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redactioneel
9 Als vervolg op eerder geplaatste artikelen in Medisch C o n t a c t ter inzameling van gelden ten bate van bepaalde projecten voor de gezondheidszorg
in Nicaragua, thans een o p r o e p ter ondersteuning van een ' i n s t r u m e n t e n actie', uitgaande van de Stichting Medisch Comit~ Nicaragua, voor een
voorlopige inrichting van een noodziekenhuis te Rivas.
9 De juriste Mr. Els O l s t h o o r n - H e i m heeft dit j a a r op de Apeldoornse
Artsendag, gewijd aan het t h e m a ' A r t s en j u r i s t ' , een v o o r d r a c h t gehouden over privacy van de patient en het beheer van een medische gegevensverzameling. Het reglement van een gegevensverzameling w e r k t zij uit
voor een huisarts(en)archief en v a n de positie van de patii~nt vindt zij dat
de voorgestelde wettelijke regelingen bij lange na niet voldoende zijn o m
h e m werkelijk de zeggenschap over zijn gegevens te verschaffen die hij
verdient te hebben.
9 Prof. Dr. J. C. M. Hattinga Verschure, hoogleraar in de ziekenhuiswetens c h a p p e n te Utrecht, zet zijn artikelenserie over zeifzorg en mantelzorg
voor gezondheid voort met een bibliografisch profiel. Hij stelt vast dat
over een breed veld onderzoek w o r d t gedaan, vooral in de westerse, rijke
landen.
9 De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft een beleidsnota
opgesteld, 'De V N V A v a n d a a g en m o r g e n ' , w a a r m e e getracht w o r d t
a n t w o o r d te geven op de v r a a g : ' W a t zien onze duizend vrouwelijke artsen
als doel en taak van h u n eigen vereniging?' Blijkens de nota is dat
uiteindelijke doeh vermenselijking van de medische wereld.
9 Een tweede (slot)beschouwing over ethische aspecten van medische experimenten op de mens voert de bioloog Dr. M. B. H. Visser tot de conclusie,
dat - willen wij ernst m a k e n zowel met de democratisering van de
gezondheidszorg, inclusief het biomedisch onderzoek, als met de bescherming van het recht op geestelijke en lichamelijke integriteit van de
b e t r o k k e n pati~nten en proefpersonen - een en a n d e r wettelijk moet
w o r d e n geregeld.
9 Bij een ongewijzigd beleid zal er in de negentiger j a r e n een gigantisch
overschot zijn van z o ' n 1.700 apothekers voor wie er geen plaats is te
vinden in een apotheek. Dit voorspelt de 'Commissie 2000' van de K N M P
in een r a p p o r t 'De a p o t h e k e r nu en straks'.
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*ersehOnt uekelijl, s
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Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven
zienswijze onderschrifft. De redactie behoudt zich bet recht voor brieven in te korten.

'HET' RODE KRUIS

'Over de verhouding van het nationale
militaire Rode Kruis en het internationale
burger-Rode Kruis dient discussie te
worden gevoerd', aldus de inleidende
woorden van E.E. Meursing, arts te Epe,
in zijn artikel in Medisch Contact van 31
augustus jl. (MC nr. 35/1979, blz. 1130)
over 'Het' Rode Kruis, waaraan de
suggestieve titel: 'Welke lading dekt de
Rode Kruisvlag?' werd meegegeven. Met
alle eerbied voor zijn gewetensbezwaren
tegen krijgsdienst dient echter te worden
gezegd dat het artikel van de heer Meursing
wemelt van de onjuistheden en onterechte
insinuaties, op grond waarvan moeilijk een
'discussie' kan worden gevoerd.
Het begint al met de onjuiste
veronderstelling van de schrijver, dat hij
tijdens de mobilisatie in 1914 als
aspirant-reserve officier van gezondheid
'Rode Kruiswerk' verrichtte. Krachtens de
Conventies van Gen~ve - en dat zijn
afspraken tussen regeringen - maken
militair-geneeskundige diensten gebruik
van het Rode Kruisembleem, maar dat
betekent nog niet dat het Rode
Kruisdiensten zijn.
Het (Nederlandse) Rode Kruis is geen
militaire organisatie, maar een
onafhankelijk van de overheid staande
particuliere vereniging die zich tot doel
stelt zowel in tijd van oorlog als in tijd van
vrede hulp te verlenen aan gewonden,
zieken en anderszins hulpbehoevenden. En
wat oorlogstijd betreft: de meeste
slachtoffers vallen tegenwoordig onder de
burgerbevolking en juist op bescherming
van haar is de Vierde Conventie van
Gen~ve (1949) gericht.
Inderdaad zal bij daadwerkelijk optreden
van de krijgsmacht de hulp van Rode
Kruisvrijwilligers aan gewonde en zieke
militairen geschieden onder leiding van de
militaire geneeskundige diensten - hoe zou
dat anders mogelijk zijn? - maar de heer
Meursing vertaalt die hulp wel erg
gemakkelijk in 'het weer geschikt maken
van de verminkten en zwaargewonden'.
Het Rode Kruis is dan ook niet als
'potentiel de guerre' aan te merken. Door
zich voor te bereiden op hulp aan
slachtoffers van oorlogen en conflicten
sanctioneert het Rode Kruis de
oorlogsvoering niet. Helaas moet worden
geconstateerd dat telkens weer oodogen
worden gevoerd. Met dat feit voor ogen

tracht het Rode Kruis slechts het lijden als
gevolg van wapengeweld te verzachten.
Een onjuiste bewering is ook, dat het
vredeswerk van het Rode Kruis slechts
mag worden georganiseerd voor zover dit
nuttig kan zijn aan het oorlogsdoel en voor
zover dit ooflogsdoel er niet door wordt
geschaad. Nog afgezien van her feit dat
natuurlijk niet van oorlogsdoel maar alleen
van oorlogstaken mag worden gesproken,
is de absolute onderschikking van de
vredestaken aan de oorlogstaak al de
nodige jaren uit de Statuten van her
Nederlandse Rode Kruis verdwenen.
In het gehele artikel van de heer Meursing
wreekt zich trouwens her feit dat zijn Rode
Kruiskennis van v66r de tweede
wereldoorlog lijkt te dateren, getuige ook
zijn citaten uit de dertiger jaren en
daarv66r. De colonnes van het Rode Kruis
Korps heten al tientallen jaren geen
transportcolonnes meer, er wordt geen
'soldatenuniform' gedragen en zij zijn niet
militair georganiseerd. En dat het
'binnendringen van het nationale Rode
Kruis op gebieden als
tuberculosebestrijding (?), hulp bij rampen,
bloedtransfusie, hulpposten e.d. als
oefening in vredestijd het 'oorlogsdoel' zou
moeten dienen, is helemaal absurd. Een zin
als: 'De bloedtransfusiediensten van het
nationale Rode Kruis zijn kinderen van de
oorlog' doer het Nederlandse Rode Kruis
verstomd staan. Daarop valt niet eens te
reageren. Vandaar dat het Rode Kruis
hoopt dat de 'discussie' voor gesloten zal
kunnen worden verklaard.
Den Haag, september 1979
A. W. van Letten van Rossen, arts,
hoofd Medisch Bureau van het
Nederlandse Rode Kruis

Na~hr~

Het hoofdbestuur van het Nationale
Nederlandse Rode Kruis gaat in zijn
reactie op mijn artikel wederom niet in op
- mijns inziens - de hoofdzaken, namelijk
de ondergeschiktheid van een nationaal
Rode Kruis aan militair gezag en
tuchtrechtspraak en mijn opvatting dat
nationale militair-geneeskundige diensten
en nationale Rode Kruizen innig gelieerd
(doorlezen naar blz. 1372)
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HARTCHIRURGIE
IN BREDA
De geboorte van de Klokkenberg ais
categoraal ziekenhuis voor cardiochirurgie ver|oopt nog steeds uiterst
moeizaam. Reeds in 1977 verleende
de toenmalige staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygi~ne
toestemming tot de bouw van dit centrum. De voorwaarde die daarbij
werd gesteld was: een schriftelijke
overeenkomst met het grootste ziekenhuis ter plaatse, het Ignatius Ziekenhuis, ter verkrijging van de
noodzakelijke support om het functioneren van de cardiochirurgie in de
Klokkenberg moge|ijk te maken.
Medio 1978 liepen de onderhandelingen tussen beide instellingen vast
omdat er geen overeenstemming kon
worden bereikt over de onderlinge
relatie van beide instellingen, vooral
in verband met de toekomstige
nieuwbouw van het Ignatius Ziekenhuis (zie ook MC nr. 36/1978, blz.
1095). Vervolgens ging de Klokkenberg met het Diaconessenziekenhuis
in zee. Dit ziekenhuis, dat niet beschikte over voldoende faciliteiten
voor noodzakelijke diagnostiek,
kreeg toestemming tot uitbreiding
met een angiografische afdeling (een
voorziening waarover her Ignatius
Ziekenhuis wei beschikte).
Een tweede voorwaarde - door de
huidige staatssecretaris onderschrev e n - was, dat de diagnose in een
algemeen ziekenhuis zou worden gesteld. De KIokkenberg moest geen
diagnostisch, maar een uitvoerend
centrum worden. De Klokkenberg
meende - en niet ten onrechte - dat
voor cardiologische pre- en postoperatieve huip een cardioloog noodzakelijk is en wilde deze in eigen dienstverband aanstellen. Dit ging het Diaconessenziekenhuis te ver. Deze in-
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stelling was wel bereid die taak door
haar eigen cardiologische afdeling te
doen vervullen en dat was weer niet
acceptabel voor de Klokkenberg.
Op het moment dat wij dit schrijven
zijn er nieuwe onderhandelingen
tussen de Klokkenberg en het Ignatius Ziekenhuis aan de gang. Dit laatste ziekenhuis schijnt minder problemen te hebben met de aanstelling
in dienstverband van een cardioloog
voor de Klokkenberg.
Het resultaat van deze treurige geschiedenis is dat er nog steeds geen
cardiochirurgie wordt bedreven in
Breda en dat het Diaconessenzieken-

best

yam

huis opgezadeld is met een overbodige angiografische afdeling. Het is
wat ai te eenvoudig om alle schuld
voor de stagnatie in de hartchirugie
in Breda uitsluitend toe te schrijven
aan bet doen prevaleren van het eigenbelang van een of enkele cardiologen. Het is veeleer een structureel
probleem. Naar onze mening leent
de cardiochirurgie er zich niet voor
te worden uitgeoefend in een categorale inrichting.
Een cardiochirurgische afdeling kan
niet optimaal functioneren zonder
de ondersteuning van diverse andere
afdelingen en specialismen. Dat
geldt niet alleen voor de cardiologie.
Het is te verwachten dat binnen afzienbare tijd in de Klokkenberg be-

hoefte zal bestaan aan een eigen fulltime heamatoloog c.q. heamatalogische afdeling en daar zal het dan niet
bij blijven. Het is uiteraard niet voor
niets dat de staatssecretaris en de
begeleidingscommissie (een onafhankelijke commissie die adviezen
uitbrengt over de ontwikkeling van
de cardiochirurgie) een schriftelijke
overeenkomst eist tussen de Klokkenberg en een algemeen ziekenhuis. Maar in wezen is dit een noodoplossing die per definitie tijdelijk
moet zijn. Het bestaansrecht van categorale inrichtingen voor somatische afwijkingen is verleden tijd.
Dit is geen pleidooi voor een cardiochirurgische a f d e l i n g - of welke andere hoog gespecialiseerde afdeling
ook - bij ieder algemeen ziekenhuis,
maar wel een pleidooi voor de spreiding van dergelijke afdelingen over
daartoe geschikte ziekenhuizen in de
regio en in het land. De Wet Ziekenhuisvoorzieningen geeft de overheid
het instrument om sturend op te treden. Het zou beter zijn wanneer de
ziekenhuisbesturen via samenwerking deze richting zelf zouden uitgaan. Het is verheugend dat dit in
een aantal regio's reeds het geval is.
De geschiedenis rond de Klokkenberg heeft de samenwerking van de
ziekenhuizen in de regio Breda niet
bevorderd. Het komt ons voor dat
een periode van rustige bezinning op
deze ontwikkeling noodzakelijk is.
In die tussentijd zou een voorlopige
overeenkomst tussen het Ignatius
Ziekenhuis en de Klokkenberg een
start met de hartoperaties mogelijk
maken. Wel zou naar een zodanige
samenwerking gestuurd moeten
worden dat een toekomstige intergratie tussen beide instellingen mogelijk blijft.
B.
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zijn en nationaal het zelfde doel nastreven
en 'moeten' nastreven, namelijk het
winnen van een oorlog en dat alleen. Dit
staat duidelijk geformuleerd in een artikel
van generaal-majoor Van de Roemer en in
een artikel gepubliceerd in de Militaire
Spectator van april 1949, wel 'oud' maar
mijns inziens nog steeds actueel.
Tegelijk met het artikel dat ik stuurde naar
de redactie van Medisch Contact, zond ik
een zelfde schrijven naar het hoofdbestuur
van het Nationale Rode Kruis. In beide
gevallen voegde ik nadere documentatie,
allereerst bevattende het artikel van
generaal-majoor Van de Roemer, toe. Die
documentatie is op weg naar het
hoofdbestuur verloren gegaan (hoe kan
dat?). Een tweede bundel verstuurde ik
aangetekend. Ik neem aan dat de
documentatie nu in het bezit is van het
hoofdbestuur. Het hoofdbestuur heeft mijn
motivatie dus gelezen, althans kunnen
lezen, maar dit ervaar ik niet uit zijn
antwoord.
In Metamedica (or. 3 maart 1972) lees ik
weer eens: 'De bataljons,
hulpverbandplaats en ook andere militaire
artsen vedenen met hun geneeskundig
personeel zoveel mogelijk hulp aan de
burgerbevolking. De legercommandant en
de Chef Militair Geneeskundige Dienst
stimuleren dit werk, hetwelk alleen zijn
begrenzing vindt in de beschikbare tijd der
artsen en het genees- en verbandmateriaal.
Veel militaire commandanten juichen dit
werk van hun artsen, van de dienst
volksgezondheid en van de mobiele teams
van het Rode Kruis, zeer toe daar zij er
sneller een grotere cofperatie van de
bevolking van zien en wel door het
aanwijzen van terroristen, het inleveren
van wapens, de berichtgeving over
vijandelijke handelingen enzovoorts'. Ik
meen, dat humanitaire hulp ook kan
worden verleend buiten een regerend
gouvernement om, zoals zo vaak gebeurde
met zendingsteams en missiearbeid,
waardoor die vrije hulp niet gezien
behoefde te worden als verlengstuk van
welk gouvernement dan ook.
Er zijn in de wereld genoeg
aangrijpingspunten voor dergelijk,
neutraal, internationaal humanitair werk.
De organen ervoor zijn er. Daarom bepleit
ik internationalisatie van het nationale
humanitaire Rode Kruiswerk, los van een
gouvernement maar direct verbonden met
een neutraal, civiel 'gezags'apparaat,
bijvoorbeeld in Gen6ve. Ik denk in de
eerste plaats aan de World Health
Organisation, naast het internationale
civiele Rode Kruis in Gen~ve. Deze
lichamen lijken mij vrij van 'potentiel de
guerre'.
Tot slot: Er zijn - ik zie dus - twee Rode
Kruizen. E6n 'nationaal', gebonden aan
nationale gouvernementen en verbooden
aan de militalre organisatie en belangen en
66n internationaal Rode Kruis in Gen~ve,
dat mijns inziens het humanitaire doel van
Henri Dunant nastreeft. In 'Man born to
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live' van Ellen Hart (Victor Gollancz Ltd.,
1953) staat op blz. 329: 'It was just after the
Commune (1870 Parijs) that Dunant found
that his aim should be moved higher - to
forestall war: it was an advance on his goal
of the Geneva convention, framed to
mitigate its evils.' Dat betekent: wij
moeten ons doel hoger stellen dan het
verzachten van leed, namelijk het
voorkomen daarvan, dat is:
oorlogsprofylaxis. In 'Dunant', de roman
van Martin Gumpert over het Rode Kruis
(Nederlandse Uitgeverij, Baarn 1932),
staat op blz. 275: het werk en leven van
Henri Dunant zullen tot een eenheid
worden op de dag waarop er slechts 66n
Rode Kruis van de Vrede zal zijn.
'Alles hopen, niets verwachten' (Bart de
Ligt). Is het dan allemaal mijnerzijds toch:
niets verwachten? De vraagstelling en de
discussie: oorlogsontleding en
profylaxis-research, gaan door. Buiten het
Rode Kruis?
Epe, 27 september 1979
E. E. Meursing

DE MEDISCHE BASISOPLEIDING

De nota van het Interfacultair Overleg
Huisartsengeneeskunde (IOH; zie MC nr.
15/1979, blz. 541) met betrekking tot de
fundamentele structuur van de medische
basisopleiding is onderwerp van discussie
geweest in het bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Verpleeghuisartsen.
Aanleiding hiertoe was onder meer het feit
dat het rapport 'Positie verpleeghuisarts' in
december 1978 door bet hoofdbestuur van
de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst als uitgangspunt werd
geaccepteerd voor de erkenning en
registratie van de verpleeghuisarts. Dit
betekent niet alleen dat daarmede bepaald
wordt dat deze categorie artsen een deels
specifieke taak vervult binnen de
gezondheidszorg, doch tevens dat de
geneeskunst voor de ouderen in de
samenleving meer aandacht dient te
krijgen. De eerste
commissiebijeenkomstenter voorbereiding
van een registratie verpleeghuisarts en de
daarmee samenhangende opleiding,
benevens de pogingen om een communis
opinio vast te leggen omtrent de rol welke
de universitaire medische opleidingen
hierbij zouden kunnen spelen, resulteerden
in de opvatting dat de basisopleiding
geneeskunde hierbij een belangrijke plaats
inneemt.
Aan deze ontwikkelingen kan toegevoegd
worden, dat momenteel 11,2% van de
Nederlandse bevolking (dat is 1.500.000
inwoners) ouder is dan 65 jaar, hetgeen een
redeo te meer is om de inhoud van de
medische en para-medische opleidingen te
herCoe)zien. Hoewel de discussie nog
steeds gaande is over de vraag of de
gevolgen van de veroudering van de

bevolking zaak is van iedere medicus of
van hiertoe speciaal opgeleide specialisten,
moet erkend worden dat tot nu toe tijdens
de medische basisopleiding op iedere
universiteit onvoldoende aandacht wordt
besteed aan de sociale en geneeskundige
aspecten van de veroudering van de mens.
In de nota van het IOH wordt gesteld d a t e r
geen verschil van mening bestaat over her
feit dat de basisopleiding een algemeen
wetenschappelijke vorming moet geven
aan de arts en hem in staat moet stellen 'de
verdere beroepsopleiding tot huisarts,
specialist, sociaal-geneeskundige of
wetenschappelijk medewerker met vrucht
te volgen'. Hieraan dient naar de mening
van de NVVA aan toegevoegd te worden
de verpleeghuisarts.
Terecht wordt in de nota opgemerkt, dat
een van de meest fundamentele opgaven
voor de toekomst zal zijn een ombuiging
van 'hospital centered medicine' naar
'community centered health-care', waarbij
aan de basisopleiding een belangfijke
plaats dient te worden toegekend.
Daarnaast dient evenwel meer aandacht te
worden besteed aan de gevolgen van de
veroudering van de bevolking, door
gerontologisering van de basisopleiding in
al haar facetten, zowel met betrekking tot
de cognitieve aspecten als met betrekking
tot de grondhouding van de hulpverlener.
Hierbij is sprake van geneeskundige en
sociale zorgverlening die zowel
intramuraal (verpleeghuis), als semimuraal
(dagbehandeling, verzorgingshuis) en
extramuraal (dienstencentrum,
wijkvoorzieningen) van toepassing is. Bij
de algemene basisopleiding dienen
derhalve- naast de huisartsen en
sociaal-geneeskundigen- ook deskundigen
op het terrein van de geneeskunst voor
ouderen een rol toebedeeld te krijgen.
Het zou evenwel zeer aantrekkelijk zijn de
basisopleiding niet alleen als uitgangspunt
te zien van de scholing tot huisarts,
specialist en sociaal-geneeskundige, doch
eveneens als eerste fase voor de opleiding
tot verpleeghuisarts. Ook bij de
vervolgopleiding van verpleeghuisarts
respectievelijk geriater zou her Instituut
voor Huisartsgeneeskunde een belangfijke
bijdrage kunnen leveren. In hoeverre een
en ander van invloed zou zijn op de lengte
van de medische basisopleiding is
vooralsnog niet te overzien.
Utrecht, 1 oktober 1979
Namens het bestuur van de Nederlandse
Vereniging van Verpleeghuisartsen,
Dr. J. A. Stoop, secretaris

EUTHANASIE
De plaats van de arts

Het ziet er naar uit dat in de Nederlandse
samenleving de meningsvorming over de
euthanasieproblematiek op gang is
gekomen. In vele kringen is het taboe dat
MC nr. 43 - 26 oktober 1979

op de zogenaamde 'goede dood' lag
verdwenen. Ook artsen voelen zich meer
en meer vrij om over een eventuele
levensverkorting te denken en te spreken.
Over de feitelijke hulp die artsen aan
stervenden of opgegeven pati~nten bieden
zijn weinig of geen cijfers bekend. Maar het
vermoeden bestaat dat zowel in
ziekenhuizen als thuis (door de huisarts)
daadwerkelijk vormen van euthanasie
worden toegepast.
Het voornaamste argument v66r (een vorm
van) euthanasie is het
zelfbeschikkingsrecht van de mens. Dit
heeft betrekking op de (voor)-laatste fase
van het leven. De redenering is, dat het in
een democratische samenleving niet past
elkaar dat recht te ontzeggen; in tegendeel:
het ware beter als men het elkaar mogelijk
maakt te sterven op de manier die en op het
tijdstip dat de stervende past.
Ook in Medisch Contact klinken deze
geluiden: zoals het nummer van 23 maart
j.1. (MC nr. 12/1979, blz. 371) laat zien.
Hierin gaat de internist en
geneesheer-directeur Dr. H. Buijs
uitvoerig in op de euthanasieproblematiek.
De kern van zijn betoog valt in twee delen
uiteen. In de eerste plaats gaat hij in op de
grondslag van het recht op euthanasie.
Terecht wijst hij daarbij op het
zelfbeschikkingsrecht: 'de burger heeft het
democratische recht bekorting van het
leven te eisen'. Vervolgens bespreekt hij
de vraag of voor een christen iets anders
geldt. Zijn conclusie is dat euthanasie ook
voor christenen een acceptabele zaak is.
Als Bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie zijn
wij zeer verheugd over dit standpunt.
Met het tweede hoofdpunt van het betoog
van Dr. Buijs hebben wij echter grote
moeite. Daarin stelt hij dat het niet de taak
van de arts dient te zijn hulp in de vorm van
euthanasie te bieden. Zijns inziens is de
primaire opdracht van de arts het 1even te
verlengen. 'Aan dit patroon mag op geen
enkele wijze getornd worden'. Wel is waar
dat de arts mee kan en mag werken aan
euthanasie door bijvoorbeeld her staken
van een behandeling of het nalaten van
therapeutische maatregelen. Een actief
ingrijpen in het eind van het leven ligt naar
het inzicht van Dr. Buijs echter niet op de
weg van de arts. Een ander - een speciale
functionaris, een'steffwaarder' - zou dit
tot taak dienen te krijgen. Deze
'sterfwaarder' zou via een aparte kamer
van de rechtbank dienen te worden
ingeschakeld. Tegen dit standpunt willen
wij bezwaar aantekenen, om de volgende
redenen. Ten eerste veronderstelt de
opvatting van Dr. Buijs een zeer duidelijk
onderscheid tussen actieve en passieve
euthanasie. Passieve euthanasie zou wel
tot de taak van de arts behoren, actieve
euthanasie niet. In de praktijk is dit
onderscheid, zo er al sprake van is, zelden
overtuigend. Is bijvoorbeeld het bewust
niet behandelen van een longontsteking bij
iemand die vermoedelijk nog slechts korte
tijd (ellendig) te leven heeft passieve
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euthanasie? En wat te denken van de
situatie dat een zeer ernstig gewonde die
aanvankelijk behandeld werd vanuit de
gedachte dat een poging gewaagd moest
worden, vervolgens als plant blijkt te
moeten voortbestaan? Zonder behandeling
was zeker de dood ingetreden (passieve
euthanasie). Nu zulks door de (vergeefse)
behandeling onmogelijk is geworden, zal
voor veel artsen een actieve euthanasie de
enige mogelijkheid zijn. Moet hij die dan
uit handen geven? Niet alleen passieve,
maar ook actieve euthanasie karl in het
verlengde van een medische behandeling
liggen. Beide behoren in die
behandelingsrelatie thuis. Een tweede
ernstig bezwaar tegen her voorstel van
Dr. Buijs betreft de insteUing van de aparte
kamer van de rechtbank. Het Bestuur van
de NVvVE is van mening dat vrijwillige
euthanasie zonder inmenging van de
samenleving of de overheid dient te kunnen
worden gerealiseerd.

ervan af heb gezien mijzelf te verzekeren
tegen tot nu toe ongebruikelijk en
gedrag in dit opzicht.
Kortenhoef, 1 oktober 1979
J. H. J. Ruijs
GELOOF
Naar aanleiding van het zinnetje,
voorkomend in het praktijkperikel
'Geestelijke hygiene' (MC hr. 39/1979, blz.
1241): 'Je mag iemand niet van zijn geloof
afbrengen', drie vragen:
1. Van wie mag dat niet?
2. Waar staat dat?
3. Waarom niet?
Den Haag, 1 oktober 1979
E. Boers

Amsterdam, oktober 1979
Bestuur Nederlandse Vereniging
voor Vrijwillige Euthanasie

GYNAECOLOOG MAAND GESCHORST
Uitspraak Medisch Tuchtcollege

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
VOOR ARTSEN
Collega P. A. de Klerck, medisch adviseur
van de Ohra-verzekeringen te Arnhem,
attendeerde mij middels een circulaire op
de mogelijkheid voor artsen-verzekerden
bij de Ohra zich te doen verzekeren tegen
de kosten van specialistische en/of
huisartshulp. Hij adviseert, van de
stelregel: 'Latijn betaalt niet aan Latijn' af
te stappen, daar deze in de praktijk minder
blijkt te worden toegepast. Daarbij wordt
collega De Klerck gesteund door een
uitspraak van het hoofdbestuur, zoals
gepubliceerd in Medisch Contact dd. 3
augustus 1979 (MC nr. 31/1979, blz, 1006).
Door middel van dit schrijven zou ik
mijzelf tegen deze opstelling willen
verldaren. Het is heel gebruikelijk dat in
bepaalde beroepsgroepen onuitgesproken
regels in dit opzicht gelden. De 'medische
stand' is beslist niet geisoleerd in dit
opzicht. Ik zou er voor wiUen pleiten dat
deze regel voor de collegae van toepassing
blijft, juist in deze tijd van
inkomensmatiging (!), reden waarom ik

Recht voor de patient,
recht voor de gynaecoloog,
het rechtsgevoel van de arts
in den lande en dat van de burger

De uitspraak van het Medisch Tuchtcollege
over de 'gynaecoloog', die met zijn hand en
met zijn mond een nummertje maakt
(MC nr. 39/1979, blz. 1242) heeft mij diep
geschokt. Hier is geen sprake van een
medisch falen, maar van een rolvervalsing.
De pati~nte kwam met ontblote
geslachtsdelen op de onderzoekbank
van de arts te liggen, maar niet de arts was
aanwezig maar een man die uit zijn rol was
gevallen. Hij was als burger bezig met die
vrouw, terwijl die vrouw een arts
verwachtte. Als een leraar zoiets met zijn
leerling doet of een politieman met zijn
gevangene zouden we dat aanranding
noemen, met de verzwarende
omstandigheid dat hij misbruik van zijn
positie maakt.
Het schokkende is tweeledig:
a. dat de arts zich als iemand gedraagt die
een zedenmisdrijf pleegt;
b. dat zo'n zaak door het Medisch
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Tuchtcollege wordt behandeld, als ware
het een medisch tekortschieten.
Naar mijn gevoel voor recht moet deze
man terechtstaan voor de civiele rechter en
niet voor dit college. Hij mag nu een maand
met vakantie, terwijl een leraar of
politieman de bak was ingedraaid. Als ik
deze zaak vergelijk met die van een arts die
omdat hij CO-intoxicatie niet herkend heeft
met naam en toenaam in de krant komt,
dan is de anonimiteit in dit geval een groot
onrecht. Dat de gynaecoloog zoiets wel
nooit meer zal doen maakt voor mij de zaak
niet goed.

Conform de Wet op de paramedische
beroepen was dit echter niet, hetgeen het
Voorlichtingsbureau voor de Voeding en
de Nederlandse Vereniging voor Di~tisten
noodzaakte hun verspreidingsbeleid te
wijzigen. Voor het verkrijgen van
brochures, waarin dieetrichtlijnen
opgenomen zijn, dient men in het bezit te
zijn van een, door de arts afgegeven
schriftelijke verwijzing. De recepten en
enkele andere uitgaven die betrekking
hebben op difiten kan men daarentegen
zonder verwijzing bij het Bureau
aanvragen.
Subsidies Hartstichting - De Nederlandse

Eibergen, 30 september 1979
C. Strumphler, huisarts
ONVERANTWOORDE MEDICATIE?
Uitspraak Medisch Tuchtcollege

In Medisch Contact van 14 september jl.
(MC nr. 37/1979, blz. 1170) maakt coUega
Ronhaar zich bezorgd over de mogelijk te
strenge aanpak door het Medisch
Tuchtcollege. Dit college veroordeelde een
arts tot een boete van f 10.000,--omdat
deze een adipeuze pati6nt behandelde op
een obsolete en gevaarlijke wijze. Dit
laatste nu schijnt collega Ronhaar te
betwijfelen, en daarmee de juistheid van de
uitspraak van het tuchtcollege.
Misschien kan ik hem geruststellen door te
vermelden, dat ikzelf niet lang geleden in
contact ben geweest met een slachtoffer
van een zelfde soort 'behandeling'. Deze
jongeman, die ook hog altijd te dik was,
werd ook jarenlang (tegen betaling, hoewel
hij ziekenfondsverzekerde was) voorzien
van dexamfetamine. Bij een poging tot
ontwenning trad een schizofreen beeld op,
dat hog niet verbeterd is. De jongen is in
een psychiatrische inrichting
terechtgekomen, benevens in de WAO, is
zijn baan kwijt en waarschijnlijk levenslang
invalide. De bovenvermelde arts mag van
geluk spreken dat hij er met een boete
vanaf is gekomen.
Amsterdam, 2 oktober 1979
C. H. A. Westhoff

Dieetbroehures - Het Voorlichtingsbureau

voor de Voeding is, in samenwerking met
de Nederlandse Vereniging van DiEtisten,
uitgever van diverse dieetbrochures. Deze
brochures konden voorheen rechtstreeks
bij het bureau worden aangevraagd.
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Hartstichting stelt in 1980 enige subsidies
ter beschikking voor wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de circulatie.
Aanvragen dienen uitedijk 31 december
1979 in het bezit te zijn van de stichting.
Aanvraagformulieren: Nedeflandse
Hartstichting, Sophialaan 10, 2514 JR, Den
Haag, tel. 070-924292.
Beurzen buitenland- Bij het ministerie van

O&W verscheen: 'Beurzen voor studie in
het buitenland', een overzicht van
studiebeurzen voor aanvullende studie. De
beurzen worden verstrekt door her
gastland; de Nederlandse regering stelt zelf
in het kader van dit (uitwisselings)programma in het algemeen geen beurzen
voor Nederlanders die in het buitenland
willen gaan studeren beschikbaar. In de
meeste gevallen geldt voor de beurzen een
leeftijdsgrens van 35 jaar. De brochure
'Beurzen voor studie in het buitenland' kan
worden aangevraagd bij de centrale
directie Voorlichting, ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, Postbus
20551, 2500 EN Den Haag.
Beroepsziekten- Werknemers in bedrijven

zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de
chemische stoffen waarmee zij omgaan.
Dit staat in het septembernummer van
Bio-kort, een uitgave van de Stichting
Bio-wetenschappen en Maatschappij in
Leiden. Arbeiders hebben 20% meer kans
om tussen hun 40e en hun 65e te overlijden
dan bedrijfshoofden; die kans is voor
arbeiders 15% groter dan voor ambtenaren
en mensen in vrije beroepen. Het aantal
doden door beroepskanker is naar
schatting enkele duizenden per jaar. Een
van de mogelijkheden om werknemers
tegen gevaarlijke stoffen te beschermen, is
het aanleggen van een lijst van de
MAC-waarde van die stoffen
(MAC-waarde: de maximaal aanvaardbare
concentratie waarin een stof in de lucht
binnen een bedrijf mag voorkomen). In
Nederland bevat die lijst ongeveer 650
stoffen. Volgens deskundigen echter
zouden de MAC-waarden lager gesteld
moeten worden dan nu het geval is.
Momenteel worden die waarden alleen
afgestemd op gezonde blanke mannen. De
Arbeidsinspectie, die de
arbeidsomstandigheden in de bedrijven
moet controleren, is te zeer onderbemand

om meer dan eens per vier ~ vijfjaar een
bedrijf te kunnen bezoeken. De
bedrijfsgezondheidsdiensten die in veel
bedrijven bestaan, hebben slechts als effect
dat hog niet eenderde van de werknemers
in Nederland bedrijfsgeneeskundige
bijstand geniet, aldus Bio-kort.

Horizontaal

1. Hoe heter hoe beter zei de anesthesist.
4. De normaal op het hoornvlies die door het
midden van de pupil gaat. Is de oogarts 't 'r
niet mee eens?
5. Met betrekking tot een arts, geneesmiddel of geneeswijze is dit blijkbaar de ratio.
7. De opvatting dat iemands levenslot afhankelijk is van de som van zijn daden in een
vroeger leven komt hem in zijn kraam te pas.
Verticaal

1. N o u ' s niet het zinnelijk liefdeleven van
de koetsier.
2. Weglopen heeft ons achteraf aan die rij
struiken geholpen.
3. Staat dat roodkleurig exantheem er o.a.
los van?
6. Dat insekt bezorgde Mina koliekpijnen.

2

nr.

43

MedisCript

19

1II

U
U

79

?

Onder de inzenders van de juiste oplossing
van dit MedisCript wordt een boekenbon
verloot; die van nr. 41 gaat naar F. Hengeveld. De Vroedschap 38, Krimpen aan de
IJssel.
Oplossing MedisCript nr. 42

Horizontaal: 1. Slang; 4. Axion; 5. Karig; 7.
Reuma.
Verticaal: 1. Sjanker; 2. Aai; 3. Gonagra; 6.
Reu.
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Stichting Medisch Comit6 Nicaragua

Instrumentenactie
voor het noodziekenhuis te Rivas
Als vervolg op de artikelen
betreffende de activiteiten van onze
stichting in MC nrs. 30 en 37/1979, blz.
965 en 1173, wiUen wij graag het
volgende onder Uw aandacht
brengen:
Behalve het inzamelen van gelden ten
bate van her bloedtransfusieproject
van het Nicaraguaanse Rode Kruis en
het Gezondheidscentrum in San Jorge
nabij Rivas, dat is opgezet door de
C S U C A (Confederation Universitaria
Centroamericana), is de Stichting
Medisch Comit6 Nicaragua nu ook
gestart met een 'instmmentenactie'.
Hiermee willen wij medisch
instrumentarium voor het
noodziekenhuis in Rivas inzamelen.
Het bestaande ziekenhuis is namelijk
platgebombardeerd.
Het ge'/mproviseerde ziekenhuis heeft
een groot tekort aan medisch
instrumentarium en aan
medicamenten en heeft tevens te
kampen met een groot gebrek aan
verpleegsters en artsen, zodat her
aanwezige personeel veel overuren
moet maken. Tijdens mijn bezoek aan
Nicaragua kreeg ik een lijst van
medisch instrumentarium dat ontbrak
en waaraan dringend behoefte
bestond. Dit verzoek wordt nog eens
ondersteund door een rapport van het
bezoek aan het ziekenhuis op
15 augustus jl. van een delegatie van
de Nicaraguaanse regering, bestaande
uit Violeta Chamorro, lid van de Junta
voor Gezondheidszorg, en haar
adviseurs Dr. J. I. Gutierrez en Dr. R.
Zembrana. Naar aanleiding van dit
bezoek werd een offici61e lijst opgesteld van urgente behoeften, die mij
medio september werd toegestuurd.
Ter iUustratie van de hood, zoals die
reeds in Medisch Contact van 14
september ter sprake kwam, volgen
nog enkele feiten uit het
bovengenoemde rapport:
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- Bij gebrek aan wiegjes moeten
pasgeborenen die in het ziekenhuis
worden opgenomen op tafels worden

gelegd en vastgebonden om vaUen te
voorkomen.
- Operaties moeten zonder
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handschoenen worden uitgevoerd!
Volgens een arts uit het ziekenhuis
is het na de oorlog voorgekomen, dat
een voet van een patient die er bijna af
was gehecht moest worden met
gesteriliseerd prikkeldraad.
- Voor de 600 tot 800 recepten die
dagelijks worden uitgeschreven zijn
nauwelijks of geen medicijnen
aanwezig.
Wij hopen, dat de thans in Medisch
Contact gepubliceerde informatie
voor U aanleiding zal zijn Uw
coUega's in Nicaragua te steunen, of
door storting van een gift op ons
gironummer 4143009 te Utrecht ten
name van de stichting of door oude
ongebruikte doch intacte
instrumenten af te staan.
Om kosten voor de stichting te
voorkomen verzoeken wij U zo
mogelijk het vervoer van de
instrumenten voor eigen rekening te
verzorgen. De opslagplaats voor
verscheping zal in Amsterdam zijn en
U kunt met betrekking tot de
instrumentenactie contact opnemen
met coUega Mw. A, Linssen, overdag
telefonisch te bereiken via nummer
020-168080, toestel 130.

-

M. Romijn, arts

L e d e n Comit~ van aanl~eveling
Stichting Medisch Comit~ Nicaragua

Dr. J. L. A. Boelen, internist,
oud-voorzitter K N M G
F. A. Bol, arts, hoofdredacteur MC
Prof. Dr. F. Doeleman, hoogleraar
Sociale Geneeskunde, Leiden
Prof. Dr. T. E. W. Feltkamp,
hoogleraar Immunologie, Amsterdam
Prof. Dr. J. M. Greep, hoogleraar
Algemene Chirurgie, Maastricht
G. Groenewoud, internist, secretaris
LSV
Prof. Dr. A. A. Haspels, hoogleraar
Verloskunde en Gynaecologie,
Utrecht
Prof. Dr. P. J. M. Kuypers,
hoogleraar Thorax-hart-vaatchirurgie,
Nijmegen
Dr. R. A. de Melker, lector
Huisartsgeneeskunde, Utrecht
F. A. van Spanje, huisarts, secretaris
LHV
Prof. Dr. H. A. W. M. Tiddens,
hoogleraar Organisatie van de
gezondheidszorg, Tilburg
Prof. Dr. J. Vreeken, hoogleraar
Inwendige Geneeskunde Amsterdam
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UNIVERSITAIRE BERICHTEN
Gepromoveerd tot doctor in de
geneeskunde:
Vrije Universiteit A m s t e r d a m

W. Bles, proefschrift: 'Sensory
intercations and human posture',
Promotoren: Prof. Dr. G. de Wit en Prof.
Dr. It. R. Plomp

G. A. van der Hoofl, proefschrift: 'De
Malopodans. Een
transcultureel-psychiatrische studie'.
Promotoren: Prof. Dr. J. H. van den Berg
en Prof. Dr. J. Bastiaans.
W. de Jong, proefschrift:
'Bevolkingsonderzoek op borstkanker in
leiden 1975'. Promotor: Prof. Dr. A.
Zwaveling.

P. A. van Dop, proefschrift: 'Quantitative
morphology of the testis of fertile and
infertile males'. Promotoren: Prof. Dr. L.
A. M. Stolte en Prof. Dr. J. Oort.

J. 1-1. Kraal, proefschrift:
'PolymorphonuclearLeukocytes in the
Periodontium'. Promotor: Prof. Dr. R. van
Furth.

J. H. M. van Gasteren, proefschrift: 'De
endarteriectomie van de carotisbifurcatie
bij ischemische cerebrovasculaire
stoornissen'. Promotor: Prof. Dr. J. H. A.
van der Drift.

L. C. Paul, proefschrift: 'Antibodies
Directed Against Donor Antigens in
Human Renal Allografts'. Promotoren: Dr.
L. A. van Es en Prof. Dr. J. de Graeff.

P. A. Mafid, proefschrift: 'Studies in
severe heart failure: Insulin Secretion;
autonomic control of insulin secretion with
particular reference to treatment'.
Promotor: Prof. Dr. J. P. Roos.
H. Mulder, proefschrift: 'De concentratie
van calcitonine in het serum, een
onderzoek bij normale en verschiUende
pati~nten'. Promotor: Prof. Dr. C. van der
Meer.
S. Meijer, proefschrift: 'Invasieve
fibrosclerosis van de hals (Riedels struma)'
Promotor: Prof. Dr. G. den Otter.
Mw. E. Post, proefschrift: 'Het bedekken
van ureterdefecten met een vrij
transplantaat van peritoneum bij de hond'
Promotor: Prof. Dr. R. J. Scholtmeyer.
A. J. H. Prevo, proefschrift: 'Over
spastische parese en revatidatie. Een
onderzoek naar enkele aspecten van de
motoriek, het electro-myogram, de functie
en de willekeurige controle bij pati~nten
met een hemiplegie'. Promotor: Prof. Dr.
S. L. Visser.
3. G. N. Swart, proefschrift:
'Allopathische botvervanging in het
maxillofaciale gebied'. Promotoren: Prof
Dr. W. A. M. van der Kwast en Dr. K. de
Groot.
Universiteit L e i d e n

M. 3. Giphart, proefschrift: 'The Gene
Products of the Human Major
Histocomptability Complex.
Immunological and Chemical Analysis'.
Promotoren: Prof. Dr. J. J. van Rood en
Dr. J. W. Bruning.
B. E. Glazenburg, proefschrfft: 'On the
Simulation of Effects Produced by
Acoustic Nerve Tumours'. Promotoren:
Prof. Dr. P. H. Schmidt en Dr. J. I.
Eggermont.

A. C. B. Peters, proefschrift: 'CSF
Immunofluorescence and Cytology in Viral
Neurological Disease'. Promotoren: Prof.
Dr. G. W. Bruyn en Dr. J. Versteeg.
H. J. van der Rhee, proefschrift: 'Blood
Monocytes and their Differentiation into
Macrophages, Epitheliod Cells and
Multinucleated Giant Cells'. Promotoren:
Prof. Dr. W. Th. Daems en Prof. Dr. M. K.
Polano.
S. J. Rietema, proefschrift: 'The Clinical
Significance Electro-Cochleography'.
Promotoren: Prof. Dr. P. H. Schmidt en
Dr. J. J. Eggermont.
J. B. M. Z. Trimbos, proefschrift:
'Antepartum Cardiotocografie in de
verloskundige praktijk'. Promotoren: Prof.
Dr. J. Bennebroek Gravenhorst en Dr. M.
J. N. C. Keirse.
H. van der Vlugt, proefschrift:
'Lateralisatie van hersenfuncties. Een
neuropsychiologisch onderzoek naar de
relatie tussen handvoorkeur en de
lateralisatie van de taalfunctie'. Promotor:
Dr. H. A. C. Kamphuisen.
R. Willemze, proefschrift: 'Regulation of
Granulopoiesis Studied by Bone Marrow
Culture in Diffusion Chambers Implanted
in Rabbits'. Promotoren: Prof. Dr. R. van
Furth, Prof. Dr. R. I. Walker (USA) en
Prof. Dr. O. Vos.
K a t h o l i e k e Universiteit N i j m e g e n

L. V. A. M. Beex en A. J. M. Koenders,
proefschrift: 'Nieuwe methode voor
doelmatiger behandeling borstkanker'
Promotoren: Dr. Th. J. Benraad en Prof.
Dr. P. M. C. Kloppenborg.
Mw. L. J. Brouwer, proefschrift:
'Diabetische schoolkinderen'.
A. J. M. Koenders en L. V. A. M. Bee)c,
proefschrift: 'Nieuwe mthode voor
doelmatiger behandeling borstkanker'.
Promotoren: Dr. Th. J. Benraad en Prof.
Dr. P. M. C. Kloppenborg.
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Privacy van de patirnt en het beheer
van een medische gegevensverzameling
Het algemene begrip 'privacy' kan
men omschrijven als de ruimte waarin
men weet niet door anderen
geobserveerd te worden en men dus
zijn persoonlijke eigenheid kan
ontwikkelen en bewaren, ongeacht op
welk gebied. Het niet gadegeslagen
worden door anderen wil zeggen:
anderen dan diegenen die men zelf in
zijn persoonlijke levenssfeer
binnenlaat. De kern lijkt mij te liggen
in de mogelijkheid steeds zelf de
grenzen te trekken, waarbinnen men
bemoeienis met zijn priv6-1even duldt.
De arts is nu een van die anderen, die
men toelaat tot zijn persoonlijke
levenssfeer, zij het noodgdwongen:
ter wille van de genezing wordt de
inbreuk op het privr-leven voor lief
genomen, en wordt zelfs geaccepteerd
dat de arts vele gevoelige gegevens in
zijn bezit heeft. Hier komen we in de
informatiesfeer, waarin de specifieke
betekenis van de privacy is: het recht
van het individu te bepalen welke
informatie hij over zichzelf wil
verstrekken, hoeveel, op welk
moment en met welk doel.
Dat patirntgegevens voor de arts
onmisbaar zijn om zijn werk te kunnen
doen is logisch, en zolang die
gegevens in handen zijn van 66n
enkele arts, met wie de patirnt een
vertrouwensrelatie heeft, versterkt
door het beroepsgeheim van de arts, is
het ook acceptabel dat die arts de
gegevens bewaart. Zo is de situatie in
de gezondheidszorg al lang niet meer.
Medische gegevens worden ook voor
alledei andere doeleinden gebruikt,
buiten de behandeling, en het bewaren
van en beschikken over pati~ntgegevens zijn totaal uit handen van de
patirnt geraakt.
De patient heeft geen invloed op wat
er later zal gebeuren met informatie
die hij op het moment van het
MC nr. 43 - 26 oktober 1979
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privacy van de patient, heeft dit
proces van het ontglippen van de
zeggenschap over medische gegevens
niet kunnen tegenhouden.

Rechtsgelijkheid

inroepen van medische hulp al dan
niet bewust heeft gegeven. Gegevens
verdwijnen in statistieken, komen in
de computers van de SMR, van de
verzekeraars, van personeelsarchieven, worden gebruikt voor
wetenschappelijke onderzoeken
en publikaties (soms zeer herkenbaar
terug te vinden in her NTvG), voor het
onderwijs, enz. enz., en dat meestal
zonder dat de patient erin wordt
gekend. Hij heeft geen vat opal deze
stromen. Beslissingen over het
gebruik van pati~ntgegevens worden
genomen door diegenen die er de
feitelijke macht over uitoefenen, die
ze beheren, en dat zijn volgens de
huidige praktijk niet eens meer de
berichtgevende artsen maar de
houders van de registratiesystemen.
Her beroepsgeheim, tot nu toe de
enige wettelijke bescherming van de

Het wordt tijd dat aan de patirnt
althans een stukje van de beschikking
over zijn eigen medische gegevens
wordt teruggegeven. Daarin ligt voor
mij de noodzaak tot reglementering,
en dan is het niet van belang of de
vastlegging van die gegevens op
conventionele manier gebeurt of
geautomatiseerd.
Het is belangrijk dater rechtsgelijkheid ontstaat. Er moet een einde
komen aan de situatie waarin elke
beheerder van medische gegevens
naar eigen beste geweten met die
gegevens omspringt bij gebrek aan
uniforme regels. Het is ook zaak dat
de patirnt rechtszekerheid krijgt over
bewaartermijnen, over water met zijn
gegevens gebeurt bij
praktijkoverdracht, bij sluiting of fusie
van een ziekenhuis, over de
verstrekking van gegevens aan
derden. Tenslotte het belangrijkste: de
patient moet greep krijgen op de loop
van zijn gegevens, juist omdat op
grond van medische gegevens vaak
beslissingen worden genomen die
voor het individu verstrekkende
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gevolgen hebben, maatschappelijk of
financieel.
Aan de gewenste rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid op het gebied van de
privacy zal worden tegemoetgekomen
- al duurt dat nog wel een paar j a a r door een Wet op persoonsregistraties.
De Staatscommissie-Koopmans
kwam eind 1976 met een wetsvoorstel,
dat wat betreft medische en
psychologische gegevens nog moet
worden bijgeschaafd volgens het
advies van de Gezondheidsraad, begin
dit jaar openbaar gemaakt. Het
voorstel-Koopmans strekt zich in
principe alleen uit over
geautomatiseerde registraties, al
kunnen conventionele bestanden bij
AMvB hiermee gelijkgeschakeld
worden. Het advies van de
Gezondheidsraad wil zien dat
conventionele bestanden- althans
medische en psychologische - meteen
onder de werking van de Privacywet
vallen.
Het wetsontwerp bevat een stelsel van
regulering en toezicht en een regeling
van de rechtspositie van de
geregistreerden. Persoonsregistraties
worden in drie categoriEn ingedeeld.
Medische registraties behoren wegens
de gevoeligheid van de informatie tot
de zwaarste categorie, de zogenaamde
vergunningsplichtige. Wordt het
advies van de Gezondheidsraad
overgenomen, dan moet er voor elke
medische gegevensverzameling die 6f
geautomatiseerd is 6f gehouden wordt
door een organisatie die meer dan
vijfentwintig personen omvat een
vergunning zijn. Voor de huisartsen
valt het dus toch nog mee: u hoeft
voor uw kaartenbak g66n vergunning
aan te vragen bij de Registratiekamer.
Die Registratiekamer moet bet
overheidstoezicht gaan uitvoeren. Dit
betekent een eenmalige beoordeling
van doelstelling, reglementering en
beveiliging van elk systeem dat een
vergunning aanvraagt, met eventueel
na vijfjaar een nieuwe controle.
Over het inzagerecht van de patient
adviseerde de Gezondheidsraad dit te
realiseren via een vertrouwensman,
.die zelf aan een beroepsgeheim
onderworpen moet zijn.

Reglement
Ik wil nu wat dieper ingaan op het
voor medische gegevensverzamelingen verplichte reglement,
zeker nu de Gezondheidsraad officieel
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adviseert dat ook voor de kleine
conventionele bestanden,
bijvoorbeeld huisartsenarchieven,
collectief, per soort verzameling,
regels dienen te gelden.
Zo'n regiement is eigenlijk de
vastlegging van de wijze waarop bet
beheer wordt gevoerd over een
gegevensverzameling. Het is een stuk
waaruit voor alle betrokkenen de
werking van het systeem duidelijk
moet blijken. Onder beheer versta ik
zowel het beleid met betrekking tot de
gegevens (doelstelling, welke
gegevens worden bewaard en waarom
en hoe lang, aan wie worden ze
verstrekt) als de uitvoering van dit
beleid (wie heeft toegang tot de
informatie, hoe is deze beveiligd tegen
brand en inbraak, de uitoefening van
rechten van de geregistreerden tot
weigering, inzage, correctie en
vernietiging) alsook het toezicht op
zowel beleid als uitvoering. Dit
toezicht moet niet alleen een interne
controle zijn op de naleving van de
normen die de betreffende organisatie
zichzelf heeft gesteld, maar ook een
externe controle, door de
geregistreerden zelf. Zij moeten
steeds bezien of de opzet en de
werking van een informatiesysteem
beantwoorden aan de op dat moment
geldende maatschappelijke normen
ten aanzien van de belangenafweging
die inherent is aan de privacy: is de
positieve bijdrage die de
gegevensverzameling aan de
gezondheidszorg levert te verkiezen
ondanks het negatieve effect op de
privacy van de geregistreerde
pati6nten?
Laten we zo'n reglement eens
voorzichtig invullen voor een
huisarts(en)archief. Ook al schijnen
sommige huisartsen, naar her gerucht
wil, nogal weinig op te schrijven, toch
is het de bedoeling dat de huisarts als
bet ware het centrale medische archief
van zijn praktijkbevolking beheert.
1. Het eerste punt in het reglement is
de doelstelling: her bewaren en
gebruiken van persoonsgebonden
medische gegevens ten behoeve van
de behandeling van patiEnten.
2. Houder van het systeem is de
huisarts of, bij een groepspraktijk, de
rechtspersoon die de praktijk
vertegenwoordigt.
Volgens Fokkens (MC hr. 34/1979,
blz. 1075) behoren steeds alle
berichtgevers evenzovele houders te
zijn. Mij lijkt de huidige situatie van
66n houder per systeem werkbaarder,

ondanks het theoretische bezwaar van
de wel erg ruime interpretatie van
art. 272 Sr. (het beroepsgeheimartikel).
De houder is namelijk gebonden aan
/let reglement, en d~trin moeten de
garanties voor de berichtgever
verwerkt zijn.
3. De personen over wie gegevens
worden opgenomen zijn de
ingeschreven pati6nten.
4. Welke gegevens worden
opgenomen? De dossiervorming is
momenteel discussiepunt in de
KNMG. Zowel de commissieKoopmans als de Gezondheidsraad
spraken zich uit voor uiterste
terughoudendheid met het
registreren van subjectieve
indrukken, voorlopige meningen en
waardeoordelen.
Kortbeek deed in MC nr. 25/1979, blz.
807, een voorstel tot splitsing van het
medische dossier in een zogenaamd
actueel dossier, waarin de
persoonlijke werkaantekeningen van
de behandeld arts zijn opgenomen, en
een zogenaamd cumulatief dossier,
dat alle objectieve relevante gegevens
bevat betreffende een zelfde pati6nt,
afkomstig van de verschillende artsen
die de patient hebben behandeld.
Deze dossiers moeten afzonderlijk
worden beheerd. Het actuele dossier
wordt dan niet in het normale
huisarts(en)archief opgenomen, maar
apart bewaard. Alleen de huisarts zelf
of zijn waarnemer heeft inzage in het
actuele dossier. Het bezwaar van dit
systeem vind ik, dat juist deze zeer
gevoelige gegevens - d i e , dacht ik, in
de huisarts(en)praktijk nogal een grote
plaats i n n e m e n - buiten alle regels van
privacybescherming vallen.
5. Aan wie worden gegevens uit het
archief verstrekt? Voorop staat dat
pati6ntgegevens slechts mogen
worden doorgegeven met
uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de patient. Het
'uitdrukkelijk schriftelijk' kan eraf als
het gaat om gegevensoverdracht ten
behoeve van de behandeling, de
toestemming blijft vereist. Dit
betekent dat de patient moet worden
geinformeerd over elke aanvrage van ,
hem betreffende gegevens, over de
aard van de gevraagde gegevens en
over het doel van de gegevensoverdracht, zodat hij in de
gelegenheid is in werkelijke vrijheid
zijn toestemming te geven of te
onthouden.
De richtlijnen van de commissie van
de Gezondheidsraad geven op dit punt
MC nr. 43 - 26 oktober 1979

Zelfzorg en mantelzorg voor gezondheid
Een bibliografisch profiel
In voorgaande bijdragen 1'2'3is een
conceptuele schets gegeven van
zelfzorg en mantelzorg voor
gezondheid en hun relaties tot
professionele zorgverlening. De vraag
is gewettigd of wij te doen hebben met
een marginaal verschijnsel bij de
'offici61e' gezondheidszorg,
gepropageerd vanuit ideologische
achtergronden, of met een
verschuiving in de waarden en normen
ten opzichte van gezondheidszorg in
de westerse cultuur die van
fundamentele betekenis kan worden
en aanzienlijke consequenties kan
hebben voor het professionele
gezondheidszorgsysteem.
Het is niet gemakkelijk op deze
vraagstelling een antwoord te krijgen.
Een mogelijkheid om ter zake inzicht
te verwerven ligt in een onderzoek
naar de hoeveelheid
wetenschappelijke publikaties die aan
het onderwerp worden gewijd in de
wereldliteratuur. De aard van de
publikaties en de geografische
spreiding kunnen voorts licht werpen
op de ontwikkelingen die gaande zijn
en de breedte van de belangstelling. In
deze bijdrage doen wij hiertoe een
poging.

Gegevensverzameling

Er bestaan verscheidene
bibliografiern over zelfzorg en
mantelzorg ('selfhelp', zelfhulp,
'mutual help groups'). De meeste zijn
gericht op specifieke aspecten, met
name groepsvorming van mensen met
een bepaald probleem, die in onze
terminologie 2 werden benoemd als
homogene mantelzorggroepen. Voorts
zijn er bibliografieen over
pati~ntenorganisaties.
Meer algemene overzichten zijn
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met hulp van de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek*. Over deze
periode werden de volgende
gegevensbestanden uitgeput:
-

-

-

De auteur is hoogleraar in de
ziekenhuiswetenschappen aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht.

schaars4, 5 en bij de snelle
ontwikkeling inmiddels wat achter
gekomen. Een zeer verdienstelijke
algemene bibliografie is in Nederland
opgesteld 6. Zij omvat circa 650
publikaties. Vooral de jaren v66r 1976
krijgen veel aandacht; zij beslaan rond
85% van het materiaal. Het merendeel
bestaat uit wetenschappelijke
publikaties op gebied van de
lichamelijke en geestelijke gezondheid
in ruime zin. Circa een kwart van het
materiaal bestaat uit populaire
bijdragen in kranten, tijdschriften en
boeken.
In de bestaande bibliografie6n vinden
wij onvoldoende materiaal voor de
beantwoording van onze
vraagstelling, omdat wij te doen
hebben met een dynamisch
verschijnsel en juist de ontwikkeling
in dejaren 1976, 1977, 1978 en 1979 tot
juli thans van belang is. Ten einde een
inventarisatie van de wereldliteratuur
te verkrijgen over deze jaren hebben
wij een 'computer-search' verricht

Medical Literature Analysis and
retrieval system (Medlars II,
Keulen);
Psychological Abstracts;
Social Sciences Citation Index;
Experpta Medica (Amsterdam);
Pascal (Parijs);
Sociological Abstracts.

De terminologie op gebied van
zelfzorg en mantelzorg is nog in een
stadium van aanzienlijke verwarring.
Gezocht werd op de volgende
trefwoorden en hun combinaties:
' selfcare', 'selfhelp', ' self help
groups', 'selfdiagnosis',
' self medication', ' self treatment',
'patient attitude to health',
'mutual help' en 'selfhelp-devices'.
Op deze wijze werden ruim
twaalfhonderd 'abstracts' verkregen.
Uiteraard omvatte dit bestand veel
duplicaten. Door rangschikking op
naam van de eerste auteur werden
deze verwijderd. Vervolgens werden
die 'abstracts' geschrapt die
voornamelijk over andere
onderwerpen handelden en het
trefwoord slechts terloops
vermeldden. Het aldus 'geschoonde'
literatuurexcerpten-bestand over de
afgelopen 31hjaar omvatte de
volgende aantallen publikaties in
wetenschappelijke tijdschriften:
zelfzorg('selfcare') ........... 385 publikaties
mantelzorg ('selfhelp') ....... 313 publikaties
'selfhelpdevices'. ............. 145publikaties
totaal ............................. 843 publikaties
* De schrijver dankt Mw. Dr. C.
Verheyen-Voogd voor haar medewerking
en adviezen.
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meer beperkingen dan de richtlijnen
van de KNMG, zoals die zijn
neergelegd in de 'Uitgangspunten van
het schriftelijk uitwisselen van
medische gegevens' in het
zogenaamde blauwe boekje.
6. De rechten van de geregistreerde
patient. Het recht om opname van zijn
gegevens te weigerenlijkt mij bij een
huisarts(en)archief niet relevant: de
curatieve doelstelling zal voor elke
patient wel overtuigend zijn. Het recht
van de patiSnt op inzagein zijn
gegevens is een logisch uitvloeisel van
zijn recht op informatie over zijn
toestand, althans bij de huisarts
vervult het deze functie. Het hangt
nauw samen met de openheid van de
relatie die de patient met zijn huisarts
heeft en dient in alle gevallen
gehonoreerd te worden. Daarbij is
een bijzondere begeleiding wel
noodzakelijk.
7. Toegang tot het archief hebben
diegenen die bij de behandeling zijn
betrokken, en wel alleen tot die
gegevens die voor de actuele
behandeling relevant zijn. Het
administratief personeel moet een
geheimhoudingsverklaring afleggen.
8. Beveiliging: maatregelen tegen
brand en inbraak.
9. De bewaartermijn is in beginsel
tien jaar na het laatste contact met de
patiSnt, waarna de gegevens op enkele
basisgegevens na worden vernietigd
(men raadplege hiervoor de richtlijnen
van de K N M G in het rapport
'Bewaartermijn en opslagplaats van
medische dossiers' van 1977). Bij
praktijkoverdracht moet de patiSnt

toestemming geven voor overdracht
van het dossier naar de opvolger.
10. Dit laatste punt in het reglement
behandelt her toezicht. Toezicht
wordt uitgeoefend door bijvoorbeeld
een regionale commissie, waarin ook
de patiSnt is vertegenwoordigd. De
commissie kan ook als ldachtinstantie
fungeren. Het gaat hier vooral om de
verstrekkingen aan derden en de
vereiste toestemming van de patiSnt.
De huisarts houdt voor dat doel van
deze verstrekkingen een protocol bij.
Tot zover enkele suggesties voor de
inhoud van een reglement voor
huisarts(en)archieven. Of het om een
hand- of een gecomputeriseerd
archief gaat is voor de inhoud van het
reglement niet van wezenlijk belang.

Positie

inschakeling van een tussenpersoon
dwingend wordt voorgeschreven?
Doorbreking van het inzagerecht is
pas gerechtvaardigd in geval van een
sterke indicatie en behoort
uitzondering te zijn in plaats van
regel, zoals het in een goede
arts-pati~ntrelatie uitzondering
behoort te zijn dat de patient dingen
worden verzwegen. Wat betekent een
vrijwillig verleende toestemming tot
verstrekking van medische informatie,
als de patient de gevolgen van zijn
besluit niet overziet of als zijn
weigering als 'verdacht' wordt
aangemerkt? Als het actuele dossier
buiten de regels blijft, hoe komt de
patient er dan achter als er toch uit de
school geklapt is, en wat kan hij dan
nog doen?

patii~nt

De voorgestelde wettelijke regelingen
en de reglementering en controle die
er zullen komen zijn nodig en ook van
waarde voor de bescherming van de
privacy, maar naar mijn smaak bij
lange na niet voldoende om de patient
werkelijk de zeggenschap over zijn
gegevens te verschaffen die hij
verdient te hebben. De algehele
positie van de patient is zo zwak.
De patiSnt heeft niet zoveel aan zijn
recht om opname van zijn gegevens in
een registratie te weigeren, als de arts
of her ziekenhuis hem dan weigert te
behandelen of als daardoor een
uitkering of een begeerde baan in
gevaar komt. Wat blijft er over van
zijn persoonlijk recht op inzage als de

De rechtspositie van de patiSnt dient
als het ware te worden opgekrikt,
niet aUeen doordat aan hem bepaalde
rechten worden toegekend maar
juist ook door hem de mogelijkheid te
geven zijn invloed uit te oefenen bij de
totstandkoming van de regelgeving,
bij het opzetten van een gegevensverzameling, bij het formuleren
van de doelstelling, bij het ontwerpen
van reglementen en bij het toezicht op
de naleving ervan.
Ik hoop, dat althans bij het ontwerpen
van toekomstige reglementen voor
huisarts(en)archieven de patient zal
worden binnengelaten in de privacy
van de huisartsenorganisaties.

Adviesaanvrage Ziekenfondsraad
rechtspositie psychiatrische pati6nten
De staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygi~ne,
mevrouw Mr. E. Veder-Smit heeft op
2 oktober 1979 advies gevraagd aan de
Ziekenfondsraad over het
onderbrengen in de erkenningsnormen
van de ziekenhuizen van voorlopige
bepalingen omtrent de rechtspositie
van psychiatrische pati~nten. De
staatssecretaris had de Tweede
Kamer toegezegd de mogelijkheid
voor een dergelijke regeling te zullen
onderzoeken tijdens de interpellatie
naar aanleiding van het zogenaamde
rapport-Van Dijk ('Resultaten enquSte
MC nr. 43 - 26 oktober 1979

rechtspositie pati~nten in
psychiatrische ziekenhuizen'). Het
daarover door haar met de Nationale
Ziekenhuisraad gevoerde overleg
heeft thans geresulteerd in de
onderhavige adviesaanvrage.
In de ontwerp-regeling, die in
afwachting van afzonderlijke normen
voor psychiatrische ziekenhuizen een
voorlopig karakter zou moeten
hebben, worden voorstellen afgedaan
betreffende:

uitoefening van rechten;
- bezoekrecht en bewegingsvrijheid;
- privacy;
- inspraakrecht
- toepassing van dwangmiddelen.

-

Omdat de staatssecretaris veel belang
hecht aan een spoedige
inwerkingtreding van deze
bepalingen, is aan de Ziekenfondsraad
gevraagd v66r 1 december 1979 te
adviseren.

- voorlichting en huisregels;
- informatie over de behandeling;
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Conclusies uit dit bestand zullen
onderhevig kunnen zijn aan de
volgende beperkingen:
1. Het opnemen van een publikatie in
een computerbestand als 'abstract'
vertoont een latentietijd die wisselend
is. In 1976 worden dus nog publikaties
opgenomen uit 1975. Publikaties uit de
eerste helft van 1979 zijn nog maar
schaars aanwezig.
2. Niet alle wetenschappelijke
literatuur wordt even intensief
bewerkt. Er is een duidelijke voorkeur
voor de Engelstalige publikaties.
3. Door het ontbreken van
gestandaardiseerde terminologie
worden wellicht publikaties gemist.
Wij vonden daarvan verscheidene
voorbeelden.
Niettemin is met de gevolgde methode
alles bijeenbracht over de
onderzochte periode wat onder de
gegeven steekwoorden aanwezig was
in de 'abstracts' van ruim 3.500
wetenschappelijke tijdschriften over
de gehele wereld.

Indeling naar onderwerp
Als criteria voor indeling hebben wij
gehanteerd ~, 2:
- de aard van de zorg
Is de zorg verstrekt voor de eigen
behoeften door de zorgvrager zelf,
dan spreken wij van zelfzorg. Wordt
de zorg verleend aan een medemens
op basis van wederkerigheid binnen
een klein sociaal netwerk, dan
spreken wij van marttelzorg;
- de doelgerichtheid van de zorg
Zorg kan gericht zijn op:
9 instandhouding van gezondheid:
basale zorg voor gezondheid;
9 herstel van kleine stoornissen:
raakvlakzorg;
9 medewerking aan herstel van een
ziekte: complementaire medische
en verpleegkundige zorg;
9 psychologische zorg bij ziekte:
ziekzijns-zorg;
9 zorg bij handicap: handicapzorg,
nader onder te verdelen in
lichamelijke en geestelijke
handicapzorg;
-

de mate van expliciete ontwikkeling
van zorgpatronen
Een zorgpatroon kan een gegeven zijn
dat zonder speciale programma's tot
stand is gekomen vanuit genetische en
MC nr. 43 - 26 oktober 1979

culturele krachten. Het kan anderzijds
worden opgebouwd door middel van
training- en informatieprogramma's,
of worden verstrekt door
organisatorische kaders. Wij spreken
dan van competentieverhoogde zorg.
Tabel 1. Onderverdeling van
zelfzorg-publikaties.
soort

aantal

algemene aspecten ............................. 64
basale zelfzorg
voor het gezonde bestaan ............ 43
raakvlak-zelfzorg .............................. 42
complementaire medische zelfzorg ........ 63
ziekzijns-zelfzorg ............................... 4
handicap-zelfzorg
algemeen .............................. 16
somatisch ............................. 15
post-apoplexie ....................... 12
bejaarden en ADL ................... 27
blindetc ................................ 5
75
handicap-zelfzorg
bij geestelijkestoornissen ........... 70
zelfzorg
bij geinstitutionaliseerden........... 28
totaal ............................................ 385

In de overzichten van de gegevens
hebben wij de publikaties toebedeeld
aan de genoemde categorie~n. Uit het
overzicht van zelfzorg-publikaties
(tabeI I) blijkt dat, gemeten aan het
aantal publikaties, de belangstelling
voor zelfzorg bet grootst is bij her
bestaan van handicaps, zowel
lichamelijke als geestelijke: ruim een
derde van de publikaties is daaraan
gewijd. Dit is ook wel begrijpelijk.
Indien de zelfzorg van een
gehandicapte niet of onvoldoende
wordt hersteld, betekent hij een
blijvende last voor zijn directe
omgeving en voor de maatschappij.
De zegswijze dat men gezondheid pas
waardeert als men ze kwijt is geraakt,
vindt hier haar parallel: zelfzorg wordt
pas onderkend in haar vitale betekenis
wanneer ze verloren is geraakt. Wij
vinden dus een typisch curatieve
insteUing.
Het verbeteren en versterken van
zelfzorg voor het gezonde bestaan, dat
a t s ' gezondheidscultuur'
fundamenteel is voor het niveau van
de volksgezondheid, blijkt veel
geringer aandacht te krijgen met
slechts 43 publikaties.
De discussie over raakvlakzelfzorg
(zelfdiagnose, zelfmedicatie en
zelfbehandeling van lichte en
kortdurende symptomen en klachten),
tezamen met de complementalre

medische zelfzorg (de 'volgzaamheid'
van de pati~nten wat betreft het
medisch advies, of in moderne zin het
partnerconcept tussen medicus en
patient) ontvangen veel aandacht,
vergeleken met de ziekzijns-zelfzorg
De medisch-complementaire zelfzorg
ontvangt met name aandacht bij een
drietal ziekten waarbij de patient zelf
een aanzienlijke bijdrage levert aan
zijn behandeling: thuisdialyse bij
nierinsuffici~ntie, diabetes mellitus en
hemofylie, met respectievelijk 11, 18
en 7 publikaties. Zij vormen ons
inziens de duidelijkste voorbeelden
van de steUing dat de medische
professie niet klaar is met het geven
van een behandelingsadvies en een
recept, maar dat zij als doelstelling
niet kan loslaten het bereiken van
beterschap van de patient. Dat in dit
proces de patient vaak bereid en in
staat is ingewikkelde
medisch-technologische handelingen
adequaat uit te voeren, onderstreept
de grote betekenis en mogelijkheden
van het samenwerkingsconcept van
arts en patient.
De literatuur bevat verder ook nog
belangwekkend onderzoek, waaruit
btijkt dat pati~nten vaak en in reel
geringerInate uitvoeren hetgeen door
hun dokter werd voorgeschreven dan
men wel dacht. Anderzijds bleek dat
de zorg van de arts om de patient over
diens behandeling goed voor te
lichten, zowel wat de motieven,
mogelijkheden, methoden als gevaren
betreft, reel te wensen overlaat.
Nadere studies omtrent de
samenwerking tussen arts en patient
lijken ook in Nederland dringend
gewenst en kunnen waarschijnlijk
belangrijk bijdragen aan verbetering
van de curatieve zorg, vermindering
van recidief en heropname in
ziekenhuizen.
De geringe belangstelling voor
ziekzijns-zelfzorg is verrassend, want
de ontwilckeling van een meer
holistische en op meer humaniteit
gerichte geneeskunde zou meer
aandacht doen verwachten. De
psychische en sociale componenten
van zelfzorg en de semiologische
betekenis ervan zijn overigens in het
hele materiaal nauwelijks aan de orde.
De meeste bijdragen houden zich
bezig met het somatisch functioneren,
zelfs die uit de psychiatrische hoek.
Zelfzorg in insteUingen wordt
gepropageerd, maar algemeen bestaat
de ervaring dat de inrichtingen daar
niet erg op gesteld zijn en deze
ontwikkeling tegenwerken,
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behoudens herstel van ADL-functies,
waarschijnlijk omdat dit
personeelsbesparend is.
In tabel 2 wordt een onderverdeling
gegeven van de bijdragen over
mantelzorg.

Tabel 2. Onderverdeling van
mantelzorg-publikaties.
onderwerp

santal

algemeen ...................................
basale mantelzorg
(familie,buren,vrienden) ........
gemeenschapsopbouw .................
mantelzorggroepen
bij abnormale stress-situaties
mantelzorg bij somatische ziekten
mantelzorginde psychiatrie ...........
mantelzorg bij handicap
of chronische ziekten
handicap algemeen
24
carcinomen ............
26
diverse chronische
ziekten ..................
22
bejaarden ..............
16
zwakzinnigen .........
7
verslaafden ............
25

74
19
23
33
4
26

machtsaspecten ..........................

120
14

totaal ........................................

313

--

De publikaties vermeld onder het
hoofd 'algemeen' handelen over
theorievorming en conceptualisering
van mantelzorg, ervaringen met
zelfhulpgroepen, over relaties met de
andere zorgsoorten, organisatorsiche
en trainingsaspecten.
Ook bij mantelzorg-publikaties blijkt
her zwaartepunt van de aandacht te
liggen bij mantelzorg van, voor of
door gehandicapten. Het is ook hier
opvallend dat het curatieve model zo
sterk op de voorgrond staat.
Mantelzorg in het gezin, de familie,
door vrienden of buren, voor het
gezonde bestaan, vindt naar
verhouding geringe belangsteUing,
met 19 bijdragen, ofschoon zij als
maatschappelijke basis voor de
instandhouding van de gezondheid
van immens belang is.
De grootste belangsteUing blijkt echter
uit te gaan naar het relatief nieuwe
verschijnsel van de homogene
mantelzorggroepen, veelal vermeld
onder de naam'selfhelp-groups'.
Deze 'zelfhulpgroepen' liggen
praktisch voor 100% in het gebied van
de pathologie, hetzij lichamelijk,
geestelijk of sociaal. Rond tweederde
van het aantal publikaties gaat over dit
ene type van mantelzorg: lotgenoten
die samen groepen vormen,
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Tabel 3. Geografische spreiding van zelfzorg- en mantelzorg-publikaties.
Land van herkomst

aantal publllmties
zelflaulpzelfzorg
mantelzorg apparatuur

Verenigde Staten ......................................................
Canada ..................................................................
Westeuropese landen samen .......................................

235
26
88

143
7
125

60
6
66

waarvan: Groot-Brittanni~ ...............................
Zweden ............................................
Noorwegen .......................................
Denemarken .....................................
Finland ............................................
Nederland ........................................
Belgi~ ..............................................
West-Duitsland ..................................
Frankrijk ..........................................
Zwitserland ......................................
Oostenrijk ........................................
Itali~ ...............................................
Spanje .............................................

45
7
2
4
1
8
1
10
1
5
1
1
1

52
4
2
3
2
25
2
34
1
1
2
1
-

39
5
1
1
l
4

Oostbloklanden samen ..............................................
Australi8 ................................................................
Afrikatezamen ........................................................
Azi~tezamen ...........................................................
waarvan Japan ................................................

7
10
2
18
9

8
7
6
13
9

4
7
2
2

organisaties opzetten, bezig zijn met
elkaars en eigen problematiek en
maatschappelijke macht gaan krijgen,
niet zelden gericht tegen de medische
professie. Een competentieverhoging
van het zorgen is hier vaak aan de
orde.

Indeling

naar

geografische

herkomst

Teneinde enig inzicht te verwerven in
de geografische spreiding van de
belangstelling voor zelfzorg en
mantelzorg en de relatieve
zwaartepunten te bepalen, zijn de
publikaties ingedeeld naar de landen
waarop zij betrekking hebben (dus
niet naar de nationaliteit van de
onderzoeker(s) of het tijdschrift
waarin de publikatie plaatsvond; tabel
3).
Tabel 3 toont dat het wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot
zelfzorg, mantelzorg en zelfhulpapparatuur verreweg het
omvangrijkst is in de Verenigde
Staten. Deze sterke belangstelling
blijkt onder andere ook uit het
verschijnen van enige honderden
populaire boeken over zelfzorg en
zelfhulpgroepen gedurende de laatste
389
Als oorzaken worden
genoemd: de pioniersmentaliteit die in
tal van opzichten de Amerikaanse
maatschappij kenmerkt en waarbij
men, ook historisch gezien, gewend is

13
1
1
-

in hoge mate op zichzelfte zijn
aangewezen, alsmede op wederzijdse
hulp. Voorts kan een rol spelen dat de
toegankelijkheid tot de offici~le
gezondheidszorg voor velen moeilijk
of te kostbaar is en er bovendien in
tamelijk brede lagen van de bevolking
kritiek heerst ten opzichte van het
professionele
gezondheidszorgsysteem en de
commerci~le aspecten ervan.
Deze overwegingen kunnen in
mindere mate gelden voor
Groot-Brittanni~, dat in
onderzoekproduktie de tweede plaats
inneemt. De Westeuropese
belangstelling voor mantelzorg
benadert in totaliteit de Amerikaanse,
maar ten opzichte van zelfzorg is de
aandacht aanzienlijk kleiner.
Nederland blijkt opmerkelijk actief
te zijn.
Een opvallende vondst is, dat
- behoudens een enkele publikatie de Latijnse landen volstrekt
ontbreken. In overeenstemming
daarmee vindt men ook geen
onderzoekingen in Latijns-Amerika.
De Oostbloklanden blijven eveneens
sterk achter. Men krijgt de indruk dat
bet accent wordt gelegd op her
scheppen van coUectieve
voorzieningen en dat de individuele
activiteit en verantwoordelijkheid van
de burger minder in tel is.
De ontwikkeling van zelfhulp-apparatuur ('selfhelp-devices')
loopt vrijwel parallel met de
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inspanningen op de beide
zorggebieden. Omdat hierbij de
aandacht voor de gehandicapten zo
groot is, baart dit geen verwondering.
Samenvatting en conclusies

Door middel van een breed opgezette
'computer-search' is getracht een
overzicht te verkrijgen van de
wetenschappelijke wereldliteratuur
met betrekking tot zelfzorg en
mantelzorg bij gezondheid en ziekte,
over de laatste 31/2jaar.
Er werden 843 publikaties
verzameld en bewerkt. Zij werden
gerangschikt naar onderwerp
en vergeleken met een theoretisch
raamwerk teneinde nate gaan welke
typen zorg grote aandacht kregen en
welke eventueel zijn onderbelicht.
Daarbij bleek dat de meeste
belangstelling en onderzoekactiviteiten uitgingen naar zelfzorg
voor gehandicapten en naar homogene
mantelzorggroepen bij chronische
ziekten of andere stoornissen.
Zelfzorg en mantelzorg voor het intact
houden van het gezonde bestaan
ontvangen relatief weinig aandacht.
De bevordering van zelfzorg is in de
eerste plaats gericht op het somatische
functioneren. Her psychische en
sociale functioneren ontvangen bij
gehandicapten naar verhouding
geringe klemtoon. Ziekzijns-zelfzorg

en mantelzorg en de bevordering
daarvan worden nauwelijks
behandeld.
Ten opzichte van de driejaarsperiode
voorafgaand aan de onderzochte
periode neemt het aantal
wetenschappelijke publikaties over
zelfzorg en mantelzorg toe.
Publikaties over zelfhulp-apparatuur
zijn met 145 over de onderzochte
periode vrij frequent, hetgeen in
overeenstemming is met de grote
belangsteUing voor het verlichten van
somatische handicaps.
Uit een onderzoek naar de
geografische spreiding van de
publikaties blijkt dat circa de helft op
de Verenigde Staten betrekking heeft,
namelijk 439. De Westeuropese
landen nemen met 264 publikaties
circa 30% voor hun rekening.
Zelfzorg- en mantelzorg-publikaties
blijken in vele landen voor te komen;
de activiteit in Nederland is terzake
reeds relatief groot. In de Latijnse
landen wordt klaarblijkelijk geen
aandacht besteed aan het onderwerp;
in de Oostbloklanden is de activiteit
zeer gering.
S a m e n v a t t e n d kan worden

vastgesteld, dat over een breed veld
onderzoek wordt gedaan inzake
zelfzorg en mantelzorg voor
gezondheid, vooral in de westerse
rijke landen.
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Het kaartsysteem met de publikaties over
zelfzorg en mantelzorg die in deze bijdrage
zijn besproken, is voor hen die voornemens
zi]n onderzoek terzake te verrichten te raadplegen op de bibliotheek van het Instituut
voor Ziekenhuiswetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Catharijnesinge1123,
tel. 030-313854.

NHG over toetsing in de huisartsgeneeskunde
Op de voorpagina van de Volkskrant
(van 18 oktober j. 1.) staat d a t ' He t
Nederlands Huisartsen Genootschap
meent dat huisartsen er toe moeten
worden verplicht zich te onderwerpen
aan controle en toetsing door
coUega's.'
"Dit opmerkelijke bericht houdt
verband met een uitspraak van de
werkgroep Toetsing van ons
Genootschap, die luidt: 'Wil door
toetsing het beoogde doel
(kwaliteitsverbetering) worden
bereikt, dan is verplichtstelling op den
duur wenselijk.' De werkgroep schrijft
dit in een rapport dat enkele maanden
geleden bij bet NHG-bestuur is
ingediend en sindsdien wordt
besproken.
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Deze discussie dient niet alleen de
meningsvorming over het rapport
binnen het NHG-bestuur. Het gaat er
ook om in relatie met anderen tot
besluiten te komen hoe Ioetsing in de
huisartsgeneeskunde verder
gestimuleerd kan worden. Een proces
in die richting begint samen met de
UHI'en, het NHI, de SNH en de L H V
op gang te komen. Of in dit kader bet
NHG-bestuur bepaalde standpunten

gaat innemen, kunnen we op dit
moment nog niet zeggen.
Het N H G heeft dus geen standpunten
ingenomen en berichten hierover zijn
geen nieuwsfeiten maar interpretaties.
Utrecht, 19 oktober 1979
Dagelijks Bestuur
Nederlands Huisartsen Genootschap
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De V N V A vandaag en morgen
Beleidsnota Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
Tekst van een beleidsnota,
vastgesteld tijdens de
VNVA-ledenvergadering
dd. 15september 1979.

N a een jarenlange periode van
stabiliteit en betrekkelijk weinig
activiteit naar buiten, vertoont de
Vereniging van Nederlandse
Vrouwelijke Artsen (VNVA) sinds
begin 1978 een verheugende groei en
bloei: van 700 naar 1.000 leden, de
MC-serie 'Honderd jaar vrouwelijke
artsen in Nederland', de congresdag
'Vrouw en arts' samen met de
Commissie Emancipatiezaken van de
Vereniging van Vrouwen met een
Academische Opleiding (VVAO), de
nieuwe afdeling Nijmegen en
Omstreken, contacten met studenten
en andere initiatieven.
Deze uitbreidingen roepen echter ook
de vraag op naar een gezamenlijk
standpuntbepaling: wat zien deze
duizend vrouwelijke artsen als doel en
taak van de VNVA?

Doelstelling

De statuten van de Vereniging van
Nederlandse Vrouwelijke Artsen
geven aan, dat het doel van de
vereniging is her behartigen van de
belangen van de vrouwelijke artsen in
Nederland en de Nederlandse
vrouwelijke artsen in het buitenland.
Middelen om dit doel te bereiken zijn
het houden van vergaderingen ter
bespreking van met de belangen van
de vrouwelijke artsen in Nederland
verband houdende vraagstukken,
beramen en treffen van maatregelen
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ter bevordering van de
beroepsbelangen en alte andere
wettige middelen die aan het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Wat betreft de uitwerking van deze
middelen is het nodig nu de huidige
situatie te analyseren en van daaruit
voor de naaste toekomst de strategie
te kiezen die het meeste kans op
verwerkelijking van het doel biedt.

Situatie vrouwelijke artsen

Aanvankelijk waren vrouwelijke
artsen enkelingen, die zich als
individuen in haar werk waar moesten
maken, waarbij de normen wat betreft
de uitoefening van het werk afgestemd
waren op 'de' - lees: mannelijke arts. De vereniging bood contact met
collegae die stuk voor stuk in dezelfde
positie verkeerden; dit betekende
emotionele steun en in enkele gevallen
de mogelijkheid incidenteel een
bepaalde maatregel die vrouwelijke
artsen regelrecht zou benadelen, te
voork6men of te wijzigen.
De vrouwelijke artsen waren
afkomstig uit hogere milieus; als zij
trouwden was het vaak met
academici. De gezinstaak werd als
primair beschouwd. Een relatief hoog
percentage oefende haar beroep uit,
maar vaak in een part-time functie,
waarbij de beschikbaarheid van werk
meer bepalend was dan hun eigen
keus.
De laatste tientallen jaren is de situatie
gewijzigd: meer vrouwen kiezen voor
de medische studie (circa 35% van de
eerstejaars medische studenten is
vrouw), meer vrouwen behalen het
artsexamen (circa 28% van alle
nieuwe artsen zijn vrouwen), en deze
vrouwelijke artsen willen haar beroep

uitoefenen, waarbij zij ook
gevarieerder functies ambi6ren en
- naast eventuele g e z i n s t a a k - een
intensievere beroepsbijdrage willen
leveren. Niet alleen vinden zij bij
elkaar emotionele steun, maar zij
willen ook dat daadwerkelijk actie
wordt ondernomen tegen aUe
beperkingen binnen de medische
beroepsuitoefening. De
beroepswereld daarentegen bevat tal
van barri~res, die pas nu de
vrouwelijke artsen in grotere getale
buiten het kleine 'vrouwelijke
artsen-domein' willen werken,
duidelijk zichtbaar worden.
Hoewel het altijd enkele
uitzonderlijke en zeer gemotiveerde
collegae is gelukt de functie van haar
keuze te veroveren - vaak met grote
persoonlijke opofferingen- blijkt het
voor 'de groep' nog allerminst
mogelijk op een mimer terrein
werkzaam te zijn. Toelating tot
(vooral chirurgische) specialistische
opleidingen, mogelijkheden voor
deeltijdfuncties, financi~le regelingen
bij vestiging, praktijkovername of
verwerving van praktijkruimte,
verzekeringen voor
arbeidsongeschiktheid, pensioenen en
vele andere problemen vragen
voortdurend aandacht; leidende
functies zijn bijna onbereikbaar;
deelname aan bestuur is onevenredig
laag.

Taak VNVA

Het is duidelijk dat het doel
'belangenbehartiging van vrouwelijke
artsen' met r e e l meer kracht ter hand
moet worden genomen. Enerzijds is
de algemene emancipatietendens
hiervoor gunstig, maar anderzijds is
de zorgwekkende arbeidssituatie in de
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gezondheidszorg (sterk stijgende
aantallen artsen naast de noodzaak tot
beheersing van de kosten) een sterke
tegenkracht.
Bij de belangenbehartiging dienen
naast bovengenoemde materi~le
factoren ook ide~le factoren meer
expliciete aandacht te krijgen. In de
achter ons liggende periode bleek
telkens dat dg beleving van 'het eigene
van de vrouwelijke arts als positieve
bijdrage tot haar werk' wel voor ieder
van ons persoonlijk een houvast was
in haar eigen situatie, maar dat de
verwoording ervan in en door de
vereniging moeite kostte. Op de
congresdag 'Vrouw en Arts' in 1978
bleek dat een grote groep vrouwelijke
artsen gerichte actie verwachtte van
de V N V A om een bijdrage te leveren
aan de 'vermenselijking van de
medische wereld': ruimte om zelf als
vrouwen te functioneren, ook
aandacht voor de specifieke
gezondheidsproblemen van vrouwen
als pati~nten.

Werkterrein
Het terrein waarop het behartigen van
belangen van vrouwelijke artsen zich
afspeelt heeft twee fronten: primair de
gezondheidszorg, in het bijzonder de
medische beroepsuitoefening (en de
opleidingen daartoe), en secundair de
gezondheidsproblematiek van
vrouwen als pati~nten. Formeel
behoort slechts het eerste terrein tot
onze taak, maar onze bevoorrechte
positie in de huidige maatschappij legt
ons de verantwoordelijkheid op ook
op het tweede terrein ondersteuning te
bieden.
Prioriteiten bij het werk nu en in de

eerstkomende jaren:
1. Gelijke arbeidsmogelijkheden voor
vrouwen en mannen op alle gebieden
in de geneeskunde.
2. Gelijke rechtspositie voor vrouwen
en mannen in alle arbeidssituaties in
de gezondheidszorg.
3. Mogelijkheden voor
deeltijdfuncties en -opleidingen in de
gezondheidszorg voor iedereen en op
elk niveau.
4. Meer mogelijkheden voor vrouwen
om na een periode van verminderde
beroepsuitoefening deel te nemen aan
het post-academisch onderwijs om zo
herintreding in de beroepsuitoefening
te bevorderen.
5. Evenredige vertegenwoordiging
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van vrouwen en mannen in alle
bestuurs- en beleidscolleges in de
gezondheidszorg.
6. Selectieve bevordering van het
aanstellen van vrouwen in
leidinggevende functies in de
gezondheidszorg.

Werkwijze
Bij de operationalisering van de
bovengenoemde taken kunnen we een
aantal niveaus onderscheiden:
a. macroniveau

Algemeen beleid van het
hoofdbestuur, ledenvergaderingen,
landelijke publiciteit, contacten met
landelijke insteliingen e.d.
Op macroniveau is het noodzakelijk
dat vrouwelijke artsen zitting hebben
in het hoofdbestuur van de K N M G , in
de centrale besturen van de LSV,
L A D en LHV, in de centrale colleges
voor de opleidingen, in de Landelijke
Vereniging van
Assistent-Geneeskundigen, in het
Interfacultair Overleg Geneeskunde
en in de diverse wetenschappelijke
verenigingen.
Het hoofdbestuur dient slagvaardig en
adequaat op actuele situaties te
kunnen inspelen vanuit de doelstelling
en taakomschrijving van de
vereniging, zoals verwoord in deze
beleidsnota. Het is daarbij niet altijd
mogelijk over iedere kwestie tevoren
de ledenvergadering te raadplegen.
Uiteraard is bet hoofdbestuur wel aan
de ledenvergadering verantwoording
schuldig van het gevoerde beleid.
Duidelijker informatie en zo nodig
meer ledenvergaderingen moeten dit
ondersteunen. Contactpersonen voor
landelijke instellingen rapporteren en
adviseren aan het hoofdbestuur en de
ledenvergadering.
b. mesoniveau

Beleid van het hoofdbestuur ten
aanzien van specifieke zaken
(werkgroepen), regionale
bijeenkomsten van afdelingen,
contacten met specifieke of regionale
instellingen.

De afdelingen hebben de mogelijkheid
een 'eigen inzicht' te hebben en
contacten met personen en instanties
te onderhouden.
c. microniveau

Contacten tussen leden onderling,
persoonlijk functioneren in een
werksituatie, individuele contacten
van leden met personen of
instellingen.
Het microniveau krijgt gestalte door
ieder lid persoonlijk. Haar opstelling
en activiteit binnen de vereniging, in
haar werk en in allerlei andere
situaties binnen en buiten de
gezondheidszorg bepalen in
belangrijke mate het imago van ' d e '
vrouwelijke arts. Haar
voorbeeldfunctie in haar omgeving
kan ten aanzien van beroepsbeeld
voor scholieren en studenten
doorslaggevend zijn; haar optreden
ten aanzien van vooral vrouwelijke
pati~nten kan voor hen nieuwe wegen
openstellen naar zelfbewuster en
persoonlijker ervaren van gezondheid
en ziekte.
Her realiseren van deze plannen
verkeert nog pas in een beginstadium.
Diverse contactpersonen
functioneren; de vergaderfrequentie
van het hoofdbestuur is sterk
opgevoerd; de taakverdeling binnen
het hoofdbestuur wordt uitgewerkt, de
werkwijze effici~nter. Enkele
werkgroepen zijn gestart, sommige
afdelingen btoeien op, individuele
leden ontplooien zich en vertonen
steeds meer activiteit.
Pas als veel meer vrouwelijke artsen
vanuit deze gezamenlijke opstelling
zich inzetten voor
belangenbehartiging en versterking
van de eigen identiteit, kunnen wij de
bijdrage aan de gezondheidszorg
leveren die onze pati~nten en onze
voorvechtsters van ons mogen
verwachten: vermenselijking van de
medische wereld.

Op mesoniveau stelt het hoofdbestuur
in overleg met de ledenvergadering
werkgroepen met een specifieke taak
in, bijvoorbeeld om de belangen van
66n bepaalde groep leden te
behartigen of om een speciaal
onderwerp te bestuderen.
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Ethische aspecten van
medische experimenten op de mens (II)
door Dr. M. B. 11. Visser

9

~r

De auteur, bioloog, gepromoveerd op een
onderwerp uit de genetica, is als
wetenschappelijk hoofdmedewerker
verbonden aan de sectie Wetenschap en
Samenleving van de vakgroep
Wijsbegeerte aan de Landbouwhogeschool
te Wageningen.

8. Kennisbelang en ethisch belang
Uit het vool-afgaande zou men kunnen
opfi~aken, d a t e r bij experimenten op
de mens telkens weer spanning
bestaat tussen de vermeerdering van
kennis en de bescherming van de
individuele proefpersoon. Het lijkt
erop dat hier twee belangen tegenover
elkaar staan: her kennisbelang en het
ethisch belang. De wetenschappelijke
ontwikkeling kan eisen dat wij
bijvoorbeeld bepalen welke dosis van
een nieuw geneesmiddel letaal is voor
kinderen, terwijl ethische normen ons
verhinderen dit experiment uit te
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voeren. En om 'wetenschappelijke
ontwikkeling' minder abstract voor te
stellen: in de geneeskunde wordt vaak
het belang van toekomstige pati~nten
hiermee ge'identificeerd. Dit wordt
zeker ook wel als dekmantel gebruikt
voor meer vulgaire drijfveren van de
biomedische experimentator, als
bijvoorbeeld carri~re, faam, erkenning
en promotie, maar aan deze waarden
wordt, althans openlijk, nooit de
hoogste prioriteit toegekend.
Het zou echter onjuist zijn een
wetenschappelijke waarde af te wegen
tegen een ethische, en wel omdat de"
wetenschap zelf ons geen indicatie

kan geven over zijn waarde (kan
ontwikkeling 'goed' of 'juist' worden
genoemd?) en verder omdat het hier
eigenlijk gaat om twee ethische
waarden, namelijk de waarde van de
wetenschap voor de mens(heid) en de
waarde van de integriteit van de
individuele mens. Als deze twee met
elkaar in conflict komen is er, zoals
wij hiervoor gezien hebben, maar 66n
keuze verantwoord te noemen.
Vandaar dat bij gangbaar medisch
handelen de ethiek niet expliciet
meespeelt; bekende middelen en
methoden zijn het afwegingsproces
al voorbij.
Pas bij experimenten waarbij van
mensen wordt gebruik gemaakt,
dienen expliciet telkens weer de
strenge voorwaarde bekeken te
worden die het onderzoek legitimeren.
Dat dit ook binnenwetenschappelijk in
doelsteUing en methode vereist is,
is hierv66r al betoogd. Waar in dit
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laatste geval de wetenschapper zelf op
epistemologische gronden de
eerstaangewezene is om de kwaliteit,
ook de intern-ethische, van het
onderzoek te beoordelen, zal de
extern-ethische beoordeling bij
voorkeur moeten geschieden door
anderen. In de volgende paragraaf zal
worden aangetoond waarom de
onderzoeker zelf hiervoor niet in
aanmerking kan komen en zal nader
worden ingegaan op de consequenties
die voortvloeien uit her
wetenschappelijk en ethisch
beoordelen van biomedisch
onderzoek.

Deskundigen en leken

Het biomedisch onderzoek is steeds
m e e r - zoals trouwens vrijwel al het
natuurwetenschappelijk o n d e r z o e k een kwestie van teamwork geworden.
En wel een team waarin verschillende
disciplines - moeten - samenwerken.
Dat betekent voor de intercollegiale
toetsing dat op steeds veelsoortiger
deskundigen een beroep moet worden
gedaan. In de IRB's zien we dan ook
het aantal niet-medische deskundigen
toenemen (May, 1975~7; Lipsett c.s.,
197918).
Met het oog hierop zijn drie soorten
deskundigen te onderscheiden, die
hieronder met een korte karakteristiek
van hun specifieke taak in een
beoordelingscommissie geschetst
worden:
1. De biomedici, de deskundigen bij
uitstek voor dit onderzoeksgebied. Zij
kunnen oordelen over de zin en de
waarde van het - voorgenomen onderzoek, een re61e schatting maken
van bet risico dat de patient/
proefpersoon loopt (doch niet over de
aanvaardbaarheid van dat risico).
Hun kennis van d e - nieuwste vakliteratuur moet verhinderen dater
overbodig (d.w.z. wetenschappelijk
irrelevant, reeds bekend of
'onmogelijk') onderzoek wordt
gedaan. Zij in het bijzonder zijn
in staat mogelijke alternatieven
aan te dragen en daarvan de
wetenschappelijke consequenties te
overzien.
2. Niet-biomedische experts. Hier
bedoeld zijn leken-deskundigen wier
inbreng bij (bepaald) biomedisch
onderzoek niet kan worden gemist,
zoals juristen, statistici, psychologen,
sociale wetenschappers e.d. In de
praktijk blijken de eerste twee soorten
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leken-deskundigen het meest in IRB's
voor te komen 16.
3. Filosofen kunnen zich nuttig
maken door in (belangrijke) discussies
zaken op het terrein van logica,
argumentatieleer, methologie en
ethiek professioneel te begeleiden.
Zijn nu door dergelijke
multidisciplinair samengestelde
beoordelingscommissies de belangen
en rechten van de
pati6nt/proefpersoon voldoende
gewaarborgd? Ik meen dater nog drie
belangrijke punten resteren:
- De onderzoeker heeft zich in te
zetten voor de ontwikkeling van de
wetenschap, waarvoor hij kennis dient
te verzamelen. Sommigen zien dit als
een waarde in zichzelf, zoals Jacques
Monod de 'ethics of knowledge' als
enige in staat acht 'de fundering te
vormen van een waardesysteem dat
zowel de wetenschap als de mensheid
dient'. Dit scientisme wordt echter
door weinigen aangehangen.
In de vorige paragraaf is de
wetenschappelijk waarde omgezet in
een ethische, die bij biomedisch
onderzoek vaak in conflict zal komen
met een andere ethische waarde, die
van het zelfbeschikkingsrecht van de
patirnt/proefpersoon.
- Elk biomedisch experiment op
mensen heeft qualitate qua een
ethische component. Doch de
deskundigheid van de proefnemer of
van de leek-deskundige strekt zich
niet uit tot de ethiek. Tot deze
generalisering van deskundigheid laat
zich in de praktijk niet zelden de
wetenschapper verleiden:
als wetenschapper geeft hij dan zijn
waardeoordeel (het 'as a'-syndroom).
De arts wordt deze
grensoverschrijdende rol nogal eens
opgedrongen door pati6nt of
samenleving, en er zijn niet weinigen
die dit 'rol-fascisme' (Suman ~9)
vertonen.
- Tenslotte speelt bij beoordeling van
biomedisch onderzoek niet sociale of
morele expertise de grootste rol (waar
de leek-deskundige juist voor kan zijn
ingehuurd), maar de sociale en morele
attitude. Deze behoeft de deskundige
niet a priori ontzegd te worden, maar
er is evenmin reden om hem of haar
als de representant hiervan bij uitstek
te beschouwen.
Het wordt wel zo uitgedrukt dat ook
de pati6nt/proefpersoon zijn
'intercollegiale toetsing' behoeft. En
dit leidt weer onontkoombaar tot de

conclusie, dat ook leken ingeschakeld
dienen te worden bij de beoordeling.
Een stap op die weg is de traditie bij
de NIH-instituten, waarbij de patient
wordt beschouwd als lid van het
onderzoekteam, wat ook een enkele
keer in Nederland blijkt voor te
komen( De Wachter2~ Ook in de
IRB's zijn leken, sinds 1969 verplicht,
opgenomen. Volgens de richtlijnen
personen met 'competencies
necessary in the judgements as to
acceptability of research in terms of
( . . . ) community acceptance'; dit
laatste werd later veranderd in
'community attitudes'. Zij zijn het
best in staat, zonder direct belang bij
het onderzoek te hebben,
onbevooroordeeld de publieke opinie
te vertegenwoordigen als her gaat om
de toelaatbaarheid van het experiment
en van de daaraan verbonden risico's.
Wel mag men eisen dat zij inderdaad
ten dezen representatief zijn voor de
gemeenschap, en dat zij bereid zijn
zich in redelijkheid (als 'reasonable
person') op te stellen.
Het samenbrengen van deskundigen
en leken als gelijkwaardige partners in
66n lichaam, dat belangrijke
beslissingen moet nemen, brengt
natuurlijk zijn eigen moeilijkheden
mee. Men kan zich voorstellen dat de
samenstelling nauw samenhangt
met de wijze van (samen)werken.
Er - voorlopig- van uitgaande dat een
beoordelingsgroep op representatieve
wijze is samengesteld kunnen er twee
soorten beslissingsmodeUen geschetst
worden: het coalitie-model en het
confrontatie-model. Tot welke
resultaten en consequenties leiden die
in onze situatie?

a. Coalitie-model. Wil een groep
binnen het coalitie-model
functioneren, dan zal er minimaal 66n
gemeenschappelijk belang aanwezig
moeten zijn om tot besluitvorming te
kunnen komen. Bij biomedisch
onderzoek lijkt alleen het
instituutsbelang als bindend element
in aanmerking te kunnen komen. Dit
blijkt onvoldoende garantie voor de
pati~nt/proefpersoon in te houden,
wiens lot maar tijdelijk met het
instituut is verbonden.
b. Confrontatie-model. Stelt men een
groep samen uit alle of zoveel
mogelijk belanghebbende partijen,
dan zal de besluitvorming zeer
moeilijk zijn, omdat sommige
belangen regelrecht strijdig zijn met
elkaar en 66n gemeenschappelijk
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belang ontbreekt. Is de doelstelling
inzicht te krijgen in een nieuwe
materie, waarbij zoveel mogelijk
aspecten aan de orde moeten komen
(denk bijvoorbeeld aan 'technology
assessment'), dan kan een zodanige
representatieve groep zeer nuttig zijn.
Bij medisch-biologische innovaties is
er zo'n groep nodig om inzicht te
krijgen in algemene aspecten als
prioriteiten, sociale acceptatie,
risico's, de toelaatbaarheid
daarvan e.d. Maar het valt te vrezen
dat op instituutsniveau een zodanig
samengestelde groep onwerkzaam zal
blijken te zijn, en weinig tot de
afweging van de belangen van de
individuele pati~nt/proefpersoon zal
bijdragen.
De meest voor de hand liggende oplossing lijkt het instellen van twee
commissies, 6~n bestaande uit voornamelijk deskundigen om te oordelen over het wetenschappelijke belang, en 66n voor het maatschappelijkeen ethische belang, voornamelijk
bestaande uit leken. Deze oplossing
is bijvoorbeeld in Nederland gekozen voor bewaking van het recombinant DNA-onderzoek: de commissie
ad hoc, verantwoordelijk voor de
veiligheid van de werknemers, de
deskundigheid van de onderzoekers
en de beoordeling van risico's voor
de volksgezondheid en het milieu.
Hiernaast wordt dan binnenkort ingesteld de zogenaamde breed samengestelde commissie, wier taak kan
worden afgelezen uit zijn offici~le
naam: 'Commissie ter bestudering
van de maatschappelijke en ethische
aspecten van werkzaamheden met
erfelijkheidsmateriaal'. Omdat deze
commissies in wezen beide over ethische aspecten oordelen (w maar
een ethische beoordeling rekening
dient te houden met empirisch verkregen kennis, kunnen zij niet geheel
uit deskundigen respectievelijk leken bestaan, zodat her probleem niet
van de baan is.
Een alternatief voor de keuze tussen
'gemengde' en 'gedeelde' commissies is het instellen van 'dubbelcommissies'. Zij zijn qua samensteUing
ontmengd, d.w.z, bestaan alleen uit
leken of uit experts, maar oordelen
los van elkaar over dezelfde wetenschappelijke, maatschappelijke en
ethische aspecten. Veel verbetering
beloven deze dubbelcommissies
naar mijn opvatting niet: de kans is
niet gering, dat hun eindoordelen zover uit elkaar liggen dat ze daarna niet
meer te verzoenen zijn.
Men zal dus moeten kiezen- op pragmatische beslissingsgronden - voor
een redelijk uniforme commissie.
Dan dient de vraag beantwoord te
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worden of deze (voornamelijk) uit
deskundigen of uit leken dient te bestaan. Voor- en nadelen van beide
zijn in het voorafgaande al opgesomd. Wat moet nu de doorslag geven? Dat hangt er vanaf wat men de
belangrijkste taak van een beoordelingscommissie vindt, wat het belangrijkste te beoordelen element is.
Recapitulerend de vier elementen
waar de 'InstitutionalReview Board'
over oordeelt: welzijn, toestemming
en selectie van de proefpersoon en
belang van het onderzoek, dan gaat
het hier om mensenrechten en een
(groot) belang. Vanuit de ethiek moeten wij stellen dat rechten altijd prioriteit hebben boven belangen, voordelen e.d. Dit is ook evident in alle
ethische codes. /k stel dus her recht
op de integriteit van het menselijk lichaam en de menselijke geest absoluut primair. Om mogelijke aantasring van dit zelfbeschikkingsrecht te
beoordelen en af te wegen komt naar
mijn steUige overtuiging niet in de
eerste plaats de deskundige, maar de
leek in aanmerking, als representant
van de publieke opinie terzake.
Een lekencommissie kan een
wetenschappelijke staf niet ontberen.
Over structuur en werkwijze van
zo'n lekencommissie handelt de
slotparagraaf.

Structuur en werkwijze
ethiekraden; een voorstel
In deze laatste paragraaf worden enige
conclusies getrokken uit het
voorafgaande betoog, uitgaande van
de wenselijkheid, zo niet de noodzaak
tot een betere bescherming te komen
van de geestelijke en lichamelijke
integriteit van de pati6nt/proefpersoon
in het biomedisch onderzoek. Hier
zuUen behandeld worden de structuur
en werkwijze van 'ethiekraden' op
lokaal en nationaal niveau.
Aangenomen wordt dat het geheel kan
werken in onze structuur van
parlementaire democratie; aan de
noodzakelijke aanpassingen en
aanvuUingen van het 'midden-niveau'
zal in dit artikel slechts vluchtige
aandacht worden besteed.
Op lokaal (instituuts-) en nationaal
niveau worden drie stadia in de
besluitvorming onderscheiden:
I. vaststeUing van het beleid;
II. operationalisering: het
onderzoeksvoorstel;
III.

beoordeling en toetsing aan
beleid.

10.1. Instituuts Beoordelings
Commissie

Een nationaal beleid met betrekking
tot de bescherming van
patiEnten/proefpersonen bij
biomedisch onderzoek (zie 10.2) zal
slechts globale richtlijnen kunnen
geven. Door te specifieke
voorschriften kan het onderzoek te
zeer gehinderd worden en wordt de
voortgang van de wetenschap
miskend: er moet dan te vaak
bijstelling plaatsvinden. Door te ruime
richtlijnen zal de bescherming van de
pati~ntenrechten niet voldoende
kunnen worden gewaarborgd: de
richtlijnen kunnen een alibi-functie
voor de onderzoeker gaan vervullen,
waardoor deze alles wat niet verboden
is geoorloofd acht en her eigen
verantwoordelijkheidsgevoel verslapt
(vergelijk bijvoorbeeld richtlijnen om
corruptie bij politici te voorkomen).
Daarom zal een flink stuk beleid bij
her onderzoekinstituut moeten
berusten.
Er wordt wel beweerd dat elke ingreep
bij de mens een experiment is. Dit kan
men opvatten als een indicatie voor
het weinig uniforme van her medisch
handelen (behalve wellicht bij
medicatie volgens voorschrift), maar
het geldt toch voornamelijk voor de
proefpersoon die onder exact dezelfde
omstandigheden anders kan reageren
dan een ander individu. Dat vraagt om
kleinschalige beslissingen.
Een laatste argument voor het leggen
van beslissingen op instituutsniveau is
her gegeven dat de betrokkenheid met
de - specifieke - problematiek
omgekeerd evenredig is met de
afstand.
Hoe dient nu een zodanige
beoordelingsgroep aan een instituut te
zijn samengesteld, en hoe te werken?
Ik ga ervan uit dat in elk instituut dat
experimenten doer op mensen in de
loop van de tijd een zeker beleid is
gegroeid. Wanneer er e e n - wettelijkereglementering van het gebruik van
proefpersonen komt, maar ook als
leiding of medewerkers van het
instituut vinden dat veranderingen op
hun plaats zijn, zal het beleid
gewijzigd moeten worden (I).
Uiteraard zuUen de medewerkers van
het instituut, binnen de centraal
aangegeven kaders, een
doorslaggevende stem hebben. Her
lijkt wel verstandig rekening te
houden met opvattingen die in de
maatschappij leven, gezien de taak
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van de 'IBC': de door mij
voorgestelde Instituuts Beoordelings
Commissie, in verschillende
opzichten te vergelijken met de
Amerikaanse IRB ('Institutional
Review Board'). Elk voorstel tot
onderzoek dat binnen het bewuste
instituut* zal worden verricht en dat
gebruik maakt van
pati~nten/proefpersonen wordt,
vergezeld van een protocol,
voorgelegd aan de IBC (II).
Het protocol bevat de vier elementen
van paragraaf 6: voor- en nadelen,
toestemming en selectie van de
pati~nten/proefpersonen, en de
waarde van het experiment. De
beoordelingscommissie heeft als
voornaamste taak toe te zien op de
eerbiediging van de integriteit van de
pati~nt/proefpersoon, met andere
woorden diens rechten en welzijn. Op
grond hiervan heeft de commissie de
bevoegdheid een voorstel goed- of af
te keuren dan wel terug te verwijzen
naar de indiener(s) om bepaalde
veranderingen aan te brengen (III).
In de praktijk blijkt het efficient de
voorsteUen vooraf door enkele
IBC-leden te laten beoordelen ~5;
evenzeer is de mogelijkheid van een
beroepsinstantie aan te bevelen 17.
Uiteraard moet de commissie haar
taak niet be~indigd achten met het
doen van een uitspraak, maar ook op
de uitvoering ervan blijven toezien.
Om in de vorige paragraaf reeds
genoemde redenen meen ik dat de IBC
geheel zal moeten bestaan uit leken en
leken-deskundigen; de laatsten zijn
dan personen die zelf geen biomedisch
onderzoek verrichten.
Omdat er zeer specifieke beslissingen
moeten worden genomen en ik
uitsluitend democratische
besluitvorming aanvaardbaar acht, zal
een representatief model bier niet
kunnen worden gevolgd, maar moet
eerder gedacht worden aan een
jury-vorm, waarbij de leden vrij
wiUekeurig worden aangewezen.
Hierbij moeten dan wel de eerder
genoemde voorwaarden van
representativiteit en redelijk_heid in
aanmerking worden genomen.
Her aanwijzen van leden van de IBC
is nog een vraagstuk apart, dat ik hier
verder onbesproken laat.
Ik noem tot slot een drietal auteurs die
de afgelopen tijd ook hebben gepleit
voor plaatselijke 'ethiekraden'. Rang 7
stelt een multidisciplinair
samengestelde 'raad van toezicht'
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voor ter beoordeling van juridische en
ethische normen van het voorgestelde
experiment, met rapportage aan de
Geneeskundige Hoofdinspectie.
Leenen 4 denkt eveneens aan een
zodanige commissie voor elk
ziekenhuis of regionale groep van
ziekenhuizen, maar laat deze
rapporteren aan een 'nationaal
orgaan'. Verder is het Aghina (1978) 21
die Leenens idee steunt, maar in haar
'toezichthoudende commissie' zitten
ook pati~nten-vertegenwoordigers,
iets waar de beide auteurs zich niet
over uitspreken. Tot slot stelt ook de
in paragraaf 2 genoemde
FUNGO-GO/TNO-commissie
plaatselijke ethiekraden voor.

10.2. Nationale Ethiek Raad
Sinds 1955, toen de Gezondheidsraad
een rapport met richtlijnen over
proeven op mensen publiceerde, is er
van regeringswege lange tijd niets aan
deze materie gedaan.
Onlangs is er op verzoek van de
staatssecretaris van Volksgezondheid
en MilieuhygiEne aan de Centrale
Raad voor de Volksgezondheid advies
gevraagd inzake pati~ntenrecht,
waarin onder meet wordt gevraagd
aandacht te besteden aan de 'positie
van de patient in de medische research
en in onderwijssituaties'. Binnen een
half jaar bracht de Centrale Raad zijn
eerste advies uir waarin wel expliciet
het belang van de rechten van de
patient als proefpersoon bij de
medische research wordt onderkend
maar daaraan geen hoge prioriteit
wordt gegeven in de taken van een
door de raad voorgestelde op te
richten 'Commissie Rechten van de
PatiEnt'.
Gezien het felt, dat niet alleen de
rechten van de patient maar ook die
van de gezonde proefpersoon in het
biomedisch onderzoek betere
waarborgen verlangen, stel ik voor
deze materie onder te brengen bij een
Nationale Ethiek Commissie. De hele
materie vergt namelijk nog veel
studie, wat het wettigt hiervoor een
apart lichaam in her leven te roepen,
dat de ministers van
Wetenschapsbeleid en van
Volksgezondheid en MilieuhygiEne
van advies kan dienen. Ook Aghina 21
stelt een 'brede ministeri61e
commissie' voor, die de richtlijnen
van de Gezondheidsraad zou moeten
herzien en op de naleving van de
ethische codes toezicht zou moeten

houden. De ethiek-commissie kan dan
later overgaan in een permanente
Nationale Ethiek Raad (NER), die
beleidsbepalend werkt met betrekking
tot de bescherming van de rechten van
pati~nten/proefpersonen in
biomedisch onderzoek.
De N E R heeft een bepaalde rol te
spelen in alle drie hierboven
genoemde stadia van besluitvorming.
In stadium I (beleidsbepaling) moet de
NER, gevraagd of ongevraagd, de
minister(s) advies geven. De raad
moet vergaande bevoegdheid en
autoriteit hebben, zodat afwijking van
dit advies door de regering
publiekelijk moet worden
verantwoord. Gedurende de
voorbereiding van het advies beschikt
de N E R over uitgebreide faciliteiten
om allerlei groeperingen te horen en
zo nodig (kortdurende) studies te laten
verrichten. Als een advies tot
wetgeving leidt, zal dit via de normale
parlementaire weg gaan. Hierdoor
kunnen met name sociaal-ethische
overwegingen uitgebreid worden
behandeld: het is belangrijk de
publieke aanvaardbaarheid uitgebreid
te toetsen. Gezien deze essentiEle
openbare fase, is het niet nodig de
raad uitsluitend uit leken samen te
stellen. Ik zou hier willen pleiten voor
een gemengde samenstelling: zowel
biomedische als andere experts (die
echter geen actueel belanghebbenden
mogen zijn) en vertegenwoordigers
van verschillende organisaties, zoals
werknemers en werkgevers uit de
gezondheidszorg, pati~ntenraden e.d.
Het representatieve model kan hier, in
tegenstelling tot de plaatselijke
Instituuts Beoordelings Commissies
wE1 een nuttige functie vervullen,
omdat discussie en beslissing zich
toch ook voor een (groot) deel buiten
de raad afspelen. Hoe dit
midden-niveau precies wordt geregeld
zou een apart artikel vergen, en laat ik
hier nu rusten.
De taak van de N E R in stadium II
(operationalisering) is, biomedische
innovaties en technologische
ontwikkelingen van een omstreden
karakter te bestuderen en daar
richtlijnen voor te ontwerpen. Deze
richtlijnen zijn dan bindend voor de
IBC's.

* Hiermee worden zowel universitaire,
semi-universitaire als particuliere
researchinstituten bedoeld waar
biomedisch onderzoek wordt verricht.
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Tenslotte kan de N E R nog optreden in
stadium Ill (beoordeling en toetsing)
als hoogste beroepsinstantie voor
onderzoekers wier onderzoeksvoorstellen door lagere instanties zijn
afgewezen. Ook zal een overeenkomst
gesloten moeten worden met de
Geneeskundige Hoofdinspectie,
aan wie het controleproces kan
worden opgedragen. Regulering en
controle zouden liever niet in 66n
hand moeten zijn (wat bijvoorbeeld
wel het geval is bij de recombinant
DNA-commissie ad hoc).
Het lijkt mij niet nodig de N E R te
laten beslissen over de financiering
van onderzoek, mits zijn besluiten
duidelijk consequenties hebben voor
de financi6le middelen verschaffende
en verdelende instanties. Omdat daar
vrijwel al het onderzoek wordt
aangemeld, kan een meldingsplicht
voor biomedisch onderzoek op
mensen op deze wijze zonder veel
moeite worden ge~ffectueerd. Dit zal
uiteraard ook voor het bedrijfsleven
moeten gelden, wat met inachtneming
van wellicht enkele bijzondere
voorwaarden te realiseren moet zijn.
Willen wij ernst maken zowel met de
democratisering van de
gezondheidszorg, inclusief het
biomedisch onderzoek, als met de
bescherming van het recht op
geestelijke en lichamelijke integriteit
van de betrokken pati6nten en
proefpersonen, dan zal een en ander
wettelijk moeten worden geregeld. En
dit zal niet alleen in het belang van de
consument van de gezondheidszorg
zijn, maar ook het biomedisch
onderzoek ten goede komen.
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A p o t h e k e r nu en straks
Eindrapport KNMP-commissie 2000
Bij een ongewijzigd beleid zal er in de
negentiger jaren een gigantisch
overschot zijn van 1.700 apothekers
voor wie er geen plaats te vinden is in
een apotheek.
Dit voorspelt de Commissie 2000 van
de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie (KNMP) in het rapport 'De
apotheker, nu en straks', dat ze heeft
uitgebracht aan het
KNMP-hoofdbestuur. Op dit moment
telt Nederland ongeveer 950
apotheken met evenzoveel gevestigde
apothekers; daarnaast werken 500
apothekers als tweede apotheker,
ziekenhuis- of industrie-apotheker of
in het onderwijs.

Green plaats voor allen
De commissie bepleit een
pati~ntenbestand van tussen de 8.000
en 12.000 pati~nten per apotheek. In
grotere apotheken is de aanstelling
van een tweede apotheker gewenst; in
apotheken met meer dan 12.000
pati~nten is die aanstelling volgens de
commissie zelfs noodzakelijk.
Maar de commissie zegt in haar
rapport ook dat zelfs een maximale
ombuiging van het beleid (ten aanzien
van de aanstelling van tweede
apothekers, pensionering op 65-jarige
leeftijd in plaats van later, etc.) niet
betekent dat iedere afgestudeerde
apotheker zich in de jaren negentig
een plaats kan verwerven. In dat geval
verwacht ze toch nog een overschot
van fond 900 apothekers. Daarom
heeft ze de K N M P aanbevolen, deze
prognoses 'met nadruk onder de
aandacht te brengen van zowel de
ministeries van Volksgezondheid en
Milieuhygi~ne en van Onderwijs en
Wetenschappen als van degenen die
MC nr. 43 - 26 oktober 1979

nog een studie in de farmacie willen
gaan volgen'.

Taakverzwaring
In de toekomstvisie van de commissie
is het aanstellen van een tweede
apotheker in de 'gewone' praktijk een
kernpunt. Dit omdat er volgens haar
sprake is van een taakverzwaring: de
apotheker moet zich behalve met het
verstrekken en bereiden van
geneesmiddelen steeds meer gaan
bezighouden met het adviseren van
huisartsen en specialisten over het
voorschrijven ervan, met voorlichting
aan pati~nten en met het bewaken van
het geneesmiddelenverbruik,
bijvoorbeeld om te voorkomen dat een
patient medicijnen slikt die verkeerd
op elkaar inwerken.
In haar rapport dringt de commissie
ook aan op een nog grondiger controle
van geneesmiddelen, of ze nu door de
apotheker of door de farmaceutische
industrie zijn vervaardigd. Ze vindt
voorts dat er normen moeten worden
vastgesteld waaraan de
beroepsuitoefening door apothekers
kan worden getoetst. Daarnaast meent
ze dat het systeem van intercollegiale
toetsing verder moet worden
ontwikkeld en meer dwingend zou
moeten worden voorgeschreven.
Aan het KNMP-bestuur stelt de
commissie voor te bevorderen dat het
aantal opleidingsplaatsen voor
ziekenhuisapothekers wordt
uitgebreid (tot ongeveer 40). Er
zouden dan ook nieuwe normen
moeten komen voor het aanstellen van
een apotheker in een ziekenhuis. De
commissie staat op het standpunt, dat
alle algemene ziekenhuizen 'eigen'
apothekers moeten hebben die
verantwoordelijk zijn voor de

farmaceutische verzorging van de
pati~nten.
Over apothekers die bij de
farmaceutische industrie werken zegt
de commissie, dat de K N M P erop
moet toezien, dat strikt de hand wordt
gehouden aan de wettelijke regelingen
ten aanzien van hun functie en
verantwoordelijkheid.

Honorering
De commissie beveelt ook een nadere
studie aan van de honorering van de
apotheker; daarbij zal dan tegelijk
moeten worden bekeken of er een
verandering nodig is in her systeem
van vaststelling van een goodwill-som
bij de overdracht van apotheken.
Over de honorering zegt ze, dat een
apotheker met een praktijk van tussen
de 8.000 en 12.000 pati6nten waarin
ook een tweede apotheker werkt
ongeveer evenveel zou moeten
verdienen als een huisarts. (De
honorering van huisartsen wordt op
het ogenblik afgeleid van die van
ambtenaren in de salarisschaal 151,
maar dat is minder dan veel
apothekers nu aan inkomen hebben.)
Het beginsalaris van een apotheker in
loondienst zou volgens de commissie
moeten worden afgeleid van een
lagere ambtelijke salarisschaal (130),
terwijl een beginnend tweede
apotheker daar nog weer iets onder
zou moeten zitten (schaal 114). De
honorering van ziekenhuisapothekers
zou moeten worden gelijkgesteld aan
die van een medisch specialist in
dienstverband.

Prijsmanipulaties
In haar 102 bladzijden dikke rapport
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zegt de commissie verder, d a t e r - zo
nodig door de overheid- maatregelen
moeten worden genomen tegen
mogelijke prijsmanipulaties
(bijvoorbeeld in de vorm van hoge
bonussen en buitenissige kortingen
van de industrie) waarmee de
apotheker op een oneigenlijke manier
zijn inkomen kan vergroten. Ze doet
soortgelijke uitspraken over het
vormen van inkoopcombinaties of het
zelf importeren van geneesmiddelen
door apothekers, omdat die ook
prijsmanipulaties in de hand werken.
De commissie noemt het gewenst dat
alle 'branchevreemde' artikelen
- r
zonnebrandmiddelen,
babyverzorgingsartikelen,
tandpasta's, etc. - uit de apotheek
verdwijnen, omdat zij van de
apotheek een winkel maken en er een
commercieel stempel op drukken. De
commissie maakt een uitzondering
voor artikelen waarnaar ook tijdens
avond-, nacht- en weekenddiensten
vraag is, zoals maandverband en
babyvoeding.

Platteland

Over de geneesmiddelenvoorziening
ten plattelande, die nu grotendeels nog
wordt verzorgd door
apotheekhoudende huisartsen, zegt de
commissie, dat ook die onder
verantwoordelijkheid van de
apotheker dient te geschieden. 'Er zal
gezocht moeten worden naar een
systeem, waarbij de
geneesmiddelendistributie ook in de
kleinste plaatsen onder toezicht van
een apotheker plaatsvindt'.

PRAKTUKPERIKELEN

Zelf weten

Korle door art~en geschreven slgnalementen Nleuwe
penkelen worden gaarne mgewacht door de redactle van
Medlsch Contact
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V HET GEVOEL

DAGBOEK VAN EEN CO-ASSISTENT gebundeldverkrijgbaar.
Prijs: f 10,--, over te maken op gironummer 58083 van de KNMG te Utrecht
(vermelden: 'Dagboek').

In discussie

Het eindrapport van de Commissie
2000 zal, zoals KNMP-voorzitter Drs.
J. L. M. Nieuwenhuis de aanwezigen
ter 124ste Algemene Vergadering
meldde, worden toegezonden aan de
studenten in de farmacie, de
organisaties van
apothekersassistenten alsmede
externe groepen als VNZ, KLOZ,
KNMG, LHV, LSV, LAD, NMT,
consumentenorganisaties, Nefarma,
de Ziekenfondsraad en de NZR.
Verder aan de daarvoor in aanmerking
komende afdelingen van de ministeries van VoMil en Economische

Zaken en aan de wetenschappelijke
bureaus van de politieke partijen.
Na toezending wil het hoofdbestuur
het rapport bespreken met de
studenten in de universiteitssteden, de
hoogleraren en wetenschappelijke
medewerkers van de diverse
subfaculteiten en de genoemde
externe groepen.
Vervolgens zal de definitieve versie
worden vastgesteld. Op basis daarvan
wil het KNMP-hoofdbestuur dan in
1980 de Algemene Vergadering
voorstellen voorleggen met her oog op
de tenuitvoerlegging van de in dit
definitieve rapport opgenomen
beleidsvoornemens.

Nauwelijks tien jaar geleden was het laten verrichten van abortus provocatus een
zaak die slechts in kleine kring werd besproken. Het werd hog beschouwd als een
misdriff en, zo men er van op de hoogte was, sprak men er schande van.
Onlangs vers'cheen op mijn spreekuur een meisje van 19 jaar met haar moeder. Het
meisje woonde samen met haar vriend en gebruikte de pil. Door onzorgvuldig
gebruik of bewust weglaten van de pil was zij vermoedelijk zwanger. Bi] onderzoek
werd het vermoeden bevestigd. Moeder en dochter waren bereid deze zwangerschap
te accepteren, ook al kwam deze wat onverwacht. Vriend en verdere familie eisten
echter dat er abortus provocatus zou worden verricht: de maatschappelijke carri~re
van de vriend kwam in gevaar, de ]onge vrouw werd van ego?sine beschuldigd. Hoe
kon ze het in haar hoofd halen dat kind ter wereld te willen brengen ?
Ondanks het feit dat de huisarts uitgebreid bet meisje en haar omgeving voorhield
dat ze dit zelf mocht beslissen, werd er abortus provocatus verricht. Gewoon, als
routinehandeling.
Er is veel veranderd in de afgelopen tien ]aar!
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officieel
KON1NKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST
Lomanlaan 103, 3526 XD Utrecht. Telefoon 030-885411 (twaalf lijnen). Postgironummer 58083; AMRO-banknummer 45 64 48 969.

Dagelijks bestuur

H. Hoencamp. voorzttter, Dr. E. J. C. Lubbers, ondervoorz~tter: D. B. Kagenaar, N. A
Meurslng, Dr J. G. Verhoeven, leden: J. W. Jacobze (voorzitter LHV), J. W H.
Garvelink (voormtter I,AD) en Dr. A. Kastelem (ondervoorzitter LSV), adviserende
leden.

Secretariaat

J. Dlepersloot, secretaris-generaal; secretarissen: Mr. W. B. van der Mijn, Dr. H.
Roelink, Mr. B. Schultsz: N. G. Huetink, hoofd van de administratie.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Onder het secretariaat ressorteren o.a..
De Afdeling Ledenbemiddeling (waaronder Het Bureau voor Waarneming en Vestiging),
De Afdeling Comptabihteit, Her Ledenregister, '.De Afdeling Buitenland, De Permanente
Commissie Doktersassistenten, De Commissie Geneeskundige Verklaringen.
Mr. N. de Graaff, directeur; Mw. J. de Graaf, informatrice.

Landelijke Specialisten Vereniging (LSV)

Mr. H. J. Overbeek, directeur; Mw. G. A. C. Enzerink, secretaresse.

Landelijke Vereniging van Artsen
in Dienstverband (LAD)

Mr. W. G. van der Putten, directeur; Mw. J. C. Steenbrink, secretaresse.

Specialisten Registratie Commissie (SRC)

Dr. D. Wolvius, secretaris; Mw. G. G. A. Brunger, chef de bureau.

Sociaai-Geneeskundigen Registratie
Commissie (SGRC)

Mw Mr. P. Swenker, secretaris; Mw. A. v. Zwol-Oostveen. secretaresse.
Bureautijden 8.30-12.30 uur.

Huisarts Registratie Commissie (HRC)

J. I. van der Leeuw, secretaris; Mw. M. J. Zweers-Westenberg, secretaresse.

Stichting Nascholing Huisartsen (SNH)

J. I. van der Leeuw, centrale co6rdinator; Mw I. Koers, secretaresse.

Centraal College voor de erkenning en
registratie van medische specialisten (CC)
College voor Sociale Geneeskunde (CSG)
College voor Huisartsgeneeskunde (CHG)

Mw. Mr. H. A. van Andel, secretaris; Mw. E. M. Dekker-Meelker, secretaresse.

Stichting Ondersteuningsfonds (OF)

H. Frese. secretaris-penningmeester, Tussenlanen 23, 2861 CB Bergambacht, telefoon"
01825-1223; postgironummer 111,950 t.n.v, de penningmeester van de Stichting Ondersteuningsfonds te Bergambacht.

Onderlinge Levensverzekering Maatsehappij
voor Artsen (OLMA)

Drs. S. Duursma, directeur; J. van Elzelingen Skabo-Brun, onderdirecteur; Mw. E. M.
Seheltema de Heere, secretaresse.

Stichting Beroepspensioenfondsen Artsen

J. M. G. Hoes, dlrecteur; Mw. Mr. H. J. M. van Boxtel, directiesecretaris; Ellen van der
Woude, secretaresse. Telefoon 030-887021 en 885411.

(SBA)
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IHIIn-?NG
van het hoofdbestuur

Opheffing embargo op gegevensverstrekking
ten behoeve van het LISA-systeem
Zoals bekend zijn tussen de Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen en de Nederlandse Verengiging van Verpleeghuisartsen (NVVA) en de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
geruime tijd besprekingen gevoerd over het embargo dat
door de N V V A was gelegd op het gebruik van gegevens,
bestemd voor her Landelijk Informatie Systeem A W B Z
(LISA) en de opheffing van dit embargo.
Op verzoek van de K N M G werden deze besprekingen
laatstelijk gevoerd onder leiding van Dr. G. Boersma, die
als LSV-vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting
Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG) goed in
de problematiek was ingevoerd. Deze besprekingen hebben tot overeenstemming geleid, niet alleen betreffende her
LISA-project, maar eveneens ten aanzien van de overeenkomstige problemen van het SIG-verpleeghuisproject dat
binnen afzienbare tijd van start zal gaan.
De N V V A heeft correctheidshalve opgemerkt, dat zij het
SIG-rapport inzake verpleeghuisregistratie ondersteunt,
doch dat daarin hog een aantal problemen onbeantwoord is
gebleven. Met betrekking tot die problemen meent de
N V V A zich op formele gronden haar recht te moeten voorbehouden. Hetzelfde geldt voor de KNMG.
Op het huidige LISA-formulier dient onder de hummers 17
t/m 26 een aantal gegevens betreffende op te nemen pati~nten te worden vermeld. De hummers 17 (aard en doelstelling
van de verpleging) en 26 (diagnose) zijn uiteraard gegevens,
die in ieder geval noodzakelijk zijn voor de beoordeling van
de opname-indicaties. Met betrekking tot deze gegevens is
overeengekomen, dat de uitvoeringsorganen van de
AWBZ, deze vrijelijk, zowel intern als extern, kunnen
gebruiken, mits de anonimiteit van de pati6nt is gegarandeerd. In termen van het SIG-Handvestreglement kunnen
deze gegevens worden beschouwd als 'gegevens, die de
AWBZ-uitvoeringsorganen zelf hebben ingebracht of hadden kunnen inbrengen' (art. 6 van het Handvestreglement).
t
Op het LISA-formuher wordt voorts onder de hummers 18
t/m 25 een aantal gegevens gevraagd betreffende gedrag en
functies van op te nemen pati~nten, waarvan zowel de
verpleeghuisartsen als adviserend geneeskundigen van mening zijn, dat zij z o ' n subjectief karakter hebben dat deze
niet zonder deskundige medische inbreng kunnen worden
gebruikt. Wel wordt bet nuttig geacht deze gegevens ook in
bet LISA-project als voorloper van her SIG-verpleeghuisregistratieproject te verzamelen. Met betrekking tot deze
laatste gegevens is vastgesteld, dat de adviserend geneeskundigen de vrijheid hebben deze gepoolde gegevens intern
te gebruiken o.a. als spiegel voor hun eigen ongepoolde
materiaal. Extern gebruik dient, gezien de aard van deze
gegevens, door de Handvestcommissie van de SIG marginaal te worden getoetst (art. 6 van het Handvestreglement).
1394

Hetzelfde geldt voor intern gebruik, buiten verantwoordelijkheid van de adviserend geneeskundige. Dit om de privacy van de patient optimaal te waarborgen. Indien de Handvestcommissie tot marginale toetsing overgaat, zal zij daarbij de N V V A horen.
Omdat naar gezamenlijke overtuiging de huidige omschrijving van de gegevens onder de nummers 18 t/m 25 weinig
'hard' is en tot verschillende subjectieve interpretaties kan
leiden, is tenslotte besloten dat een gezamenlijke werkgroep van N V V A / K N M G en uitvoeringsorganen A W B Z
zal trachten deze omschrijving harder te maken, teneinde
ook deze gegevens voor een ruimer gebruik geschikt te doen

zijn.

Zowel het bestuur van de VNZ, het bestuur van de N V V A
als het hoofdbestuur van de K N M G hebben zich met de
boven weergegeven afspraken akkoord verklaard. Dit betekent dat het embargo, te rekenen vanaf 1januari 11979, door
de N V V A is opgeheven.
Namens het hoofdbestuur der K N M G ,
Dr. H. Roelink, secretaris.

IHI V/
van het centraal bestuur

Convocatie ledenvergadering
dd. 16 november 1979
Het centraal bestuur der Landelijke Huisartsen Vereniging
convoceert een ledenvergadering, gewijd aan specifiek
apotheekhoudende zaken in het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum te Utrecht op vrijdag 16 november 1979,
aanvang 19.00 uur.
Agenda:

1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Notulen
Stand van zaken sinds 27 september 1979
- centrale melding van probleemgevallen
- ondersteuning advocatenkantoor
- public relations
- verdere gang van zaken met de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag
7. Sluiting.
Ad 3 en 4: stukken volgen.

Utrecht, 10 oktober 1979
F. A. van Spanje, arts, secretaris/penningmeester.
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v a n het centraal bestuur

CAO-Kruiswerk getekend
Op maandag 1 oktober 1979 werd door partijen, betrokken
bij de CAO-Kruiswerk en Tuberculosebestrijding - waaronder aan werknemerszijde de L A D - de tekst van een CAO
ondertekend die zal lopen van 1 oktober 1979 tot 1 mei 1981.
Met de ondertekening van deze CAO-tekst kwam een einde
aan langdurige en vaak weinig vruchtbare onderhandelingen. Her is opmerkelijk dat uiteindelijk na moeizame gesprekken met vertegenwoordigers van VoMil, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken, overeenstemming werd bereikt over een voor alle partijen aanvaardbare tekst. In dit
licht gezien handhaaft de L A D dan ook haar standpunt (zie
MC nr. 39/1979, pagina 1255) dat men het zeer betreurt dat in
feite werd onderhandeld tussen delegaties der departementen en contractspartijen, betrokken bij de CAO.
Naar de mening van het centraal bestuur der L A D biedt de
overeengekomen tekst van de CAO-Kruiswerk een voldoende afgewogen geheel van rechten en plichten, in acht te
nemen bij een arbeidsovereenkomst.
De discussie naar aanleiding van de op 31 mei 1979 overeengekomen concept-tekst tussen CAO-partijen, heeft zich tot
1 oktober 1979 voornamelijk toegespitst op de navolgende
punten:
a. de regeling tot aanvulling van het laatstgenoten salaris
gedurende 24 maanden bij ziekte e.d. werd gehandhaafd.
Dit ondanks het feit dat de delegaties van de bij deze CAO
betrokken ministeries de voorkeur gaven aan een suppletie
gedurende 18 maanden;
b. toekenning van wachtgeld aan werknemers wegens onbekwaamheid buiten eigen schuld of toedoen blijft gehandhaafd. Als compromis is ingebracht dat de werknemer in dit
geval wel tenminste 10 voorafgaande dienstjaren bij het
Kruiswerk moet hebben opgebouwd;
c. de uitvoeringsregeling verhuiskosten werd iets gewijzigd: wie voor de eerste maal verhuist ontvangt een verhuiskostenvergoeding van 6%; dit conform de rijksregeling;
d. uitvoerig werd gediscussieerd over de uitvoeringsregeling reis- en verblijfkosten. Het uiteindelijke resultaat is dat
artsen een km-vergoeding krijgen gelijk aan de rijksregeling;
e. verzet van de zijde van de L A D kon niet voorkomen dat
uiteindelijk werd bepaald dat geen enkele arts in aanmerking komt voor een vergoeding krachtens de telefoonkostenvergoedingsregeling.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de concept-tekst ook
hog op andere punten enige wijzigingen onderging. Deze
punten zijn echter voor artsen niet, dan wel van ondergeschikt belang.
Op dit moment wordt het overleg tussen CAO-partijen over
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een toelichting op de CAO voortgezet. Nadat deze toelichring is gereed gekomen, zal aan alle werknemers in het
Kruiswerk een exemplaar van de CAO-tekst worden overhandigd.
Wat de positie van de consultatiebureau-artsen betreft
geldt, dat de L A D er naar streeft om op korte termijn een
zodanige regeling met de Nationale Kruisvereniging te kunnen treffen dat het overgrote deel van de consultatiebureauartsen een rechtspositie zal krijgen die wordt beheerst door
de bepalingen uit de CAO-Kruiswerk.
Resumerend geldt dat het centraal bestuur der L A D niet
ontevreden is over de uiteindelijke tekst van de CAOKruiswerk en Tuberculosebestrijding.
NB
Nog niet geheel duidelijk is of deze CAO op 1 oktober 1979 op alle
punten van kracht wordt. Zoals bekend geldt op dit ogenblik in de
sector van de zogenaamde trendvolgers dat alle arbeidsvoorwaarden per 15juni 1979bevroren zijn; d. w. z. v66r 1januari 1980 mogen
de arbeidsvoorwaarden niet worden aangepast. Aan de minister
van Sociale Zaken werd inmiddels verzocht voor de CAO-Kruiswerk ontheffing te verlenen van de regel dat de arbeidsvoorwaarden bevroren zijn. Kortom, of de CAO-Kruiswerk v66r I januari
1980 van kracht wordt is afhankelijk van het besluit van de minister.

Verleende c.q. verlengde
opleidingsbevoegdheden
In de plenovergadering der Specialisten Registratie Commissie dd. 14 september 1979 is besloten de volgende opleidingsbevoegdheden te verlenen c.q. te verlengen.

Cardiologie
Diaconesseninrichting Bronovo te Den Haag; B-opleiding,
opleider Jhr. Dr. J. M. de Beyer;
Zuiderziekenhuis te Rotterdam; B-opleiding, opleider Drs.
X. H. Krauss.

Dermatologie

Academisch Ziekenhuis te Leiden; opleider Prof. Dr. D.
Suurmond;
Dr. Veegerkliniek te Nijmegen; opleider Prof. Dr. J. W. H.
Mali.

Heelkunde
Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, lokatie Binnengasthuis te Amsterdam; A-opleiding,
opleider Prof. Dr. W. H. Brummelkamp;
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam; A-opleiding,
opleider Dr. J. R. Borggreve;
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven; A-opleiding, opleider
Dr. Q. A. M. Eijsbouts.

Neurologie

Ziekenhuis Sint Annadal te Maastricht; A-opleiding, opleider Prof. Dr. P. J. M. van der Lugt;
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Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid te Sittard;
A-opleiding, opleider Prof. Dr. J. J. Korten.

Orthopedie

vember 1979 in 66n der zalen van het Jaarbeurs Congrescentrum, Jaarbeursplein te Utrecht.
De vergadering vangt aan om 19.15 uur en is toegankelijk
voor deelnemers en gepensioneerden, die als toehoorder
aanwezig kunnen zijn.
Het jaarverslag 1978 wordt aan iedere deelnemer, gewezen
deelnemer en gepensioneerde op aanvraag toegezonden
(postbus 3047, 3502 GA Utrecht).

Sint Radboud Ziekenhuis te Nijmegen; A-opleiding, opleider Prof. Dr. Th. J. G. van Rens.

Namens het bestuur,

Psychiatrie

Dr. F. G. C. Buyse, secretaris.

Aantekening klinische neurofysiologie
Westeinde Ziekenhuis te Den Haag; A-opleiding, opleider
Dr. E. J. Jonkman.

Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort; B-opleiding, opleider
Dr. L. A. J. M. van Eck;
Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord te Zuidlaren; B-opleiding, opleider Drs. H. G. de Olde.

Revalidatie
Academisch Ziekenhuis te Groningen; opleider Drs. W. H.
Eisma.

Verloskunde en gynaecologie
Kweekschool voor Vroedvrouwen, Slotervaartziekenhuis
te Amsterdam; opleiding vroedvrouwenschool, opleider,
Mevrouw Drs. J. Klomp.

5PN5
Vergadering deelnemersraad
Overeenkomstig artike115, vijfde lid van de statuten van de
stichting delen wij u mede, dat de vergadering van de deelnemersraad van bet pensioenfonds waarin het jaarverslag
1978 wordt besproken, wordt gehouden op dinsdag 27 no-
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5PiHi
Vergadering deelnemersraad
Overeenkomstig artike115, vijfde lid van de statuten van de
stichting delen wij u mede, dat de vergadering van de deelnemersraad van het pensioenfonds waarin het jaarverslag
1978 wordt besproken, wordt gehouden op dinsdag 20 november 1979 in 66n der zalen van Hoog Brabant, Radboudkwartier in Hoog Catharijne te Utrecht (nabij het Centraal
Station).
De vergadering vangt aan om 19.15 uur en is toegankelijk
voor deelnemers en gepensioneerden, die als toehoorder
aanwezig kunnen zijn.
Het jaarverslag 1978 wordt aan iedere deelnemer, gewezen
deelnemer en gepensioneerde op aanvraag toegezonden
(postbus 3047, 3502 GA Utrecht).
Namens het bestuur,
W. J. Waal, secretaris.
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