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De Wageningse abortuskwestie, 
de principeloosheid van progressieve 
bestuurders 
ERNST LOENDERSLOOT* 

Dankzij een baanbrekend artikel van de 
Amsterdamse hoogleraar in het strafrecht, 
prof. mr. eh. J. Enschedé, dat in de zomer van 
1966 zowel in het Nederlands Juristenblad als in 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
verscheen, werd duidelijk dat abortus op 
medische indicatie naar geldend recht niet 
strafbaar is. In het daarop volgende j aar ging men 
in enkele ziekenhuizen over tot het formeren van 
multidisciplinaire abortusteams, die 
beoordeelden welke van de vele aanvragen tot 
zwangerschapsafbreking konden worden 
gehonoreerd. De werkelijke doorbraak naar een 
'vrije abortus'in ons land kwam in 1971 toen de 
speciale abortusklinieken ontstonden, waar al 
spoedig het overgrote deel van de 
zwangerschapsafbrekingen plaatsvonden. Tussen 
1971 en 1978 vonden jaarlijks tussen de 15.000 
en 21.000 zwangerschapsafbrekingen bij 
Nederlandse vrouwen plaats: ongeveer een kwart 
in ziekenhuizen en driekwart in de 
abortusklinieken. 

Toen ik in 1978 werd benoemd als tweede gynaeco
loog in het Wageningse ziekenhuis werden daar reeds 
af en toe zwangerschapsafbrekingen verricht met me
deweten van de directie en het bestuur van het zieken
huis. Problemen had dit nooit gegeven, hetgeen te 
verklaren was uit de algemene signatuur van het Wa
geningse ziekenhuis, waarvan het grootste deel van de 
bestuursleden uit liberaal-progressieve kring afkom
stig was. Doordat vóór mijn komst zwangers~hapsaf
brekingen in het ziekenhuis alleen onder volledige 
narcose gebeurden en de patiënten minimaal twee 
dagen werden opgenomen, gingen de meeste vrouwen 
uit Wageningen en omgeving voor deze ingreep naar 
de Arnhemse abortus-kliniek, waar onder plaatselijke 
verdoving werd gewerkt en de patiënten al enkele uren 
na de behandeling weer konden vertrekken . 

Vanaf 1978 werd ook in het Wageningse ziekenhuis 
de gelegenheid geboden de zwangerschapsafbreki ng 
desgewenst poliklinisch onder plaatselijke verdoving 
te laten uitvoeren, terwijl de opnameduur voor een 
behandeling onder volledige narcose geleidelijk werd 
teruggebracht tot één dag: de keus voor de soort 
behandeling werd in principe aan de vrouw overgela
ten. Het aantal in het Wageningse ziekenhuis uitge
voerde zwangerschapsafbrekingen steeg hierna tot 
100 à 150 per jaar, waarbij de laatste jaren het aantal 
poliklinische ingrepen ongeveer 60% bedroeg. 

*De auteur is als gynaecoloog verbonden aan het 
Wageningse ziekenhuis. 

In overleg metdedirectie en metvolledig medeweten 
en instemming von het ziekenhuisbestuur werd het 
volgende beleid afgesproken: verzoeken tot afbreken 
van een zwangerschap tot een zwangerschapsduur 
van 12 weken werden beoordeeld door de gynaeco
loog naar wie de vrouw verwezen was; bij verder 
gevorderde zwangerschappen was altijd ook een ge
sprek noodzakelijk met één van de leden van het 
psychologische begeleidingsteam: de geestelijk ver
zorgster, maatschappelijk werkster of de psychologe. 
Het aantal verder gevorderde zwangerschappen was 
overigens gedurende alle jaren slechts gering. Vermel
denswaard is dat in geen enkel geval de mening van het 
geraadpleegde lid van het psychosociale team afweek 
van die van de gynaecoloog. Afwijzingen vonden 
vrijwel nooit plaats. 

Vanaf 1979 werd in het Wageningse ziekenhuis ook 
op kleine schaal begonnen met de behandeling van 
kunstmatige inseminatie met donorsperma (KI D). Aan
vankelijk vond deze behandeling alleen plaats bij 
echtparen waarvan de man on- of sterk verminderd 
vruchtbaar was, naderhand - toen bij raadplegen van 
de beschikbare literatuur bleek dat dit voor eventuele 
kinderen niet nadelig was - ook bij alleenstaande 
vrouwen' of vrouwen met een lesbische relatie. Ook 
deze KID-behandelingen geschiedden met medewe
ten en instemming van de directie en het bestuur van het 
Wageningse ziekenhuis. Geleidelijk aan groeide de 
KID-praktijk tot dagelijks ongeveer zeven behande
lingen en waren de patiënten ook steeds vaker afkom
stig van buiten de regio. 

Naast het kleine Wageningse ziekenhuis (ongeveer 
180 bedden) waren er in de streek die bekend staat als 
de Gelderse vallei nog drie ziekenhuizen: in Ede en 
Veenendaal ongeveer even kleine algemene en in 
Bennekom een middelgroot (350 bedden) protestants
christelijk ziekenhuis. Deze versnippering van gezond
heidsvoorzieningen in een relatief klein gebied (aantal 
inwoners thans ongeveer 200.000) werd weliswaar 
door de betrokkenen als ongewenst beschouwd, maar 
gedurende vele jaren bleken de verschillen tussen de 
ziekenhuizen te groot om samenwerking mogelijk te 
maken. Met name het behoudende, op reformatorische 
beginselen gestoelde medisch-etische beleid van het 
Bennekomse ziekenhuis en de liberaal-progressieve 
opvattingen in Wageningen leken onverenigbaar. 

De door de overheid aan de ziekenhuizen opge
legde toenemende bezuinigingen en met name de 
dreiging van toenemende beddenreductie maakten 
een fusie van de vier ziekenhuizen steeds noodzakelij
ker en na lang onderhandelen kwam men in 1985 tot 
een intentieverklaring tot fusie. 

Voor buitenstaanders misschien verwonderlijk was 
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dat het nieuwe fusieziekenhuis - het samengaan van 
drie algemene ziekenhuizen metaanzienlijk meerbed
den en een protestants-christelijk ziekenhuis-de Bijbel 
als grondslag koos en een algemeen-christelijk signa
tuur zou krijgen . Het argument hiervoor was, dat de 
meerderheid van de bevolking in de Gelderse vallei 
toch wel meer of minder actief betrokken was bij een 
ch ristel ijk kerkgenootscha p, terwi j I het opgeven van de 
reformatorische signatuur voor de achterban van het 
Bennekomse ziekenhuis toch al moeilijk te verteren 
was . Volgens de Wageningse onderhandelaren 
hoefde niemand zich zorgen te maken over hettoekom
stige medisch-ethische beleid : 'als de zaak eenmaal 
draait, liggen de statuten in een la en kijkt niemand er 
meer naar' (pvdA-wethoudster Hertsenberg) . 
Trouwens, de Wageningse inbreng bij de volgende 
stappen in het fusieproces was groot: ex-voorzitter van 
het Wageningse ziekenhuisbestuur en D66-burge
meester J.D. van Ketwich Verschuur werd voorzitter 
van de beleidsgroep die de fusie tot stand moest 
brengen . 

Bepaald niet optimistisch evenwel waren mijn colle
ga-gynaecoloog en ikzelf: wii vreesden dat het 'li
berale' beleid in Wageningen ernstig gevaar zou lo
pen, vooral gezien hetfeit dat de uiteindelijke toestem
ming om aan de fusie deel te nemen voor Bennekom 
moest worden gegeven door de Raad van Toezicht, een 
orgaan, waarin meer dan 40domineeszaten, een groot 
aantal van hen voorgangers van de 'zwartekousen' 
kerken . Het leek uiterst onwaarschijnlijk dat deze Raad 
van Toezicht akkoord zou gaan met een medisch
ethisch beleid, dat af zou wijken van het zeer be
houdende beleid dat gold in het Bennekomse zieken
huis: geen abortus, geen KID en geen euthanasie! 

Na het bekend worden van de inhoud van de inten
tieverklaring vroegen wij het Wageningse ziekenhuis
bestuur om gezamenlijk een oplossing te zoeken, 
waardoor abortus en KID ook na een fusie mogelijk 
zouden blijven. Het bestuur liet weten daar geen be
hoefte aan te hebben: voor de ongetwijfeld grote 
problemen op die gebieden zou een oplossing moeten 
worden gevonden in een speciale Projectgroep Medi
sche Ethiek, waarvan op persoonlijke titel enkele gees
telijke verzorgers, verpleegkundigen, specialisten en 
bestuurs- en directieleden van de verschillende zieken
huizen deel uitmaakten. 

Inmiddels werd de aandacht van alle betrokkenen 
voornamelijk bezig gehouden door het zich plotseling 
terugtrekken van het Veenendaalse ziekenhuis uit het 
fusieproces: niet overigens vanwege medisch-ethische 
problemen, maarop puurzakelijkegronden. Eind 1986 
verscheen het 'Voorgenomen Besluit tot Fusie' van de 
overgebleven ziekenhuizen, waaruit bleek dat de fu
sie-beleidsgroep het behoudende advies van de Pro
jectgroep Medische Ethiek volledig had overgenomen : 
in het nieuwefusieziekenhuis zou abortus alleen toege
staan zijn als het leven van de vrouw gevaar liep en 
euthanasie was in principe niet mogelijk. KID echter 
kwam nauwelijks ter sprake, maar gevreesd mocht 
worden dat het 'liberale' Wageningse beleid met be
trekking tot deze behandeling bij alleenstaande of 
lesbische vrouwen niet zou kunnen worden geconti
nueerd. 

Nogmaals maakten wij als Wageningse gynaecolo
gen onze ernstige bezorgdheid kenbaar aan ons eigen 

ziekenhuisbestuuren tevens droegen wii een oplossing 
aan om abortus en KID ook na de fusie voor de regio te 
behouden. Voorgesteld werd om hiervoor een aparte 
stichting in het leven te roepen, die voor deze behande
ling een ruimte zou krijgen in het gebouw van het 
Wageningse ziekenhuis of eventueel op het terrein 
hiervan en die vervolgens buiten de verantwoordelijk
heid van het nieuwe fusie-ziekenhuis zou kunnen wer
ken. Dat de kosten van de inrichting van een dergelijke 
instelling door het Wageningse ziekenhuis zouden 
worden gedragen leek niet meer dan normaal: tenslot
te waren abortus en KID steeds met instemming van het 
ziekenhuisbestuur uitgevoerd en het was dus een eis 
van behoorlijk bestuur dat door het ziekenhuis naar 
alternatieve mogelijkheden werd gezocht om de be
staande praktijk te laten voortbestaan, een standpunt 
dat geheel werd onderschreven door het hoofdbestuur 
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Be
vordering der Geneeskunst. 

AI snel werd duidelijk dat het Wageningse bestuur 
niet serieus inging op de aangedragen oplossingen: 
toen uiteindelijk in april 1987 een gesprek plaatsvond 
tussen een afvaardiging van het bestuur en de Wa
geningse gynaecologen liet een van de bestuursleden 
al meteen weten binnen 20 minuten te moeten vertrek
ken, anders werd het eten koud (sic!). Het bestuur stelde 
zich op het standpunt dat het in een overmachtsituatie 
verkeerde; toegeven aan ons verzoek zou door de 
andere fusiepartners niet worden geaccepteerd en bi j 
een zelfstandig voortbestaan van het Wageningse zie
kenhuis was de overlevingskans in de toekomst nihil. 
Kortom : i n het a Igemeen belang was - zonder overleg 
metde gynaecologen -door het bestuur 'met bloedend 
hart' besloten de abortus als wisselgeld in te leveren . 
Tenslotte hadden ook de andere fusiepartners moeten 
inleveren : het Bennekomse bestuur had moeten accep
teren dat het nieuwe ziekenhuis niet meer protestants-, 
maar algemeen-christelijk zou worden : een in mijn 
ogen weinig imponerend argument, gezien het feit dat 
het medisch-ethische beleid in niets zou verschillen van 
dat van het Bennekomse ziekenhuis. Gemakshalve 
werd door het Wageningse bestuur ook vergeten dat 
een fusie voor de andere ziekenhuizen ook zeerwense
lijk was: alleen zo kon bijvoorbeeld voor een noodza
kelijk specialisme als urologie toestemming worden 
verkregen! 

Problemen rondom de KID 

Na dit onbevredigende gesprek escaleerde de situatie 
nog verder doordat het Wageningse bestuur minder 
dan een week voor het aangaan van de fusie, in strijd 
met alle regelen van normaal fatsoen, besloot geen 
toestemming te verlenen voorde aanschafvan de reeds 
lang aangevraagde apparatuur voor het invriezen van 
donorsperma. Het argument daarvoor was dat eerst 
moest wordt afgewacht hoe het beleid t.o .v. KID in het 
nieuwe ziekenhuis zou worden. Over deze zaak zou 
worden gesproken in de nog te formeren medisch
ethischecommissie, maargezien de daarvoor al opge
stelde prioriteitenlijst zou het onderwerp KID nog in 
geen jaren ter sprake komen! De consequentie voor dit 
terugtrekken van een feitelijk al gegeven toestemming 
was, dat de KID-behandelingen bij gemiddeld zeven 
patiënten per dag zouden moeten blijven plaatsvinden 
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met vers sperma, hetgeen het risico met zich meebrengt 
dat op diewijze infecties kunnen worden overgebracht. 
Met name gezien het risico van het overbrengen van 
AIDS adviseerde de Gezondheidsraad daarom de 
Staatssecretaris voor Volksgezondheid om in de toe
komst alleen KID met ingevroren sperma te laten ver
richten: alleen dan kunnen tevoren alle noodzakelijke 
onderzoeken worden gedaan om alle infecties uit te 
sluiten. In hun ijver de andere fusiepartners niet te 
irriteren was het Wageningse bestuur dus niet alleen 
bereid hun 'liberale' principes te verloochenen, maar 
maakte het ook verantwoord medisch handelen onmo
gelijk! 

Na de fusie 

Alhoewel door het toekomstige bestuur van het fu
sieziekenhuis was gesuggereerd dat het m~disch
ethisch bele id geleidelijk zou worden omgebogen, 
bleek de werkelijkheid weer geheel anders : de inktvan 
de ondertekening van het fusiecontract was nog nau
welijks droog, of er arriveerde al een brief, waarin 
werd meegedeeld dat er vanaf 1 juli 1987 in principe 
geen abortus meer verricht mocht worden, terwijl er 
met betrekking tot de KID een uiterst restrictief beleid 
diende te worden gevoerd . Een extra complicerende 
factor was, dat door de fusie alle werknemers van de 
oude ziekenhuizen in dienst waren gekomen van het 
nieuwefusieziekenhuis, maardatde in deze ziekenhui
zen werkzame specialisten nog geen contract met d it 
nieuwe ziekenhuis hadden en dus formeel alleen nogte 
maken hadden met het bestuur van hun oude zieken
huis. Aangezien wij als Wageningse gynaecologen niet 
van plan waren de beperking van onze medische 
werkzaamheden te accepteren, bleef er slechts één 
mogelijkheid over: een kort geding tegen het nog tot 1 
januari 1988 bestaande Wageningse bestuuren het per 
1 juli 1987 gevormde bestuur van het fusie-ziekenhuis 
'Gelderse Vallei' . 

Pers en publiciteit 

Vanaf het moment dat duidel i jk was geworden dat het 
Wageningse bestuur niet bereid was met de gynaeco
logen naar een goede oplossing voor de abor
tusproblematiek te zoeken, voelden wij ons niet meer 
genoodzaakt naar buiten toe een verder stilzwijgen in 
achtte nemen . Het met zo'n 20 jaarterugdraaien van de 
klok ten opzichte van het overal in het land geaccep
teerde beleid was blijkbaar zo verrassend, dat er een 
grote publiciteitsgolf ontstond . Afgezien van instem
ming over deze maatregel bij de Evangelische Omroep 
en een tweetal reformatorische dagbladen waren alle 
commentaren eensgezind : absurd en onacceptabel! 

Ook in politieke kring ging men zich met de zaak 
bezighouden. In de gemeenteraad van Ede spraken 
PvdA en D66 hun ernstige verontrusting uit: 'Een regio 
van 210000 inwoners moet de mogelijkheid hebben 
van abortus .' Opvallend was de stilte vanuit de Wa
geningse gemeenteraad: afgezien van D66 liet nie
mand meer een woord van protest horen, hetgeen 
vooral opvallend was gezien de ferme uitspraken van 
de PvdA enkele jaren tevoren: 'Wij zullen niet wijken 
voor de ayatolla's van de Veluwe!' De stilte wordt 
begrijpelijker als rekening wordt gehouden met hetfeit 

dat de fractievoorzitter van de PvdA en de woordvoer
der van Klein Links in het Wageningse ziekenhuisbe
stuur zitting hadden en daar zonder morren akkoord 
waren gegaan met de fusie . 

De vereniging 'Hector Treub' 

De publiciteit had tot gevolg dat een aantal verontruste 
medewerk(st)ers van de afdeling Gezinssociologie 
van de Wageningse Landbouwuniversiteit besloten 
een vereniging op te richten met als doel de belangen te 
behartigen van patiënten die in aanmerking zouden 
kunnen komen voor een abortus of KID-behandeling . 
Deze verenig ing werd genoemd naar de rondom de 
eeuwwisseling toonaangevende hoogleraar in de gy
naecologie Hector T reub, die door zijn liberale princi
pes grote problemen had met o.a . de katholieke kerk, 
omdat hij bereid was een zwangerschap af te breken 
indien het leven van de moeder bedreigd werd . In een 
persbericht verklaarde het bestuur van 'Hector T reub' 
dat tot de oprichting besloten was, omdat de belangen 
van vele honderden vrouwen ondergeschikt werden 
gemaakt aan de principes van een aantal fundamenta
listische dominees, een onacceptabele zaak in een 
plaats als Wageningen, waar minder dan 20% van de 
bevolking nog echt kerks is. Binnen korte tijd had 
'Hector T reub' meer dan 500 leden en in overleg met de 
gynaecologen werd besloten dat de vereniging mede
eiser zou worden in het kort geding tegen de 
ziekenhu isbesturen. 

Het eerste kort geding 

Op 8 september diende het kort geding voor de arron
dissementsrechtbank in Arnhem . Door de gynaecolo
gen werd gesteld dat er onrechtmatig jegens hen 
gehandeld was, doordat voortzetting van een deel van 
hun werkzaamheden onmogelijk was gemaakt, zon
der dat hierover goed overleg had plaatsgevonden. 
Gevolg hiervan was ook dat hierdoor aan patiënten 
gedane toezeggingen niet konden worden nageko
men. 'Hector T reub' vond dat onrechtmatig was gehan
deld tegenover die inwoners van de regio die in de 
toekomst abortus of KID in hun eigen woonomgeving 
zouden willen laten verrichten . Geëist werd dat beide 
handelingen ook na 1 juli 1987 op de gebruikelijke 
wijze in of bij het Wageningse ziekenhuis mogelijk 
zouden zijn. 
Bij zijn uitspraak bracht de president o .a. naar voren: 

vooropgesteld moet worden dat het bestuur van een 
rechtspersoon waarvan het ziekenhuis uitgaat in 
beginsel het recht heeft een levensbeschouwelijke 
identiteit te kiezen : 
voorshands kon niet worden gesteld dat het Wa
geningse bestuur jegens eisers onrechtmatig han
delde door in te stemmen met een fusie, waarbij het 
algemene karakter van het ziekenhuis werd prijsge
geven en een algemeen-christelijke grondslag werd 
verkregen. Het bestuur kon in redelijkheid hiertoe 
besluiten, omdat zeer grote belangen - de continuï
teit van het ziekenhuis rakende - de fusie 
onontkoombaar maakten en omdat een compromis 
ten aanzien van de grondslag van de nieuwe organi
satie ook van een andere fusiepartner, te weten het 
Protestants-Christelijke Streekziekenhuis in Benne-



kom, werd verlongd. Onder de gegeven omstandig
heden kon van het bestuur niet worden gevergd dat 
het meer gewicht zou toekennen aan de belangen 
van eisers bij het behoud van de omstreden voorzie
ningen. 
Aangezien in het onderhavige geval echter sprake 

was van de merkwaardige situatie dat op 1 juli de 
ziekenhuizen weliswaar een fusie waren aangegaan, 
maar de stichting waar het Wageningse ziekenhuis van 
uitging nog tot 1 januari 1988 bleef bestaan en de 
gynaecologen alleen met deze stichting een contract 
hadden, waarin geen sprake was van een verbod tot 
het verrichten van abortus en KID, oordeelde de presi
dent dat het verbod op 1 juli onrechtmatig was en dat 
abortus en KID in iedergeval tot 1 januari 1988 mochten 
worden voortgezet, terwijl in de tussentijd overleg 
moest plaatsvinden om te proberen ook na die datum 
een acceptabele oplossing te vinden. 

Het overleg en het tweede kort geding 

Teneinde een constructief gesprek te kunnen voeren 
werden door de gynaecologen de volgende voorstel
len gedaan . 

1. Het bestuur van hetfusieziekenhuis zal de gynaeco
logen en eventuele medewerkers niet verbieden 
mee te werken aan abortus en/ of KI D 

2. Hetfusieziekenhuis gaat een -wettelijk verplichte
samenwerkingsovereenkomst aan met de te vor
men stichting, waarbinnen abortus zal worden ver
richt. 

3. Het Wageningse ziekenhuis betaalt de kosten van 
deze 'abortus-kliniek'. 

Terinformatiewerd nog meegestuurd hetartikel van de 
hand van de theoloog-ethicus H.H . van der Kloot 
Meijburg 'Uitweg ethische discussie in Gelderse vallei 
mogelijk' (Trouw, vrijdag 25 september 1987). 

Zoals werd gevreesd leidde het gesprek tot niets: het 
bestuur van het fusieziekenhuis kon alleen akkoord 
gaan met het eerste voorstel . Tot het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst, laat staan tot het finan
cieren van een 'abortuskliniek' was het niet bereid . 

Het gevolg van deze patstelling was wederom een 
kort geding, dat diende op 21 oktober 1987. De advo
caat van gynaecologen en 'Hector T reub' stelde dat er 
sprake was van reformatorische intolerantie en arro
gantie: 'Men vindt dat men gelijk heeft en wijkt geen 
centimeter.' Financieel was de gevraagde oplossing 
zeker mogelijk: het Wageningse ziekenhuis was op het 
moment van de fusie zeker niet onvermogend en be
schikte per 31 december 1986 over een kapitaal van 
ongeveer drie miljoen gulden. 

Tijdens dit tweede kort geding verklaarde het be
stuur van het fusieziekenhuis geen bezwaar te hebben 
tegen het uitvoeren van de zogenaamde 'overtijdbe
handeling' (curettage binnen twee weken na het uitblij
ven van de verwachte menstruatie) en ook niet aan de 
gestelde restricties ten opzichte van KID te willen vast
houden. Afgewacht zou worden wat te zijner tijd het 
oordeel zou zijn van de medisch-ethische commissie 
van het nieuwe ziekenhuis. 
De president wees in zijn vonnis de eisen af: de toezeg
gingen van het nieuwe ziekenhuisbestuur waren vol
doende en van het Wageningse ziekenhuis mocht niet 

worden verwacht dat het de grote investering van een 
abortuskliniek zou betalen, aangezien het toch om een 
betrekkelijk gering aantal patiënten ging, waarvoor 
voldoende voorz ieningen in Arnhem aanwezig waren. 

Na het vallen van het doek 

Opvallend was het snelle verdwijnen van de openbare 
belangstelling na deze teleurstellende afloop. Alleen 
T rouw kwam via een uitgebreid interview met mij op de 
zaak terug . In de Edese gemeenteraad bracht de VVD
fractie een motie in, waarbij op het bestuur van het 
fusieziekenhuis een dringend beroep werd gedaan 
abortus alsnog toe te staan. Door de confessionele 
meerderheid in de Raad (19-18) werd deze motie 
verworpen. In zijn commentaar ging de hoofdredac
teur van het officiële orgaan van de Koninklijke Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst uitvoerig in 
op de uitspraak van de president. Spreeuwenberg 
stelde: een fusie van niet-gelijkgezinde instellingen 
kan alleen tot stand komen na zorgvuldig overleg met 
alle betrokkenen en na recht te doen aan de professio
nele verantwoordelijkheid van de betrokken 
ziekenhuismedewerkers . Hoe men ook denkt over de 
toelaatbaarheid van abortus, er zijn door het bestuur 
van het Wageningse ziekenhuis ten opzichte van gy
naecologen en hun patiënten verplichtingen gescha
pen. !-tet is een eis van behoorlijk bestuur dat naar 
alternatieve oplossingen wordt gezocht. Het nieuwe 
fusieziekenhuis heeft een verantwoordelijkheid in de
zen tegenover de patiënten in deze op levensbeschou
welijk gebied weinig homogene regio. Een niet van 
buitenaf opgelegde inkrimping van het voorzieningen
pakket lijkt kortom onaanvaardbaar. De conclusie van 
de hoofdredacteur luidde dan ook dat voorbij is ge
gaan aan de verkregen rechten van de gynaecologen, 
hetgeen in strijd is met degoede trouw. 

Vooral dit laatste, principiële punt weegt voor mijn 
associé en mij zeer zwaar. Bij het scheidsgerecht voor 
het ziekenhuiswezen - een orgaan dat uitspraken doet 
bij conflicten tussen specialisten en ziekenhuizen -
hebben wij dan ook een klacht ingediend over het 
gevoerde beleid van het Wageningse ziekenhuisbes
tuur en een symbolische schadevergoeding geëist van 
één gulden. Hopelijk zal deze uitspraak wel in ons 
voordeel uitvallen, hetgeen ten voordele zal strekken 
bij toekomstige fusies van algemene en confessionele 
ziekenhuizen . Zelf blijf ik met een forse kater zitten : ten 
opzichte van ongewenst zwangere patiënten zal ik 
tekort moeten schieten door de intolerantie van de 
beginselvaste reformatorische onderhandelaars, 
maar meer nog door de principeloosheid van de 
progressief-liberale Wageningse bestuurderen! 

Lessen voor de toekomst 

Gedwongen door allerhande overheidsmaatregelen 
vindt in ons land een toenemende concentratie van 
gezondheidsinstellingen plaats . Aangezien met name 
de bestaansmogelijkheden van kleinere ziekenhuizen 
op korte termijn steeds slechter worden, zullen zij 
worden gedwongen te fuseren om te kunnen blijven 
voortbestaan . Aan grotere ziekenhuisorganisaties 
worden veel voordelen toegeschreven - alleen zij 
zouden in staat zijn de noodzakelijke hoogcomplexe 
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zorg te leveren -, voor mij is het een open vraag of in de 
toekomst het concentratiebeleid echt een voordeel zal 
blijken en of we over een tiental jaren niet terug zullen 
willen naar het kleine persoonlijke plaatselijke zieken
huis. Alle fraaie woorden over de wenselijkheid van 
fusies voor een verbetering van de gezondheidszorg 
kunnen overigens niet verdoezelen dat de werkelijke 
reden van de ziekenhuisfusies een puurfinanciële is: de 
overheadkosten bij het beheer van een klein ziekenhuis 
zijn relatief hoger dan d ie van een groot. Die over
headkosten worden wel vooral veroorzaakt door de 
toenemende bureaucratie in de ziekenhuizen en die is 
alweer een gevolg van de toenemende regelzucht van 
de centrale overheid . De kosten van de 'zorg rond het 
bed' zijn reeds lang niet meer de hoofdpost in het 
ziekenhuisbudget en ook het aanta I werknemers dat bi j 
de directe patiëntenzorg betrokken is vormt niet meer 
het hoofdbestanddeel van het totale personeel. Zou
den deze - mij ns inziens ongewenste - ontwikkel i ngen 
ooit kunnen worden teruggedraaid , dan zou blijken dat 
kleinere ziekenhuizen eerder goedkoper kunnen wer
ken dan grote. 

Dergelijke bespiegelingen kunnen we echter laten 
voorwatze zijn: in de komende tijd zullen ziekenhuisfu
sies steeds meer plaatsvinden en in de meeste gevallen 
zal het dan gaan om ziekenhuizen met een verschillen
de identiteit, aangezien de meeste bestaande zieken
huizen hun bestaan te danken hebben aan het feit dat 
iedere bevolkingsgroep een ziekenhuis van de eigen 
richting wilde hebben. Een situatie zoals nu in de 
Geldersevallei heeftgespeeld,zal dus zeker nog vaker 
voorkomen en het zou triest zijn als de uitkomst dan 
even onbevredigend zou worden . 

Hoe kan dat worden voorkomen? Een groot pro
bleem is, dat het begrip democratie in de gezondsheid
zorg nog een ondergeschikte rol speelt: ziekenhuis
besturen worden veelal nog via coöptatie samenge
steld, zijn vervolgens aan niemand verantwoording 
verschuldigd en kunnen zich dan ook gedragen als 
regentencolleges van de oude stempel. In de praktijk 
valt dat overigens erg mee : veeleer ontbreekt het de 
bestuursleden aan voldoende kennis van de steeds 
ingewikkelder materie van het ziekenhuismanagement 
en dientengevolge conformeert het bestuur zich meer 
en meer aan de opvattingen van de veel beter op deze 
zaken ingespeelde ziekenhuisdirectie. Toch ligt de 
uiteindelijke beslissing over essentiële zaken bij het 
bestuur en met name voor D66 zou het daarom een 
goede zaak zijn te proberen een democratischer struc
tuur bij ziekenhuisbesturen tot stand te brengen. 

Het is daarbij niet voldoende te eisen dat de be
stuursleden een afspiegeling vormen van de bevolking 
die op het betreffende ziekenhuis is aangewezen. 
Noodzakelijk is dat het ziekenhuisbestuur ook in het 
openbaar verantwoording aflegt tegenover een geko
zen orgaan zoals de gemeenteraad of provinciale 
staten met de consequentie dat door het bestuur voor
gestelde besluiten dan alsnog kunnen worden afgewe
zen. 

De verantwoordelijkheid van het bekleden van een 
functie in een ziekenhuisbestuur zou dan wel normaal 
moeten worden gehonoreerd . Thans gaat het meestal 
om een toch vrij veel tijd kostend erebaantje met een 
geringe presentievergoeding. Aangezien grotere zie
kenhuizen jaarlijks tientallen miljoenen guldens ge-
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meenschapsgeld kosten, is het volstrekt reëel dat aan 
bestuursleden een acceptabele vergoeding wordt ge
geven : alleen dan kunnen ook hoge eisen aan hen 
worden gesteld. 

Dit is echter toekomstmuziek en bij de ziekenhuisfu
sies op korte termijn is het noodzakelijk dat lokale en 
provinciale politici uiterst alert zijn en zich niet laten 
overdonderen door nauwelijks nog terug te dringen 
besluiten van de ziekenhuisbesturen. Het is gewenst dat 
het fusieproces vanaf het begin zoveel mogelijk in de 
openbaarheid plaatsvindt en dat bijvoorbeeld in de 
gemeenteraadscommissie Volksgezondheid aan
dacht wordt besteed aan de voortgang van de fusieon
derhandelingen en de consequenties daarvan voor 
alle betrokkenen . Werken achter gesloten deuren heeft 
ongetwijfeld voordelen, maar is vooral in het belang 
van gewiekste onderhandelaars en - men leze er Ed 
van Thijn's 'Dagboek van een onderhandelaar' maar 
op na - die zijn er meer in CDA-kring dan bij de 
progressieve partijen . 

Ook maatschappelijke organisaties zullen een gro
tere rol moeten spelen bij ziekenhuisfusies.ln het geval 
van de Gelderse vallei hebben weliswaar meerdere 
organ isaties hun ongerustheid kenbaar gemaakt tij
dens de inspraakronde, maarwezenlijke invloed heeft 
dat nietgehad : de ziekenhuisbesturen konden volstaan 
met een vriendelijk maar nietszeggend antwoord dat 
zij met belangstelling kennis hadden genomen van de 
opmerkingen. Zo verging het ook een bezorgde brief 
van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst; 
des te verwonderlijker omdat een van de Wageningse 
onderhandelaars nota bene staffunktionaris bij deze 
organisatie is. Een belangrijke rol zou ook moeten 
worden toegekend aan patiënten-organisaties zoals 
het Patiëntenplatform, die dankzij een steeds betere 
organisatie zeker in staat moeten worden geacht de 
belangen van de potentiële patiënten te behartigen en 
die daarom vanaf het begin van een fusieproces ge
sprekspartner zouden moeten zijn . 

Tenslotte nog een enkel woord over de positie van de 
niet in dienstverband werkzame medisch specialist bij 
een ziekenhuisfusie. Die positie is weinig benijdens
waardig, ondanks de inspraak die de specialisten 
hebben via de medische staf. In feite komt het uiteinde
lijk toch neer op "slikken of stikken" en kan een 
ziekenhuisbestuur toch voor de aan het ziekenhuis 
verbonden specialisten schadelijke beslissingen ne
men. In hoeverre het Wageningse ziekenhuisbestuur 
laakbaar gehandeld heeft t.o .v. de gynaecologen zal, 
zoals gezegd, blijken uit de uitspraak van het Scheids
gerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen : een 
uitspraak die daarom van groot algemeen belang is. 
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