
PERSPECTIEF 

De toekomst van de gezond
heidszorg in de verzorgingsstaat 

Door Heleen M . Dupuis 

Gezondheidszorg vormt één van de 
speerpunten van een verzorgings
staat. Naast de verschaffing van 

arbeid, C.q. inkomen voor degenen die 
geen werk (kunnen) hebben, en de orga
nisatie van het onderwijs, is een laagdrem
pelige gezondheidszorg met een breed pak
ket aan voorzieningen een dominant ken
merk van de verzorgingsstaat. 

Wij zijn komen te leven in 
het systeem van de verzorgings

staat. Dat brengt rechten en 
plichten met zich mee en dus 

grenzen aan de zorg in acht genomen zou
den moeten worden met oog op het wel
zijn van een individuele patiënt. Dan 
richt men zich op het microniveau. 
Beide vraagstellingen zijn betrekkelijk 
nieuw. Tot voor kort was de schaarste in 

Dit gegeven lijkt op gespannen voet te 
staan met de in de jaren negentig van de 
twinstigste eeuw gevoerde discussies over 
het thema 'Grenzen aan de zorg'. Bete
kent een beperking van collectief georga
niseerde en gefinancierde gezondheids
zorg tevens een afscheid van de verzor

óók dilemma 's, zeker waar 
het de gezondheidszorg 

betreft - hier een overzicht 
en bespreking ervan, bezien 

door de bril van de 

de gezondheidszorg geen punt van overw
eging: wat nodig was, werd verschaft. 
Daar lijkt nu verandering in te komen. 
Dit geldt ook -op heel andere wijze- voor 
de problematiek van het stellen van 
grenzen aan het medisch handelen in in
dividuele situaties. Steeds vaker blijken 
artsen geconfronteerd te worden met de 
vraag of zij in een individueel geval wel 
zouden moeten ingrijpen of doorbehande

medische ethiek. 
.-------------------------------'. 

gingsstaat? Dit zou het geval zijn, indien voor de gezondheid van 
de bevolking alleen goed gezorgd kan worden bij een maximale 
gezondheidszorg. 
In het volgende zal betoogd worden dat niet een maximale ge
zondheidszorg, maar een uitgebalanceerde, optimale gezond
heidszorg voor ons aller leven en welzijn nodig is. Bezuinigingen 
op gezondheidszorg behoeven niet noodzakelijkerwijs negatieve 
effecten te hebben op de gezondheid. Gezondheidszorg is immers 
slechts één van de factoren die gezondheid bepalen. Het zou zelfs 
zo kunnen zijn dat minder zorg meer gezondheid en welzijn op
levert, met name omdat te veel of fout gerichte zorg individueel 
welzijn kan schaden. Bezuinigingen op gezondheidszorg leveren 
daarom niet noodzakelijk nadeel op in termen van gezondheid en 
welzijn, en mits die bezuinigingen goed gericht worden, kan van 
een voordeel sprake zijn. 

Grenzen aan de zorg 

We hebben het dus over het vraagstuk van de grenzen die aan de 
zorg moeten worden gesteld. Bij deze grenzen kunnen we denken 
aan twee soorten problemen die zeer verschillend van karakter 
zijn. 
Allereerst is daar de vraag hoe in een situatie van schaarste aan 
middelen onze gezondheidszorg kan worden ingeperkt. Hier gaat 
het om een problematiek die te maken heeft met het al of niet be
handelen van groepen van patiënten, die zich afspeelt op macro
of meso-niveau. 
Men kan bij 'grenzen aan de zorg' ook denken aan de vraag waar 

IJeleen M. DI/iJl/is i$ hooglcmar ethiek (1(111 cle 
rneclische faciliteit VU il cle Rij~'s U"iversi/.eit Leiclen. 

len. Het motief daarvoor is in dit geval gelegen in het belang van 
de betrokken patiënt. Maar wat nu gezien kan worden als in het 
beste belang van de patiënt kan tot grote twijfel en onzekerheid 
aanleiding geven. In het kader van een bezinning over gezond
heidszorg en de toekomst van de verzorgingsstaat zijn beide 
vraagstukken relevant. 

Grenzen aan de zorg vanwege schaarste 

Het kan vreemd voorkomen dat van schaarste in de zorg gespro
ken wordt, terwijl we toch behoren tot de rijkste landen van de 
wereld. Is de 50 miljard die we te besteden hebben voor gezond
heidszorg dan niet een fabelachtig bedrag? Dat is het zeker, maar 
toch blijkt er sprake te zijn van vele knelpunten: hét achter blij
ven van de salarissen van verzorgenden en verpleegkundigen, het 
grote tekort aan verpleeghuisbedden, en ook de gewone zieken
huizen lopen vast met hun budgetten. 
Voor het ontstaan van schaarste zijn diverse factoren verant
woordelijk die maar moeilijk benvloedbaar blijken. Allereerst is 
er de toename van vaak dure medisch-technische mogelijkheden. 
Dit geldt zowel op het terrein van de diagnostiek als van de the
rapie. 
Voorts -en dat is wat minder bekend- wordt in de huidige, suc
cesvolle, geneeskunde het mechanisme zichtbaar dat de bereikte 
verlenging van de levensverwachting leidt tot toename van het 
aantal ziekten in de 'extra gewonnen jaren'. Dit is het fenomeen 
van wat men noemt de 'decompressie van de morbiditeit'. We 
leven langer, maar die jaren gaan met veel ziekte gepaard en kos
ten dus relatief veel extra middelen. 
Ook vindt door de voortschrijdende geneeskunde een verschui
ving in ziekten plaats. Bekend is dat na de infectieziekten, die tot 
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In de spreekkamer 

aan het midden van de twintigste eeuw de voornaamste doods
oorzaak vormden, andere dominante doodsoorzaken optraden. 
Alweer vanwege het succes van de geneeskunde, die immers een 
vroegtijdige dood door infectieziekten effectief bestrijdt. Cardiale 
problematiek en kanker zijn in de plaats gekomen van de in
fectieziekten als de dominante doodsoorzaken. Dit zijn ziekten, 
die grote inspanning en veel middelen vragen. 

richtingen (scopieën, ingrepen) goed wordt betaald. 

Naast deze relatieve schaarste - die in principe ophefbaar zou 
zijn, indien we maar genoeg aan de gezondheidszorg zouden wil
len betalen - is er een absolute schaarste op enkele gebieden van 
de gezondheidszorg: zo zijn er bijvoorbeeld te weinig organen voor 
donatie. 

Een vierde reden voor de groei van de kosten in de gezondheids
zorg heeft te maken met de attitude van de heden- Omgaan met schaarste 
daagse Nederlander, die steeds minder geneigd is 
pijn, ongemakken en ziekte te accepteren. Maar 
ook overschatting van de mogelijkheden en resul
taten van de geneeskunde bij arts en patiënt vor
men een volgende reden. Deze komt algemeen voor. 
Mensen kunnen zich eenvoudig niet voorstellen dat 
zij baat zouden kunnen hebben bij minder gezond
heidszorg. 
Een laatste punt is dat in onze gezondheidszorg 
geen stimulans aanwezig is om het zuinig aan te 
doen. Dit geldt voor artsen (zie hun tariefsysteem, 
fee for services), en voor patiënten. Een duidelijk 
voorbeeld van het negatieve effect van het hono
reringssysteem is dat het praten met patiënten 
slecht betaald wordt, terwijl het doen van ver-

"Praten met 
patiënten 

wordt slecht 
betaald. 

Maar ingre
pen worden 

uitstekend ge-
honoreerd" 

Eén antwoord op de relatieve schaarste is meer 
geld naar de gezondheidszorg te loodsen. Hiertegen 
valt een aantal bezwaren in te brengen. Gezond
heidszorg is immers slechts één determinant van 
ziekte. Vele andere factoren dragen minstens even
veel bij aan gezondheid: levensstijl, arbeid, woning, 
voeding, milieu et cetera. Inspanningen die op deze 
terreinen worden verricht, zijn minstens even be
langrijk voor de gezondheid. Gezondheidszorg is 
dus slechts één van de vele middelen die een sa
menleving ter beschikking staan om de gezondheid 
van de burgers te verbeteren. 
Een volgend argument om dè budgetten voor de 
gezondheidszorg niet snel te laten groeien, is gele-
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gen in het tegengaan van het mechanisme van de medicalisering, 
en de iatrogenese. Medicalisering houdt in dat allerlei problemen 
in de samenleving ten onrechte een medisch etiket krijgen om 
vervolgens via de gezondheidszorg te worden aangepakt, terwijl 
andersoortige oplossingen meer voor de hand zouden liggen en ef
fectiever zijn. Daarnaast blijkt steeds meer hoe iatrogeen genees
kunde is, dat wil zeggen zelf óók ziekten veroorzaakt. Uitbreiding 
van het memsch arsenaal levert dan ook het risico op van ver
groting van de kansen op dit effect. 
Bij een bedreigde verzorgingsstaat ment rekening te worden ge
houden met andere sectoren van de samenleving, die evenzeer 
via collectieve middelen moeten worden gefinancierd. Gezond
heidszorg is één van de terreinen waarin collectieve arrange
menten zijn geslopen. 
Tenslotte geldt nog de overweging, dat uit oogpunt van de 
situatie in vele landen in de wereld, waar de minimale medische 
voorzieningen ontbreken, een opvoeren van de toch al ruim voor
radige en goede medische zorg hier onredelijk en onrechtvaardig 
lijkt. 
Een ander antwoord op de ontstane schaarste is dan ook het stel
len van prioriteiten, dat 
wil zeggen 'keuzen ma
ken'. Dit blijkt altijd een 
buitengewoon precaire 
zaak, die tot veel emoties 
en onbegrip leidt. Emo
ties, omdat men zich in 
zijn mrecte bestaan be
dreigd voelt wanneer be
paalde gezondheidszorg
voorzieningen minder 
toegankelijk zouden wor
den. En onbegrip, omdat 
men zich niet kan voor
stellen, dat vele ziekten 
ook zonder de dokter 
goed kunnen genezen en 
medisch ingrijpen vaak 
minder nodig is, dan 
men denkt. 

Een beperking van. de solidariteit? 

Bij het maken van deze keuzen kan men in principe aan drie 
verschillende soorten van overwegingen denken: het beperken 
van het pakket, het beïnvloeden van de aanbodkant en het beïn
vloeden van de vraagkant. Bij dat laatste valt te denken aan be
perkingen van bepaalde soorten memsche ingrepen bij bepaalde 
groepen patiënten (bijvoorbeeld (on)vruchtbaarheidsbeheersing). 
Ook kunnen no-claimkortingen, een eigen risico en een eigen bij
drage overwogen worden. Daarbij komt een principieel punt in 
het geding, namelijk dat de solidariteitsgedachte voor een deel 
wordt opgegeven. Terwijl deze solidariteit nu juist aan de basis 
ligt van de verzorgingsstaat. Solidariteit is en blijft een hoge mo
rele waarde in een samenleving waarin mensen nu eenmaal on
gelijk zijn. Dat is een gegeven. We zien dat sommigen in onze sa
menleving zich uitstekend handhaven, anderen lukt dat veel 
minder of niet. De reden daarvoor kan variëren: 
- soms heeft het te maken met aanleg en opvoemng, waardoor ie-

mand op achterstand komt; 
- soms ook lijkt het lot bepaalde mensen wel heel in het bijzonder 
te treffen, terwijl hiervoor geen aanwijsbare oorzaak te vinden is; 
- soms ook lijkt het overduidelijk dat mensen zichzelf de ene na 
de andere ramp op de hals halen. 
Ook op het gebied van gezondheid en ziekte zien we dat mensen 
ongelijk zijn. Het kan zijn dat men van de geboorte af (of 
daarvóór) handicaps of ernstige ziekten heeft, het kan zijn dat 
men door ongevallen of om onaanwijsbare redenen in de loop van 
het leven ernstige ziekten en handicaps opdoet, en soms lijkt het 
erop dat bepaalde individuen al of niet bij voortduring hun eigen 
gezondheid ernstig schaden. 

De ongelijkheid van mensen en meer in het bijzonder het feit dat 
sommigen het in hun leven zwaar te verduren hebben, is een ge
geven waar een beschaafde samenleving moeilijk omheen kan. 
Zowel in de christelijke als in de klassieke Griekse traditie wordt 
het tot een deugd gerekend zich te bekommeren om de nood
druftigen. De iets later in de tijd volgende Stoicijnse filosofie met 
zijn appèl op naastenliefde en medemenselijkheid ging daarin 

zelfs verrassend ver. 
Naastenliefde, solidariteit, 
rechtvaarmgheid, barm
hartigheid: er zijn vele be
grippen die als het ware 
een programma bevatten 
voor de omgang met de 
getroffen medemens. Het 
zijn vertrouwde begrip
pen en zonder nou precies 
de definities te kunnen 
geven, weten de meesten 
van ons wel wat de bedoe
ling is, namelijk dat de 
ander die in nood ver
keert niet aan zijn lot 
wordt overgelaten. Velen 
onder ons zullen zelfs een 
intuïtieve, of 'prima facie', 

morele verplichting voelen om degene te helpen die het moeilijk 
heeft. Wij vinden het althans in theorie vanzelfsprekend dat wij 
solidair zijn. Het woord zelf komt ons in elk geval gemakkelijk 
over de lippen. 

In het rapport 'Kiezen en delen' wordt door de comnussle 
Dunning gepleit voor een brede en verplichte solidariteit. De com
missie definieert solidariteit als "het bewustzijn van saamhorig
heid en de bereidheid daarvan de gevolgen te dragen". Een ande
re begripsbepaling vinden we bij de filosoof Henk Vos, voor wie 
het bij solidariteit gaat om het "rekening houden met de bijzonde
re positie van mensen, hun wijze van optreden en handelen, hun 
ontplooiingsmogelijkheden, verlangens en wensen, impliciete of 
expliciete behoeften en afspraken me met anderen zijn gemaakt, 
kortom hun ongelijkheid". 
De commissie wijst drie motieven aan voor de door haar bepleite 
brede en verplichte solidariteit. Allereerst verwijst het rapport 
Kiezen en delen naar in de Grondwet verankerde waarden en 
normen, zoals het gelijkheidsbeginsel, ter rechtvaardiging van de 
verplichte solidariteit. Door solidair te zijn compenseren wij de 
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achterstand en narigheid die sommigen van ons treffen. Zo op
gevat leidt solidariteit tot een ~ekere verevening: wie het slecht 
heeft, krijgt van anderen zorg en steun, opdat allen het weer zo 
veel mogelijk goed hebben. Deze solidariteit wordt verplicht om 
principiële en pragmatische redenen: we kunnen alleen maar 
voor elkaar zorgen, als iedereen meedoet. Dit motief (de zwakke
re beschermen, èn dat iedereen moet meedoen) is consistent met 
de in Nederland aanwezige opvattingen. 
Een volgend motief voor de verplichting om zich voor gezond
heidszorg te verzekeren, heeft meer te maken met een zekere so
lidariteit van de overheid ten opzichte 

gen meebetalen voor de minder draagkrachtigen. Daar is veel 
voor te zeggen in een sociaal-democratisch ingerichte samen
leving als de onze, waarbij deze bovendien nog krachtig on
dersteund wordt door christelijke naastenliefde- en solidariteits
motieven. 
Toch blijft het de vraag hoe ver en hoe breed -ook met die beide 
levensbeschouwelijke perspectieven op de achtergrond- de van 
overheidswege opgelegde solidariteit zou moeten gaan. 
We hebben al geconstateerd dat mensen ongelijk zijn, althans 
door het lot verschillend bejegend worden en dat dáárin een aan-

sporing gelegen is solidair te zijn: zo 
van sommige burgers, dan met solida
riteit van burgers onderling (zoals bij 
het eerste motief het geval was). 

Valt de levering van gratis 
kunnen we die ongerechtvaardigde on
gelijkheid opheffen, althans verminde
ren. Dat blijft een uitstekend uitgangs
punt. In evidente rampsituaties zal de 
solidariteit dan ook niet ter discussie 

Hier gaat het om het zogenaamd pa
ternalistisch motief: de overheid re
kent het tot zijn plicht burgers, die 
zelf niet goed in hun eigen belangen 
voorzien of die geneigd zijn geen be
hoorlijke verzekering voor gezond
heidszorg af te sluiten, daartoe te 
dwingen. Paternalisme en solidariteit 
laten zich rijmen, want achter dit pa
ternalisme zit uiteraard de gedachte 

anticonceptiva te rechtvaardi-

gen in het kader van de staan. Als dijken doorbreken, vliegtui-, 
gen neerstorten, of iemands lichamelij
ke gezondheid ernstig gevaar loopt, 
zetten we graag met zijn allen de 
schouders eronder. Er is in Nederland 

solidariteit die ten grondslag 

ligt aan een verplichte 

ziektekostenverzekering ? 
ook nog nooit een pleidooi vernomen 
om bij voorbeeld effectieve kankerthe
rapieën 'uit het pakket te halen', dus 
uit te zonderen van de algehele solidadat het niet verantwoord is mensen 

hun gang te laten gaan, indien zij zichzelf daarmee kwaad doen. 
Tenslotte is er nog een derde motief, namelijk dat het in het be
lang van allen is om een goed georganiseerde en verplichte ge
zondheidszorg er op na te houden: zo kunnen volksziekten beter 
en effectiever bestreden worden. 

Verplichte solidariteit? 

Het verplichte karakter van de solidariteit is een element dat na
dere beschouwing verdient. Immers: het gaat bij solidariteit in de 
eerste plaats om een levenshouding, een morele gezindheid. En 
de vraag is dan: laat die zich opleggen? 
Het antwoord is waarschijnlijk ja, dat wil zeggen: de attitude, de 
houding laat zich niet opleggen, maar wel de praktische uitwer
king ervan. Er zijn talloze voorbeelden van door wetten opgelegde 
moraal; een samenleving kan alleen maar functioneren , als zij 
door haar rechtssysteem en het maken van wetten de moraal laat 
'stollen'. 
Een probleem blijft wèlke morele principes het zijn die worden 
uitverkoren om in wet verankerd te worden, en hoe die principes 
ingevuld en uitgelegd moeten worden. Als alle morele deugden en 
principes is solidariteit zo'n moreel principe dat vatbaar is voor 
meerdere invullingen. De keuze voor een bepaald type solida
riteit, en dan nog onder dwang, is niet vanzelfsprekend. Het is 
dus de vraag hoe vèr zo'n opgelegde solidariteit zou moeten gaan. 

Brede solidariteit? 

De commissie Dunning heeft gepleit voor een brede solidariteit. 
Dit betekent dat er van meerdere soorten solidariteit tegelijk 
sprake is: het rapport noemt een risicosolidariteit en een inko
menssolidariteit. 
Risicosolidariteit houdt in dat de gezonden meebetalen voor de 
ongezonden; inkomenssolidariteit betekent dat de draagkrachti-

riteit die ten grondslag ligt aan ons stelsel van gezondheidszorg. 
Mensen in nood dienen geholpen te worden. Maar wèl is het te 
overwegen om daarbij een aantal voorwaarden te stellen, ja, zelfs 
bij kankertherapieën. 
Er dient sprake te zijn van een situatie van nood. Dat wil zeggen, 
niet iedere tegenvaller of elke behoefte in iemands leven recht
vaardigt een beroep op solidariteit van anderen. In tegendeel : al 
te snel gevraagde en geboden hulp en bijstand doet het wezen 
van de solidariteit geen goed - het holt die eerder uit. Een prak
tisch voorbeeld: valt de levering van gratis anticonceptiemiddelen 
te rechtvaardigen in het kader van de solidariteit die ten gronds
lag ligt aan een verplichte ziektekostenverzekering? Is hier spra
ke van een lot, dat iemand treft? En wat zou dat moeten zijn: dat 
iemand verliefd wordt of zin heeft in sex? Moeten we wel vóór 
alles met iederéén in alle gevallen solidair zijn? 
Veel zaken in de gezondheidszorg, zoals anticonceptiemiddelen, 
maar ook sterilisaties en het herstel ervan, hebben weinig te 
maken met het lot dat iemand treft. Het zijn zaken die meestal 
aangeduid worden als behorend tot de 'electieve geneeskunde', de 
geneeskunde waarvoor men kiest op grond van een gekozen 
levensstijl. Zulke zaken hebben niets meer te maken met het in 
nood verkeren. Moreel gezien is solidariteit dan niet vereist en 
ook nauwelijks verdedigbaar. Er is met andere woorden wel dege
lijk een grens aan te geven met betrekking tot de solidariteit, na
melijk daar waar niet van 'nood' gesproken kan worden. Het is 
belangrijk ons dit te realiseren daar het vaker het geval is in de 
gezondheidszorg, dan wij wel vermoeden. 
De hulp dient effectief en in iemands belang te zijn. In solidariteit 
zinloze of niet-effectieve, of zelfs schadelijke, hulp verschaffen is 
geen zinnige bezigheid. Toch wordt er in de geneeskunde veel ge
daan, bijvoorbeeld voor kankerpatiënten, dat zinloos en voor de 
patiënt ook nog belastend is. Een misplaatst gevoel van 'alles te 
moeten doen' wordt hier op één lijn gesteld met solidair zijn. 
Maar 'alles doen' betekent in onze geneeskunde met al zijn moge-
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lijkheden allang niet meer, dat we in elk opzicht ook goed doen. 
De hulp dient leverbaar en betaalbaar te zijn. Om aan één indivi
du bijzonder veel middelen te besteden, terwijl anderen daardoor 
hulp ontberen, is ook met behulp van de notie van solidariteit 
niet te rechtvaardigen. Met andere woorden: elke solidariteit 
heeft zijn grenzen in de technische en economische mogelijkhe
den van een samenleving en in de behoeften van de anderen. 
Een vraagpunt is voorts of ongeluk, ziekte en lijden dat iemand 
'door eigen toedoen' treft een beperking van de solidariteit zou 
kunnen opleveren. Het lijkt hier in elk geval zinnig om te diffe
rentiëren: het ene lijden is het andere niet, en ook de mate van 
verwijtbaarheid kan verschillen. Een ski-ongeluk kan iemand 
voorzien, althans de kans erop, een kans die een niet-skiër niet 
heeft. Waarom dan geen aparte verzekering? Nogmaals: de vraag 
waarover het gaat, is hoe ver de 'verplichte', aan iedereen van 
bovenaf opgelegde solidariteit, die blijkt uit een verplichte ziekte
kostenverzekering, zou moeten gaan. In sommige situaties is risi
co op letsel wel degelijk te voorzien èn te kwantificeren. 
Een verzorgingsstaat die op de hier aangegeven wijze solidariteit 
inperkt, handelt wel degelijk billijk en schaadt in principe het 
leven en welzijn van burgers niet. 

Grenzen aan de zorg: het ill.dividuele patiën.tenbelallg 

Een beperking van de zorg ontkracht het karakter van een ver
zorgingsstaat niet. Dat geldt a fortiori als het om zinloze of slecht 
gerichte zorg gaat. Dit brengt ons op de levensgrote morele pro
blematiek van het zinloos medisch handelen en dus op die van 
het stoppen van de behandeling. Een van de grootste fouten die 
men in dit verband kan maken, is het identificeren van de verzor
gingsstaat met een mrucimale geneeskunde, een geneeskunde die 
niet van ophouden weet, die de dood bestrijdt tot aan het meest 
bittere einde. Een samenleving die oog heeft voor de fundamente
le belangen van de burgers zal ruimte moeten maken - in moreel 
en juridisch opzicht - voor beslissingen van patiënten en artsen 
om te stoppen met medisch ingrijpen. De vraag of en wanneer 
een arts moet ingrijpen of juist niet, of moet doorgaan of stoppen 
met een behandeling met oog op het welzijn van de patiënt, is 
wellicht op dit moment meest dringende in de gezondheidszorg. 

De wils bekwame patiënt 

Bij wilsbekwame patiënten is de problematiek nog enigszins 
overzichtelijk: sprake is immers van een patiënt die toestemming 
kan en moet geven voor elke medische ingreep en die dus ook kan 
weigeren. Dit recht van weigeren van behandeling is juridisch 
een hard gegeven en ook in diverse tuchtrechtelijke uitspraken 
geldt het recht van toestemmen en weigeren. Toch is er ook bij de 
wilsbekwame patiënt soms voor de arts een probleem, namelijk 
wat hij de patiënt nog zal aanbieden of adviseren. Het is veelal 
zo, dat de patiënt meent te moeten doen wat de arts suggereert 
en soms weten patiënten niet eens dat ze het recht hebben om 
neen te zeggen. Ook kan het zijn dat de patiënt zo angstig en be
dreigd is, dat hij elke strohalm die de arts hem voorhoudt, zal 
aanpakken. 
Dit alles legt op de arts een grote verplichting, namelijk om al
leen die zaken aan de patiënt voor te stellen, die ook echt zinvol 
zijn. Maar zelfs de arts verliest soms zijn kritische houding als 
het gaat om in feite 'uitbehandelde' patiënten. Of het nu zijn 

eigen doodsangst is, of een gevoel van falen, de arts blijkt zich 
soms slecht te kunnen neerleggen bij het feit dat de patiënt is uit
behandeld. Dan ontstaat de situatie dat arts en patiënt elkaars 
neiging versterken om toch maar met behandeling door te gaan. 
Voorbeelden hiervan, vooral met betrekking tot kankerpatiënten, 
zijn volop aanwezig. De remedie is dat arts en patiënt zich beiden 
leren neerleggen bij een uitzichtloze situatie. Hiertoe moeten bei
den op de hoogte zijn van de marginale betekenis van sommige 
behandelingen. Het informeren van de patiënt is dan van het 
grootste belang. 

De wilsollkwame patiënt 

Ten aanzien van het al of niet behandelen van een wilsànbekwa
me patiënt zoals een pasgeborene, of een demente hoogbejaarde, 
zijn de problemen veel groter. Meer dan ooit is in de gezondheids
zorg een discussie nodig over de betekenis van het recht op licha
melijke integriteit, zoals die in artikel 10 en 11 van de Grondwet 
is vastgelegd. Deze impliceert waarschijnlijk dat artsen veel te
rughoudender zouden moeten zijn met medische invasies bij die 
patiënten die zich niet kunnen verweren. De betekenis van het 
recht op leven zal in dit verband opnieuw doordacht moeten wor
den. Het lijkt een belangrijke, maar zware opgave voor de verzor
gingsstaat, dat zij zich rekenschap zal moeten geven van de bete
kenis van geneeskunde en gezondheidszorg. En dit is een andere 
taak dan de klassieke taak om te 'verzorgen': zij zal burgers ook 
moeten behoeden voor een geneeskunde die te ver gaat. 

Conclusie 

De verzorgingsstaat heeft zich steeds beziggehouden met de ver
betering van de kwaliteit van leven van individuele burgers. Zij 
deed dat door meer zorg en meer steun te bieden. In de toekomst 
zal zij de kwaliteit van leven mogelijk kunnen vergroten door van 
het méér af te stappen en creatief en oorspronkelijk na te denken 
over de grenzen aan de zorg. Zij zal de dreigende schaarste in de 
gezondheidszorg moeten beteugelen door die zorg te beperken, 
die het welzijn van mensen eerder schaadt dan bevordert. Voorts 
zal zij moeten ontsnappen aan het imperatief van de technologie 
en zich dienen te realiseren, dat zij moreel gezien niet verplicht 
is, óók niet in de gezondheidszorg, om van alle aanwezige techno
logie gebruik te maken. Gepast gebruik van gezondheidszorg in 
ethisch en economisch opzicht, is het sleutelwoord voor de toe
komst. • 
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