondcr de samenhang daartusscn uit
het oog te verliczcn. Op macro-niveau - dit is
het landclijk niveau - zullen met name de
basiskwaliteitseiscn en in algcmene zin voorwaarden voor het belcid worden gcformuIccrd. Op meso-niveau - dit is het instellingsniveau - zullen ovcrcenkomsten tot stand moeten komen waarin hctgeen landclijk geformulecrd is een rol moet spelen. Dit belcid op
meso-nivcau zal wccr doorwerkcn op het micro-niveau, dc individueic berocpsuitocfening.
Het tot ontwikkeling brcngen van een samenhangcnd kwaliteitsbeleid is ook gcwenst als dc
stclselwijziging, zoals in 'Vcrandering vcrzckerd' gcformuleerd, gcen doorgang zou vindcn. Zie ook paragraaf 4, ('Kwaliteitsbcwaking en -bevordering") en paragraaf 5 ('Certificatie').
3. Kwaliteitscriteria en kwaliteitsniveau
a. Er zullen criteria ten aanzien van aspecten
van kwaliteit moeten worden opgesteld waarmee ccn bcpaald kwaliteitsniveau kan worden
aangegeven. Deze criteria zullen, afhankclijk
van het aspect dat aan dc orde is, in overlcg
door dc vicr partijen, tc weten overheid, aanbieders, verzekeraars en paticnten/consumenten, moeten worden opgesteld. Indicn een bcpaald kwaliteitsniveau op landclijk niveau
door aanbieders, verzekeraars en gcbruikers
wordt vastgcstcid, moeten daarbij alle drie dc
partijen als gclijkwaardigc partners zijn bctrokkcn.
MCnr. l8-.Smei 1989-44

b. Op mcso-niveau zijn (regionalc) patientenplatforms en dicnstverlcncrs betrokken bij het
tot stand komen van 'consumer standards'. Er
dient tegcn tc worden gewaakt dat geografische of finaneiele discriminatie optrcedt.
c. Er zijn drie mogclijkheden voor het formuIcrcn van basiskwaliteitseiscn:
1. De overheid stelt de cisen vast die het veld
formulcert.
2. De overheid formuleert de cisen, indien het
veld nict tot een te opcrationaliseren pakket
van basiskwaliteitseiscn komt.
3. De overheid formuleert zelf dc cisen.
Dc voorkeur gaat uit naar 3cl.
4. Kwaliteitsbewatiing en -bevordering
Het bcwaken van een overcengekomen niveau
van kwaliteit moet geschieden binnen de instcllingen en beroepsgroepen en hun organisaties
(interne kwaliteitsbcwaking). Een andcre onafhankelijke partij toctst het interne kwaliteitssysteem (externc kwaliteitsbcwaking). Deze
twee vormen van kwaliteitsbcwaking zijn complemcntair. Interne kwaliteitsbcwaking betreft
structuur, proces en resultaat van de zorg.
Kwalitcitsbevordering is ccn interne aangclegenhcid van de instcllingen en bcroepsbeoefcnaren en hun organisaties. Kwalitcitsbevordering kan worden gcstimuleerd door externe
kwaliteitsbcwaking.
Deze paragraaf laat onvcrlct hctgeen in dc
paragrafen 3 en 8 is opgenomen.
5. Certificatie
Ccrtificatie is ccn opcnbare mogclijkheid om
ccn bcpaald kwaliteitsniveau van onderdelen
van de gezondhcidszorg of van de verleendc
zorg aan te geven. Er zijn diverse methoden om
ccn kwaliteitsniveau te bepalcn. Het veld staat
nict afwijzcnd tegenover ccrtificatie. Medcwerking aan ccrtificatie is afhankclijk van de
wijzc waarop daaraan vorm zal worden gegcvcn.
Een cventueel certificatie-instituut dient onder
toezicht van dc Raad voor de Ccrtificatie tc
staan.
De resultatcn van de metingcn in het kader van
ccrtificatie verricht kunncn 'input' voor dc interne kwalitcitssystemen vormen.
Dc Nationalc Raad voor de Volksgczondheid
wordt uitgenodigd om, in aansluiting aan haar
discussicnota 'Begrippcnkadcr kwaliteit van
de berocpsuitocfening' en haar rapport 'Ccrtificatie van bcroepsbeoefcnaren', ccn terminologic voor instcllingen tc ontwikkelen waarin
dc volgendc nivcaus tot uitdrukking komen;
1. Het basisniveau, dat tot op hcdcn 'crkenning' genocmd wordt.
2. Het niveau waarop instcllingen op cigen
gczag ccn kwaliteitsniveau vaststellen en naar
buitcn toe garandercn.
3. Het niveau waarop instcllingen in overlcg
met derdcn een kwaliteitsniveau vaststellen.
6. Kosten van een kwaliteitsbeleid
Een te voeren kwaliteitsbeleid mag nict leidcn
tot burcaucratiscring. Indicn ccn kwaliteitsbeleid onvermijdclijk meerkostcn meebrengt.

zullen die via de verzekeraars door gcbruikers
van dc zorg moeten worden opgebracht.
Kosten van een kwaliteitsbeleid worden gcmitigeerd, indien dit beleid dccentraal wordt ontwikkeld.
De overheid zal, vanuit haar stimulcrendc en
bevorderendc rol, op incidentele basis, uit dc
algemenc middclen een finaneiele bijdrage levercn aan een kwaliteitsbeleid.
7. Kwaliteitswetgeving
Kwaliteitswetgeving moet zodanig zijn, dat het
streven van de overheid naar dcrcgulering
daarin duidclijk wordt en dat partijen in het
veld worden aangemoedigd om een cigen kwaliteitsbeleid tc voeren. De positic van de patient dient in wctgeving te worden gercgcld.
Kwaliteitswetgeving stclt de lijnen vast waarlangs de kwaliteitseisen dienen te worden gcformuleerd; zij regelt dat de overheid die cisen
vaststelt en cventueel bij in gebreke blijvcn van
het veld kan ingrijpen.
De globalc basiskwaliteitseiscn worden in kwaliteitswetgeving opgenomen. De detaillcring
van deze globalc eisen zal geschieden via
AMvBof KB.
8. De positie van de patienten
Alle partijen ondcrsteuncn het belcid om de
positie van de gcbruikers te verstcrken. De
gcbruikersorganisaties, waaronder de categorale en vrouwenhulporganisaties, dicncn waar
het de bcwaking van de kwaliteit van dc zorg
betreft ccn onafhankelijkc sterke positic in tc
nemen naast de aanbieders en verzekeraars.
9. De rol van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Het Staatstoezicht zal er ondcr meer op toczien
dat het basiskwalitcitsnivcau wordt gchaald.
Het Staatstoezicht zal daarbij zovecl mogelijk
gebruik maken van reeds ontwikkclde interne
en externe toetsingssystemen en toetst deze
ook.
10. Deskundigheidsbevordering
Voor het handhaven van ccn in deze intentieverklaring bedoeld niveau van kwaliteit van
de berocpsuitocfening is een continue deskundigheidshandhaving en -bevordering noodzakclijk.
•

Noten;
1. In het begrip 'zorg' zijn opgenomen de euratieve en de
preventieve zorg. alsmcde de zorg voor chronisch ziekcn. Met
kwaliteitsbeleid, eoncurrentie en marktwerking moet bij ehroniseh ziekcn andcrs worden omgegaan dan bij kortdurcnd
zieken.
Een verderc invulling van het begrip 'zorg" dient nog te gesehieden.
2. Zie Wat dit betreft ook het verslag van deze conferentie.
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Levensbeeindiging bij ernstig gehandicapte
pasgeborenen
Neonatologie met het oog op de toekomst: levensverlenging is geen doel op zich
Een nota 'Doen of laten?', die nu binnen
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde ter discussie staat, spoort in
grote lijnen met de discussienota van de
KN MG-commissie
Aanvaardbaarheid
Levensbeeindigend Handelen: 'Levensbeeindigend handelen bij wils-onbekwamepatienten; deel 1: zwaar-defectepasgeborenen', kortweg de CAL-nota. Geen
wonder, want beide nota's zijn reeds in
conceptvorm, als ware het een tweeting,
verbonden geweest.
Als een der opstellers van eerstgenoemde
nota, maar op persoonlijke titel, geef ik
onderstaand commentaar op wat mij in de
CAL-nota en de daarop volgende discussie (met name in de commentaren van
Leenen, Sporken en Roscam Abbing) bijzonder heeft getroffen.
TOVENAARSLEERLING
De geavanceerde zorg voor de pasgeborene is gedurende de laatste decennia uitgemond in een tevoren ongekende manipuiatie van het ongeboren en pasgeboren
ieven: de Icunstmatige geboorte wordt gevolgd door kunstmatige beademing,
kunstmatige toediening van elementaire
voedingsstoffen via minuscule kunststof
catheters in nauwelijks grotere bloedvaten, etc.: kunstmatig van a tot z.
Al deze kunstmatigheid van meet en
moeder af aan werd goeddeels door echte
zorg voor deze broze leventjes ingegeven,
ook a! zijn ambitie, nieuwsgierigheid en
speeisheid er niet vreemd aan. De kinderartsen voor pasgeborenen zijn primair op
de pro's en contra's van deze ontwikkeHng aanspreekbaar, maar zij reageerden
als kinderen van hun tijd op vragen uit de
gemeenschap. Het gaat niet aan, daar
waar ook de keerzijde van deze vooruitgangsmedaille zichtbaar wordt, deze kinderartsen - 'Eigen schuld, dikke bult' steun te onthouden bij de problematiek
die zich als ongewenst nevenprodukt
voordeed.
Inderdaad is er een keerzijde aan de medaille van ook deze vooruitgang. Echte
vooruitgang was het: een toenemend aantal overlevenden en een dalend percentage handicaps onder de ex-neonatale intensive-care-patientjes. Maar ook: enkele honderden malen per jaar komt het in
606

BIOTECHNICUS OF ARTS?

Dr. C. Versluys
Nederland voor dat er een levensgroot
vraagteken moet worden gezet achter de
latere leefbaarheid van het zo kunstmatig
in stand gehouden Ieven. Mag of zelfs
moet dat dan een reden kunnen zijn om
die levensverlenging te staken? Kan de
met het resultaat van zijn kunsten verlegen geneesheer de dood dan toelaten of
zelfs beogen? Of slechts indien de dood
toch onafwendbaar is, een in praktijk
nauwelijks ter discussie staande beslissing?
In het merendeel van deze gevallen - het
zij met grote nadruk gezegd - zou het niet
starten van levensverlengend handelen
zeer onzorgvuldig omspringen met potentieel kansrijk Ieven zijn geweest. Wie
daartoe oproepen, realiseren zich kennelijk onvoldoende dat op het kritieke moment te weinig tijd en informatie aanwezig is voor een gedegen afweging.
Ook is het voor mij twijfelachtig of na en
tijdens een zo kunstmatige levensverlening nog wel zoveel nadruk moet worden
gelegd op het verschil tussen 'de dood
beogen' en 'de dood toelaten'. Ons activisme als het erop aankomt zo plotsklaps
in fatalisme te laten omslaan, komt bij mij
weinig geloofwaardig over. God heeft
geen handen dan onze handen. Doden
kan 'in extremis' barmhartig zijn. Bovendien is het verschil in praktijk vaak papierdun.
Het is een verdienste van de CAL-nota
dat dit ruiterlijk aan de orde wordt gesteld, al roept de term 'levensbeeindiging'
in situaties waarin doorgaans het staken
van levensverlengend handelen direct de
dood tot gevolg heeft onnodig weerstand
op. Ook wordt de aandacht afgeleid van
de - immers primaire - vraag naar de
aanvaardbaarheid van ons levensverlengend handelen.
Maar hoe dan ook verwoord, de tovenaarsleerling moet de gevolgen van zijn
kunsten (gesteund door juristen, ethici en
anderen) kunnen keren, indien die kunsten hun doel voorbijschoten, dat is:
dienstig te zijn aan kind en gezin.

Indien dienstbaarheid aan kind en gezin
het doel van de geneeskunde rond de
geboorte (perinatale geneeskunde) is,
dan volgt daaruit de verantwoordelijkheid van de arts.
In de eerste plaats zai een goede arts op
het punt van diagnostiek, prognostiek en
behandeling volgens de meest recente
wetenschappelijke gegevens handelen.
Moreel gepraat zonder die ondergrond is
een slag in de lucht. Dit vraagt om een zo
objectief mogelijke benadering, inclusief
consultatie van deskundigen. Waar er discussie is, is dat een wetenschappelijke
discussie, inclusief een wetenschappelijke
omgang met onzekerheden. Het resultaat
van deze discussie rond de kinderen waar
het hier om gaat is: een prognose en de
opsomming van de keuzemogelijkheden.
Einde objectiviteit (in natuurwetenschappelijke zin).
Pas op die basis doet zich de vraag voor
welke van de keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld wel of niet beademen) kind en
gezin het meest dient. Ook hier moet met
grote zorg en op ordelijke kritische wijze
een antwoord worden geformuleerd,
maar ditmaal zonder de claim van de
algemene geldigheid. Dit is een vraag
voor de kinderarts, die zich immers niet
voetstoots tot biotechnisch uitvoerder
laat reduceren. Niet door klakkeloos alles
te doen wat de ouders vragen en ook niet
door versmalling van het begrip 'medisch
zinvol' tot: kansrijk met (slechts) het oog
op de overleving. Maar dit is mijns inziens
vooral ook een vraag voor de ouders, aan
wie het kind in de eerste plaats is toevertrouwd en die met het kind het Ieven in
zullen gaan of het verlies met zich zullen
dragen.
Het is een verdienste van de CAL-nota en
van verscheidene discussianten, dat het
'plaatsvervangend denken' van artsen in
niet-medische zaken aan de kaak wordt
gesteld. Want zij zijn helpers en geen
heersers. Gelet op de feitelijke situatie
van informatiebehoefte en gezien de verantwoordelijkheid van de arts voor het
eigen handelen, zijn artsen en ouders bij
deze beslissingen overigens wel op elkaar
aangewezen. En ook zonder de eigen norMCnr. 18-5 mci 1989-44
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men en waarden op te dringen, kan de
arts steunen en troosten.
Beide discussienota's ('Doen of laten?',
CAL-nota) hanteren vrijwel identieke
aandachtspunten ter structurering van
het gesprek over de vraag naar de Meefbaarheid' van het leven dat de pasgeborene in kwestie voor de boeg heeft. Hoewel
die aandachtspunten van belang zijn om
aan te geven welke belemmeringen mogen meetellen en zeker enigermate kunnen worden uitgewerkt, gaat de CAL te
ver door om een score te vragen. Beter
dan zulk een quasi-objectiviteit is het,
openlijk ook subjectieve eiementen als
zodanig ter sprake te brengen, inclusief
de levensbeschouwehjke en persoonHjke
motieven.
Hoewel naar zo groot mogelijke objectiviteit zal worden gestreefd, is dit geen
doe! op zich. Het gaat immers primair om
zorgvuldigheid en mensehjkheid van besluitvorming.
Via rapportage achteraf aan bijvoorbeeld
de medisch-ethische commissie van het
zickenhuis en globale informatie van bijvoorbeeld de Inspectie van de Volksgezondheid, kan ook in ruimere kring zicht
ontstaan op wat zich in de vertrouweUjkheid van gesprekken tussen ouders en
arisen afspeelt en kan (bij uitzondering
zelfs via een juridische procedure) worden beoordeeld of dit nog spoort met de
ontwikkelingen in onze pluriforme gemeenschap.
HOE BESLISSEN?
Een veelkleurige gemeenschap houdt op
gemeenschap te zijn, indien een beroep
op enkele centrale normen en waarden
niet meer mogelijk is. Maar op die basis

en juist vanuit enkele centrale waarden
van onze cultuur mag de een anders zijn
en denken dan de ander, is het ene gezin
het andere niet. Rechtsgelijkheid betekent dan dat ieder zichzelf mag zijn, tenzij
duidelijk wordt dat centrale waarden van
de gemeenschap worden gebruskeerd of
andermans recht met voeten wordt getreden. Het gezin (of ander samenlevingsverband) verdient te worden gezien als
een in hoge mate autonome basiseenheid
van zulk een gemeenschap.
Vanuit de bovenstaande gedachtengang
en de feitelijke situatie op neonatale intensive-care-afdelingen (continue dienstverlening) komt een goed gestructureerd
teamoverleg, op basis waarvan de behandelend (primair verantwoordelijke) arts
het gesprek met de ouders aangaat, als
gewenste beslissingswijze naar voren.
Consensus van een team betekent in
praktijk niet meer en niet minder dan
overeenstemming van een ruime meerderheid, inclusief afdelingshoofd en behandelend arts, terwiji een minderheid
het meerderheidsoordeel respectabel
acht. De CAL-nota onderschat de haalbaarheid van zo'n overlegstructuur.
Dat het ene team in een vergelijkbare
situatie tot andere conclusies komt dan
het andere, en vooral dat ditzelfde voor
ouderparen geldt, mag bij een zorgvuldige besluitvorming geen bezwaar zijn. Bij
onenigheid met de ouders staat verwijzing naar een ander team open, maar
daaraan gaat heel wat heroverweging
vooraf. De CAL-nota is hierin duidelijk.
De kans dat bij een zo open procedure
centrale waarden van de gemeenschap
stelselmatig in gedrang komen of onrecht
wordt gedaan aan het kind, lijkt mij gering in vergelijking met de kans op ont-

sporing bij een strakke juridisch gedomineerde regeling, waarin over het lot van
kinderen en gezinnen van verre wordt
beslist via als objectief aangeprezen maatstaven die onvoldoende ruimte bieden
voor het persoonlijke en het unieke.
Maar het is een subjectieve keus aan welke kant men het vlak het meest wil zien
hellen.
D
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Subsidies van de Nederlandse Lever Darm Stichting
/. Wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Lever Darm Stichting verleent subsidies
voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (aandoeningen aan) de spijsverteringsorganen. Gezien de nog beperkte middelen wordt wederom gedacht aan het subsidieren gedurende ten hoogste twee jaren van ca.
vier projecten. Naast personele kostenvergoeding kan in bepaalde gevallen ook materiele
ondersteuning plaatsvinden.
Aanvragen kunnen voor 1 September 1989
worden ingediend bij het bureau van de Nederlandse Lever Darm Stichting, WilhelminaMCnr. 18-5mei 1989-44

straat 45, 3621 VG Breukelen, op welk adres
ook de aanvraagformulieren met toelichting en
de subsidievoorwaarden zijn te verkrijgen.

aan praktijkstages in het buitenland op het
gebied van de bestrijding van aandoeningen
aan de organen van het spijsverteringsstelsel.
De subsidie wordt verleend voor stages van ten
2. Reisbeurzen voor stages in het buitenland. hoogste drie maanden.
Door het opdoen van specifieke praktijkervaAanvragen, mede ondertekend door het hoofd
ring. dan wel het aanleren van bepaalde medivan de vakgroep, kunnen tot uitcrlijk twee
sche- of laboratoriumtechnieken in het buitenmaanden voor het begin van de beoogde stage
land, kunnen op effectieve wijze de hier te
worden ingediend bij het bureau van de Nederlande voorhanden behandelings- en ondcrlandse Lever Darm Stichting, Wilhelminazoekmethoden worden uitgebreid of verbestraat 45, 3621 VG Breukelen. Voor deze subterd. De Nederlandse Lever Darm Stichting is
sidievorm zijn bij het bureau aparte subsibereid bij te dragen in de kosten, verbonden
dievoorwaarden te verkrijgen.
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Oorlogsgetroffenen in de huisartspraktijk
Een vergeten groep
Voor 1995 is er geen afname te verwachten in het aantai oorlogsgetroffenen dat
naar aanleiding van klachten voortkomend uit de Tweede Wereldoorlog, om
huip vraagt bij de hierin gespecialiseerde
instellingen zoals de Stichting '40-'45, het
Sinai-centrum en de Stichting ICODO.
Dit is een van de conclusies van de Projectgroep Behandeling Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (PBOG), beter bekend
als de commissie-Polak. Men verwacht
zeifs dat er in 1995 meer oorlogsgetroffenen een beroep doen op deze instellingen
dan de 13.000 tot 14.000 die dit in 1985
deden'. Dit betreft voornamelijk mensen
met vrij ernstige problematiek. De oorlogsgetroffenen met minder ernstige problematiek kunnen in de meeste gevallen
door hun huisarts worden geholpen. Dit
betekent dat de huisartsen zullen (blijven) worden geconfronteerd met een
veelvoud van de genoemde dertien- tot
veertienduizend. De precieze omvang
van de hulpvraag van oorlogsgetroffenen
aan huisartsen is niet bekend, maar schattingen van het Werk- en Adviescollege
immateriele hulpverlening aan oorlogsgetroffenen (WAC) maken gewag van
ongeveer 150.000 oorlogsgetroffenen in
1985, oftewel 25 oorlogsgetroffenen per
huisartspraktijk". Deze schatting werd
reeds in 1978 gedaan, maar volgens het
PBOG zijn er geen aanwijzingen dat dit
getal onjuist zou zijn, er is hoogstens sprake van een lichte onderschatting van de
hulpvraag.
Op grond van deze schatting deed het
WAC in 1978 de aanbeveling dat huisartsen een grotere rol zouden moeten spelen
in de behandeling van oorlogsgetroffenen. Vanwege de relatieve onbekendheid
van huisartsen met de hulpverlening aan
oorlogsgetroffenen, oordeelde het WAC
een goede nascholing hierover onontbeerlijk. De toen nog op te richten Stichting Informatie- en Coordinatie Orgaan
Dienstverlening
Oorlogsgetroffenen
(ICODO) werd geacht deze nascholing te
verzorgen.
Na een gedegen voorbereiding is het
ICODO hiermee in 1986 daadwerkelijk
gestart. Meer dan 300 huisartsen hebben
sindsdien deze kleinschalige maar intensieve nascholingsbijeenkomsten bezocht.
Deze nascholing heeft een aantai doelstellingen. De twee belangrijkste zijn: de
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Drs. M. H. Conradi en
Prof. Dr. Ir. N. G. Roling
Bij de vrijlating van de twee van Breda
werd weer eens duidelijk dat de problematiek van oorlogsgetroffenen
nog
geen verleden tijd is. De behandeling
van deze problematiek is voor de huisarts veelal nog terra incognita. De
Stichting ICODO is daarom een nascholing voor huisartsen over dit onderwerp begonnen. Drs. M. H. Conradi, medisch socioloog, en Prof. Dr.
Ir. N. G. Roling,
voorlichtingskundige aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen, evalueren deze nascholing.
huisarts alerter maken op het voorkomen
van oorlogsproblematiek, en de huisarts
ervan overtuigen dat de behandeling en
begeleiding van oorlogsgetroffenen tot
zijn taak behoort. (In 1986 is in dit tijdschrift geschreven over de problematiek
van oorlogsgetroffenen en de rol die de
huisarts in de behandeling zou kunnen
spelen^.)
Veel huisartsen zijn van mening dat zij
geen of hooguit enkele oorlogsgetroffenen in de praktijk hebben. Dit kan zo zijn,
maar waarschijnlijker is dat zij een blinde
vlek hebben ten aanzien van oorlogsproblematiek. Deze blinde vlek ontstaat
door twee elkaar versterkende vicieuse
cirkels:
1. Volgens veel huisartsen zijn er in hun
praktijk nauwelijks oorlogsgetroffenen,
daarom is het volgens hen ook niet effectief zich te verdiepen in de problematiek
en de behandeling van oorlogsgetroffenen. En omdat veel huisartsen zich niet
verdiepen in de problematiek en behandeling van oorlogsgetroffenen, herkennen zij deze ook niet, en zien zij dus
weinig oorlogsgetroffenen in hun praktijk. Een van de knelpunten bij het ontdekken van deze problematiek is namelijk dat de patienten er vaak zeer terughoudend over zijn. Dit komt gedeeltelijk
doordat na de Tweede Wereldoorlog alle
aandacht was gericht op de wederopbouw, en er weinig aandacht was voor de
somatische of psychische gevolgen van de
oorlog. Al was men geschonden uit de

oorlog gekomen en had men veel geleden, men mocht al lang blij zijn dat men in
tegenstelling tot veel bekenden en familieleden nog leefde, zo was de algemene
opinie. Veel oorlogsgetroffenen hebben
hierdoor afgeleerd over hun problemen
te praten. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk en algemeen onder hulpverleners aanvaard, dat er velen zijn bij wie de
gevolgen van de oorlog zich nu pas, bij
een belangrijk life-event als met pensioen
gaan of het overlijden van de partner,
openbaren (zoals bekend is hier naar aanleiding van een rapport van Schudel en
Pepplinkhuizen een uitgebreide discussie
over geweest)''"''.
2. Volgens veel huisartsen kan de behandeling van oorlogsgetroffenen niet door
hen worden gedaan, omdat de oorlogsproblematiek die zij (her)kennen dermate zwaar is, dat de behandeling ervan
specialistenwerk is. Daarom is het voor
huisartsen ook niet noodzakelijk zich te
verdiepen in de problematiek en behandeling van oorlogsgetrottenen. Dus herkennen ze de lichtere problematiek, die
zij juist wel zouden kunnen behandelen
niet, maar blijven zij gefixeerd op de zware, door de huisarts niet te behandelen,
oorlogsproblematiek.
Naar de vraag of de nascholing door het
ICODO inderdaad deze vicieuze cirkels
doorbreekt, en of daardoorde blinde vlek
van huisartsen ten aanzien van de problematiek van oorlogsgetroffenen zou kunnen worden opgeheven, is in 1988 onderzoek verricht^. Dit onderzoek was onder
andere gericht op de vraag of de huisartsen door de nascholing alerter waren geworden ten aanzien van het voorkomen
van oorlogsproblematiek, en of zij vervolgens de hulpverlening ook tot hun taak
rekenden en hierin zelfverzekerder waren geworden.
Een groot probleem bij het achteraf meten van het effect van voorlichting is dat
de voorlichting (in dit geval de nascholing) meestal alleen de mensen bereikt die
geinteresseerd zijn in het onderwerp. En
dit zijn in het algemeen ook de mensen
die al in enigerlei mate bekend zijn met
het onderwerp. Als dan het effect van
voorlichting wordt gemeten blijkt dit
vaak wel aanwezig, maar is niet met enige
zekerheid te zeggen dat dit door de voorlichting is veroorzaakt; was er niet voorMCnr. 18-5mcil989-44
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dat de voorlichting plaatsvond al een verschil in deskundigheid tussen degenen die
de voorlichting wilden volgen en degenen
die dit niet wilden? In dit onderzoek
speelt dit probleem nauwelijks, omdat de
nascholing werd gegeven in bestaande nascholingsverbanden waar de meeste huisartsen ongeacht het onderwerp geregeld
been gingen: een jaarlijkse naschoiingsweek waarbij vele onderwerpen aan de
orde kwamen, nascholingsbijeenkomsten
van de SDH, en een nascholing in een
waarneemgroep. Het merendeel van de
huisartsen die de nascholing over oorlogsgetroffenen heeft gevolgd, was dus niet
speciaal geinteresseerd in dit onderwerp,
en dus ook niet deskundiger dan de gemiddelde huisarts. Indien er dus verschillen tussen voorgelichte en niet-voorgelichte huisartsen zijn gemeten, zijn die
hoogstwaarschijnlijk geheel op conto van
de nascholing te schrijven.
METHODE
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van
een schriftelijke enquete om het effect
van de nascholingscampagne van het
ICODO te meten. Voor deze effectmeting zijn twee groepen huisartsen benaderd: huisartsen die wel een nascholingsbijeenkomst hadden bijgewoond (groep
A), en ter vergelijking huisartsen die dat
niet hadden gedaan (groep B). In totaal
zijn 78 voorgelichte huisartsen aangeschreven, en 50 niet-voorgelichte. De respons was 70%. Door onvolledige invulling bleven voor de statistische analyse
respectievelijk 52 en 23 enquetes over.
Naast de enquete zijn er open interviews
gehouden met een twintigtal huisartsen.
Hiervoor zijn 15 huisartsen die wel een
bijeenkomst hadden bijgewoond en 12
die dit niet hadden gedaan, benaderd. De
respons hierop lag hoger dan die op de

Tabel 1. 'Overweegt u wel eens dat een patient te
kampen zou kunnen hebben met klachten of
problemen die terug te voeren zijn op de Tweede
Wereldoorlog?'

groep A (wel
nascholing)
groep B {geen
nascholing)

totaal

ia

nee

totaal

42
(80,8%)

10
(19,2%)

52

12
(52,2%)

11
(47,8%)

23

21

N=75
(=100%)

54

(Dit versctiil is significant: p < 0,05)
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Nascholing voor huisartsen
De Stichting Informatie- en Coordinatie Orgaan Dicnstverlening Oorlogsgctroffenen (ICODO)
organiseert nascholingsbijeenkomsten voor huisartsen over hulpverlening aan oorlogsgetroffenen. De nascholing - die hiernaast wordt geevalucerd - wordt door twee medcwerkers van dc
Stichting ICODO geheel kosteloos verzorgd. De grocpsgrootte kan varicren van 8 tot 30
personen. De gemiddelde duur van de bijeenkomst is ongeveer twee uur. Na een korte inlelding
over dc problematiek van oorlogsgctroffenen en de behandclingsmogelijkhcdcn voor dc huisarts,
volgt een film waarin enkcle oorlogsgetroffencn en een huisarts aan het woord komen. Hicrna Is
er ultgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en discussle.
Inlichtingen over deze nascholing hunt u verkrijgen bij: Drs. W. D. Visser of Drs. S. G. van der
Veen, Stichting ICODO, Willem Barentszstraat 31 C, 3572 PB Utrecht, tel. 030-730811.
Hebt u vragen over (de behandeling van) oorlogsgctroffenen dan kunt u eveneens contact opnemen
met de Stichting ICODO.

schriftelijke enquete, namelijk 78%: respectievelijk 12 en 8 huisartsen.
Op de variabelen: leeftijd, sekse, ervaring, praktijkgrootte, praktijksoort, aantal nascholingen dat jaarlijks wordt bezocht, en aantal tijdschriften dat wordt
gelezen, bestaan geen significante verschillen tussen groep A en groep B. De
groepen zijn dus vergelijkbaar, met als
enig verschil dat groep A een nascholingsbijeenkomst heeft bezocht en groep B
niet.
RESULTATEN
Na de nascholing blijken de huisartsen
alerter te zijn geworden op het voorkomen van oorlogsproblematiek. Dit blijkt
vooral uit de antwoorden op de vraag
'overweegt u wel eens dat een patient te
kampen zou kunnen hebben met klachten
of problemen die terug zijn te voeren op
de Tweede Wereldoorlog?' {label I).
Een huisarts uit groep A zegt daarover:
'Ik overweeg het nu wel eens. Ik moot
zeggen voor de nascholing heb ik dat
nooit zo gedaan, toen lag het initiatief bij
de patient, nu vraag ik wel eens wat gerichter'.
Een huisarts uit groep B zegt daarentegen: 'Nee, daar heb ik geen actieve gedachtengang over. Bij die paar mensen
waar ik het van weet kwam dat niet vanuit
mijn activiteit, maar vanuit hun activiteit.
Ik wist dat er bepaalde problemen waren,
maar niet dat ik dat nou opgepikt heb.
Nee, ik ga er eigenlijk niet actief naar op
zoek'.
Verder zegt 41% van de huisartsen in
groep A na de nascholing ook daadwerkelijk meer oorlogsgctroffenen te herkennen.
De huisartsen uit groep A schatten het
aantal oorlogsgctroffenen in een gemid-

delde praktijk nu ook aanmerkelijk hoger: 26,7 tegen 9,8 in groep B (significant
verschil: p < 0 , 0 5 ) .
Om oorlogsgctroffenen te kunnen herkennen, is het van belang dat de huisarts
een aantal risicogroepen kent wat betreft
het voorkomen van oorlogsproblematiek. De open vraag was: 'Zoals bekend
hebben de joodse Nederlanders zwaar te
lijden gehad in de Tweede Wereldoorlog.
Zijn er volgens u nog andere groepen die
vanwege gebeurtenissen in de Tweede
Wereldoorlog meer kans hebben op het
voorkomen van oorlogsproblematiek?'
Het meest genoemd werden (door beide
groepen samen): mensen die in Indie waren tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tabel 2. 'Vindt u dat de huisarts een taak heeft
bij het behandelen van oorlogsgctroffenen?'
ja

groepA

nee

weet
niet

totaal

26
19
7
52
(50,0%) (36,5%) (13,5%)
6
8
9
23
(26,1%) (34,8%) (39,1%)

groepB

totaal

32

27

16

N=75
( = 100%)

(Significant verschil; p < 11,05)

Tabel 3. 'Als u de problematiek van een oorlogsgetroffene niet, of niet verder zou kunnen
behandelen of begeleiden, aan wie zou u dan
eventueel advies vragen?
ICODO
la
groep A
groep B

nee

psychiater
)a

44
8
12
40
(84,6%) (15,4%) (23,1%) (76,9%)
6
17
12
11
(26,1%) (73,9%) (52,2%) (47,8%)

(Bcidcverschillen zijn significant: p<(),05)
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(37%), verzetsmensen, tweede generatie-slachtoffers (beide 32%) en burgerslachtoffers (25%). De huisartsen uit
groep A konden meer verschillende groepen noemen dan die uit groep B: gemiddeid 2,5 tegen 1,8 (significant verschil: p
<0,05).
Er werd een verandering in taakopvatting
gevonden, in die zin dat meer huisartsen
uit groep A van mening zijn dat huisartsen een taak hebben bij het behandeien
van oorlogsgetroffenen (label 2).
Een huisarts uit groep A zegt hierover:
'. . . de opmerking dat je zelf als huisarts
al heel veel kan, door gewoon te iuisteren
en de mensen te laten praten. Dat je dus
niet onmiddellijk de mensen in een zeer
speciaiistisch circuit van oorlogshulpverleners hoeft te duwen. Je krijgt soms uit
de pers en allerlei informatie het idee dat
het heel specialistische problematiek is,
waar alleen zeer geieerde en gespeciahseerde mensen over mee kunnen en mogen praten'.
Na de naschoHng voeit 31% van de huisartsen (van groep A) zich zekerder in het
contact met de oorlogsgetroffenen. Bij
69% is dit niet veranderd. Vrij veel huisartsen gaven in de open interviews aan,
de toename van hun zelfvertrouwen een
van de belangrijke effecten van de nascholing te vinden. De toename van zelfvertrouwen is volgens hen vooral gekomen doordat ze in de nascholing hebben
geleerd dat Iuisteren op zich vaak al genoeg is: 'Op zich die beperking, dat andere hulpverleners dat ook niet even oplossen, dat sterkt je in de gedachte dat je niet
iedereen hoeft te verwijzen. Voel een
keer mee ofzo, als je gewoon een luisterend oor hebt en die mensen een beetje
begeleidt dan kan dat al heel wat betekenen'.
Een ander zegt hierover: 'Als zo'n verhaal komt, dan schrik ik er niet meer van.
Je hoeft niet gelijk allerlei therapieen op
te zoeken en te doen. Luister maar eens
gewoon en zorg dat je in ieder geval een
punt bent waar hij zijn verhaal kwijt kan.
Misschien is dat al genoeg. Voor deze
bijeenkomst had ik dan meer van: O jee,
wat moet ik daar mee'.
De toename van zelfvertrouwen komt
ook door de bekendheid met het bestaan
van de Stichting ICODO. Het blijkt dat
veel huisartsen uit groep A, indien nodig
advies zuUen vragen bij het ICODO, en
niet zoals de huisartsen uit groep B bij een
psychiater {tabel 3).
Deze mogelijkheid van ondersteuning bij
de behandeling door advies van de Stichting ICODO, wordt door veel huisartsen
als een steun in de rug ervaren: 'Gewoon
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ook de bekendheid met zo'n stichting,
nen spelen in de hulpverlening aan oorwaarbij je dan zegt: als ik in een situatie *' logsgetroffenen. Uit de resultaten van het
terechtkom waarbij ik echt in de knoop
thans verrichte onderzoek blijkt dat de
raak, waarbij ik niet weet hoe ik verder
nascholingscampagne een bijdrage heeft
moet, dan heb ik in ieder geval een adres
geleverd aan de verwezenlijking van deze
waar ik er mee been kan'.
doelstelling.
Bijna de helft van de huisartsen uit groep
A vindt dat ze na de nascholing de oorCONCLUSIE
logsgetroffenen beter kunnen helpen
(49%); de andere helft meent dat dit niet
Het aantal oorlogsgetroffenen dat als zois veranderd.
danig wordt herkend door de voorgelichte huisartsen is inderdaad groter dan dat
De toegenomen alertheid en de verandedoor de huisartsen in de controlegroep.
ring in taakopvatting zouden moeten leiHet benadert de 25 die volgens de schatden tot de herkenning van meer oorlogstingen gemiddeld in iedere huisartsprakgetroffenen en dus tot meer oorlogsgetijk voorkomen nog niet. Een verklaring
troffenen in de praktijk. Er is inderdaad
hiervoor zou kunnen zijn dat de naschoeen substantieel, hoewel niet statistisch
ling een half tot anderhalf jaar eerder was
significant verschil tussen groep A en B
gevolgd. Het lijkt te idealistisch te verwat betreft het aantal oorlogsgetroffenen
wachten dat een huisarts in die korte tijd
dat men in de praktijk kent: respectievevan twintig, meestal oudere, dus goed
Iijk5,3en4,l.
bekende, patienten een nieuw, indrukwekkend en emotioneel levensverhaal te
BESCHOUWING
horen krijgt. De verwachting is wel dat
het aantal door deze huisartsen herkende
Huisartsen worden overstelpt met inforoorlogsgetroffenen zal blijven groeien,
matie, voorlichting en nascholing. Over
vooropgezet dat de positieve effecten van
de effecten van deze activiteiten is weinig
de nascholing blijvend zijn.
met zekerheid bekend. Voor de Stichting
ICODO is dit aanleiding geweest een onderzoek te laten verrichten ten aanzien
Het is te hopen dat de huisartsen die
van de nascholingscampagne over oor(nog) geen nascholingsbijeenkomst heblogsproblematiek in de huisartspraktijk.
ben bijgewoond hiermee een stimulans
Daaruit is gebleken dat de beoogde effechebben gekregen om in de eigen praktijk
ten inderdaad worden bereikt. Omdat het
bewuster te letten op oorlogsgetroffenen
zeer aannemelijk is dat de huisartsen die
en dezen te steunen in hun strijd met het
de nascholing hebben gevolgd niet geinteverleden. Zij kunnen juist hierbij zo veel
resseerder en deskundiger waren dan de
hebben aan de steun van de huisarts, die
huisartsen die de nascholing niet hebben
hen immers vaak aljaren kent.
•
gevolgd, kunnen de effecten geheel worden toegeschreven aan het volgen van de
nascholing. Dat de beoogde effecten zijn
bereikt, spreekt uit de volgende onderzoekresultaten.
Na de nascholing:
- is de alertheid op het voorkomen van
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'Zorg voor het ei'
Een visie op een integrale behandeling van IVF-patienten
In dit artikel worden op systematische
wijze de gei'nventariseerde ervaringen
van patienten, partners en behandelaars*
met in vitro fertilisatie-behandeling in de
Vrouwenkliniek van het Academisch
Ziekenhuis Leiden beschreven. De directe aanleiding tot deze inventarisatie
vormde de vraag over de positie en taken
van de maatschappelijk werker in de IVFprocedure. Op basis van de verzamelde
ervaringen is een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd
ten behoeve van een duidelijk psychosociaal beleid.
Medisch-technische ontwikkelingen leiden over het algemeen niet alleen tot
verruiming van mogelijkheden, maar ook
tot afwegingen en het maken van keuzes,
zowel voor de patient als voor de behandelaar. Om een ingewikkelde en - voorai
emotioneel - belastende behandeling als
in vitro fertilisatie succesvol te laten verlopen of - als succes uitblijft - het paar zo
min mogelijk schade te berokkenen, is
het dan ook van belang de verhouding
tussen de draaglast, veroorzaakt door de
behandeling, en de draagkracht van het
paar juist in te schatten.
Om te voorkomen dat de medische behandeling en de beleving ervan ten onrechte gescheiden worden benaderd,
hebben we** de mogelijkheden onderzocht om zorg en aandacht, gericht op het
handhaven en ondersteunen van de
draagkracht van het paar, te integreren in
de totale IVF-behandelingsprocedure,
waarbij de mogelijkheden van alle bij de
behandeling betrokken teamleden***
optimaal worden benut.
In het eerste deel van dit artikel staan de
ervaringen van de patienten centraal,
soms weergegeven in de vorm van letterlijke citaten uit de interviews of dagboeknotities.
In het tweede deel worden de ervaringen
van de teamleden beschreven; hierbij

* Prof. Dr. E. V. van Hall, hoogleraar Gynaecologie, Vrouwenkliniek Academisch Ziekenhuis Leiden; Dr. F. M. Helmerhorst, Hoofd Sectie Voortplanting, Vrouwenkliniek Academisch Ziekenhuis Leiden.
** Centrale Dienst Maatschappelijk Werk en Patientenservice
Academisch Ziekenhuis Leiden, hoofd MevrouwTh. L. Aangenendt.
*** Samenstelling IVF-team; 4 gynaecologen, van wie een
projectleider, 1 verpleegkundige, 1 administratieve kracht, 1
bioloog, 2 analisten, 2 echografisten (in deeltijd) en 2 maatschappelijk werker^ (in deeltijd - totaal 16 uur per week).
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Mw. F. C. Schenk
Mw. H. G. Deurloo-Sluyter en
Mw. K. van Leeuwen
Sinds mei 1985 wordt in de Vrouwenkliniek van het Academisch
Ziekenhuis Leiden in vitro fertilisatie toegepast. Om tot een zo zorgvuldig
mogelijke, patientgerichte
hantering
van
aanbod, behandeling en nazorg te komen is een inventarisatie gemaakt van
de ervaringen van patienten en behandelaars met die
IVF-behandeling.
Mw. F. C. Schenk,
beleidsmedewerker Centrale Dienst
Maatschappelijk
Werk en Patientenservice, Mw. H. G.
Deurloo-Sluyter,
maatschappelijk
werker, en Mw. K. van
Leeuwen,
maatschappelijk
werker, alien verbonden aan het Academisch
Ziekenhuis Leiden, trokken Meruit een aantal conclusies, met name: IVF is meer
dan een medisch-technische
ingreep.

wordt gebruik gemaakt van zowel gegevens uit de interviews als van de eigen
waarnemingen in het teamoverleg.
Conclusies en aanbevelingen zijn inmiddels door het gehele team onderschreven
en in praktijk gebracht.
ERVARINGEN VAN PATIENTEN
'Ineens realiseerde ik me weer hoe kunstmatig dit alles is, . . . ik kan moeilijk aan
dit idee wennen omdat ik het me vroeger
zo anders had voorgesteld en gewenst . . . '*
'Ik had het me vroeger zo anders voorgesteld en gewenst. . .'
Deze zin - in talloze variaties - komt
telkens terug in de gesprekken met paren
die voor een in vitro fertilisatie-behandeling in aanmerking komen. In deze zin
liggen de teleurstelling, de boosheid en
het verdriet besloten van de jaren die
deze paren achter zich hebben; lange ja-

* De cursieve zinnen in deze tekst zijn letterlijke uitspraken
van patienten of citaten uit eerdergenoemd dagboek.

ren gevuld met onderzoeken en behandelingen, waarin ze - hoewel ze niet ziek zijn
- patient zijn geworden.
Paren die in aanmerking komen voor een
IVF-behandeling hebben allemaal, zowel
medisch als emotioneel, een geschiedenis
betreffende fertiliteit achter zich. Ze hebben alien herhaaldelijk mislukkingen en
tegenslagen moeten incasseren.
'Het zat ons (weer) tegen en de nare associaties komen naar boven. Overmand
worden door emoties c.q. teleurstellingen
is mijn grootste angsf.
Bij de paren die we in het kader van het
onderzoek hebben gesproken, was de gemiddelde tijd dat men met onderzoek en
behandeling bezig was geweest acht jaar.
Deze jaren hebben invloed gehad op hun
functioneren, persoonlijk, relationeel en
maatschappelijk.
In de gesprekken wordt een duidelijk verschil aangegeven in de beleving tussen
mannen en vrouwen. De (on)vruchtbaarheid lijkt bij mannen een minder centrale
plaats in te nemen; ze zijn voorai bezorgd
over hetgeen hun vrouw moet ondergaan
en voelen zich vaak machteloos. Vrouwen lijken het ook vaker als hun persoonlijk probleem te ervaren en willen hun
mannen er niet mee belasten. Op de relatie wordt een zware wissel getrokken, ook
al omdat men van de buitenwereld weinig
begrip voor het verdriet ondervindt. Het
wachten op een zwangerschap belemmert
carriere en beroepsontwikkeling. Men
heeft echter de hoop nog niet opgegeven;
op het moment van het onderzoek staan
alien aan de start van, of zijn begonnen
met de IVF-behandeling en dat betekent
nieuwe hoop. Hoop doet leven, in figuurlijke en soms ook in letterlijke betekenis.
Van de door ons geinterviewde paren
heeft ongeveer tweederde deel zelf het
initiatief tot de IVF-behandeling genomen; bij de overige paren heeft de arts
deze mogelijkheid ter sprake gebracht.
Slechts een minderheid geeft aan afwegingen te hebben gemaakt; voor velen
was het vanzelfsprekend met de procedure door te gaan. Een belangrijke factor
hierbij is het schuldgevoel; met name het
gevoel van vrouwen 'Ik zal doorgaan totdat de arts zegt dat ik moet stoppen. Ik hen
bang als ik nu stop dat ik er later spijt van
krijg'. Overigens zijn bij een aantal paren
duidelijk twijfels geweest om met deze
behandeling te beginnen: 'De eerste keer
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heb ik de verwijskaart verscheurd; ik durfde niet, ik voelde me zo vreemd en alleen.
Ik was er aanvankelijk op tegen, ik vond
het onnatuurlijk, kunstmatig'.
In geval van twijfel heeft het argument 'je
kunt er later spijt van krijgen als je het niet
heht geprobeerd' vaak de doorslag gegeven: 'als het niet lukt heb je er alles aan
gedaan, later geen verwijten'. Ook wordt
onderkend dat men zijn grenzen verlegd;
belasting en spanning werken ook motivatieversterkend: 'zonde van alle ellende
om nu niet door te gaan'. Naast de veelal
sterke motivatie, is er ook angst voor het
onbekende.
Wat de vooriichting betreft: men heeft
over het algemeen het idee voldoende
gcinformeerd te zijn door het IVF-team,
de folder en de mondelinge uitleg door de
arts en de verpleegkundige. Men kan in
deze fase voor de start van de behandeling geen verdere vragen bedenken.
Ten aanzien van de behandeiing is men hoewel men op de hoogte is van het succespercentage - over het algemeen optimistisch over het te verwachten eigen resuhaat. Men verwacht - naast een goede
medische behandeiing - opvang, aandacht en veel uitleg, gedurende de hele
behandeiing.
Wat de beleving betreft van de periode
dat men op de wachtlijst staat valt op, dat
- hoewel een aantal mensen dit opnieuw
wachten als frustrerend ervaart - er ook
vaak wordt gezegd dat men het als een
'rustperiode' beschouwt: er is uitzicht, er
valt verder niets te doen, de seksualiteit
kan weer vrijer worden beleefd; kortom,
men is er even minder intensief mee bezig. Leeftijd speelt een rol, vooral gecombineerd met het beperkt aantal kansen,
'er is niet veel tijd meer, het is nu ofnooit'.
De mate waarin mensen hun directe omgeving hebben gcinformeerd, wisselt
sterk. Over het algemeen is het besproken met een kleine groep vertrouwden;
een aantal mensen vertelt het bij voorkeur aan niemand. Zowel het verwachte
onbegrip als de belangstelling c.q.
nieuwsgierigheid van anderen kunnen de
druk vergroten. Soms is het desondanks
noodzakelijk erover te praten, bijvoorbeeld in de werksituatie in verband met
frequent ziekenhuisbezoek.
Hoewel de meerderheid van de paren
vooraf van mening was 'goed' op de behandeiing te zijn voorbereid, blijkt deze
in confrontatie met de werkelijkheid tegen te vallen. De vooriichting blijkt de
realiteit van de behandeiing niet te dekken; op onverwachte momenten gaat het
mis: 'ik heb me nooit gerealiseerd dat het al
zo vroeg in de behandeiing fout kan gaan'.
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Auto-embleem
Dit tweezijdig te gebruiken, artsen-auto-embleem is op veler verzoek tot stand gekomen om
in voorkomende gevallen de reden van parkeren op een bepaalde plaats kenbaar te maken.
Dit embleem is naast het bekende raamembleem van plakplastic voor de leden van de
Maatschappij Geneeskunst gratis verkrijgbaar
bij de afdeling ledenbemiddeling der KNMG,
Postbus 20051, 3502 LD/Lomanlaan 103, 3526
XD Utrecht, telefoon: 030-823911.
Voor velen is de behandeiing pijnlijker
dan werd verwacht en valt de tijdsinvestering tegen. Men heeft zich echter vooral
verkeken op de belevingskant. De intensiteit van de behandeiing en de wisseling
van tegenstrijdige emoties - snelle opeenvolging van hoop en teleurstelling - grijpen de mensen over het algemeen erg
aan; men is en voelt zich zeer afhankelijk
en kwetsbaar.
Het blijkt dat patienten zich dom voelen
en bang zijn lastig te worden gevonden als
ze opnieuw om uitleg vragen. De ervaring
leert, dat het moeilijk is onder spanning
de feitelijke informatie vast te houden.
'Op dat moment voelde ik me echt stem.
Steeds wanneer ik kom, ben ik afwezig,
dringt er weinig tot me door. Onthoud ik
vrijwel niets, net alsof iemand anders alle
onderzoeken ondergaat. Ik denk dat ik me
op deze manier heel krampachtig bescherm tegen welke vorm van emotie dan
ook'.
Er wordt opnieuw een zware wissel op de
relatie van het paar getrokken. 'Het samen verzamelen van het zaad was een van
de weinige gebeurtenissen die we konden
delen, wat symbolisch was'.
Na een eerste poging geeft een aantal
mensen aan bewuster een volgende poging aan te gaan, 'de eerste behandeiing
overkomt je'. Anderen hebben meer reserves gekregen ten aanzien van een
nieuwe poging.
De paren zijn over het algemeen zeer
positief over de bejegening; vooral het
continue en toegankelijke contact met de
verpleegkundige blijkt van zeer groot belang. Het incidenteel ontbreken daarvan
door onvoorziene omstandigheden leidt
tot verwarring, boosheid, zich te kort gedaan voelen.
De kritiek die er is heeft vooral te maken
met de behoefte van de paren aan onmiddellijke uitleg en informatie. De grote
spanning laat geen ruimte voor onzekerheid.

De eerste periode na terugplaatsing van
de embryo's wordt na alle drukte en aandacht als eenzaam ervaren; er valt niets te
doen dan afwachten, opgespaarde emoties komen boven, er is geen contact met
het ziekenhuis.
'De spanning is juist dan ontzettend groot
en stelt je op de proef. De aandacht die je
daarvoor hebt gekregen en de klinische
activiteiten, geven je geen gelegenheid om
emotioneel te reageren. Dat komt de laatste weken pas. Je zwemt, moet het zelf
doormaken en 't zetje aan het denken. Dit
probleem wordt onderkend, maar nog niet
goed ondervangen'.
ERVARINGEN TEAMLEDEN
Alle teamleden geven aan dat ze vanuit
de eigen functie worden geconfronteerd
met niet-medische aspecten; een omschreven taak hierin gedurende de behandeiing wordt vooral toebedacht aan de
verpleegkundige en de maatschappelijk
werker. De positie van de verpleegkundige wordt als centraal in de patientenzorg
ervaren. Een goede bereikbaarheid van
de verpleegkundige betekent voor de patient een lage drempel voor het contact
met het team. Bovendien kan de verpleegkundige fungeren als intermediair
tussen de disciplines en psychosociale
problematiek signaleren.
Indien verdere psychosociale hulpverlening is geindiceerd, willen teamleden de
mogelijkheid hebben consultatie te vragen aan of te verwijzen naar de maatschappelijk werker. Het contact met de
maatschappelijk werker kan ook tot stand
komen op eigen initiatief van de paren. In
dat kader wordt de bijdrage van de maatschappelijk werker aan de vooriichting
van patienten belangrijk geacht.
De teamleden wijzen crop, dat paren tot
een bewuste eigen keuze zouden moeten
komen voor ze aan de IVF-behandeling
beginnen. Zij zien het als een belangrijke
MCnr. 18-5 mci 1989-44
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psychosociale taak van de fertiliteits/IVFarts hen daarbij te helpen, waarbij aandacht zou moeten zijn voor twijfels, consequenties van de behandeling en voor
het overdenken van alternatieven. Om te
komen tot een proces waarin het paar zelf
een overwogen keuze kan maken tussen
wel of geen IVF-behandeling, dienen
voorwaarden als tijd, informatie, toegankelijkheid en gespreksvaardigheid van de
arts te zijn vervuld.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het belang van voorwaardenscheppende
voorzieningen, zeals: goede organisatie
van de werkzaamheden, taakverdehng in
de administratie, tijdsplanning etc. en gestructureerd teamoverleg waarin aandacht is voor de psychosociale aspecten
en waarin duidehjke beleidsafspraken ten
aanzien van patienten worden gemaakt,
zodat de berichtgeving bij hen niet tegenstrijdig overkomt.
CONCLUSIES
In vitro fertiUsatie is een intensieve, ingewikkeide en emotioneel belastende behandehng bij patienten die - gezien hun
voorgeschiedenis en het belang van het
resultaat van de ingreep - kwetsbaar en
afhankelijk zijn. Desondanks lijkt het merendeel van de paren redelijk in evenwicht.
- Bij de paren waar duidelijk problemen
worden gesignaleerd, is de toegankelijkheid voor psychosociale hulpverlening op
het moment vlak voor de IVF-behandeling niet of nauwelijks aanwezig; wellicht
dat men gedurende of na afloop van de
behandeling 'noodgedwongen' voor verwijzing gemotivecrd is.
De ervaring leert dat bij het signaleren en
bespreken van twijfels en onzekerheden
in een eerdere fase van de fertiliteitsbehandeling de toegankelijkheid voor
psychosociale hulpverlening groter is. Dit
vraagt van de fertiliteitsarts deskundigheid in het signaleren, inschatten en bespreken van psychosociale problemen.
- De behoefte aan concrete informatie,
gekoppeld aan de eigen voorbereiding
van het paar, voor de behandeling is
enorm groot. Tijdens de behandeling
blijkt vooral het herhalen van informatie
van essentieel belang. Door spanning,
onzekerheid en angst gaat veel informatie
verloren.
- De IVF-behandeling is meer dan een
medisch-technische ingreep. Gezien de
veelheid van niet-medische aspecten is
het onmogelijk zorg en aandacht hiervoor
aan een discipline te koppelen! De zorg
en aandacht voor de verhouding draagMCnr. 18-5 mci 1989-44

kracht-draaglast dienen dan ook een
geintegreerd onderdeel te zijn van de totale IVF-behandelingsprocedure en behoren tot de taak van eike betrokken
discipline. Wat de functie van de maatschappelijk werker betreft betekent dit
dat naast de directe hulpverlening aan
paren, indien geindiceerd, de nadruk ligt
op teamgerichte taken: consultatie, bewaken en ondersteunen met betrekking
tot psychosociale aspecten en initieren tot
actie hierop.
AANBEVELINGEN
1. Aandacht voor de verhouding draaglast-draagkracht voor en tijdens de behandeling
In het intakegesprek met de IVF-gynaecoloog dient de draagkracht van het paar
te worden ingeschat door middel van een
systematische inventarisatie van de beleving van de fertiliteitsproblemen en het
effect op persoonlijk, relationeel en
maatschappelijk functioneren. Signalen
van te geringe draagkracht kunnen dan
worden opgemerkt, begrepen en - al of
niet na overleg met het team - met het
paar worden bespreken. Samen met het
paar wordt het verdere beleid bepaald.
Na het intakegesprek met de gynaeceloog, zou een standaardgesprek met de
verpleegkundige moeten plaatsvinden
om de begeleiding gedurende de behandeling af te stemmen op dit paar. Doer
alle betrokkenen kan, indien nodig, contact met de maatschappelijk werker gezocht worden.
2. Informatieverstrekking aan de patient
Wanneer het paar de informatiefolder
ontvangt voor het intakegesprek kan men
zich vooraf goed orienteren en eventuele
vragen formuleren. In de veerlichtingsgesprekken kan e r - o m d a t de basisinformatie reeds bekend is - aandacht zijn veer de
belevingsaspecten en voor de eigen voorbereiding van de patient, lichamelijk,
emotioneel en praktisch, teneinde de afhankelijkheid te verminderen. Het is
daartoe voor de arts van belang te checken in hoeverre het paar zich de informatie
eigen heeft gemaakt. Het verdient voorkeur individuele informatie aan te vullen
met groepsvoorlichting door het hele
IVF-team.
3. Benadering van de patient
Zowel de persoonlijke benadering als het
zorgvuldig verzorgen van de organisatorische voorwaarden, zijn erg belangrijk.
Teneinde de verschillende benaderingsaspecten - aandacht, tijd, rust, continui-

teit en informatie - te bewaken en te
ondersteunen, fungeert het teamoverleg
als kader.
Er dient een apart overleg te zijn voor
niet-medische zaken de IVF-behandeling
betreffende, geleid door de maatschappelijk werker en de verpleegkundige. Tijdens deze bespreking kunnen ervaringen
en vragen op het niet-medische vlak worden uitgewisseld, beslissingen over het
wel of niet in behandeling nemen van
patienten worden veorbereid en sociaaldiagnostische en gespreksvaardigheden
worden getraind. De sleutelpositie van de
verpleegkundige meet verder worden onderbeuwd, zowel inhoudelijk als uitgedrukt in beschikbare tijd. Er dient regelmatig overleg te zijn tussen verpleegkundige en maatschappelijk werker over de
directe patientenzerg.
De verantwoordelijkheid voor de organisaterische voorwaarden - afspraken,
tijdsplanning, bereikbaarheid, ruimte dient nadrukkelijk geregeld te zijn.
n
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Discussie

Erfelijkheidsvoorlichting en klinische genetica
onoprecht, ondeskundig en misleidend belicht
Dc Wert en Engel makcn in hun artikel een
aantal kanttckeningen bij de opvattingcn bctrcftende erfelijkheidsvoorlichting zoals wcergcgcvcn in dc door de staatssecretaris van
WVC uitgebrachte nota 'Preventie aangcborcn afwijkingen''. Doze kritick snijdt hout en
wordt door dc VKGN volledig ondcrschrcvcn.
Ook hceft dc VKGN haar kritiek duidelijk
ondcr de aandacht van de staatssecretaris en dc
betrokken Kamercommissic gcbracht. De artikelen van Christiaens daarcntegcn zijn onoprecht. ondeskundig en misleidend.-"'
Onoprecht allcrccrst, omdat Christiaens stclt
gccn 'bctoog tcgen erfelijkheidsvoorlichting'
te willen houdcn. doch door zijn zecr tendcntieus vk'oordgcbruik duidelijk blijk gecft van het
tcgcngcstclde. Zo spreekt hij van 'dcskundigcn
(die) er vaak nict in slagcn hun waar bchoorlijk
aan dc man tc brengcn" (p. 846) en van 'dc
onmacht clcmcntairc medisch-ethischc principcs van paticntenbegcleiding toe dc passen' (p.
847). Zo citeert hij met kcnnclijkc instemming
dc bcrocpsethische (gcdrags)rcgcls, zoals verwoord door dc American Society of Human
Genetics, de WHO, dc Ncderlandse Gezondheidsraad en CCJ- vccrtigtal Franse en Bclgischc genetici. n- ;ir insinucert hij dat die rcgcls
allecn "in thcdi c' wordcn ondcrschrcvcn (p.
846). Zo citec! i lij met kennclijke en tcrcchtc
afkcuring dc lutkomsten van ccn onderzoek
van Wcrtz en Fletcher naar de berocpsopvatting van (klinisch-)gcnctiei buiten Ncdcrland
en verondcrstclt hij dat het in Ncdcrland niet
vcel bcter zal zijn (p. 927).
Ondeskundig blijkt Christiaens, omdat hij kcnnclijk nict wcet dat Ncdcrland, samcn met
Engcland en Finland, ccn van dc wcinigc Ianden in Europa is waar dc klinische genetica als
mcdisch spccialisme is erkcnd, met een goede
organisatie en uitoefcning binncn - met academische ziekenhuizen nauw verbonden - crkcnde klinisch-gcnetischc centra en met ccn grotc
mate van homogcnitcit in praktijkvocring en
gcdragsrcgcls. Zijn vcrwijzing naar het onderzoek van Wcrtz en Fletcher (p. 927) houdt gccn
stcck. Ncdcrland is wel degclijk bij dit onderzoek betrokken gcwecst. Fletcher bczocht
daarvoor gcruime tijd ons land, maar zijn
werkwijze stuitte op grotc bezwarcn en het is
misschien veclzeggcnd dat Ncdcrland buiten
dc onderzoekrcsultaten is geblcven.
Ondeskundig is Christiaens onmiskcnbaar ook
op het gebicd van dc prcnatalc diagnostiek. Dc
Ncderlandse klinisch genetici ondcrschrijven
volledig (zowel in thcoric als in de praktijk) de
gcdragsrcgcls van hun Bclgischc en Franse colIcgac. Het Ncderlandse beleid ten aanzien van
de prcnatalc diagnostiek kenmerkt zich door
ccn grotc mate van zorgvuldighcid. Vooraf-
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J. J. P. van de Kamp en
B. C. J. Hamel
In de zomer van 1988 verschenen in Medisch
Contact kort achtereen enkele artikelen over de
erfelijkheidsvoorlichting en, indirect, over de
klinische genetica. Klinische genetica is een jong
medisch specialisme, bij besluit van het Centraal
College erkend op 4 mei 1987; eind 1988 volgde
de oprichting van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
Bovengenoemde
artikelen dreigen dit jonge specialisme in een
ongunstig daglicht te plaatsen en vragen om
reactie en rechtzetting.

gaand aan de feitelijke matcriaalafname voor
prcnatalc diagnostiek (viokkcnbiopsie, vruehtwaterpunctic) vindt uitvocrige voorlichting
plaats over allc aspcctcn ervan, inclusicf de
cventucic abortus. Het zou buitengcwoon
vrcemd zijn als het woord 'abortus' pas zou
vallen op het moment dat er een afvk'ijkcndc
uitslag op tafel ligt. Idcalitcr vindt dczc uitvocrige voorlichting zclfs plaats voor er ccn zwangcrschap bcstaat. Vcrreweg dc mecste ouderparen gaan over tot prcnatalc diagnostiek om,
indicn de aandocning waarop ccn verhoogd
risico bcstaat wordt gcdiagnostisecrd, tc
kiczcn voor sclcctievc abortus; dat gebcurt
zcldcn lichtvaardig. Bij dc praktijk van dc prcnatalc diagnostiek gaat het vrijwcl zonder uitzondering om ernstigc aandocningen, gepaard
gaande met zware lichamclijke cn/of gccstclijke handicaps. Termcn als 'medisehc wclzijnsservice' en 'sclcctievc abortusvcrzckcring' zijn
in dit verband misplaatst en bcledigcnd voor de
betrokken klinisch genetici en gynaecologen,
maar nog meer voor dc betrokken oudcrparen,
die in hun weging van het tc verwachtcn Iced
van kind, ouders en gezin tot dc altijd mocilijke
kcuze van seleetieve abortus zijn gckomcn.
Preventie is niet het doci van dc erfelijkheidsvoorlichting. Doel is adviesvragcndcn in staat
tc stellcn in vrijhcid een bcslissing tc nemen ten
aanzien van progcnituur en hen te hclpcn dezc
bcslissing te realiscrcn. Verschillcndc keuzcmogclijkhcden staan hun hicrbij tcr beschikking, waaronder prcnatalc diagnostiek en sclcctievc abortus, afgezien van vcrderc cigen
kindcren en gamcctdonatic.
Ondeskundig blijkt Christiaens voorts, wannccr hij een gcbrek aan bclangstclling voor dc
psychosociale aspcctcn van dc crfelijkhcidsadviscring signalecrt. Specificke psychosociale
hulpvcrlening is bcschikbaar in ieder klinischgcnetisch centrum. Dc wetenschappelijkc intcresse in dc psychosociale aspcctcn is groot; de
complcxiteit van de matcrie is cchter even

groot, zo niet groter. In binncn- en buitenland
wordt hicraan vcel aandacht bcstccd.
Misleidend is Christiaens waar hij dc indruk
wckt acticf betrokken te zijn bij dc praktijk van
de erfelijkheidsvoorlichting en dus in staat een
deskundig oordecl te vellen. Echtcr, binncn dc
- overziehtelijke - kring der klinisch genetici is
hij ccn volslagcn onbekende en van ccn directe
betrokkenheid bij dc Wcrkgroep Erfelijkhcidsadviezen te Nijmegen (zijn 'thuishavcn')
is gccn sprake.
Misleidend ook, omdat hij suggercert dat dc
VSOP dc alarmklok luidt over de gang van
zaken binncn de klinische genetica. Dezc vereniging van samenwerkendc ouder- en paticntcnorganisaties en dc klinisch genetischc
centra werken cchter nauw samcn en icder die
de standpunten van de VSOP kent, wcet dat
dezc alarmklok juist is bcdoeld voor dat wat
zich buiten de klinische genetica afspeclt.
De Ncderlandse klinisch genetici (en vclcn
ondcr hun buitcnlandsc 'collegac') zijn zich
zecr wel bewust van de maatschappclijke en
cthische implicatics van dezc nicuwe ontwikkclingcn in dc geneeskundc. Op alle nivcaus
wordcn door hen dan ook initiatieven genomen tot en geparticipccrd in gedachtenvorming, discussie en verantwoorde belcidsbeslissingcn op dit gebicd.
Dc aantckeningen van Christiaens leveren aan
dezc discussie gccn positieve bijdrage. Wanneer hij met zijn 'waarschuwende' artikelen
hccft willen aangcven dat de klinische genetica
met grotc zorgvuldighcid moet wordcn beoefend, vindt hij natuurlijk het gelijk aan zijn
zijde. Een zclfdc zorgvuldighcid mag wordcn
vcrwacht bij ccn medisch-cthisehe oordcclsvorming en dezc zorgvuldighcid hebben we
helaas in dczc artikelen van Christiaens nict
kunncn tcrugvinden.
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Erfelijkheidsvoorlichting en ethiek
Een ondermaatse discussie
Ouders met een verhoogde kans op nageslaclil
met een erfelijke aandoening hehben de keuze
uil drie alternutieven: geen hiologisch eigen kinderen, selectieve voortplanting oftoch een kind
verwekken, ongeachi liet genetisch risico. Een
gewetensvolle keuze veronderstelt, dat zij autonoom en in vrijheid hun bestissingsbevoegdheid
kunnen uitoefenen. Externe beinvloeding - gewild of ongewild - is uit den boze. In mijn
drieluik over erfelijkheidsvoorlichting en ethiek
(MC 1988, nrs. 27-28, 29-30 en 31-32) heb ik
gewaarschuwd tegen suggeslieve geluiden die de
besluilvorming van de ouders kunnen bel'nvloeden in de richting van een bepaald alternatief,
namelijk selectieve voortplanting. Dergelijke
boodschappen bereiken de ouders zowel uit de
medische hoek (ruimer dan de strikt klinischgenetische hoek) als uit de hoek van de overheid
(met dil luatste zit ik op dezelfde golflcngte als
De Wert en Engel in hun door de Vereniging
Klinische Genetica Nederland (VKGN) positief
gewaardeerde artikel). Met mijn waarschuwing
heb ik witlen bijdragen aan de (ethische) kwaliteil van erfelijkheidsvoorlichting in Nederland.
Uit dc vcic readies die \k mocht ontvangcn
blijkt dat mijn bedoeling bij heel wat lezers
duidclijk isovergckomcnendatzij, nict zondcr
een kritischc kanttekening, mijn bctoog een
gocd onthaal hcbben gegeven. Niet zondcr
verbazing stcl ik vast, dat in kringen van kliniseh genctici mijn artikclen worden opgcvat
als een bctoog tegen ertclijkhcidsvoorliehting.
Ik heb hiervan voor hct ccrst gehoord van Drs.
B. Hamcl, ongcvccr twee wekcn na publikatic.
In mijn gesprck met hem krceg ik de indruk dat
dc bozc reacties van de klinisch genctici tcnminstc voor een deel. berustten op misverstandcn. Daarom vcrklaarde ik me graag bcreid op
ccn van dc maandelijksc bijccnkomstcn van
hct LandcHjk Ovcrleg van Genctici (LOG)
mijn visic te komen toclichtcn, zodat de discussie naar een constructicf niveau zou kunnen
worden gctild. Sindsdicn heb ik van die zijdc
niets mecr vcrnomen.
Soms gcbcurcn er dingcn die je niet mecr
verwacht. Voor zijn ecrste openbarc manifestatic hccft het onlangs tot VKGN omgevormdc
LOG crvoor gckozcn de lezers van Medisch
Contact tc confrontcren met zijn bezwaren
tegen mijn drie artikclen, die ik acht maandcn
cerder in dit tijdschrift heb gepubliccerd. Ik
vocl mij genoodzaakt hierop te reagcren, maar
ik doe het met tegenzin. Hct niveau van dc
kritick is bcnedcn pcil: een stroom van vcrwijtcn die of nict terecht of nict ter zake docn.
Omdat ccn wccrwoord adcquaat moct aansluitcn bij het cerste woord, vrces ik dat deze
discussie zal uitdraaicn op een wclles-nietesspelletje, het niveau van Medisch Contact onwaardig. Voor mijn bijdrage aan deze ondcrMCnr. 18-5 mei 1989-44

Dr. Marc Christiaens
maatse discussie wil ik mij bij dc lezer vcrontschuldigen.
Aan dc toonzetting van hct stuk ga ik voorbij.
Ik beperk mij tot wat dc VKGN aanvocrt ter
rechtvaardiging van de drie kwalificaties die zij
mij toeschrijft.
ONOPRECHT?
- Bij wijze van conclusic van aangchaald cijfermateriaal schreef ik: 'Kortom, met een
bcctje overdrijving: ( . . .) de deskundigcnslagcn cr vaak nict in hun waar bchoorlijk aan dc
man en de vrouw te brengcn, ( . . .)". Hct is
nict netjcs mijn tekst ecrst te vcrhardcn door
hem tcndcntieus te citeren en mij vervolgens
van tcndcntieus woordgebruik te beschuldigen.
- Wat de VKGN vervolgens schrijft is al even
ontcrecht. Ik heb nict beweerd, dat crfelijkhcidsvoorlichtcrs bcrocpscthische principes
slcchts in theoric onderschrijvcn en cr zich
vervolgens in dc praktijk niets mcer van aantrckken. In hct citaat zou ik dan niet van
'onmacht' maar van 'onwil' hcbben gesprokcn.
Ik heb crop gewczen dat men er niet altijd in
slaagt - vaak onbcwust - in zijn dagclijksc
praktijk consequent recht te blijven docn aan
zijn persoonlijke ethische overtuiging.
- Naar aanleiding van het onderzoek van
Wertz en Fletcher heb ik mij omziehtig uitgedrukt: 'Hct is niet onaannemelijk dat hun
(=Ncdcrlandsc erfclijkhcidsdeskundigcn) attitude vcrgelijkbaar is met die van hun Amcrikaanse collcga's' (p. 927). Vervolgens heb ik
tocgclicht hoc ik tot die hypothese ben gekomen, zodat dc Iczcr dc kans krijgt zich een
oordcel te vormen over dc waarde crvan. Ik
heb dus gccn vcronderstelling uit mijn mouw
gesehud.
ONDESKUNDIG?
- De opmcrking van dc VKGN dat de klinische genetica in Nederland als specialisme is
crkcnd en gocd is georganisecrd, is hier nict ter
zake. Wertz en Fletcher warcn niet gcintercssecrd in organisatic van klinisch genctici, maar
in de ethische opvattingcn van klinisch genctici
in ncgenticn landen.
- Als de VKGN zegt dat hct ovcrleg met Fletcher in dc pre-onderzockfasc nict leiddc tot
samenwcrking, dan is dit een indirectc bcvcstiging van hetgeen ik schreef: Nederland was bij
het (cigcniijkc) onderzoek niet bctrokken.
- Volgens dc VKGN werd medewcrking geweigerd wcgcns grote methodologischc bezwaren. Zondcr naderc argumcntatie is dit een
weinig zcggendc bewcring. Ikzcif zic nog

steeds geen rcden om aan dc wetenschappclijkheid van dc enquetc van Wertz en Fletcher tc
twijfclen. Is dat ondcskundighcid mijncrzijds?
Zo ja, dan bcvind ik mij in gocd gezelschap: hct
tijdschrift American Journal of Medical Genetics zag ook geen reden om af te zien van dc
publikatic van dc cnqueteresultatcn.
- De uitcenzctting over de procedure bij prenatale diagnostick bevat noch voor mij, noch
voor de Iczcr van Medisch Contact lets nicuws,
maar leidt wel dc aandacht af van het brandpunt van mijn kritick. Het ging mij niet om dc
procedure als zodanig, maar om de manier
waarop aan die procedure concrcet inhoud
wordt gcgcvcn, ondcr mecr via suggcstief taalgcbruik bij hct informercn van paticntcn en in
dc voorlichting.
Ik heb ook niet beweerd dat pas op hct moment
dat dc uitslag van het prcnataal onderzoek op
tafel ligt, abortus ter sprakc wordt gcbracht,
wel dat sommige hulpvcrlcners, door hun
drcmpelverlagcnd taalgcbruik, antieipcrcn op
abortusuitvoering op een ogenblik dat dc ouders daarover nog geen definitieve bcslissing
hcbben genomen.
- Dc tcrmen 'medische welzijnsservicc' en
'abortusvcrzekering' heb ik niet gcbruikt in dat
(algcmcne) verband, maar in een heel andcre
context, namelijk in mijn eommentaar op een
stcllingname in een NTvG-artikcl. Mijn wat
cynisch woordgebruik docit dcrhalve cnkcl op
dat standpunt. Dat de VKGN mij en passant
ook verwijt ouderparen te beledigcn, zweemt
naar kwaadwilligheid.
- Over de besehikbaarheid van psychosociale
hulpverlening in kliniseh-gcnctischc centra heb
ik niet gcsproken. Wel schreef ik dat in Nederland de wctcnschappclijkc interessc voor psychosociale aspecten beperkt is. De VKGN van
haar kant vindt die interessc groot. Wie dc
litcratuur op dit gebicd enigszins volgt wcct.
dat dc laatstc jarcn behalvc hct procfschrift van
mw. Thomassen-Brcpols (I98.'i) over dit onderwerp nauwclijks een publikatic van enig
wctenschappclijk niveau is verschencn.
MISLEIDEND?
- De persoon van de auteur aanvallcn om op
die manier zijn publikatic in een slceht daglicht
te stellen, is altijd unfair. Trouwens hoe komt
de VKGN ertoe te bewcren dat ik de indruk
wck ccn man van dc praktijk tc zijn? Van mijn
bctoog is 90% immcrs gcbasecrd op litcratuurmatcriaal.
- 'Ook als VSOP hcbben wij kunnen vaststellen dat erde laatstc jarcn ( . . .) vooruitgang is
gcbockt in dc diagnostick, dc erfelijkheidsvoorlichting en hct prcnataal onderzoek van
aangcborcn en erfelijke afwijkingcn. Wij merkcn ook dat cr weinig aandacht wordt gcschonken aan dc begeleiding.' 'Als jc allc bricven
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leest, zou je dcnkcn dat dc voorlichting en
bcgclciding op het tcrrcin van het erfclijkhcidsonderzoek nog meet beginncn.' Dit zijn
twee citatcn uit ccn artikel van dc huidige
voorzittcr van de VSOP. Is het mijncrzijds
mislcidcnd als ik, met vcrwijzing naar dat artikel. schrijf dat van VSOP-zijdc 'de alarmklok
wordt gcluid over dc fcitelijke gang van zaken'? Ovcrigens sprcken de citatcn voor zich:
dczc VSOP-kritiek heeft de gang van zakcn
binnen dc wereld van de erfelijkheidsvoorlichting op het oog. Dat cr tussen de VSOP en dc
VKGN ccn nauwe samcnwerking bestaat met ruimte voor constructieve kritick - is toe te
juichen; dat een dcrgclijke samcnwerking ook

zou kunnen grocicn tussen dc ethiek en de
VKGN. is icts waarvan een ethicus - na het
lezen van bovenstaand VKGN-stuk - slcchts
kan dromcn.
Heb ik mij in mijn artikclcn onzorgvuldig uitgelaten of is de reactic van dc VKGN onzorgvuldig? Het antwoord op die vraag laat ik over
aan die Iczcrs, die zich alsnog dc mocite willen
getroostcn deze ondcrmaatse wclles-nietcsdiscussie tc toctsen aan datgcne waarom het
hier allemaal is bcgonnen. namelijk mijn bijdragcn over crfehjkhcidsvoorlichting en
ethiek. Misschien komen zij dan - met mij - tot
dc slotsom dat dc VKGN, in haar booshcid

over dctailuitspraken, dc kans hceft gcmist ccn
dcbat op gang te brengen over de stelling die ik
in mijn betoog heb vcrdedigd. Die stelling kan
als volgt wordcn samcngevat: liel suggestieve
taalgehruik van de overheid en van bepaalde
medische zijde, dal de besluitvorming van oudeis eenzijdig orientee'l in de richting van selectieve voortplanting, is een uitvloeisel van de
foulieve opvatting dat erfelijkheidsvoorlichting
en prenetale diagnostiek zijn te beschouwen als
vormen van preventieve geneeskunde.
'Dr. Marc Cliris:ineii\ is als hoofddoccnt vcrbonUcn aan tie
vakgrocp Ethiek in verband met dc Geneeskunde van dc
Katholiekc Univcrsiteit Nijmcgcn.

Dagboek van een waarnemer

29: Avondronde (2)
Ik ga de ronde maar in volgorde van binnenkomst afwerken. Eerst Karel dus. Een aardige
knul, die behalve wat griepverschijnselen en
koorls niet veel mankeert. Ik ausculteer, inspecteer keel en oren en adviseer hem wat paracetamol te geven. Dat is in huis. De zus en zwager
bedanken me voor mijn komst, ze zijn veel
geruster zo. Dat zijn er alvast drie die kunnen
slapen.
Ik ga naar mevrouw Katwijk, een kittige oude
dame. 'Ha, dokler, daar bent u eindelijk. Ja,
ziet u, ik heb donderdag nieuwe pillen van de
dokter gekregen, en die kunnen best goed zijn,
maar ik krijg er hoofdpijn van. En nu belde ik
net mijn dochter, ik heb schatten van kinderen
ziet u, en . . . ja hier staan ze allemaal op',
zichzelf onderbrekend wijst ze op een familieportret en ze begint op te noemen: 'dit is Jos,
die is getrouwd met Marianne en die hehben drie
kinderen, Ciska en Piet en Elsje hier en dan
komt Carlo hier met haar man Cees, die hebben
twee kinderen, Lineke en Henk, en dan komt
Diana, die is getrouwd met Cees, ja twee
schoonzoons lieten Cees . . . en die hehben vier
kinderen. Treesje, Harry, naar mijn man, Hinke en Gcrrit.' Het verhaal gaat nog even door.
Er zijn vier kinderen en twaalf kleinkinderen.
'De foto is gemaakt toen ik 70 werd.' Ze leeft
helemaal op, de hoofdpijn lijkt vergeten. Ik laat
het haar maar even uit de doeken doen, hoewel
het me niet echt interesseert.
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'Eaten we eens even zaken doen mevrouw Katwijk ', stel ik voor.
'Gunst, u hebt toch niet zo'n haast? ZaI ik even
koffie zetten?'
'Nee, daar heb ik geen tijd voor', stel ik vast.
'Tja, jullie dokters hebben altijd zo 'n haast, he?
Mijn dokter neemt er alle tijd voor. Dat is pas
een fijne dokter.'
Die opmerking neem ik maar op de koop toe.
"Wat hebt u nu voor tabletten waar u zo'n
hoofdpijn van krijgt?'
'O ja, deze, maar ik neem ze niet meer, hoor
dokter. Maar nu ben ik bang dat dat toch niet
goed is. En zodoende durf ik de nacht niet in.'
De tabletten blijken Cedocard Retard® te zijn.
Hoofdpijn is een bekende bijwerking. De oplossing is heel eenvoudig, nitroglycerine pleisters.
Maar dat laat ik aan de voortreffelijke eigen
huisarts over. Dus zeg ik dat mevrouw de pillen
mag laten staan, laat twee tabletjes Isordid achter voor eventuele pijn vannacht, en stel voor dat
ze maandag naar het spreekuur gaat. Ja, dat is
goed, maar ze lijdt ook nog aan slapeloosheid,
of ik daar ook lets voor heb? Want ik ben toch
wel een aardige begrijpende dokter, vindt ze bij
nader inzien. 'Vrouwelijke dokters begrijpen
mensen veel beter', doet ze een gooi naar mijn
feministische gevoelens. Het werkt niet. Ik ben
verschrikkelijk moe, en werk nu gewoon mijn
verplichte oefening af. Om zo snel mogelijk van
deze duidelijk klaarwakkere dame afte komen,
zeg ik dat ik nooit slaaptabletten voorschrijf in
diensten, maar dat zij voor deze ene keer een
pilletje krijgt uit de koffer. Tevreden of niet, ik
laat madame Katwijk aehter, en ga naar de
volgende en laatste patient.
Het kindje Kerkrade is 7 maanden oud en koortsig en jengelig. Hij heeft wat gespuugd en is ook
nog snotterig. Ik wil hem zorgvuldig nakijken . . . en kom tot de ontdekking dat ik mijn
otoscoop mis. Thuis laten liggen zeker. Ook dat
nog. Hij heeft voldoende vochtige rhondri om
penicilline voor te schrijven, en paracetamol
kindersupjes. 'Jij ook nog in oortjes kijken?'
zegt de opiettende Turkse vader. De schreeuwe-

rige buurman is nergens meer te bekennen. Dat
doe ik, met mijn penlight. Na nog een advies
over extra drinken vertrek ik, om de waarneembriefjes afte leveren bij de zondagdienst collega
en dan vlug naar huis te gaan.
Daar begin ik te zoeken naar mijn otoscoop.
Nergens te vinden, niet op het bureau, niet in
huis. Ik kan hem toch niet los in de auto hebben
gelegd? Wanneer heb ik dat ding voor het laatst
gebruikt? Ineens weet ik het weer. Bij Karel.
Maar hoe die mensen heten, weet ik niet meer.
Ik bel mijn opvolger-waarnemer, die bereidwillig alle briefjes doorloopt en me naam, huisnummer en telefoonnummer van die meneer
opgeeft. Dan bel ik de wachtcommandant van
de politic. Zou er een surveillancewagen dat
apparaat kunnen ophalen in een under stadsdeel
en bij mij brengen? Eerst zegt hij nee, daar kan
de politic niet aan beginnen. Dat begrijp ik,
maar ik heb deze dag al tweemaal zeer goed met
de politic samengewerkt, dus misschien, opper
ik, is de ene dienst de andere waard? Het is een
duur apparaat, en ik moet het morgen om 07.00
uur meenemen naar een andere plaats om 24 uur
te werken. Het levenspad van een waarnemer
gaat niet over rozen. De wachtcommandant
strijkt zijn hand over zijn hart. 'We gaan dat
ding wel halen, dokter.'
Een half uur later wordt er gebeld. Mijn achterwacht gaat even naar beneden. 'Het was een
politieagent, samen met zo een vrouwelijke,
weet je wel', zegt hij als hij terugkomt. 'Jonge
dingen nog. En hij wou zeker indruk maken op
haar. Dus zei hij: 'Nou moet u mij eens vertellen, waarom wij dit ding daar moeten ophalen
en hier brengen?' 'Tja', had mijn achterwacht
gezegd, 'dat weet ik zo niet, dat moet u aan uw
superieur vragen.' 'Ja, maar,' had de agent
gezegd, 'de dokter zal dat toch wel weten ?'' Vast
wel', had mijn achterwacht geantwoord, 'als ik
het wil weten, vraag ik haar dat ook wel, want zij
is mijn baas, ziet u. Maar in ieder geval hartelijk
bedankt voor de moeite, namens de dokter.'

#)
Marie-Jose MoUedans /
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Samenwerking in de zorgverlening

Stages huisarts-maatschappelijk werk
Ondanks de algemeen beleden noodzaak
tot samenwerking in de eerste lijn van de
gezondheidszorg, wordt aan de voorbereiding daarop tijdens de opleiding tot
huisarts en maatschappelijk werkende relatief weinig aandacht besteed'''. Op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Joint hebben daarom bet
Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut en de Sociale Academic 's Hertogenbosch een experimentele uitwisseling van
stages opgezet en uitgevoerd, gesubsidieerd door bet ministerie van WVC. De
uitwisseling van stages diende aan te sluiten op de tweedaagse Werkwinkel Samenwerking in de Eerste Lijn, die beide
opieidingsinsteliingen samen met anderen reeds veie jaren organiseren"*.
DOELSTELLING
De doelstelling van de stage-uitwisseiing
is bet verdiepen en uitbreiden van de
kennis bij de stagiaires over elkaars werkterrein, gericht op het verwerven van de
vaardigheid in onderiinge samenwerking.
De concrete vraagsteliingen voor het experiment zijn;
1. Is het mogeHjk een uitwisseling van
stages tussen huisartsen in opleiding en
maatschappelijk werkenden in opleiding
te organiseren?
2. Draagt een dergelijke uitwisseling van
stages bij aan de voorbereiding op de
beroepsuitoefening en met name aan de
onderiinge beeldvorming als voorbereiding op onderiinge samenwerking?
3. Aan weike voorwaarden moet een
dergelijke uitwisseling van stages voldoen
om te kunnen worden gecontinueerd en
ook elders in het land te kunnen worden
uitgevoerd?
4. Hoc sluit een dergelijke uitwisseling
van stages aan op de reeds langer door
beide betrokken instellingen samen met
anderen
georganiseerde
tweedaagse
Werkwinkel Samenwerking?
Om deze vragen te beantwoorden is een
evaluatieonderzoek opgezet, waarin tevens een beperkte evaluatie van de Werkwinkel Samenwerking Eerste Lijn is opgenomcn.
MCnr.
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R. Wijdeven, V. Tielens,
Th. Bogels en H. van Raak
Samenwerking
in de
zorgverlening
wordt wel allerwegen
aangeprezen,
maar in de diverse opleidingen
wordt
er nog weinig aandacht aan gegeven.
Op initiatief van de
beroepsorganisaties van huisartsen en maatschappeUjk
werk is in de regio
Nijmegen-Den
Bosch geexperimenteerd
met een uitwisseling van stages.

WERKWIJZE
In voorjaar en najaar 1987 zijn tweemaal
stage-uitwisselingen georganiseerd voor
telkens zes huisartsen in opleiding en zes
studenten maatschappelijk werk. De
huisartsen in opleiding volgden een stage
van een week in een instelling van algemeen maatschappelijk werk, terwiji de
studenten maatschappelijk werk een
week doorbrachten in de praktijk van een
ervaren huisartsopleider.
Ter voorbereiding op deze stages volgden
de stagiaires de Werkwinkel Samenwerking Eerste Lijn en werden zij door de
projectbegeleiders mondeling en schriftelijk vertrouwd gemaakt met de opzet en
de bedoeling van de stages. Daarbij werd
gebruik gemaakt van een daartoe ontworpen werkboek waarin per stage gedetailleerde leeropdrachten staan*.
De stagevcrleners werden eveneens voorbereid, onder meer met behulp van een
draaiboek voor de stage, waarin het programma voor de hele week is vastgelegd*.
Deze draaiboeken waren opgesteld voor
eike instelling voor maatschappelijk werk
apart, aangezien deze instellingen in de
praktijk sterk in werkwijze verschillen.
Ter evaluatie van werkwinkel en stageuitwisseling is gebruik gemaakt van
schriftelijke enquetes, waarin vooral aandacht is besteed aan de beleving door de
studenten, de waarde voor en inpassing in
de opleiding tot dan toe, het verkrijgen
van zicht op de andere discipline en de
praktische randvoorwaarden. Omdat

door de kleine aantallen de gegevens uit
de schriftelijke enquetes te summier waren, zijn de stagiaires ook individueel
mondeling geinterviewd en is hun gevraagd de eigen bevindingen schriftelijk
en mondeling mee te delen aan de eigen
groep van collega's in opleiding. Ook de
stagevcrleners is mondeling gevraagd
naar op- en aanmerkingen en naar hun
beleving van de stages.
ERVARINGEN
Op grond van de ervaringen van zowel de
deelncmers aan de Werkwinkel Samenwerking Eerste Lijn als de deelncmers
aan de experimentele stage-uitwisseling,
is de algemene conclusie te trekken dat
het van bclang is reeds tijdens de opleiding
van aanstaande huisartsen en algemeen
maatschappelijk werkenden structured
aandacht te besteden aan de onderiinge
samenwerking in de beroepsuitoefening.
De Werkwinkel Samenwerking Eerste
Lijn is te zien als een bruikbare en doeltreffende voorbereidende activiteit in dezen. Het lopen van zelfs een korte stage
van slechts een week bij de andere discipline wordt door de deelnemers als zeer
zinvol ervaren en als bijdragend aan de
kennis en de attitude ten aanzien van die
andere discipline.
Het is mogelijk gebleken te komen tot
een uitwisseling van stages tussen huisartsen in opleiding en maatshappelijk werkenden in opleiding. De bereidwilligheid
daartoe is voldoende, zowel bij de stagiaires als bij de stagevcrleners. Wel is een
nauwkeurige voorbereiding nodig door
middel van schriftelijk materiaal, het
doorspreken van aanbod en verwachtingen met alle betrokkencn en het schenken van aandacht aan de praktische kanten van de zaak, zoals reistijden en derving van inkomsten bij deeltijdstudenten
met een baan. De in dit experiment ontwikkelde en gebruikte werkboeken voor
stagiaires voldoen in de praktijk als on-

* De gebruikte werk- en draaiboeken zijn op te vragen bij het
Nijnicegs Universitair Huisartsen Instituut. Afiieling Bcroepsopleiding, Vcrlengdc Groenestraat 7!i, 6.=i25 EJ Nijmegen, tel.,
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dersteuning van de stage. De draaiboeken voorde stage van de huisarts in opleiding in een installing voor algemeen
maatschappelijk werk zullen per installing afzonderlijk moatan worden opgestald.
Van de stageverleners wordt een behoorlijke inzet gevraagd. Dit betekent dat de
opleidingsinstituten veel aandacht moeten bestedan aan de werving, motivatie
en begeleiding van stageverleners.
Een stageduur van een week is een minimum. Vooralsnog is het niet gewenst het
volgen van deze stage varplicht te stallen,
vooral om praktische redenen.
De stage draagt voor de deelnamers bij
aan de ondarlinge beeldvorming an het
bagrip voor de mogelijkheden an beperkingen van de werksetting en werkmethode van de ander. Vooroordelen tan aanzian van da andere discipline worden herzien en er ontstaat meer respect over en
weer. De motivatie om aandacht aan samenwerking te bestedan neemt toa.
Het is niet nodig gebleken tot een feitalijka stageruil te koman. In feite is het mogelijk voor da huisartsan in opleiding een
stage in een instelling voor maatschappelijk wark te organiseren op een ander
tijdstip dan da stage voor de studenten
maatschappelijk werk in de huisartspraktijk en vice versa. Daarmee wordt de
organisatie aanmerkelijk eenvoudiger. In
verband met de continui'teit is het echter
wal gewenst het evantueel separaat organiseren van stages toch in goad overleg
tussen de beide opleidingsinstituten ta laten verlopen; dit bevordert de bereidheid

Gemanipuleerd

Korte door artsen geschreven signalementen. Nieuwe perikclen worden gaarne ingewacht door de redactie van Medisch
Contact.
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en de motivatie van potentiele stageverleners. Voor het goed verlopen van de stages is het gebruik van draaiboeken waarin
het weekprogramma nauwkeurig is vastgelegd en van werkboeken waarin de opdrachten voor da stagiaires worden aangegeven, van groot belang.
Het vooraf volgen van een werkwinkel is
wel gewenst, maar gean absolute voorwaarde voor een stage-uitwisseling. Wel
dienen de stagiaires reeds voldoende ervaring op het eigan werkterrein te hebben
om voldoende profijt van de stage te
habben.
Het is noodzakelijk bij da organisatie van
stage-uitwisseling rekening te houden
mat praktische problaman als afstanden
en werktijden (maatschappelijk-warkstudenten zijn veelal aangewezen op openbaar vervoer).
De stage-uitwisseling sluit goad aan op de
reeds langer bestaande werkwinkel Samenwerking Eersta Lijn. Dit werd door
de stagiaires als waardevol en motiverend
ervaren. De werkwinkel betekent voor
een aantal stagiaires de eerste praktische
kennismaking met samenwerking in de
eerste lijn, terwijl de stage daarna een
verdieping en verbreding van deze ervaring geeft. De werkwinkel is gericht op de
samenwerking tussen de dria kerndisciplines in de eerstelijnszorg (huisarts,
wijkverpleging en algemeen maatschappelijk werk). Het algemeen maatschappelijk werk komt daarbij reiatief gezien
het minst uit de varf. De stage-uitwisseling compensaert dit, hetgeen door de
stagiaires als extra positief wordt ervaren.

BESCHOUWING
Hoewel hat om aan beperkt experiment
gaat, kan toch de varwachting worden
uitgesproken dat uitwisseling van stages
ook aiders in het land te organiseren is.
Onze ervaringen zijn voldoende positief
om initiatieven in deze richting te nemen.
Daarbij valt te overwegen soortgelijke
staga-uitwisselingen ook te organiseren
met andere hulpverleners in da eerste
lijn. De ervaringen elders met aen stageuitwisseling tussen huisartsen in opleiding
en wijkverpleegkundigen in opleiding
wijzen ook in die richting''.
Een goede samenwerking tussen de opleidingsinstituten is een voorwaarde om de
motivatie en betrokkenhaid van de stageverleners gaanda ta houden. Een toenemende toenadering tussen universitaiten
en hogescholen kan daaraan bijdragen. D

Ijteratuur
1. Bulte J, Tielens V, Vjsser S, Ende J van der, Groenier K.
De opleiding lot huisarts in de praktijk. Huisarts en Wetcnschap lysSi.lhhO-S.
2. Jones R. Worlcing Together - Learning Together. London:
Royal College of General Practitioners, !9S6 (Occasional
Paper 33).
3. Buys S. Wordt de huisarts ook de thuisarts? Medisch Contact 1989; 44: 118-21.
4. Alting von Gcusau W, Hulst H van dor. Linden J van der.
Schocke J. Werkwinkel Samenwerking in de Eerete Lijn.
Nijmegen/'s Hertogenhosch/Eindhovcn, 1986.
5. Schuling J. Een cursus samenwerking voor aanstaandc
huisartsen en wijkverpleegkundigen. Huisarts en Wetenschap
1984; 27; 283--S.

Een jonge vrouw is sinds 1975 bekend op de polikliniek met recidiverende rugklachten.
Dit op basis van een discusdegeneratie van een niveau L5S1 met instabiliteit. Er zijn
regelmatig periodes van zowel lichamelijke als geestelijke overbelasting, waardoor het
klachtenpatroon toeneemt. Aan patiente wordt regelmatig veel tijd besteed gedurende
langdurige poliklinieksessies, waarbij met name wordt gesproken over de rugproblematiek, tiltechnieken en de verwerking van deze rugklachten. Consulten van een halfuur tot
drie kwartier zijn geen uitzondering. Dit alles geschiedt volgens het gebruikelijke
ziekenfondstarief.
Via kennissen kreegpatiente het advies het toch maar eens ergens anders teproberen, met
name naar een orthomanipulator te gaan. De uitspraak van de orthomanipulator was
heel duidelijk: 'Ik kan uw tussenwervelschijf weer tot rust brengen.'
Ondanks een aantal behandelingen waarbij cash f 100, — op tafel moet worden gelegd en
geen rekening ofkwitantie wordt gegeven, meldt patiente zich na drie maanden weer op
de polikliniek omdat de tussenwervelschijf nog niet tot rust is gekomen.
Het is dus duidelijk waar 'in de gezondheidszorg' geld kan worden verdiend.
MCnr. 18-5 mci 1989-44
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Ethische beginselen voor het medisch-industriele complex

Een gedragscode voor de commerciele gezondheidszorg
Het maken van winst is van oudsher
een van d e doelstellingen van d e gen e e s k u n d e ' . Al in de geschrif ten van
Hippocrates vinden we suggesties om
het respect e n d e klandizie v a n patienten te verwerven^. Vanwege d e
economische belangen van artsen is
d e geschiedenis van d e geneeskunde
rijk a a n controverses over d e vaststelling van tarieven, d e onderlinge concurrentie e n d e verbetering van d e
f inanciele positie van artsen^"^. Het
zal n i e m a n d verbazen dot d e geneeskunde a l s huisnij verheid in elk geval
tot op zekere hoogte werd uitgeoef end
om er geld m e e te verdienen. Dot is op
zich ook niet verwerpelijk. De geneeskunde is nu e e n m a a l geen zaak van
a m a t e u r s en meestal ook niet van bedelmonniken.
Om een juist beeld te krijgen van d e
medische ethiek, vooral in d e laatste
decennia van d e twintigste eeuw,
moet men d e rol van het winstmotief
bij d e commercialisering van d e gezondheidszorg niet onderschatten. In
dit artikel wordt hier nader op ingegaan.
Hoewel commerciele gezondheidsinstellingen per def initie worden opgezet om geld te verdienen hoef t dot niet
het enige oogmerk te zijn. Grote instellingen zijn complexe structuren
die b e s t a a n uit een a a n t a l gespeciali-

seerde onderdelen met verschillende
doelen. Zo kan het a l g e m e n e doel van
winstmaximalisering, dat wordt nagestreef d door directie en a a n d e e l houders, meestal alleen worden gerealiseerd a l s men d e behoef ten en verl a n g e n s van d e consument vooropstelt. Deze verscheidenheid a a n doelen leidt tot specialisatie van d e verschillende divisies die elk een eigen,
op zichzelf s t a a n d doel nastreven. Een
commerciele organisatie g a a t failliet
a l s er geen winst meer wordt gemaakt, m a a r d a a m a a s t zijn er nog
veel a n d e r e doelstellingen die van
cruciaal b e l a n g zijn voor het voortbes t a a n van d e onderneming. Zo h e b b e n
commerciele gezondheidsinstellingen alle reden om zich in te zetten voor
d e belangen van d e patienten en voor
d e ethische integriteit van d e geneeskunde voor zover ze d a a r m e e klandizie aantrekken.
Tegenstrijdig
Een van d e meest ingrijpende veranderingen in de twintigste e e u w is d e
ontwikkeling van d e bilaterale relatie
tussen d e arts a l s zorgverlener en d e
patient a l s zorgconsument n a a r een
multilaterale relatie waarbij verschillende partijen zijn betrokken. De arts
wordt geconf ronteerd met tegenstrij-

dige verplichtingen jegens en vragen
af komstig van d e patient; d e koper
van d e zorg, die soms een particuliere
onderneming is en soms d e overheid;
d e verzekeraar, dat wil zeggen e e n
particuliere onderneming of een overheidsinstantie; d e instelling (particulier of openbaar) die de zorg verleent
en in sommige gevallen d e werkgever
van d e arts is en - tenslotte - d e overheid die kan proberen d e vrije keuze
van deze personen en instanties a a n
regels te binden.
Mensen van wie d e ziektekostenverzekering door d e werkgever wordt geregeld of die onder Medicare of Medicaid vallen h e b b e n geen rechtstreekse
zeggenschap meer over d e omvang,
de a a r d en d e kwaliteit van d e medische zorg die ten behoeve van hen
wordt gekocht en geleverd. Als we
onder deze omstandigheden willen
profiteren van d e keuzevrijheid e n d e
eff icientie die door het marktmechanisme mogelijk worden gemaakt e n
a l s we de burgers van onze samenleving daadwerkelijk willen betrekken
bij d e democratische besluitvorming
op dit punt, d a n moeten artsen, gezondheidsinstellingen en overheden
d e toekomstige patienten duidelijk
kenbaar maken w a a r d e knelpunten
kunnen liggen. Om welk systeem van
gezondheidszorg het ook gaat, d e pa-
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tienten moeten worden geinf ormeerd
over de invloed van d e verzekeraars
op d e medische besluitvorming.
Als men b a n g is dat d e mensen niet d e
juiste keuzes zullen kunnen maken
moeten er voorlichtingscampagnes
worden opgezet voor d e patienten.
Om de gevolgen van d e onvermijdelijke belangentegenstellingen zo beperkt mogelijk te houden moet het publiek goed worden geinf ormeerd. Er
zijn echter m a a r weinig middelbare
scholen w a a r d e leerlingen worden
voorbereid op d e keuzes die ze later
moeten maken a l s ze een beroep doen
opdegezondheidszorg, hoewelbijna
iedereen op een gegeven moment patient wordt. D a a r n a a s t zou men de
ontwikkeling van particuliere onderzoek- en a d v i e s b u r e a u s kunnen stimuleren, zoals die al b e s t a a n voor
bijvoorbeeld auto's of beleggingsfondsen. Er zouden overzichten kunnen worden g e m a a k t van d e diensten
die verschillende systemen van gezondheidszorg bieden, met inbegrip
van d e resultaten in termen van morbiditeit en mortaliteit, gecorrigeerd
voor leeftijd, geslacht, economische
status en a n d e r e f actoren die van invloed zijn op d e gezondheid. Wanneer
men patienten in staat stelt om een
rationele keuze te maken tussen verschillende zorgverleners worden ze
niet alleen behoed voor misbruik door
al d a n niet op winst gerichte particuliere organisaties, m a a r worden d e
patienten ook mondige gesprekspartners die kunnen bijdragen a a n een
democratisch overheidsbeleid inzake
de gezondheidszorg.
Gezondheidszorg

als

koopwaar

De tegenstanders van commerciele
zorgsystemen worden vaak af geschrikt door het idee dat de geneeskunde een handelsartikel wordt. Medische hulp is echter altijd al koopw a a r geweest, in die zin dat er diensten worden geleverd tegen betaling
van een honorarium. Zelf s in socialistische landen moet voor belangrijke
elementen van de gezondheidszorg

worden b e t a a l d en zorgen signalen
uit d e markt ervoor dat wordt ingespeeld op d e wensen van de patienten'^ '®. Het is moeilijk een situatie
te bedenken w a a r medische zorg niet
minstens voor een deel als koopwaar
wordt gezien. Liefdadigheidsinstellingen van religieuze organisaties
vormen wellicht d e uitzondering op de
regel.
Mensen die zich uitspreken tegen gezondheidszorg als koopwaar bedoelen d a a r m e e waarschijnlijk dat ze niet
willen dat d e gezondheidszorg als
massa-artikel wordt verhandeld door
grote ondernemingen. Misschien is
men b a n g dat de consument uiteindelijk d e rekening gepresenteerd krijgt
voor d e winsten van de f or-prof itorganisaties. Zolang we nog geen volledig inzicht hebben in d e gevolgen
van d e herstructurering van de gezondheidszorg in d e Verenigde Staten
zullen w e niet in staat zijn een zinnig
oordeel te geven over alle voor- en
nadelen'^"^^. Er zullen ongetwijfeld gegevens beschikbaar komen over d e
b e d r a g e n die van d e commerciele instellingen terugvloeien n a a r de gem e e n s c h a p in d e vorm van belastingen e n over d e v r a a g in hoeverre commerciele instellingen ef f icienter werken d a n non-prof itorganisaties of de
overheid^^ ^'*. Maar a l s daaruit zou blijken dat d e commerciele gezondheidszorg meer kost en minder efficient is
d a n d e non-prof itsector, is het d a n moreel gerechtvaardigd dot d e overheid
commerciele ondernemingen in de
gezondheidszorg verbiedt?
Onder welke omstandigheden heef t
men, moreel gezien, het recht de vrije
levering van diensten tegen betaling
te verbieden? Door vragen a l s deze
zullen w e waarschijnlijk moeten erkennen dat de morele scepsis, het respect voor vrijheid en d e veelheid van
tegenstrijdige ethische opvattingen
grenzen stellen a a n het recht van de
overheid om datgene wat mensen met
hun geld mogen kopen of datgene wat
als massaprodukt a a n de m a n wordt
gebracht, a a n beperkingen te
binden^^.

Afromingen

dumping

Hoe moeilijk het is op dit gebied een
moreel oordeel te vormen blijkt uit de
discussie over het zogenoemde 'afromen' van patienten. Er wordt vaak beweerd dat commerciele gezondheidsinstellingen alleen die patienten a a n trekken die geld h e b b e n (de economische melk af romen), terwijl ze minder
draagkrachtigen niet willen behandelen en - met hun problemen - overlaten a a n de g e m e e n s c h a p . De laatste
tijd komt er wat meer duidelijkheid op
dit punt^^ ^'. Maar of deze kritiek nu
terecht is of niet, een van de belangrijkste positieve gevolgen van afroming wordt ermee over het hoof d gezien: het publiek wordt namelijk gedwongen te erkennen dat een keuze
tegen af roming betekent dat mensen
die wel kunnen betalen een soort onof f iciele belasting krijgen opgelegd,
een kostenverschuiving om d e g e n e n
die geen geld hebben toch te kunnen
helpen. Degenen die rechtstreeks betalen, betalen deze belasting rechtstreeks. Degenen die zijn verzekerd
betalen in d e vorm van hogere premies. Af roming is dus geen nieuw probleem, m a a r brengt een oud probleem
opnieuw onder de aandacht: het
dwingt burgers, gemeenschappen en
overheden n a te denken over het niveau van d e zorg die ze a a n de minder
draagkrachtigen willen geven^* ^^.
Als men op het standpunt staat dat
belastingen op zijn minst openlijk besproken en democratisch moeten worden vastgesteld d a n zal men - met
hoeveel tegenzin d a n ook - moeten
toegeven dat af roming wel degelijk
positieve kanten heeft. Als we er niet
achter kunnen komen welke kwaliteit
d e medische zorg voor d e armeren
moet h e b b e n d a n moet dit democratisch worden vastgesteld. Commercialisering van d e gezondheidszorg
leidt tot af roming en d a a r m e e tot een
grotere openheid, wat een belangrijk
kenmerk is van goed bestuurlijk beleid.
Dezelfde argumenten kunnen worden
aangevoerd voor het 'dumpen' van pa-
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tienten, dat wil zeggen het overhevelen van behoef tige patienten van particuliere n a a r openbare ziekenhuizen
puur uit economische motieven. Dumping gebeurt wanneer de wetgever
particuliere ziekenhuizen verplicht
zorg te verlenen a a n arme mensen
(bijvoorbeeldbij spoedopnamen), ook
a l s d a a r geen vergoeding tegenover
staat. Voorzover particuliere verzekeraars en zorgverleners zich kunnen
onttrekken a a n dergelijke inf ormele
belastingmechanismen, romen ze d e
markt inderdaad af en conf ronteren zij
d e politiek met de morele problemen
die om een oplossing vragen. Het is
een ethische kwestie of men de zorg
voor de minder draagkrachtigen
openlijk a a n d e orde wil stellen of dat
men verborgen belastingmechanismen wil gebruiken om een zekere mate van zorg te kunnen geven.
Betrokkenheid

als

verkoopargument

Er moeten gedragsregels worden opgesteld die ertoe bijdragen dat de traditie van toewijding a a n altruistische
doelen binnen de geneeskunde in
stand blijf t zonder dat dit af breuk doet
a a n d e vrije a a n - en verkoop van gezondheidszorg^^. Deze gedragsregels
zouden het menselijk streven n a a r
winst niet kunnen onderdrukken,
m a a r wel kunnen kanaliseren. Het
uitgangspunt moet zijn dat men medemenselijkheid als massaprodukt kan
verhandelen. Mensen willen vriendelijk worden behandeld en hun rechten
gerespecteerd zien. Het winstmotief
zou een stimulans moeten zijn om in te
spelen op de behoef ten van de patienten, want d e markt zal die organisaties belonen die hun patienten beh a n d e l e n als individuele mensen met
individuele problemen.
Oo'k de bevordering van f undamenteel en toegepast medisch onderzoek
is verenigbaar met een marktgerichte
gezondheidszorg en kan het succes
d a a r v a n zelf s bevorderen. De ontwikkeling van a p p a r a t e n en geneesmiddelen w a a r o p octrooi kan worden
a a n g e v r a a g d kan bijdragen tot ver-

breding en diversif icatie van de inkomstenbronnen van een gezondheidsinstelling. Research-activiteiten
kunnen d e organisatie ook in staat
stellen om uitstekende diagnostische
en therapeutische prestaties te leveren en daarvoor a l g e m e n e erkenning
te verwerven. Hierdoor zal d e organisatie medische toptalenten kunnen
aantrekken (met Bell Laboratories als
historisch voorbeeld).
Ontwikkelingen a l s deze kunnen leiden tot samenwerkingsverbanden
van gezondheidsinstellingen, f armaceutische ondernemingen en a n d e r e
producenten van medische technologie, culminerend in een nieuwe geintegreerde opzet van onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten, waaruit
modellen kunnen voortkomen voor de
rationele en kostenef f ectieve ontwikkeling van nieuwe medische technieken en therapieen. De kostenef fectiviteit van dergelijke commerciele instellingen kan hen zelf s bij uitstek geschikt maken om, op kosten van d e
belastingbetaler, medische zorg te
verlenen a a n de armsten. Hoe d a n
ook, het verhandelen van gezondheidszorg als massaprodukt is op zich
niet in strijd met een door d e overheid
gegarandeerd universeel recht op een
b e p a a l d minimum a a n doelmatige
gezondheidszorg. Wanneer d e overheid iedereen het recht op een bepaald e dienst toezegt betekent dat nog niet
dat zij zich verbindt deze dienst te
betrekken bij een b e p a a l d e leverancier. Zo zijn d e gezondheidszorg en d e
posterijen diensten die heel goed kunnen worden uitgevoerd via contracten
tussen d e overheid en multinationale
ondernemingen.
Gedragscode
Gedragscodes zijn bedoeld om richtlijnen te bieden voor situaties w a a r i n
morele conf licten kunnen optreden.
Als bijdrage tot een open discussie
over de morele kwesties die een rol
spelen bij de commercialisering van
d e gezondheidszorg en d e ontwikkeling van richtlijnen voor het verhande-

len van gezondheidszorg als m a s s a produkt presenteren wij hier een beknopte gedragscode waarin de morele grenzen worden af gebakend waarbinnen personen hun geld vrijelijk
kunnen ruilen tegen medische diensten. In een gedragscode voor het medisch-industriele complex moet d e
vrijheid van mensen om hun kapitaal
in gezamenlijke ondernemingen te
steken serieus worden genomen,
m a a r moet tegelijk het winstmotief
worden geplaatst binnen de context
van a n d e r e belangrijke morele doelstellingen.
De waarheid vertellen. De zorgverleners moeten burgers, verzekerden, leden van 'health maintenance organizations' en deelnemers a a n andere,
vergelijkbare systemen van gezondheidszorg duidelijk kenbaar maken
wat de beperkingen zijn van d e diensten die zij willen kopen. Zo moet het
systeem, waarbij 'poortwachters' en
werkers in d e gezondheidszorg stimuleringspremies krijgen om meer of
minder zorg te verlenen, in d e openb a a r h e i d worden gebracht. Er moet
inf ormatie worden gegeven over de
beperkingen die de overheid stelt a a n
de vrijheid van samenwerking en de
working van d e markt.
Mensen helpen te kopen wat zij willen
hebben. Niet iedereen vindt gezondheidszorg belangrijker d a n onderwijs,
welzijn of a n d e r e zaken. Daarom moeten mensen in staat worden gesteld
een zorgpakket te kiezen dat beperkte
of suboptimale hulp biedt. Het is d a n
rechtvaardig dat zij alleen die zorg
krijgen waarvoor zijn gedekt zijn. Omgekeerd moet men mensen niet beletten extra gezondheidszorg te kopen
n a a s t het pakket dat hun al door hun
werkgever of door d e overheid wordt
geboden.
Winst maken: niemand is gebaat bij
bezuinigingen dieleiden
totschaarste. Wij leven in een s a m e n h a n g e n d
economisch stelsel waarin een toename van het a a n t a l beschikbare pro-
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dukten en diensten - en d e rijkdom die
daaruit voortvloeit - uiteindelijk a a n
iedereen ten goede komt. Als iemand
de rijkdom en het a a n t a l diensten vergroot terwijl a\ het a n d e r e gelijk blijf t,
is dat indirect in ieders belang. Vand a a r de stelregel: w e e s goed voor d e
mensen, m a a k w i n s t . Het vooruitzicht
op winst spoort mensen a a n geld te
investeren. Wanneer het winstmotief
(of belangeloos altruisme) ontbreekt,
kan kapitaal alleen door d w a n g wordenverkregen.
Heb uwnaaste lief en doe wel. Het
winstmotief kan voor veel problemen
in d e gezondheidszorg een oplossing
bieden, m a a r n i e t vooralle. Daarom
moeten burgers, ondernemingen en
overheden mensen die in nood verkeren te hulp komen. Liefdadigheid
meet echter niet worden verward met
zakendoen. Men moet niet proberen
de noden van de hongerigen te lenigen door fast-food restaurants te
dwingen voedsel a a n de armen te geven. Hiermee zou noch het restaurantwezen, noch d e liefdadigheid gediend
zijn. De overheid zou dit soort hypocriete gebaren moeten t e g e n g a a n ; zij
zou zelf een geloof w a a r d i g beleid
dienen te ontwikkelen en middelen
uittrekken om a a n d e behoef ten van
d e minder draagkrachtigen tegemoet
te komen.
De geneeskunde in erehouden, respecteren en bevorderen. Wetenschappelijk gevormde beroepsbeoefenaars
zoals artsen hebben, n a a s t altruisme
en winst maken, nog enkele speciale
plichten, zoals het streven n e a r het
allerhoogste niveau in kennis en
vaardigheid. Deze doelen kunnen
worden nagestreef d ten gunste van d e
hele gemeenschap, a l s doel op zich e n
ten gunste van d e ondernemingsresultaten.

Tenslotte: betrokkenheid
verkopen.
De zorgverlening combineren met inzet voor d e rechten en belangen van
d e patient. Mensen zijn bereid te betalen voor medemenselijkheid en betrokkenheid. Het streven n a a r winst
zonder moreel richtsnoer biedt trouw e n s g e e n perspectief, zo goed als
morele inspiratie zonder f inanciele
b a s i s leidt tot faillissement.
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Jaarverslag 1988 Centraal College
Klonk uit de inleidingen van de verslagen over voorgaande jaren in
toenemende mate bitterheid door over de onmacht die hat Centraal
College moest ervaren, waar zijn besluitvorming door belemmeringen van overheidswege zo stagneerde, ditmaal kan de toonzetting
wat opgewekter zijn. Het CC-pad gaat weliswaar zeker nog niet
over rozen, doch in het verslagjaar werd een omvangrijke hindernis
die het beleid langdurig had gefrustreerd genomen, zodat een
verdere koers kon worden bepaald.
Concreet: vanaf 1984 had het College voor een aantal specialismen nieuwe opieidingseisen vastgesteld die een langere opleidingsduur bevatten dan tot dan toe gold. Dergelijke besluiten
komen niet dan na zeer ampel overleg, dat doorgaans jaren in
beslag neemt en tussen zeer veel betrokken deskundigen plaatsvindt, tot stand. Het CC heeft het imago streng te zijn, hoe dit ook zij
in elk geval worden de voorstellen van de wetenschappelijke
specialistenverenigingen zeer kritisch en terdege op hun argumentatie getoetst alvorens deze worden omgezet in CC-besluiten.
Zo geschiedde dus ook met de voorstellen de opieidingsduur voor
een aantal specialismen met een jaar te verlengen. De minister van
Onderwijs en Wetenschappen (O en W) had echter steeds laten
weten tegen verlengingen ernstige bezwaren te hebben, met name
wegens de financiele consequenties die zulks voor zijn departement zou hebben. Gezien het vetorecht dat de minister heeft ten
aanzien van CC-besluitvorming, putte het College zich al jaren uit
de minister ervan te overtuigen dat een en ander niet of nauwelijks
financiele implicaties met zich zou brengen en dat voorts deze
besluiten beslist noodzakelijk waren voor het handhaven c.q.
bevorderen van de kwaliteit van deze specialistenopleidingen. Tot
dan toe tevergeefs.
Complicatie hierbij vormde voorts het feit dat in het in 1986 gesloten
regeeraccoord was overeengekomen dat de verantwoordelijkheid
voor de medische vervolgopleidingen zou worden overgedragen
van het departement van Ondenwijs en Wetenschappen naar dat
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Deze overdracht
had echter nogal wat voeten in de aarde, zodat het College te
maken kreeg met een situatie waarbij de minister van O en W zich
toenemend distantieerde van deze opieidingen, tera/ijl aan de
minister van WVC nog niet de eindverantwoordelijkheid - met
inbegrip van de bijbehorende financien - was opgelegd. Dit betekende voor alien die bij de specialistenopleidingen zijn betrokken,
waaronder niet in de laatste plaats het CC, een patstelling. Daar
kwam nog bij, dat zoals ook in het jaarverslag 1987 vermeld, men
bij de opieiding voor diverse specialismen het recht in eigen hand
meende te moeten en te kunnen nemen.
Zo werden officious langere opieidingstijden ingevoerd, tenwiji de
formele eisen nog de oorspronkelijke opieidingsduur vermeldden.
Wildgroei, waar niet of nauwelijks vat op te krijgen was.
Gezien de onwenselijkheid van deze situatie constateerde het
College nu lang genoeg te hebben afgewacht en besloot het na en
in overleg met het hoofdbestuur der KNMG, de zaak te forceren.
Aldus werd medio februari een achttal besluiten - dat inmiddels
kortere of langere tijd in portefeuille was gehouden - ter verklaring
van geen bezwaar aan de beide bewindslieden toegezonden. Kort
daarop ontving het College bericht van de minister van O en W dat
de overdracht van verantwoordelijkheid inmiddels zijn beslag had
gekregen en wel - met terugwerkende kracht - per 1 januari 1988.
Dit betekende dat, zoals reeds lang voorzien, het CC voortaan te
maken had met WVC. In het kader van deze nieuwe - althans
formeel nieuwe - relatie volgden daarop besprekingen die er wat
het CC betreft toe moesten leiden dat de besluiten van kracht
zouden kunnen worden. Het overleg verliep zeer positief en constructief, zodat het veto, door de minister uitgesproken op de
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valreep van de daartoe reglementair gestelde termijn, extra hard
aankwam: ook WVC bleek beducht voor eventueel door het departement te dragen extra financiele consequenties en blokkeerde
aldus de voortgang. Een en ander leidde tot een storm van protest
over specialistisch opieidingsland, het sluiten der gelederen, hernieuwd overleg en ten slotte, last but not least, een maand later tot
opheffing van het veto. Zo konden uiteindelijk en alsnog in de loop
van de zomer van 1988 de volgende besluiten, betrekking hebbend
op opieidingseisen met een verlengde opieidingsduur, in werking
treden: Gastro-enterologie (CC 2-1985), Cardiologie (CC 3-1985),
Radiotherapie (CC 4-1985), Reumatologie (CC 2-1986), Keelneus- en oorheelkunde (CC 3-1986), Verloskunde en Gynaecologie (CC 7-1986), Radiodiagnostiek (CC 2-1987) en Inwendige
Geneeskunde (CC 4-1987), terwiji tevens de besluiten Dermatologie en Venerologie (CC 1 -1986) en een herziening van de basiscursus heelkundige specialismen (CC 1-1988) weike om onduidelijke
reden mede ten offer waren gevallen aan het ministerieel veto,
eveneens van kracht konden worden.
Wel had de minister van WVC alvorens zijn fiat uit te spreken het
CC en daarmee impliciet de wetenschappelijke verenigingen een
aantal voorwaarden gesteld waaronder een en ander nu en in de
toekomst kon c.q. zou kunnen worden gerealiseerd. Deze voorwaarden waren als volgt geformuleerd:
1. het totaal aantal agio's dat per 1 januari 1987 binnen de
desbetreffende 8 medische specialismen in opieiding was mag
door de verlenging niet toenemen; dit impliceert dat bij toepassing
van de verlengingsbesluiten de instroom meet worden teruggebracht;
2. de verlenging geeft voor wat betreft de docenteninspanning
geen extra kosten;
3. de spreiding van de cursorische blokken brengt geen extra
kosten in verband met vervanging teweeg;
4. de infrastructurele kosten voor onderzoek en beschikbare faciliteiten zullen gelijk blijven aan het niveau per 1 januari 1987.
Bovendien zouden toekomstige voorstellen van het CC voor zover
mogelijk voorzien dienen te zijn van een kwantitatieve, kwalitatieve
alsmede een financiele onderbouwing.
Genoemde punten 1 tot en met 4 waren duidelijk; ze houden
verband met de vermelde verantwoordelijkheidsoverdracht van het
departement van O en W naar dat van WVC en met name met het onder het toeziend oog van de minister van financien meegefourneerde bedrag. Zolang er sprake is van gelijkblijvende omstandigheden in de gezondheidszorg en er dus niet bijvoorbeeld een
uitbreiding van het aantal specialisten dient plaats te vinden,
hebben noch het CC, noch de betrokken wetenschappelijke verenigingen moeite met het accepteren van deze voorwaarden.
Wat betreft de kwantitatieve, kwalitatieve en financiele onderbouwing van toekomstige voorstellen ligt dit lets anders: kwantitatief is
in de mening van het College mede begrepen in de punten 1 tot en
met 4 als genoemd; een kwalitatieve onderbouwing is evenmin een
probleem omdat zulks bij uitstek tot de taak van het CC behoort,
doch een financiele motivering ligt niet of minder op de weg. In elk
geval beschikt het CC niet over mankracht en mogelijkheden
dergelijke onderbouwingen te bieden. Het hoofdbestuur der KNMG
bracht dit dan ook - nog eens opnieuw - onder de aandacht van de
minister. Het CC zelf verklaarde zich bereid waar mogelijk op dit
front zijn bijdrage te leveren, doch met inachtneming van zijn
beperkingen.
Hoe het ook zij, een lang en enerverend voorjaar leidde uiteindelijk
tot een milde zomer!
Hoewel de spanningen als hiervoor omschreven, de gemoederen
van het CC danig in beslag namen en de irritatie over een en ander

623

mam
OFFICIEEL

nogal eens de overhand kreeg, vond het College niettemin geiegenheid zijn 'gewone' werkzaamheden voort te zetten en zich te
wijden aan de tolstandkoming van besluiten die direct of indirect
betrekking hebben op de medische specialistenopleiding.
Allergologie
Het aantal malen dat het CC de afgelopen 10 a 15 jaar over de
opieiding in de allergologie sprak, verhoudt zich omgekeerd evenredig tot het aantal beoefenaars van dit specialisme. Dit wordt
echter verklaard door het felt dat, met het oog op het belang van dit
vakgebied, al jaren wordt gezocht naar realisering van een voldoende evenwichtige opbouw van het opieidingsschema, waarin
met name een duidelijke plaats moet zijn ingeruimd voor de immunologie.
De studiecommissie weike al enige jaren bezig was daze mogelijkheden te onderzoeken en voor te bereiden bood in het verslagjaar
haar eindrapport aan, alsmede een concept van opieidingseisen
dat er in grote lijn als volgt uitzag: een opieiding van 6 jaar, te weten
een vooropleiding van 3 jaar inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, gevolgd door 3 jaar allergologie waarin een stage van
1 jaar is gei'ncorporeerd in de immunologie.
Deze stage zou moeten worden gevolgd onder leiding van een
opieider in de medische immunologie die is ingeschreven in het
register van de Stichting voor Opieiding tot Medisch Biologisch
Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO). De inhoud zou voorts
dienen te worden vastgesteld door een zogeheten Commissie van
Toezicht van de SMBWO, waaraan voor de opieiding in de allergologie enkele allergologen worden toegevoegd, benoemd door de
SRC en door de Vakgroep Allergologie* van de Nederlandse
Vereniging voor Allergologie.
De voorstellen haalden het College echter niet ongehavend: eerst
liet de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde weten,
vooralsnog haar medewerking niet te willen verlenen aan de
gedachte vooropleiding. Vervolgens kwamen in het CC zelf opnieuw - bezwaren naar voren met betrekking tot de instandhouding van de allergologie als afzonderlijk specialisme. Resultaat
hiervan was dat besloten werd vanuit het CC opnieuw te gaan
spreken met de Vakgroep Allergologie, teneinde te zoeken naar
andere mogelijkheden voor de opieiding in dit vakgebied. Dit
overleg vond niet meer in 1988 plaats.
Anesthesiologie
De discussie over de door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voorgestelde wijzigingen in de opieiding tot anesthesioloog had reeds grotendeels in voorgaande jaren plaatsgevonden,
zodat in het verslagjaar met de definitieve afronding ervan kon
worden volstaan. Over de verlenging van de opieidingsduur tot 5
jaar, was in feite reeds consensus bereikt bij de vorige herziening
die in 1980 werd gerealiseerd, zij het dat toen om logistieke
redenen - het toenmalig tekort aan anesthesisten - de duur moest
worden beperkt tot 41/2 jaar. Het argument 'tekort' speelt echter in
de huidige tijd geen rol meer, zodat nu ook de kwalitatief verantwoord geachte opieidingstijd kon worden gerealiseerd.
Een tweede belangrijk punt uit deze opieiding wordt gevormd door
de verplichte examens waarvoor door de assistent-geneeskundige
een voldoende resultaat dient te worden behaald voor het mogen
voortzetten van de opieiding, c.q. het na voltooiing kunnen worden
ingeschreven als specialist. Van de zijde van de assistentenvertegenwoordiging werd protest aangetekend tegen dit laatste, met als
argument dat het maatschappelijk onverantwoord is iemand na
zoveel jaren van studie en opieiding alsnog de registratie te weige• De Vakgroep Allergologie is de sectie van de Nederlandse Vereniging uoor Allergologie, die bestaat uit de specialisten die zijn ingeschreven in het SRC-register voor het
specialisme allergologie. De Vereniging kent voorts longartsen, kno-artsen, dermatologen, e.a als leden.
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ren. Het CC had hier wel begrip voor doch gezien de goede
herkansings- en beroepsmogelijkheden in het examenreglement
en gezien het felt dat het laatste examen na 4 jaar - en dus niet aan
het eind van de opieiding - dient te worden afgelegd, werden de
examens zoals gevraagd mee in de opieidingseisen opgenomen.
Bij besluit CC 4 - 1988 stelde het CC de nieuwe opieidingseisen
voor de anesthesiologie vast; ze traden echter niet meer in het
verslagjaar in werking.
Longziekten en Tuberculose
De herziening van de opieidingseisen voor dit specialisme, hoorde
eigenlijk thuis in de reeks van herzieningen die voor de inwendige
geneeskunde en haar deelspecialismen waren beklonken en waarover na zoveel geharrewar met de overheid, uiteindelijk overeenstemming was bereikt. Ook hier dus een opieidingsduur van 6 in
plaats van 5 jaar, weIke verlenging geheel ten goede komt aan de
opieiding in de longziekten en tuberculose zelf, dat wil zeggen na 2
jaar inwendige geneeskunde volgt 4 in plaats van 3 jaar. Ter
voorkoming van ongewenste veto's legde het College de door de
minister van WVC gestelde voonwaarden (zie inleiding) op voorhand aan de Nederlandse Vereniging van Arisen voor Longziekten
en Tuberculose (NVALT) voor. De Vereniging verklaarde zich
accoord, waarna bij besluit no. 3-1988, het CC de nieuwe opieidingseisen voor dit specialisme vaststelde*.
Plastische chirurgie
De Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie had in
1987 voorstellen tot herziening van de opieidingseisen voor dat
specialisme bij het College ingediend. Ze bevatten weinig discussie oproepende wijzigingen; eerder beperkten ze zich tot een
actualisering van de tekst uit 1978 c.q. een aanpassing aan de
laatste jaren ingevoerde formuleringen en werden aldus bij besluit
2-1988 vastgesteld. De nieuwe eisen traden in november 1988 in
werking.
Basiscursus heelkundige specialismen
Behalve bespreking van opieidingseisen voor een bepaald specialisme, zoals hiervoor beschreven kwamen in het CC ook zaken ter
tafel die zich uitstrekken over meer specialismen. De basiscursus
heelkundige specialismen is daar een voorbeeld van. In 1981
verplicht gesteld in het kader van de opieiding voor een achttal
snijdende vakken, kon in 1988 voor inmiddels negen specialismen
(na toetreding van het specialisme Verloskunde en Gynaecologie)
de els worden gesteld dat in de eerste 2 jaar van de opieiding de
assistent-geneeskundige in de heelkunde en de aan haar verwante
vakken, de toetsen met voldoende resultaat dient af te leggen om
de opieiding te mogen voortzetten. Een en ander werd vastgelegd
in besluit 1-1988 dat ultimo augustus 1988 in werking trad.
Als probleem hierbij kan nog worden vermeld het felt dat in de loop
der jaren in toenemende mate door assistent-geneeskundigen nfet
in opieiding (agnio's) reeds de toets werd afgelegd, voordat of
zonder dat zij een reguliere opieiding volgden. Gezien het belang
dat het College hecht aan de ven/vevenheid van theorie en praktijk
in de opieiding, kunnen de toetsen alleen rechtsgeldig, dat wil
zeggen tellend in het kader van de opieiding worden afgelegd,
wanneer men ook werkelijk in opieiding tot specialist is. Dit werd
dan ook in genoemd besluit vastgelegd.
Klinische neurofysiologie
Een jaarverslag van het CC zonder een paragraaf over de klinische
neurofysiologie is langzamerhand ondenkbaar. De laatste ontwikkeling - nadat het College in 1986 ten principale had besloten tot
• In werking getreden op 6 maart 1989. Medisch Contact nr. 9 d.d. 3 maart 1989
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instelling van een afzonderlijk specialisme, bevatte de consensus
vanuit de drie betrokken wetenschappelijke verenigingen (Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging van
Klinische Neurofysiologie en het Klinische Neurofysiologisch
Genootschap) over een opieiding weike twee uitgangen, te weten
die in de neurologie en die in de klinische neurofysiologie kent.
Gezien de turbulentie die een erkenning van een afzonderlijk
specialisme reeds had opgeroepen en nog zou oproepen, besloot
het College de gezamenlijke uitspraken van genoemde verenigingen, het voordeel van de twijfel te gunnen. Het besluit tot erkenning
van een specialisme werd opgeschort en aan de verenigingen
werd verzocht op korte termijn met concrete opieidingsvoorstellen
te komen.
Opieiding buiten Nederland
Van oudsher komt het voor dat artsen het geheel of een dee! van
hun opieiding tot specialist in het buitenland volgen. Op grond van
de EG-richtlijnen, zoals die voor het eerst in 1975 werden vastgesteld, is daartoe binnen de Europese Gemeenschap een bepaalde
harmonisatie tot stand gekomen.
Artsen die een volledige specialistenopleiding hebben gevolgd
buiten de EG, en die opteren voor inschrijving in het Nederlandse
Specialistenregister zijn voorts gebonden aan de regels weIke het
CO bij besluit 2-1982 heeft gesteld. Mede gezien de reductie van
het aantal opieidingsplaatsen, doch ook in het kader van bijvoorbeeld universitaire uitwisselingsprogramma's, volgt een aantal
artsen een deel van zijn opieiding buiten Nederland. Toen de SRC
het College had laten weten dat de daaromtrent vigerende bepalingen (o.a. vervat in besluit CC 2-1975) niet meer goed voldeden,
bereidde het College aangepaste regelgeving voor.
Probleem daarbij vormt de (on-)mogelijkheid voor de SRC de
gevolgde of te volgen buitenlandse opieiding op kwaliteit te toetsen. Bovendien dient er voor te worden gewaakt dat geen discrepantie ontstaat tussen assistenten die als agnio - soms vele jaren in een Nederlandse opieidingskliniek werkzaam zijn en die zulks
niet, of maar voor zeer beperkte tijd nadien alsnog als opieidingstijd
mogen laten meetellen en assistenten in opieiding die enige tijd in
het buitenland een - wel voor de opieiding meetellende - stage
volgen. Discussie en besluitvorming kwamen In het verslagjaar niet
tot een afronding.
Aantekeninglaandaclitsgebied
Een onderwerp dat het College al vele jaren bezighoudt: moet het
beleid gericht zijn op uitbreiding c.q. instelling van de mogelijkheden tot het behalen van een aantekening als surplus op een
specialistenopleiding of verdient het de voorkeur te komen tot
differentiaties binnen de reguiiere opieiding, dan wel tot lets
'extra's' deels binnen, deels buiten de opieiding?
In de jaren van zijn bestaan heeft het CC concreet twee aantekeningen ingesteld, te weten de aantekening klinische neurofysiologie voor neurologen (met een duur van 1 jaar) en een aantekening
rontgenologie voor internisten (9 maanden). De laatste had zichzelf
inmiddels overleefd en was daarom door het CC in 1984 weer
afgeschaft; eerstgenoemde had aanvankelijk zullen leiden tot de
instelling van een afzonderlijk specialisme, doch daarvoor was
inmiddels weer een andere route uitgestippeld (zie hiervoor).
Voorts had het CC bij de instelling van de nieuwe specialismen
klinische geriatrie (1980) respectievelijk nucleaire geneeskunde
(1981)in beginsel besloten tot de instelling van aantekeningen in
die vakgebieden voor specialisten in belendende specialismen,
doch een en ander was tot dusverre niet tot formalisering gekomen.
Inmiddels waren de nieuwe opieidingseisen voor de inwendige
geneeskunde tot een afronding gekomen; deze bieden de mogelijkheid een opieiding te volgen die leidt tot internist met aandachtsgebied. Dit laatste duidt op een onderdeel van het specialisme,

MCnr. 18-5 mci 1989-44

waarin men zich in het bijzonder heeft bekwaamd en wel door het
volgen van een opieiding van 18 maanden binnen de reguiiere
opieidingsduur (6 maanden keuzestage -I- 1 zogenaamd vrij jaar)
gevolgd door 6 maanden extra opieiding na het verkrijgen van de
registratie als internist. Een dergelijk specialist functioneert
gewoon mee als lid van de maatschap of anderszins, geniet geen
speciale privileges of honorering, doch beschikt ten aanzien van
zijn collegae over een extra dosis kennis en vaardigheid in het
betreffende onderdeel van zijn specialisme.
Het College besloot thans te trachten te komen tot een strikte
beleidslijn ten aanzien van deze extra's op c.q. differentiaties
binnen de opieiding. Tijdens een studiebijeenkomst werd op basis
van inleidingen van Dr. H. Hart (internist). Prof. Dr. F.T. Bosman
(patholoog-anatoom en lid van de Commissie van Uitvoering der
SRC) en Dr. A. A, de Roo (wetenschappelijk hoofddocent aan de
Erasmus Universiteit, weIke indertijd het evaluatie-onderzoek naar
de specialistenopleidingen (1980-1982) verrichtte) uitvoerig gediscussieerd over de te volgen lijn. Gehoord deze gedachtenwisseling
werd vervolgens - naar goed Nederlands gebruik - een commissie
ingesteld weIke tot taak kreeg het CC op korte termijn te adviseren
met betrekking tot het te volgen beleid op korte, middellange en zo
mogelijk lange termijn, Uitgangspunt, waarover in brede linie eenstemmigheid heerst, is dat uitbreiding van het aantal erkende
specialismen niet wenselijk is, dat eerder tot een inperking van dit
aantal dient te worden gekomen, doch dat specifieke deskundigheden op bepaalde onderdelen van een specialisme tot hun recht
moeten kunnen komen en aldus in een opieiding tot uitdrukking
moeten worden gebracht. De Commissie, waarin representanten
van alle 'grote' specialismen, ging aan de slag, doch zou haar
rapport c.q. conclusies eerst in 1989 aan het College aanbieden.
Varia
Op de vergaderagenda's van het Centraal College prijkten voorts
nog diverse ondera/erpen waarvan de volgende kunnen worden
vermeid:
- De Nederlandse Vereniging van Nucleaire Geneeskunde deponeerde bij het CC haar zorgen over het felt dat voor de assistentgeneeskundigen die voor dit specialisme in opieiding zijn of gaan
moeilijk een plaats voor de vereiste vooropleiding inwendige
geneeskunde is te verkrijgen. Gezien de aanzienlljke reductie van
het aantal opieidingsplaatsen in de interne is dit overigens verklaarbaar: deze assistenten blijven slechts een jaar en het ligt derhalve
voor de hand dat de opieider in de inwendige geneeskunde de
voorkeur geeft aan assistenten die voor hun specialisatie een
langere vooropleiding volgen en die in het kader van hun 'leren' ook
wat langer gelegenheid hebben wat te 'presteren'. Waar deze
verklaring duidelijk is en het ermee verband houdende probleem
vooralsnog onoplosbaar, besloot het CC dat indien zulks niet
anders kan bij wijze van uitzondering, van de verplichte minimum
ratio 1 :1 (specialisten: agio's) mag worden afgeweken. Het betreft
bovendien zeer geringe assistentenaantallen (op jaarbasis 2 a 3),
zodat het gevaar van een grootscheeps de hand lichten met
genoemde ratio minimaal is.
- Toen de ministervan Onderwijs en Wetenschappen zich terugtrok uit zijn verantwoordelijkheid voor de medische vervolgopleidingen, had hij ook zijn vertegenwoordiger die tot dan toe als reglementair adviserend lid de vergaderingen van het CC steeds had
bijgewoond teruggetrokken. Naar analogie van de discussie die
daaromtrent kort daarvoor in het College voor Sociale Geneeskunde had plaatsgevonden en die ertoe had geleid dat nu behalve
een vertegenwoordiger van de minister van WVC, tevens een
vertegenwoordiger vanuit het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid, als adviseur aan de besprekingen aldaar deelneemt, besloot
het CC dat in het kader van goed vooroverleg met betrekking tot zijn
besluitvorming ook voor het CC, zo'n extra adviseurszetel was aan
te bevelen. Immers, nu het departement van WVC de verantwoor-
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delijkheid draagt, zai het beleid meer dan tot dusverre mede
worden ingegeven door de financiele mogelijkheden. Vanuit de
Geneeskundige Hoofdinspectie zaI echter zeker vooral de kwaliteitsstem klinken, zodat een beter evenwicht tussen de verschillende argumentaties kan zijn gewaarborgd. Het hoofdbestuur der
KNMG besloot het huishoudelijk reglement in deze zin aan te
passen, zodat een en ander ook formeel zijn beslag zou kunnen
krijgen.
- Met de SRC werden zoals gebruikelijk de contacten zowel
zakelijk als vriendschappelijk onderhouden. Er vond eenmaal een
gezamenlijk overleg van de beide presidia plaats. Daarin kwamen
zaken aan de orde als: probleem van lierplaatsing van assistenten
wanneer deze bij tiun - eerste - opieider de opieiding niet mogen
vervolgen; voorts de soms vragen oproepende wijze waarop de
Commissie van Beroep in procedures de formele regelgeving
interpreteert, het verschil van inzicht over de al dan niet erkenning
van een afzonderlijk specialisme klinische neurofysiologie, e.a. Het
jaarverslag van de SRC en ook het jaarlijks overzicht van de
opieidingen en het assistentenbestand boden het CC een helder
inzicht in de praktische gang van zaken in de huidige specialistenopleidingen.

Prof. Dr. B. F. Visser legde in verband met zijn emeritaat het plaatsvervangend lidmaatschap neer. Hij werd opgevolgd door Prof. Dr. G. H. Blijfiam.
Prof. Dr. P. Wittebol verliet eveneens in verband met zijn emeritaat het CC. Tot zijn
opvolgerwerd benoemd Prof. Dr. A. Struyvenberg. tot dan toe plaatsvervangend lid; in de
ontstane vacature van plaatsvervangend lid werd in het verslagjaar nog niet voorzien.
Dr. G. Th. van Beusekom legde tussentijds zijn lidmaatschap neer. Hij werd opgevolgd
door Dr. F. C. Kuipers, die reeds plaatsvervangend lid was. Tot nieuw plaatsvervangend
lid werd benoemd Dr. J. A. Leusink.
Ten gevolge van het felt dat de minister van O&W zich terugtrok uit de medische
beroepsopleidingen werd ook het adviserend lidmaatschap van Mr. G. M. Weel en Mr. C.
A. C. F. van Dorp beeindigd.
In de nog openstaande vacature van adviserend lid namens de minister van WVC werd
voorzien door benoeming van Mr. H. R. G. Veldkamp, die reeds plaatsvervangend
adviseur was; deze laatste functie wordt nu vervuld door Mr. P. J. W. M. de Kroon.
In de vacature ontstaan door het vertrek van de heer A. I. Perquin, adviseur namens de
Nationale Ziekenhuis Read, die gebruik maakte van de VUT-regeling, werd voorzien door
benoeming van Dr. J. A. M. Mullink.
Prof. Drs. A. Th. Schweizer, adviseur namens de NZR, trad eveneens in verband met de
VUT aan het eind van het verslagjaar af. In zijn opvolging werd nog niet voorzien.
In de delegatie namens de Landelijke Vereniging van Assistent-Geneeskundigen werden
gedurende het verslagjaar diverse wijzigingen aangebracht. Af traden de heren B. A. A.
van Noort, I. F. M. Lambertina en Dr. F. H. Barneveld Binkhuysen. Aan traden de heren F.
J. H. Wesseling en P. Hanio, beide als adviserend lid en D. J. Treskes als plaatsven/angend adviserend lid.
Aldus was het Centraal College per 31 december 1988 als volgt samengesteld:
Leden benoemd door de medische faculteiten

Overlijden Prof. Dr. C. L. C. van Nieuwenhuizen
Ultimo 1988 werd het CC geconfronteerd met de droevige mededeling dat zijn langjarig oud-voorzitter en- ondervoorzitter, tevens
mede-oprichter van het College, plotseling was overleden. Prof,
van Nieuwenhuizen werd 80 jaar. Hij was een markant en erudiet
man met zeer veel aandacht voor en inzicht in de opieiding tot
specialist, zowel in Nederland als ook vooral in EG-verband.
C.L.C., zoals Prof, van Nieuwenhuizen wel gemeenzaam werd
genoemd, was eigenlijk het CC en zo kon en kan men hem treffend
typeren. Ook na zijn vertrek uit het CC (eind 1980) was zijn
belangstelling voor de specialistenopleiding in brede zin onverminderd. Het CC heeft Prof, van Nieuwenhuizen in waardige herinnering en met hoge achting herdacht.
Utrecht, maart 1989

Prof. Dr. F. G. Bouman, ondervoorzitter; vacature (piv.); (VU Amsterdam)
Prof. Dr. P. van den Broek; Prof. Dr. W. A. J. van Daal (pIv.); (KU Nijmegen)
Prof. Dr. A. C. Drogendijk; Prof. Dr. K. F. Kerrebijn (pIv.); (EU Rotterdam)
Prof. Dr. H. A. M. Hulsmans; Prof. Dr. G. H. Blijham (pIv.); (RU Limburg)
Prof. Dr. J. M. Minderhoud; Prof. Dr. J. W. F. Beks (pIv.); (RU Groningen)
Prof. Dr. F. L. M. Peelers; Prof. Dr. N. G. Meyne (pIv.); (U. v. Amsterdam)
Prof. Dr. H. G. M. Rooijmans; Prof. Dr. J. Spierdijk (pIv.); (RU Leiden)
Prof. Dr. A. Struyvenberg; vacature (pIv.); (RU Utrecht).
Leden benoemd door de KNMG
A. M. Smeets, voorzitter; Dr. J. W. A. Hubert (pIv.);
G. Th. M. Bossers; Dr. B. A. M. van den Brekel (pIv.);
Dr. A. Haak; Dr. K.-H. Brandt (pIv.);
Dr. P. G. Hart; A. J. Kroondijk (pIv.);
Dr. F. C. Kuipers; Dr. L. J. Endtz (pIv.);
Dr. C. M. Sparling; Dr. J. Felderhof (pIv.);
Dr. C. H. J. Stockmann; Dr. M. B. Lagaaij (pIv.);
Mw. Dr. H. E. Zoethout; Dr. J. A. Leusink (pIv.).
Adviserende leden

Mw. Mr. H. A. van Andel, secretaris.
Namens de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur:
Mr. H. R. G. Veldkamp; Mr. P. J. W. M. de Kroon (pIv.).
Namens de Nationale Ziekenhuisraad:
Dr. J. A. M. Mullink, Drs. C. de Groen (pIv.);
vacature; Dr. A. G. P. Cremers (pIv.).

Bijlage
Vergadehngen en samenstelling
Het Centraal College kwam in 1988 vijfmaal voor een gewone - besluitvormende vergadehng bijeen en eenmaal voor een studiebijeenkomst.
In de samenstelling van het College deed zich een aantai wijzigingen voor:

Namens de Speciaiisten Registratie Commissie:
Dr. J. A. van Wijk.

Na het tussentijds vertrek van Prof. Dr. J. C. Birkenhager werd Prof. Dr. A. C. Drogendijk
van plaatsvervangend, gewoon lid van het College. Tot zijn plaatsvervanger werd
benoemd Prof. Dr. K. F. Kerrebijn.

Voor het jaar 1989 werd Prof. Dr. F. G. Bouman tot voorzitter en A. M. Smeets tot
onden/oorzitter gekozen.

(GolCo

Wijziging opieidingseisen anesthesiologie

Ingevolge artikel 1008 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement der
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst volgt hier de publikatie van besluit no. 4-1988 van het
Centraal College voor de erkenning en registratie van medische
speciaiisten, dat de gewijzigde opieidingseisen voor het specialisme anesthesiologie bevat. Het besluit treedt in werking op 8 mei
1989.
Mw. Mr. H. A. van Andel, secretaris.
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Namens de Landelijke Vereniging van Assistent-Geneeskundigen;
F. J. H. Wesseling; D. J. Treskes (pIv.);
P. HanIo; G. A. W. Bruijn (pIv.).

Besluit nr. 4-1988 Anesthesiologie
Het Centraal College voor de erkenning en registratie van medische speciaiisten bijeen op 19 december 1988;
gezien het voorstel van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie tot wijziging van de opieiding voor het
specialisme anesthesiologie;
gelet op de met een vertegenwoordiging van het Bestuur van de
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Vereniging gehouden besprekingen alsmede de gevoerde correspondentie;
gehoord de Specialisten Registratie Commissie;
overwegende dat in 1978 de opieidingsduur voor hel specialisme
anesthesiologie is vastgesteld op vier en een half jaar;
dat sindsdien de noodzakelijke leerstof, de technieken, de technoiogisclie ontwikkelingen en het werkterrein van de anesthesiologie
aanzienlijk zijn uitgebreid, weshalve de inhoud en de duur van de
opieiding thans onvoldoende worden geacht voor het bereiken van
het kennis- en vaardigheidsniveau dat de specialist in staat stelt de
anesthesiologie naar behoren uit te voeren;
in aanmerking nemende dat de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie op 20 augustus 1986 haar
instemming heeft betulgd met de voorgestelde opieidingseisen;
gelet op artikel 1007, lid 2 en artikel 1008 van het Huishoudelijk
Reglement der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;
heeft besloten besluit nr. 4-1978 te doen vervallen en daarvoor in
de plaats de navolgende bepalingen vast te stellen:
De duur van de opieiding van specialisten voor het specialisme
anesthesiologie bedraagt vijf jaar. Voor deze opieiding gelden de
bij besluit nr. 2-1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit nr. 1 -1982,
vastgestelde algemene eisen te stellen aan de opieiding (A), de
opieiders (B) en de opieidingsinrichtingen (C), in samenhang met
de hieronder opgenomen bijzondere eisen. De opieiding zai
geschieden met inachtneming van hetgeen in onderstaand opleidingsschema en overige bepalingen is weergegeven.
Bijzondere eisen
A. Te stellen aan de opieiding
Aan de algemene els van A 1 wordt toegevoegd:
De opieiding van vijf jaar is als volgt samengesteld:
- vier jaar opieiding in de anesthesiologie in engere zin, te volgen
in een voor het specialisme erkende opieidingsinrichting;
- een jaar opieiding in de intensieve patientenbehandeling of een
half jaar opieiding in de intensieve patientenbehandeling en een
half jaar opieiding in - bij voorkeur - de inwendige geneeskunde of
anders, een opieiding van drie maanden in twee van de navolgende specialismen: cardiologie, heelkunde, longziekten en tuberculose of neurologie.
De afdeling voor intensieve patientenbehandeling dient te worden
meegevisiteerd en ten behoeve van de opieiding dient een anesthesioloog deel uit te maken van het dagelijks behandelingsteam
op die afdeling.
Onder afdelingen voor intensieve patientenbehandeling worden
verstaan die afdelingen, waar patienten worden opgenomen bij wie
levensbedreigende stoornissen van de vitale functies in het geding
zijn, waar behandeling plaatsvindt in multidisciplinair teamverband
en waarvan de leiding niet per definitie bij een van de deelnemende
specialismen maar in gemeenschappelijk overleg berust bij die
specialist die daarvoor over de meeste geeigende kwaliteiten
beschikt.
Aan de algemene eisen van A 13 wordt toegevoegd:
f. er voor te zorgen dat de assistent-geneeskundige de plaatselijke, dat wil zeggen de in de opieiding geintegreerde cursussen,
alsmede de landelijke Centrale Cursus Anesthesiologie, zoals
onder auspicien van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie wordt verzorgd, kan bijwonen;
g. de assistent-geneeskundige in de gelegenheid te stellen aan de
theoretische examens deel te nemen;
h. er voor zorg te dragen dat de assistent-geneeskundige tijdens
de opieiding ten minste eenmaal over een wetenschappelijk onderwerp de anesthesiologie betreffende, een voordracht houdt of een
artikel publiceert in een medisch vakblad;
i. er op toezien dat de assistent-geneeskundige een lijst bijhoudt
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van de door hem toegediende anesthesieen en verrichte c.q.
gerapporteerde resuscitaties.
B. Te stellen aan de opieiders
Ingevolge B 11 van de algemene eisen meet de opieider beschikken over een aantal verkoeverplaatsen, dat in een juiste verhouding staat tot het aantal gelijktijdig in gebruik zijnde operatietafels.
Ingevolge S 12 van de algemene eisen meet het patientenbestand
omvatten: alle leeftijdsgroepen, beide geslachten, alle risicoklassen en een voldoende aantal acute en ongevalspatienten. Het is
noodzakelijk dat er poliklinische faciliteiten voor pre-operatief
onderzoek ter beschikking van de opieider staan en dat de opieider
over faciliteiten voor patienten voor dagbehandeling kan beschikken.
C. Te stellen aan de opieidingsinrichtingen
In de algemene eis van CI sub a wordt het specialisme radiologie
vervangen door het specialisme radiodiagnostiek c.q. radiologie.
Ingevolge C2 van de algemene eisen is bovendien vereist:
a. dat in de inrichting werkzaam zijn specialisten die voor de
specialismen cardiologie, keel-neus-oorheelkunde, kindergeneeskunde, longziekten en tuberculose, neurologie, oogheelkunde,
orthopedie, plastische chirurgie en urologie in het register voor
erkende specialisten zijn ingeschreven.
b. dat regelmatig als consulent worden geraadpleegd specialisten
die voor de specialismen cardio-pulmonale chirurgie, neurochirurgie, psychiatrie, radiotherapie en revalidatiegeneeskunde in het
register van erkende specialisten zijn ingeschreven, alsmede een
specialist die voor het specialisme mondziekten en kaakchirurgie in
het register van de N.M.T. is ingeschreven.
c. dat in de inrichting werkzaam zijn specialisten die als opieider
voor de specialismen heelkunde en inwendige geneeskunde zijn
erkend.
d. dat aan de opieidingsinrichting een klinisch chemicus of laboratoriumarts, een medisch microbioloog en een ziekenhuisapotheker
zijn verbonden.
Ingevolge C11 van de algemene eisen:
- moeten in de inrichting naast de erkende opieider ten minste
twee specialisten die voor het specialisme anesthesiologie in het
register van erkende specialisten zijn ingeschreven, evenals de
opieider in volledige of nagenoeg volledige dagtaak werkzaam zijn
en daadwerkelijk bij de opieiding zijn betrokken;
- meet de bij de opieiding in de anesthesiologie betrokken staf ten
minste van een zodanige omvang zijn dat per assistent-geneeskundige steeds een voor het specialisme anesthesiologie in het
register van erkende specialisten ingeschreven anesthesioloog in
de inrichting werkzaam is;
- mag het aantal asslstent-geneeskundigen slechts zo groot zijn,
dat deze in de gelegenheid zijn het in het opieidingsschema
genoemde minimum aantal anesthesieen tijdens de voorgeschreven opieidingsperiode toe te dienen;
- moeten in de opieidingsinrichting aanwezig zijn en mede ter
beschikking van de opieider staan een of meer afdelingen voor
intensieve patientenbehandeling.
Het bepaalde in de algemene eis C12 sub b wordt als volgt
aangevuld:
1. Het instrumentarium meet voldoende gevarieerd en geschikt
zijn om de gebruikelijke anesthesietechnieken naar behoren uit te
voeren. De meet- en bewakingsapparatuur moet van dien aard zijn,
dat de assistent-geneeskundige voldoende inzicht kan krijgen in de
invloeden van de anesthesie en de operatie op de vitale orgaansystemen van de patient. De apparatuur moet voldoen aan moderne
eisen, een en ander ter beoordeling van de visitatiecommissie.
2. Aan de opieidingsinrichting moet een bibliotheek ter beschikking staan waarin de belangrijkste boeken en periodieken op het
gebied van de anesthesiologie, de randgebieden en de basisvak-
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ken aanwezig zijn. Tevens dient op de afdeling anesthesiologie
een kleine bibliotheek met een redelijk aantal boeken de anesthesiologie en basisvakken betreffende aanwezig te zijn, zodat deze
steeds direct door de assistent-geneeskundige kunnen worden
geraadpleegd.
Opieidingsschema
Van de vijf-jarige opieiding zai vier jaar worden besteed aan de
opieiding in de anesthesiologie in engere zin.
1a: Tijdens de opieiding in de anesthesiologie in engere zin,
waaronder ook de postoperatieve zorg wordt verstaan, dient door
de assistent-geneeskundige anesthesie te worden gegeven bij
operatieve en diagnostische ingrepen van de specialismen: algemene heelkunde met inbegrip van chirurgie bij kinderen, cardiopulmonale chirurgie, keel-neus-oorheelkunde, mondziekten en
kaakchirurgie, neurochirurgie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, urologie en verloskunde en gynaecologie.
De assistent-geneeskundige dient voldoende ervaring op te doen
in het resusciteren van patienten in levensbedreigende omstandigheden weike al dan niet verband houden met operatieve ingrepen.
Over ten minste vijf resuscitaties dient een uitvoerig gedocumenteerd verslag te worden geschreven. Daarnaast dient de assistentgeneeskundige ten minste vljf resuscitaties bij pasgeborenen te
hebben verricht. Ook hierover dient een uitvoerig gedocumenteerd
verslag te worden geschreven.
Het aantal en de variatie in de anesthesieen en resuscitaties
moeten zodanig zijn, dat de assistent-geneeskundige, na beeindiging van de opieiding, in staat is zijn taak als anesthesioloog op
verantwoorde wijze zelfstandig in voile omvang uit te oefenen. De
anesthesioloog in opieiding dient ten minste 1500 anesthesieen
zelf te verrichten, waarvan bij ingrepen aan:
ten minste
centraal zenuwstelsel
50
hoofd (oren, cog, mond, neus, keelholte)
100
thorax, waarvan 10 met behulpvan extracorporalecirculatie .... 50
buikholte
250
mni.envrl.geslachtsorganen
50
obstetrie
25
extremiteiten
50
regionaletechnieken
150
De hier genoemde minima betreffen richtgetallen weIke op verzoek
van de plenaire visitatiecommissie voor het specialisme anesthesiologie door de Specialisten Registratie Commissie kunnen worden gewijzigd, indien de stand der wetenschap hiertoe aanleiding
geeft. De opieider dient erop toe te zien, dat deze ingrepen over
verschillende leeftijdsgroepen en risicoklassen worden verdeeld.
lb: Tijdens de periode anesthesiologie in engere zin zaI de assistent-geneeskundige in opieiding voorts kennis moeten nemen van
de behandeling van en de gebruikte behandelingsmethoden bij
patienten met chronische en acute pijn. Indien deze behandeling
niet geintegreerd is in de anesthesie-afdeling dient een stage van
drie maanden in een zogenaamde pijnkliniek* te worden gevolgd.

' Onder pijnkliniek wordt verstaan: een in een ziekenhuis functionerende groep van
specialisten, die pijnbestrijding multidisciplinair toepassen. In dit multidisciplinair verband
dient een anesthesioloog te zijn opgenomen. De pijnkliniek zai moeten besctiikken over
een eigen poliklinisch spreekuur en over de mogelijkheden patienten klinisch te behandelen.
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waar een anesthesioloog deel uit dient te maken van het dagelijks
behandelingsteam.
1c: De assistent-geneeskundige dient gedurende de opieiding in
de anesthesiologie in engere zin via een roulatie-schema deel te
nemen aan de werkzaamheden in de polikliniek voor pre-operatief
onderzoek, met name in verband met de dagbehandeling.
2: Een jaar meet worden doorgebracht op een of meer afdelingen
voor intensieve patientenbehandeling, hetzij als een aaneengesloten stage, hetzij geintegreerd in de totale opieiding dan wel een half
jaar op een afdeling voor intensieve patientenbehandeling en een
half jaar opieiding in - bij voorkeur - de inwendige geneeskunde of
anders, een opieiding van drie maanden in twee van de navolgende specialismen: cardiologie, heelkunde, longziekten en tuberculose of neurologie.
Deze stages dienen bij voorkeur na het eerste jaar van de opieiding
aan te vangen en voor het einde van het vierde jaar van de
opieiding te zijn beeindigd en worden in nauw overleg met de
opieider in de anesthesiologie onder toezicht van de betrokken
kliniek of afdeling gevolgd.
3: Gedurende de opieiding dient de assistent-geneeskundige:
a. de theoretische cursussen in de opieidingskliniek te volgen, met
dien verstande dat hieraan ten minste twee uur per week wordt
besteed;
b. aan de Centrale Cursus Anesthesiologie deel te nemen zoals
die onder auspicien van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie wordt gegeven;
c. ingevolge de bepalingen als vastgesteld in het cursus- en
examenreglement, twee examens met voldoende resultaat af te
leggen: een basisexamen en een vervolgexamen, met als grondslag de stof als behandeld in de in 3a en 3b bedoelde cursussen.
Het vervolgexamen wordt aan het einde van het vierde opleidingsjaar afgelegd.
Regelen en richtlijnen betreffende het theoretisch onderwijs in de
opieidingsklinieken, de Centrale Cursus Anesthesiologie en het
basis- en vervolgexamen worden vastgelegd in een cursus- en
examenreglement dat als addendum deel uit maakt van deze
opieidingseisen.
Inschrijving in het specialistenregister is eerst mogelijk nadat zowel
het basisexamen als het vervolgexamen met voldoende resultaat
is afgelegd.
4: Tijdens de opieiding dient de assistent-geneeskundige ten minste eenmaal over een wetenschappelijk ondenwerp de anesthesiologie betreffend een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging te houden of een artikel te publiceren in een medisch
vakblad.
Slotbepalingen
De assistent-geneeskundige dient bij de aanvang van de opieiding
overeenkomstig de daaromtrent vigerende bepalingen zijn opieidingsschema met vermelding van de te volgen stages ter goedkeuring aan de SRC voor te leggen. Eventuele wijzigingen in het
opieidingsschema dienen terstond ter goedkeuring aan de SRC te
worden voorgelegd.
De assistent-geneeskundige dient een lijst bij te houden van de
door hem toegediende anesthesieen en rapportages over de door
hem verrichte resuscitaties. Bij de aanvraag tot inschrijving in het
register voor erkende specialisten dient de assistent-geneeskundige deze lijst alsmede een overzicht van de door hem gevolgde
cursussen en gehouden voordrachten of gepubliceerde artikelen
aan de SRC over te leggen.
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