
Dr. D. Post 

Het 'teveel' in de 
gezondheidszorg 

De vraag naar gezondheidszorg is onein
d!Q. Oak de aanbieders komen nauwelljks 
tot beheersing. Die zal moeten komen van 
de overheid en de financiers van de zorg. 
Onder andere door opheffing van de con
tracteerplicht voor ziekenfondsen. 

De heer A. was drieenveertig jaar. Hij was 
als verkoopmanager werkzaam bij een 
groot bednJf. Regelmatig bezocht hij de 
huisarts omdat ziJn bloeddruk altijd een 
beetje aan de hoge kant was. Op een 
gegeven moment kwam hij met het ver
haal dat hiJ wat druk op ziJn borst voelde. 
Er werd een cardiogram gemaakt nadat 
de hu1sarts hem u1tgebreid had onder
zocht: geen afwijk~ngen. De patient voelde 
z1ch niet gerustgesteld en kwam telkens 
weer terug om een nieuw card1ogram te 
Iaten maken. Aan zijn wens werd telkens 
gehoor gegeven. Er werden geen alarme
rende zaken aangetroffen. Op een be
paald moment drong de patient aan op 
een verwiJzing naar de specialist Deze 
deed aile onderzoekingen opnieuw. Uit
gebreid werden laboratorium, rbntgenaf
dellng en functieafdeling 1ngeschakeld. 
Zelfs een hartcathetensatie werd verricht. 
Ondertussen werd de patient steeds ner
veuzer er zou loch echt wei iets aan de 
hand zijn, anders zou er niet met groot 
mater1eel worden uitgerukt. 
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lnmiddels had hij zijn werk gestaakt: hij 
voelde zich ziek en was zo met zijn ziekte 
bezig dat hij zich niet op zijn werk kon 
concentreren. 

Aile onderzoekingen wezen echter niets 
uit. De cardioloog vertelde hem dat zijn 
hart goed was, hoewel het misschien iets 
minder krachtig klopte dan vroeger. Er 
zou misschien een hele Iichte vernauwing 
van de kransslagader aanwezig zijn maar 
dat had geen enkele consequentie. Door 
deze uitslag was de heer A. niet gerust
gesteld, integendeel, hij hield aileen de 
woorden van de cardioloog vast die gin
gen over de mindere lunette van het hart 
en de vernauwing van de kransslagader. 

Als huisarts kreeg ik de gegevens waar
uit bleek dat medisch gezien de man vol
komen gezond was. De cardioloog had 
met zijn opmerkingen loch een verklaring 
willen geven voor de klachten. lk was er 
van overtuigd dat deze klachten van ner
veuze aard waren maar kon dit niet meer 
met de patient bespreken omdat hij zich 
totaal had gefixeerd op de uitspraken van 
de cardioloog. 

De heer A. is n1et weer aan het werk 

Dr 0 Post (1939) IS ekhu•sarts en !hans advtserend genees
kundtge van het Regtonaal Ztekenfonds Zwolle Tevens 
heeft htJ rneegewerkt aan het Wl-rapport 'Zorgvernreuwtng 
door structuurverandenng' 
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gekomen, invalide door de gedachte aan 
een vermeende hartkwaal. 

ledere huisarts en elke specialist heeft 
tientallen van deze patienten die z1ek ge
worden zijn doordat niet op de juiste wiJze 
op de klacht is ingegaan, omdat met te
veel zorg wordt gereageerd op een vraag 
van een patient. T eveel aan medische 
zorg, soms voortkomend uit een teveel 
aan eisen en vragen van een patient, is 
een probleem dat in de Westerse Ianden 
zo langzamerhand wordt herkend. Het 
leidt niet aileen tot een explosie van kosten 
in de gezondheidszorg, maar het heeft 
ook consequenties ten aanzien van het 
arbe1dsverzuim. Tevens bedreigt het het 
geluk van mensen. 

Niet aileen in ons land onderkennen we 
dit teveel aan gezondheidszorg, maar ook 
in de Ianden om ons heen zien we in de 
literatuur tekenen die wijzen op een over
daad aan zorg. 

In dit artikel wil ik het teveel aan gezond
heldszorg beschrijven vanuit verschillen
de aspecten. Aan het eind van het verhaal 
geef ik de politieke consequenties van de 
vaststelling dat we met een teveel aan 
gezondheidszorg te maken hebben. 

Definities 
In het kader van een vaststellmg van een 
'teveel' aan gezondheidszorg wil 1k een 
drietal begrippen onderscheiden. 
1 Overconsumptie. Hieronder versta ik 
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De bevolking gaat te snel 
naar de dokter. 
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een teveel aan vraag naar gezond
heidszorg. De bevolking gaat te snel 
naar de dokter en eist steeds meer ge
specialiseerde onderzoekingen. 

2 Over-care. De dokter gaat te snel in op 
de vraag van de patient en neemt te 
veel de zorg over. Er is een teveel aan 
zorgverlening 

3 Over-servicing. De medische stand rea
geert op vragen van de patient in een te 
grote mate met het doen van onder
zoekingen of behandelingen. 

Deze drie begrippen differentieren het te
veel aan zorgverlening in twee catego
rieen namelijk de act1viteiten van patienten 
en de activiteiten van de medische stand, 
de artsen en de ziekenhuizen. Teveel aan 
zorgverlening heeft een oorzaak, maar 
ook een gevolg. In het kort w1l ik op deze 
zaken ingaan, waarbij ook ter sprake zal 
komen op welke wijze we een teveel aan 
zorg kunnen vaststellen. Als laatste onder
werp zal ook een suggestie worden gege
ven op welke wijze we het 'teveel' zouden 
kunnen terugdringen. 

Overconsumptie 
In het onderzoeksrapport van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (1986) werd aan
getoond dat een goede gezondheid voor 
de geenqueteerden het hoogst scoorde. 
Zei 1n 1966 nog 35% dat gezondheid het 
belangrijkste was in het Ieven, in 1986 
vond 52% van de bevolking dit het aller
voornaamste Een goede gezondhe1d IS 

steeds belangr1jker geworden. Met de 
vaststelling hiervan IS ook de gezond
heldszorg steeds belangrijker geworden. 

Er is een toename te constateren aan 
patienten die de dokter bezoeken en voor
al een toename aan mensen die in zieken
huizen worden opgenomen. Dit heeft niet 
aileen te maken met een verminderde tole
rantie ten opzichte van klachten en een 
verminderde zelfzorg, maar ook met de 
toegenomen mogelijkheden van de ge
neeskunde. Men meent dat alles repareer
baar is. Vele malen hoorde ik als hu1sarts 
dat het tegenwoordig toch niet meer nod1g 
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is om pijn te hebben: de geneeskunde 
was toch in staat om de patient pijnvrij te 
krijgen' 

We zien dit ook in het verhaal van de 
hierboven beschreven patient hij had 
vage pijn en accepteerde niet dat dit wei 
eens kon komen door een te grote stress. 
Hierbij kwam dan bovendien de angst 
voor een hartafwijking, die tot een grotere 
consumptie aanleiding gaf. Het geloof in 
het heilbrengend effect van de genees
kunde is bijna onbegrensd! Er zijn nog 
maar enkele tekenen die wijzen op een 
dalend geloof. Deze tekenen zijn de opko
mende alternatieve geneesku nde en de 
hier en daar grotere zelfzorg zich uitend 
biJVOorbeeld in een gezondere leefwijze. 1 

Echter het consumentisme in de ge
neeskunde viert hoogtij: men heeft recht 
op gezondheidszorg en laat dat recht gel
den in het eisen van een zo veel mogelijk 
aan zorgverlening. Zo nu en dan lijkt de 
gezondheidszorg op een winkel u vraagt 
en wij leveren. 

Een ding is zeker de vraag naar ge
zondheidszorg is onbegrensd en zal kun
nen leiden tot een onbeheersbare groei, 
wanneer er geen beheersmechanismen 
worden gebruikt. 

Overcare en overservicing 
Vanuit de aanbodzijde is gereageerd met 
ruime mogelijkheden. Of is het misschien 
toch andersom? Heeft het steeds maar 
groeiend aanbod de vraag gestimuleerd? 
lk denk dat het dit laatste is de genees
kunde kan steeds meer en laat dit ook 
weten aan de bevolking. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog is de groei enorm geweest. 
Er zijn veel meer artsen gekomen die 
steeds meer onderzoekingen verrichtten 
en steeds meer behandelingen uitvoer
den. Met elkaar hebben wij als artsen de 
bevolking te verstaan gegeven, dat wij de 
nieuwe heilbrengers zijn. 
De Rotterdamse hoogleraar Vander Maas 
schreef in 1984 in de Volkskrant 'Het 
aantal mensen met een intacte blinde
darm, galblaas, baarmoeder of met een 
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onbehandelde ziel is omgekeerd evenre
dig aan het aantal specialisten op dat ge
bied' 2 

Wanneer we kijken naar het aantal ver
richtingen dan toont een onderzoek van 
Starmans aan dat er sinds 1975 in het 
aantal laboratoriumbepalingen een groei 
1s geweest met een factor drie 3 

Het aantal verrichtingen bij chirurgen is 
thans bijna twee maal zo hoog dan tien 
jaar geleden, terwijl het aantal verwezen 
patienten is gedaald. Dit beeld zien we ook 
biJ de orthopeed. Bij de cardioloog zien we 
thans zes maal zoveel verrichtingen dan 
tien jaar gel den terwijl het aantal verwezen 
patienten slechts anderhalf maal zo groat 
is. Een flinke stijging heeft zich ook voorge
daan bij de rbntgenoloog. Werden er in 
1975 bijna 75 miljoen foto's gemaakt, 
thar.s is dat bijna 128 miljoen, terwijl het 
aantal verzekerden niet is toegenomen. 
Wei steeg het aantal rbntgenologen van 
358 tot 553. 

We zien hier dus een zeer sterk stijgend 
gebruik van de medische zorgverlening, 
hetgeen nog niet direct wil zeggen dater 
een over-gebruik is. Het is natuurlijk wei 
een bepaald signaal. 

Vanuit eigen onderzoek bij het Regio
naal Ziekenfonds Zwolle4 en vanuit onder
zoek verricht door Mokkink5 komen signa
len die wijzen in de richting van overcon
sumptie. Mokkink stelde vast dat huisart
sen die veel patienten verwijzen naar zie
kenhuizen juist mensen verwijzen met 
vage klachten of Iichte afwijk1ngen. Deze 
mensen komen onterecht in het medisch 
circuit. Huisartsen, die veel medicijnen 
voorschrijven, geven medicijnen uit groe
pen geneesmiddelen die als ongerichte, 
aspecifieke middelen moeten worden ge
typeerd. Wanneer aile huisartsen in Ne
derland gerichter zouden werken, zou dit 
f 2 miljard in kosten besparen. Eigen on
derzoek bevestigt deze bevindingen. Er 
zijn grate verschillen tussen artsen. Zo 
verwijst de hoogste verwijzer in ons werk
gebied drie maal zoveel patienten naar het 
ziekenhuis dan de laagste en schrijft de 
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arts die het meeste voorschrijft vijf maal 
zoveel geneesmiddelen voor als degene 
die het minste voorschrijft. Bij de penicilli
ne was tussen de hoogste en de laagste 
voorschrijver zelfs een verschil van een 
factor drieentwintig aantoonbaar! Er wor
den teveel mensen verwezen en er wor
den teveel medic1jnen voorgeschreven. 

Ook specialisten Iaten grote verschillen 
zien. Zo worden er bij een bepaald zieken
huls bij een bepaalde specialist twee maal 
zoveel mensen opgenomen als bij een 
andere zonder dat daarvoor, gezien de 
ernst van de afwijkingen, reden toe is. Ook 
worden bijvoorbeeld in het ene z1ekenhu1s 
meer operaties gedaan dan in het andere. 
Zo stelde Constandse in Amerika vast dat 
22% van de baarmoederoperaties en 
14% van de galblaasoperat1es onnod1g 
gebeurde6 

Een van de gevolgen van de steeds 
maar stijgende hoeveelheid onderzoekin
gen is het feit dat er ook steeds meer 
schadelijke bijwerkingen kunnen optreden 
de zogeheten iatrogene ziekten (iatros = 
arts, gene = veroorzaakt door). Over 
deze ziekten of schade als gevolg van het 
medisch handel en is nog nauwelijks syste
matisch onderzoek verricht. In mijn boek 
over dit onderwerp geef ik een overzicht 
van de omvang en de aard van deze 
problematiekl Vast staat dat door de toe
genomen mogelijkheden er veel meer 
mensen in het ziekenhuis belanden door 
een verkeerde handelwijze van artsen, 
door geneesmiddelenbijwerkingen en 
door onjuiste opmerkingen Freeling wijst 
in zijn artikel over 'overcare - the damage 
caused by doctors' juist op dit laatste: de 
arts meent toch een verklaring te moeten 
geven en zegt dan dat er toch wei iets 
gerings is gevonden.s De hierboven be
schreven patient is een duidelijk voor
beeld hiervan hij is invalide geworden 
doordat men niet duidelijk heeft gezegd 
dat hij lichamelijk gezond was. 

In een magistraal artikel beschrijven Me 
Intyre en Popper nog eens hoe nuttig het 
voor de arts is om naar het eigen werk te 
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kijken9 'Mistakes occur in medicine as in 
other walks of life', maar pak dit aan om 
van die fouten te leren, zo stellen ze. Juist 
diegene is autoriteit, die erkent dat hij niet 
alles weet en feilbaar is. Ons nieuwe princi
pe moet zijn dat we dienen te leren van 
onze fouten, zodat we ze in de toekomst 
kunnen vermijden. 

Oorzaken van overcare en overservi
cing 
Mijers schrijft dat artsen bevrediging vin
den in handelingen die ze goed in de 
vmgers hebben, hetgeen tot overgebruik 
van onderzoeken en behandelingen 
leidt. 1 o En artsen hebben een soort vrijblij
vendheid waardoor ze alles kunnen doen 
wat ze zelf denken dat ze moeten doen. 
Hampton wijst er dan miJns inziens terecht 
op dat het het probleem is dat artsen 
teveel verwachten van hun handelingen. 
Er moet een eind komen aan wat hij noemt 
de 'clinical freedom' .11 Behalve deze oor
zaken die als negatief zouden kunnen 
worden getypeerd bestaat ook bij artsen 
het gevoel dat men alles moet proberen 
om zover mogelijk te komen: de patient 
moet worden geholpen met aile middelen 
dieter beschikking staan. 

Bovendien speelt een heel belangrijke 
rol dat men de meeste zekerheid dient te 
verkrijgen: alles moet worden uitgesloten 
om maar niets over het hoofd te zien. Men 
noemt dit defensieve geneeskunde. Heel 
recent wordt in een onderzoek beschre
ven dat deze defensieve geneeskunde 
erg veel kost met name omdat de aanspra
kelijkheidsverzekeringen steeds meer pre
mie vragen. 12· 13 

Defensieve geneeskunde wordt steeds 
meer oak door de patient geeist, men wil 
steeds meer technologie. Greep en Van 
Gelder wijzen er terecht op dat rneer dia
gnostiek niet automatisch een betere dia
gnostiek inhoudt: soms is de patient meer 
gebaat bij abstineren, niets doen is nogal 
eens beter dan ingrijpen. 14 Echter niets 
doen is totaal tegenstrijdig aan de aard 
van het medisch handelen. Onze gewoon-
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teals artsen is iets te doen. VanEs schreef 
dat de gewoonte om patienten in het zie
kenhuts op te nemen zonder kritisch hier
over nate denken, schadelijk kan zijn. 15 

Behalve de defensieve geneeskunde 
waardoor een toename aan onderzoekin
gen te verklaren is, werkt ook de honore
nngsstructuur van hu1sartsen en specialts
ten het 'meer doen' in de hand. Huisartsen 
hebben een abonnementssysteem en 
hebben er baat bij om patienten te verwiJ
zen, dat Ievert vrije tijd op. Specialisten 
worden per verrichting betaald en willen 
dus zoveel mogelijk doen om hun inko
men te vergroten. In hoeverre deze hono
renng bijdraagt aan de toename van het 
aantal verrichtingen is niet duidelijk. Wei is 
zeker dat deze honoreringsstructuur niet 
u1tnodlgt om de hoeveelhe1d vemchtlngen 
te beperken. 

De gezondheidszorg beheersen? 
Het zal dutdelijk zijn dat wij zullen moeten 
komen tot beheersingsmechanismen. De 
vraag naar gezondheidszorg is one1nd1g. 
Hieruit zal nooit enige vorm van beheer
sing mogel1jk zijn. Ook aanbieders zullen 
niet tot beheersing komen omdat ze er 
nauwelijks belang bij hebben. De beheer
stng zal moeten komen van de overheid 
en de financiers van de zorg. De overheid 
dient voor de beheersing kaders aan te 
geven waarbinnen de financiers maatre
gelen kunnen nemen. De politiek zal in
strumenten moeten aangeven om de 
overservicing, de overcare en ook de 
overconsumptie te beperken. 

Op dit moment hebben ziekenfondsen 
de plicht om met iedere medewerker een 
contract te sluiten en alles wat hij doet te 
betalen: men kan noch sturen met de in
stroom van aanbieders van de zorg, noch 
met produktieafspraken. 

Op welke wijze zouden overcare en 
overservicing kunnen worden bestreden? 
In de eerste plaats dient uitgebreide infor
matte over het handelen van de medewer
kers te worden verzameld en op verant
woorde manier te worden geinterpre-
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teerd. BiJ vele ziekenfondsen is dit moge
lijk Men kan een teveel aan produktie 
duidelijk opsporen. Op dit punt zouden 
ziekenfondsen de mogelijkheden moeten 
hebben om met de artsen afspraken te 
maken. Wanneer geconstateerd wordt dat 
iemand veel meer doet dan gebruikelijk is 
in de kring der beroepsgenoten dan moet 
het mogelijk zijn om in elk geval dit 'teveel' 
niet te honoreren. 

Een tweede punt moet zijn dat zieken
fondsen ontheven worden van de contrac
teerpltcht. Als er teveel aan artsen zijn in 
een bepaalde regio moet het ziekenfonds, 
om overproduktie te voorkornen kunnen 
weigeren om nog meer artsen in dat ge
bied te contracteren. Aanbod verhoogt de 
vraag en via aanbodregulatie kan men 
komen tot beheersing van de hoeveelheid 
gezondheidszorg. 

Een derde punt zal moeten zijn dat de 
honoreringsstructuur dient te worden ge
wijzigd. Huisartsen zullen moeten worden 
gestimuleerd om meer thuis te doen, niet 
te snel te verwijzen, terwijl bij spectalisten 
een abonnementachtig karakter in de ho
norering dient te worden gebracht. Prak
tisch kan dit door een bedrag per patient 
per jaar te geven, waann aile onderzoekin
gen zijn begrepen. De verrichtingen wor
den dus niet meer afzonderlijk gehono
reerd. 

Een heel belangrijk punt dient te zijn dat 
het onderzoek naar overservicing wordt 
gestimuleerd. In Australie heeft men com
missies in het Ieven geroepen om deze 
overservicing te bestuderen en terug te 
dnngen. Artsen waarbij overservicing 
wordt geconstateerd worden bezocht 
door die commissies en met hen wordt 
een strategie besproken om het teveel 
terug te dringen. 

Naar de kant van de vrager van de zorg, 
naar de zijde van de consumptie dient 
tevens serieus te worden gekeken. Over
weging verdient om via een eigen bijdra
gesysteem de patient meer bewust te rna
ken van de kosten van de gezondheids
zorg. Aan de andere kant dient ook te 
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worden overwogen dat n1emand de dupe 
mag worden van een eigen bijdragesy
steem: de gezondheidszorg dient voor 
iedereen toegankelijk te blijven. Een bete
re voorl1chting over zelfzorg, over de be
perkingen van de geneeskunde, over de 
iatrogene ziekten en over een eigen in
breng van de patient bij de arts (een bete
re communicatie) zou tot een verminde
ring van de vraag kunnen bijdragen. 

Is het mogeliJk om het teveel aan ge
zondheidszorg terug te dringen? Het zal 
wei moeten om de nieuwe ontwikkelingen 
te kunnen betalen, om de meerkosten van 
de vergrijzing te kunnen opvangen en om 
de meest ernstige patienten die zorg te 
geven waarop ze recht hebben. Een geza
menlijke inspanning is nodig. Echter de 
politiek zal beheersing mogelijk moeten 
maken door de regelgeving in d1e zin te 
WIJZigen. 

Het CDA en de beheersing van kosten 
In het begin van dit Jaar is het CDA-rapport 
·zorgvernieuwing door structuurverande
ring' verschenen. 16 Het meest essentiele 
van dit rapport is dat we in de gezond
heidszorg niet aileen moeten k1jken naar 
een reductie van kosten, maar dat we 
vanuit onze uitgangspunten een andere 
weg moeten inslaan met die gezondheJds
zorg. In het kader van het door mij be
schreven onderwerp is belangrijker dat 
kostenbeheersing zou moeten worden 
verkregen vanuit het besef dat er een 
goed rentmeesterschap is vereist. De 
mens, zowel de patient als de arts, dient 
verantwoord om te gaan met de middelen. 
Een 'teveel' is dus tegen dit principe. Er IS 
dan sprake van verspilling en verspilling 
leidt tot een nog grotere schaarste. 

De opvattingen die in ons rapport zo 
sterk worden verdedigd, namelijk de ver
schuiving van de zorg naar de zo laag 
mogelijke echelons, passen in mijn visie 
dat we het 'teveel' met krachtige middelen 
moeten terugdringen. Hulp aan mede
mensen op niet-professionele basis zal 
voorkomen dat er teveel wordt gedaan. 
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Mantelzorg en zelfzorg bevorderen het 
verantwoord gebruikmaken van de ge
zondheidszorg. 

In het rapport wordt gesteld dat 
capac1teitsbeheersing met optimale be
nutting van belang is. Aile teveel aan bed
den en z1ekenhuizen zal worden afge
bouwd. Tevens stelt het rapport ook dat 
oneigenlijk gebruik van volksgezond
heidsmiddelen dient te worden tegenge
gaan. 

Het bl1jft van belang om als CDA nauw
keurig te letten op een rechtvaardige ver
deling van de volksgezondheidsmidde
len. Een aspect h1ervan is dat we dan 
verspilling moeten opsporen, bestrijden 
en misschien ook moeten bestraffen. Be
heersingsinstrumenten zullen hiervoor 
moeten worden aangereikt aan financiers 
en aan inspecties van volksgezondheid. 
Het verschaffen van het recht om beheers
~nstrumenten te gebruiken is een taak voor 
de politiek. 
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