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EUROPEES BELEID BIO-ETHIEK
Het comite van ministers van de
Raad van Europa is het onlangs
eens geworden over een Conventie
rechten van de mens en bio-ethiek. De conventie, waarover vljf jaar is onderhandeld,
gaat over etiiische l<westies rond wetenschappelijk onderzoek met embryo's en wilsonbekwame patienten, orgaandonatie, genetisclie testen en geslaclitskeuze van ongeborenen.
Principieel stelt de conventie de belangen
van individuen boven die van de maatscliappij of de wetenscliap. De landen van de Raad
van Europa verplichten zich iedere burger
gelijke toegang tot gezondheidszorg van voldoende kwaliteitte bieden. De zorg mag echter worden beperkt door economiscfie
scliaarste.
Wetenschappelijk onderzoek met wilsonbekwamen staat de conventie alleen toe als dit
direct nut lieeft voor de betrokkenen. Experimenten met embryo's zljn toegestaan, maar
he\. kweken van embryo's uitsluitend voor
wetenschappelijke doeleinden is verboden.
Genetisclie testen mogen alleen worden gebruikt voor wetenschappelijke doelen en dus
niet voor verzekerings- of aanstellingskeuringen.
De conventie verbiedt het gebruik van technieken om ouders het geslacht van hun kinderen te laten kiezen, behalve als het gaat
om ernstige geslachtsgebonden ziekten.
Volgens het ministerie van VWS zijn de bepalingen in de conventie in lijn met de
WGBO, met het wetsvoorstel Medisch Onderzoek met Mensen, dat ter behandeling bij
de Tweede Kamer ligt, en met de voorgenomen wetgeving inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's. •

BERICHTEN

AIDS-test of een onderzoek naar andere
niet-geneesbare ziekten uit te voeren. Een
meerderheid van de Tweede Kamer ging akkoord met een wetsontwerp van Van Hoof
(WD) en Van Boxtel {D'66) waarin dit wordt
geregeld.
Aanbieders van een verzekering hanteren al
geruime tijd de 'HIV-code': kandidaat-verzekerden krijgen bij het afsluiten van een verzekering onder de 300.000 gulden een aantal
vragen voorgelegd; pas bij gerede aanleiding volgt een medisch onderzoek. In een
eerdere versie van het initiatief-wetsvoorstel
van D'66 zou beneden de drie ton helemaal
geen onderzoek zijn toegestaan. Evenals
het Verbond van Verzekeraars gaf het kabinet er de voorkeur aan de gedragscode op te

Bij een flink deel van de urologen bleek sprake van overdiagnose: als richtlijnen aangaven dat een bepaaide diagnostische verrichting alleen was ge'indiceerd voor bepaaide
groepen patienten, bleken veel arisen deze
verrichting routinematig uit te voeren. •

GGD'S NIET PRIVATISEREN
Gemeenten zijn een onmisbare
schakel in een goed gezondheids•
beleid. GGD's zijn daarbij onontbeerlijk en moeten daarom niet worden geprivatiseerd. Dit stelt de commissie Versterking Collectieve Preventie, onder voorzitterschap van de Hengelose burgemeester
prof, dr W. Lemstra, in haar rapport 'Gemeentelijk gezondheidsbeleid, beter op zijn
plaats'. De commissie is ingesteld door minister Borst, naar aanleiding van de kritiek
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
op de rol van gemeenten in de openbare gezondheidszorg.
Het is volgens de commissie geen bezwaar
dat niet alle gemeenten hetzelfde doen aan
gezondheidszorg: de problemen verschillen, en dat geldt ook voor de mogelijkheden
om er wat aan te doen. Gemeenten moeten
wel een duidelijk beleid voeren, dat moet zijn
neergelegd in een nota gezondheidsbeleid.
De minister krijgt de aanbeveling gemeenten meer financiele en beleidsmatige armslag te geven, bijvoorbeeld door in kleine gemeenten beleids-experimenten mogelijk le
nemen in het initiatiefwetsontwerp-Van Box- maken en in het Grote-Stedenbeleid meer
tel. Het amendement van Van Hoof om deze geld uit te trekken voor zorg en opvang. Ook
wenste honoreren kreeg een krappe kamer- moet het Rijk nagaan hoe het de samenmeerderheld. Volgens Van Boxtel is het op- hang in zorgtaken van de gemeenten kan
nemen van de code overbodig, maar hij zai bevorderen. Verder zouden gemeenten
zijn geamendeerde voorstel in de Eerste Ka- moeten meepraten overde bestemming van
mer verdedigen.*
gelden waarover nu nog alleen de ziektekostenverzekeraar beslist.
De commissie-Lemstra vindt dat er meer
VERSCHIL IN BEHANDELING
DE DUPE
Arisen blijken goedaardige pros- moeten worden nagedacht over de plaats
Vooral ouderen en artrosepatienten
taatvergroting (benigne prostaat- en de inhoud van de openbare gezondvalien door de Regeling paramedihyperplasie) heel verschillend te heidszorg. Daartoe moet een platform worsche hulp ziekenfondsverzekering
financieel buiten de boot. Dit staat in het eind- diagnostiseren en te behandelen. Dat con- den opgezet, met als deelnemers onder anverslag van de klachtenregistratie fysiothe- cludeert de gezondheidswetenschapper H. dere het CAD, de Riagg en de thuiszorg. •
rapie/oefentherapie van de Nederlandse Pa- Stoevelaar in zijn proefschrift 'Variatie In de
PENSIOEN DOKTERSASSISTENTEN
tienten/Consumenten Federatie, dat op 15 diagnostiek en behandeling van goedaarDe Algemene Ledenvergadering
november is uitgebracht. In de eerste helft dige prostaatvergroting', waarop hij op 27 novan de Nederlandse Vereniging
van dit jaar belden ruim 1.738 mensen met in vember in Rotterdam promoveerde.
•
van Doktersassistenten (NVDA) is
het totaal 2.228 klachten het door de geza- Stoevelaar, verbonden aan het instituut Bemenlijke patienten/consumentenorganisa- leid en Management Gezondheidszorg, on- akkoord gegaan met een collectieve
ties ingestelde klachtenregistratiemeldpunt. derzocht hoe een groot aantal nieuwe tech- pensioenregeling voor assistenten die bij
De meeste bellers waren 61 jaar of ouder, nologieen voor de diagnose en behandeling een huisarts werken. Afgelopen najaar kwaruim 430 van hen hadden artrose. Omdat van prostaatvergroting hun weg hebben ge- men de NVDA en de LHV al op
artrose niet voorkomt op de lijst van chroni- vonden in de dagelijkse urologische praktijk. onderhandelingsniveau tot overeenstemsche ziekten, krijgen patienten met deze Tijdens een inventarlserend onderzoek in ming over een collectieve pensioenregeling
ziekte slechts negen fysiotherapeutische be- derlien ziekenhuizen constateerde hij tussen bij het PGGM.
handelingen vergoed. Behalve ouderen en de arisen grote verschillen in benadering. De pensioenregeling wordt opgenomen in
artrosepatienten worden ook mensen met Vervolgonderzoek Net zien dat dit voor een de nieuwe CAO die op 1 mei 1997 in working
een whiplash, botontkalking en bekkeninsta- belangrijk deel te wijten was aan verschil van zaI treden met een looptijd van twee jaar. De
opvatting onder urologen over het 'juiste' pensioenpremie zaI voor de helft door de
blliteit de dupe van deze regeling. •
beleid.
werkgever worden opgebracht. In de nieuMaar wie had emu gelijk? Om daar achter te we CAO is ten behoeve van de pensioenHIV-CODE IN WET
Bij een medische keuring voor een komen werden de verschillende opvatting en premie een salarisverhoging van 2,4% geverzekering onder de 300.000 gul- werkwijzen vergeleken met Internationale regeld. Voor 1998 is een salarisverhoging
den moet het mogelijk zijn een richtlijnen en wetenschappelijke literatuur. van 1,5% overeengekomen. •
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Plaatsen van bijdragen In de rubriek 'In Contact'
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 wordt schrljvers verzocht zlch In hun
Ingezonden brieven tot hoofdzaken te beperken.

Strafrechtelijk
opsporingsbelang en
medisch heroepsgeheim
IJ DEZEN wil ik reageren op de kanttekening, geplaatst door het secretariaat KNMG, bij het artikel 'Strafrechtelijk
opsporingsbelang en medisch beroepsgeheim' van M. van Campen en T. Verdam
(MC nr 36/1996, biz. 1133). Terecht wordt
hierin aangegeven dat het beroepsgeheim
dient te worden gerespecteerd en dat bij
een vraag van politie/Justitie om informatie
betreffende een overleden patient moet
worden bekeken of 'scheiding van het
beroepsgeheim' wel altijd ten nddele van
de overledene is. Het vrijgeven van de
gevraagde gegevens behoeft ook niet altijd
te gebeuren via overhandiging van een
dossier aan politie of Justitie.
Wat ik mis in de reactie van de KNMG is de
rol van de forensisch geneeskundige in dit
geheel. Overal in den lande zijn dagelijks
forensisch geneeskundigen (GGD-artsen
en huisartsen) met deze praktijk bezig. Zij
zijn forensisch geschoold en bekend met:
a. het medisch beroepsgeheim/verschoningsrecht;
b. de medische terminologie;
c. het justitiele kader waarin een gerechtelijk onderzoek plaatsvindt;
d. advisering betreffende medische
zaken aan politie/Justitie (bijvoorbeeld bij
arrestantenzorg, slachtofferonderzoek,
uitwendige lijkschouw bij niet-natuurlijk
overlijden).
Zij zijn dus uitermate geschikt om in situaties zoals geschetst in genoemd artikel en
in daaraan verwante casus op te treden als
intermediair en adviseur.
Daarnaast kan een convenant, zoals beschreven in MC nr 31/32 van ditjaar,' tussen politie, ziekenhuizen en ook forensisch
deskundigen, uitermate behulpzaam zijn
en helderheid scheppen in het voor sommigen erg mistige gebied van de informatieoverdracht c.q. advisering aan politie
en/of Justitie. •
Gouda, oktober1996
mwdrO.J.G.B. de Bakker-Teunissen,
forensisch geneeskundige, bestuursiid
Forensisch Medisch Genootschap
Literatuur
1. BeurskensJ, PutMJMAvander.WeIkeinformatie
mag worden doorgegeven aan de politie? Een convenant

MC NR 48

tussen ziekenhuizen en politie in de regioZuidoost-Brabant. Medisch Contact 1996; 51:1020-2.
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Kwaliteit enprijs van
verioskundige zorg
N MEDISCH CONTACT van 11
oktober(MC nr 41/1996, biz. 1299)
schrijft de heer Bourez, gynaecoloog, zlch
te verbazen over het felt dat bij de prijsvergelijking van verioskundige zorg de
tweede iljn buiten beschouwing wordt
gelaten. Vervolgens is zijn conclusie op
basis van vergelijking van de honoraria van
de drie beroepsgroepen dat de gynaecoloog veruit goedkoper is dan de verioskundige en de huisarts, zelfs bij een sectio.
Wij hebben In ons artikel de tweede lijn niet
in de prijsvergelijking opgenomen, omdat
het algemeen bekend werd verondersteld
dat een bevalling in het ziekenhuis aanzienlijk duurder is. Bovendien is een prijsvergelijking van eerste en tweede lijn oneigenlijk als men er vanuit gaat dat een
fysiologische partus in de eerste lijn plaatsvindt en een pathologische in de tweede
lijn.
In de vergelijking van de heer Bourez
worden de ziekenhuiskosten, ten onrechte,
buiten beschouwing gelaten. Het door de
heer Bourez gebruikt voorbeeld van een
sectio behoeft dan ook correctie. Aan het
genoemde honorarium van f 691 bij een
sectio dienen de kosten van een opname
met een aantal verpleegdagen te worden
toegevoegd. Dit gehele arrangement kost
een zorgverzekeraar circa f 6.000 (uitgaande van gemiddelden). Ook bij en poliklinische bevalling worden door het ziekenhuis
kosten in rekening gebracht.
Het moge duidelijk zijn dat afschaffen van
de eerstelijnsverloskunde eerdertot een
kostenstijging van 30 miljoen zai leiden dan
tot een besparing van hetzelfde bedrag. •
Dordrecht, november 1996
6. de Jong,
IE.P. Tanis

De WGSO in depraktijk
A HET LEZEN van het artikel 'De
WBGO in de praktijk: dossierperikelen' van M.L. Vencken (MC nr 31 -32/
1996, biz. 1018) wil ik graag reageren op
het gedeelte 'inzagerecht en informatieplicht'.
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Uit de zinsnede"(...) volgens de wetgever
'fundamentele'karakter(...)" proef ik een
negatief oordeel over het fundamentele
karakter van het inzagerecht. De wetgever
heeft mijns inziens met deze bewoordingen tot uitdrukking willen brengen dat we
hierte maken hebben met een recht dat
inherent moet worden geacht aan het
mens-zijn. Prof. Leenen beschrijft het
inzagerecht als een uitvloeisel van het
recht tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.' Het inzagerecht is in principe
onbeperkt en zaI de patient geen nieuwe
informatie verschaffen, maar is een hulpmiddel om na te gaan wat aan persoonsgegevens is vastgelegd.
Zonder twijfel spelen er in de praktijk problemen wanneer de patient een beroep
doet op zijn inzagerecht. Een eerste aanzet
hiertoe wordt zeker gegeven indien de
hulpverlener a priori het fundamentele
karakter van dit recht in twijfel trekt.
Het feit dat 'alles' in een dossier te vinden
zou zijn, is eerder een verkeerde wijze van
dossiervorming dan een praktisch probleem van het inzagerecht. Essentieel bij
de vorming van het dossier is dat de gegevens die hieraan worden 'toevertrouwd' (in
de vorm van aantekeningen, brieven,
stukken, uitslagen en dergelijke) een relevante bijdrage leveren aan de uitvoering
van de behandelingsovereenkomst. 'Alles'
is dus zeker geen vereiste.
Ten aanzien van informatie verkregen van
andere mensen - derden - moet de relevantie zeer zeker duidelijk zijn. Indien deze
derde een behandelaar (voor een andere
medische klacht, uit een ander ziekenhuis)
is, zaI de patient eerst toestemming moeten hebben gegeven voordat door die
derde (behandelaar) informatie kan worden verstrekt aan de andere behandelend
arts (in het kader van een andere behandelingsovereenkomst). Spontane informatie door collega's behoort dus niet zonder
meer in het dossier te worden aangetekend
(en dus te worden gebruikt bij de behandeling). Wordt ertoch dusdanige informatie
venwerkt in het dossier, dan mag de aanwezigheid hiervan geen grond zijn om de
patient zijn recht op inzage te weigeren!
Indien de partner en de familieleden informatie verstrekken over zichzelf en/of over
de patient, impliceert aantekening hiervan
relevantie tot de behandeling van de patient. Bescherming van de privacy van
deze mensen kan dan botsen met het
inzagerecht van de patient. De arts aan wie
inzage is gevraagd, zaI steeds moeten
beoordelen welk recht moet prevaleren.
Uitgangspunt lijkt mi] dat de beperking die
art. 7:456 BW van het inzagerecht toelaat,
zeer terughoudend moet worden toegepast. Privacybelangen van derden moeten
alleen in uitzonderlijke gevallen prevaleren
S3
boven het recht van de patient.
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J. van Elzelingen Skabo-Brun (OLMA):

''Die dokters, ik zalze missen!»
Als we ervan uitgaan dat de patient in staat
moet worden gesteld zijn rechten met hulp
van de hulpverlener te kunnen verwezenlijl<en, zai deze primair het belang van zijn
patient moeten bescliermen. •
Schiedam, ol<tober 1996
miv/W. Moerer-Venegas Carbonell
Literatuur
1. Leenen HJJ. Handboekgezondheidsrecht. Deel I,
Rechten van mensen in de gezondheidszorg: 223-4.
- Doppegieter R-MS. Vraagstukken rond het dossier
en de uitwisseling van gegevens. In: J. Legemaate, red.
De WGBO: van tekst naartoepassing. 2e druk. Houten/
Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995: 62-76.

Onderzoek wiegen^hod

ET NEDERLANDSE wiegendoodonderzoek dat eerst in Europees
verband plaatsvond (tiet ECAS-onderzoek) wordt voortgezet door de Werkgroep
Assistentie ingeval van Wiegendood. Deze
staat onder leiding van drs M.P. I'Hoir, prof.
J. Huber, prof. G.A. de Jonge (voorzitter),
prof. G. Losekoot en prof. J.H. Ruys.
De circa 50 gevalien die zicfi jaarlijks in
Nederland voordoen maken een voortgaande epidemiologische analyse onverminderd zeer wenselijk. De verantwoordelijkheld voor de medische zorg en nazorg
blijfl daarbij in handen van liuisarts, kinderarts en (zo mogelijk) patfioloog-anatoom
ter plaatse, tenwiji de gespecialiseerde
assistentie door een kleine groep (gepensioneerde) kinderartsen bescfiikbaar is
voortelefonische ruggespraak in de acute
fase en voor het geprotocolleerd inwinnen
van de relevante gegevens in de weken na
de calamiteit.
ledere huisarts of kinderarts die betrokken
raakt bij (vermoedelijke) wiegendood van
een kind jonger dan twee jaar wordt verzocht met deze groep contact op te nemen
via het semafoonnummer 06-0220301 (na
1 januari 1997:0800-20301), een nummer
om bij de hand te hebben. Maar ook als
inmiddels maanden zijn ver§treken wordt
het zeer op prijs gesteld wanneer alsnog
contact met de onderzoeksgroep wordt
opgenomen. •
Oegstgeest, november 1996
prof.dr G.A. de Jonge
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A DERTIG JAAR werkzaam te
zijn geweest in dienst van de
Onderlinge
Levensverzekering
Maatschappi] voor Artsen (OLMA),
iaatstelijkalsdirecteur.heeftdeheer
J. van Elzelingen Skabo-Brun afscheid genomen van de artsenwereld.
DeheerVan Elzelingen Skabo-Brun,
beter bekend onder de naam Flap,
is Noor van geboorte; hij kwam als
diplomatenzoon in Nederland terecht. Na de middelbare school belandde hij in het verzekeringswezen.
Toen de - toen nog - experimentele
opieiding tot huisarts in 1972 startte, vroeg de hoogleraar-directeur
van het Utrechts Universitair Huisartsen Instituut, prof, dr J.C. van Es,
aan Flapof deze voorlichtingsdagen
wilde verzorgen over de financiele
aspecten van het beroep van huisarts. Op zijn geheel eigen wijze heeft
Flap sindsdien veel toekomstige
huisartsen en later ook specialisten
voor financiele misstappen behoed.
Sprekend over zijn en/aringen bij de
verzekeringsmaatschappij van artsen laat Flap duidelijk merken hoezeer hij aan
'zijn' dokters verslingerd is geraakt. Hij is gefascineerd door de venwantschappen tussen
het beroep van arts en dat van hemzelf: "Zowel de dokter als de financieel adviseur neemt
een vertrouwenspositie in. Beiden baseren
hun werk op een gedegen anamnese. Beiden
weten vaak ook heel veel van de ander. Ikzag
mezelf dan ook als een financiele dokter voor
de arts."
Tijdens zijn carriere heeft Flap de dokter uit
zijn ivoren toren zien komen en de veranderingen in het beroep aanschouwd. "Artsen
representeren qua afkomst veel meer dan
vroeger de gehele samenleving; ze zijn veel
minder afkomstig uit typische artsennesten.
Ze zijn niet meer van die workaholics als vroeger en vinden het geen eer meer om 'in het
harnas' te sterven. De werktijden zijn genormaliseerd en een dag in de week om bij te tanken is in veel maatschappen gewoon geworden."

Natuurlijk spreekt Flap ook over verzekeringen. Hij acht het een wijs besluit dat artsen
indertijd hebben besloten het heft in eigen
hand te nemen. Van de samenwerking met
het PGGM, ook een bekende in gezondheidszorgland, verwacht hij veel. Uitermate lovend
is hij over de samenwerking met de KNMG.
Het voortbestaan van de artsenorganisatie
gaat hem zeer ter harte, zoals hij ook beklemtoonde in zijn afscheidsspeech.
Zelf is Flap ook geen workaholic geworden.
Naast een druk bezet leven besteedde hij veel
tijd aan het bezoeken en beluisteren van
opera's. De komende tijd wil hij zich inzetten
voor het sociaal-cultureel centrum De BadkuipindeAmsterdamsePijpen,zoalsheteen
diplomatenzoon betaamt, zijn Frans pertectioneren. Maartoch: "Die dokters, ikzaize missen!"
Wij in de Domus en van de KNMG zullen deze
bijzondere Noors-Nederlandse Bourgondier
net zozeer missen als hij ons.

Oei
Het artikel 'De effectiviteit van de
ouder- en kindzorg' (MC nr 43/1996,
biz. 1387) stamt niet, zoals wij vermeldden, uit het instituut BMG (Beleid en Management van de Gezond-
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heidszorg), maar uit het instituut
Maatschappelijke Gezondheidszorg
(IMGZ) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
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Via overleg beheersen en sturen
W^k EBREDASEbisschopMuskens
m M ^^ srin geslaagd op het politiek
•M.^
juiste moment het armoedevraagstuk op de politieke agenda te krijgen.
Onze beroepsgroep heeft goede redenen
cm zich niet klakkeloos bij dit vraagstuk
neer te leggen. Er is inmiddels voldoende
evidentie dat de gezondheidstoestand van
mensen met een lage sociaal-economische status slechter is dan die van mensen met een hogere SES. Binnen de
groep met een laag inkomen lopen eenoudergezinnen, bewoners van achterstandswijken, asielzoekers, ouderen en
mensen metchronisclieaandoeningen
een relatief groot gezondheidsrisico.
Naarmate hun gezondheidstoestand
slechter wordt, neemt bij chronisch zieken
het verschil in inkomen ten opzichte van
niet-chronisch zieken toeJ Omdat chronisch zieken door de cumulatie van allerlei
regelingen bovendien extra kosten moeten
maken, houden ze als ze op de ondergrens van hun inkomen zitten, bijzonder
weinig over om aan andere zaken te besteden. Uit een in opdracht van het FNV
uitgevoerd onderzoek blijkt dat mensen
met een minimuminkomen een hoger
percentage aan directe kosten aan gezondheidszorg besteden dan mensen met
een hoger inkomen.^ Als het netto-maandinkomen lager is dan M .000 betalen ze
naast de premie Ziekenfondswet en AWBZ
7 procent aan kosten; mensen met een
uitkering wegens ziekte besteden hieraan
zelfs 8,4 procent.
Allerlei maatregelen zijn er genomen
waardoor mensen zelf meer kosten met
het oog hun gezondheid moeten maken:
nominale premies voor het ziekenfonds,
een groter volume dat aanvullend moot
worden verzekerd, eigen risico's, eigen
betalingen en niet door de WVG vergoede
kosten. Deze maatregelen zijn verdedigd
als middel om de kosten van de gezondheidszorg te kunnen beheersen zodat de
economie kan floreren. Dit laatste is weer
nodig om de stijging van de kosten door
de dubbele vergrijzing te kunnen opvangen. Al deze nobele redenen nemen niet
weg dat de wil van de overheid om de
kosten te beheersen het moeilijker maakt
om de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van noodzakelijke zorg boven
water te houden. De discussie over de
beheersing kan dan ook niet worden
losgemaakt van de besturing. Niet alleen
de overheid, maar ook de sector ziet zich
voor de vraag gesteld via welk model
burgers die dat nodig hebben een zo
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doelmatig mogelijk verantwoorde zorg kunnen krijgen.
Over sturen en beheersen bevat dit nummer
twee artikelen uit het Prof, dr G.A. Lindeboom Instituut.
Hoogland c.s. verdedigen de stelling dat de
vraag van de patient om zorg enerzijds en
de competentie van de arts anderzijds het
kader voor de hulpverlening dienen te
bepalen; in tegenstelling hiertoe moet de
overheid de eigen financieel-economische
doelstellingen bij hettoekennen van middelen aan de gezondheidszorg laten domineren. De auteurs hebben een hoge dunk van
de competentie en het moreel besef van
arisen. Aan instrumenten om de vraag te
sturen hebben de schrijvers niet veel behoefte en de verantwoordelijkheid van de
arts om primair het welzijn van de patient te
behartigen, achten zij onoverdraagbaar.
Zonder de nuancering die Van Londen
vorige week aanbracht wordt dan ook het
principe van professionele autonomie en
handelingsvrijheid verdedigd.
Polder c.s. beschrijven drie modellen om de

C. Spreeuwenberg
gezondheidszorg te sturen: planning door
de overheid, regulering door de aanbieders
(het gildesysteem) en het marktsysteem
('geregelde concurrentie'). Elk model heeft
zijn voor- en nadelen: het plansysteem is
rechtvaardig, doch kan leiden tot kwaliteitsverlies en ondoelmatigheid; het gildesysteem doet recht aan de vertrouwensrelatie
tussen arts en patient, maar leidt gemakkelijk tot onbeheersbare groei en verschillen in
behandelwijzen; het marktsysteem wendt
wellswaar de middelen doelmatig aan, maar
doet dit wel ten koste van de solidariteit en
de vertrouwensrelatie. Kortom, de zwakke
stee van het ene model is het sterke punt
van het andere.
In een gedachtenexperiment werken de
auteurs de 'gereguleerde concurrentie'
nader uit. Vier hierop van toepassing zijnde
beheersinstrumenten worden geoperationaliseerd. Getoetst wordt de vraag hoe het
model de eigen verantwoordelijkheid van
betrokkenen - in het bijzonder de arts respecteert, wat het effect is op de kwalitelt
van de zorg en de vertrouwensrelatie tussen de arts en de patient, en wat het betekent voor de kosten, de doelmatigheid van
de zorg en de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen. Geconcludeerd wordt dat, in ieder geval voor
de curatieve sector, introductie van marktwerking ongewenst is. Aanbevolen wordt de
professionele zelfregulering aan te moedi-

JAARGANG 5 1 / 2 9 NOVEMBER 1996

gen en de medische indicatie als uitgangspunt voor het handelen te nemen. Budgetten worden verantwoord geacht zolang ze
gebaseerd zijn op de medische behoeften;
de medische professie dient substantiele
verantwoordelijkheid voor de besteding te
krijgen. Er wordt gepleit voor een aan de
diagnose gerelateerd honoreringssysteem. Hoewel de auteurs waarschuwen
voor een ovenwaardering van het geneeskundig kunnen, is hun benadering behoorlijk 'doctor centered'.
In zijn reactie op de brandbrief van Leenen
eerder in MC klest Kerkhoff voor een wat
genuanceerde benadering. Hij bepleit een
pluricentrisch model waarin partijen handelen op basis van hun gemeenschappelijk belang. De haalbaarheid van zo'n
werkwijze is afhankelijk van de mate waarin partijen oog hebben voor elkaars belangen en bereid zijn compromissen te aanvaarden. Acceptatie van dit model zou
betekenen dat de overheid een stuk creativiteit aan het veld overlaat en dat het veld
zich verplicht zich maximaal voor kwalitelt
en doelmatigheid in te spannen en zelf
orde op zaken te stellen, bijvoorbeeld door
de taakverdeling en financiering zelf regionaal te regelen.
Zo'n benadering lijkt me realistisch, omdat
de tijd van zowel het planmatig model als
het 'doctor centered' model voorbij is. Wel
mag van ons worden venwacht dat we
opkomen voor mensen die geen gezondheidszorg kunnen krijgen: zij die te lang op
wachtlijsten staan of voor wie anderszins
geen zorg beschikbaar is dan wel mensen
met een zeer laag inkomen die geen kans
zien hun premies, eigen bijdragen en
kosten van andere noodzakelijke uitgaven
op te brengen of anderszins gezondheidsrisico's lopen. Dit wettigt het dat wlj
van de overheid vragen de budgettaire
teugels te vieren en het budget te baseren
op de reele zorgvraag. Als we terugkeren
naar het pluricentrisch model, moet de
overheid zich herbezinnen op de structuur
van haar overleg met het veld. Bij gezamenlijk optrekken behoort immers geen
'Raad op maat'. •
Literatuur
1. Agt HME, Stronks K. Mackenbach JP. De financlele situatie van chronisch zieken. interimrapport van
de Longitudinale Studie naar de financieie situatie van
chronisch zieken. Rotterdam: instituut Maatschappeiijke Gezondheidszorg EUR, 1994.
2. Post B. De werkeiijkheid is anders 1996; een onderzoek naar de uitgaven in het kader van de gezondheidszorg van huishoudens met een inkomen rond het
sociaai minimum. Rotterdam: Dienst Sociaie Zaken en
Werkgeiegenheid Gemeente Rotterdam, 1996.
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Onaanvaardbare bijwerkingen
j m IJ ELK MEDICIJN dat je
M^Z als dokter voorschrijft, houd
^ L ^ F je rekening met de bijwerkingen. Als die onaanvaardbaar zijn,
moet je omzien naar een andere therapie. Soms kun je de bijwerking door
een ingreep tenietdoen. Je maakt in
elk geval een serieuze afweging op
goede gronden, samen met direct
betrokkenen.
Ik heb helaas gemerkt dat het in de
politiek soms een slag anders gaat.
Daar wordt wel eens heel gemakkelijk
aan bijwerkingen voorbijgegaan; ze
worden op basis van weinig steekhoudende argumenten terzijde geschoven. Vandaar ook dat artsen soms
moeite hebben met de wijze waarop
in Den Haag keuzes worden gemaakt.
Ik heb natuurlijk een concrete aanleiding om tot deze verzuchting te komen. Op 1 januari aanstaande zal een
grote groep bejaarden worden overgeheveld van de particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondssfeer. Hoewel het parlement nog
moet beslissen over deze wet, heeft
minister Borst al het startsein gegeven
voor een grootschalige voorlichtingscampagne over de veranderingen die
op stapel staan. Die volgorde komt
mij wat merkwaardig voor, maar het
is niet aan mij om daar een oordeel
over te vellen. De minister neemt haar
politieke verantwoordelijkheid en ik
neem daar kennis van.
De maatregel is bedoeld om minder
draagkrachtige bejaarden tegemoet te
komen. In dat opzicht kan ik wel
sympathie hebben voor de beslissing,
hoewel er met het oog op ons verzekeringsstelsel ook kanttekeningen
te plaatsen zijn. Het gaat om een niet
geringe overhevelingsoperatie, waarmee een bedrag van circa een miljard
gulden aan kosten in de gezondheidssector gemoeid is. Met het on-
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derbrengen bij het ziekenfonds zullen
ook de collectieve lasten stijgen. Zorgverzekeraars Nederland komt op een
bedrag van tegen de vierhonderd miljoen gulden. Dat zijn geen geringe bedragen; geen bijwerkingen die zonder
meer te veronachtzamen zijn.
De minister zei bij haar aantreden het
verzekeringsstelsel alleen met kleine
stapjes te willen veranderen. De vraag is
of dit nog tot de categorie kleine stapjes
kan worden gerekend. Maar ik laat het
aan de politiek over om te beoordelen of
de bijwerkingen wat dit aspect betreft
aanvaardbaar zijn.
Een absoluut onaanvaardbare bijwerking is het uitstralingseffect van de wet
J.F.M. Bergen
op de huisartsen. Doordat de vergoedingswijze voor ziekenfonds- en particulier verzekerden verschilt, heeft deze
operatic grote negatieve financiele gevolgen voor de beroepsgroep. In een
paar jaar tijd kost het de huisartsen
structured een bedrag van 35 miljoen
gulden.
"Wie verwacht had dat met ons als direct
betrokkenen zou zijn overlegd, neemt
de maatstaven van de spreekkamer als
uitgangspunt. Die van de politiek zijn
anders. Minister Borst heeft zelfs publiekelijk laten weten zich eigenlijk niet
zo druk te maken om deze bijwerking.
Desgevraagd verklaarde de bewindsvrouwe vooralsnog geen noodzaak te
zien de compensatie voor de huisartsen
hoog op de agenda te plaatsen. De argumentatie klonk weinig rationed. "De
huisartsen hebben al zoveel gekregen en
ik denk niet dat ze hierdoor in financiele
problemen zullen komen", luidde de
redenering. Kenndijk doelde ze daarbij
op de 85 miljoen die de huisartsen er
halverwege dit jaar structureel bij kregen. Het leek wel of even werd vergeten
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dat een belangrijk deel van dat bedrag
(30 miljoen) een compensatie was
voor de wet-Van Otterloo. Wie het is
vergeten: dat was ook een operatic
waarbij per saldo veel bejaarden uit de
particuliere sector werden ondergebracht bij het ziekenfonds. Die compensatie kwam overigens pas na anderhalf jaar tot stand, zonder terugwerkende kracht. Tel de 35 miljoen
van nu op bij die 30 van toen, en de
uitspraak van de minister krijgt een
heel andere dimensie.
Ook doet de minister het voorkomen
dat de huisartsen er zomaar veel geld
bij hebben gekregen. Daar staat echter
wel een heel pakket aan extra werkzaamheden, verplichtingen en verantwoorddijkheden tegenover. Daarover
hebben overheid, verzekeraars en
LHV gemeenschappdijk afspraken
gemaakt. Bovendien heeft onderzoek
(geinitieerd door de LHV!) uitgewezen dat het ministerie jarenlang ten
onrechte zo'n driehonderd miljoen
aan huisartsenkosten opvoerde die
hdemaal niet werden gemaakt. Die
uitkomsten moeten dit ministerie met
begrotingsperikden uitermate goed
zijn uitgekomen.
Met andere woorden: ik vind het
onbegrijpdijk en onaanvaardbaar dat
een ernstige bijwerking van een wettelijke maatregel op een dergdijke manier wordt weggewoven. Afgdopen
weken hebben onze leden luid en
duiddijk te kennen gegeven dit niet te
accepteren. Ik geef ze daarin gdijk.
Zo'n bijwerking vraagt om een andere
therapie of ten minste om een compensatie die de negatieve gevolgen
tenietdoet. •

J.EM. Bergen, huisarts
voorzitter LHV

MC

NR48

MEDISCH CONTACT

218eAlgemene Ledenvergadering

Durfwint het uiteindelijk van angst
Roel Otten
'

WOLLEWASopvrijdag22november
plaats van handeling voorcle218eAIgemene Ledenvergadering van de
KNMG. Belangrijkste punt op de agenda was
de besluitvormende bespreking van een groot
aantal wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNMG, die op
1 januari 1997 van kracht moeten warden.
De door het Hoofdbesluur voorgestelde veranderingen kwamen voort uit de drie besluiten die
de 217e Algemene Vergadering in juni nam
over de toekomstige structuur van de KNMG
(2ieMCnr26/1996,blz.869).
In eerste instantle stuitten de plannen binnen
de AV op verzet. Volgens velen waren de financiele gevoigen van de voorstellen van het
Hoofdbestuur niet te overzien; ze eisten meer
duidelijkheid. Sommigen meenden dat nu geen
besiissingen moesten worden genomen, maar
dat er uiterlijk 1 januari 1998 sprake zou moeten zljn van een echte federatle.
Meer duidelijkheid kon het hoofdbestuur onmogelijkgeven,aldusvoorzltterLanphen:"inzicht
kunnen we aileen genereren als we deze stap
zetten." Uitstel zou tot ledenveriles ielden en
de aanwas van nieuwe leden blokkeren. Beide hebben grote financiele consequentles.
Na drie moties en een schorsing keerde het tij.

Z

Overlegstructuur nodig
Traditiegetrouw begon KNMG-voorzitter
J.M.G. Lanphende vergadering met een terugblik op de afgeiopen periode. Haar iaatste, eind
dit jaar legt ze de voorzittershamer neer, om
zoals ze het zeif formuleerde "terug te treden
in de schaduw van het perifere lid".
Ze zei dat de KNMG en de beroepsverenigingen het betreuren dat het JaaroverzlchtZorg
1997 uitgaat van een volumengroel van siechts
1,3 procent, een teken dat het kablnet de begrotlngsproblemen van minister Borst nIet serious neemt. De Incldenteel voor 1997 beschikbaar gestelde extra middeien, afkomstig van
het ministerie van Soclale Zaken en Werkgelegenheld, vatte de voorzltterop als een erkenning van het felt dat de gezondheldszorg beiangrljk bijdraagt aan de vermlnderde kosten
In de soclale verzekeringssfeer.
Door de fundamenteie veranderlngen van de
advies- en uitvoeringsorganen in de gezondheldszorg (Raad op Maat) komt een duldeiijk
overlegplatform In deze sector te vervaiien,
aldus mevrouw Lanphen. Veldpartijen bespreken ai enige tijd hoe dit gemis kan worden opgevangen. Nadat de KNMG ai eerder het inl-
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tiatlef had genomen met haar bijeenkomst 'Aanbleders In overleg', is In juni het zogenoemde
Treekoverleg gestart. Dit resuiteerde ai In het
manifest 'Geen mythe, maar werkeiijkheid' (zle
MC nr 38/1996, biz. 1193), waarin de overheid
wordt gemaand de financlerlngsproblematiek
in de gezondheldszorg reaiistlsch te benaderen.
Tegen de achtergrond van de wachttljden benadrukte Lanphen dat voorrang In de zorg,
anders dan op basis van medische criteria,
onrechtmatig Is. De voorzitter wees ook op de
drelgende tweedeiing en de risicoseiectle die
het gevolg zljn van de privatlsering van soclale zekerheid. Onder het motto 'Paars, hou 't
gezond' hebben de KNMG en andere organisaties deze tendons onder de aandacht van polltici gebracht.
Verder nam de voorzitter een voorschot op het
evaluatleonderzoek naar de meidingsprocedure euthanasle en sprak zij kritisch over de
manier waarop poiitle en Justitie omgaan met
medische dossiers en over deKoppeiingswet.
Het beslult van de Orde van Medisch Speciaiisten om ietteriijk en figuuriijk in de Domus
Medica gehulsvest te blijven, stemde haar
optimistisch over detoekomst van de KNMG.
Besluit niet uitstellen
Dat die toekomst de gemoederen binnen de AV
opnieuw danig zou roeren, was voor aanvang
van de vergadering reeds duldeiijk. De door het
Hoofdbestuur voorgestelde wljzigen in de Statuten en het Hulshoudeiijk Reglement werden
uiteindelijkweiaangenomen, maar dat gingnlet
zonder slag of stoot. De wijzigingen hadden
vooral betrekking op de modernisering van het
individueie ildmaatschap van de KNMG.
Lanphen: "Er zitten risico's aan, maar dat brengt
besturen nu eenmaal met zich mee. Wli de
KNMG voor (jonge) arisen aantrekkeiijk blijven,
dan meet deze stap nu worden gezet."
LAD-afgevaardigde J.L. Blom zette scherp in:
afhankelljk van de uitwerking zouden de besluiten op hoofdiljnen, zoals die door de vorige AV
waren genomen, opnieuw ter discussie moeten kunnen staan. "Toen ging het Immers om
voorgenomen besluiten." De voorzitter antwoordde dat het HB niet de Intentle had de In
juni genomen besluiten te heroverwegen; het
gIng nu om een besluit over de uitwerking.
Verschlliende leden vonden de voorgestelde
wijzigingen een ongewis avontuur, waarvan het
bestuur niet duideiljk kon aangeven wat de financiele consequentles waren, en hoe taken
van de KNMG en de huldige en eventuele nieuwe federatiepartners zlch tot elkaar zouden
gaan verhouden.

JAARGANG 5 1 / 2 9 NOVEMBER 1996

(E)moties
LHV en KNMG-afgevaardlgde Bruins kwam
uiteindelijk met een motie waarin hij de AV
opriep geen besluit te nemen voordat duldeiijk
Is: hoe de taken tussen KNMG en federatiepartners worden afgebakend, wat de financiele
consequentles zijn voor KNMG, federatiepartners en Individueie leden, hoe wordt bewerkstelligd dat alle arisen KNMG-iid worden,
wat de voorwaarden zijn voor toetreding van
de federatiepartners en wat de effecten zijn van
de structuurwijzlging op de organisatle van de
lokale KNMG-afdeiingen. Zowel achter als voor
de bestuurstafel waren velen van mening dat
het aannemen van de motie de structuurdiscussie jaren zou terugwerpen en tot chaos zou
ielden. De opmerking van de KNMG-afgevaardlgde uit West-Frlesland dat hIj "vooral veel
angst en maar weinig durf" proefde in de discussie tot dan toe, oogstte dan ook een warm
applaus.
Blom was niet tevreden met de uitleg van het
bestuur. Hij diende een motie In waarin hij het
bestuur opriep uiterlijk 1 januari 1998 tot een
federatle te komen zonder de mogelijkheld van
een indlvldueel ildmaatschap; detussenliggende periode moest worden gebrulkt om meer duidelijkheid te scheppen.
Een derde motie kwam van de afdeling Nijmegen. Het takenpakket van de KNMG, zoals
vastgelegd in de nota 'Gericht op de toekomst',
moest door de algemene ledenvergaderingen
van de federatiepartners worden goedgekeurd.
Verder zouden zlj garant moeten staan voor de
financiering van dit pakket.
Tijdens de bespreking van de moties bieek dat
de AV staande de vergadering statutair geen
besluiten kan nemen, maar met een motie
siechts een mening of een verzoek tot ulting
kan brengen.

Schorsing
Kort daarop werd vanuit de zaal om een schorsing gevraagd. Na heropening van de vergadering zel de voorzitter dat het Hoofdbestuur
bij zijn voornemen bleef de voorgestelde wijzigingen in stemming te brengen. Zlj verzochtde
motie-Bruins en de Nljmeegse motie aan te
houden tot de volgende Algemene Vergadering In maart. Ondanks dat het Hoofdbestuur
hem dit ontraadde, wllde Blom zljn motie toch
in stemming brengen. De voorzitter ging na of
daarvoldoendedraagvlakvoorwas;resultaat:
de motie werd niet In stemming gebracht.
De voorgestelde wijzigingen In de Statuten en
het Huishoudeiijk Reglement werden aangenomen. •
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KNMG-congres 'Snijdende vlakken'

De wereld verandert, en de arts met hoar
De 48e editie van het KNMG-congres
was een groot succes. In de intieme
Buitensocieteit in Zwolle werd pittig
gediscussieerd, maar er was ook
ruimte om de banden met collegae
aan te halen. De grote opkomst van
jonge artsen en studenten geeft hoop
voor de toekomst.
j r ^ EARTS-PATIENTRELATIE is
m M op papier hetf undament van de
^ L ^ ^ geneesl<unde, maar in pral<tijl<
krijgt zij een toenemend onpersoonlijl< of
anoniem l<arakter." Deze woorden sprak
KNMG-voorzitter J.M.G. Lanphen in liaar
jaarrede op de openingsavond van het
KNMG-congres 'Snijdende vlakken; professionele plichten, maatschappelijke
macliten'. Ten overstaan van een voile
zaal ging de scheidend voorzitter in op de,
naar haar idee, steeds minder hechte artspatientrelatie. "Er is steeds meer sprake
van een opeenvolging van verschillende
artsen en andere hulpverleners In het
behandel- of begeleidingsproces." Naast
deze verminderde continuTteit noemde zij
ook de economisering - "bij het leveren van
de zorg moet soms 'nee' worden verkocht
en dat is erg" - en de zich ontwikkelende
medische kennis als mogelijke oorzaken
voor de verandering. De positie en het
mandaat van de arts komen door de maatschappelijkeveranderingenonderdrukte
staan. Lanphen: "Alleen door professionele deskundigheid, aangewend in een
persoonlijke relatie met de patient, kan het
mandaat gehandhaafd blijven."
R.H. Levi, dr P.O. Buijs en P.J.M. Sicking
ontvingen uit haar handen de zilveren legpenning.
Open raam tocht soms
Artsen krijgen steeds vaker te maken met
mondige patienten. Chronisch zieken worden tot "een deskundig meester", merkte
de zich "thuisvoelende" minister Borst op.
En dan zijn de patienten nog slechts een
van de meesters waar de knecht (de arts?)
heden ten dage mee van doen heeft:
"Overheid, financiers, andere zorgaanbieders, allemaal hebben ze hun inbreng
in en invloed op uw werk."
De veranderende maatschappij heeft ge1548

volgenvoordeberoepsuitoefening. Borst:
"Werelden die vroeger gescheiden waren,
komen meer en meer met elkaar in aanraking en soms in botsing. Het afgezonderde artsenbolwerk van vroeger bestaat
niet meer. Domus Medica staat midden in
een woelige maatschappij met ramen en
deuren open, waardoor het binnen soms
tocht."
"Ondanks alle veranderingen binnen de
gezondheidszorg blijft de kern van de artspatientrelatie overeind", filosofeerde de
voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en zorggerelateerde dienstverlening, prof, drs J. van Londen. "De vrijheid om die kern wordt beperkter, maar dat
vormt geen wezenlijk gevaar voor de autonomie. Wei moet de arts gebruikmaken
van zijn professionele autonomie om gepast gebruik, kostenbewustzijn en doelmatigheid van de zorg te vergroten."
Voorzitter van de raad van bestuurvan het
AMC prof, dr N.A.M. Urbanus pakte de
draad zaterdagochtend weer op. Hij brak
een lans voor evidence based medicine.
De hoogte van het macrobudget dwingt
tot het scheiden van kaf en koren, maar
de collegae moeten daarbij wel aan zet
blijven.
Medische kaleidoscoop
De Waaler aan deelsymposia op de goed
bezochte congresdag geeft de vele snijvlakken aan waarmee een arts tegenwoordig te maken heeft. "De maatschappij vermedicaliseert en de medicus vermaatschappelijkf, zo gaf de congrescommissie aan. Ook toekomstige artsen
en de arts-assistenten zijn zich blijkbaar
van de verandering bewust, gezien de
grote vertegenwoordiging van deze groepen op het congres.
Tijdens het congres was er speciale aandacht voor een tweetal 'studententhema's'.Ditlaatsteinnauwesamenwerking
met het Studentenplatf orm van de KNMG.
Het gehoor van deze deelsymposia, met
de titels 'Persoonlijkf unctioneren als succesfactor' en 'Superdokter: strijd om eigen tijd', bestond niet louter uit studenten.
Prof, dr E.V. van Hall, voorzitter van het
laatstgenoemde deelsymposium, sprak
zijn genoegen uit over het felt dat degroep
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aanwezigen, ongeveerBO mensen, voor
een flink deel uit mannen bestond; de
hoogleraar concludeerde hieruit dat het
niet meer een ondenwerp voor alleen vrouwen is: ook mannen strijden om eigen tijd.
Dit blijkt ook uit onderzoek: tweederde van
de vrouwelijke artsen wil parttime werken,
tegen eenderde van de mannen.
Toch blijkt dit niet zo eenvoudig. Dit bleek
ook uit het persoonlijke relaas van mw dr
H.J.M. Beckers, agiooogheelkunde in het
Academisch Ziekenhuis Maastricht. Toen
zij aangaf de opieiding parttime te willen
volgen, bleek de SRC hierin te voorzien.
Toch Hep ze tegen nogal wat beperkingen
op. Zo kan niet de gehele opieiding parttime worden gevolgd; met name het eerste en het laatste jaar dienen fulltime te
zijn. Bovendien vergt het een flexibele
opstelling van de collega's. Een andere
restrictie is dat dit alleen mogelijk is als de
groep agio's voldoende groot is, minimaal
acht personen; zo niet, dan wordt het een
te grote belasting voor de collega's en
loopt de bereidheid om mee te werken
terug.
Overigens is ze wel geschrokken van alle
aandacht die ze heeft gekregen. Ze wordt
zo als een testcase beschouwd, maar "zelf
vind ik dat ik altijd een gewone agio ben
geweest".
Van Hall pleitte tot slot voor meer aansluiting tussen de medische beroepsgroep en
maatschappij. Van Hall: "Dat er meer vrouwen In de geneeskunde gaan werken
wordt veel te vaak gezien als een probleem. Jammer, want je zou het ook als
een positieve ontwikkeling kunnen zien."
Overigens ziet hij moeilijkheden bij een
opieiding in deeltijd, zeker in zijn eigen
specialisme. "Bij partttime wer/cen zijn er
daarentegen voldoende mogelijkheden."
In de sessie 'De leerling-dokter als
leerlingtovenaar' was er aandacht voor de
verantwoordelijkheid waarmee de arts-assistent vanaf zijn eerste werkdag wordt opgezadeld. Kan hij die wel aan? Gezien
de stijging van het aantal zaken waarbij
arts-assistenten tuchtrechterlijk worden
aangesproken, kan men concluderen van
niet. Wordt erte veel overgelaten aan de
arts-assistenten en zijn zij verantwoordelijk zonder daar echt voor te zijn opge- 3
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in de periferie. Van
Coevorden: "MIts
Instellingenstructurele scholing, overleg en begeleiding
geven.isde angst
voor
onverantwoord
mediscli
handelen
onterecht."
Tocliblijftdebeginperiode als arts-assistent een sprong
in het diepe, heeft
ook assistent heelJoke Lanphen: laatste congres als voorzitter
Foto's: Ans Stalpers kunde R.T.M. Wijffelsaandenlijveondervonden. Maar
volgenshemisprofessioneleonzekerheid niet te voorkomen, al is die wel te
verminderen door
onder andere de
kwaliteit van de opieiding en demeester-gezelverhoudingteoptimaliseren. Probleem
blijft echter de afhankelijkheid van
de assistent ten opzichte van zijn opleider. Aan de bel
Robert Levi toont zijn legpenning
trekken als de arbeidsomstandigheden voor de
arts-assistent onverantwoord worden, gebeurt daarom weinig.
De opleidingssituatievoorsociaal-geneeskundjgen is
nog geheel anders
dan die voor de artsassistent. De toekomstige sociaalgeneeskundige
werkt al binnen een
organisatie en volgt
vandaaruit zijn opieiding. Maar het
opieidingsinstituut
Politiek cafS; v.l.n. r. Paul Schnabel, J. Marijnissen (SP), R. Oudkerk
heeft geen enkel
(PvdA), J.Schoondergang-Horniks (GroenLinks), A. Lansink (CDA) en
toezichtopdeprakD. Dees (WD)
tijkbegeleiding. Er
liggen plannen voor een nieuwe opieileid? "Nee", zei chirurg en opleiderdr F.C. ding. Mw dr J.F. Meulmeester zette de
van Coevorden: "Theorie en praktijk slui- principes uiteen: "Praktijkscholing wordt
ten misschien niet naadloos op elkaar aan, gegeven in erkende opieidingsinstituten
maar de opieiding is voldoende onder- bijerkendeopleidersenhettheoretische
bouwd. In de praktijk leert de arts-assis- onderwijs in erkende onderwijsintant snel van zijn collega's." Waarbij hij stellingen. Waarbij wij artsen niet opleiopmerkt dat de verantwoordelijkheid en den als beleidsmedewerkers, maar als
controle bij de academische of opleidings- artsen die verstand hebben van beleid."
ziekenhuizen vaak beter is geregeld dan
M C NR 48
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Onverzekerd verzorgd
In een van de middagsessies stond een
wel zeer actueel ondenwerp centraal: hoe
stelt een arts of ziekenhuis zich op tegenovereen onverzekerde patient? Wat is de
verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en artsen? DeTweedeKamer heeft
opSnovemberdeKoppelingswetaangenomen, op grond waarvan illegalen geen
toegang meer hebben tot de sociale ziektekostenverzekeringen. De wet maakt
een uitzondering voor medisch noodzakelijke hulp, wat dat ook mag betekenen.
Regio's met relatief veel illegalen die een
beroep doen op de zorg kunnen binnenkort een f inanciele bijdrage vragen uit het
'illegalenfonds', waarvoor in 1997 voorlopig 11 miljoen beschikbaar komt.
Hoe de zorg aan illegalen te financieren,
is al jarenlang een punt van discussie. In
Amsterdam gaan zorgverzekeraar ZAO,
zorginstellingen en artsen creatief om met
het probleem:'deadministratievedokter'.
Alle informatieoverde illegale patient komt
in zijn bestand en de dienstverlenende
huisarts krijgt zijn abonnement honorarium. Algemeen directeur ZOA Zorgverzekeringen Amsterdam E. van der Veen:
"Met off iciele regelgeving is het probleem
niet op te lessen, wel met een informeel
netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars."
J.M. Kruijswijk, huisarts en lid dagelijks
bestuur van 'De witte jas' - die zorg biedt
aan onverzekerden - stelde dat de patient
met alleen gratis tijdsinvestering van een
individuele hulpverlener niet genoeg geholpen is. Krijgt hij met het recept wel de
middelen van de apotheek? En: als de arts
hem doorvenwijst, is het ziekenhuis dan
bereld de onverzekerde te helpen? Totdat
ook die knelpunten zijn opgelost, vraagt
Kruijswijk of aan de arts de zieke illegaal
die zijn pad kruist met de grootst mogelijke souplesse te bejegenen.
Een instantie die geen 'nee' verkoopt aan
illegalen zou een goede stap zijn op weg
naar een opiossing van het probleem,
meent A. H. van Tienhoven, arts en verbonden aan het steunpunt gezondheidszorg
vluchtelingen Pharos. Het voorkomt
'shoppinggedrag' en men is zo niet af hankelijk van de 'goodwill' van artsen.
In de sessie 'De dokter als dealer' betoogde prof, dr J.M. van Ree dat huisartsen in
40% van de gevallen benzodiazepine
voorschrijvenzonderdatdaarvolgensde
richtlijnen een indicatie voor is. Huisartsen in de zaal beaamden dat; zelfs als er
wel volgens de richtlijn werd voorgeschreven, bleek het aantal recepten echter
moeilijkomlaagtekrijgen.DeAmsterdamse GG en GD'er G.H.A. van Brussel beschreef de verslaafdenzorg in zijn stad en
ging in op het verslaafdenbeleid bij de
ministehes van VWS en Justitie. Zijn 3
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Martien Boumans (FNV) en de directeur
zorg van de Reinier de Graafgroep Delft/
VoorburgdrW. Schellekensveelemoties
losmaakte, werd dit probleem uitgediept.
Boumans stelde dat de FNV door de vergaande privatisering in de sociale zekerheid zai worden gedwongen om in de toekomst in CAO's ziektekostenvoorzieningen vast te leggen voor werknemers. Hij vindt dat artsen zich drukker
zouden moeten maken over de uitkleding
van het ziekenfonds. Verder pleitte hij voor
een ruimer ziekenhuisbudget, mits er een
geintegreerd medisch-speciallstisch bedrijf van de grond komt. Het verhaal van
Schellekens sloot daar goed bij aan, hoewel deze meerziet in vrijwillige dan in gedwongen samenwerking tussen de 'bewoners' van zijn ziekenhuis. Volgens hem is
niet de lengte van de wachtlijst, maar de
duur van de wachttijd voor de patient relevant. Die tijd kan worden verkort door de
doorstroomtijd binnen het ziekenhuis terug te brengen. "Het gaat om de efficientie van het zorgproces; daar kan nog veel
winst worden behaald." "Maar dan moet
het zorgproces zich wel uitstrekken tot de
thuiszorg en de verpleeghuiszorg", werd
in de zaal betoogd.

Ook de allerjongsten kwamen aan hurt trekken

conclusie: "Doe die mensen recht, zoals
dat ook bij andere chronisch zieken gebeurt." F. Polak, psychiater en adviseur
van de GG en GD Amsterdam ontvouwde zijn plan om roesmiddelen via een goed
gereguleerdemarktaantebieden.Alleen
wie extreem gebruikt, moet bij een dokter
tereclit kunnen. Volgens Van Ree zou dat

Oudenjong vertegenwoordlgd
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wel eens tot veel meer verslaafden kunnen leiden. Van Brussel zei geen samenleving te kennen waarin cultuurvreemde
roesmiddelen geen verwoestend effect
hebben gehad: zie bijvoorbeeld de alcohol bij de Indianen in Noord-Amerika.
Tweedeling
De discussie in het
deelsymposium 'De
sleutel tot de operatiekamer' preludeerdeopeendiscussiepunt dat ook later op
de dag in het geanimeerde politiek cafe
aan bod kwam: de
wachtlijsten en de
daaruitvoortvloeiende
wachtlijstomzeilendeinitiatieven.
In een discussie die
vooraldoordegenuanceerde inbreng
van de sprekers
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Voor het afsluitende debat met politici uit
de Eerste en de Tweede Kamer was de
grote zaal in de Buitensocieteit omgetoverd tot een knus cafe. Onder leiding van
dagvoorzitter Paul Schnabel werd gediscussieerd over onderwerpen die de congresdeelnemers hadden aangedragen.
Oudkerk (PvdA) gooide de knuppel in het
hoenderhok door te betogen dat artsen
beter moeten samenwerken en meer verantwoordelijkheld moeten nemen in de
discussies over de gevolgen van de
privatisering in de sociale zekerheid. P.
Buijs wierp tegen dat de KNMG daar meermalen op heeft gewezen, maar dat de
politiek niet luistert. Volgens Marijnissen
(SP) moeten artsen zich niet laten gebruiken om voorrang in de zorg te verlenen.
Zijn opmerking dat "in de eed van
Hippocrates niets staat over het onderscheid tussen werkenden en niet-werkenden", werd met applaus begroet.
In een discussie tussen enkele cafebezoekers kwam de moeizame relatie tussen arboartsen en huisartsen aan bod.
KNMG-voorzitter Lanphen betoogde dat
dit knelpunt in 1998 moet zijn opgelost.
Op de vraag wat ze zouden doen als ze
100 miljoen gulden te besteden hadden,
antwoordden de politici eensgezind dat
daarmee de wachtlijsten in de 'care'-sector moeten worden opgelost.
In haarslotwoord bedankte KNMG-voorzitter Joke Lanphen de kerncommissie in
de persoon van Corrie Hermann voor een
geweldig congres. •
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Gezondheidszorg tussen staat,
markt en middenveld
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O. van Heffen en A.H.M. Kerkhoff
Alleen door het vormen van een
netwerk kan een balans worden
gecreeerd tussen de impulsen uit het
veld en de verantwoordelijkheid van
de overheid. Vooral daar liggen de
taken van een moderne centrale
overheid, die daardoor in normerende zin, maar niet ailes regelend, een
rechtvaardig gezondheidszorgsysteem bevordert.

O

UDE MEESTERS blijven boeien.
Dat blijkt wear eens uit het gloedvolle betoog van prof.mr H.J.J.
Leenen in Medisch Contact van 20 September. Niet zonder reclit en reden veegt
deAmsterdamseemeritus-hoogleraarde
vioer aan met de thans zo populai re marl<tgedachte in de gezondheidszorg en gispt
hij de overheid, die de marl<tgedachte
gebruikt als een soort vijgeblad om haar
bureaucratische onmacht te bedekl<en.
Men zou het artikel van Leenen op tal van
punten kunnen aanvullen. Zo zou men er
nog nadrukkelijker op kunnen wijzen dat
de marktgedachte voor velen een soort
vrijbrief is voor het voeren van een genadeloze strijd om macht en monopolie.
Kruisverenigingen die, al dan niet In coalitiesmetziekenhuizen,proberendehuisarts 'uit de markt te drukken', zorgverzekeraars die met luxepakketten de zorg
verzieken en overheden die toestaan, ja
zelfs induceren, datde minder sterke doorbljters in de samenleving op slinkse manier van hun tandheelkundige hulp worden beroofd. "Rond Taxol doen zich thans
chaotische taferelen voor", schreef NRC
Handelsblad op 21 September. Wie de
krant goed leest, voelt de neiging te spreken van een oorlog van alien tegen alien.
Ook ten aanzien van meer f undamentele
kwesties zou men aanvullingen kunnen
geven. Ronduit ergerlijk is dat een aantal
volgelingen van de marktgedachte gaarne naar Adam Smith venwijst en diens leer
daarbij lelijk verdraait. Het is waar dat
Smith meende dat als elk individu zijn eigen voordeel nastreeft, een 'invisible
hand'ervoorzorgt datde samenleving als
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vanzelf de nodige ordening ten dee! valt.
Maar wat meestal wordt vergeten, is dat
Smith zijn idee plaatste binnen strenge
morele kaders. Smith' eerste gebod was
dat de verschillende, hun eigen welvaren
nastrevende individuen niets mochten
doen waarmee zij hun medemensen schade toebrachten. Alleen onder die voorwaarde kon het nastreven van het weloverwogen eigenbelang 'automatisch'
leiden tot een goede gang van zaken in
de samenleving. Wie deze conditie vergeet, is geen volgeling van Smith, maar
eerder van sociaal-Darwinisten als Spencer en Sumner die het recht van de sterkste bevorderlijkachtten voor het algemeen
welvaren.
Ou sont les neiges d'antan?
Maar zoals reeds ge'impliceerd: het stuk
van Leenen behoeft geen aanvullingen.
Wei heeft het een kanttekening nodig vanuit bestuurskundig perspectief.
Deschrijververwerptzowel'de markt'als
'de bureaucratie'. Een goed beleid in de
gezondheidszorg is volgens hem coherent
en wordt niet belemmerd door economische overwegingen, groeps- en andere
belangen en departementale fragmentatie. Men zou hieruit kunnen afleiden dat
hij een terugkeer voorstelt naar 'de goede oude tijd', waarin de overheid het belang van de burgers kende en op basis
daarvan alles bedisselde en via haar regelende activiteiten sturend optrad - dit
laatste met de hulp van een goed geolied
ambtenarenapparaat.
Een dergelijk misverstand meet worden
voorkomen. De tijden veranderen en, zoals de Romeinen al wisten, wij veranderen mee. De tijd van de top-down regelende overheid is voorbij.
Maar daarmee is nog niet gezegd dat zij
zich geheel en al zou moeten terugtrekken en evenmin dat de bureaucratische
organisatievorm geen enkele waarde
heeft. Ongetwijfeld leidt onnodige bureaucratische regelarij in de gezondheidszorg
tot veel tijdverlies en geldverspilling. Aan
de andere kant vragen handelingen van
individuen, die in een organisatie werkzaam zijn, omcoordinatie.Gebeurtdit niet,
dan heersen chaos en willekeur. Bureau-
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cratieen formaliseren het gedrag en brengen daardoor een zekere eenheid in de
handelingen aan. Vaak wordt de creatieve prestatie van een individu hoger aangeslagen dan die van een organisatie,
maar, zoals John Kenneth Galbraith ironisch opmerkte: "No individual genius
arranged the flights to the moon. It was the
work of organization - bureaucracy."
Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat
departementale fragmentatie samenhangt met de noodzakelijke arbeidsdeling
en specialisatie in een moderne samenleving.
Ook de tijd van het ongebreidelde 'laissez
faire'-kapitalisme is voorbij. Dat werd-alle
mythen en sterke verhalen ten spijt - aan
het begin van deze eeuw al duidelijk. De
marktgedachte die thans in de gezondheidszorg vigeert,lijkteerdereervaringen
te bevestigen. Daarmee is echter nog niet
gezegd dat een markt die meer lijkt op die
van Smith, moet worden uitgebannen. Zo
dat al zou kunnen: zeker is wel dat de
bekende wet van Say (ieder aanbod
schept zijn vraag) ook in de gezondheidszorg opgaat. En economische en groepsbelangen zullen altijd hun stempel op de
besluitvorming drukken. Simpelweg omdat middelen niet onbeperkt zijn en het
algemeen belang in concrete gevallen niet
altijd goed kan worden bepaald. Zoals
Leenen zelf schrijft, valt het zogenaamde
noodzakelijkheidsbeginselmoeilijkvastte
stellen.
In onze visie is het dan ook weinig zinvol
om de overheid en de markt als een inefficiente Leviathan respectievelijk een inhalige Beelzebub voor te stellen. Zij hebben - net als het nog niet genoemde maatschappelijke middenveld - elk hun eigen
taken. De overheid dient de hoofdiijnen
van het beleid in te vullen, waaronder het
noodzakelijkheidsbeginsel. Dat betekent
onder meer dat deze hoofdiijnen in de tijd
zullen veranderen, omdat ook de opvattingen in de samenleving in beweging zijn.
Deze hoofdiijnen dient men vooral te zien
als het afbakenen van het speelveld waarbinnen de actoren in de gezondheidszorg
zich mogen bewegen en het vaststellen
van de spelregels waaraan deze actoren
zich hebben te houden.
3
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Of marktpartijen, instellingen van het particulierinitiatiefofoverheidsapparaten(in
een bepaald deelveld) vervolgens het
voortouw nemen bij het vervullen van bepaalde taken, is dan afhankelijk van de
overeenkomsten die deze partijen sluiten
binnen de ruimte van het speelveld en de
spelregels.
Drie modellen vergeleken
Een dergelijk idee sluit ook beter aan bij
moderne sturingsconcepties, zoals de
zogenoemde netwerkbenadering. In onze
opvatting van deze benadering staat de
overheid zowel boven (waar het de vaststelling van de spelregels betreft) als naast
het maatschappelijke middenveld en het
bedrijfsleven. Niet onbelangrijk is ook dat
steeds weer blijkt dat de overheid haar
eigen belangen nastreeft en dat die lang
niet altijd stroken met die van de samen-
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waarin eenieder zijn voordeel zoekt, leiden vanzelf (via de onzichtbare hand) tot
een optimale situatie. Het algemene belang wordt het best gediend als iedereen
welovenwogen zijn eigen belang nastreeft.
De taak van de overheid beperkt zich tot
hetstimulerenvanhetzelfsturendvermogen van de samenleving.
3. Het pluricentrisch model: het netwerk.
Dit model gaat er van uit dat de verhouding tussen de actoren in een veld niet
zozeer door macht of door ruil wordt bepaald, maar door wederzijdseaf hankelijkheid. Een belangrijk kenmerk van het netwerk is vervlechting: de actoren kunnen
hun doelen over en weer slechts bereiken
met steun van bepaalde anderen. Dat
betekent niet dat de actoren volledig vrij
zijn om te kiezen, maar ook niet dat ze
daartoegedwongenworden.Veeleerzijn
zij tot elkaarveroordeeld.Overigens gaat

Niet zozeer macht ofruil, maar
wederzijdse afhankelijkheden bepalen de verhuodingen
leving als geheel dan wel van bepaalde
groepen daarvan in het bijzonder.
De netwerkbenadering kan als een alternatief worden gezien voor het unicentrisch
model, waarvan Leenen impliciet uitgaat,
en het multicentrisch model van de marktapologeten. Kort samengevat zien deze
modellen er als volgt uit:
1. Het unicentrisch model: het (regel)systeem. Het beeld is dat van een machine, van een auto die de commando's van
dechauffeurfeilloosopvolgt. Kenmerken
van het systeem zijn dat macht en gezag
een belangrijkerolspelen.Daarnaast zijn
bureaucratischeorganisatieprincipesvan
groot belang.
Uitgangspunten zijn:
a. het gaat om het algemeen belang en
er is een centrale instelling die dat algemeen belang kent;
b. deze instelling mag derhalve de problemen definleren en bepalen hoe deze
worden opgelost;
c. de hierarchisch hogere, centrale eenheid heefteen bovengeschikte rol: ze kan
haar wil 'top down' opieggen.
De bekendste toepassing van dit model
vormt de overheid die door middel van weten regelgevingde samenleving aanstuurt.
2. Het multicentrisch model: de markt.
Hier wordt het beeld gebruikt van de marktplaats met kooplieden en klanten. Uitgangspunten zijn dat het gaat om het eigenbelang van indlviduen die volledig
geinformeerd zijn over wat er te koop is
en volledig vrij zijn om te kiezen uit het
aangebodene. De onderhandelingen.
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het in dit derde model niet om het algemeen belang en niet om het eigen belang,
maar om gemeenschappelijke belangen
van de actoren, tenminste als deze gevonden kunnen worden.
Het zai duidelijk zijn dat het unicentristisch
model in het kader van de afstemming
tussen voorzieningen geen goede keuze
is: gemeenten en zorgverzekeraars mogen intern wellicht goeddeels bureaucratisch georganiseerd zijn, ook het feit dat
ze coalities sluiten verandert niets aan de
situatie dat zij met de instellingen in de
regionale gezondheidszorg alles behalve
een hierarchisch geordend systeem vormen. Ook door een 'verstandscoalitie'
tussen gemeenten en zorgverzekeraarzal
een dergelijk systeem niet ontstaan. Als
de coalitie meer macht probeert uit te oefenen, zaI dat dan ook niet tot een betere
samenhangleiden.WaarschijnIijkerisdat
een aantal hulpverleners zich aaneensluit
tot een strategische coalitie, maar dat
betekent nog lang niet dat zij dan ook op
uitvoerend vlak gaan samenwerken.
Voorts is denkbaar dat de coalitie van
zorgverzekeraar en gemeenten de hulpverleners uit elkaarspeelt. Dat zalnatuurlijk al helemaal geen betere afstemming
betekenen.
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ten werken, omdat ze alleen gezamenlijk
goede, samenhangende zorg kunnen leveren. En als de 'reparatieafdeling van
Nederland BV met andere afdelingen
gaat concurreren kan dat niet anders dan
funestegevolgenhebben.Datconcurrentie tot vernieuwingen in de gezondheidszorg zou leiden, is al evenzeer de vraag:
aan de voorwaarden waaronder het
marktmodel werkt, wordt immers nauwelijks of niet.voldaan. Zo is een potentiele
aanbieder niet vrij om de markt te betreden en kan de vrager het aanbod niet goed
beoordelen.
Nadat de unicentrische aanpak die uit de
StructuurnotavanHendriksspreekt,faalde en ook de multicentrische benadering
van Dekkeren Simons schipbreukleidde,
staat thans het derde model in de belangstelling. Mw Borst-Eilers, de minister van
VWS, lijkt het (impliciet) te gebruiken in
haar beleid inzake de farmacotherapeutische hulp en de tarifering van de specialistische hulp.
Het pluricentrisch model is ook voor het
bewerkstelligen van een betere regionale samenwerking een bruikbaar concept.
Het weerspiegelt de verhoudingen het
best: niet zozeer macht of ruil, maar wederzijdse afhankelijkheden bepalen de
verhoudingen. Het draait in de gezondheidszorg niet om bureaucratische
machtsstructuren en niet om de invisible
hand, maar om voortgaande ronden van
onderhandelingen in een wisselend veld
van actoren die het over een wisselend
scala van ondenwerpen proberen eens te
worden.

Slot
Een balans tussen de impulsen uit het veld
en de verantwoordelijkheid van de overheid, zoals die door Leenen wordt bepleit,
is ons inziens alleen te realiseren door het
vormen van een netwerk. Vooral daar liggen de taken van een moderne, centrale
overheid die daardoor sterker dan nu, in
normerende zin maar niet alles regelend,
een rechtvaardig gezondheidszorgsysteem bevordert. •
ZORGSTELSEL
VOLKSGEZONDHEIDSBELEID

drO.vanHeffen,
prof.drA.H.M. Kerlihoff,
Facultelt Bestuurskunde van de Universltelt
Twente

Ook het beeld van de markt lijkt als denkmodel c.q. leidraad minder geschikt. Toepassing van de metafoor van de markt leidt
niet tot een betere samenhang, omdat de
onderlinge wedijver afstand creeert tussen partijen die juist samen zouden moeJAARGANG 51 / 29 NOVEMBER 1996
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Ethische voorwaarden voor
beheersmaatregelen in de gezondheidszorg
1: Een normatieve analyse van de medische praktijk

Jan Hoogland, Henk Jochemsen en
Sytse Strijbos
Wanneer wordt het inperken van de
behandelingsvrijheid van arisen
door beheersinstrumenten die
kostenbeheersing beogen, ethisch
onverantwoord?

1. Inleiding
N VEELgeindustrialiseerde landen
zijn de uitgaven ten behoeve van de
/
gezondheidszorg dusdanig gestegen dat de regering zich genoodzaakt zag
deze kostenstijging te gaan beheersen.^
Tegelijkertijd zijn de medisciie mogelijklieden en de vraag naar voorzieningen
sterk toegenomen, zowel in kwantitatief
als in kwalitatief opziclit. Dit lieeft ertoe
geleid dat in veel geindustrialiseerde landen de overlieid zicli geconfronteerd ziet
met een spanning tussen de kosten en de
kwaliteit van de gezondlieidszorg. In een
aantal landen zijn reeds wijzigingen in het
zorgstelsel ingevoerd of worden die momenteel ingevoerd om deze spanning te
verminderen, bijvoorbeeld in Nederland,
Engeland, Duitsland en in enkele IVIiddenEuropese landen.
De kosten van de gezondheidszorg vloeien voor een belangrijk deel voort uit acties en beslissingen van artsen. Veranderingen in de organisatie en financiering van
de gezondheidszorg teneinde uitgaven te
beheersen, zullen dan ook veelal de positie van artsen be'invloeden, in hetbijzonder hun behandelingsvrijheid.^ Deze behandelingsvrijheid behelst evenwel een
belangrijke ethische waarde en een beleid dat hierop ingrijpt, kan belangrijke
ethische implicaties hebben. Dit leidt tot
de vraag wanneer een inperking van de
behandelingsvrijheid van artsen door beheersinstrumenten die kostenbeheersing
beogen,^ ethisch onverantwoord wordt.
Om te komen tot een antwoord hebben wij
deze vraag vanuit twee invalshoekenbenaderd. In de eerste plaats is een wijsgerige analyse gemaakt van het karaktervan
de medische praktijk om zo een beter zicht
te krijgen op de ethische waarde van de
M C NR 48

Voor iedere praktijk geldt dat een aspect
verbonden is met de bestemming van die
praktijk. Dit noemen we het kwalificerende aspecten de bijbehorende normen de
constitutieve regels in kwalificerende of
typische zin (bijvoorbeeld een ondernemingspraktijk wordt gekwalificeerd door
het economische aspect en de praktijk van
een beroepsmusicus door het esthetische
aspect). De normen die zijn verbonden
2. Analyse van normatieve
met deandere, niet-kwalificerende aspecpraktijken
ten noemen we de constitutieve regels in
niet-typisciie zin. Ditzal ongetwijfeld dui2.1. Praktijken: hun normatieve
delijker worden bij toepassing van dit mostructuur
Bij onze analyse van het medisch hande- del op de medische praktijk.
len gaan we uit van de opvatting dat het Voordat we dit doen, vestigen we de aanhierbij niet gaat om een optelsom van op dacht op nog een ander belangrijk element
zichzelf staande handelingen, maar om in ons praktijkmodel. De bovengenoemeen sociaal gevestigd, samenhangend de structuur van de normatieve praktijk
geheel van handelingen binnen een nor- noemen we haar constitutieve zijde; daarmatief kader; we zullen hierbij spreken van naast heeft een praktijk echter een renormatieve (sociale) pral(tijk. Allereerst gulatieve zijde. Dit betreft de wijze waarzullen we zeer kort ons model presente- op in de concrete praktijkuitoefening de
ren, zonder nadere wijsgerige onderbou- constitutieve regels worden gehanteerd.
wing, om dat vervolgens voor de medisch De interpretatie en de uitwerking van de
regels geschieden altijd vanuit een bredepraktijk nader uit te werken.
Onder 'praktijk' verstaan we: een com- re levens- en wereldbeschouwelijke visie
plexe menselijke handelingssamenhang betreffende de betekenis van die praktijk
die wordt gedefinieerd en begrensd door voor het menselijk leven en de samenleeen geheel van regels (normen), de zo- ving en derhalve voor de richting waarin
genoemde constitutieve regels, en die eende uitoefening van die praktijk zou moeeigen, kenmerkende bestemming heeft. ten plaatsvinden. De constitutieve strucDeze bestemming wordt gerealiseerd tuur bepaalt wel de normatieve ruimte,
door het opvolgen van de regels. Bij 're- maar niet de richting van de praktijkuitgels' meet niet in de eerste plaats worden oefening, zoals de regels van het spel niet
gedacht aan geexpliciteerde voorschrif- het verloop bepalen van een bepaald conten (weten dat...), maar aan impliciete creet spel, maar slechts weike spelrealiregels over 'hoe je iets doet' (weten hoe seringen correct zijn. Het behoort tot het
...; in het Engels 'tacit knowledge'). Deze karaktervan normatieve praktijken datzij
constitutieve regels worden ontleend aan slechts ontsloten kunnen worden door
de diverse aspecten die aan een praktijk regulatieve ideeen over de betekenis en
kunnen worden onderscheiden en waar- de structured samenhang van menselijin die praktijk functioneert. Belangrijk in dit ke ervaring. We zullen zien dat dit voor de
verband zijn een medisch-wetenschappe- medische praktijkuitoefening in onze salijk, een medisch-technisch, een sociaal, menleving van cruciaal beiang is.
een economisch, een juridisch en een
ethisch aspect. Deze aspecten betreffen
3. Structuuranalyse van de
evenzovele wijzen van beoordeling van
medische praictijic
het handelen, elk met een daarmee samenhangende beoordelingsnorm. Deze
3.1. De constitutieve zijde van de
verschillende aspecten en de bijbehorenmedische praktijk
de regels verhouden zich niet allemaal op
Geneeskunst
is niet het toepassen van
dezelfde wijze tot een bepaalde praktijk.
medisch-wetenschappelijke kennis, 3
behandelingsvrijheid van de arts. In de
tweede plaats zijn wij de effecten nagegaan van enkele beheersinstrumenten,
als elementen van een omvattender zorgstelsel, op de vrijheid van de arts. In het
laatste deel van deze studie worden deze
effecten geevalueerd in het licht van de
resultaten van de wljsgerige analyse.
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maar een veel ingewikkelder en breder
menselijk handelingscomplex, dat niet
voor niets van oudsher met het woord
'kunst' (vooral ook in de oudere betekenis van 'ambacht') is aangeduid. Geneeskunst kan dan ook beter worden gezlen
als een 'professionele normatieve praktijk'."
Om de constitutieve regels voor de medisclie praktijk in liet oog te krijgen, beginnen we met wat G.A. Lindeboom de "medische grondsituatief' noemde. "De medisctie grondsituatie is waar een zieke een
arts om hulp vraagt. De zieke is een mens
die door zljn licliamelijke of geestelijke
gesteidtieid in nood verkeert. Hij vraagt in
die nood de liulp van iemand van wie hij
mag veronderstellen dat liij die geven kan
en wll."5 In deze medische grondsituatie
kunnen we drie elementen onderscheiden:
a. het appel van de patient met een bepaalde nood, die hij kenbaar maakt in een
klacht;
b. de specifieke competentie van de
arts;
0. het professionele karakter van de medische praktijk.
Dit laatste element is fundamenteel voor
de eerste twee. Een professiekan worden
omschreven als: een groep van personen
die zich toeleggen op de uitoefening van
een beroep (roeping). Hierbij kan de roeping of het beroep worden aangeduid als:
het verlenen van een publieke dienst.^
Sommige auteurs spreken van: de belangeloze verlening van een publieke dienst.^
De eed of belofte die wordt af gelegd voor-

Schema. Weergave van de belangrijkste
toelichting).

dat mensen beginnen met de uitoefening
van een bepaalde professie, moot in deze
context worden gezien. Deze eed of belofte moet de potentiele patient of client
duidelijk maken dat een lid van de professie zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden zai gebruiken in het belang van
de patient c.q. de client.^ Deze garantie
voor de betrouwbaarheid van de professie en haar leden is vereist omdat hun
activiteiten de vitale belangen betreffen
van hun patienten of clienten (vergelijk
eerste element van medische grondsituatie). Wegens het gespecialiseerde karakter van de professionele activiteiten
(zie tweede element van medische grondsituatie) kunnen de patienten/clienten niet
zelf controleren of de hulp dan wel de
dienst die wordt verleend, wel in hun belang is. Om het vertrouwen van de bevolking niet te verliezen, dient de professie
de kwaliteit van de dienstverlening van
haar leden te controleren en dient ze bereid te zijn rekenschap af te leggen van
haar activiteiten en van haar beleid aan
de samenleving in bredere zin.
Wanneer we de drie elementen van de
medische grondsituatie tezamennemen,
kunnen we concluderen dat de arts-patientverhouding in essentie een relatie is
vanhulpenzorg. Hetprincipe 'zorg', inde
zin van belangeloze gerichtheid op het
welzijn van de ander, is in onze opvatting
aanduiding van de zin-kern van het
ethische aspect. Dit wil zeggen dat 'zorg'
bepalend en richtinggevend is voor de
morele ervaringswijze.' In het kader van
de medische zorg zullen we het woord

elementen van de medische praktijk (zie tekst voor

MEDISCHE GRONDSITUATIE : een zieke vraagt arts om hulp
drie elementen:
1.
klacht van de patient
2.
competentie van de arts
3.
professionele praktijk ~ eed of belofte

PROFESSIONELE PRAKTIJK

handelt in
het belang van
de patient

professioneel
toezicht op
competente uitvoering

1
KUCHT VAN PATIENT

2
competente uitvoering

COMPETENTIE VAN DE ARTS

kwaiificereride coristitutieve principe zin-kerr\:
zorgen/weldoen (benevolence) medisch-ethisctie codes
constitutieve zijde in niet-typische zin
medisch-tecimische, economische, juridische, etc regels
medlsch-professionele standaard

1554

JAARGANG 5 1 / 2 9 NOVEMBER 1 9 9 6

REDACTIONEEL

'weldoen' gebruiken als aanduiding van
het kwalificerende principe.^°
In termen van de hierboven gegeven analyse kunnen we nu dus zeggep dat de regels die verbonden zijn met het ethische
aspect constitutief zijn in een typische zin
voor de medische praktijk; met andere
woorden: de medische praktijk is ethisch
gekwalificeerd. Dit betekent ook dat de
ethische beoordelingswijze van de medische praktijk richtinggevend is voor de
beoordelingswijzen die corresponderen
met de andere constitutieve regels. Een
voorbeeld kan dit verduidelijken:
In onze samenleving voorziet de arts in zijn
levensonderhoud door zijn praktijk. Toch
zaI niemand willen beweren dat het specifieke karakter ofwel de bestemming van
de medische praktijk bestaat uit het verdienen van geld, zelfs niet in het geval dat
een arts geld verdienen tot persoonlljk
doel heeft gemaakt van zijn praktijkuitoefening. Ookzal niemand de kwaliteit van
het werk van een arts uitdrukken in hoeveelheden geld. Dit is omdat de bestemming van de medische praktijk wordt bepaald door het ethische aspect met als zinkern 'zorg': het helpen van mensen die in
moeilijkheden verkeren ten gevolge van
fysiek of psychisch lijden.
Toch is het economische aspect inherent
aan en belangrijk voor de medische praktijk. Voor een arts is het verdienen van geld
niet slechts een onbelangrijk detail. Het
economische aspect van de medische
praktijk is echter veel breder dan het inkomen van de arts. Het efficient gebruikmaken van zijn tijd en van de beschikbare middelen vormt ook een aspect van een
competente uitoefening van de medische
praktijk. Echter, wat binnen de medische
praktijk als verspilling moet worden verstaan, kan niet worden vastgesteld door
een strikt economische kosten/batenanalyse, maar behoort te worden bepaald
door na te gaan wat nodig en doelmatig is
vanuit een medisch-ethisch gezichtspunt.
Dit omdat de bestemming van de medische praktijk typisch ethisch is en daarom wordt gekwalificeerd door het principe van weldoen. Dit betekent ook dat beleidsinstrumenten voor kostenbeheersing
primal r dienen te worden beoordeeld in het
licht van het principe van weldoen en niet
primair op grond van hun effecten op het
inkomen of op de behandelingsvrijheid
van de arts op zich. Tegelijk is het in strijd
met de constitutieve regels van de medische praktijk van de arts te vragen patienten te selecteren voor bepaalde behandelingen op andere dan medische gronden.
De arts behoort te doen wat in zijn vermogen en in zijn medische competentie ligt
om patienten te helpen en bij te staan. De
essentie van het begrip 'professionele
autonomie'\s onzes inziens dat de arts 3
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hiertoe de vrijheid heeft, zonder directe
inmenging van derden.^' Zo concluderen
we uit het bovenstaande dat de regels die
zijn verbonden met het economische aspect ook constitutief zijn voor de medisclie
praktijk, maar in sen niet-typisclie zin. De
economische norm moot dus in het medische handelen tot gelding worden gebracht, maar onder de leidlng van de
ethische norm.
Hetzelfde kan worden betoogd voor andere beoordelingswijzen van de medische
praktijk en hun bijbehorende normen, bijvoorbeeld de juridische beoordelingswijze, de logisch-analytische beoordeling,
die gestalte krijgt in de geneeskunde als
wetenschap, en de medisch-technische
beoordelingswijze van het medisch handelen. Dit laatste willen we kort uitwerken.

MEDISCH CONTACT
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hoeft door een medische indicatie. Medisch handelen dient immers plaats te vinden volgens de (constitutieve) regels der
kunst (legis arte). Dit model ondersteunt
daarmee de traditionele opvatting dat een
medische behandeling een medisch-professionele indicatie vereist. Het verzoek
van een (wilsbekwame) patient is een
wezenlijkevoonwaarde voor behandeling,
maar niet de grond ervoor (in dit verband
spelen de constitutieve regels verbonden
met het juridische aspect een rol).^^
Het schema geeft de belangrijkste elementen van de medische praktijk weer.

sche praktijk lijken te vervullen (de 'technologische imperatlef).
Om een verantwoord gezondheidszorgstelsel te kunnen handhaven, is het noodzakelijk de overheersende regulatieve
ideeen te expliciteren en daarover in de
samenleving van gedachten te wisselen.
Een realistische visie, zowel vanuit medisch-technisch als vanuit economisch
gezichtspunt, op wat geneeskundige zorg
kan doen voor het menselijk bestaan is
vereist om een gezondheidszorgstelsel te
kunnen handhaven dat niet alleen in f inancieel en sociaal-economisch opzicht
houdbaar, maar ook ethlsch verantwoord
is.

3.2. De regulatieve zijde van de
medische praktijk
In de vorige paragraaf zagen we dat nor3.3. Algemeen principe
matieve praktijken, zoals de medische De bovengegeven analyse van de medische praktijk leidt ons tot het volgende
algemene principe met betrekking tot verDe arts-pati'enWerhouding
anderingen van het gezondheidszorgstelsel:
is in essentie
Bij de beheersing van de kosten van de
een relatie van hulp en zorg
gezondheidszorg genieten die beheersinstrumenten de voorkeur die optimaai
In zijn pogingen patienten te helpen, past praktijk, niet alleen een constitutieve of aansluiten bij de (interne) bestemming van
een arts zijn wetenschappelijke kennis en structurele zijde hebben, maar ook een de medisciie praktijk. Hetgaat daarbij om
technische vaardigheden toe. De moder- regulatieve zijde. In de medische praktijk instrumenten die
ne gespecialiseerde geneeskunde heeft zullen opvattingen van zowel artsen als - de onoverdraagbare verantwoordelijkeen sterktechnisch karakteren is ondenk- patienten omtrent gezondheid, ziekte, heid van de arts om primairliet welzijn van
baar zonder technologie en techniek. In geneeskunst, het goede leven, etc. de de patient te beiiartigen eerbiedigen;
veel situaties lijkt techniek zelfs in typische wijze waarop constitutieve regels worden - de arts aanspreken op de optimale uitzin constitutief te zijn voor de medische toegepast reguleren. Vaak blijven derge- oefening van zijn competentie (in de voile
praktijk (voor een verdere uitwerking van lijke regulatieve ideeen en concepten in versclieidenheid van regeis en principes
deze stelling: zie 3.2). Dit is onjuist en zelfs de medische praktijktamelijkimpliciet. In die voorde medisclie praktijk gelden); en
gevaarlijk. Ditzou namelijkbetekenen dat onze samenleving hebben ideeen die de - de behandelingsvrijheiddie hijdaan/oor
de technische mogelijkheden tot beheer- positieve kennis van de wetenschappen nodig tieeft, respecteren.
sing van de toestand van de patient die in te boven gaan, hun legitimiteit in het pueen bepaalde situatie voorhanden zijn, bliekedebatverloren.WereldbeschouwIn- In het hiernavolgende artikel zullen we de
bepalenwaX moet gebeuren. Technische gen en religieuze overtuigingen worden betekenis van ons model van de medische
mogelijkheden dienen echter niet te wor- veelal gezien als subjectieve perspectie- praktijk en van bovengenoemd principe
den gebruikt omdat de techniek beschik- ven die niet rationeel kunnen worden ge- nagaan voor het inzetten van maatregebaar is en een bepaald fysiologisch effect rechtvaardigd. Maar zelfs vanuit deze len ter beheersing van de kosten van de
kan hebben. Of een beschikbare techniek opvatting betekent dit nog niet dat ze on- gezondheidszorg. •
gebruikt moet worden of niet, hangt af van belangrijkzijn. In bepaalde opzichten kan
de vraag of de techniek in het licht van het men zeggen dat de breuk tussen de klas- ZORGSTELSEL
principe 'weldoen' medisch - en dit is bre- sieke en de moderne visie op geneeskunst KOSTENBEHEERSING
der dan fysiologisch - geindiceerd is of teruggaat op een breuk tussen genees- ETHIEK
niet. Toch is medische techniek duidelijk kunst die is ingevoegd in een metafysische
constitutief voor de geneeskunst in een ofreligieuzewereldbeschouwing, en modrJ. Hoogland,
niet-typischezin. Nietalleen is de genees- derne geneeskunst die een dergelijke
wetenschappelijk onderzoeker, Faculteit der
Wijsbegeerte, Vrije Universiteit, Amsterdam
kunst onmogelijk zonder techniek, maar inbedding heeft verloren. Maarjuist wanhet medisch-technische geeft ook de ei- neer de medische praktijk niet langer
drH. Jochemsen,
gen inhoud en het eigen werkveld aan de wordt gereguieerd door een gemeendlrecteur
Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut,
zorg die een dokter geeft. Het is bijvoor- schappelijke wereldbeschouwing, dreigen
Centrum voor Medische Ethiek te Ede,
beeld duidelijk dat de zorg van een arts onrealistische venwachtingen te ontstaan.
voor een patient een ander karakter heeft In onze moderne tijd schijnt een wetendrirS. Strijbos,
dan de zorg van een moeder voor haar schappelijke rechtvaardiging van onze
universitair
decent aan de Faculteit der
kind of van een verzorgende voor een overtuigingen en ons handelen onontWijsbegeerte, Vrije Universiteit, Amsterdam
oudere. De medisch-wetenschappelijke koombaar te zijn. Wetenschap en techniek
en medisch-technische constitutieve re- zijn zelf steeds meer de plaats van een re- Noten
gels maakt de arts zich eigen door oplei- gulerende levensbeschouwing gaan inne- 1. Kemenade YW van. Health care in Europe. The
ding, bijscholing en klinische ervaring.
men. Dit vormt de achtergrond van het finance and reimbursement systems of 18 European
Zoetermeer: National council for public health
Dit houdt ook in dat een medische behan- verschijnsel dat wetenschap en techniek countries.
1993; Kemenade YW van, Jong B de. Gezondheidsdeling een positieve rechtvaardiging be- een schijnbaar autonome rol in de medi- zorgstelsels in Europa. Medisch Contact 1993; 48 __
(38): 1149-54.
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2. In dit artikel wordt de term 'behandelingsvrijheid'
gebruikt, die verwijst naar een element van de bredere
ternn 'professionele autonomie'. Met behandelingsvrijheid duiden wij de vrijheid aan van de arts om in de
klinische situaties te doen wat vanuit medisch gezichtspunt wordt gezien als hat beste voor de patient.
3. Deze term is ontleend aan: O.E. Williamson, The
economic institutions of capitalism, New York, 1989, die
de term 'governance structures' introduceerde. Een
beheersinstrument is een maatregel op meso- of macroniveau die door de overheid of andere actoren in de
gezondheidszorg wordt genomen om veranderingen tot
stand te brengen in het functioneren van het zorgsteisel.
4. De inhoud van deze paragraaf is in belangrijke mate
ontleend aan: Hoogland J, Polder JJ, Strijbos S, Jochemsen H. Professioneel beheerst - Professionele autonomie van de arts in relatie tot instrumenten voor beheersing van kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg.
Rapport van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, nr 12,
Ede, 1995, hoofdstuk 4; zie ook Rager G. a.w. noot 2, p.
75-85.
5. Strijbos S, red. De medische ethiek in de branding.
Een keuze uit het werk van Gerrit Arie Lindeboom, Am-
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Ethiek in de zorg
Op 7 januari start het Centrum voor
Ethiek van de Katholieke Universiteit Nijmegen voorde vierde keer een postdoctorale beroepsopleiding 'Ethiekin dezorgsector'. Het programma omvat dr'ie modules van zes lesdagen; die zijn tweewekelijks. De voorbereidingstijd per lesdagis 13uur Detotaleopleidingduurteen
jaar. Thema's van de modules zijn:
'ethischevragenrond het begin en het einde van het leven', 'hulp, zorg en kwaliteit
van leven' en 'ethische problemen in het
management van de gezondheidszorg'.
Voor meer informatie belt u met mwdrs
drs C.P.M. Bal, coordinator, tel. 024 - 361
1994.'

Prijzen voor onderzoek
De Vereniging voor Volksgezondheiden
Wetenschap kent jaarlijks de Volksgezondheidsprijs toe, en wel aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de
wetenschappelijke bestudering van een
maatschappelijk probleem waardoor (op
den duur) een bijdrage wordt geleverd aan
het verbeteren van de gezondheidstoestandvan (specifieke groepen binnen) de
Nederlandse bevolking of aan het verbeteren van structuur en functioneren van
(onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg. Nadere informatie: secretariaat V&W (Desiree Davidse), Admiraal
Helferichlaan 1, 3527 KV Utrecht.
Om het onderzoek op het gabled van
longkanker te stimuleren, heeft de Nederlandse Vereniging van Arisen voorLongziekten en Tuberculose de Vera Bonta
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sterdam: Buijten & Schipperheijn 1992, p. 121-2.
6. Zie Webster's Third New International Dictionary,
bij het lemma 'profession'; zie ook Hoogland et al, zie
noot 1, hoofdstuk 3.
7. Vergelijk Unschuld PU. Professionalisierung und
ihre Folgen. In: Schipperges H, Zeitler E. Unschuld PU,
red. Krankheit, Heilkunst, Heiiung. Freiburg/Munchen
1978, p. 519-20. Unschuld concludeert dat de centrale
betekenis van het begrip 'professie' het nastreven is van
het belangeloos verlenen van een publiekedienstende
onafhankelijkheid bij de uitoefening van de activiteiten
die typisch zijn voor de betreffende professie.
8. Deze ethische verbintenis van de medische professie is ook vastgelegd in medisch-ethische codes. De
verklaring van Geneve van the Wortd Medical Association stelt bijvoorbeeld: "The health of my patient will be
my first consideration" en de verklaring van Helsinki zegt
in haar introductie: "It is the mission of the medical doctor to saveguard the health of the people."
9. Vergelijk Puolimatka T. Moral realism and justification. Helsinki: SuuomalaineneTiedeakatemia, 1989,
p. 143-54. Puolimatka def inieert 'benevolence' als: "Een
normatieve houding die het welzijn van de ander van in-

Prijs ingesteld. Deze prijs zai jaarlijks
worden uitgereikt, ISapril 1997 voor het
eerst, engaatnaareenjonge Nederlandse ofSelgische onderzoeker.
Arisen uit lidstaten van de Europese
Unie die jonger zijn dan 45jaarkunnen
meedingen naar de Pneumologie-Prijs
NFWO - l^adeleine Toussaint 1997. Bekroond wordt een klinisch-wetenschappelijke bijdrage op het gebied van de
broncho-pulmonale aandoeningen, uitgebreid tot de samenhang hart-long.
Nadere informatie: Nationaal Fonds
Onderzoek,
voor Wetenschappelijk
Egmontstraat 5, B-IOOOBrussel.
In de prijzen vallen ook de beste drie
proefschriften over cardiovasculair onderzoek uit 1996. Zezullen worden aangewezen onderauspicien van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en
het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland. Meer hierover via het
ICIN, Postbus 19258, 3501 DG Utrecht.
DeDs. Visscherprijs 1997 gaat naar
een onderzoeker die een waardevolle
(sociaal-)wetenschappelijke verhandeling heeft geschreven overde integratie
en normalisatie van verstandelijkgehandicapten. Hetjurysecretariaat voor deze
-tweejaarlijkse prijs berust bij het Bisschop
Bekkers Instituut. Voor verdere inlichtingen kunt u daar ook terecht: BBI, Postbus 415, 3500 AK Utrecht.
In 1997gaat de Van Emde Boas-Van
Ussel Prijs voor het eerst naar een (jong
en) veelbelovend talent. Op grond van
het nieuwe reglementzal de prijs ditmaal
teraanmoediging worden toegekendaan
de vrouw of man, Nederlander of Vlaming, die met betrekking tot seksualiteit
binnen wetenschap, beroep of maatschappij op een oorspronkelijke en/of
vernieuwende wijze werkzaam is; het
beroep kan omvatten: de seksuologische
hulpverlening, onden/vijs, voorlichting of
preventie. Huisarts Jan Moors, die de
prijs in '95 won, leidt de door de Neder-
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trinsieke waarde acht." Puolimatka gebruikt in het Engels het woord 'benevolence', dat letteriijk vertaald 'welwillendheid' betekent. Weldoen is de letterlijke vertaling
van het Engelse 'beneficence'. 0ns gebruik van het
woord 'zorg' als zin-kern van het ethische aspect behelst
zowel de houding alsook de daaruit voortvloeiende handeling ten gunste van de ander.
10. Het liefst zouden wij het begrip 'zorg' in de Heideggeriaanse zin van 'Sorge' gebruiken als aanduiding van
de zin-kern van het ethische aspect en daarmee als
constitutief kwalificerend principe voor de medische
praktijk. Wegens de meerduidigheid van dat begrip kiezen we toch voor 'weldoen'; daarbij dient wel te worden
beseft dat de betekenis hiervan binnen onze benadering niet zonder meer dezelfde is als in een ethiek van
de vier (of vijf) zogenaamde f undamentele principes van
de medische ethiek, waarvan weldoen er 6en is.
11. Zie Hoogland et al 1995; zie ook Hubben JH, Roscam Abbing HDC, red. Gezondheidsrecht in perspectief. Utrecht: De Tljdstroom, 1993, p. 65-72.
12. Voor een verdere uitwerking hiervan zie: Hoogland
etal 1995, hoofdstuk 4.3.2.

landse Vereniging voor Seksuologie benoemdejury. Namen noemen kan bij hem:
drJ.C.R Moors, tel. 073 - 521 34 56/fax
073-5220171.
En om de wetenschappelijke beoefening van de homeopathie en/of de natuurgeneeswijze te bevorderen is erde Louise
van Eeghen Prijs. Die wordt met name
toegekend voor onderzoek naar de effecten van de genoemde geneeswijzen of
naarde mogelijkheden om die geneeswijzen toe te passen, een onderzoek of verhandeling over de wijze waarop homeopathischegeneesmiddelenhun werk doen
dan wel een onderzoek naar het verband
tussen diagnostiek en geneesmethode.
Coordinator van de prijscommissie is mw
E.K. Lugard, Voortsweg 360, 7523 CN
Enschede. •

Blessureherstelkaarten
Het NOCNSF en Consument en Veiligheid hebben de blessureherstelkaart
'Lage rugklachten als gevolg van een Slblokkade' uitgebracht, de vijfde in een rij
die began met de kaarten 'Enkelverstuiking',
'Achillespeesontsteking/Zweepslag', 'Chronischeschouderpeesblessure'
en 'Chronische liesblessure'. Metbehulp
van de kaarten kunnen arisen aan geblesseerde sportbeoefenaars uitleggen welke oefeningen zij het best thuis kunnen
doen en hoe ze die moeten uitvoeren. Een
beschrijving van deze huiswerkoefeningen en een oefenschema zitten in een
scheurblok annex instructievel voor de
behandelaar.
Een volledig pakket van vijf blessureherstelkaarten met bijbehorende scheurblokken is voor f 15,- verkrijgbaar bij het
NOC*NSF sector Sport en Gezondheid,
Postbus 302, 6800AHArnhem, tel. 0264834 709.'
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Ethische voorwaarden voor
beheersmaatregelen in de gezondheidszorg
2: De arts in het gezondheidszorgstelsel

Johan J. Polder, Henk Jochemsen en
Jan Hoogland
Na de formulering van een normatieve analyse van de medische praktijk
in het voorgaande artikel, wordt in
deze bijdrage nagegaan wat dit
beteitent voor het gezondheidszorgsteisel.

Gezondheidszorgstelsels
J ^ J T E T GEZONDHEIDSZORG^ ~ w stelselvormthetorganisatoriJ L J L sche kader waarbinnen de
zorgverlening plaatsvindt. Hetzorgstelsel
legt gezagsverhoudingen en verantwoordelijkheden vast van personen en organen die betrokken zijn bij de zorgverlening
en het geeft regels voor liun onderlinge relaties. Op deze manier lieeft liet zorgstelsel een coordinerende f unctie in de onderlinge afstemming van de verschillende individuele en collectieve activiteiten
van partijen in het zorgveld. Hierin kunnen
vijf categorieen partijen worden onderscheiden: 1. patienten, 2. zorgverleners,
3. zorginstellingen, 4. fabrikanten van apparatuuren middelen en 5. verzekeraars.
Als zesde zou de overheid kunnen worden genoemd, maar die staat veelal buiten het feitelijke 'speelveld' en geeft vanuit deze positie regels over hoe het spel
moet worden gespeeldJ
In onze structuuranalyse noemden we de
medische praktijk: een normatieve professionele praktijk. Dit houdt in dat een adequate praktijkuitoefening de simultane
realisering vereist van de diverse nornfien
waarin het kwalificerend ethisch principe
van weldoen de realisering reguleert van
de andere niet-typische normen die voor
de medische praktijk gelden. In deze visie dient het zorgstelsel, dat het organisatorische kader vormt voor de zorgverlening, dienstbaar te zijn aan de simultane realisatie van diverse normen in de
medische praktijk. Ook deze realisering
dient te worden gereguleerd door het principe 'weldoen'.
Wat betekent dit voor het gezondheidsM C NR 48

zorgsysteem? Om dit nate gaan, beschrij- We constateerden reeds dat elk van de
ven we kort drie ideaaltypische gezond- ideaaltypische zorgstelsels een of twee
heidszorgstelsels (zie schema 1 op de kenmerkende doelen nastreeft. In de tervolgende bladzijde).^
minologie van onze analyse van de meDe feitelijk bestaande gezondheidszorg- dische praktijk kunnen we zeggen dat iestelsels in de verschillende landen kun- der stelsel 6en of twee verschillende tynen worden beschouwd als combinaties pen van constitutleve regels benadrukt.
van bepaalde karakteristieken van deze Deze regels definieren de adequate uitdrie ideaaltypen. Ook de algemeen voor- oef ening of, met andere woorden: de kwakomende beheersproblemen in de ge- liteitsmaatstaven voor handelingen binzondheidszorg kunnen worden gerela- nen de medische praktijk. In de context
teerd aan de beheersproblemen van de van een gezondheidszorgstelsel kunnen
drie ideaaltypische stelsels. Het funda- deze constitutleve regels dan ook worden
mentele verschil tussen de drie stelsels beschouwd als kwaliteitsaspecten. Elk
bestaat uit het doel dat men met het stel- van de theoretische stelsels benadrukt
sel nastreeft, naasthetgemeenschappe- dan een speclfiek kwaliteitscomplex:
lijke doel van een optimale medische zorg. 1. Het gildesysteem benadrukt een opIn het stelsel van 'guild-free choice' is dit timale kwaliteit van het primaire proces
extra doel - men kan ook zeggen de spe- (vooral de arts-patientverhouding) waarcifieke waarde die men wil realiseren in twee componenten kunnen worden onnaast goede zorg - het handhaven van een derscheiden: de medisch-professionele
optimale vertrouwensrelatie tussen arts competentie van de arts (het wetenschapen patient. In een planmatig zorgstelsel is pelijk-technische kwaliteitsaspect) en een
dit een rechtvaardige verdeling van mid- goede relatie gebaseerd op wederzijds
delen overdebevolking, en voor een sys- vertrouwen tussen arts en patient (het
teem van geregelde concurrentie is dat de sociale kwaliteitsaspect).
doelmatigeallocatievan (medische) mid2. Het stelsel van gereguleerde concurdelen. De verschillende doelen worden
rentie geeft prioriteit aan doelmatigheid^
nagestreefd in onderscheiden institutio(het economische aspect van de kwaliteit
nele kaders, die worden gekarakteriseerd
van de medische zorg), hoewel dit niet imdoor de criteria in de eerste kolom van
pliceert dat evenredige aandacht wordt
schema 1. De belangrijkste verschillen
geschonken aan de vier complementaire
tussen de drie ideaaltypen houden verdimensies die in de economische literaband met het belangrijkste niveau waartuur binnen doelmatigheid worden onderop de verdeling van bevoegdheden
scheiden."
plaatsvindt, namelijk het macro-, het
3.
Het kwaliteitscomplex dat vooropmeso- of het microniveau, en de wijze
in planmatige zorgstelsels is de toestaat
waarop coordinatie binnen het stelsel
gankelijkheid
en een rechtvaardige verplaatsvindt. De drie mogelijkheden van
coordinatie zijn: door opdrachten via hie- deling van gezondheidszorgvoorzieningen (het juridische kwaliteitsaspect met
rarchischelijnen,doorzelfreguleringdoor
verdelende
rechtvaardigheid als centrade medische professie en andere groele
norm).
pen, of via de markt met behulp van prijzen en contracten. Het gildesysteem Elk van deze stelsels heeft ook zijn typivormt de basis van de gezondheidszorg- sche beheersproblemen (zie de onderste
stelsels in bijvoorbeeld Nederland, Quits- rij in schema 1).
land, Frankrijk, Spanjeen Italie. Een vorm In het planmatig zorgstelsel kan de kwalivan een planmatig zorgstelsel wordt ge- teit lijdenonderdecentralebesluitvorming
vonden in het Verenigd Koninkrijk, Cana- en het gebruik van bureaucratische conda en Scandinavie, terwiji in de Verenig- trole. In de praktijk kan de situatie nog
de Staten, evenals in sommige Oost-Eu- verslechteren indien de geplande caparopese landen een systeem van 'managed citeit onder het behoefteniveau wordt gecompetition' meer en meer in zwang komt. houden. In dat geval kan een private hogere klasse gezondheidszorgsectorH
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Schema 1. Drieideaaltypischezorgstelsels.

doelstelling

verdeling van
bevoegdheden

planmatige
gezondheidszorg
optimale medische zorg
en een rechtvaardige
verdeling over de
bevolking
macroniveau
(centraal)

eigendomsrechten collectief

informatie

verticaal via plannen
en opdrachten

coordinatie
motivatie

budgetmeclianisme
reclitvaardigheid

belangrijkste
l<waliteitsverlies
beheersproblemen ondoelmatigheid

ontstaan, die sterk in tegenspraal< is met
liet doe! van een rechtvaardige verdeling
van voorzieningen. In het gildesysteem
kunnen de kosten op een ongecontroleerde wijze toenemen, zodat de gezondheidszorg te duur wordt. Daarnaast kunnen in de praktijk van dit stelsel, wanneer
de medische professie minder homogeen
is dan zij theoretisch moet zijn, grote behandelverschillen optreden. De gereguleerde concurrentie ten slotte heeft geen
basis voor solidariteit, noch voor een vertrouwensrelatie tussen arts en patient.
Bovendien is het systeem ontvankelijk
voor een opwaartse druk op de kosten,
zoals de ervaring in de Verenigde Staten
leert.
We zien dat de zwakke punten van elk van
deze stelsels veelal een favoriet kwaliteitsaspect vormt in een van de andere
stelsels. Het principe van de simultane
realisering van normen betekent in dit
verband dat in het 'ideale' gezondheidszorgstelsel tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de drie kwaliteitscomplexen.
Aanpassingen van bestaande zorgstelsels dienen derhalve te worden beoordeeld op de consequenties voor deze drie
kwaliteitscomplexen. Ditbetreftzowel kleine aanpassingen, als grondige stelselherzieningen. Stelselaanpassingen hebben betrekking op kleine veranderingen
die in een bestaand stelsel dat op een van
de ideaaltypische stelsels is gebaseerd
slechts bepaalde elementen van andere
ideaaltypische stelsels introduceren.
Deze kleine aanpassingen, die toch een
aanzienlijk effect kunnen hebben, worden
gerealiseerddoorzogenoemdebeheersinstrumenten. Fundamentele stelselher-
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gildesysteem
optimale medische zorg
methandhavingvande
vertrouw/ensrelatie
tussen arts en patient
mesoniveau
(groepsverband)
(codex ethicus,
medische standaarden)
particulier
(contracteerplicht,
verrichtingensysteem)
asymmetrisch verdeeld

behandelvrijheid
beroepsethiek
ethos
onbeheersbare groei
grote behandelverschillen

geregelde
concurrentie
optimale medische zorg
en een doelmatige aan
wending van middelen
microniveau
(decentraal)

particulier
(contractrelaties met
contracteervrijheid)
prijsmechanisme en
publicatle door
marktmeester
marktenmarktmeester
winst
gebrekaansolidariteit
schade aan verlrouwensrelatie

zieningen hebben in onze terminologie
betrekking op een integrale overgang van
alle systeemkenmerken van een ideaaltype naar een ander ideaaltype stelsel. De
introductie van gereguleerde concurrentie ('managed competition') kan in dit verband worden gezien als een fundamentele stelselherziening.
Beheersinstrumenten
Er is een verscheidenheid aan beheersinstrumenten die in zorgstelsels kunnen
worden ingezet. Schema 2 (biz. 1559)
geeft hiervan een schematische typologie.
We kunnen viertypen beheersinstrumenten en drie werkingsniveaus onderscheiden. Deze drie werkingsniveaus zijn complementair vanaf het macroniveau naar
lagere niveaus. Dit betekent dat in een
planmatig stelsel de beheersinstrumenten
worden gebruiktop alle niveaus, vooral het
instrument van opdrachten. In een gildestelsel zijn instrumenten op het meso- en
microniveau complementair. Een aanpassing in een dergelijk stelsel kan de introductie zijn van een macrobudget voor de
gezondheidszorg, zolang de professie
een bepalende invloed behoudt op de allocatie van dit budget. Een andere stelselaanpassing betreft de introductie van een
nieuw honoreringssysteem met handhaving van andere stelselkarakteristieken,
zonder dat de vrijheid van de arts van
voorschrijven, verwijzen en behandelen
wordt aangetast. Overeenkomstig het
principe van de simultane realisering van
normen kan men concluderen dat het
meest adequate zorgstelsel bestaat uit
een nauw afgestemde combinatie van
beheersinstrumenten op de drie werkings-
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niveaus. De keuze van specifieke beheersinstrumenten echter is van aanzienlijk belang, omdatdeze instrumenten niet
alleen bepaalde problemen in een bepaald stelsel be'invloeden, maar ook de
medische praktijk. Om te kunnen vaststellen of die effecten ethisch verantwoord zijn, is een evaluatie van een bepaald instrument wenselijk, voordat het
wordt toegepast. Onze analyse van de
medische praktijk biedt ons criteria om de
onderscheiden beheersinstrumenten te
toetsen.
Toetsing
Het algemene principe, geformuleerd in
paragraaf 3.3 van de voorafgaande bijdrage, biedt het eerstecriterium voor een
dergelijke toetsing van beheersinstrumenten. Dit criterium luidt:
1. Respecteert het beheersinstrument
de eigen verantwoordelijkheden en de
daarbij behorende behandelingsruimte
van betrokken partijen, in het bijzonder
van de arts?
Het overzicht van de drie ideaaltypische
zorgstelsels geeft de kwaliteitscomplexen aan die worden benadrukt in elk
van de stelsels evenals de beheersproblemen die ieder heeft. Deze sterke en
zwakke punten van elk van de stelsels
geven een aanknopingspunt voor de f ormulering van criteria voor de ethische
toetsing van beheersinstrumenten. Dit
leidt tot de volgende criteria:
2. Wat is het effect van het beheersinstrument op de medisch-wetenschappelijkeentechnische kwaliteitvan medische zorg en op de vertrouwensrelatie
tussen arts en patient?
3. Wat is het effect van het beheersinstrument op de doelmatigheld en het
uitgavenniveau van het zorgstelsel?
4. Wat is het effect van het beheersinstrument op de toegankelijkheid en de
beschikbaarheid van zorgvoorzieningen?
Met behulp van deze criteria hebben we
in ons onderzoek een stelselherziening
getoetst, namelijk die van de introductie
van gereguleerde concurrentie en de beheersinstrumenten: protocollering, budgettering en honoreringssysteem. Om
deze criteria te kunnen toepassen zijn we
in de literatuur nagegaan weike effecten
deze instrumenten hebben op de praktijkuitoefening en de behandelingsvrijheid
van de artsen. Een beschrijving van onze
bevindingen en van de toetsing van de
instrumenten gaat het bestek van dit overzichtsartikel te boven. Wij noemen
slechts enkele algemene conclusies:
1. De introductie van marktwerking (gereguleerde concurrentie) in de curatieve
gezondheidszorg lijkt ons ongewenst. 3
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Schema 2. Een typologie van beheersinstrumenten naar werkwijze en werkingsniveau.
beheersinstrument

macroniveau
gezondheidszorg

mesoniveau
sectoren & specialismen

microniveau
arisen & Instellingen

sluiting van een
open einde

macrobudgetvoor
de gezondheidszorg

budgetteringvan:
- sectoren
- specialismen

budgettering van:
• artsen
- Instellingen

sturing via
opdrachten

planning van de
totalezorgbelioefte
stratificering

planning van:
• sectoren
• specialismen
'managed care'

planning van:
- artsen
- instellingen

(honoreringssysteem
• professie
- specialismen)
overleg tussen en
binnen specialismen
toetsing

honoreringssysteem:
- artsen
• instellingen
protocollering
intercollegiale

sturing via
priki^eis
professionele
zelfreguiering

De professionele autonomiedreigt daardoor op ethisch niet te rechtvaardigen
wijze te worden ingeperkt. De informatieachterstand van de patient belemmert
diens vrije keus uit het aanbod en de
transactiekosten van zakelijke, aanvullende regelingen zullen hoog zijn. Een zekere marktwerking In de care-sector, met
name op het terrein van de zorg aan huis
endeverzorgingshuizenjijktonswelmogelijk.=
2. Artsen hebben een behandelingsvrijheid met het oog op hun taak om primair de belangen van de patient te dienen. Deze vrijheid behelst een belangrijk
principe. Daarom verdient professionele zelfreguiering het te worden gerespecteerd en aangemoedigd, bijvoorbeeld in
de vorm van peer review, protocollen,
consensusbijeenkomsten en dergeiijke.
Wij klezen dan ook voor het gildesysteem
als basis voor een zorgstelsel. Deze professionele vrijheid en zelfreguiering vereisen echter we! dat de professie zich
toetsbaar opstelt en de kwaliteit van de
professionele zorg bewaakt. Het profes-

sionele karakter van de medische praktijk impliceert tevens dat medische handelingen een medische indicatie vereisen. Dit is ook een belangrijk principe in
de context van kostenbeheersing in de
gezondheidszorg.
3. Budgettering is een effectief en, zolang de budgetten zijn gebaseerd op medische behoeften, ethisch teverantwoorden beheersinstrument. Teneinde een onwenselijke beperking van professionele
vrijheid te vermijden, lijkt het zinnig de medische professie een substantiele verantwoordelijkheid te geven voorde besteding
van de budgetten.
4. Het verrichtingentarief als honoreringsstelsel voor medisch specialisten
heeft verscheidene nadelen. Wij staan
een soort van 'case-payment'-stelsel
voor, voorzover het probleem van de prijsstelling van de 'cases' (patienten met een
bepaalde diagnose) op bevredigende wijze kan worden opgelost. Voor sommige
specialismen zou dit stelsel kunnen worden gecombineerd met een basisinkomen uit dienstverband.

AUTO-EMBLEEM

DIT TWEEZIJDIG te gebruiken artsen-autoembleem heeft tot doel 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
KNMG-leden gratis verkrijgbaar bij de
afdeling Verenigingszaken en Pubiic
Relations, Postbus20051,3502 LB/
Lomanlaan 103, 3526 XD Utrecht,
telefoon: 030-2823911.
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Besluit
De medicalisering en de kostengroei van
de gezondheidszorg hebben ook te maken met een overheersend ethos in onze
samenleving,namelijkeenoverwaardering van gezondheid (vaak gemterpreteerd
als welbevinden) en van gezondheidszorg, en met een verlles van mogelijkheden tot zingeving en integratie van ziekte, handicaps en lijden in het leven. Als
onze samenleving er niet in slaagt de verwachtingen van de gezondheidszorg met
betrekking tot een gelukkig en gezond
leven te verminderen, zai een opwaartse
druk op de kosten van de gezondheidszorg blijven bestaan. Dit kan dan een geforceerde kostenbeheersing oproepen die
ernstige sociale problemen zai meebrengen.^«
Dit en het voorafgaande artikel geven de hoofdiijn van
een studie die door het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS,
projectnummer 91-88. Die studie heeft in eerste instantie geleid tot de publicatie van het rapport van J. IHoogland, J.J. Poider, S. Strijbos en H. Jochemsen: 'Professioneel beheerst - professioneie autononnie van de arts
in relatie tot instrumenten voor beheersing van l<osten
en l<waiiteit van de gezondheidszorg' (rapport van het
Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut no. 12, Ede 1995).

ZORGSTELSEL
KOSTENBEHEERSING
ETIEK

drsJ.J. Polder,
wetenschappelijk onderzoeker, Instituut
Maatschappelijke Gezondheidszorg,
Erasmusuniversiteit, Rotterdam
drhi. Jochemsen,
directeur Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut,
Centrum voor Medische Ethiek te Ede
drJ. Hoogland,
wetenschappelijk onderzoeker, Faculteit der
Wijsbegeerte, Vrije Universiteit, Amsterdam
Noten
1. In deze classificatie behoren pubiieke gezondheidszorginstellingen tot categorie 3.
2. Schema 2 is gebaseerd op iiteratuur over de karakteristieken van economische systemen; zie bijvoorbeeid Gregory PR, Stewart RC. Comparative economic
systems. Boston: Houghton Mifflin Co., 1995.
3. Naast doelmatigheidsargumenten spelen idealen
van vrijheid hier een rol; vgl. R.E. Moffif. Personal freedom and responsibility. The ethical foundations of a
market-based reform. Journal of Medicine and Philosophy 1994; 19: 471-81.
4. Deze vier dimensies zijn: technische doelmatigheid
(kosteneffectlviteit van de levering van een dienst aan
een bepaalde persoon), allocatieve doelmatigheid{doelmatigheld van allocatie - de verdeling van de diensten
en voorzieningen over personen en behoeften - van een
dienst of voorziening aan een persoon of aan een behoefte; 'mainstream economies'), dynamische efficientle (via innovatie ontstaan effectiever of doelmatiger
behandelingen; 'evolutionary economies') en transactiedoeimaligheid (doelmatigheid met betrekking tot de
kosten van implementatie van het zorgstelsel als organisatorische vorm; 'new institutional economies').
5. Daarbij dient voor deze voorzieningen geen concurrentie te bestaan op de verzekeringsmarkt.
6. De pogingen van werkgevers om werkenden met
voorrang te laten behandelen, zou hiervan een symptoom kunnen zijn.
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Het verpleeghuis als expertisecentrum
voor chronisch-geriatrische zorg
Visiesopgeriatrie
Ton J. E. M. Bakker en Janwillem Das
Het verpleeghuis zai zich moeten
ontwikkelen tot een regionaal expertisecentrum op het gebied van de
chronisch- geriatrische zorg. Zo'n
centrum weri<t nauw samen met de
Itiinisch-geriatrische afdeiing van het
aigemeen en het psychiatrisch
ziei<enhuis en de afdeiing Ouderenzorg van het Riagg. Het huidige
regeringsbeieid, waarin het verpleeghuis zich tot een last resort' dient te
ontwil(l<eien, staat haalcs op deze
visie.
Y
7^00RJAAR1995werdinMedisch
• / Contact een discussie gevoerd over
wde relatie tussen de verpleeghuisarts
en de geriater, of - wat algemener gesteld - over de diverse werkvelden binnen
de geriatrie.
In de geriatrie functioneren vertegenwoordigers van drie specialismen: de klinisch
geriatensvierkzaam in lietaigemeen (en
psychiatrisch) ziel<enhuis; de sociaalgeriatervjeM meestal vanuit het Riagg en
hoofdzakelijk in de thuissituatie; en de
we/p/eefifhu/sarts, die vanuit het verpleeghuis opereert, f unctioneert in het verpleeghuis, de verzorgingshuizen en in bescheidenmateookthuis.
De verpleeghuisarts Hoek hield in zijn bijdrage aan deze discussie een pleidooi om
de verpleeghuisarts in het vervolg 'aigemeen geriater' te noemen.' De verpleeghuisarts werkt immers steeds meer buiten de deur van de eigen organisatie en
vervult een algemeen-geriatrische functie. Bovendien wordt er volgens Hoek op
deze wijze recht gedaan aan de verwantschap die de hiervoor genoemde drie specialisaties hebben.
Om de samenhang tussen de drie werkvelden te bevorderen, pleitten in hetzelfde nummer van Medisch Contact de sociaal-geriaters Robben en Verburg voor
eengemeenschappelijkopleidingstraject
en geriatrische circuitvorming.^
De klinisch geriater Jellesma-Eggenkamp
kiest voor de vorming van aparte netwerken binnen de geriatrie;' netwerken waar1560

binnen de diverse specialisaties zich verder kunnen ontwikkelen.
Uit de discussie in Medisch Contact over
geriatrie blijkt dat de auteurs het op een
aantal punten in ieder geval eens zijn. In
de geriatrie gaat het altijd om complexe
en meervoudigeproblematiekd\e om een
multidisciplinaire aanpa/cvraagt. De geriatrie heeft niet alleen oog voor de ziekte van
patienten, maar ook (en vooral) voor de
daarbij behorende stoornissen, de sociale context, het mogelijkfunctieverlies van
patienten en voor hun mogelijkheden. In
de geriatrie is de som immers meer dan
de onderliggende delen. Het afstemmen
en het bevorderen van samenhang tussen de diverse specialismen is noodzakelijk. De gekozen opiossingen worden
gezocht in netwerkvorming en een gemeenschappelijkopleidingstraject.
Te weinig aandacht wordt besteed aan de
ontwikkelingsmogelijkhedenvan de organisaties van waaruit de geriatrie werkzaam
is. Immers, geriatrie is per definitie een
multidisciplinaire activiteit die het best
gedijt in een sterke organisatorlsche setting. Deorganisatorische setting waarbinnen geriatrie wordt beoefend, zaI in de
discussie meer aandacht moeten krijgen.
In onze visie is de acute geriatrie het domein van het aigemeen en psychiatrisch
ziekenhuis en de daar werkzame klinisch
geriater en het multidisciplinairteam. De
chronische geriatrie is het werkterrein van
het verpleeghuis en de aldaar werkzame
verpleeghuisarts en het multidisciplinair
team. Binnen de chronische geriatrie is
overigens te venwachten dat een nadere
subspeciallsatie zaI plaatsvinden in somato- en psychogeriatrie. Op het transmurale speelveld komen de klinisch geriater en de verpleeghuisarts de sociaalgeriatertegen.
Het verpleeghuis zaI zich verder kunnen
ontwikkelen tot een expertisecentrum op
het terrein van de chronische geriatrie."
De 'last resort'-functie voor het verpleeghuis, die de overheid als belangrijkste
functie ziet, geeft weinig mogelijkheden
voor een dergelijke ontwikkeling en zaI op
de lange termijn een verkeerde investering blijken te zijn. Het 'last resort'-denken
lijkt ook meer in de oude echelonJAARGANG 51 / 29 NOVEMBER 1996

neringsgedachte te passen dan in het
nieuwe van overheidswege gepropageerde transmural denken.
Positie chronische geriatrie
De vergrijzing van onze samenleving lijkt
(voor een deel) het paradoxale succes van
de acute geneeskunde te zijn. Mede dankzij de venworvenheden van de medische
wetenschap leven mensen tegenwoordig
langer en worden derhalve ouder dan
vroeger. Ouder worden betekent ook een
grotere kans op het ontstaan en hebben
van chronische ziekten.
In de acute geneeskunde heeft de technologie een hoge vlucht genomen. Niet
zozeer de vraag of lets technisch mogelijk is, maar meer de vraag of wij daar als
samenleving de benodigde f inanciele middelen voor overhebben, lijkt bepalend te
zijn. De wachtlijsten voor sommige operaties, zoals voor de cardiochlrurgie, zijn
daar een schrijnend voorbeeld van.
In de acute geneeskunde staat behandelen voorop, verplegen en verzorgen liggen
in het verlengde daarvan.
In de chronische zorg staat het verzorgen
en verplegen centraal; behandelen is
meer en meer op de achtergrond geraakt.
Hoek stelt terecht dat chronische zorg niet
zozeer is gericht op genezen, maar meer
op het nemen van een complex aan maatregelen die gericht zijn op functieverbetering en het bevorderen van het welbevinden van de patient.
Sipsma onderscheidt in zijn gerodynamisch model een drietal domeinen van
geriatrische behandeling, die ieder hun
eigen deskundigheid en daarop toegesneden organisatorlsche voorwaarden kennen.5 Domeinen die in elkaars verlengde
liggen en die elkaar aanvullen, maar die
elkaarookdeelsoverlappen. Kortdurende
restabilisatiegeriatrie is het gebied van de
klinisch geriater in het ziekenhuis. De interventies hebben tot doel verstoringen tot
stilstand te brengen en in principe te streven naar het oorspronkelijk evenwicht.
Langdurige restabilisatie en readaptiegeriatrie is het domein van de verpleeghuisarts. De interventies hebben tot doel
een zo hoog mogelijk niveau van nieuw
evenwichtte bereiken. Daarnaast richt 3
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de interventie zich op een adequate aanpassing aan de omgeving.
De derde vorm die Sipsma onderscheidt,
is de stabilisatiegeriatrie. Deze is gericht
op liet liandhaven van nieuw bereil<t evenwicht en het voorl<omen van nieuwe storingen. Al naar gelang de situationele setting is dit het domein van de verpleegliuisarts of de sociaal-geriater.
Bal<l<er heeft met de Dynamische Systeem Analyse (DSA) een methode ontwikkeld om de clironisclie problematiek van
psychogeriatrisclie patienten gedifferentieerd en in samenliang te begrijpen.^
Vanuit de DSA is liet orientatiepunt voor
behandeling en gerichte interventie liet
instandhouden c.q. herstellen van het

op het terrein van interventie en (vroegtijdige) behandeling van chronisch zieke
ouderen verder ontwikkelen en op peil
houden.
Een aantal verpleeghuizen zou zich dienen te ontwikkelen tot een regionaal expertisecentrum voor chronisch-geriatrische zorg. Dit centrum richt zich op het
terugdringen van onnodige chroniciteit bij
somato- en psychogeriatrische patienten.
Het regionale expertisecentrum onderscheidt zich niet alleen door op kwalitatief hoogwaardige manier en op effect
toetsbare zorg te leveren, maar is tevens
actief op terreinen als onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding. Kortom, het
levert een belangrijke bijdrage aan pro-

Het regionaal expertisecentrum richt zich op
het terugdringen van onnodige chroniciteit
hij somato- en psychogeriatrischepatienten
vermogen van ouderen tot autonomie en
habituatie.yAt/tonom/ebetekent in ditverband: het vermogen tot zelfstandigblijven
functioneren van ouderen. Onder habifuaf/ewordtverstaan:deoptimalebalans
tussen het individu en de omgeving, ofwel:
passen in je omgeving of die omgeving
passend maken.
De DSA-methode is erop gericht vanuit
meer dimensies en op doelmatige wijze
naar chronische problematiek van ouderen te blijven kijken. Op basis daarvan is
het mogelijk gericht te intervenieren. Interventie die zich richt op het stabiliseren,
het verminderen of het herstellen van onnodige chronische ziekten en hun gevolgen. De methode maakt het mogelijk om
vroegtijdig, fijnmazig en specifiek naar
chronische problematiek van ouderen te
kijken. Waar ze ook verblijven.
Dit betekent een andere manier van kijken naar ouderen. Uitgangspunt is het
beginsel van geestelijke en lichamelijke
gezonde ouderdom. Alles wat afdoet aan
gezond ouder worden, is een gerichte
aanpak waard.
Wat de benaderingen van Sipsma en Bakker gemeen hebben, is dat ze uitgaan van
een hoopvol en meer dynamisch perspectief. Ouderen blijven het waard om in te
blijven investeren. Ook tot op hoge leeftijd blijft groei en ontwikkeling mogelijk. We
hebben geleerd om gedifferentieerd naar
kinderen en volwassenen te kijken. Waarom zouden we dit vermogen verliezen als
het om de ouderen gaat?
Regionaal expertisecentrum
Van verpleeghuizen nieuwe stiji mag worden verwacht dat ze hun kennis en kunde
MC
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fessionalisering van de chronische zorg
voor ouderen binnen de regio. Voor huisartsen en thuiszorginstellingen vervult het
expertisecentrum een consultatiefunctie.
Naast de langdurige verblijfsfuncties
(longstay) voor patienten met een hoogcomplexe geriatrische problematiek vervult het centrum onder meer functies op
het terrein van klinische en poliklinische
reactivering voor somato- maar 66k voor
psychogeriatrische patienten. Tevens is
het centrum actief op het terrein van f unctioneel herstel (recovery) na een ziekenhuisopname. Het centrum heeft standaard
een aantal van deze multidimensionale
interventieproducten in zijn pakket. Niet
ieder verpleeghuis zai voor de expertisefunctie kiezen. In die zin zullen de beide
typen verpleeghuizen elkaargoedkunnen
aanvullen.
De missie van het expertisecentrum richt
zich op het terugdringen van aard en omvang van chronische problematiek bij ouderen en is gericht op het behoud, herstel
en instandhouden van (hernieuwd) bereikt
evenwicht.
Een dergelijke gerichte aanpak betekent
dat verpleeghuizen de beschikking hebben over het instrumentarium waarmee
behandelen en intervenieren mogelijk
wordt. Een analytisch model van waaruit
gelijktijdig en vanuit diverse gezichtspunten wordt geanalyseerd. Deze benadering
maakt het mogelijk niet alleen deverschillende dimensies te identificeren, maar
tevens hun aandeel in het ontstaan van
geriatrische aandoeningen te benoemen.
Een scherpe diagnose, die de basis vormt
voor doelgerichte interventies. Vroege
diagnostiek plaatst het expertisecentrum
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ook aan het begin van het zorgcontinuiim
voor chronisch-geriatrische zorg.
Naar ons oordeel dienen interventies te
worden getoetst op het effect dat ze beogen. Meetpunten zijn zaken als het verhogen van de levensvenwachting, het verminderen van chronische problematiek en
het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Paradoxaal genoeg is het beleid van het
centrum erop gericht langdurige opname
in het centrum zelf te voorkomen. Dit door
vroegtijdig te intervenieren bij complicaties die het zelfstandig functioneren van
patienten bedreigen. Waar noodzakelijk
heeft het centrum een langdurige verblijfsfunctie voor hoog-complexe problematiek. Binnen de regio veronderstelt dit
de aanwezigheid van een scala aan (aangepaste) woonvoorzieningen en een
hechte samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders in het kader van de
ontslagmogelijkheden.
De chronische zorg voor ouderen met
complexe aandoeningen vraagt om een
duidelijke bundeling van expertise en faciliteiten in de regio. Het verpleeghuis zal
daar gezien zijn potenties een sleutelrol
in moeten vervullen.
De acute geriatrie is het werkterrein van
de ziekenhuizen. Het expertisecentrum
werkt nauw samen met de klinisch-geriatrische afdelingen van algemene en
psychiatrische ziekenhuizen en met het
Riagg.
Maar sporen deze gedachten met hoe de
overheid de functie van verpleeghuizen
ziet?
Overheidsbeleid
De overheid heeft een weinig hoopvolle
en beperkt ontwikkelingsgerichte visie op
de rol van de verpleeghuizen en creeert
onbewust een weinig vruchtbare bodem
voor de verdere ontwikkeling van de chronische geriatrie.^
Toegegeven, de overheid ziet zich geconfronteerd met een fors probleem. Ouderen met al dan niet ernstige geestelijke of
lichamelijke gezondheidsproblematiek
verblijven momenteel voor een belangrijk
deel in het verzorgingshuis of in het verpleeghuis. Echter, in toenemende mate
verblijven ouderen met complexe aandoeningen noodgedwongen ookthuis.
Door de forse toename van het aantal
ouderen en de ven/vachting dat de chronische en complexe problematiek in omvang zal toenemen, staat de overheid voor
de zware opgave om binnen de financiele
kaders de ouderenzorg te moderniseren.
'Moderniseren' betekent in deze optiek dat
de ouderenzorg dusdanig vorm dient te
worden gegeven dat mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. Door de patientenstromen te verleggen naar de
lichtste zorgvorm zullen de verpleeghui- "^
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zen in de toekomst de functie van eindstation ofwel 'last resort' krijgen. De
verzorgingshuizen zullen - om in deze
termen te blijven - de functie van tussenstation krijgen. In financleel - en mogelijk
in de toekomst zelfs wettelijk - opzicht
verdwijnt het onderscheid tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het
onderscheid zai niettemin nog wel tot uiting komen in de omvang en de zwaarte
van de te leveren zorg en de patienten die
in deze voorzieningen worden opgenomen.
Het verpleeghuis als 'last resort' zaI zich
in het eindplaatje alleen nog maar bezighouden met 24-uurs zorg behoevende
somatisch zieken, gedragsgestoorde psychogeriatrische patienten, zware psychogeriatrische patienten met complexe
en intensieve zorgvragen en revalidatiepatienten. Verzorgingshuizen richten zich
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In andere situatles is er meer nodig en
mogelijk. In deze gevallen kan door gerichte interventie het ontstaan van onnodige
chroniclteit bij ouderen worden voorkomen. Eveneens kan door vroegtijdige behandeling het verergeren van chronische
problematiek worden bestreden.
Psychische en lichamelijke problemen
worden nietzondermeervoorkomen, opgelost of In balans gehouden door een
goede en aangepaste woonomgeving en
voldoende privacy.
Vroegtijdige behandeling c.q. interventie
levert voor de betrokken patient mogelijk
immateriele ofwel gezondheidswinst op
en voor de betrokken financier op termijn
materieel voordeel.
Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende ontwikkelingen:
De opnameduur en de behandeling van
patienten in hetziekenhuis worden steeds
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overheid op korte termijn een extra investering vraagt, zaI het resultaat op termijn
gezondheidswinst opieveren. Maar het zaI
vooral een bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van het bestaan
van een groeiende groep zeer kwetsbare
ouderen. •
PSYCHOGERIATRIE

drs Ton J. E. M. Bakker,
psychogeriater, lid van de Raad van Bestuur,
Stichting Verpleeghulzen Nieuwe Watenweg
Noord

drs Janwillem Das,
directielid, Stichting Verpleeghulzen Nieuwe
Waterweg Noord.
Deze Stichting exploiteert een tweetal
verpleeghulzen en samen met een aantal
andere partners een tweetal zorgcenlra
waarzowel verzorglngshulszorg als
verpleeghulszorg mogelijk Is.

De ontwikkeling van het verpleeghuis
tot een regionaalexpertisecentrum
draagt bij aan de verhoging van
de kwaliteit van het bestaan
van eengroeiendegroep zeerkwetsbare ouderen
in het eindplaatje op ouderen die de regie
over hunlevendreigenteverliezen, maar
nog niet in het 'last resort'-verpleeghuis
thuishoren. Alle andere ouderen wonen
thuis of in een beschermde woonvorm.
Ironisch genoeg is de thuiszorg in afnemende mate aanwezig, want enerzijds
wordt de huidige traditionele thuiszorg financleel gekort en gedeeltelijk afgebouwd, terwiji er geen sprake is van een
reeel alternatief. Alle commerciele initiatieven ten spijt.
Aan de andere kant is er sprake van een
'afgrendeling'van deintramurale voorzieningen door middel van wachtlijsten. Ook
het Riagg beschikt over beperkte budgettaire mogelijkheden. Op termijn ontstaat
hierdoor het risico van zelfverwaarlozing
van ouderen, met het risico van een uiteindelijke stijging van de kosten.

korter. Met name voor een grote groep
kwetsbare ouderen betekent dit dat er
tegenwoordig onvoldoende gelegenheid
is voor functioneel herstel na een acute
ingreep in het ziekenhuis.Nogal wat ouderen raken verward tijdens een ziekenhuisopname; de schattingen in de literatuur lopen uiteen van 20% tot 60%. Functioneel herstel zou bijvoorbeeld kunnen
plaatsvinden door een tijdelijke opname
in het verpleeghuis en het aanbieden van
een gericht interventieprogramma. Alhoewel dit op korte termijn mogelijk geld kost,
levert dit op de langere termijn gezondheidswinst op voor de patient en stelt het
een langdurige opname in het verzorgingshuis of het verpleeghuis uit.
Het beperken van functieverlies is ook van
belang voor psychogeriatrische patienten
die thans thuis verblijven en/of op een
wachtlijst staan voor opname in het verpleeghuis of verzorglngshuis.Gedurende
Expertisecentrum en/of last
de 'wachttijd' kan er weinig aandacht worresort?
Opiossingen voor chronische (psycho)ge- den besteed aan interventies met als doel
riatrische problematiek worden door de het beperken van functieverlies en/of geoverheid met name gezocht in opiossin- richt op functieherstel.
gen die op de korte termijn relatief goed- Dit impliceert een breder en meer transkoop zijn. Voor een deel zijn deze moge- muraal functiepakket voor het verpleeglijkheden uitstekend en zekertoereikend. huis dan alleen maar de 'last resort'- funcHierbij gaat het om opiossingen in de vorm tie.
van levensbestendige woningen, in- en De ontwikkeling van het verpleeghuis tot
aanleunwoningen, alarmering, tafeltje een regionaal expertisecentrum zou hier
dekje en door de 'markt' bediend in de wat een belangrijke bijdrage kunnen leveren
luxere varianten, zoals de residences voor aan het volwassen worden van de chroouderen.
nisch-geriatrisch zorg. Hoewel dit van de
1562
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De (on)mogelijkheden tot bezuinigen
voor medisch specialisten
Autonome imperatieven in het zorgproces
A.A.Vafi
Kostenbesparing in de gezondheidszorg kan niet zonder de inzet van de
medisch speciaiisten. Doordat de
(on)mogeiijl(heden van de medisch
specialist om het zorgproces te
beinvloeden onjuist zijn ingeschat,
hebben de hieraan verbonden
(straf)maatregeien in plaats van tot
de gewenste bezuinigingen geleld tot
een vergaande demotivatie van de
beroepsgroep.
' N HOEVERRE zijn de medisch specialisten verantwoordelijl< te stellen
/
voor de f inanciele problemen in onze
gezondheidszorg? Door de overheid gedoodverfd als de veroorzakers van de stijgende kosten en hoegenaamd niet bereid
tot verminderen van hun productie 'ten bate
van hun eigen portemonnee', zijn de medisch specialisten geconfronteerd met
'strafkortingen' op hun behandeltarieven.
De kosten van medisch-specialistische
hulp maken slechts een f ractie (circa 4,5%)
uit van de totale kosten van de gezondheidszorg en zijn ten opzichte van de zorgvraag niet gestegen in tegenstelling tot de
administratieve, beleids-en beheerskosten
weike op elk niveau schier oncontroleerbare vormen hebben aangenomen. Enigszins gechargeerd zou men kunnen stellen
dat al sinds jaren de 'handen' aan het ziekbed steeds meer zijn vervangen door casual geklede middelmanagers ('A4-lopers').
Voor de politiek zijn de medisch specialisten wat hun maatschappelijk imago betreft
een dankbare prooi. Het gaat dan om verhalen over exorbitante salarissen, het zich
verrijken 'over de rug van de patient', bovenmodale welstand en ongepast luxe excessen. Dit, afgeschilderd tegen het solidariteitsbeginsel en een onbetaalbare gezondheidszorg, maakt de medisch specialist maatschappelijk gezien de perfecte
zondebok, die in het kader van de bezuinigingen dient te worden 'aangepakt en (voor
straf) gekort'.
De ervaring van de afgelopen jaren is dat
de medisch specialisten niet worden beschouwd als volwaardig gesprekspartner
MC
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en voortdurend worden gepasseerd bij
planontwikkeling en beslultvorming. Ze
worden gezien als arrogante spelbrekers
in de pogingen van de overheid de kosten
in de gezondheidszorg te beteugelen.
Onervaren in deze zaken en te eigenzinnig om dit te erkennen, hebben de immer
verdeelde medisch specialisten zich door
middel van het Vijfpartijenakkoord laten
opzadelen met de consequenties van de
hun toegerekende volume-overschrijdingen, lets waarvoor zij zich als beroepsgroep
verantwoordelijk voelen, evenwel waarop
zij in de praktijk slechts zeer beperkt invloed
hebben. Op naieve wijze hebben zij zelf het
zwaard van Damocles boven zich opgehangen.
Met 'Biesheuvel' wordt de medisch-specialistische z/e/alsoverbodigzijnde,geweerd
uit het medische geintegreerde bedrijf,
hetgeen getuigt van miskenning van niet
alleen de medisch specialist als persoon,
alsook - en dat is veel ernstiger - van het
zorgproces dat zich rond hem afspeelt, in
feite de medische motor van het bedrijf.
Ongenuanceerd wordt het belang van de
medisch specialist direct geassocieerd met
eigenbelang en dus als ongepast en overbodig bestempeld, zonder dat men zich
realiseert dat andere autonome belangen
die niet gebonden zijn aan de persoon, een
essentiele rol spelen in zijn functioneren.
Professionele autonomie
Wat kunnen wij nu wel en wat niet, in hoeverre zijn wij als medici echt 'heer en meester' in het zorgproces en in hoeverre zijn
wij ondergeschikt aan niet door ons zelf te
beinvloeden 'imperatieven'?
In tegenstelling tot wat sommige collegae
graag zelf geloven (het 'heer en meester'gevoel uit vervlogen tijden) kunnen wij
slechts in zeer beperkte mate het product
van ons professioneel autonoom functioneren zelf bepalen. De autonomie schuilt
niet zozeer in onszelf als wel in de (autonome) condities die ons dagelijks medisch
handelen beinvloeden. Het niet kunnen
relativeren van de eigen positie in dit samenspel van factoren en actoren leidt niet
alleen tot een ongenuanceerde en arrogante opstelling, maar maakt bovendien uitermate kwetsbaar, bijvoorbeeld in het politieke krachtenveld.
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Professionele autonomie wordt dan ervaren en uitgedragen als maatschappelijke
autonomie ook buiten de professie, zoals
in onderhandelingen met andere partijen
in de gezondheidszorg. Deze zelfoverschatting in niet-medische vaardigheden
in combinatie met de permanente verdeeldheid van onze beroepsgroep heeft ons
gebracht waar we nu zijn. Het einde van
de neergang lijkt nog niet in zicht, tenzij het
ons op korte termijn zou gelukken de gelederen te sluiten en met (vooral niet-medische!) professionele ondersteuning van
kaliber onze doelstellingen en sanctiemogelijkheden duidelijk te maken. Alleen
dan zou er sprake zijn van een geduchte
(medische) machtsfactor waar wel rekening mee wordt gehouden.
Imperatieven in
Icaart gebracht
Alleen het in kaart brengen van de imperatieven die ten grondslag liggen aan onze
professionele autonomie geeft een realistisch beeld van (de beperkingen van) ons
medisch functioneren zowel voor onze eigen beroepsgroep als ook voor de andere
partijen in de gezondheidszorg. Factoren
die wij niet kunnen beinvloeden, kunnen
ons door de overheid niet worden aangerekend, zeker niet als deze factoren wel
door de overheid zelf kunnen worden beinvloed, maar worden nagelatendoorgebrek
aan politieke moed om ook minder populaire maatregelen te treffen. De figuur
brengt het samenspel van de vier autonome imperatieven en hun beinvloeding van
het zorgproces in beeld.
De medisch specialist wordt in zijn spreekkamer geconfronteerd met een groeiende
zorgvraag, opgestuwd door onze huidige
informatiemaatschappij (televisie, CDROM, Internet). De goed ge'informeerde
mondige client ziet zich verzekerd van juridische ruggesteun (WGBO) en een uitgebreide verzekering voor optimale 'state
of the art'-zorg.
In combinatie met de behandelplicht van
de arts leidt deze situatie voor hem tot een
zorgimperatief, waaraan hij zich niet kan
onttrekken. De keuze van de arts met betrekking tot het diagnostisch en therapeutisch assortiment zai vervolgens worden
bepaald door de medische indicatiestel- C
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onder het motto 'ik
Figuur. Het samenspel van de vier autonome imperatieven en hun invloed e/seenCT-scan'.
op het zorgproces.
Zorgimperatief I

Technologisch
imperatief

ling en zijn beroepseed (het professioneei
imperatief}, en hetterplaatse voorhanden
zijn van technologieen (liet technologisch
imperatief) in de eerste plaats in zijn eigen
ziekenliuis, maar ool< landelijl< binnen het
bereik van de (landelijkopererende) ziektekostenverzekeraar. De autonome interactle tussen deze imperatieven heeft een
sterk kostengenererend 'turbo'-effect op
het zorgproces. De aanwezigheid van de
technologie bepaalt het gebruik.
He\ juridisch imperatief mei indirecte aangrijpingspunten op zowel de zorgvraag als
op het medisch handelen waarborgt de
rechten van de patient (WGBO; behandelplicht) en het weerhoudt (via de dreiging
van de medische tuchtraad) de arts ervan
in zijn keuzestelling niet-medische argumenten te betrekken, zoals het onthouden
van zorg uit budgettaire of morele overwegingen.
Debovengenoemde vier imperatieven zijn
de pijiers van de professionele autonomie
en bepalen autonoom (niet willekeurig beinvloedbaar) het leeuwendeel van het kostengenererend handelen van de medicus
practicus.
De door politici en beleidsmakers veronderstelde wilsbekwaamheid van de arts
met betrekking tot het kunnen controleren
(lees: overschrijden) van het zorgvolume
is bij de overheid de basis voor het denken
in termen van 'strafkortingen' om omv/'/tot
bezuinigen te bestrijden. In het krachtenveld van de imperatieven is de onwil tot
bezuinigen niet aan de orde, hooguit als het
de beperkte speelruimte betreft waarin de
arts zijn honorarium zou kunnen opvijzelen door middel van onnodige verrichtingen. Maar waar blijft in dat geval de huidige (verplicht) goed gemformeerde patient?
ZaI deze zich tegenwoordig nog onnodige
verrichtingen laten aanleunen of zou het
misschien juist omgekeerd kunnen zijn
1564

Aangrijpingspunten
Waarliggennu binJuridisch
nen de professioimperatief
nele autonomie de
echteaangrijpingsProfessioneei
punten tot bezuiniimperatief
gen en binnen
medisch tuchtrechl
wiens bereik bevinden deze zich? Enkele suggesties gemaximale zorg
richt op het indamoptimale zorg
men van de imperatieven:
- Het professionele imperatief is bijvoorbeeld te omzeilen door toe te
staandatbepaalde
diagnostische en therapeutische handelingen door niet-artsen worden verricht om
hiermee tuchtaansprakelijkheid te voorkomen. Er kan worden gewerkt met een lageretariefstelling. Eventuelegevolgenmet
betrekking tot de BIG-wetgeving moeten
worden onderzocht.
Een andere optie zou zijn de medisch specialist de mogelijkheid te bieden de verantwoordelijkheid van zijn (niet-)medisch handelen te delegeren naar de medisch directeurvanhetziekenhuisofzorgverzekeraar
om op deze wijze door budgettaire argumenten in zijn handelwijze op te nemen te
kunnen bezuinigen.
- Met betrekking tot het juridisch imperatief zouden wijzigingen in het tucht-, civielen strafrecht optimale in plaats van maximale behandelingen mogelijkmoeten maken zonder juridische vervolging wegens
het niet inzetten van alle voorhanden zijnde middelen. Het recht van de patient
(WGBO) zou overeenkomstig moeten worden aangepast. De medische handelwijze
zou moeten worden gebaseerd op alom
geaccepteerde landelijke protocollen.
- Om dedrukvan hettechnologisch imperatief te kunnen indammen, zouden bepaalde kostbare technologieen uit Nederland
moeten worden geweerd, evenals bepaalde kostengenererende voorzieningen (bijvoorbeeld MRI en ICU) uit de kleinere ziekenhuizen. Dit dient een politieke keuze te
zijn en niet lets 'wat de dokters zelf maar
moeten bepalen'. Wat er niet is kan (volgens het professioneei imperatief) ook niet
worden gebruikt. Het alternatief is dan doorverwijzen, hetgeen voor de patient veelal
drempelverhogend werkt bij de noodzakelijke zorg.
- Om het zorgimperatief te verminderen
zou de behandelplicht anders moeten worden geformuleerd. Naast deze kostenbesparende maatregelen richting de impeJAARGANG 5 1 / 2 9 NOVEMBER 1 9 9 6
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ratieven zou ook de zorgvraag moeten
worden ingedamd, bijvoorbeeld door een
attitudeverandering van het publiek, voorlichtingscampagnes, drempelverhoging,
etc.
Conclusie
Kostenbesparing in de gezondheidszorg
kan niet zonder de inzet van de medisch
specialisten.Hetonjuistinschattenvande
(on)mogelijkheden van de medisch specialist om het zorgproces te bemvloeden en
het hieraan verbinden van 'stratmaatregelen' hebben reeds geleid tot een vergaande demotivatie. Doorgaan op deze
weg zaI niet resulteren in de gewenste
bezuinigingen, wel in een totale demotivatie
van de beroepsgroep, met op termijn een
desastreus effect op het functioneren van
de Nederlandse gezondheidszorg.
Ten slotte: een metafoor
Op dit moment is het overheidsbeleid ten
aanzien van de medisch specialisten te
vergelijken met het terugdringen van het
autogebruik door middel van het opieggen
van strafkortingen op het salaris van de
pompbedienden - in dienst van de pompstationketen 'Hippocrates en vrouwe Justitia' - indien dezen meer dan 20 liter verstrekken per auto per maand. Dit ondanks
een steeds grotere vraag bij de clientele.
De tankstations betrekken hun benzine via
de tussenhandel (Jopie Hospitaal met zijn
verouderde oliekar) van de oliemaatschappij 'Technologies Unlimited'. De pompbediende zelf wordt door de overheid in diskredietgebrachtdoorvalselijktesuggereren dat hij meer benzine in een tank gooit
dan mogelijk is, en dan de spaarzegels van
de klanten achterhoudt om zelf wat bij te
verdienen.
ledereen zou dit een onzinnige aanpak vinden, omdat de kern van het probleem niet
wordt aangepakt: de automobilist denkt
zonder problemen benzine te kunnen tanken (hij is zelfs van mening dat hij recht
heeft op een voile tank) in een land waar
benzine volop aanwezig is of kan worden
ingevoerd. Maar het is de pompbediende
die volgens de overheid te veel benzine
heeftverstrekt(zijnwerkgever'Hippocrates
en vrouwe Justitia' vindt dit natuurlijk een
goede zaak, evenals de oliemaatschappij
'Technologies Unlimited'). Methetdreigement zijn salaris voor straf te korten moet
hij er dus maar voor zorgen dat dit niet
gebeurt. Wie zaI er dan nog een gemotiveerde pompbediende vinden met enig
respect voor het overheidsbeleid? •
MEDISCH
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Kwaliteitsbeleid medisch specialisten (17)

Kwaliteitshevordering in de inwendige
geneeskunde
D. Overbosch en L.H. van Hulsteijn
Om de week biedt Medisch Contact
ruimte aan de wetenschappelijke
vereniging van een medisch specialisme om te verhaien over het kwaliteitsbeleid dat binnen dat specialisme wordt gevoerd. Deze week is het
woord aan de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV).
A LS EEN VAN de centrale specia^M
lismen binnen de geneeskunde
-^ ^
houdt de interne geneesl<unde
zicii al jaren bezig met de l<wal iteit van liaar
beroepsuitoefenlng. De l<waliteit van de
internist wordt nlet alleen bepaald door zijn
of liaar mediscli-technisch handelen
('skills'), maar eveneens door zijn of haar
attitude en ten slotte ook door de organisatie van de praktijkvoering.'
Het blijktbuitengewoonmoeilijkte zijn de
klinische competentie van artsen te meten.^''Toch is het ook in de interne geneeskunde mogelijk een deugdelijke toetsing
van het functioneren van de internist te
formuleren.

doende mate deelgenomen aan door de
wetenschappelijk vereniging van het betreffende specialisme goedgekeurde geaccrediteerde bij- respectievelijk nascholingsactiviteiten.
c. De specialist heeft deelgenomen aan
het visitatieprogramma van de wetenschappelijke vereniging.
De Commissie Kwaliteit van de NIV heeft
vooralsnog voornamelijk verder inhoud
gegeven aan de twee belangrijkste pijiers
van de herregistratie van medisch specialisten: visitatie en nascholing.
Visitatie
Het is een voorrecht van internisten om
met collegae over de praktijkvoering te
spreken en het is daarnaast hun plicht
deze praktijkvoering toetsbaar uit te voeren.' Visitaties zijn een middel om aan
beide voorwaarden: informatie en toetsing, tevoldoen. Sedert 1991 voertde NIV
visitaties uit in niet-opleidingsklinieken;
deze hebben geleid tot inzicht in het functioneren van perifeer werkende internistenmaatschappen. Naar aanleiding van
de visitatie kon een 'gouden standaard'
worden geformuleerd met kwaliteitsnormen; deze werden vastgelegd in het rap-

Sedert 1994 functioneert binnen de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) de Commissie
Kwaliteit. Zoals bekend heeft
het Centraal College voor de ErStatistiek
kenning en Registratie van Medische Specialisten in zijn verAdviezen
gadering van 12 februari 1996
besloten dat de inschrijving van
Rapportage
een medisch specialist in het register van erkende medische
Kwaliteitsnormen
specialisten wordt verlengd indien is voldaan aan de volgen! Visitatieformulier
de vereisten: ^^
a. Dewerkzaamhedenvande
—
specialist zijn in overeenstemming met de criteria die inhoud
geven aan het begrip 'regelmatige uitvoering van het specia—
lisme', zoals die voor elk van de
erkende medische speclalismen zijn gedefinieerd en neergelegd in een uitvoeringsregeling van de SRC.
b. De specialist heeft in vol-

A/ii/
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port 'Kwaliteitsnormen praktijkvoering inwendige geneeskunde', dat werd bekrachtigd door de ledenvergadering der
NIV.
Ten behoeve van het visitatieproject is een
'Visitatiereglement voor internistenpraktijken' opgesteld. Vooralsnog vindt de visitatie in afwachting van het wettelijke kader op vrijwillige basis plaats; echter, gelet op het besluit van het Centraal College zullen visitaties in de nabije toekomst
hun vrijblijvende karakter verliezen. Hoewel thans, zoals vermeld, het visitatieproject uitsluitend niet-opleidingsklinieken
omvat, zullen in de toekomst alle internistenpraktijken worden gevisiteerd: het
betreft immers een van de pijiers van de
herregistratie van alle internisten!
Visitatieforum
Binnen de NIV is een 'Forum' verantwoordelijk voor de beoordeling van de kwaliteit van deinternistischezorgverlening.De
leden van dit Forum worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de
ledenvergadering van de NIV. Het Forum
rapporteert ten minste jaarlijks over zijn
werkzaamheden aan het bestuur. Het
draagtzorgvoorde uitvoering en de handhaving van het overeengekomen
visitatieprogramma en de visitatieprocedure, stelt uit zijn midden
ad hoc visitatiecommissies samen die de praktijken visiteren,
en stelt de definitieve versie vast
van de visitatierapporten van de
ad hoc visitatiecommissies.
De visitatiecommissies bestaan
uit ten minste twee internisten,
waaraan een secretaris wordt
toegevoegd. Deze laatste taak
wordt thans vervuld vanuit het
CBO.
Visitatieformulier en
versiaglegging
De visitatiecommissie ad hoc
heeft tijdens de visitatie een bespreking met de internisten aan
de hand van de visitatievragenlijst; deze lijst is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de

Lsv.

a
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Overzicht. Indeling van het vragenformulierzoals het wordt gehanteerd bij de visitaties der interne maatschappen en de kwaliteitsnormen gerangschikt in de voigorde van de iioofdstul<l<en van
het vragenformulier.
LSV-standaard
visitatieformulier
1.

NIV 'gouden standaard'
kwaliteitsnormen

ALGEMEEN

Ziekenhuis/lnternisten/Stal
2.

MAATSCHAP/SAMENWERKINGSVERBAND

Contract, waarneming, chef de clinique.agnio's, tiaio's,
co-assistenten

Jaarverslag
Beleidsplan, vergaderdagen
Refereeravonden
3.

Voidoet het jaarverslag aan LSV-normen?
Refereeravonden zijn wenselijk lokaai/regionaal

VRAGEN PER SPECIALIST

Functie in stal of wetenscfiappelijke vereniging
Vragen betreffende nascfioling

4.

is de kennis van de totale inwendige
geneeskunde in huis of te verkrijgen?
Zijn scopieen mogeiijk?

Bij- en nascholing ais gezamenlijk opgesteld
beleid.
Tenminste 2 weken (= 20 halve dagen/60 uur)

INTRAMURAAL OVERLEG

Hoe zijn de contacten met de andere
specialismen?

Er meet ruimte voor overleg aanwezig zijn

Weike besprekingen zijn er met andere
speciaiismen en stafbestuur?
WeIke stafcommissies zijn er?

Er moeten structurele besprekingen zijn
Conferentieruimte

5.

OVERLEGSTRUCTUREN

WeIke overlegstructuren zijn er?

Rapport, weekendoverdrachten, bespreking
probieempatienten, rontgen, chirurgische
overdracht, oncoiogie, PA/necrologie

Verpieging (worden de afspraken vastgelegd?)
Huisartsen, fysiottierapeuten, dietisten etc.
Directie
6.

M E D I S C H DOSSIER

Polikliniek, kiiniek, dagbehandeiing
Wievultde status in?
Wieschrijftdeontsiagbrief?

WeIke soort dossier wordt gebruikt; fioe is de
toegankelijkheid?
Centraal medisch archief?
7.

Centraal medisch arcliief, kiinisch/poliklinisch
beschikbaarheid 24 uur
Professionele bibliothecaris
VoorkeurvoorCDROM

DiAGNOSTISCHE FACILITEITEN

Lab, nucleaire geneeskunde, rontgen
9.

BerichtaandehuisartsbinnenUdagen
Voorlopigontslagbericht
Contact over siecht nieuws/overlijden nog dezelfde dag
Polibrief na stellen diagnose

BiBLIOTHEEK

Wie betaait? Is er een bibliothecaris?
Tijdschriften, boeken, CD ROH/1
8.

Status voigensde norm

Rontgen: ruimte voor gezameniijke
bespreking van de gemaakte foto's

AFDELING

Adherentie
Opnames/overiedenpatienten/obducties
Arts-assistenten
Voorlichting
Interne kiiniek
Visites/status, brieven
Opnames, consulten

Beleid
Bereikbaarbeid
Intensive Care
Interne polikliniek
Tijd voor nieuwe patienten, controls patient

Aantal patienten
Aantal uren polikliniek, aantai nieuwe
patienten
Paramedisch personeel, instructie
Verrichtingen, zoals endoscopieen etc.
Consulten op de polikliniek

Obducties (formulier), donorwerving

Dageiijkse visites met verpieging
Weekend probleemgevalien
Patienten bijeen op een daarvoor ingerichte afdeling
Schrifteiijke instructie verpieging
Onderzoekkamer met garantie privacy

Bereikbaarheid/waarneming

Nieuwe patient: 30 minuten
Controle patient: 10 minuten
Spreekkamer en tenminste een onderzoekkamer
Afspraaksysteem, maximaal wachttijd nieuwe
patienten 2 weken
Secretarieelpersoneel, adequate opieiding
Apparatuur, administratie etc.

NIetlnLSVformuller
Gespecialiseerde poliklinlsche faciliteiten.
zoals diabetes- en oncoiogie polikliniek
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De NIV droeg bij aan de samenstelling van
het formulier voor alle specialismen.^ De
specifiek op de interne praktijkvoering
slaande gegevens en vragen werden hierIn zo venwerkt dat toetsing aan de geformuleerde kwaliteitsnormen en uniforme
rapportage mogeiijk is.
De indeling van vragenformulier, rapportage en toelichting is zodanig dat er een
transparant geheel ontstaat. Ten slotte zai
naar aanleiding van deze rapportage statistiek mogeiijk zijn (overzicht). De aldus
verkregen gegevens geven een goed inzicht in de actuele situatie in de interne
praktijk in Nederland. Daarnaast kunnen
deze gegevens leiden tot eventuele herziening van de kwaliteitsnormen. In het
overzicht wordl uitleg gegeven van het
visitatieformulier met de kwaliteitsnormen.
In het visitatierapport wordt een algemene indruk gegeven en worden naast positieve punten zaken aangegeven die voor
verbetering vatbaar zijn. Een en ander
wordt alsvolgtgegradeerd:aanbeveling,
zwaarwegend advies en, bij ernstige tekortkomingen, hervisitatie binnen vijf jaar.
Per jaar worden circa twintig praktijken
gevisiteerd, hetgeen voor de individuele
maatschap zaI neerkomen op eenmaal
per vijf jaar. Nadrukkelijk zij vermeld dat
de visitaties het instrument vormen om
maatschappen ondersteuning te bieden
bij het optimaliseren van de kwaliteit van
internistische zorgi
Nascholing
In kwantitatieve zin is de nascholing door
de NIV gesteld op 60 uren per jaar. Voor
accreditering zijn door diverse wetenschappelijke verenigingen waarderingsmethodes ontwikkeld, bijvoorbeeld een
puntensysteem.^ Dit systeem zaI n/efdoor
de NIV worden toegepast. De Commissie
Kwaliteit wil ook 'het veld zelf een waardeoordeel laten uitspreken over nascholingsbijeenkomsten.Derhalveisdoormiddel van een eerste enquete aan iedere
internist gevraagd de in zijn of haar ogen
meest waardevolle congressen, cursussen en andere nascholingsactiviteiten te
vermelden, met een onderscheid tussen
algemeen internistisch georienteerde nascholing en nascholing op deelspeciallstische gebieden. Daarna is een consultatieronde gemaakt langs de opieiders
in de interne geneeskunde en de deeispecialistische wetenschappelijke verenigingen. Op basis van deze gegevens zaI
men tot samenstelling van een advieslijst
kunnen komen van nascholingsactiviteiten. Als minimaal 50% van de gevolgde
nascholing in deze selectie valt en de nog
resterende uren kunnen worden verantwoord en beargumenteerd, zaI er naar de
mening van de Commissie Kwaliteit zonder meer een positief advies over indi- 3
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viduele herregistratie kunnen volgen. Uiteraard heeft de lijst geen eeuwigheidswaarde; met regelmaat zai inventarisatie
en terugkoppeling worden herhaald om te
kunnen inspelen op vakinhoudelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen. Aanvragen tot accreditering van bijscholing ad
hoc zullen worden beoordeeld aan de
hand van door de wetenschappelijke raad
van de NIV in te stellen criteria.^""
De nascholingsactiviteiten zullen worden
vermeld in een gestandaardiseerd maatschapsjaarverslag. De opstelling van het
jaarverslag is voor eike maatschap verplicht en moet beschikbaar zijn tijdens de
visitatie.
De Commissie Kwaliteit heeft voorts aandacht besteed aan deeltijd, voorlichting en
communicatie; registratie van morbiditeit,

ningen in de interne kliniek. Starre protocollen en zelfs centraal verstrekte richtlijnen kunnen daarbij venwarrend en belemmerendwerken.'^Nadrukkelijk moet worden gesteld dat variabiliteit in de benadering van een probleem niet bij voorbaat
slecht is. Aan de andere kant vormt het
voeren van een inconsistent en onduidelijk beleid een gevaar. Derhalve kan een
richtlijn een goed hulpmiddel zijn om maatschappen op uniforme en verantwoorde
wijze afspraken te laten maken over de
aanpak van veel voorkomende problemen
in de kliniek, zoals de acute opvang van
patienten met bijvoorbeeld diabetische
keto-acidose, longembolie, tractus digestivusbloeding, sepsis, etc. Deze afspraken kunnen zo nodig interdisciplinair
en regionaal op elkaar worden afgestemd.

Investeren in informatica
zaldoordeNIV
nadrukkelijk worden gepropageerd
Voor de Commissie Kwaliteit van de NIV
zijn daarbij slechts bijsturende en regelgevende taken weggelegd. De voonwaarden waaraan een richtlijn moet voldoen,
Deeltijd, voorlichting en
kan uiteraard ive/centraal vyorden aangecommunicatie
Bij deeltijdarbeid dient primair naar de to- geven en beslist. Ook de wederzijdse afkale situatie te worden gekeken; de be- stemming van de richtlijnen zoals die vigelangrijkste voorwaarde hierbij zaI zijn het ren in eerste (de 'standaarden in de huiswaarborgen van de kwaliteit en de conti- artsgeneeskunde') en tweede lijn kan lonuTteit van de patientenzorg, zoals vast- kaal en regionaal plaatsvinden. Het begelegd in het rapport 'Kwaliteitsnormen stuur van de NIV is thans in gesprek met
praktijkvoering inwendige geneeskunde'. een vertegenwoordiging van het NederOverigens ontbreekt er nog een deugdelij- lands Huisartsen Genootschap (NHG) om
ke omschrijving van het begrip 'deeltijd'. een en ander te effectueren.
Dit begrip kan zowel de uitoefening van
een deel van de interne geneeskunde
Toekomstvisie
omvatten als een aandachtsgebied of een Een goed voorbeeld van een uitgebalansuperspecialisme, alsook de uitoefening ceerd kwaliteitsbeleid vormen de Integrate
van het vak gedurende een deel van de Kankercentra. Nederland isopgedeeld in
'normale' werkweek.
negen regie's, waarbij in iedere regio conMet betrekking tot de voorlichting neemt
de NIV deel aan de Stichting Voorlichting
Patienten (SVP). In eerste instantie vindt
inventarisatie plaats van voorlichtingsfolders met betrekking tot 'verrichtingen'.
mortaliteit en complicaties; en protocollaire geneeskunde.

Registratie van morbiditeit,
mortaliteit en complicaties
Ook van de morbiditeit, de mortaliteit en
de complicaties zaI de registratie decentraal moeten geschieden en worden neergelegd in het verplichte jaarverslag ter
inzage van de visitatiecommissie.
Protocollaire geneesliunde
De interne geneeskunde is een veelomvattend vak, dat bovendien voortdurend
in beweging is. Recente literatuur is dikwijls de leidraad bij de behandeling en diagnostiek van veel voorkomende aandoeMC NR 48
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sulententeams met regelmaat alle ziekenhuizen in de regio bezoeken en adviseren over diagnostiek en behandeling van
kankerpatienten. Dit is een goed functionerende infrastructuur, waarin vanwege
de problematiek altijd in ruime mate door
internisten wordt geparticipeerd.
In de toekomst kan worden overwogen
deze infrastructuur ook te benutten op
andere gebieden van de interne geneeskunde, zoals diabetenzorg, preventievan
hart- en vaatziekten, etc.
Voorts moet men bedenken dat kwaliteitsbeleid zonder adequate registratie van
patientengegevens een moeizaam te realiseren doe! is; investeren in informatica
zaI daarom nadrukkelijk door de NIV worden gepropageerd.
Als laatste zullen afspraken met de eerste lijn als onderdeel van integrate transmural zorg de kwaliteit van het medisch
handelen kunnen verbeteren. Naast een
krachtige impuls tot het benutten van moderne communicatiemiddelen (databanken, Internet, etc.), ligtdaar voor internisten de uitdaging van de 21 e eeuw.

Conclusie
De Nederlandsche Internisten Vereeniging heeft van oudsher prioriteit gegeven
aan de invulling van het begrip 'kwaliteit'
in de patientenzorg. Door middel van de
geschetste ontwikkelingen is voor de komende jaren een stevig fundament gelegd
om een en ander verder uit te bouwen. •
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Volksgezondheid en hiotechnologie
Een commentaar uit de landbouwwereld

Susanne Lijmbach
In 1995 mengde de medische wereld
zich in de discussie over biotechnologie bij dieren en wel met het
rapport 'Volksgezondheid en Biotechnologie', geschreven door een
aantal medisch onderzoelters. Het
argumentatieniveau in dit rapport
van de medici is niet overtuigend.
J ^
lOTECHNOLOGIE.endanhebm^Z ben we het nu alleen over transJL^^
genese, bij gewervelde dieren is
al enl<ele jaren onderwerp van publiel<
debat. Tot nu toe beperkte dit debat zicti
tot landbouwiiuisdieren, met de stier Herman als exponent. In november 1995
mengde ool< de medisciie wereld zich in
de discussie over biotechnologie bij dieren, en wel met het rapport 'Volksgezondheid en Biotechnologie', geschreven door
een aantal medisch onderzoekers afkomstig uit de Koninklijke Academie van Wetenschappen, de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Nederlandse Hartstichting.
Vanult mijn ervaringen met de discussie
over biotechnologie bij landbouwhuisdieren schrok ik van het argumentatieniveau in het rapport van de medici.
Wettelijke grenzen
aan biotechnologie bij dieren
De aanleiding voor het schrijven van dit
rapport was het voorstel aan de Tweede
Kamer van de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en VIsserij (LNV) voor de
invulling van 'de biotechnologieartikelen'
in de Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren (GWWvD).
In deze artikeien wordt voor alle biotechnologische handelingen met - gewervelde - dieren een toetsing door een landelijke, ethische commissie verplicht gesteld.
De GWWvD betreft dus niet alleen landbouwhuisdieren, maar ook (proef)dieren
die voor andere dan landbouwkundige
doeleinden worden gebruikt.
In dezelfde artikeien wordt ook gesproken
over nader aan te wijzen biotechnologische handelingen met dieren die van
1568

deze toetsing zullen worden vrijgesteld.
Daarover gaat ook het rapport 'Volksgezondheid en Biotechnologie', waarin de
betreffende medici pleiten voor een vrijstelling van het toetsen door de betreffende commissie van het biotechnologisch
humaan medisch onderzoek.
Voilcsgezondheid en
bioteclinoiogie
In het rapport worden vier categorieen
humaan medisch onderzoek onderscheiden waarin gebruik wordt gemaakt van
transgene (kleine) zoogdieren:
1. biotechnologie bij muizen of ratten ten
behoeve van de ontwikkeling van therapieen voor bekende, genetisch bepaalde
ziekten;
2. onderzoek naar het biologlsch mechanisme van genetisch bepaalde ziekten;
3. onderzoek naar genen waarvan
de - ziekmakende - functie (nog) niet bekend is, bijvoorbeeld het 'Humane Genome Analysis'-project;
4. onderzoek naar het gebruik van transgene dieren voor de productie van therapeutische lichaamsstoffen, bijvoorbeeld
naar een verhoogde lactoferine-productie
door de vrouwelijke nakomelingen van de
stier Herman.
In het rapport wordt voorgesteld de eerste drie categorieen biotechnologische,
medische experimenten vrij te stellen van
de door de GWWvD vereiste toetsing.
Deargumentenhiervoorzijndeaanvaardbaarheid van het ongerief voor de - transgene - proefdieren en het grote maatschappelijke belang van de volksgezondheid.
Wat betreft het ongerief voor dieren, wordt
in het rapport gesteld dat de eventueie
aantasting van de gezondheid en het welzijn van de dieren aanvaardbaar is, omdat deze niet groter is dan wanneer gebruik wordt gemaakt van speciaal daarvoor gefokte proefdieren en omdat de
betreffende ziektes ook bij dieren in het
wild voorkomen.
Dit argument kan wat mij betreft niet door
de beugel. Noch onze behandeling van
dieren in het verleden, die juist vaak ten
koste ging van hun gezondheid en welzijn,
noch het felt dat ook in de vrije natuur dieren ziekzijn (en sterven), kan onze huidiJAARGANG 5 1 / 2 9 NOVEMBER 1 9 9 6

ge behandeling van dieren rechtvaardigen. De vraag die we ons nu, in tegenstelling tot enkele decennia geleden, stellen,
is of het ongerief voor de dieren wel opweegt tegen het gerief voor demensendat
ertegenover staat.
Echter, het meest geschokt was ik door
hettweede argument, namelijkdatvan het
maatschappelijk belang van de biotechnologische medische experimenten. Volgens het rapport staat dit maatschappelijk belang buiten kijf, gezien het felt dat
voor 60% van de Nederlanders hun gezondheid de hoogste prioriteit heeft en
gezien de enorme stijging van de uitgaven voor volksgezondheid de laatste decennia.
Ervaringen uit liet
iandbouwdebat
Deze argumentatie voor het maatschappelijk belang van humaan medisch onderzoek zou in bijvoorbeeld de Dier Experimenten Commissie (DEC), die alle dierproeven aan de Landbouw Universiteit
moet toetsen, als onvoldoende naar de
onderzoekers worden teruggestuurd.Vervang "bevordering van de gezondheid en
verlichting van de ziektelast" in het rapport door "bevordering van de voedselvoorziening" en men ziet eigenlijk al meteen waarom. Ook het belang van een
goede voeding, en voor de meesten hoort
viees daarbij, staat voor de Nederlanders
buiten kijf. De uitgaven voor de vleesproductie zullen de laatste jaren dan ook
ongetwijfeid enorm zijn gestegen.
Ondanks dit onveranderd maatschappelijke belang van de dierlijke productie,
ontstond in de jaren tachtig binnen de
landbouwwereld het besef dat het verhogen hiervan niet ten koste mag gaan van
de gezondheid en het welzijn van de dieren.
Enige jaren later kwam daar de discussie
over biotechnologie bij dieren bij. In het
ethisch debat over biotechnologie bij dieren speelde, naast de gezondheid en het
welzijn van de dieren, ook het begrip 'jntrinsieke waarde van dieren'een rol.lkben
de eerste om toe te geven dat dit begrip
allesbehalve duidelijk is. Maar iedereen
die de af gelopen jaren de discussies over
onze behandeling van dieren een beetje
heeft gevolgd, weet dat de voorstan- 3
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ders hiermee het morele gevoel uiten dat
aan het ingrijpen in dieren en diersoorten
grenzen zouden moeten worden gesteld.
Wat betreft biotechnologie betekent het argument van de intrinsieke waarde van dieren in de praktijk dat men morele bezwaren heeft tegen het overschrijden van
soortgrenzen, wat bij transgenese het
geval is.
De discussie over morele grenzen aan het
technisch ingrijpen in dieren beperkte zich
niettot transgenese, maarbreiddezich uit
naar andere vormen van diertechnologie
die uitsiuitend gericht lijken te zljn op een
verhoging van de gebruikswaarde van
dieren.
In het rapport 'Volksgezondheid en biotechnologie' ontbreekt deze kwestie van
de intrinsieke waarde van dieren geheel,
ten/viji deze onder andere in debatten in
de Tweede Kamer over de stier Herman
en vorig jaar over de Wet op Dierproeven
(WoD) ruimschoots in de publiciteit is geweest.
Ongeveer tegeiijk met de discussie over

BIOTECHNOLOGIE

1. "Alle westerse samenlevingen stellen
dat het niet ethisch verantwoord is om niet
eerst een proefdiermodel te behandelen
voordat patienten worden behandeld voor
de genezing van erfelijke afwijkingen",
stellen de medici in hun rapport. Hiermee
lijkt het gebruik van transgene ratten en
muizen ten behoeve van de ontwikkeling
van gentherapieen ethisch gerechtvaardigd te zijn. Niemand wil toch een medische therapie ondergaan zonder dat deze
eerst op dieren is getest?
Nee, dat wil ik ook niet, maar toch is dit
niet de enige - ethische - vraag bij deze
categorie biotechnologisch medisch onderzoek. In medisch-ethische kringen
wordt ook gevraagd naar wat heet: de
ernst en de omvang van de ziekte, die het
ongerief voorde (transgene) proef dieren
al dan niet rechtvaardigen. Gechargeerd
gezegd: een zeer zeldzaam voorkomende en niet ernstige ziekte rechtvaardigt de
ontwikkeling van een (gen)therapie niet.
Een algemene vrijstelling vooraf voor medisch onderzoek met transgene dieren dat

In het rapport 'Volksgezondheiden biotechnologie'ontbreekt
de kwestie van de intrinsieke waarde van dieren geheel
biotechnologie met dieren ontstond ereen
debat over de toekomstige richting van de
landbouw en daarmee van de landbouwwetenschappen. Veel problemen die samenhangen met bijvoorbeeld de intensieve varkenshouderlj, zoals het mestprobleem, financiele en psychische problemen van de varkenshouders, de gezondheid en het welzijn van de varkens,
de import van varkensvoer uit derdewereldlanden waar een voedseltekort is,
waren redenen om zich te bezinnen op de
koers van de varkenshouderlj.
Voor het veeteeltkundig onderzoek is het
resultaat van al deze discussies dat niet
alleen onderzoek waarin gebruik wordt
gemaakt van transgene dieren, maar al
het veeteeltkundig onderzoek wordt beoordeeld op de vraag weike vorm van
veehouderij hieraan ten grondslag ligt.
Kortom, aan de Landbouw Universiteit
heeft het idee postgevat dat verhoging van
de plantaardige en dierlijke productie alleen een onvoldoende rechtvaardiging is
voor een onderzoek.
De geneeskunde op de snijtafel
Nu ben ik niet atkomstig uit de wereld van
de gezondheidszorg, maar als burger,
soms als patient en vooral als lid van de
Dier Experimenten Commissie heb ik wel
wat vragen bij de doeleinden van de drie
categorieen biotechnologisch, humaan
medisch-wetenschappelijk onderzoek,
die men volgens het rapport vrijgesteld wil
zien van toetsing:
M C NFi 48

is gericht op de ontwikkeling van een gentherapie, gaat voorbij aan een dergelijke
op de betreffende ziekte toegespitste beoordeling.
Wat betreft gentherapieen en dus het gebruik van transgene dieren, komen hier
nog de implicaties bij op het gebied van
diagnose en behandeling. Ik denk hierbij
bijvoorbeeld aan discussies over de diagnose dat iemand genetisch belast is met
(de gevoeligheid voor) een bepaalde ziekte nog voordat deze ziekte zich geopenbaard heeft. Wat betekent deze kennis
voor het leven van de betrokken persoon,
zeker als er geen gentherapie mogelijk is?
2. De tweede categorie: onderzoek naar
het biologisch mechanisme van genetisch
bepaalde ziekten, noem ik fundamenteel
toegepast onderzoek. Dit lijkt een contradictio in terminis, die bovendien in strijd is
met de gebruikelijke categorisering van
wetenschappelijkonderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt
normaliter vereenzelvigd met zuiver wetenschappelijkonderzoek, waarbij wetenschappelijke theorievorming het enige of
eerste doel is. Toegepast onderzoek is
daarentegen altijd gericht op de opiossing
van een praktisch probleem. Echter, juist
ten behoeve van de ontwikkeling van een
praktisch bruikbare technologie is het
vaak nodig lets meer afstand te nemen van
die praktijk en onderzoek te doen ter verkrijging van theoretisch inzicht in eigenschappen en processen die eventueel
kunnen worden bemvloed. Ook in de vee-
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teeltwetenschappen kom ik dergelijk onderzoek tegen, bijvoorbeeld onderzoek
naar het mechanisme van de regulatie van
de reproductiecyclus bij zeugen, dat nodig is om na te gaan of men tiberhaupt in
deze cyclus kan ingrijpen. Dit is toegepast
onderzoek, want het heeft een veeteeltkundige motivatie en doelstelling, maar is
(nog) niet gericht op de ontwikkeling van
een praktisch bruikbare technologie.
Daarom wordt bij dergelijk onderzoek 66k
de vraag gesteld naar de betekenis en de
gevolgen voor de varkenshouderlj. Ook
het onderzoek naar het biologisch mechanisme van genetisch bepaalde ziekten valt
wat mij betreft onder deze categorie. Al is
toepassing in de medische praktijk geen
direct doel van dergelijk onderzoek, toch
spelen daar mijns inziens dezelfde beoordelingsvragen betreffende de ernst en
de omvang van de ziekte en de implicaties voor de diagnose en behandeling.
3. De derde categorie onderzoek: naar
genen waarvan de - ziekmakende - f unctie (nog) niet bekend of onzeker is, valt wel
onder de noemer zuiver wetenschappelijkonderzoek. Het gaat hier, bijvoorbeeld
in de 'Humane Genome Analysis', om
onderzoek naar de functie van genen, dat
mogelijken/vijs op veel terreinen, waarvan
het medisch gebied er slechts een is, zou
kunnen worden toegepast. Dit is dus geen
medisch-wetenschappelijk onderzoek en
het behoort zoals ieder onderzoek conform de WoD en, indien gebruik wordt
gemaakt van transgene dieren, ook conform de GWWvD te worden getoetst.

Conclusie
Samengevat komt mijn commentaar op
het rapport 'Volksgezondheid en biotechnologie' er dus op neer dat voor het maatschappelijke belang van het gebruik van
transgene dieren in het humaan medisch
onderzoek geen overtuigende argumentatie wordt gegeven. In bijvoorbeeld de
landbouwwereld bestaat het landbouwkundig belang niet meer, maar wel meer
en minder gewenste landbouwkundige
belangen. Ik hoop dan ook dat de minister van LNV, die deze noten terecht kraakt
als het om het gebruik van transgene dieren in het landbouwkundig onderzoek
gaat, maar zeker ook de minister van
Volksgezondheid en de Tweede Kamer
hun verantwoordelijkheid voorde gezondheidszorgpolitiek in dit land op zich nemen. •
ONDERZOEK
BIOTECHNOLOGIE

drs ir Susanna Lijmbach,
vakgroepToegepaste Filosofie, Landbouw
Universiteit Wageningen
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Gegevensuitwisseling medisch specialist,
huisarts en verloskundige
' N BIJGAAND VONNIS heeft het
medisch tuchtcollege in een zaal<
/
tegen een verlosl<undige de maatregel van waarschuwing opgelegd. Deze
verlosl^undige had l<laagster begeleid bij
haar eerste zwangerschap, die eindigde
in de geboorte van een zoon die binnen
18 uur een ernstige icterus ontwil<kelde op
basis van anti-E- en anti-Kjell-sensibilisatie. Na ontslag stelde de behandelend
l<inderartsde huisarts van l<laagsterschriftelijl< van deze diagnose op de hoogte en
merkte daarbij op dat bij een volgende
zwangerschap een l<linische bevalling
ge'indiceerd was. Noch de kinderarts,
noch de huisarts informeerde de verloskundige hierover. De gynaecoloog had de
verloskundige wel een brief gestuurd,
maar daarin slechts melding gemaakt van
de wisseltransfusie bij de baby zonder
daarbij melding te maken van de oorzaak
van de hyperbilirubinemie en/of de implicaties voor een volgende zwangerschap.
Toen klaagster weer zwanger was, heeft
ven/veerster het dossier bestudeerd, maar
ze heeft zich niet gebogen over de oorza-

ken van de hyperbilirubinemie. Toen er
een dochter werd geboren, was deze al
in een dermate slechte toestand dat zij de
volgende dag in het ziekenhuis overleed.
Afgezien van het felt dat venweerster over
summiere informatie beschikte, neemt het
college haar kwalijk dat zij ten onrechte
had aangenomen dat er sprake was van
een A-0-antagonisme.
Omdat het college van oordeel is dat het
gesignaleerde gebrek aan communicatie
tussen huisarts en verloskundige geen
incident vormt, besteedt het bijzondere
aandacht aan het felt dat de huisarts van
klaagster de verloskundige niet heeft voorzien van voor een verantwoorde zorgverlening belangrijke gegevens. Dit is des
te meer van belang indien, zoals in dit
geval,allezwangerschappenenbevallingen als regel door de verloskundigen worden begeleid, complicaties in de eerste
twaalf weken uitgezonderd. Een onvoldoende gegevensverstrekking doet dan
in bijzondere mate afbreuk aan de poortwachtersf unctie van de huisarts, aldus het
college.

Uit het vonnis wordt niet duidelijk hoe de
gang van zaken is geweesttoen klaagster
opnieuw zwanger was en of ze door haar
huisarts naar de verloskundige was verwezen.Watwelduidelijkwordt, ishetontbreken van heldere afspraken omtrent de
gegevensverstrekking tussen betrokken
huisarts, kinderarts en gynaecoloog. Opmerkelijk is dat het college zich niet uitlaat over de berichtgeving door de betrokken medisch specialisten. Zou het ter
voorkoming van dit soort trieste gebeurtenissen uit kwaliteitsoogpunt niet wenselijk geweest zijn als de kinderarts een afschrift van zijn brief naar de verloskundige had gestuurd en de gynaecoloog een
uitgebreidere diagnose had vermeld?
Tot slot blijkt ook uit deze uitspraak dat de
wijze waarop een beroepsbeoefenaar
reageert op een incident, in het bijzonder
ook in de richting van zijn of haar omgeving, niet zonder betekenis is.
prof.drC. Spreeuwenberg
mrW.P.Rijksen

Uitspraak Medisch Tuchtcollege Zwolle d.d. 2 maart 1996
Het College voor Medisch Tuchtrecht in eerste aanleg, gevestigd te Zwolle, oordelend inzake de op 17 februari 1995 ingekomen klacht
van A en B, wonende te C, klagers, tegen D,
verloskundige, wonende te E, verweerster.
Gezien de stukken, waarvan met name het
klaagschrift, het verweerschrlft voorzien van
vier producties, de repliek en de dupliek, eveneens voorzien van een productie, alsmede de
ambtshalve op verzoek van de secretaris van
het college door de inspecteur voor de Gezondheidszorg voor Utrecht en Flevoland Ingezonden stukken.
Gelet op het verhandelde ter zitting van 2
maart 1996, waar klagers en venweerster in
persoon zijn verschenen, klagers bijgestaan
door mr F, advocaat te G, vera/eerster door
mevrouw mr H, advocaat te I.

M. De groepspraktijk bestaat uit drie verloskundigen.
In 1990/1991 had venweerster klaagster begeleid bij de zwangerschap van haar eerste
kind. Op 18 mei 1991 werd een zoon N geboren. N ontwikkelde echter binnen 18 uur na
de geboorte een ernstige geelzucht op basis
van een hyperbilirubinemie als gevolg van
bloedafbraak. Na een spoedopname van
klaagster en N In het 0-ziekenhuis te P bleek
er sprake te zijn van een bloedgroepantagonisme: klaagster had tijdens de zwangerschap antistoffen gevormd tegen de rodebloedcelantlgenen E en Kell.
Na een wisseltransfusie herstelde N zich echter goed. Klaagster en N werden tenslotte belden op 24 mei 1991 uit het ziekenhuis ontslagen.
Verweerster heeft klaagster en N op of omstreeks 24 mei 1991 bezocht. Tijdens dat beOverweegt:
zoek is de gang van zaken met betrekking tot
ten aanzien van de feiten:
Venweerster is sedert 1986 als verloskundi- de bevalling zelf besproken en niet zozeer het
ge werkzaam In onder meer de groepspraktijk feit dat N een wisseltransfusie had gekregen
van J te K en als zodanig in loondienst bij L te in het ziekenhuis.
1570
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De kinderarts stelde bij brief van 6 juni 1991
klaagsters huisarts op de hoogte in een uitvoerige en gedetailleerde brief, die zich bij de
stukken bevindt en waarvan de samenvatting
luidde: "Ernstige hyperbilirubinaemie op basis van anti-E en anti-Kjell sensibllisatle. Bij
een volgende zwangerschap Is hierbij een
klinische bevalling geindiceerd. Eenmaal wisseltransfusie met goed resultaat." Verweerster kende de inhoud van die brief niet. De
huisarts had haar daarover ook niet Ingelicht.
In K worden alle zwangerschappen en bevallingen door de verloskundigen begeleid, tenzij in de eerste 12 weken complicaties optreden; die worden door de huisarts gezien. Wel
had ven/veerster een brief ontvangen van de
gynaecologen die klaagster hadden behandeld, gedateerd 27 mei 1991. In die brief werd
ook melding gemaakt van de wisseltransfusie
van de baby N, overigens zonder dat werd ingegaan op de oorzaak van de hyperbilirubinemie.
In 1993 bleek klaagster opnieuw zwanger. Via
dezelfde verloskundigenpraktijk zou de ge 3
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boorte van het tweede kind van klaagster worden begeleid. De intake gebeurde opnieuw
door vera/eerster. Verweerster lieeft klaagsters dossier bestudeerd. Klaagster heeftverweerster er nog zelf op gewezen dat na de
geboorte van N een wisseltransfusie had
plaatsgevonden, iietgeen verweerster heeft
vermeld in de verloskundigenstatus. Verweerster heeft echter niet verder doorgevraagd
naar de precieze reden van de wisseltransfusie of informatie ingewonnen bij de huisarts
en/of gynaecoloog en/of kinderarts die destijds bij de wisseltransfusie betrokken waren.
Op 18 maart 1994 werd een dochter Q geboren. Q verkeerde meteen na de geboorte in
een zeer slechte lichamelijke toestand. Zij
werd met spoed overgebracht naar het OZiekenhuis te P en daarna naar het R te S,
omdat een decompensatio cordis met oedeem (hydrops foetalis), een sterke respiratoire insufficientie, anemie, metabolenacidose en hyperbilirubinemie waren geconstateerd. In het R werd nog een wisseltransfusie
toegediend, doch dat mocht niet meer baten.
Q is op 19 maart 1994 overleden.
Bij obductie werd er een massale meconiumaspiratie gevonden en tekenen van een reeds
langere tijd bestaande hemolytische anemie.
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legenheid van de tweede zwangerschap haar
dossier bestudeerd. Daarin bevond zich ook
de aan haar gerichte brief van de gynaecologen, zoals hierboven weergegeven. De vermelding van de wisseltransfusie had voor
haar echter geen signaal betekend zich nader te informeren over de oorzaak van de
ernstige hyperbilirubinemie op grond waarvan zij klaagster voor de begeleiding van de
zwangerschap en de bevalling had moeten
vera/ijzennaareengynaecoloog.Alleenindie
zin heeft het college de klacht dan ook gegrond geacht.
Dat er een medische indicatie bestond voor
een klinische bevalling, was een gegeven dat
klaagster niet alleen niet bekend was - zij kende de brief van de kinderarts aan de huisarts
immers niet - maar het college is in dit verband van oordeel dat die medische indicatie
verder reikte dan alleen een klinische bevalling: een zorgvuldige gynaecologische begeleiding van de zwangerschap was zeker nodig geweest in verband met het bloedgroepantagonisme.
Uitgaande van de hierboven weergegeven,
gegrond verklaarde klacht, moot worden
vastgesteld dat verweerster zich schuldig
heeft gemaakt aan handelingen - waaronder
te rekenen nalatigheden - waardoor het vertrouwen in de stand der verloskundigen is ondermijnd.

tweedelijns gezondheidszorg. Wil daaraan
ook ten aanzien van de in ven/vachting zijnde
patienten inhoud worden en blijven worden
gegeven, dan zai de huisarts juist in de uitwisseling van gegevens met de verloskundige zijn verantwoordelijkheid op dat punt dienen te nemen, ook al laat hij de daadwerkelijke begeleiding tijdens de zwangerschap en
de bevalling aan de verloskundige over.
Voorts heeft het college bij de beraadslagingen over de aan verweerster op te leggen
maatregel in aanmerking genomen dat verweerster zelf de toenmalig geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid van het incident op de hoogte heeft gesteld. Deze heeft
zijnerzijds weliswaar geen aanleiding gezien
om een klacht bij het college in te dienen, maar
heeft wel - na overleg met onder anderen
vera/eerster - een artikel doen publiceren in
het Tijdschrift voor Verloskundigen van januari
1995.
Ter zitting heeft verweerster er bij herhaling
blijk van gegeven het gebeurde ernstig te betreuren. Zij heeft daarover met klagers gesproken en met hen meegeleefd in hun verdriet.
Deze overwegingen hebben het college tot
de slotsom doen komen dat ten aanzien van
vera/eerster kan worden volstaan met het opten aanzien van de klacht:
leggen van de maatregel van een waarschuKlagers hebben de klacht als volgt doen forwing.
muleren:
Wel heeft het college bepaald dat om rede"Verweerster had, wetend dat er na de vorige ten aanzien van de op te leggen maatregel: nen aan het algemeen belang ontleend, de
bevalling een wisseltransfusie was toege- Mede gelet op de bijzonder verdrietige afloop beslissing bekend wordt gemaakt op de hierdiend, niet zelfstandig de zwangerschap en voor klagers, heeft het college vera/eersters
na aan te geven wijze.
de bevalling mogen begeleiden, maar klaag- nalatigheld ernstig geacht.
Klagers hebben verzocht om een vergoeding
ster moeten overdragen aan de gynaecoloog. Staande voor de vraag weike maatregel een voor de kosten van rechtsbijstand, nu zij inEr bestond een medische indicatie voor een en ander recht doet wedervaren, heeft het col- gevolge de Wet Rechtsbijstand aan on- en
klinische bevalling. Door dit verzuim van ver- lege anderzijds overwogen dat verweerster
minvermogenden en de daarbij behorende
weerster heeft het kunnen gebeuren dat Q in in haar diagnostisering mede het slachtoffer
uitvoeringsregelingen niet voor kosteloze
een zodanige slechte toestand Is geboren, is geworden van de slechte communicatie
rechtsbijstand in aanmerking komen. Het colonder zodanige omstandigheden (namelijk tussen haar en de huisarts. Het moge zo zijn
lege heeft echter - gelet op de bijzondere omthuis) dat zij In feite niet meer als levensvat- dat in K de huisartsen - behoudens
standigheden van deze zaak - geen aanleibaar aan te merken was en dat Q uiteindelijk calamiteiten in de eerste 12 weken - de beding gevonden aan dat verzoek te voldoen.
is overleden."
geleiding van zwangerschap en bevalling
Er behoort derhalve recht te worden gedaan
geheel aan de verloskundigen hebben over- als volgt:
ten aanzien van de gegrondheid van de gelaten, dat kan echter naar het oordeel van
het college zeker niet betekenen dat op de
klacht:
Beslist:
Klagers hebben er ter zitting geen misver- huisarts niet de verpllchting rust zorg te draWaarschuwt verweerster.
stand over laten bestaan dat het accent van gen voor een behoorlijke uitwisseling van gede klacht op de hierboven geciteerde eerste gevens die de verloskundige in staat stellen
en in mindere mate op de twee andere zin- haar werk goed te doen. Was dat in dezen
Verstaat, dat aan geen der partijen kosten,
gebeurd, dan had dit - daarover behoeft naar voor haar uit de behandeling der zaak voortsneden valt.
Het college is naar aanleiding daarvan van het oordeel van het college geen twijfel te
vloeiende, uit's Rijks kas zullen worden veroordeel dat venweerster in het felt dat N bin- bestaan-betekenddatven/veerster.beschikgoed.
nen 18 uur na de geboorte op 18 mei 1991 kende over de brief van de kinderarts d.d. 6
Bepaalt dat deze beslissing overeenkomstig
een ernstlge geelzucht had ontwikkeld en - juni 1991, klaagster reeds aanstonds na de artikel 13b van de Medische Tuchtwet zaI wornaar zij later op 24 mei 1991 vernam - een intake in 1993 ter verdere begeleiding en be- den bekend gemaakt door plaatsing in de
wisseltransfusie had gekregen, aanleiding handeling naar de gynaecoloog had verwe- Staatscouranten doortoezending aan de rehad moeten vinden om bij de begeleiding van zen.
dacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsde tweede zwangerschap en bevalling van Het gesignaleerde gebrek aan communicarecht, Medisch Contact en van het Tijdschrift
klaagster de grootst mogelijke zorgvuldigheid tie tussen huisarts en verloskundige vormt
voor Verloskundigen met verzoek tot plaatte betrachten.
echter naar het oordeel van het college geen sing.
Vera/eerster heeft dat ter zitting ook erkend. incident. Bij de behandeling van deze en derZij heeft erop gewezen dat zij ten onrechte had gelijke zaken blijkt niet zelden dat de verlosAldus gedaan in raadkamer op 2 maart 1996
aangenomen dat er van een A-0-antagonis- kundige niet of onvoldoende op de hoogte is
door mr J.J. van Uchelen, voorzitter, mw G.P.
me sprake was geweest, reden waarom zij (gesteld) van voor een verantwoorde zorgvan der Veer en mw H.J. Kamphuis, ledenook bi] klaagsters tweede zwangerschap had verlening belangrijke gegevens uit de voor- vroedvrouwen, dr A. Huisman en mw C.L.
verondersteld dat er geen bijzondere aan- geschiedenis van de patiente. Dit doet in bijZuidema-de Bruijn, leden-geneeskundigen,
zondere mate afbreuk aan de functie van de
dacht nodig was.
integenwoordigheidvanmrG.A.M.Thiadens,
Wei had zij bij de intake van klaagster ter ge- huisarts als 'poortwachter' voor de eerste- en secretaris. •
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D.J.B. Vermeij, tel. 030-2960647.

A M B U L

- 1 2 DECEMBER- 6 DECEMBER -

VR.

Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest te Oegstgeesl
symposium 'Behandelingsstrategieen bij de
manisch depressieve stoornis', bedoeld voor
psychiaters, psychiaters in opieiding, sociaaipsychiatrisch verpleegkundigen en andere
hulpverieners werkzaam in de GGZ.
Inlichtingen: Cure & Care Development, tel.
030-6912650.
- 9 DECEMBER -

MA.

Streekziekenhuis Midden-Twente te Hengelo:
middagsymposium 'Zotel'.
Doelgroep: leden directie, Raad van Bestuur,
management, beleidsmedewerkers ziekenhuizen, zorgverzekeraars, adviesbureaus en
zorginsteilingen.
Inlichtingen: SMT, mw E. Steffens, tel. 0742475644.
- 1 0 DECEMBER-

Dl.

Academisch Medisch Centrum te Amsterdam:
symposium 'Patientenzorg. Zorg voor
lichaam en geest'.
Doelgroep: huisartsen, verpleeghuisartsen,
tandartsen, internisten, kinderartsen, gynaecologen, dermatologen, eerstelijns psychologen
en overige gei'nteresseerden.
Inlichtingen: Bureau PAOG-Amsterdam, tel.
020-5664801.
- 11 DECEMBER -

AGENDA

6 DECEMBER -19 DECEMBER

MEDISCH CONTACT

WO.

Kurhaus Schevenlngen:
2e jaarcongres 'Zorg en management'96: de
lerende manager'.
Doelgroep: medewerkers In de de gezondheidszorg.
Inlichtingen: NSC, tel. 010-4349966.

Inlichtingen: Astma Fonds, tel. 033-4751184.
DO.

Golden Tulip Hotel te Zoetermeer:
symposium over de stand van zaken en de
toekomstverwactitingen van de Wet BiG,
georganlseerd doorde Raad BIG.
Inlichtingen: Vermande studiedagen, tel. 0320237777.
- 1 2 DECEMBER-

DO.

Residence Roosendael te Rozendaal:
symposium 'Aliergie en iaboratoriumdiagnostiek in de eerste iijn', bestemd voor
huisartsen.
Inlichtingen: Samenwerkende Artsenlaboratoria
in Nederland (SAN), tel. 023-5261925.
- 1 2 EN 1 3 DECEMBER -

DO./VR.

Hotel Heideparkte Bllthoven:
Erasmus-LSV iUiediscti Management Programma 'Praktikum onderhandeien en
confiicthantering'.
Doelgroep: medisch specialisten.
Inlichtingen: Stichting Managementscholing
Medisch Specialisten, p/a Bureau LSV, mwL
Hene, tel. 030-2823290.
- 1 3 DECEMBER-

VR.

Hilton Hotel te Rotterdam:
discussiedag 'De toekomst van het ziekenfonds:opdesnijtafei?!'
Doelgroep: directie en management van particuliere zorgverzekeraars en van intra- en
extramurale zorginsteilingen, ziekenfondsen,
beleidsmedewerkers en beleidsmakers van
adviesorganen, koepels, overheid en werknemers- en werkgeversverenlgingen.
Inlichtingen: NSC, drs L.M. de Vries, tel. 0104349966.

- 1 3 DECEMBER-

VR.

Academisch Medisch Centrum te Amsterdam:
symposium 'Veilig siapen, preventie van
wiegendood', georganlseerd door de PAOGAmsterdam.
Inlichtingen: Bureau PAOG-Amsterdam, mw
CM. Roozeman, tel. 020-5664801.
- 1 3 DECEMBER-

VR.

De Reehorst te Ede:
congres 'De regionaie ambuiancevoorziening centraai'.
Doelgroep: bestuurders en beleidsmedewerkers van de lokale, provinciale en landelljke
overheid, ambulancediensten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen, specialisten
spoedeisende hulpverlenlng.
Inlichtingen: Congres- en Studiecentrum VNG,
tel. 070-3738459/469.
- 1 4 DECEMBER-

ZA.

Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam:
congres 'Reperfusion: science and daiiy
practice'.
Doelgroep: cardiologen, nucleairgeneeskundigen, internisten met cardiologische interesse en
ziekenhuisapothekers.
Inlichtingen: JDL Productions, tel. 0243585641.
- 1 7 DECEMBER-

Dl.

Academisch Medisch Centrum te Amsterdam:
naschoiingscursus'Voedingsprobiematiek
per ievensfase', voor huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen in opieiding.
Inlichtingen: Benecke consultants,
mwj. Poelman, tel. 020-6966349.
- 1 9 DECEMBER-

- 1 3 DECEMBER-

VR.

DO.

Erasmus Expo- & Congrescentrum Rotterdam:
congres 'Van verzorgingsstaat naar verzekeringssstaat'.
Inlichtingen: Erasmus Forum, tel. 010-4081098/
2945.

De Reehorst te Ede:
studiedag 'Seksualiteit van vrouwen en
De Reehorst te Ede:
meisjes'.
muitidiscipiinair symposium over IncontiDoelgroep: hulpverieners, voorlichters/prevennentie 'Zindelijk worden... Zindelijk zijn en
tiewerkers, onderzoekers en beleidsmedebiijven'.
- 1 7 DECEMBERDl.
werkers op het gebied van relaties, seksualiteit
Doelgroep: huisartsen, gynaecologen, uroloDe Jaarbeurs te Utrecht:
en voortplanting.
gen, verpleeghuisartsen en andere gemteresInlichtingen: NISSO, mwdrJ. Rademakers, tel. studiemiddag 'Preventie van depressie bij
seerden.
ouderen'.
*
030-2304010.
Inlichtingen: Congresbureau SCEM, tel. 0345Doelgroep: preventiewerkers van Riagg's en
576642.
- 1 3 DECEMBERDO.
hulpverieners uit de geestelijke gezondheldsLaboratorium voor Fysiologie, collegezaal II,
zorg (Riagg, APZ, RIBW, PAAZ), thuiszorg,
- 11 DECEMBER WO.
Academisch Ziekenhuis te Leiden:
GGD en het ouderenwerk die zich met prevenDomus Medica te Utrecht:
cursus 'lUedisch tuctitrecht en de Wet op de
tie-activiteiten voor ouderen bezig houden.
Wesiy-cycius 1996-1997 'Geen dak boven je
geneeskundigebehandeilngsovereenkomst
Inlichtingen: NcGv, Steven Aarts, tel. 030tioofd! De sociale kant van verzekeren'.
(WGBO)', georganlseerd door de Boerhaave
2971116.
Doelgroep: (niet-)leden van de VAGZ, stafleCommlssie.
den/beleidsmedewerkers van zorgverze- 1 9 DECEMBERDO.
Doelgroep: artsen, tandartsen, apothekers,
keraars.
Katholieke Universitelt Nijmegen
verloskundigen, klinisch psychologen, psychoInlichtingen: J.W. Schouten, tel. 030-6988231. therapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundiPAOG-Heydendael-cursus 'Nieuwe trends in
gen en juristen gespeciallseerd in het gezondmedicamenteuze pijnbestrijding'. Bestemd
heidsrecht.
- 1 2 DECEMBERDO.
voor huisartsen en verpleeghuisartsen.
De Reehorst te Ede:
Inlichtingen:
Inlichtingen: Bureau Boerhaave Commlssie,
Dagsymposium 'Samenwerken aan kwaliteit
mwR.J. van Velzen, tel. 071-5275292.
van de verloskundige zorg', door het CBO
georganlseerd ter afsluiting van het landelljke
- 1 3 DECEMBERVR.
project Verloskundige SamenwerkingsverbanDe Flint teAmersfoort:
den (VSV).
jaariijkse Wetenschappeiijke Vergadering
Inlichtingen: CBO, mwdrs M.L. de Boer of
van het Astma Ponds.
- 11 DECEMBER -
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