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R.A. DE MELKER* 

Medisch onderwi.js en onderzoek en de 
taakverdelingsoperatie 

Inleiding 

Recent heeft Bol in dit tijdschrift het standpunt 
van D'66 betreffende het gezondheidszorgbeleid 
uiteen gezet.! Uitgangspunt van dit beleid is de 
medeverantwoordelijkheid van alle burgers voor 
zijn of haar gezondheid. Bol benadrukt het be
lang van het politiseren van gezondheidsvraag
stukken: fundamentele verschuivingen zullen 
vanuit een politieke visie door politici geïnitieerd 
moeten worden. 

De toekomst van onze gezondheidszorg wordt 
mede door de kwaliteit van het medisch onder
wijs en wetenschappelijk onderzoek bepaald. Tot 
voor kort werd de medische opleiding vooral door 
de ontwikkelingen binnen de medisch-biologische 
basisvakken en de klinische geneeskunde (dat wil 
zeggen de ziekenhuisgeneeskunde) gedomineerd. 
Dit had onder meer tot gevolg dat a.s. medici 
relatief weinig aandacht aan preventieve zorg 
besteedden en dat de hulpverlening sterk gericht 
was op het bestrijden c.q. behandelen van ziekten 
('cure' ) . Daarbij werd ziekte vooral gezien als een 
'kwaad' dat de mens overkomt en iets dat te allen 
tijde bestreden moet worden. 

• Lid Werkgroep Volksgezondheid n'66. Dit artikel is onder 
meer gebaseerd op een notitie van leden van deze werkgroep. 
De verantwoordelijkheid van de inhoud van het artikel berust 
bij de auteur. Aan F.A. Bol en M . Verdonschot is dank ver
schuldigd voor hun kritisch commentaar. 

Vanuit het standpunt van n'66 vormen veel 
klachten en ziekten de weerspiegeling van het 
huidige ongezonde leefpatroon. Veel ziekten 
zoals hartvaatziekten, kanker, verkeersongeval
len, zgn. functionele stoornissen** kunnen voor 
een belangrijk deel als 'welvaartsziekten' be
schouwd worden. Dit betekent dat de medicus 
niet alleen of zelfs niet primair deze ziekte moet 
behandelen, maar vooral mensen moet helpen 
bewust te worden van de invloed van hun leefstijl 
op het ontstaan en verloop van klachten en ziek
ten . 

Teneinde fundamentele veranderingen in de 
hulpverlening door artsen te kunnen bewerkstel
ligen, zal in de medische opleiding veel meer re
kening moeten worden gehouden met de veran
derende taakopvatting van medici. De opleiding 
zal meer gericht moeten worden op medische 
hulpverleners die in staat zijn burgers te helpen 
bij het oplossen van gezondheidsproblemen in 
plaats van bij afhankelijke patiënten ziekten te 
bestrijden. 

Ook wat betreft het wetenschappelijk onder
zoek zullen de bakens moeten worden verzet. De 

•• Functionele stoornissen berusten op functiestoornissen 
van organen zonder aantoonbare laesies, meestal als gevolg 
van leefproblemen en leefsituatie. 
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medische research is thans vooral gericht op het 

sterk geselecteerde ziektepatroon in het zieken
huis. Dit leidt tot de merkwaardige paradox dat 
juist ten aanzien van de frequent voorkomende 
ziekten en klachten, die zelden naar een specialist 

verwezen worden, relatief weinig bekend is. Van 
de zgn. 'top 20' -ziekten (dit zijn de 20 meest fre
quent aan de huisarts gepresenteerde 'nieuwe' 
ziekten zoals keelontsteking, verkoudheid, mid
denoorontstek'ing e.d.) ontbreekt veel relevante 
kennis die de huisarts nodig heeft om tot een goed 
gefundeerd beleid te komen. 

Het ontbreken van relevante kennis werkt vrij
blijvendheid en onnodige medische interventies 
in de hand. Veel van deze ziekten tonen een spon
taan herstel, zodat alleen symptomatische behan
deling (bijv. pijnbestrijding) nodig is. 

Ook ten aanzien van veel voorkomende klach
ten zoals moeheid, buikpijn, rugpijn e.d. ont
breekt veel relevante medische kennis. De binnen 
de klinische geneeskunde ontwikkelde kennis die 
in de leerboeken omschreven staat, is voor de 
huisarts vaak onbruikbaar of althans onvolledig. 
Voor de huisarts gaat het niet zo zeer om het 
herkennen van de klassieke ziektebeelden, maar 
om het signaleren van vroege symptomen en het 
ontwarren van het complex van factoren dat tot 
een bepaald klachtenpatroon heeft geleid. 

Om tot werkelijke veranderingen in de ge
zondheidszorg te komen, zullen ook de weten
schappelijke onderzoekprogramma's aan de 
nieuwe situatie moeten worden aangepast. 

Binnen ons gezondheidszorgsysteem heeft de 
huisarts o.m. een selecterende zeeffunctie t.a.v. 
de andere - tweedelijns - voorzieningen. 

Bol beschrijft in zijn artikel de vicieuze cirkel: 
tengevolge van het falen van de selectieve functie 
van de eerstelijn (m.n. de huisarts) door onvol
doende kennis, vaardigheden, geld en mens
kracht - nog weer bevorderd door de wijze van 

financiering en honorering - neemt de druk op de 

tweedelijns voorzieningen toe. Als gevolg hiervan 
is men geneigd de ziekenhuisgeneeskunde verder 
te versterken, waardoor de functie van de eer
stelijn verder wordt uitgehold. Het doorbreken 

van bovengenoemde ontwikkeling is niet eenvou
dig en vereist visie, een planmatige aanpak en 
lange termijn politiek. 

Probleemstelling 

Recent doet zich een aantal ontwikkelingen voor 
die erop wijzen dat de overheid thans de koers 
van het gezondheidszorgbeleid wil wijzigen. Be
langrijke ontwikkelingen zijn hierbij de taakver
delingsoperatie, de Wet op de Tweefasenstruc
tuur, de voorwaardelijke financiering en de ont
wikkelingen in de huisartsgeneeskunde, zoals de 
zgn. Academisering van de Eerstelijn, Protocol
laire Geneeskunde, meerjarige opleiding tot huis
arts. 

In dit artikel willen we uitgaan van de vraag
stelling in hoeverre het overheidsbeleid steunt op 
een beleidsvisie die gericht is op vernieuwing bin
nen ons gezondheidszorgsysteem, vanuit een 
planmatige aanpak en lange termijn denken. 

Het overheidsbeleid 

Sinds de Structuurnota Gezondheidszorg I974 
van de toenmalige Staatssecretaris Hendriks is 
het overheidsbeleid gericht op een versterking 
van de eerstelijnsgezondheidszorg. 2 

In de schets van de eerstelijnsgezondheidszorg 
worden als belangrijkste motieven voor deze be
leidskeuze gegeven 3 : 

- het belang van de zorg in de thuissituatie; 
- verschuivingen in de behoefte van de gezond-

heidszorg; 
- de noodzaak van de beheerste en evenwichtige 

ontwikkeling van het zorgsysteem. 
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In deze omschrijving klinkt het standpunt van 

D'66 duidelijk door. 
Tot voor kort is om verschillende redenen van 

dit beleid weinig terecht gekomen. Hoewel be
paalde stimulerende maatregelen ten aanzien 
van de eerste lijn zijn genomen (bijv. stimule
ringsregeling van gezondheidscentra, experimen
ten met diagnostische centra) is anderzijds be
zuinigd op gezondheidszorg. De beroepsoplei
ding tot huisarts duurt slechts één jaar, terwijl 
een met de opleiding tot specialist vergelijkbare 
rechtspositie en honorering van huisartsen in op
leiding ontbreekt. De universitaire huisartsinsti
tuten beschikken (nog) niet over een eigen extra
muraal opleidings- en onderzoeksveld, vergelijk
baar met de 8 academische ziekenhuizen en de 
geaffiliëerde ziekenhuizen. 

In de beleidsnota van de Minister van Onder
wijs en Wetenschappen in het kader van de zgn. 
Taakverdelingsoperatie wordt met betrekking tot 
de taakverdeling tussen de medische faculteiten 
twee faculteiten (Maastricht en de vu te Amster
dam) aangewezen om zich primair op de extra
murale zorg te richten. 4 Dit betekent dat de zgn. 
topklinische zorg binnen deze faculteiten niet 
ontwikkeld mag worden. 

Daar staat tegenover dat de vakgroepen Epi
demiologie, Sociale Geneeskunde, Huisartsge
neeskunde, Sociale Psychiatrie, Medische Psy
chologie uitgebreid worden. Het Academisch 
Ziekenhuis dient in deze faculteiten vooral een 
functie ten opzichte van de eerstelijnsgezond
heidszorg te krijgen. 

In de beleidsnota worden onder meer de vol
gende punten genoemd: 
- stimulering van vakgroepen met kwalitatief 

goed onderzoek, ten koste van andere vakgroe
pen, die moeten inleveren of verdwijnen; 

- beperking van de instroom van eerstejaars me
dische studenten; 

van het ontwikkelen van onderwijsprogram

ma's die niet voor het artsenexamen opleiden; 
- het ontwikkelen van een extramuraal onder

wijs- en onderzoeksveld, in sterkere mate in de 
twee genoemde faculteiten; 

- niet alle academische ziekenhuizen zullen de
zelfde klinische functies mogen vervullen; 

- diverse maatregelen ter verhoging van de effi-
cIency. 

De in de beleidsnota vermelde maatregelen vor
men een solide basis voor het door het kabinet 
nagestreefde bezuinigingsbeleid. In totaal moe
ten de academische ziekenhuizen 44,2 miljoen en 
de medische faculteiten 44,7 miljoen inleveren. 

Een deel van de bezuinigingsgelden wordt be
stemd voor versterking van het onderwijs en on
derzoek op het gebied van de extramurale ge
zondheidszorg met name aan de medische facul
teiten van Maastricht en van de vu te Amster
dam. Door de ontwikkeling van een extramuraal
onderwijs- en onderzoeksveld moeten de a.s. me
dici meer vertrouwd raken met de geneeskunde 
buiten het ziekenhuis en jonge artsen de -moge
lijkheid krijgen om tot huisarts-onderzoeker t.b.v. 
de extramurale zorg te worden opgeleid. 

Deze maatregelen lijken op het eerste oog veel
belovend en in overeenstemming met de eerder 
omschreven beleidsvisie van de overheid. Toch 
zit hier een addertje onder het gras. De aange
kondigde maatregelen zijn immers primair be
doeld om tot bezuinigingen te komen. Indien de 
maatregelen primair op de versterking van de 
gezondheidszorg buiten het ziekenhuis zouden 
zijn gericht, zou het meer voor de hand gelegen 
hebben diè vakgroepen te steunen die in het ver
leden reeds kwalitatief goed onderzoek op het ge
bied van de extramurale gezondheidszorg gepro
duceerd hebben of anderszins dit onderzoek te 
ondersteunen. 

- beperking van instroom van artsen door middel Gezien de doelstellingen van de 8e medische fa-
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culteit (Maastricht), namelijk onderwijsvernieu

wing met het accent op probleemgeoriënteerd 
onderwijs en met relatief veel aandacht voor de 
eerstelijnsgezondheidszorg, is deze keuze gerecht
vaardigd. De keuze voor de vu Amsterdam is 

echter niet op kwalitatieve maar op pragmatische 
overwegingen gebaseerd, namelijk het feit dat 
reeds een nieuw Academisch Centrum is ge
bouwd aan de GU te Amsterdam. 

Ook de nieuwbouw van een Academisch Zie
kenhuis te Maastricht valt niet te rijmen met de 
beleidsvisie om de extramurale zorg te verster
ken. Deze beslissing is een politieke keuze op 
grond van gedane toezeggingen in het verleden 
in het kader van de werkloosheidsbestrijding ten 
gevolge van mijnsluitingen. Terecht heeft Gerrit 
Mik tegen de stroom van de 3 grote politieke par
tijen in, hier een meer principieel standpunt in
genomen. Het recente besluit om in Maastricht 
toch de hartchirurgie te ontwikkelen, past niet bij 
de eerder genoemde beleidsuitgangspunten. 

Wil de taakverdelingsoperatie meer zijn dan 
een bezuinigingsoperatie dan zou de minister veel 
duidelijker de op de extramurale zorg gerichte 
vakgroepen en de vakgroepen Huisartsgenees
kunde moeten steunen. Met het Interfacultair 
Overleg Huisartsgeneeskunde zijn door het Mi
nisterie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul
tuur plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling 
van een extramuraal onderzoeks- en opleidings
veld. Hierdoor zouden alle a.s. medici intensief 
met de geneeskunde buiten het ziekenhuis kennis 
kunnen maken. 

Binnen n'66 hebben Pool en De Melker vanuit 
de werkgroep Volksgezondheid een nota 'Aca
demisch Geneeskundig Centrum' opgesteld. 5 

Naast de 8 academische ziekenhuizen en alge
mene onderwijsziekenhuizen zouden Acade
mische Huisartsen Praktijken en -Gezondheids
centra alsmede onderwijs-huisartspraktijken en 
-centra opgericht moeten worden. 

De wet Tweefasenstructuur en de Voorwaar

delijke financiering kunnen daarbij als beleidsin
strumenten dienen om de eerstelijnszorg te sti
muleren. Zonder het grote goed van de acade
mische vrijheid aan te tasten kan de Minister van 

0& w in nauw overleg met zijn collega van wvc 
bepaalde maatregelen nemen om het medisch 
onderwijs meer in overeenstemming te brengen 
met de toekomstige gezondheidszorg c.q . met 
wensen in de samenleving, bijv. door de voor de 
eerstelijnszorg relevante vakgebieden expliciet als 
examenvakken van de propedeuse en doctoraal 
examens te noemen, door 'gelabelde' posten e.d. 
Deze ontwikkeling wordt weliswaar door de bei
de betrokken Ministeries (0 & w en wvc) ge
steund, maar tot nu toe zijn slechts in beperkte 
mate financiële middelen ter beschikking gesteld. 

Ook wat betreft het wetenschappelijk onder
zoek wordt het huidige beleid gekenmerkt door 
de continuering van de bestaande verhoudingen. 

In een redactioneel hoofdartikel in Medisch 
Contact merkt Van Es terecht op dat in het rap
port van de Raad van Advies voor het Weten
schapsbeleid ( RA wB-Rapport) het patiëntgebon
den onderzoek laag wordt aangeslagen. 6 Toch 
bestaat een grote behoefte aan onderzoek waarbij 
bestaande medische en sociaal-wetenschappelijke 
kennis toepasbaar wordt gemaakt. Met name on
derzoek naar het natuurlijk verloop en behan
deling van veel voorkomende klachten en ziekten 
zouden een hoge prioriteit moeten krijgen. 

Het gevaar van het huidige bezuinigingsbeleid 
van de overheid is dat wel maatregelen worden 
genomen om op de ziekenhuisvoorzieningen te 
bezuinigen (bijv. vermindering ziekenhuisbed
den) maar dat daar geen duidelijke versterking 
van de eerstelijnszorg tegenover staat. 

Ook diegenen die niet met het _ gezondheids
zorgbeleid op de hoogte zijn, zullen begrijpen dat 
vermindering van het aantal ziekenhuisopnames 
en verkorting van de opnameduur tot een taak-
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verzwaring van de eerstelijnshulpverlening zal 

leiden. Door middel van een betere opleiding zul
len bijv. huisarts en wijkverpleegkundige op het 
vervullen van bepaalde taken (bijv. de nazorg 
van vroegtijdig ontslagen ziekenhuispatiënten) 

voorbereid moeten worden. Bij de huidige ge
zondheidszorgpolitiek krijgt vooral de huisarts 
een bijzonder zware taak. Het vervullen van een 
selecterende zeeffunctie naar de tweedelijn en het 
stimuleren van zelfzorg stellen hoge eisen aan 
vakkennis op een breed terrein alsmede aan tech
nische en communicatieve vaardigheden. 

De bestaande plannen voor de meerjarige op
leiding tot huisarts met een goede regeling van de 
rechtspositie en honorering van a.s. huisartsen 
zijn dan ook van essentieel belang om de huisarts 
beter op deze nieuwe taak voor te bereiden. 

Gezondheidszorgbeleid: een politieke keuze 

Om het huidige overheidsbeleid gestalte te geven, 
zal een duidelijke keuze gemaakt moeten worden. 

Het voortzetten van het huidige beleid, dat 
primair op bezuinigingen is afgestemd, zal op den 
duur de kwaliteit van de gezondheidszorg kun
nen aantasten. Indien de eerstelijn niet of onvol
doende op de geplande taakverzwaring wordt 
voorbereid en gesteund, zullen patiënten op den 
duur tussen de wal en het schip raken. 

Het stimuleren van zelfzorg mag geen alibi zijn 
om bestaande voorzieningen af te breken zonder 
daar iets anders voor in de plaats te stellen. Het 
ontwikkelen van zelfzorg gaat zeker niet vanzelf. 
De huidige samenleving acht zich sterk afhan
kelijk van de hulp van deskundigen. De vroeger 
zo belangrijke burenhulp kan bijv. niet zonder 
meer worden terugverwacht. Het ontwikkelen 
van een eigen verantwoordelijkheid voor een ge
zond bestaan vereist aandacht voor gezondheids
problemen bij onderwijs en opvoeding. Hulpver
leners kunnen slechts helpen door mensen bewust 

te maken van de achtergrond van veel ziekten en 

klachten en van de samenhang tussen klacht en 
leefpatroon. 

Willen we een aantasting van de kwaliteit van 
de gezondheidszorg voorkomen, dan zijn politie
ke keuzes onontkoombaar. Ofwel de samenleving 
wil de bestaande voorzieningen in stand houden 
door meer geld voor gezondheidszorg uit te ge
ven, ofwel de samenleving gaat binnen de be
staande beperkte mogelijkheden een krachtig stu
rend beleid voeren dat op de langere termijn is 
gericht. Indien de overheid de eerstelijnszorg wil 
versterken, dan zullen daarvoor ook de middelen 
beschikbaar gesteld moeten worden. 

In het eerdergenoemde artikel van Bol wordt een 
reeks van maatregelen beschreven, die een lo
gische consequentie zijn van een politieke keuze 
van een betaalbare, beheersbare gezondheids
zorg, die op het ondersteunen en bevorderen van 
zelf zorg en op het huidige ziektenpatroon is af
gestemd. 

Een dergelijke reeks beleidsvoorstellen .vraagt 
om een gecoördineerd beleid met een planmatige 
aanpak vanuit lange termijn-denken. Wie, zoals 
de zittende regering korte termijn politiek be
drijft, zal in de toekomst bedrogen uitkomen. 

Omdat de consequenties van het beleid onvol
doende uitgewerkt en uitgevoerd kunnen wor
den, bestaat het risico dat de gezondheidszorg in 
Nederland kwalitatief slechter zal worden. Daar
bij is het niet ondenkbaar dat de huisarts het on
derspit zal delven in de strijd om zijn positie te 
handhaven. Indien de druk op de eerstelijn - in 
het bijzonder op de huisarts - verder zal toene
men, zonder dat hij daarbij gesteund wordt door 
een krachtig beleid, zal ten gevolge van de vi
cieuze cirkel zijn taakgebied verder worden uit
gehold. 

Zonder twijfel zullen politici van veel politieke 
partijen het bovengenoemde standpunt in grote 
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lijnen steunen. De vraag is of er voldoende poli

tieke wil en moed bestaat omjuist in een tijd van 
noodzakelijke bezuinigingen geld vrij te maken 
om de gewenste ontwikkelingen te steunen. Om
dat n'66 al sinds de oprichting een duidelijke visie 
op gezondheidszorgpolitiek heeft, ligt hier een 
goede mogelijkheid om zich als een partij met 
visie en durf te profileren. 

juli 1984 
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