patiënt moet worden geholpen om welke argumenten? Maar tegelijk frustreert deze
juridisering ook de medische beslissingen. Juristen zullen hier meer en meer over
de schouders van de medici mee gaan kijken en hen mogelijk zelfs meer en meer
op de vingers gaan tikken. Juist bij deze uiterst lastige schaarstesituaties blijkt hoe
zeer de twee werelden zeer uiteenlopende argumenten gebruiken en gewortelde,
soms onbewuste redeneerwijzen gebruiken. Naarmate de medische behandeling
schaarser wordt, zal de druk van juristen op de juridische maakbaarheid van
medische maakbaarheid groter worden. Op deze manier bedreigen financiële
tekorten in de gezondheidszorg inderdaad de medische leef- en handelwijze en zal
het vertrouwen en de zorg afnemen. Vergaande afgedwongen medicalisering ondermijnt inderdaad het gehalte van de zorg.
Het derde punt heb ik al eerder even aangestipt: de arts-patiëntrelatie.Juridisering
ondersteunt deze relatie, wanneer die zo'n eenzijdige machtsrelatie is, dat de arts
geheel vrij is te handelen zonder voldoende op de wensen en verlangens van de
patiënt in te gaan of met de belangen van de patiënt rekening te houden. Door de
ontwikkeling van een gezond gezondheidsrecht is de mogelijkheid tot zo'n eenzijdige machtsrelatie duidelijk verminderd. Maar wat in een bepaalde fase van de
relatie een gunstige ondersteunende rol van het gezondheidsrecht is,kan na verloop
van tijd en bij een doorgaande juridisering juist frustratie van diezelfde relatie
opleveren. Hiervan was het Amerikaanse contract tussen arts en patiënt een voorbeeld. Het vervelende van juridisering, als een zich over lange tijd ontrollend
proces, is juist dat het zo'n langzaam, sluipend proces is: elk rechtsproces zet de
deur op een heel klein kiertje, maar na tien of vijftien jaar blijkt de doorgang ineens
ongeremd te zijn.
Op een vierde punt ten slotte is de dubbelrol wederom zichtbaar. Juridisering
neemt dan de vorm aan van criminalisering: het heffen van boetes bij arbeidsongeschiktheid of het geven van straf in de vorm van het onthouden van medische
behandeling aan personen die er, zoals dat heet, een ongezonde levensstijl op
nahouden. Op dit gebied worden de waarden van het recht en van de medische
wetenschap, de redeneerpatronen van juristen en de redeneerwijzen van artsen wel
erg onzorgvuldig door elkaar gehaald. Criminalisering van onverstandig medisch
gedrag lijkt een oplossing voor het herhaaldelijk geconstateerde probleem van
medische schaarste, maar is dat natuurlijk niet. Het druist niet alleen in tegen de
universele taakopvatting van artsen, maar het gaat voorbij aan de vaak toch zeer
ingewikkelde, nog nauwelijks goed onderzochte sociale en medische causaliteiten
en de soms zeer lange causale ketens. Maar het komt vooral neer op het maken van
een in de logica zogenoemde categorie-fout: wat op aggregaatniveau voor grote
aantallen en grote, met elkaar vergeleken groepen eventueel is vastgesteld, mag niet
worden toegepast op het individuele, enkelvoudige geval. De wetenschappelijk
vastgestelde kennis dat bepaalde beroepsgroepen, of algemener groepen met bepaalde sociale of biologische kenmerken, met een kans van bijvoorbeeld 60%
bepaalde voorspelbare ziektepatronen zullen krijgen,geeft nog steeds geen uitsluit166

sel over de individuele gevallen die wel en die niet tot de geïncrimineerde categorie
zullen gaan behoren. Ondanks het feit dat verzekeringsmaatschappijen uiteraard
dergelijke kennis graag zullen bezitten om hun berekeningen voor toekomstige
kosten te kunnen maken, mogen er naar mijn opvatting juist geen individuele
consequenties,zoals uitsluiting, niet-behandeling en dergelijke, uit getrokken worden.De vraag ofiemand verantwoordelijk is,juridisch of moreel, voor haar of zijn
•DNA-patroon,is een verkeerde vermenging van begripssystemen.In minder extreme gevallen als DNA geldt deze begripsvermenging nog steeds. Iemand kan nog
zo lijden aan neurotische invalidering, de medische verantwoordelijkheid en de
juridische verantwoordelijkheid mogen niet op elkaar herleid worden.
Met deze laatste voorbeelden heb ik eigenlijk al aanke_geven waar het gezondheidsrecht naar mijn mening een voorbeeldige rol kan spelen als contrapunt tegen
een te vergaande medische of organisatorische ondermijning van de individuele
- reechten vals_e41 atreriffr7die Leenen zo terecht in zijn werk onvervreemdbare
mensenrechten heeft genoemd. Hier komen de twee uiteenlopende maatschappelijke processen, verdergaande juridisering en de verminderde gehechtheid aan
klassieke juridische waarden, weer bij elkaar. Als het gezondheidsrecht op de juiste
plaats en bij de juiste onderwerpen blijvend als Coltrapunt wil fungeren,Can kan
ieveriï e bruilunctie tussen de medische wereld end
dit
\juridisc e were • blijven vervullen: de klassieke mee isc e waarden met de klassieke jiffialsche waarden verbinden, tegenover een maatschiff)pirdie voor belde
soorten waarden steeds minder oog heeft. Een bijkomend voordeel van deze rol
voor"E'éfié"iMiheidsrecht is dat de witte jassen en de zwarte toga's niet in een
zwart-witverhouding tegenover elkaar hoeven te komen staan en gelulddg ook niet
zullen opgaan in een onbestemd grijs.
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Kiezen en delen in de
Nederlandse gezondheidszorg
*
A.J. Dunning

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht is volwassen geworden in een
periode waarin gezondheidszorg,geneeskunde en ook hetrechtgrote veranderingen
doormaakten. Het heeft er onder andere toe geleid dat arts en patiënt beiden
regelmatig met dat gezondheidsrecht in de praktijk van alledag te maken hebben.
Daarom is het gewenst dat leerstoelen in het gezondheidsrecht in medische faculteiten staan, met een schrijftafel die niet te ver van het ziekbed staat. Arts, patiënt
en gezondheidsjurist hebben met een complexe, veranderende realiteit te maken,
en de eerste noodzaak is elkaar te verstaan. Dat de vereniging in de afgelopen jaren
buiten de eigen groep zoveel belangstelling voor het gezondheidsrecht heeft weten
te wekken,is dan ook een felicitatie waard.
Het oprichtingsjaar van de Vereniging, 1967,kende meer historische gebeurtenissen. In december 1967 transplanteerde de hartchirurg Barnard in Kaapstad het
kloppend hart van een jong verkeersslachtoffer met hersendood in de borstkas van
een oude, doodzieke tandarts, wiens eigen hart faalde. Even leek er een deus ex
machina te bestaan, een wonderbaarlijke redding op de valreep van het bestaan,
maar onbegrepen en onverwachte afweerreacties maakten binnen enkele weken een
einde aan die hoop. Anderen probeerden,als gold het een wedstrijd,het chirurgisch
overlevingsrecord te verbeteren, maar patiënten op de wachtlijst leefden even kort
als de donoren. Het zou meer dan tien jaar grondig onderzoek en een nieuwe ronde
van voorzichtig proberen vergen voordat harttransplantaties slaagden. Dat gold
voorzover ze konden worden aangeboden, want de keerzijde van het succes is dat
een derde van alle wachtenden overlijdt voordat een donorhart ter beschikking
komt.
De eerste harttransplantatie en alles wat volgde,riep niet alleen medisch-technische, maar ook morele en juridische vragen op. Dat was ook al enkele jaren eerder
gebeurd toen in een kluwen van belang en bedrog door farmaceutische industrie en
artsen het thalidomide-drama ontstond, waarbij tienduizenden kinderen tijdens de
zwangerschap voor het leven ernstig verminkt werden omdat de moeder softenon
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als slaapmiddel had gebruikt. In hetzelfde jaar 1967 vroeg voor het eerst de
Nederlandse overheid zich af of er, behalve medische en juridische, ook financiële
grenzen aan de zorg moesten worden gesteld.
Velen zien de ontwikkeling van de biomedische wetenschap niet als geleidelijk,
maar sprongsgewijs, vaak dankzij verandering in denkkader. De kennis van de
biochemie van weefsels, organen, cellen en intracellulaire structuur, ligt ongetwijfeld ten grondslag aan de revolutie in de geneeskunde na 1945. Ontwikkeling van
antibiotica, hormonen, vaccins, bloedtransfusie, anesthesie, chirurgie van hoofd en
hart, transplantatiegeneeskunde veranderde de klinische praktijk grondig en droeg
aantoonbaar bij tot levensverlenging van de bevolking. Het was een revolutie met
beperkte middelen, weinig arbeidsintensief waar het artsen betrof en met groot
profijt. Al het nieuwe leek impliciet goed en beter, en werd graag aanvaard door
patiënt, arts en samenleving.
Pas in de jaren zestig bleek er ook een keerzijde te bestaan, met mislukte
transplantaties, ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen, kostenstijging en medicalisering. Abortus en anticonceptie waren medisch mogelijk maar riepen morele
oordelen op. Geneeskunde begon zich, in sport, bij voortplanting, aan levensbegin
en -einde, ook met gezonden bezig te houden. De samenleving evenzeer als de
enkele patiënt wenste zich greep op een ontwikkeling die niet alleen aan artsen kon
worden overgelaten.
De overheid had naast gezondheidszorg ook andere afwegingen te maken en was
bezorgd over ongeremde en ongerichte groei van gezondheidszorg, waarin overvloed naast tekort bestond. Die maatschappelijke tegenkrachten vormden een
tweede revolutie waarbij velen zich afwendden van de triomf van medische technologie en heil zochten in alternatieven.
Inmiddels leven wij,in de relatie tussen samenleving en gezondheidszorg,in een
derde revolutiefase, die van de verantwoording. Aan artsen wordt gevraagd zich
niet alleen professioneel, naar de kwaliteit van medisch handelen, te verantwoorden, maar ook naar financiële, juridische en ethische criteria. Het paternalistisch
motief dat de arts doet wat goed is voor zijn patiënt is niet meer toereikend, want
dat handelen zal toetsbaar moeten zijn, voor beroepsgenoten maar ook voor de
buitenwacht van overheid, verzekeraars en patiëntenorganisaties. De professionele
autonomie van de arts wordt geconfronteerd met de zelfbeschikking van gezonden
en zieken en met de grenzen van leven en dood, die minder scherp en helder zijn
dan ze vroeger leken.
Bij dat alles voegt zich een voortdurend streven naar gezondheid en een hoge
maatschappelijke waardering daarvoor. Nederland hoort, gemeten naar de gebruikelijke criteria, tot de gezondste landen ter wereld. Gemiddeld bereikt de Nederlandse burger zijn zestigste verjaardag zonder belangrijke beperkingen door ziekte
of gebrek, een verworvenheid die in geen land of tijd ooit is bereikt. Daarbij doet
zich de paradox voor dat wij die gezondheid niet zo ervaren. Er is een hoog ziekteen arbeidsverzuim, veel arbeidsongeschiktheid in een samenleving die nauwelijks
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zware fysieke inspanning kent. Lichamelijke klachten als vertaling van onbehagen
zijn een geaccepteerde en gelegaliseerde reden om zich aan de druk van alledag te
onttrekken.
De vraag naar allerlei vormen van gezondheidszorg is dan ook vrijwel onbeperkt,
terwijl het aanbod royaal is. Een op de vijfhonderd Nederlanders bezit een artsdiploma en er zijn ruim 4000 alternatieve genezers waarvan het jaarlijks honorarium
naar schatting even groot is als het totale budget van acht medische faculteiten. Een
op de vijf burgers van dit overvoede land neemt zijn dieet met voedingssupplementen als knoflook, zeewier of mineralen. De deus ex machina is door een deus ex
natura vervangen en bij alle overvloed aan gezondheid en gezondheidszorg heerst
er onbehagen,omdat we streven naar een lang, gezond en daardoor gelukkig leven.
Dat is maar ten dele mogelijk, want onze toegenomen levensverwachting wordt
betaald met langer ziek zijn, meer interventies en uiteindelijk afnemende kwaliteit
van leven.
De pluriforme vraag naar gezondheidszorg en het grote, gevarieerde aanbod,
regulier zowel als alternatief, beïnvloedt elkaar in een opwaartse spiraal van noden
en behoeften. Onze overheid, die grondwettelijk tot taak heeft zich in te spannen
voor een goede zorg, kijkt daar al jaren met grote ongerustheid naar. Dat geldt niet
alleen de kostenbeheersing, maar ook de gelijke toegankelijkheid voor iedere burger
en een goede kwaliteit van die zorg. Die overheid heeft twintig jaar getracht het
weerbarstig stelsel van zorg in het gareel te houden met wet en regel, vergunning
en tarief, zonder daarin werkelijk te slagen. Zoals in vele westerse landen is nu
gekozen voor een terugtredende overheid, die gereguleerde competitie toelaat
tussen aanbieders en bekostigers van zorg. Daarbij kan die overheid, en ook de
samenleving die de overheid legitimeert, niet heen om het vraagstuk van een
rechtvaardige toedeling als bepaalde goederen of diensten schaars worden.
Hogere premies en doelmatigheidsverbetering kunnen het verdelingsvraagstuk
beperken of uitstellen maar niet doen verdwijnen, want er zijn andere afwegingen
te maken door een overheid die naast gezondheidszorg ook milieu, onderwijs of
uitkeringen heeft te behartigen.
Hoewel de vaderlandse vergrijzing relatief beperkt is, draagt het einde wel de last
van chronische ziekte en gebrek,die zowel behandeling als verzorging behoeft. Het
stijgend aantal verpleeghuisbedden zal het dalend aantal ziekenhuisbedden evenaren waarbij het bij verzorging en behandeling niet alleen om middelen maar ook
om beschikbaarheid van mensen gaat.
Nieuwe medische ontwikkelingen bereiken Nederland snel en worden gretig
beproefd en ingevoerd. De Gezondheidsraad signaleert ze jaarlijks en meldde er
- twee dozijn in 1991. Er is een zeer weinig stringent toelatings- en spreidingsbeleid
en een niet onaanzienlijke verkwisting als iedere instelling zoveel mogelijk wil
bieden.Ten slotte stijgt de vraag naar zorg niet alleen door vergrijzing en toepassing
van nieuwe technologie, waaronder kostbare geneesmiddelen, maar ook door
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autonome groei van de vraag, die zeer pluriform is, van homeopathie tot longtransplantatie. Bij ongewijzigd beleid ontstaat er zo een willekeurige schaarste, verlies
aan kwaliteit en uiteindelijk een tweedeling waarin goede en tijdige zorg alleen te
verkrijgen is, hier of elders, voor wie het kan bekostigen.
Het keuzevraagstuk in de gezondheidszorg is niet nieuw maar wordt onvermijdelijker.Het is niet alleen of allereerst een overheidszaak maarjuist de verantwoording
van beroepsgroep, verzekeraars, instellingen en ten slotte de individuele hulpverlener en de enkele patiënt. Al diens noden en behoeften vormen een verlanglijst
waaraan geen samenleving kan voldoen.
Ook een medisch-professionele benadering, waarin gezondheid vooral wordt
gezien als afwezigheid van biologisch omschreven ziekte en gebrek,is onvoldoende
voor het maken van keuzen,omdat alle sociale en psychische aspecten van ziek zijn
goeddeels buiten beschouwing wordt gelaten. De individuele benadering, alle
noden en wensen van individuele patiënten, kan deels worden beperkt door de
medisch-professionele benadering, waardoor zinloos, onzinnig of onwerkzaam
handelen wordt vermeden.
Echte keuzen vergen echter politieke besluitvorming op macroniveau. Als alle
mensen gelijk dienen te worden behandeld in gelijke omstandigheden en hun gelijke
kansen moeten worden geboden,ligt het voor de hand vanuit de verantwoordelijkheid van de samenleving voor al zijn burgers, de keuzen daar te leggen. In die
gemeenschapsbenadering zou de enkeling, mede door gezondheidszorg, in staat
moeten worden gesteld zo goed mogelijk aan die samenleving deel te nemen. De
gelijkwaardigheid van mensen,de beschermwaardigheid van leven,ook het defecte
en geschondene, horen er toe, naast de solidariteit als kenmerk van onze sociale
zekerheid.
Noodzakelijke zorg richt zich dan op levensbedreigende ziekte en gebrek, maar
ook op verlies van levenskwaliteit,en geeft prioriteit aan bescherming van zwakken
en weerlozen, zoals gehandicapten, psychiatrische patiënten en verpleeghuis-patiënten. Hoewel een zeer klein en weinig zichtbaar segment van onze samenleving,
doen ze beroep op bijna tweederde van alle bijzondere ziektekosten en zijn de
eersten die de koude wind van gereguleerde competitie zullen voelen.
Keuzen kunnen ook gemaakt worden door solidariteit te beperken door leeftijd,
gedrag of levensstijl een hogere premie of lagere behandelkans toe te kennen.
Juridisch en ethisch is dit verwerpelijk en bovendien onuitvoerbaar. Maar mag de
professie zich wel rekenschap geven van marginale geneeskunde met zeer hoge
kosten en inspanning metzeer lage baten? De solidariteitzou daar een grens kunnen
trekken, maar voor het overige is het beter,in de termen van mevrouw De Beaufort,
een te barmhartige Samaritaan te zijn dan een hardvochtige Farizeeër die de mensen
hun onvolkomenheid voorhoudt.
Wie keuzen wil maken, moet daartoe strategieën ontwikkelen, ongeacht het
huidige,komende ofenig ander stelsel van zorg. Deze strategieën zouden beperking
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van aanspraken van verzekerden moeten inhouden wanneer straks iedere Nederlander van rechtswege in een basisverzekering wordt opgenomen. Die beperking moet
vooral worden gezocht in een weging van huidige verstrekkingen voordat ze in het
basispakket worden opgenomen.Die weging kan plaatsvinden op noodzaak, werkzaamheid,doelmatigheid en het al dan niet voor eigen rekening en verantwoording
laten.
Wachtlijsten zijn een thermometer voor een stelsel van zorg maar komen door
zeer verschillende oorzaken tot stand, waarbij gebrek aan middelen vrij zeldzaam
is en een gebrek aan goed beleid en beheer alledaags. Wachtlijsten zouden openbaar
en toetsbaar moeten zijn, opgesteld volgens identieke criteria en gebaseerd op
zuiver medische kenmerken als het om behandeling gaat. Bij verzorging spelen
daarnaast sociale indicaties een rol. Wachtlijsten kunnen onderling vergeleken
worden door verlies aan kwaliteit van leven te meten, ook al is die meetlat meestal
gebrekkig. Wachten op radiotherapie voor een kwaadaardige aandoening is iets
anders dan wachten op een spataderoperatie. Wanneer er onaanvaardbare wachtlijsten of wachttijden ontstaan, moeten voorzieningen met lage prioriteit uit het
basispakket worden geofferd om deze knelpunten op te heffen. Medische technologie,en zeker waar het kostbare voorzieningen betreft,zou,zoals geneesmiddelen,
voor toelating beoordeeld dienen te worden naar veiligheid en werkzaamheid,liefst
in Europees verband. De spreiding en toepassing zouden aan regels van doelmatig
gebruik moeten voldoen,zonder verkwisting en duplicatie.
Ten slotte zou de medische professie zich als beroepsgroep moeten beraden op
gepast gebruik van voorzieningen en middelen, door het opstellen van richtlijnen,
protocollen en consensusafspraken die ook voor derden toetsbaar en inzichtelijk
zijn. De verlening van professionele autonomie is een voorrecht waaraan verantwoording,ook in economische en morele zin, verbonden is. De individuele vrijheid
van de enkele arts om voor zijn patiënt altijd het beste te zoeken,is een fictie omdat
een groepsnorm hoort te bepalen wat onder gegeven omstandigheden de beste
kwaliteit van medisch handelen is.
Keuzen in de zorg dienen uiteindelijk na openbare discussie in het parlement te
worden gemaakt, ook al is de politiek geneigd de kiezer veel te beloven en weinig
te weigeren.De individuele arts hoort niet,impliciet en naar eigen inzicht,de keuzen
te maken.Hij kan er, net als de gezondheidsjurist, toe bijdragen duidelijk te maken
dat keuzen onvermijdelijk zijn om kwaliteit van zorg en gelijke toegang tot die zorg
te kunnen garanderen.
Die keuzen vereisen een uitgangspunt en strategieën om ze uitvoerbaar te maken,
waarbij noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid maar ook eigen verantwoording
de maatstaven zouden moeten vormen. Het betekent ook dat die keuzen zwakken
en weerlozen moeten beschermen. Het maken van keuzen moet primair de samenleving zelf aangaan,wil er een maatschappelijk draagvlak ontstaan voor de politieke
besluitvorming.
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