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D.J. HISSINK 

De commercie in het medische systeem 

Verkoop van praktijken is niet meer geoorloofd. 

Specialisten in dienstverband 

Zoals bij elk vrij beroep spelen ook bij de prak ti
zerende huisartsen en specialisten de geldelijke 
verdiensten een belangrijke rol. Daar het in dit 
beroep gaat om het behandelen en helpen van de 
zieke medemens zou je anders mogen verwach
ten. Het lijkt in strijd met de medische ethiek te 
zijn dat bij de medici echte commerciële belan
gen een rol spelen. Er zullen weinigen zijn die 
zullen betwisten dat dit soort belangen bij hen al
tijd min of m er aanwezig zijn. In Elseviers 
Weekblad (22-08-'81 ) kon men lezen dat 'de art
sen over het algemeen de eigen belangen goed in 
de gaten houden - zeker in economische zin'. 
Naast andere factoren hebben deze commerciële 
belangen ertoe geleid dat de artsen een monopolie
positie innemen. Daar wij in een periode van ern
stige recessie leven, is het afgezien van de ethische 
maatstaven alleszins gerechtvaardigd de com
merciële achtergronden van het medische sys
teem kritisch te bezien. 

Mijn kritiek geldt in de eerste plaats het reit dat 
het nog steeds voorkomt dat praktijken worden 
verkocht. Tot voor enige jaren kon je deze trans
actie goedpraten, omdat de artsen geen oudedags 
voorziening hadden. Sedert iedere arts recht op 
pensioen heeft, verschaft men zich in principe 
met het verkopen van een praktijk onrechtmatig 
een bron van inkomsten. Wat de praktijk van een 
huisarts betreft, moet door de opvolger vaak een 

exorbitant bedrag worden betaald. Daar het huis 
van de arts meestal mee overgenomen dient te 
worden, is een bedrag van een half tot een mil
joen gulden bij de overdracht tegenwoordig geen 
uitzondering. Daar het beroep vrij is en er boven
dien vrije artsenkeuze is, heeft iedere arts het 
recht zich vrij te vestigen. Verwerpelijk is het dan 
ook, indien een huisarts die van dit recht gebruik 
maakt soms door de aanwezige artsen niet wordt 
geaccepteerd. Door hem niet mee te laten roule
ren in de onderlinge dienstregeling wordt hem 
het bestaan moeilijk gemaakt. Stellig spelen com
merciële factoren bij zo'n afwijzende houding een 
rol. 

Bij de specialisten is de commercie, naast h t reit 
dat ook voor hen geldt dat verkoop van hun 
praktijk niet meer geoorloofd zou moeten zijn, 
nog op een andere manier van belang. Als gevolg 
van de stormachtige technische ontwikkeling ook 
op medisch gebied moet elk modern ziekenhui 
zowel diagnostisch als therapeutisch de meest ge
avanceerde apparatuur beschikbaar stellen. In 
het belang van hun patiënten zal het bestuur van 
elk ziekenhuis het beste willen bieden en is in een 
regio tussen de ziekenhuizen onderling een con
currentiestrijd ontstaan. Het zal duidelijk zijn 
dat dientengevolge het aantal zgn. specialistische 
verrichtingen de laatste jaren dan ook zeer is toe
genomen (bij ziekenfondspatiënten steeg het aan
tal poliklinische verrichtingen de laatste 5 jaar 
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met 78%, het aantal klinische dus bij opgeno
men patiënten - met 18%). 

Om dezelfde redenen is het aantal in discipline 
verschillende specialisten - de zgn. hyperspeciali
satie - toegenomen. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van het personeel dat deze apparatuur moet be
dienen en eveneens van de administratieve 
krachten die deze gegevens moeten vastleggen. 
De grotere ziekenhuizen, de grens stellend bij cir
ca 250 bedden, zijn door deze ontwikkeling ware 
grootbedrijven geworden. De gevolgen hiervan 
zijn dat de patiënt nauwkeuriger onderzocht en 
behandeld kan worden, de patiënt het contact 
met de specialist steeds meer verliest en de kosten 
van de gezondheidszorg mede door deze ontwik
keling enorm zijn gestegen. 

De perfectie van onderzoek en behandeling 

Leidt de zorgvuldiger behandeling, die door een 
nauwkeuriger onderzoek mogelijk wordt ge
maakt, tot verbetering van onze gezondheidstoe
stand, aangenomen dat wij goed worden behan
deld? Het toenemend ziekteverzuim wijst niet in 
deze richting. Het is overbekend dat allerlei me
dicijnen funeste bijwerkingen kunnen hebben. 
Het aantal patiënten dat om deze reden opgeno
men moet worden, neemt toe. En wat de opera
tieve behandeling betreft: elke operatie brengt 
een zeker risico met zich mee. In ieder geval is 
een operatie een tegennatuurlijke ingreep en 
moet daarom het laatste middel zijn dat men toe
past. De meest zorgvuldige behandeling houdt 
het gevaar in naar perfectie te streven en de men 
is niet volmaakt. De conclusie betreffende de 
waarde van de moderne specialistische behande
ling moet luiden, dat zij strevend naar perfectie de 
kans loopt haar doel voorbij te schieten. Op tech
nisch gebied lijken de grenzen van ons kunnen 
nog ver weg te liggen. Bij de behandeling van een 
natuurprodukt als de zieke mens met zijn unieke 

roerselen liggen deze grenzen veel dichterbij. 
Ter adstructie van mijn conclusie volgen hier 

enige uitspraken van anderen. H. Mahler, direc
teur-generaal van de World Health Organisa
tion: 'The medical profession is in real trouble', 
een gevolg van de mystificatie van de medische 
technologie. Chain, hoofd van het best uitgeruste 
biochemisch laboratorium van Engeland: 'wij 
weten veel meer, het kost het tienvoudige en we 
weten niet wat we er mee moeten'. Professor I. 
Boerema, chirurg te Amsterdam bij zijn af: cheid: 
'dat men te gemakkelijk vele mogelijkheden van 
onderzoek gebruikt op momenten dat het ziekte
geval hier nog niet aan toe is'. Illich: 'door de be
voogding van de mens door de medische sector 
vermindert onze weerstand die we uit zelf-zorg 
zouden moeten en kunnen putten'. Professor Hij
mans van den Bergh (in (932): 'de indrukwek
kende verlenging van de gemiddelde levensver
wachting is niet in de eerste plaats het gevolg van 
onze geneeskundige handelingen, maar veel meer 
het resultaat van hygiënische maatregelen en van 
de algemene maatschappelijke vooruitgang'. H. 
Festen, arts, tot voor kort voorzitter van de Cen
trale Raad voor de Volksgezondheid: 'Onze ge
zondheidszorg verloor haar menselijk gezich t'. 

Het contact tussen patiënt en specialist 

Een gevolg van bovengenoemd streven naar per
fectie is dat de afstand tussen patiënt en specialist 
steeds groter wordt. In de noodzakelijke organi
satie van het grote geheel gaat de menselijke 
communicatie tussen beide steeds meer verloren. 
Wat komt er terecht van die innige band die be
sloten ligt in het begrip van de vrije artsenkeuze; 
waarbij men zich geheel toevertrouwt aan de spe
cialist van zijn keuze. Als men door een huisarts 
naar hem verwezen en door hem onderzocht 
wordt, doet een ander vaak het eigenlijke werk en 
maakt een derde (ofzijn assistent) de visites. Ze-

ker onl 
een nOl 
den ooJ 
consult 
laborat 
meer ill 
richt V2 

weten I 

band rr 

komt VI 

aangek, 
schiedt. 
gen uit 
ben ver 
patiënt! 
zelfde g' 
en D oJ 
eens vol 
komen I 

pas na t 

Modern 
geavanc 
zijn mei 

speciali~ 

ning wc 
kliniekn 
vesterin 
teerd aa 
maken. 
meerder 
specialis 
technisc 
alleen d 
schillen. 
ger voel 
ten (zo 1 

burig zil 
maakt. 



er 
:c

:a-

e' , 
he 
,te 

NIJ 

we 
I. 

id: 
an 
te
Je
tor 
)rg 

lij
ek-
er-

eer 
lan 
H. 
en-
ge-

)er
tlist 
il1l-

ijke 
ren. 
be-

uze; 
,pe
arts 
)cht 
ken 
Ze-

idee'66/jaargang 3/ nummer I !februari 1!)82 / bl;:.. 25 

ker onder de zgn. 'snijdend ' speciali ten is dit 
een normale gang van zaken geworden en wor
den ook zonder voorkennis andere specialisten in 
consult geroepen of worden, omdat een of andere 
laboratorium ui tkomst niet normaal is, min of 
meer ingewikkelde onderzoeken of foto eries ver
richt van een orgaan, waarvan de patiënt bij zijn 
weten nooit last heeft gehad en als leek het ver
band met zijn klachten niet kan leggen. En het 
komt voor dal, zo dit onderzoek al tijdig wordt 
aangekondigd, dit door een verpleegkundige ge
schiedt. Ook zijn er ziekenhuizen waar de chirur
gen uit praktische overwegingen het werk zo heb
ben verdeeld dat A de hele din dag opereert, óók 
patiënten, die hij niet eerder heeft gezien. Het
zelfde geldt voor B op woensdag, C op donderdag 
en D op vrijdag. De vlsitedagen rouleren even
eens volgen een vast schema, zodat het kan voor
komen dat A een door hem geopereerde patiënt 
pas na enige dagen voor het eerst ziet. 

De kosten van de gezondheidszorg 

Moderne ziekenhuizen beschikken over de meest 
geavanceerde apparatuur. De aanschafkosten 
zijn meestal zeer hoog. In die kosten betalen de 
specialisten niet mee. Het enige dat hen in reke
ning wordt gebracht, zijn de huren van de poli
kliniekruimten die in geen verhouding lot die in
vesteringen staan. Hun inkomsten zijn gerela
teerd aan het gebruik dat zij van de apparatuur 
maken. Met het aantal zgn. verrichtingen ver
meerderen hun inkomsten. De mate waarin een 
specialist bij het stellen van de diagnose van de 
technische hulpmiddelen gebruik maakt, wordt 
alleen door hemzelf bepaald . De karakters ver
schillen. Er zijn er - de onzekeren - die zich veili
ger voelen door elke hulpmogelijkheid te benut
ten (zo trof ik tijdens een waarneming in een na
burig ziekenhuis '27 foto's aan, diejuist waren ge
maakt. Een auto met drie inzittenden had een 

niet ernstige aanrijding gehad. Van elk van hen 
waren routinematig 9 foto's gemaakt. Twee van 
hen waren zonder enige behandeling te voet naar 
huis gestuurd. De derde was voor alle zekerheid 
opgenomen. Op een van de foto's was misschien 
een klein barstje te zien). Ook bij de behandeling 
is de specialist de eerst verantwoordelijke. Er zijn 
er die bij een geringe temperatuursverhoging di
rect penicilline voorschrijven en er zijn chirur
gen, die na de operatie van een liesbreuk, deskun
dig uitgevoerd een van de mee t steriele opera
ties, uit angst voor een wondinfectie routinematig 
een penicillinekuur laten geven. Een deskundig 
collega mag zich afvragen of in zulke gevallen ge
bruik niet in misbruik ontaardt. Het gevolg voor 
de gezondheidszorg is in ieder geval dat overma
tig gebruik kostenverhogend werkt. Fundamen
teel moet zijn dat de specialist in nauw contact en 
overleg met zijn patiënt deze zo nauwkeurig mo
gelijk onderzoekt en bij zijn behandeling niet 
streeft naar teveel perfectie; daarbij het gebruik 
van hulpmiddelen niet routinematig maar ge
richt inschakelend. 

Uit het bovenstaande volgt dat er voor de spe
cialist geen enkele reden is om noodzakelijk en 
onnodig gebruik tegen elkaar af te wegen. Hij is 
immers volkomen zelfstandig. Er is nauwelijks 
een mogelijkheid hem te corrigeren. (In de V r
enigde Staten is dit wel het geval. In de mee te 
ziekenhuizen fungeert de zgn. 'Medical Audit', 
waardoor de specialisten zich tegenover elkaar 
bij elke handeling moeten kunnen verantwoor
den. In ons land worden in vele ziekenhuizen wel 
geregeld besprekingen gehouden die hiernaar 
streven, maar minder hard als wij zijn, is de 
onderlinge kritiek veel minder scherp. Het Aca
demisch Ziekenhuis te Leiden is het eerste ge
weest dat het vorige jaar exacte evaluatiegetallen 
heeft gepubliceerd. ) 
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De structuur van een 'groot' ziekenhuis 

I. Een bedrijf met zeer kostbare investeringen en 
een uitgebreide staf van in het algemeen hoog
gekwalificeerd personeel, dat zeer deskundig 
moet worden bestuurd om de efficiëntie zoveel 
mogelijk in verantwoorde banen l houden - ter
wijl het eigenlijke werk wordt v rricht door de 
specialisten, die zich van een efficiënte bedrijfs
voering niets behoeven aan te trekken. En het ef
fect van hun, t.o.v. hun patiënten ongetwijfeld 
ernstige, bemoeiingen is dat zij een bruto-inko
men van gemiddeld 250000 gulden per jaar kun
nen genieten. Een gemiddelde, want het is alge
meen bekend dat er zowel naar boven als naar 
beneden grote ver chillen zijn. De een verdient 
zijn geld veel gemakkelijker dan de ander. Deze 
onbillijkheden in de honorering zijn in de loop 
der jaren uit een soort traditie tot stand gekomen. 

2. Onafhankelijk hiervan en voornamelijk een 
gevolg van de grootschaligheid van het 'bedrijf: 
een steeds slechter wordend contact tussen de pa
tiënt en de specialist. Voor de kleinere ziekenhui
zen gelden deze twee feiten in veel mindere mate, 
maar kunnen in principe aanwezig zijn. 

Commerciële achtergronden 

De commerciële achtergronden die zowel bij 
huisartsen als specialisten meer dan vroeger een 
rol zijn gaan spelen, en thans in ieder geval door 
sociaal-economische veranderingen In onze 
samenleving meer opvallen, hebben de medische 
stand als groep vooral in deze tijd van recessie om 
begrijpelijke redenen in de aandacht getrokken. 
Een gevolg van bovengenoemd niveau van inko
men is ook dat medici in ambtelijke functies een 
bedrag van deze grootte kunnen claimen. Het 
komt voor dat een directeur van een Districts Ge
neeskundige en Gezondheidsdien t 190000 gul
den per jaar verdient en de paar artsen die onder 
hem staan elk 140000 gulden. 

We mogen veronderstellen dat iemand in de 
allereerste plaats arts wil worden uit een zeker 
idealisme. Bij de behandeling van de zieke mede
mens past de commercie toch eigenlijk niet. Dat 
was ook de reden dat Churchill in Engeland de 
National Health Service invoerde. Een bijzonde
re mate van intellect is voor de studie tot arts niet 
noodzakelijk. Voor een bijzondere honorering is 
daarom geen reden. Er zijn tienduizenden niet
medici die dagelijks even verantwoordelijk werk 
doen. En waar in het verleden een tekort aan art
sen nog een bijzondere honorering kon recht
vaardigen, is er met het grote aanbod van thans 
geen reden meer voor aan te wijzen. Het is dan 
ook niet gemakkelijk een plaats als huisarts of als 
specialist te vinden. Want al mag de medische 
groep als geheel een hecht blok vormen en voor 
haar belangen opkomen, t.O.V. de nieuwkomers is 
men, zoals al eerder opgemerkt, niet zo erg gast
vrij. En tenmjnste in de ziekenhuizen is de onvol
prezen vrije artsenkeuze in de laatste jaren vaak 
een mythe geworden. Toch onderschrijf ik de 
woorden van A. J. van Dijk (Opiniepagina NRC

Handelsblad van 13 febr. jl. ) geheel: ' ... Neder
land met zijn door een terk ontwikkelde medi
sche ethiek gedragen, over het algemeen voortref
felijk georganiseerde gezondheidszorg en zijn 
hechte systeem van politieke en sociale controle'. 
Toestanden en afspraken tus en artsen onderling, 
zoals die bij onze Zuiderburen voorkomen waar
bij een soort handel in patiënten plaatsvindt, en 
naarmate men zuidelijker in Europa komt vaak 
een schandelijk peil bereiken, zal men bij ons te
vergeefs zoeken. Ook ik ben van mening dat de 
medici in ons land dagelijks veel, goed, verzorgd 
en verantwoordelijk werk doen. 

NoodzakeliJke maatregelen 

Mijn kritische opmerkingen in dit artikel betref
fen voornamelijk de commerciële achtergronden 
van het medische systeem. 
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In de eerste plaats dient met hun huidig 
recht op pensioen de verkoop van praktiJken aan 
alle artsen op zo kort mogelijke termijn onmo
gelijk te worden gemaakt. Een s hadeloosstelling 
aan hen, bij wie de back-service nog in onvol
doende mate is aangegroeid, moel met de pen
sioenfondsen van huisartsen en specialisten naar 
billijkheid worden geregeld. Wellicht dat met het 
wegnemen van deze commerciële factor de huis
artsen meer ga tvrij zullen word n tegenover een 
zich vrij vestigende collega. 

Wat de specialisten betreft, zouden deze ei
genlijk veel meer aan de kosten van d moderne 
apparatuur moeten bijdragen dan de in verhou
ding geringe polikliniekhuren. Door de kans op 
een toenemend aantal verrichtingen trekken zij 
immers direct profijt van de ontwikkeling van de 
medische technologie. Door hen in dienstverband 
van het ziekenhuis te stellen, wordt hun inbreng 
aangepast aan de juiste verhoudingen. De rol die 
zij in het arbeidsproces in het ziekenhuis spelen, 
wordt zodoende structureel ingepast. Bovendien 
zijn hun inkomsten dan te regelen en kunnen 
deze tot normale proporties word n terug
gebracht. Daarmee kunnen ook de onbillijke on
gelijkheden in hun inkomsten worden weggeno
men. De bovengenoemde salarissen van de art
sen-ambtenaren zuUen deze trend dan vanzelf 
moeten volgen. De monopoliepositie, die toch in 
de laatste plaats de medici pa t, zal dientengevol
ge verdwijnen. En ik geloof er niets van dat zij, 
op een enkele uitzondering na, hun werk minder 
goed zullen doen. Want het gros van de artsen, 
ook de p cialisten, laat zich in het huidige sys
teem opnemen zonder zeker in de eerste jaren 
wat de commercie betreft daaraan , bewust en 
actief te willen meedoen. Zoals immer zo vaak 

het geval is in onze complexe samenleving: wij 
zijn ons vaag b wust van onrechtvaardigheden, 

maar laten ons met de stroom meevo ren. 

De gebrekkige communicatie tussen de patiënt en 
de specialist heeft slechts zijdelings met het on
derwerp van dit artikel te maken. Het is een ge
volg van de grootschaligheid van het moderne 
grote ziekenhuis. In de toekomst zal het aantal 
van dit soort ziekenhuizen toenemen. Gezond
heidsraden met hun begeleidingscommissies stre
ven naar een concentratie van ziekenhuizen en 
hun kostbare investeringen. Slechts enkele kleine
re, perifere ziekenhuizen zuUen blijven bestaan. 
De kans op bovengenoemde communicatiestoor
nissen zal dus nog groter worden. Om in de oplei
ding hier meer aandacht aan te besteden, lijkt 
een lange weg. De beste bedoelingen zullen 
meestal stranden in de grootschaligheid en orga
nisatieproblemen van het grote ziekenhuis. Een 
directe oplossing biedt het aanstellen van coördine
rende artsen in alle ziekenhuizen, groot en even
tueel ook klein. Artsen niet als assistent, maar 
met de status van een specialist. Een 'algemene' 
specialist, die een twee à driejarige opleiding in 
het ziekenhuis krijgt die het hele vak globaal kan 
overzien en elke dag visite maakt bij de patiënt 
en deze op de hoogte houdt van het eigenlijke 
werk dat op de achtergrond door de speciali ten 
wordt verricht. Deze laat ten zonodig stimule
rend, waardoor de opnameduur wellicht terug
gebracht kan worden met als gevolg dat zij zich
zelf betalen. Een aantal van 75 patiënten per 
coördinerende arts lijkt verantwoord. 

1 september 1981 


