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 6  Geneesmiddelen tegen welke prijs?
Het Zorginstituut zet steeds vaker vraag-
tekens bij de hoge prijs van medicijnen. 
“Misschien kun je het geld beter uitgeven 
aan behandelingen die meer kans hebben 
kosteneffectief te zijn”, meent Martin van der 
Graaff van het Zorginstituut.

 10  Jaar van de Transparantie
Het ‘Jaar van de Transparantie’ loopt van 
maart 2015 tot en met maart 2016. Wat zijn 
de resultaten tot nu toe? 

 18  Change Day: Do It Yourself(ie)
Welke bijdrage willen zorgverleners leveren 
aan betere zorg? Op een bijeenkomst in Am-
sterdam vroeg ZorgMagazine negen deelne-
mers naar hun ‘change’.

 20  Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ
Achter de schermen is de GGZ hard bezig 
een kwaliteitsslag te maken. Wat maakt 
het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ zo 
bijzonder? 

 22   Ontdekkingsreis naar betere  
spoedzorg
Met gebruikmaking van zijn ‘doorzet-
tingsmacht’ formuleerde het Zorginstituut 
kwaliteitsindicatoren voor zes acute aandoe-
ningen. 

 24  Hoe wenselijk is wens- 
  geneeskunde?

Onlangs uitte het CEG in een Signalement 
Wensgeneeskunde zijn zorgen over de omvang 
van deze wensgeneeskunde. Interview met 
hoogleraar Medische ethiek en medeauteur 
Dick Willems.

 30   Leidraad nieuwe interventies 
Cardioloog Martin Schalij van het LUMC, me-
deauteur van de Leidraad Nieuwe Interventies in 
de Klinische Praktijk, over nut en noodzaak van 
deze Leidraad. 

 32   Handreiking Gezamenlijke Besluit- 
 vorming chronisch zieken

Deze onlangs opgestelde handreiking is een 
handvat voor het maken van een zorgplan 
voor chronisch zieken, waarin de doelen van 
de patiënt centraal staan.
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Afscheid Bert Boer:   
“Ga vanuit waarden de 
dialoog met elkaar aan”

4  Kort nieuws

14   “Gezonde dokter kan 
  patiënt beter motiveren” 

In de rubriek De Andere 
Blik pleit psychiater Hans 
Rode ervoor dat artsen ook 
goed voor zichzelf zorgen. 
Daardoor zijn zij beter in 
staat om hun patiënten te 
motiveren.

17  Wat doet de… specialist 
ouderengeneeskunde

34  “Geluk moet je afdwingen”  
In de rubriek In de zorg met…: 
Nicole Lo-A-Njoe. Zij heeft 
het syndroom van Usher, 
een erfelijke aandoening die 
doofblindheid veroorzaakt.

In de vorige editie vroegen wij u mee te doen aan het 
lezersonderzoek van dit blad. We hebben veel reacties 
ontvangen, waarvoor onze dank! De resultaten geven 
een overwegend positief beeld: zowel de inhoud als 
de vormgeving van het ZorgMagazine krijgt een ruime 
voldoende. Uiteraard nemen we uw aanbevelingen en 
kritiekpunten serieus. Deze zullen we, waarschijnlijk al in 
de eerstvolgende editie, in de bladformule en vormge-
ving verwerken. Een voorbeeld hiervan is de zichtbaar-
heid van het Zorginstituut in het blad. Veel lezers willen 
dat we ons in ons eigen blad meer profileren, laten zien 
waar we staan en wat onze rol is in bepaalde trajecten. 
Een belangrijke aanbeveling, die we zeker ter harte zullen 
nemen. Zo kan het ZorgMagazine een extra instrument 
worden om de functie en het werk van het Zorginstituut 
over het voetlicht te brengen. 

Overigens is het Zorginstituut de afgelopen maanden 
verre van onzichtbaar geweest. Vooral de kwestie rond 
de dure geneesmiddelen en het daaruit voortvloeiende 
advies om medicijnen als nuvolumab en pertuzumab niet 

Zichtbaarheid  

Rubrieken

RE
D

AC
TI

O
N

EE
L

Bijeenkomsten
Vergadering Adviescommissie Pakket
De openbare bijeenkomsten van de Adviescommissie 
Pakket in het komende halfjaar zijn:  
5 februari, 26 februari, 18 maart, 22 april,  
27 mei en 1 juli 2016. 

Locatie: Zorginstituut Nederland in Diemen. 

De agenda wordt een week voor de vergadering  
gepubliceerd op www.zorginstituutnederland.nl. 
Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich 
daarvoor aanmelden bij: 
mw. drs. J. Zwaap
jzwaap@zinl.nl
020 797 88 08.

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk acht dagen voor de 
vergadering worden ingediend en een verzoek om monde-
linge inspraak tot uiterlijk vier dagen voor de vergadering.  
De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.

op te nemen in het basispakket, haalden meermaals het 
nieuws. In het openingsartikel van dit nummer kunt u 
meer lezen over de achtergrond van dit advies. Natuurlijk 
komen ook andere lopende projecten van het Zorg-
instituut aan bod. Misschien minder zichtbaar, maar min-
stens even interessant en actueel. De variatie in artikelen 
in ons blad weerspiegelt de veelzijdigheid van onze rol 
binnen het zorgstelsel. En dat zal het ZorgMagazine blijven 
doen, welke veranderingen we ook gaan doorvoeren.

Edith Bijl
ebijl@zinl.nl

Volg Zorginstituut Nederland op twitter 
en blijf op de hoogte van het laatste 
nieuws: @ZiNLActueel
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S Wlz ook voor  
GGZ-patiënten
Het Zorginstituut adviseert dat mensen 
met een psychische stoornis, die blij-
vend behoefte hebben aan permanent 
toezicht of 24 uur zorg nabij, toegang 
krijgen tot de Wlz. Daarvoor moet de 
Wet langdurige zorg (Wlz) wel op een 
aantal punten aangepast worden. Het 
gaat dan vooral om cliënten die naast 
een psychische stoornis ook een andere 
aandoening of beperking hebben, of  
om psychiatrische ziektebeelden waar-
van bekend is dat de cliënt steeds meer 
zorg en toezicht nodig zal hebben, zoals 
Korsakov of Huntington. 
Het afwegingskader voor toegang tot de 
Wlz, dat het Zorginstituut deze zomer 
publiceerde, kan goed gebruikt worden 
om de zorgbehoefte van mensen met 
een psychische stoornis te beoordelen.

Vaktherapie voorlopig 
nog in basispakket
Het ontbreekt aan bewijs voor de  
effectiviteit van vaktherapie als onder-
steunende behandeling van psychische 
stoornissen. Daarom moet de beroeps-
groep meer onderzoek doen naar de 
effectiviteit van deze therapieën, meent 
het Zorginstituut. De klassieke vor-
men van vaktherapie, zoals beeldende 
therapie, danstherapie, dramathera-
pie, muziektherapie en psychomotore 
therapie (gebruikmakend van lichaams-
gerichte technieken) voor volwassenen 
kunnen voorlopig als onderdeel van het 
basispakket worden blijven toegepast.

Overdracht 
burgerregelingen naar  
CAK uitgesteld
De overdracht van de burgerregelingen 
van het Zorginstituut naar het CAK is 
uitgesteld: naar verwachting zal de over-
dracht per 1 juli 2016 plaatsvinden. 

Er is onvoldoende wetenschap-
pelijk bewijs voor de effectiviteit 
van antibacteriële verbandkle-
ding bij constitutioneel eczeem. 
Er zijn nauwelijks gegevens over 
het effect (de meerwaarde) van 
verbandkleding met antibacte-
riële toevoeging in vergelijking 
met andere verbandkleding.  
Dit betekent dat toepassing van 
antibacteriële verbandkleding 
bij constitutioneel eczeem niet 
onder het basispakket valt. Het 
Zorginstituut heeft de behan-
delaars opgeroepen om alsnog 
gegevens over de werkzaamheid 
en veiligheid van het gebruik van 
antibacteriële verbandkleding 
op de lange termijn in beeld te 

brengen. Onderzoek naar de 
effectiviteit en veiligheid van de 
antibacteriële verbandkleding 
wordt namelijk wel mogelijk 
geacht. Verder heeft het Zorg-
instituut vastgesteld dat de 
antibacteriële verbandkleding 
voor een beperkte groep patiën-
ten met constitutioneel eczeem 
een mogelijke kandidaat is voor 
voorwaardelijke toelating tot het 
basispakket. 

Antibacteriële verbandkleding  
bij eczeem niet in basispakket

Via GIPeilingen (2014) geeft het Zorginstituut 
inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in 
het gebruik van genees- en hulpmiddelen in 
Nederland, en de daarmee gepaard gaande 
kosten. Daarnaast komen verschillende 
actuele onderwerpen aan de orde, zoals: 
•  Lichte stijging geneesmiddelkosten in 2014 
•  Raming farmaceutische zorg 2015-2018 
•  Kosten geneesmiddelengebruik bijzonder 

scheef verdeeld 
• Top 10 geneesmiddelen bij 65+

Kijk voor de cijfermatige overzichten op  
www.gipdatabank.nl, of ga voor meer 
informatie naar www.zorginstituutnederland.nl/
publicaties/gipeilingen.  

De afstemming tussen de zorg-
verleners in de eerste en tweede 
lijn bij de zorg bij patiënten met 
hartfalen kon beter. Ook zijn er 
regionale verschillen in aanpak 
en organisatie. Een landelijke 
multidisciplinaire kwaliteits-
standaard voor transmurale 
zorg bij hartfalen was nodig. In 
juli 2013 nam het Zorginstituut 
Nederland het initiatief tot 
oprichting van een landelijke 

werkgroep ‘transmurale zorg bij 
hartfalen’. Afgelopen november 
presenteerde deze werkgroep de 
‘Landelijke Transmurale Afspraak 
(LTA) Hartfalen’. Daarmee is het 
einddoel – het creëren van een 
naadloos systeem van zorg voor 
alle hartfalenpatiënten over de 
eerste, tweede en derde lijn heen 
- een stap dichterbij gekomen. 

Meer informatie?
Meer informatie over 
bovenstaande nieuws-
berichten kunt u vinden 
op www.zorginstituut-
nederland.nl/actueel/
nieuws

Standpunt langdurige antibioticakuur bij Lyme 

Langdurige behandeling met antibiotica bij Lyme-patiënten met 
persisterende, niet-specifieke klachten is niet effectief. Deze behan-
deling maakt daarom geen onderdeel uit van het basispakket. De 
relevante wetenschappelijke beroepsverenigingen zijn het eens met 
dit standpunt.

Recente ontwikkelingen in  
genees- en hulpmiddelengebruik

Naadloos systeem van  
zorg bij hartfalen

Radiofrequente denervatie (RF-denervatie; letterlijk : ‘ontzenuwen’) bij chronische aspecifieke lage 
rugklachten wordt per 1 januari 2016 niet meer vergoed uit het basispakket. Uit een groot Nederlands 
onderzoek is namelijk gebleken dat deze behandeling, toegevoegd aan de standaardbehandeling, 
geen belangrijke meerwaarde heeft ten opzichte van de standaardbehandeling alleen. Dit stelt Zorg-
instituut Nederland vast in een vandaag gepubliceerd rapport. 

RFdenervatie bij aspecifieke chronische  
lage rugpijn niet meer vergoed 

GIPeilingen 2014

Ontwikkelingen genees- en hulpmiddelengebruik
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project | oktober 2015 | nr. 36

|  Van goede zorg verzekerd  |
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Tekst: Jos Leijen

Beeld: Ron Zwagemaker, Frank Muller (HH)

Aanleiding voor het gesprek met Van der 
Graaff is een advies van het Zorginstituut 
over pertuzumab, een nieuw middel tegen 
een agressieve vorm van borstkanker, de 
HER2-variant. Volgens de Adviescommissie 
Pakket is het geneesmiddel te duur en moet 
het daarom niet zonder meer vergoed wor-
den. Met de huidige prijs is het middel zeer 
waarschijnlijk niet kosteneffectief.

Van der Graaff heeft plaatsgenomen voor 
zijn whiteboard. Terwijl hij zijn verhaal houdt, 
tekent hij ter illustratie tabellen en cijfers op 
het bord. Vrouwen met borstkanker hebben 
een goede kans om tien tot vijftien jaar te 
overleven, legt hij uit. In het begin van de 
ziekte zijn de kosten hoog vanwege soms 
intensieve initiële behandelingen, daarna 
vlakken ze af om in de laatste jaren weer fors 
te stijgen.

Vijftien maanden extra
“Dankzij pertuzumab leven patiënten vijftien 
maanden langer”, zegt Van der Graaff. “Het 
medicijn kost 54.000 euro per jaar. Als we 
alle bijkomende kosten en baten meenemen, 
komen we per saldo uit op 148.000 euro 
per QALY (gewonnen levensjaar in goede 
gezondheid). De Raad voor de Volksgezond-
heid en Zorg heeft ooit een bedrag van 
80.000 euro genoemd als referentiewaarde. 
Daar komen we dus ver bovenuit. Met per-
tuzumab is een totaalbedrag gemoeid van 
30 miljoen euro per jaar. Het is zeer waar-
schijnlijk dat we veel meer gezondheidswinst 
voor dat geld krijgen als we het aan andere 
behandelingen besteden. De Adviescommis-
sie Pakket (ACP) meent daarom dat er sprake 

is van verdringing, zeker als je in ogenschouw 
neemt dat de zorgkosten per jaar niet meer 
dan 1 à 2 procent mogen stijgen.”

Media-aandacht
De kwestie van de extreem hoge prijzen 
speelt bij meer geneesmiddelen. In 2013 was 
er veel ophef over medicijnen voor de ziek-

ten van Pompe en Fabry. Het Zorginstituut 
adviseerde toen om deze geneesmiddelen 
vanwege de hoge kosten deels niet meer te 
vergoeden. Uiteindelijk legde de minister het 
advies naast zich neer en koos voor andere 
maatregelen. Dit was mede het gevolg 
van veel media-aandacht voor de genees-
middelen, de ziekten en de patiënten. “Toch 
moeten we nadenken over welke medicijnen 
we vergoeden en welke niet”, vindt Van der 
Graaff. “We willen de zorg betaalbaar en 
de kostenstijging beheersbaar houden. Dat 
betekent dat we keuzes moeten maken. Als 
je alle nieuwe, extreem dure behandelingen 
toelaat tot het basispakket, loop je het risico 
dat de premies uit de hand lopen.”

Daarom adviseert het Zorginstituut de 
minister om vaker te onderhandelen met de 
farmaceutische industrie over de prijs van 
nieuwe geneesmiddelen. “Op dit moment 

Zorginstituut zet vraagtekens bij vergoeding dure medicijnen

Geneesmiddelen 
tegen welke prijs?

Minister Schippers wil de 
jaarlijkse kostenstijging  
in de zorg beperken tot  
1 procent per jaar. Nieuwe, 
soms peperdure genees-
middelen dreigen dit  
beleid te doorkruisen.  
Het Zorginstituut zet steeds  
vaker vraagtekens bij de 
hoge prijs van medicijnen. 
“Misschien kun je het  
geld beter uitgeven aan 
behandelingen die meer 
kans hebben kosteneffectief  
te zijn”, meent Martin van 
der Graaff, voorzitter van  
de Commissie Genees-
middelen bij het Zorg-
instituut.
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kunnen de fabrikanten vragen wat ze willen. 
Zeker als het gaat om medicijnen waar nog 
geen alternatief voor is, bijvoorbeeld bij  
zeldzame ziekten. De overheid zet tegen-
woordig vaker vraagtekens bij de vraagprijs 
van de industrie. Dat zou kunnen leiden tot 
de conclusie: voor dat bedrag hoeft het niet.”  
Hij erkent dat het lastig is om die houding 
aan te nemen, zeker als de media zich erop 
storten. “Er is altijd wel een patiënt te vinden 
die baat heeft bij het geneesmiddel en dat op 
televisie indringend kan vertellen. Je gunt zo’n 
patiënt ook het allerbeste, zeker als hij of zij 
zonder dat geneesmiddel mogelijk zou overlij-
den. Maar het medicijn heeft wel zijn prijs.”

Hoge ontwikkelingskosten
De farmaceutische industrie voert vaak de 
hoge ontwikkelkosten aan als rechtvaardi-
ging voor de prijs van nieuwe geneesmid-
delen. De ontwikkelingskosten zijn weliswaar 
hoog, maar er kunnen volgens Van der 
Graaff vraagtekens geplaatst worden bij de 

winstmarges. “De ontwikkelingskosten per 
geneesmiddel bedragen gemiddeld circa  
2 miljard euro. Dat moet de onderneming  
in ruwweg tien jaar terugverdienen.  
Nederland is goed voor ongeveer 1 procent 
van de wereldmarkt. Hoogleraar Adri Steen-
hoek heeft eens berekend dat een firma in 
Nederland over de jaren heen in de orde van 
20 miljoen euro moet omzetten om naar rato 
de ontwikkelkosten terug te verdienen. Daar 
moeten natuurlijk nog productiekosten en 
een winstmarge bovenop, maar zelfs bij een 
verdubbeling zou dat in de praktijk bij veel 
geneesmiddelen tot lagere omzetten kunnen 
leiden dan we nu zien. Bij een geneesmid-
del voor de ziekte van Pompe gaat het al 
om een omzet van 50 miljoen euro per jaar. 
Dus Nederland compenseert in die tien jaar 
ongeveer een kwart van alle ontwikkelkosten 
voor de firma.”
Er moet een nieuw evenwicht ontstaan, vindt 
Van der Graaff. “De farmaceutische indus-
trie doet heel belangrijk werk. We moeten 

“Als je alle nieuwe, extreem 
dure behandelingen toelaat 
tot het basispakket, loop je 
het risico dat de premies uit 
de hand lopen.”

Hoe komt een 
advies tot stand? 

Het Zorginstituut adviseert de mi-
nister van VWS over het al dan niet 
in de basisverzekering opnemen 
van voorzieningen en genees-
middelen. Een advies komt als  
volgt tot stand. Medewerkers  
van het Zorginstituut stellen een 
rapport op en vragen advies aan 
de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR). Het rapport bevat  
informatie over de werkzaam-
heid van het geneesmiddel, de 
kosteneffectiviteit en de mogelijke 
gevolgen voor het zorgbudget van 
de behandeling. Hierbij vergelijkt 
de commissie de werking van het 
geneesmiddel met bestaande  
therapieën. De WAR bespreekt 
het rapport en brengt een voorlopig 
advies uit. Dat gaat vervolgens naar 
diverse partijen, zoals de producent, 
 de behandelaars en patiënten-
organisaties.  
Hun commentaren worden ver-
werkt in een aangepast rapport. 
Na bespreking in de WAR wordt dit 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
van het Zorginstituut. Die brengt 
ten slotte advies uit aan de minister, 
al dan niet voorafgegaan door een 
bespreking van de maatschappelijke 
kanten van de zaak in de Advies-
commissie Pakket. 

Martin van der Graaff.



Geneesmiddelen zijn goed 
voor ongeveer 10 procent 
van de intramurale zorgkos-

ten en die kosten stijgen met zo’n 
10 procent per jaar”, vertelt Peter 
de Braal, manager inkoopstrategie 
farmacie bij Zilveren Kruis Achmea. 
“Bij Zilveren Kruis geven we circa 
600 miljoen euro uit aan dure ge-
neesmiddelen. Dat is 120 euro per 
verzekerde per jaar. Als die kosten 
blijven stijgen en je wilt de totale 
zorgkosten beperkt laten groeien, 
dan gaat het ergens anders knellen. 
Je loopt het risico dat het impliciet 
ten koste gaat van andere vormen 
van zorg, die in theorie waardevol-
ler kunnen zijn.
Het is dan reëel dat je gaat kijken 
naar de kosteneffectiviteit. Ik vind 
het goed dat het Zorginstituut die 
discussie aanzwengelt. Jammer dat 
de politiek zich hier niet in mengt.* 
Een paar jaar geleden is men terug-
gefloten toen het ging over de ver-
goeding van geneesmiddelen voor 
de ziekte van Pompe en Fabry. Maar 
je kunt het niet eindeloos voor je 
uit schuiven. Het is lastig, maar we 
zullen keuzes moeten maken. Het is 
belangrijk dat de discussie open en 
goed wordt gevoerd. 

De minister van VWS bepaalt welke 
geneesmiddelen in de basisverzeke-
ring komen. Het Zorginstituut advi-
seert hierover. Als zorgverzekeraars 
hebben wij hier weinig invloed op. 
Wij vergoeden geneesmiddelen die 
in het basispakket zitten. Van be-
lang is hier de vraag of een middel 
behoort tot de ‘stand van weten-
schap en praktijk’. Als er géén dui-
ding of advies van het Zorginstituut 

beschikbaar is, nemen zorgverzeke-
raars de duiding zelf ter hand. Voor 
verzekeraars is het belangrijk om 
te weten wat eraan komt en welke 
introducties zij kunnen verwachten 
in het komend jaar. Nieuwe, dure 
medicijnen hebben immers impact 
op het budget. Die inschatting van 
deze ‘pijplijn’ moeten we geza-
menlijk met veldpartijen doen. We 
kunnen de premie maar één keer 
per jaar vaststellen. Als we te laag 
zitten, moeten we het aanvullen uit 
onze reserves. Aan de andere kant 
is dat ook de rol van verzekeraars: 
risico’s inschatten.

In 2016 stoppen we als Zilveren 
Kruis met plafonds voor ziekenhui-
zen op dure medicijnen. We gaan 
op basis van nacalculatie afreke-
nen. Vooraf maken we wel goede 
afspraken met ziekenhuizen. Het 
is geen vrijbrief. We verwachten 
dat ze zorgvuldig afwegen welke 
patiënten in aanmerking komen 
voor een therapie en dat ze kijken 
naar alternatieven. We gaan het 
gebruik ook monitoren, zodat we 
beter zicht krijgen op de werking 
van geneesmiddelen.”

*  Naschrift redactie: Inmiddels is minister 
Schippers in onderhandeling met de  
fabrikant over de prijs van Nivolumab.

“ Goed dat het Zorg-
instituut die discussie 
aanzwengelt”
peter de braal, manager inkoopstrategie 
farmacie, zilveren kruis achmea

Borstkankervereniging 
Nederland pleit ervoor dat 
pertuzumab ook in de toe-

komst vergoed blijft, zegt Marga 
Schrieks. 
Het middel geeft een extra over-
levingsperiode van gemiddeld 
vijftien maanden en heeft weinig 
bijwerkingen. Over het verdrin-
gingseffect wil ze weinig kwijt. 
“Dat is een macro-economisch 
probleem. Wij staan voor de belan-
gen van borstkankerpatiënten.”
Twee maal heeft Borstkankerver-
eniging Nederland ingesproken 
bij vergaderingen bij het Zorg-

instituut. “De eerste keer bij de 
Adviescommissie Pakket ging de 
discussie vooral over de kostenef-
fectiviteit. Die is gering omdat het 
middel zo duur is. Dat is vanuit 
het perspectief van de patiënt een 
lastig vraagstuk. Wij kijken naar 
wat het voor de patiënt betekent. 
En voor die patiënt is vijftien 
maanden extra met een goede 
kwaliteit van leven pure winst. Wij 
vinden dat nu het geneesmiddel 
er is, het ook beschikbaar moet 
blijven voor patiënten. We willen 
graag meedenken over hoe je het 
zo effectief mogelijk kunt inzetten. 

Daar zijn de artsen die het middel 
voorschrijven ook al mee bezig. 
Weten wanneer je start en stopt 
met de behandeling. En goed 
registreren wie het geneesmiddel 
krijgt en wat de effecten zijn van de 
behandeling. Zodat je de therapie 
kunt optimaliseren.”
Schrieks verwijst naar het oordeel 
van de commissie ter Beoordeling
van Oncologische Middelen (BOM), 
die in 2013 de klinische waarde van 
pertuzumab onderschreef. Als het 
geneesmiddel te duur is, dan moet 
de overheid maar onderhandelen 
met de producent, vindt ze. “Ik 

kan niet beoordelen of de prijs die 
de producent vraagt, reëel is. Wij 
raden de overheid aan om in Eu-
ropees verband het gesprek aan te 
gaan met de producent om de prijs 
omlaag te krijgen. Behoud in het 
pakket betekent dat vrouwen met 
borstkanker langer leven. Niet één 
of twee maanden, maar gemiddeld 
bijna zestien maanden. Nu gaat het 
medicijn nog alleen naar patiënten 
met uitzaaiingen. Wellicht kan 
het geneesmiddel in de toekomst 
ook uitzaaiingen voorkomen. Dat 
perspectief mogen we patiënten 
niet ontnemen.” 

“ Pertuzumab moet beschikbaar blijven voor patiënten” 
marga schrieks, programmamanager kwaliteit van zorg, borstkankervereniging nederland
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ze fatsoenlijk honoreren, zodat ze kunnen 
blijven investeren in onderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen. Het moet een levensvat-
bare bedrijfstak blijven. Anders is het gedaan 
met de vooruitgang. Maar het is een slechte 
zaak als de medicijnkosten de zorgbudgetten 
leegtrekken.” 

Meer dure geneesmiddelen
De discussie over de hoge kosten speelt  
niet alleen een rol bij pertuzumab. De  
Adviescommissie Pakket heeft zich afgelopen 
maand ook uitgesproken tegen de ongeclau-
suleerde vergoeding uit het basispakket van 
nivolumab, een geneesmiddel voor longkan-
ker. Nivolumab kan bij longkanker het leven 
gemiddeld drie maanden verlengen. Omdat 
de meeste patiënten vanaf de diagnose min-
der dan een jaar te leven hebben, kunnen  
die drie maanden veel verschil maken.  
Omgerekend komen de kosten per ge-
wonnen levensjaar echter uit op ongeveer 
134.000 euro. Daar komt bij dat longkanker 
relatief veel voorkomt. Vergoeding zou dus 
een aardige hap uit het zorgbudget nemen. 
Minister Schippers wil daarom eerst onder-
handelen met de producent. 
Ook werkt het Zorginstituut aan een advies 
voor vimizim, een medicijn voor het syn-
droom van Morquio, een zeldzame stofwis-

selingsziekte. Aan dit syndroom lijden in 
Nederland minder dan honderd patiënten. 
Het is een erfelijke en aangeboren stofwisse-
lingsziekte. De symptomen zijn afwijkingen 
aan het skelet, een slecht ontwikkeld gebit, 
een kleine lichaamslengte en oogproblemen. 
Hierbij speelt naast de hoge kosten overi-
gens ook twijfel over de klinische relevantie 
van de effecten. Het geneesmiddel helpt, 
maar slechts weinig. “Een extra probleem bij 
zogeheten weesziekten is dat je het effect 
pas op lange termijn werkelijk kunt meten”, 
zegt Van der Graaff. “Ondertussen moet je er 
wel vele miljoenen aan uitgeven. Dat is een 
dilemma, want je wilt de patiënt ook de kans 
op een beter leven niet ontnemen.”

Toegang tot gegevens
Van der Graaff pleit voor een betere uitwis-
seling van informatie over de werkzaamheid 
van geneesmiddelen. “Wanneer we rele-
vante data opslaan in een register, krijgen 
we een beter beeld van het rendement van 
een behandeling. De bestaande registratie 
geeft niet altijd kwantitatief antwoord op 
interessante vragen als: hebben patiën-
ten minder last van de verschijnselen van 
hun ziekte? Hebben ze minder last van de 
bijwerkingen van de nieuwe therapie dan 
van de oude? Hoeven mensen die innova-
tieve genees middelen gebruiken minder 
vaak voor behandeling naar het ziekenhuis? 
Die informatie kan behulpzaam zijn bij de 
beoordeling of de geneesmiddelen moeten 
worden vergoed. Maar de toegang tot data 
uit registers is niet altijd goed geregeld. Het 
commerciële belang van het bedrijf en soms 
de publicatiebelangen van universiteiten lei-
den er wel eens toe dat bijvoorbeeld het Zor-
ginstituut de gegevens later mag inzien dan 
het zou willen. Dat is vreemd, want uiteinde-
lijk worden de geneesmiddelen betaald met 
publieke middelen en verzekeringsgeld. Die 
informatie die daarover wordt opgeslagen 
moet beter toegankelijk worden. Dat moeten 
we Europees of mondiaal oplossen.”

“

“De overheid zet vaker 
vraagtekens bij de vraagprijs 
van de industrie. Dat kan  
leiden tot de conclusie: voor 
dat bedrag hoeft het niet”
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Tekst: Dik Binnendijk | Beeld: Mrs. Peacock

Uit de vergaderzaal bij de Patiëntenfederatie 
NPCF klinkt dreigend wolvengehuil. Het blijkt 
afkomstig van een filmpje over het Ame-
rikaanse Yellowstone Park. Oorspronkelijk 
zaten in dit park geen wolven, maar toen ze 
er wel waren, bleken ze een positieve invloed 
te hebben op het ecosysteem. Het landschap 
werd afwisselender met meer verschillende 
planten en dieren. Diana Delnoij, hoofd 
Kwaliteit bij het Zorginstituut en program-
maleider van het Jaar van de Transparantie, 
introduceert zo haar Transparantiewolf. 
“Die wolf kan ons helpen als het gaat om de 
kwaliteit en het beheersbaar houden van ons 
complexe zorgecosysteem. Daarin kunnen 
we tegelijkertijd jager en prooi zijn. Patiën-
ten kun je zien als prooi, maar als zij heel 
negatieve reviews geven dan worden ze voor 
de arts een ‘terror-oehoe’. Met z’n allen zijn 
we bezig met het ontwikkelen van een goed 
evenwicht, waarin die patiënt beter in staat 
wordt gesteld om samen met hun zorgverle-
ner beslissingen te nemen. Dat is wat we met 
elkaar willen bereiken met het Jaar van de 
Transparantie.”
In een gezamenlijk verhaal introduceren 
Heleen Post (NPCF), Ingrid Maas (Federatie 
Medisch Specialisten, FMS) en Ton Drenthen 
(Thuisarts) het samenwerkingsplan Patiën-
teninformatie van de drie organisaties. Onder 
andere door een bijdrage VWS kan er nu een 

goede infrastructuur komen voor het maken 
en onderhouden van betrouwbare medisch 
inhoudelijke patiënteninformatie. Hierbij gaat 
het om openbare informatie die beschikbaar 
is voor iedereen die patiënten wil voorlichten 
over de zorg. Eind oktober 2016 moet de 
tweedelijns informatie beschikbaar zijn over 
de dertig aandoeningen, die voor het Jaar van 
de Transparantie geselecteerd zijn.

Legosteentjes
De uitspraak “Geen dubbel werk, we her-
gebruiken goede informatie en we plaatsen 
links naar andere sites” was in veel variaties 
die ochtend te horen. Ook in de presentaties 
over de sites Zorgkaart Nederland (NPCF) en 
KiesBeter (Zorginstituut). Loes Biersma en 
Rinie Lammers (beiden NPCF) vertellen over 
de ontwikkeling van vergelijkingshulpen om 
per aandoening goede keuzes te kunnen 
maken voor behandeling, behandelaars en 
ziekenhuizen. Fred Smeele (Nictiz - Nationaal 
ICT Instituut in de Zorg) beschrijft de pilots 

over het nut van informatieregistratie aan de 
bron. Per ziekenhuispatiënt kun je van zo’n 
negentig losse zorginformatie-legosteentjes 
een informatiehuis bouwen. Deze informa-
tiehuizen kun je gebruiken bij de overdracht, 
kwaliteitsregistratie en eventueel het elek-
tronisch patiëntendossier. “Op die manier 
verminder je de registratielast voor onder 
andere ziekenhuizen en artsen.”

Drie goede vragen
In het kader van Samen Beslissen staat 
Heleen Post stil bij het onderzoek naar het 
‘drie goede vragen’-project: vragen die een 
patiënt bij een arts altijd zou moeten stellen:
1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 
2.  Wat zijn de voor- en nadelen van die  

mogelijkheden? 
3. Wat betekent dat in mijn situatie? 
 
Als patiënten die vragen kunnen stellen, zijn 
ze vaker tevreden over het contact. Consul-
ten worden er niet of nauwelijks langer door, 
hoewel veel artsen dat wel vrezen. “Bijna alle 
patiënten geven aan samen met de arts te 
willen beslissen over diagnostiek en behan-
deling. Maar nu nog krijgt 63 procent van de 
patiënten niet meerdere opties aangeboden. 
Noch werd dit deel betrokken bij besluiten. 
We hebben dus nog een lange weg te gaan!”

Marjon Kallewaard (FMS) noemt het werk 
van de wetenschappelijke verenigingen die 

Projecten gericht op het 
beschikbaar maken van kwaliteits-
informatie voor patiënten (wat is 
goede zorg en waar vind je die?), 

zorgaanbieders (kwaliteits-
bewaking en -verbetering) en 
zorgverzekeraars (zorginkoop)

Betrokken partijen geven door 
focus en samenwerking een 

extra boost aan het beschikbaar 
stellen van begrijpelijke 

informatie voor de patiënt

Extra begrijpelijke 
en relevante informatie voor

 de patiënt over wat goede zorg 
is en waar je die vindt.

Verbetering kwaliteitsinformatie voor patiënten

Jaar van de

Transparantie

1 2 3
Jaar van de Transparantie:

Projecten komen  
op stoom

bezig zijn om voor elk van de dertig ‘Jaar
van de Transparantie’-aandoeningen een 
kwaliteitscyclus te doorlopen. In juni 2016 
moet dat klaar zijn. Een ander FMS-project 
is om driehonderd korte beschrijvingen te 
maken van de richtlijnen die in de richtlijnen-
database staan. “Voor een niet-professional 
is het abracadabra. Dus een korte toelichting 
voor hen waar zo’n richtlijn wel en niet over 
gaat, helpt. Dit zijn ongelooflijk drukke jaren 
voor ons specialisten, maar wel leuk.”

Onomkeerbare stappen
De bijeenkomst wordt afgesloten door Bas 
van den Dungen, directeur-generaal Cura-
tieve Zorg bij VWS. Volgens hem gaat het in 
dit jaar niet om de zucht naar meer transpa-

rantie, maar om het verhaal wat daaronder 
zit. “Het heeft te maken met hoe je patiën-
ten, zorgaanbieders en verzekeraars op een 
positieve manier met elkaar laat samenwer-
ken. Het gaat om een goed evenwicht in het 
complexe ecosysteem van de zorg. Misschien 
heb je daarvoor wolven nodig om de balans 
te herstellen. In elk geval zagen we veel 
initiatieven, maar er was weinig samenhang. 
Soms mocht het ook een tandje harder. 
Dat was de reden om met het Jaar van de 
Transparantie te beginnen. Onomkeerbare 
stappen maken en daar later ook echt de 
vruchten van gaan plukken. We zitten nu on-
geveer op de helft van dit jaar en er moet nog 
ongelooflijk hard gewerkt worden. Behalve 
snel zichtbare quick wins is het nog belang-

rijker een goede basis te vinden om verder te 
gaan. Als we elke keer een discussie hebben 
over welke indicatoren aangeleverd moeten 
worden en waarom, dan hebben we dat niet 
goed met elkaar georganiseerd. Daarom zijn 
zowel randvoorwaardelijke backoffice- als 
front office-aspecten van belang voor de 
duurzaamheid. Dus zowel informatieregis-
tratie aan de bron als de toename van het 
aantal keuzenhulpen. In elk geval hoop ik dat 
we met z’n allen ambassadeurs zullen blijven 
van dit soort transparantiezaken. Ook na  
dit jaar.”

“Patiënten kun je zien als 
prooi, maar als zij heel 
negatieve reviews geven 
dan worden ze voor de  
arts een ‘terror-oehoe’”

Het programma 'Jaar van de Transpa-
rantie' is een initiatief van minister Edith 
Schippers. Het 'Jaar' loopt van maart 2015 
tot en met maart 2016 en omvat een groot 
aantal activiteiten en projecten die zijn ge-
richt op het versneld beschikbaar komen 
van beter vindbare en betrouwbaardere 
patiënteninformatie.

Onder de noemer ‘Het Jaar van de Transparantie’ vallen 53 projecten in de 
zorg die gaan over informatievoorziening aan de burger. In oktober kreeg 
minister Schippers van Volksgezondheid een voortgangsbrief van het Zorg-
instituut met de tussentijdse resultaten per project. Eind november was 
er in Utrecht een uitwisselings bijeenkomst waarin tien projecten werden 
toegelicht. Een impressie.
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Tekst: Edith Bijl

“Het doel is niet alleen een goede richtlijn, 
maar vooral verbetering van de patiënten-
zorg in de praktijk.” Met die woorden opende 
minister Schippers in een videoboodschap de 
Guideline International Network-conferentie. 
Zij raakte daarmee meteen de kern van deze 
bijeenkomst: betrek je stakeholders - aanbie-
ders, patiënten en zorgverzekeraars - bij de 
ontwikkeling van richtlijnen. Zo creëer je het 
maatschappelijk draagvlak dat nodig is om 
de kwaliteit van zorg te bevorderen.  

Ervaringen uitwisselen
Vanuit die gedachte gingen de aanwezigen 
op deze vierdaagse conferentie aan de slag. 
In het G-I-N-netwerk zijn ruim honderd 
richtlijnorganisaties uit vijftig landen over de 
hele wereld verenigd. Omdat iedereen zijn 
eigen ervaringen en onderzoeksresultaten 
meebrengt zijn de G-I-N-conferenties bij 
uitstek de plek om ervaringen uit te wisselen 
en voortgang te boeken. Met een recordaan-
tal van zeshonderd deelnemers uit meer dan 
veertig landen viel er tijdens deze Nederland-
se editie dan ook veel van elkaar te leren. 
Het thema ‘engaging all stakeholders’ is 
actueel bij Nederlandse richtlijnmakers en 
is zeker ook het Zorginstituut op het lijf 

G-I-N-conferentie Amsterdam

Goede richtlijnen  
maak je sámen
Het thema van de 12e  
Guideline International  
Network (G-I-N)-conferen-
tie, dit jaar in de Amster-
damse Beurs van Berlage, 
was: ‘Engaging all stake-
holders. Guidelines from a 
societal perspective’. Een 
thema dat Nederland én het 
Zorginstituut op het lijf is 
geschreven.

geschreven. Immers, bij het maken van 
richtlijnen (kwaliteitsstandaarden) is de 
betrokkenheid van patiënten, aanbieders en 
verzekeraars - naast die van zorgprofessio-
nals - een centrale vereiste voor opname in 
het Register. 
In Nederland is het inmiddels een goede 
gewoonte om patiënten en verzekeraars al 
vroeg in dit proces te laten meedenken. Ook 
worden aanbieders en verzekeraars steeds 
vaker geraadpleegd over de praktische im-
plementatie van een richtlijn. In de presen-
taties en postersessies van het Zorg instituut 
was er veel aandacht voor de bijdragen aan 
richtlijnontwikkeling van andere stakehol-
ders dan de direct betrokken zorgprofes-
sionals.

Relaxte setting
Maar het was in de Beurs van Berlage zeker 
geen eenrichtingsverkeer: op onze beurt kun-
nen wij weer leren van ervaring en onderzoek 
van anderen in binnen- en buitenland.
Naast de plenaire sessies was er dan ook 
veel gelegenheid om in kleiner verband 
informatie uit te wisselen. Bijvoorbeeld in de 
stand van het Zorginstituut: de relaxte, open 
setting van de stand nodigde mensen uit met 

elkaar in contact te komen. Uiteraard kon 
men hier ook terecht voor informatie over 
het Zorginstituut, van een toelichting op de 
criteria die wij hebben voor het toetsingska-
der of een nadere uitleg over ons zorgstelsel, 
tot een demonstratie van de KiesBeter-app. 

Inspiratie
De vier dagen gaven veel stof tot nadenken 
en inspiratie over de optimalisering van 
de rol van verschillende stakeholders bij 
richtlijnontwikkeling, met als doel goede 
richtlijnen en goede implementatie daarvan 
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
En dat proces gaat na de conferentie gewoon 
door: het hele jaar door blijven nationale en 
internationale werkgroepen van richtlijnma-
kers hiermee bezig. De volgende conferentie 
is over een jaar in Philadelphia. 

De 12e editie van de G-I-N-conferentie vond dit  
jaar voor het eerst in Nederland plaats en werd 
georganiseerd door het Zorginstituut en een 
consortium van Nederlandse richtlijnmakers (NHG, 
IKNL, KIMS, KNGF, NCJ, NVAB, PROVA, TNO en 
Trimbos-instituut), onder leiding van het NHG.  
Het Zorginstituut was tevens hoofdsponsor.

Met vijf verschillende  
paginagrote advertenties in 
dag-, week- en vakbladen 
heeft Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) vanaf sep-
tember mensen uitgenodigd 
om op het discussieplatform 
zorgdialoog.nu in gesprek 
te gaan. Zij kunnen daar tot 
eind dit jaar meepraten over 
de rol die zorgverzekeraars 
in ons zorgstelsel spelen.

Tekst: Dik Binnendijk

Bij de start van de campagne ‘Zorg gaat (he-
laas) ook over geld’ wijst ZN erop dat tien jaar 
na de stelselwijziging in 2006 de zorgverzeke-
raars zo’n beetje alle zwarte pieten in de zorg 
toegespeeld hebben gekregen: winstbejag, 
controledrift, privacyschending en machtswel-
lust. Volgens Loek Caubo, hoofd Communica-
tie en Bestuursondersteuning bij ZN, kunnen 
zorgverzekeraars wel tegen een stootje, maar 
toch: wat zit daar achter? 
“Wij vinden het gebrek aan vertrouwen zorg-
wekkend. Dat kan het goed functioneren van 
het zorgstelsel belemmeren. De Britten zijn 
trots op hun National Health System, ondanks 
dat er veel bezwaren aan kleven. In Nederland 
hebben we een systeem waar je objectief over 
kunt zeggen dat het behoorlijk werkt, maar 
iedereen moppert erop. Dat mopperen is 
gericht op het stelsel, maar vooral ook op de 
rol van de zorgverzekeraars daarin.”

Nederlanders zijn toch mopperaars?
“Zeker. Maar het mopperen heeft ook te 
maken met dat mensen te weinig weten 
over hoe ons stelsel in elkaar zit en wat de 
verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars 

Campagne Zorgverzekeraars Nederland

Zorg gaat (helaas)  
ook over geld

“Zet je een ‘s’ achter zorgverzekeraar - dus zorgverzeke-
raars - dan hebben mensen minder vertrouwen in ons”

en politiek daarin is. Bekend is dat de meeste 
verzekerden behoorlijk tevreden zijn over 
hun eigen zorgverzekeraar; ze geven die vaak 
als rapportcijfer een zeven of meer. Maar zet 
je een ‘s’ achter zorgverzekeraar - dus zorg-
verzekeraars - dan hebben mensen minder 
vertrouwen in ons. Socioloog Paul Schnabel 
zei ooit over Nederland: ‘Met mij gaat het 
goed, maar met ons gaat het slecht’. Daar 
hebben wij dus ook last van.”  

Hoe ging de campagnedialoog tot nu toe? 
“Elke ZN-advertentie was gekoppeld aan een 
dilemma zoals ‘kiezen uit ontelbare zorg-
verzekeringen’ of ‘af en toe nee verkopen’. 
Input dus voor discussie. Tot half november 
hebben zich ruim 650 mensen aangemeld; 
twee derde is verzekerde en een derde is 
gelijk verdeeld over zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. Uit een tussenbalans kwa-
men drie grote discussieonderwerpen. Eén 

onderwerp is gekoppeld aan bureaucratie, 
administratieve lastendruk en het controle-
ren van nota’s. Het tweede onderwerp gaat 
over de helderheid en het verbeteren van het 
polisaanbod: hoe kun je handiger kiezen. En 
onder de derde categorie vallen suggesties 
die haaks staan op ons stelsel, zoals zorgver-
zekeraars opdoeken en daarvoor in de plaats 
één groot ziekenfonds. Of: homeopathie 
in het basispakket. Dit zijn signalen waar 
zorgverzekeraars niks mee kunnen; die moet 
je bij de politiek neerleggen. 

We sluiten deze fase nu bijna af en als ik zie 
hoe dat op twitter gaat, tel ik mijn zege-
ningen. Ik vind dat er inhoudelijk een goed 
constructief gesprek plaatsvindt. Daarmee is 
een goede basis gelegd waarop we in 2016 
verder kunnen gaan.” 
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Tekst: Els van Thiel 

Beeld: De Beeldredaktie | Christiaan Krouwels

“De meeste mensen denken dat ellende en ongeluk voor-
al hun buren treft. Bij artsen is dat niet anders. Dat is ove-
rigens een prima en gezond afweermechanisme. Maar bij 
artsen spelen nog andere zaken mee die het lastig maken 
om, als ze ziek zijn, in de patiëntenrol te stappen. Tijdens 
de medische opleiding is er vooral aandacht voor de  
patiënt en de pathologie en hoe die te behandelen. Daar-
door krijg je als geneeskundestudent de indruk dat er van 
een arts verwacht wordt dat hij voor alle problemen een 
oplossing heeft, al weten we natuurlijk wel dat veruit de 
meeste chronische aandoeningen niet te genezen zijn. 
Toch is bij veel artsen – ook bij mij – voornamelijk blijven 
hangen dat we in de eerste plaats de taak hebben om te 
helpen, om lijden te verlichten. Om in elk geval iets te 
dóén als arts. En uitgerekend dat is niet de bedoeling als 
je zelf ziek wordt. Zelfdokteren in plaats van externe hulp 
inschakelen komt nog vaak voor. En dat is niet ideaal. 
Want je kunt jezelf niet optimaal behandelen, dat is aan-
getoond, in elk geval niet zo goed als je de gemiddelde 
patiënt behandelt. Dat leer je niet tijdens de opleiding. 
Daar wordt nogal een zwaar accent gelegd op het goed 
functioneren, op het altijd alles moeten kunnen.”
 
Wegcijferen
“Na terugkeer op het werk na drie dagen thuis, zei een 
opleider eens tegen me: ‘We dachten dat je dood was, 
want je was er niet. Dokters worden niet ziek!’ Ik moest 
erom lachen. Maar dit soort opmerkingen hebben me 
er wel toe aangezet om hier verandering in te brengen. 

Het is cultureel erfgoed: artsen hadden vroeger een soort 
roeping, cijferden zich weg en waren er dag en nacht voor 
hun patiënten. En dan speelt er nog iets mee: wij zijn 
natuurlijk heel goed op de hoogte van alle complicaties 
en de verschillende uitkomstmogelijkheden van behan-
delingen. Hoewel we ook weten wat er kan gebeuren met 
iemand die zich niet laat behandelen, is het toch beang-
stigend om je over te geven aan de rol van patiënt.”

Rolmodel
“Je wilt graag een arts die een overtuigend en motiverend 
verhaal vertelt. Een rokende longarts – ze zijn er nog, ik 
ken er een paar – die het heeft over gezond leven is on-
geloofwaardig. Er moet congruentie zijn in wat een arts 
uitstraalt en doet en wat hij predikt. Als psychiater werk 
ik met mensen die vaak langdurig medicatie moeten ge-
bruiken waar ook bijwerkingen aan vastzitten. Dan krijg 
ik soms naar mijn hoofd geslingerd: ‘Lekker makkelijk hè, 
wij moeten het wel slikken.’ Dan vertel ik weleens tegen 
een patiënt dat ik met enige regelmaat ook langdurig 
medicatie moet gebruiken. En dat ik zijn ambivalentie 
snap: enerzijds wil je het op eigen kracht doen, ander-
zijds wil je zo gezond mogelijk blijven. Soms hoor ik dan 
van mijn patiënten dat ze dat helpt om de medicatie 
te accepteren, of helpt om een weloverwogen keuze te 
maken. Iemand die uitlegt hoe je het zou kunnen aan-
pakken en die het zelf voordoet, kan een aanmoedigende 
en instruerende werking hebben. Ik bedoel nu niet dat 
wij onze patiënten moeten belasten met ons eigen wel 
en wee. De patiënt staat voorop. Maar goed getimed 
en goed afgestemd heeft die functie van rolmodel een 
brede en ook wetenschappelijk beschreven meerwaarde. 

“Gezonde dokter  
kan patiënt beter  
motiveren”

Hans Rode is psychiater en projectleider van ABS-artsen, een steunpunt 
voor artsen met een verslavingsprobleem. Het is een initiatief van de 
KNMG. In zijn veelgelezen columns voor de KNMG pleit Rode ervoor dat 
artsen ook goed voor zichzelf zorgen. Artsen die zelf hun best doen om op-
timaal gezond te blijven, zijn beter in staat om hun patiënten te motiveren.
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“Je wilt graag een arts die  
een overtuigend en motiverend  

verhaal vertelt. Een rokende  
longarts die het heeft over gezond 

leven is ongeloofwaardig."
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Waarom werd de verpleeghuis-
arts in 2009 specialist ouderen-
geneeskunde?
“De oude term dekte de lading 
niet meer. We zetten onze 
expertise steeds vaker in voor 
ouderen die thuis wonen. Ik 
doe zelf wekelijks twee à drie 
consulten aan huis. Daarnaast 
adviseer ik huisartsen drie keer 
per week over patiënten die in 
een verzorgingshuis wonen. Het 
besef groeit ook dat ouderenge-
neeskunde echt een specialisme 
is. De zorgvragen die ouderen 
hebben, de manier waarop hun 
zorg is georganiseerd: het is heel 
anders dan bij andere volwas-
senen.”

Hoe ontwikkelt het beroep zich? 
“Er is een professionaliserings-
slag gaande. Onze beroepsver-
eniging groeit. Er komen meer 
richtlijnen en handreikingen. 
De opleiding is enkele jaren 
geleden uitgebreid van twee 
naar drie jaar. Met behulp van 
kaderopleidingen kun je je als 
specialist ouderengeneeskunde 
ook verder specialiseren: onder 
andere in werken in de eerste 
lijn. Daarnaast zijn er inmiddels 
vijf hoogleraren ouderengenees-
kunde die uit de langdurige zorg 

komen. Er is nog relatief weinig 
onderzoek naar ouderen en de 
aandoeningen en beperkingen 
waarmee zij te maken hebben. 
Toch staan we als beroepsgroep 
steeds steviger op de kaart. Niet 
raar gezien de vergrijzing en het 
feit dat mensen langer thuis 
blijven wonen.”

Wat doe je bij mensen thuis?
“Dat is enorm breed. Ik onder-
zoek bijvoorbeeld of bij ouderen 
sprake is van dementie, kijk  
wat er aan de hand is als mensen 
kampen met stemmings-
wisselingen en neem de medica-
tie door. Soms coördineer ik ook 
de zorg aan ouderen. Ik bezoek 
mensen meestal op verzoek van 
de huisarts. Die ontbreekt het 
vaak aan tijd en expertise om de 
situatie van ouderen helemaal in 
kaart te brengen. Wat is nu echt 

aan de hand met deze meneer of 
mevrouw? Ik vind het leuk  
om deze puzzel op te lossen.” 

Puzzel?
“Ik werd een keer geconsulteerd 
over een mevrouw die vaak be-
nauwd en koortsig was. Dat zou 
komen door urineweginfecties. 
In haar dossier las ik dat deze 
mevrouw twee jaar geleden een 
beroerte had gehad. Sindsdien 
verslikte ze zich regelmatig. Dat 
kan ertoe leiden dat speeksel en 
voedsel in de longen terecht-
komen, met benauwdheid en 
koorts tot gevolg. Ik heb toen 
geadviseerd om verdikkings-
middel in haar drinken te doen. 
Ze verslikt zich nu minder vaak 
en heeft minder gezondheids-
klachten. Bij ouderen is iedere 
casus uniek. Dat is het mooie 
aan dit vak.”

Delen studenten geneeskunde 
jouw enthousiasme?
“Vaak beginnen ze met een 
lang gezicht aan hun verplichte 
co-schap ouderengeneeskunde. 
Maar dit gevoel slaat snel om 
als blijkt dat het veel leuker en 
dynamischer is dan ze dachten.” 
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… Specialist ouderen-
geneeskunde

Welke beroepen en opleidingen hebben we straks nodig in de  
gezondheidszorg? Daarover adviseert het Zorginstituut de minister 
van VWS. Reden voor ZorgMagazine om (innovatieve) beroepen  
en opleidingen te belichten. Deze keer: de specialist ouderen-
geneeskunde. Guendolen Lantinga van de Zwolse zorgorganisatie 
IJsselheem over een beroep in opkomst.

“De zorgvragen  
die ouderen hebben 
is heel anders  
dan bij andere 
volwassenen”

D
E 

AN
D

ER
E 

BL
IK

Artsen die zelf aan gezondheidspreventie doen, kunnen 
hun patiënten beter motiveren om ook een gezonde 
leefstijl aan te houden. Ook artsen kunnen iets onder de 
leden krijgen, daar gaat het niet om. De essentie is dat 
artsen die zelf een gezond en zinvol leven leiden (met alle 
afwijkingen die daar ook bij horen) en die een gezonde 
en gebalanceerde levensstijl uitdragen, een aantoonbaar 
goede uitwerking hebben op de therapietrouw en de 
behandelresultaten bij de patiënt.”

Anders behandeld
“Mijn belangstelling voor dit onderwerp is ontstaan 
doordat ikzelf jammer genoeg ervaring heb met  
chronische lichamelijke aandoeningen die bij tijd en  
wijle onderzoek en behandeling vragen. Zo kwam ik 
erachter hoe het is om patiënt te zijn. Op zich een ver-
velende ervaring, want ik merkte dat je aan de andere 
kant van de tafel weinig controle hebt over wat er gaat 
gebeuren en dat je voor een deel afhankelijk wordt. 
Er viel me nog iets anders op: als arts krijg je vaak te  
maken met een ander behandelbeleid dan de gemiddelde 
patiënt. Er werd bijvoorbeeld aan me gevraagd: wat 
zullen we doen? Dat laat ik graag aan u als behandelaar 
over, antwoordde ik dan. Vaak moest ik nog duidelijker 
zijn: ik vind het prettig als ik in hetzelfde protocol kom als 
uw andere patiënten en volgens dezelfde richtlijnen be-
handeld word. Toch werd daar nog met enige regelmaat 
van afgeweken: ‘Nou ja, u weet wel hoe dat werkt…’ ‘Dat 
doen we dan maar niet bij u…’ ‘En die receptjes kunt u 
zelf wel voorschrijven…’ Die verschuiving in rolverdeling 
leidt niet alleen tot een suboptimale behandeling – daar 
is onderzoek naar gedaan – maar zorgt vroeg of laat  
ook voor verwarring, ontkenning, uitstel of afstel.” 

Gezond klimaat
“Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen, mag je 
er redelijkerwijs van uitgaan dat er een nuchtere en 
uitgeruste dokter aan je bed verschijnt die niet lijdt aan 

een onbehandelde kwaal die zijn of haar functioneren 
belemmert. Als ziekenhuis wil je dat medewerkers fit 
genoeg zijn om waar te nemen als er onverwacht een 
collega uitvalt. Ik hoop van harte dat faciliterende gremia 
in de gezondheidszorg en uitvoerders van zorg in brede 
en organisatorische zin beseffen dat ze een belangrijke 
rol hebben in het creëren van een gezond klimaat onder 
hun medewerkers. 
Als het over verslaving in het bijzonder gaat, is dat geble-
ken in de Verenigde Staten. Uitgaande van Amerikaanse 
en Canadese cijfers, komen verslavingsproblemen voor 
bij ongeveer 10 procent van de dokters in Nederland. Een 
percentage dat vergelijkbaar is met andere Nederlanders. 
Als je een goede behandeling opzet voor mensen met 
deze stoornis, dan hoeven ze niet uit te vallen op langere 
termijn of hoeven ze niet te worden afgekeurd. Voor 
85 procent kunnen ze behouden blijven voor de gezond-
heidszorg. Daarop is ook het ABS-artsenprogramma  
van de KNMG gestoeld dat hulp biedt aan artsen met 
verslavingsproblemen. Niet alleen de beroepsgroep zelf, 
maar alle organisaties die zich actief bezighouden met  
de zorgketen zouden daar een steentje aan kunnen bij-
dragen – ook in het belang van de patiënt.

In mijn toekomstige ziekenhuis – als ik die ambities ooit 
nog eens ga uitvoeren – zal ik de aandacht voor een 
gezonde levensstijl en een goede balans tussen werk en 
privé bewust aanmoedigen. Of dat gaat gebeuren? Ik heb 
mijn glazen bol nog niet gevonden…”
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“Als (zieke) arts krijg je 
vaak te maken met een 
ander behandelbeleid dan 
de gemiddelde patiënt.  
Er werd bijvoorbeeld aan 
me gevraagd: wat zullen 
we doen?”
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Verhitt e gezichten, stralende ogen, een zaal 
vol energie: de deelnemers aan ‘Change Day 
2015’ hadden het zichtbaar naar hun zin. 
“Zelden zo’n leuke, leerzame en inspirerende 
dag gehad”, klonk het na afl oop in de lift . 
“Ik heb superveel zin om alles morgen in 
praktijk te brengen!” En: “Fantastisch om al 
die enthousiaste collega’s te ontmoeten.”

Change Day: Do It Yourself(ie)

Wat ga jij 
veranderen
in de zorg?

Tekst: Jacqueline Schadee

Beeld: Ron Zwagemaker

In navolging van Engeland, Australië en Zwe-
den organiseert het Zorginstituut sinds vorig 
jaar ook in Nederland een ‘Change Day’. Een 
dag waarop zorgverleners elkaar vertellen 
hoe zij een bijdrage willen leveren aan betere 
zorg. Dit jaar vond de bijeenkomst half 
november in Amsterdam plaats. Er kwamen 
zo’n honderd mensen op af.

“Change Day is een manier om invulling te 
geven aan onze wett elijke taak om de kwa-
liteit in de zorg te bevorderen”, vertelt Ingie 
Rombouts van het Zorginstituut in de foyer 
van de zaal. “Het gaat erom kleine verbeter-
acties te ondersteunen die bedacht zijn op 
de werkvloer. Die hebben vaak meer eff ect 
dan ingrepen van bovenaf. Het Zorginstituut 
heeft  daarbij een faciliterende rol. We onder-
houden de website, organiseren workshops 
en dus ook dit congres. Waar we het eerste 
jaar vooral verbeterideeën verzamelden, 
gaan we nu onderzoeken hoe we zorg-
verleners kunnen helpen bij het realiseren 
van hun verander-initiatieven.” 

Even verderop presenteert een verpleeg-
kundige haar ‘change’ aan het publiek: “Ik 
ga nieuwe collega’s vaker een compliment 
geven, zodat zij zich eerder op hun gemak 
voelen.” Het idee wordt begroet met ap-
plaus. “Heeft  deze kleine actie meer eff ect 
dan een beleidsmaatregel?”, vraagt presen-
tator Patrick Davidson aan de zaal. “Jaah!”, 
klinkt het eensgezind. “Verspreid je change! 
Laat hem besmett elijk werken!”, moedigt 
Davidson de deelnemers aan. En: citerend 
uit een eerdere presentatie: “Alone we are a 
raindrop, together we can be an ocean.”

ZorgMagazine vroeg negen deelnemers naar 
hun ‘change’:

1. Annabeth van Stroe, verpleeg-
kundige Zaans Medisch Centrum:
“Ik wil patiënten bij hun naam - in plaats 
van bij de ziekte - noemen als we het over ze 
hebben. Dus niet ‘de diabeet op kamer 18’, 
maar ‘mevrouw of meneer Die-en-die’. Dat 
zegt veel over de manier waarop je naar een 
patiënt kijkt.” 

2. Peter Lokkerbol, teammanager 
HVO Querido:
“Kunstuitingen van psychiatrische patiënten 
worden vaak ‘aandoenlijk’ gevonden. Wij 
willen dat er objectief naar hun kwaliteiten 
wordt gekeken. Met collega Eric Hond orga-
niseer ik daarom het congres ‘De kunst van 
het meedoen’ en een muzikale voorstelling 
met cliënten en zorgverleners.”

3. Marieke van Dort, beleids-mede-
werker Medisch Spectrum Twente:
“We maken een jaarboek, waarvoor al onze 
veertig teams op de foto gaan. Iedereen 
moet daarbij vertellen waarin zijn of haar 
team uitblinkt. Om verandering te stimuleren 
hebben we alle teams ook gevraagd wat ze, 
na de verhuizing naar de nieuwbouw in 2016, 
anders willen gaan doen.”

4. Bernadette Kamp, sales-
medewerker zorgkosten Medisch 
Spectrum Twente:
“We organiseren speeddates tussen 
personeelsleden en leden van de raad van 
bestuur, de medische staf en de verpleeg-
kundige adviesraad. In deze gesprekjes, die 

tien minuten duren, mogen de bestuurders 
maar één vraag stellen: ‘Hoe kunnen we je 
helpen?’. En weet je wat? Ze zijn blíj dat ze 
dat kunnen vragen!”

5. Sinan Belhawi, algemeen 
directeur Zesty:
“De zorg toegankelijker maken, dat is mijn 
missie. Al tijdens mijn studie geneeskunde 
heb ik ‘Zesty Nederland’ opgericht, een 
systeem waarmee patiënten online afspra-
ken kunnen maken met de tandarts, huisarts 
of fysiotherapeut. Binnen een minuut kun je 
daarmee klaar zijn. Zesty is enorm gegroeid 
en gaat nu ook naar Italië en Zweden.”
Zie www.zestyzorg.nl

6. Irene Leinweber-Zuidam, beleids-
medewerker MCH Bronovo, Den Haag:
“We willen teams en individuele zorgverle-
ners stimuleren om op hun eigen wijze bij te 
dragen aan betere zorg. We ondersteunen ze 
door wedstrijden voor het beste verbeteridee 
te organiseren en met onze eigen ‘Change 
Day’ binnen het Bronovo.”

7. Henning Wenker, projectleider 
Innovatieplaats Cure, VWS:
“Via onze website verzamelen we voorstellen 
voor zorginnovaties die dreigen vast te lopen 
door de vele regels. We heff en dan voor de 
geselecteerde experimenten tijdelijk een 
aantal regels op, om te zien of dat helpt en zo 
de kwaliteit van de zorg verbetert.Mopperen 
over de werk- en regeldruk helpt niet, iets 
doen werkt beter.” Zie www.aanpakregeldruk.nl

8. Marjolein Rooswinkel, revalidatie-
verpleegkundige Leijpark, Tilburg:
“Ik wil mijn collega’s vaker vragen om 
zichzelf eraan te herinneren waarom ze dit 
werk hebben gekozen. Meestal is dat omdat 
we voor patiënten wilden zorgen. Als je daar 
elke ochtend even bij stilstaat, ga je met een 
glimlach naar je werk.”

9. Esther Verhoeven, revalidatie-
verpleegkundige Leijpark, Tilburg:
“Ik hoop dat ik mijn teamgenoten kan uit-
dagen om in kansen te denken in plaats van 
in problemen. Grote veranderingen komen 
als je klein begint. Je kunt mopperen over 
misstanden, maar beter is het om dát waar je 
invloed op hebt, te verbeteren!”

Zie changedaynederland.nl
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Achter de schermen is de GGZ hard bezig een kwaliteits-
slag te maken. De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden 
werd onlangs opgenomen op de Meerjarenagenda van het 
Zorginstituut. Dat betekent dat zowel het Netwerk GGZ als 
het Zorginstituut zich eraan committeert. Wat maakt het 
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ zo bijzonder? En wat 
kunnen andere beroepsgroepen ervan leren? 

Zo kan  
het ook!

gevonden om aan te schuiven. “Wij dienen 
niet het belang van een enkele partij, maar 
proberen iedereen in de sector tegemoet te 
komen”, legt hij uit. “Ons doel is duidelijk: 
met hetzelfde geld kwalitatief goede zorg 
leveren. Daarin zijn zorgverzekeraars ook 
geïnteresseerd. Ons overleg is constructief. 
We proberen inzichtelijk te maken wat de 
GGZ doet, wat de zorg oplevert, wat de beste 
behandelingen zijn en hoe lang die duren. 
Daardoor weten verzekeraars wat zij kun-
nen verwachten, hoe zij goede zorg kunnen 
inkopen. De GGZ wordt zo een inkoopbaar 
product.”

Maar ieder mens is toch anders? Een som-
bere bui die bij de één een maand duurt, 
kan bij een ander wel jaren in beslag nemen. 
Baan: “Ja, en daarom laten we de standaar-
den ook door patiënten, hun naasten en de 
zorgverleners opstellen. Zij geven samen aan 
welke zorg er voor deze patiënten mogelijk is 
en hoe lang die gemiddeld duurt.”
De nieuwe kwaliteitsstandaarden moeten 
eind 2017 klaar zijn. Mocht het proces alsnog 
spaak lopen, dan kan het Zorginstituut zijn 
‘doorzettingsmacht’ aanwenden om een 
doorbraak te forceren. Maar geen van de par-
tijen verwacht dat zo’n ingreep nodig zal zijn.  

Tekst: Jacqueline Schadee

Beeld: De Beeldredaktie | Christiaan Krouwels

”Het GGZ-netwerk is een prachtig voorbeeld 
van de manier waarop we in Nederland het 
overleg in de gezondheidszorg graag georga-
niseerd zien”, vertelt adviseur Vera Jans-
weijer van het Zorginstituut. “Alle relevante 
partijen zijn betrokken bij het opstellen van 
nieuwe kwaliteitsstandaarden: patiënten, 
zorgverleners en zorgverzekeraars. Het is 
echt niet altijd makkelijk om al die partijen, 
met soms uiteenlopende belangen, rond de 
tafel te krijgen. En wat ik zelf ook heel mooi 
vind, is dat de patiënten de kern van het Net-
werk vormen. Zij zijn overal bij betrokken.”

Ambitieus kwaliteitsprogramma
Het Netwerk werd opgericht nadat er in het 
Bestuurlijk Akkoord van 2012 was afge-
sproken dat de GGZ zich zou inzetten voor 
kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare 
kosten. De sector heeft toen ingezet op een 
ambitieus kwaliteitsprogramma, dat eind 
2013 leidde tot de oprichting van het Netwerk 
Kwaliteitsontwikkeling GGZ, waarin de bran-
cheverenigingen van psychologen, psychia-
ters en patiënten (en hun naasten) vertegen-
woordigd waren. Het bestuur wordt gevormd 
door de drie oprichtende partijen. Daarnaast 

heeft het Netwerk een agendaraad, waaraan 
ook de zorgverzekeraars deelnemen. 

Niet lang na de oprichting heeft het Netwerk 
aan ‘het veld’ gevraagd voor welke stoornis-
sen er zorgstandaarden ontwikkeld moesten 
worden. Een groot aantal voorstellen is ge-
honoreerd en daar heeft het Netwerk er nog 
enkele aan toegevoegd. Plaatsvervangend 
programmaleider Sebastiaan Baan: “Voor 
veel onderwerpen, zoals persoonlijkheids-

stoornissen, bestonden bijvoorbeeld wel 
standaarden, maar die waren niet allemaal 
goed vastgelegd. Of ze gingen alleen over de 
behandeling, terwijl in een zorgstandaard de 
hele keten van zorg vanuit de patiënt bezien 
wordt beschreven, inclusief de wijze waarop 
die georganiseerd wordt.”
De komende twee jaar ontwikkelt het Net-
werk Kwaliteitsontwikkeling GGZ nieuwe 
zorgstandaarden voor de behandeling van 
zeker 80 procent van de meest voorkomende 

“Ons doel is duidelijk: met 
hetzelfde geld kwalitatief 
goede zorg leveren”

“De patiënten vormen de 
kern van het Netwerk. Zij 
zijn overal bij betrokken”

Wat is...
... een kwaliteitsstandaard?
Een kwaliteitsstandaard beschrijft 
wat goede zorg is bij een bepaald 
zorgonderwerp of aandoening. Het 
uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van de kwaliteitsstandaard is de 
zorgvraag van patiënten. Een kwali-
teitsstandaard kan in verschillende 
vormen voorkomen. 

.. de Meerjarenagenda?
Met de Meerjarenagenda (MJA)  
stimuleert en helpt het Zorg-
instituut zorgpartijen om 
kwaliteits standaarden te realiseren. 
De agenda geeft de prioriteiten aan 
van het Zorginstituut en van par-
tijen in de zorg voor de komende 
jaren. Met de opname in de MJA 
geven wij aan dat wij de ontwik-
keling van de GGZ-richtlijnen van 
groot belang vinden. Tegelijkertijd 
committeren de betrokken partijen  
zich aan het opleveren van de 
nieuwe standaarden, eind 2017. 
Andere onderwerpen op de Meer-
jarenagenda zijn bijvoorbeeld de 
spoedzorg en de ouderenzorg. 

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ:

Sebastiaan Baan en Vera Jansweijer hebben regelmatig overleg over de procedure.

psychiatrische aandoeningen. “We schijnen 
het goed te doen”, zegt Sebastiaan Baan be-
scheiden. Vanuit het hoofdkantoor in Utrecht 
coördineert hij, samen met de andere mede-
werkers, de ontwikkeling van de kwaliteits-
standaarden. Regelmatig heeft hij overleg 
met Vera Jansweijer, die meedenkt over de 
procedure en aangeeft wat het Zorginstituut 
belangrijk vindt. 

Patiëntgericht
In 2014 maakte Jansweijer kennis met het 
Netwerk toen ze voor het Kwaliteitsinstituut, 
onderdeel van het Zorginstituut, door het 
hele land organisaties bezocht die zich be-
zighouden met kwaliteitsstandaarden. “Tot 
mijn vreugde zag ik dat de GGZ-sector al heel 
enthousiast begonnen was met het ontwik-
kelen van kwaliteitsstandaarden, waarbij ze 
de criteria van het Zorginstituut alvast in het 
achterhoofd hielden: de standaarden zijn 
patiëntgericht, worden ontwikkeld door pa-
tiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
samen, beschrijven de inhoud en de organi-
satie van de zorg én zijn meetbaar. Dat zijn 
voorwaarden om de kwaliteitsstandaarden 
later in ons Register op te kunnen nemen.”
Jansweijer is erg te spreken over de manier 
van werken. “Hierdoor vinden discussies over 
kwaliteitsstandaarden al tijdens de ontwik-
keling ervan plaats, niet achteraf. Dat maakt 
het makkelijker ze in praktijk te brengen”, 
zegt ze. Baan beaamt dat. “Met het oog op de 
soepele invoering van de nieuwe standaarden 
hebben we ook nog een implementatieraad, 
die straks een extra ‘haalbaarheidstoets’ op 
de standaarden gaat loslaten.” 

GGZ als inkoopbaar product
Rest de vraag hoe Sebastiaan Baan en de 
zijnen de zorgverzekeraars bereid hebben 
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Tekst: Jos Leijen

In februari 2013 publiceerde Zorgverzeke-
raars Nederland (ZN) het rapport Kwaliteits-
visie Spoedeisende Zorg. De zorgverzekeraars 
opperden kwaliteitscriteria voor zes soorten 
spoedeisende zorg. ZN koppelde daar 
voornemens aan om voorwaarden te stellen 
aan ziekenhuizen waar spoedzorg wordt 
ingekocht, zoals volume. De Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de 
Federatie Medisch Specialisten (FMS) hadden 
echter grote bezwaren tegen de plannen.

Patstelling doorbreken
Het Zorginstituut kreeg bij zijn oprichting be-
gin 2014 een zogeheten doorzettingsmacht 
mee. Als partijen er niet zelfstandig in slagen 
om gezamenlijk (tripartiet) tot overeenstem-
ming te komen over verbetering van de 
kwaliteit van de zorg, kan het Zorginstituut 
de regie overnemen. Om de patstelling te 
doorbreken en het proces naar betere kwali-
teit van spoedzorg weer op gang te brengen, 
besloot men van deze wettelijke bevoegd-
heid gebruik te maken.
Voor dit doel werd een expertgroep samen-
gesteld onder voorzitterschap van prof. dr. 
Jan Kremer, die lid is van de Adviescommissie 
Kwaliteit van het Zorginstituut. “We hebben 

zowel voor de specifieke aandoeningen als 
voor de generieke spoedzorg experts ge-
zocht”, vertelt Kremer. “Deskundigen op hun 
eigen terrein die op persoonlijke titel in de 
expertgroep zitting namen. We hebben goed 
gekeken of er geen mogelijke belangenver-
strengeling was en of ze onafhankelijk en 
vanuit de inhoud konden oordelen.”
De expertgroep boog zich over de criteria 
voor rAAA (breuk van de buikslagader), AMI 

(acuut hartinfarct), CVA (herseninfarct), 
multitrauma, heupfractuur en geboorte-
zorg. De experts kregen de opdracht mee te 
bepalen in hoeverre de indicatoren die door 
de partijen zijn aangedragen, een adequaat 
beeld geven van de kwaliteit van de acute 
zorg. Daarnaast werd hun gevraagd om te 
beoordelen in hoeverre volumenormen een 

Doorzettingsmacht leidt tot aangepaste indicatorensets acute zorg

Ontdekkingsreis 
naar steeds betere 
spoedzorg
Omdat zorgpartijen het niet eens konden worden over de 
kwaliteitsindicatoren voor zes acute aandoeningen, zette 
het Zorginstituut zijn ‘doorzettingsmacht’ in. Een Tijdelijke 
Expertcommissie Spoedzorg hakte knopen door. Voorzitter 
prof. dr. Jan Kremer kijkt tevreden terug op het traject. “Het 
proces naar betere zorg gaat altijd door. Maar we hebben 
hiermee een goede stap gezet.”

rol zouden moeten spelen bij de beoordeling 
van de kwaliteit.

Constructieve reactie
In juni 2015 legde de expertgroep zijn 
concept-indicatorensets voor aan de zorg-
partijen. “Daar waren we niet toe verplicht”, 
aldus Kremer. “Maar het uitgangspunt is 
altijd geweest om zoveel mogelijk consensus 
te bereiken. De partijen reageerden con-
structief op de indicatorensets. Wij hebben 
de opmerkingen vervolgens verwerkt en de 
indicatorensets aangepast. Bij CVA was de 
kritiek bijvoorbeeld dat er te veel indicatoren 
waren. Daar hebben we in geschrapt.”

Bij de consultatie bleek ook dat de beroeps-
groepen bij heupfracturen en cardiologische 
zorg zelf al ver gevorderd waren met het 
vaststellen van eigen indicatorensets. “We 
hebben geprobeerd om dat bij elkaar te bren-
gen”, zegt Marjolein de Booys, projectleider 
Spoedzorg van het Zorginstituut. “Dat is niet 
helemaal gelukt, omdat de betreffende indi-
catorensets nog in de ontwikkelfase verkeren. 
Afgesproken is daarom dat de expertgroep nu 
de indicatoren vaststelt voor heupfractuur en 
acuut hartinfarct, maar dat we in 2016 gaan 
kijken of we die kunnen harmoniseren met de 
indicatorensets van de beroepsgroep die nu 
nog in ontwikkeling zijn.”
Op 10 november 2015 zette de expertgroep 
het rapport Spoed moet goed: indicatoren en nor-
men voor zes spoedzorg-indicaties online op de 
website van het Zorginstituut. In het rapport 
staan 26 indicatoren waarover de zorgpar-
tijen het eerder eens waren, aangevuld met 
22 nieuwe indicatoren. Voor alle indicaties 
zijn onder meer indicatoren opgenomen 
die betrekking hebben op de uitkomst van 

“Door de regie even over  
te nemen en knopen door 
te hakken, konden we 
het proces weer op gang 
trekken”

de behandeling, zoals overlijden na dertig 
dagen, of functionele uitkomstmaten, zoals 
bij heupfractuur en bij het CVA de mate van 
herstel van functies.

CT-scan
“De expertgroep heeft ook gekeken naar de 
aanwezigheid van bepaalde voorzieningen”, 
zegt De Booys. “Bijvoorbeeld of er 24/7 
faciliteiten beschikbaar zijn om een CT-scan 

te maken. In sommige ziekenhuizen is deze 
apparatuur ’s nachts en in het weekend niet 
operationeel. Dat heeft nadelige gevolgen 
voor een tijdige diagnose en de inzet van 
een snelle behandeling. Daarnaast heeft de 
expertgroep meegewogen of er dag en nacht 
snel een operatieteam aanwezig kan zijn en 
of er een operatiekamer en een intensive care 
beschikbaar zijn. Als het gaat om leven en 
dood, mag er geen tijd verloren gaan doordat 

AANDOENING: AMI (ACUUT HARTINFARCT)

AANDOENING: HEUPFRACTUUR

AANDOENING: GEBOORTEZORG

-  Zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt over samenwerking met ketenpartners?  
Zo ja, worden deze jaarlijks geëvalueerd?

-  Is er een behandelteam heupfractuur, met voor trauma gecertificeerd chirurg of ortho peed  
en geriater, beschikbaar?

-  Is er voor heupfractuur-patiënten een multidisciplinair zorgpad/behandelplan?

-  Wat is de uitkomstindicator (AOI-5: Adverse Outcome Indicator) van de geboortezorgketen  
(deze meet de uitkomst van de 1e en 2e lijn gezamenlijk)?

-  Wat is het percentage (geplande en ongeplande) keizersneden bij eerstgeborenen van > 37.0 
weken, eenling en in hoofdligging?

AANDOENING: CVA (BEROERTE/HERSENINFARCT)

AANDOENING: MULTI-TRAUMA

-  Is er 24/7 een operatiekamer conform de NVT-criteria voor level 1-ziekenhuizen direct  
beschikbaar?

-  Is er 24/7 een bed op de IC conform de NVT-criteria voor level 1-ziekenhuizen direct  
beschikbaar?

-  Is er 24/7 een CT incl. CTA direct inzetbaar? Worden de beelden direct door een hiervoor be-
kwaam medisch specialist beoordeeld en in medisch dossier vastgelegd?

-  Zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken met Regionaal Ambulance Voorziening over snelle 
verwijzing?

AANDOENING: RAAA (GEBARSTEN BUIKSLAGADER)

-   Is er 24/7 de mogelijkheid voor het direct uitvoeren van een acute Endovasculair Aneurysma 
Repair (EVAR) procedure?

-  Is er 24/7 een CT incl. CTA direct inzetbaar? Worden de beelden direct door een hiervoor be-
kwaam medisch specialist beoordeeld en in medisch dossier vastgelegd?

de benodigde mensen en middelen er niet 
zijn. Dan kun je beter naar een ziekenhuis ge-
bracht worden dat wat verder weg ligt, maar 
waar alles klaar staat als je aankomt.”
De expertgroep neemt ook de keten van de 
spoedzorg in beschouwing. Bijvoorbeeld het 
maken van afspraken met ketenpartners in 
de regio en de tijd die verstrijkt tussen het 
moment dat een patiënt aankomt bij de 
spoedeisende hulp en het moment dat de 
chirurg aan de operatie begint. 

Volumenormen
Een van de breekpunten een jaar geleden 
waren de volumenormen die Zorgverzeke-
raars Nederland voorstelde. De expertgroep 
heeft zich hier ook over gebogen. “Niet vanuit 
geloof, maar vanuit de inhoud en de kwaliteit 
van de zorg”, zegt Kremer. “Bij vier van de zes 
indicaties hoeven de normen wat ons betreft 
niet scherper. Bij multitrauma scharen we ons 
achter het voornemen van de beroepsgroep 
om de norm per 2018 te verdubbelen naar 
240 patiënten per traumacentrum. Tegelijker-
tijd is er een indicator toegevoegd die inzicht 
geeft in hoeverre ernstige traumaslachtoffers 
direct naar een traumacentrum worden ver-
voerd. De afspraak is alle ernstige trauma-
patiënten. De expertgroep heeft een norm 
gesteld van 90 procent.”

“Voor een gebarsten aneurysma in de buik-
slagader stellen we een norm voor van veer-
tig operaties per jaar. De norm voor geplande 
niet-gebarsten aneurysmaoperaties staat op 
twintig. Maar bij een gebarsten buikslagader 
gaat het om een complexe en specialisti-
sche operatie, terwijl de patiënt vaak in zeer 
slechte conditie verkeert. Er is veel bewijs 
dat een ervaren team de overlevingskansen 
voor de patiënt vergroot. Dit besluit gaat bij 
sommige organisaties pijn doen, maar vanuit 
de kwaliteit van zorg geredeneerd is dat het 
beste voor de patiënt.”

Knopen doorhakken
Kremer kijkt met voldoening terug op het 
traject. “Je kunt je afvragen waarom het 
nodig is dat de overheid zich ermee bemoeit. 
Kwaliteit is de corebusiness van de professio-
nals in de zorg. Maar door de regie even over 
te nemen en knopen door te hakken, konden 
we het proces weer op gang trekken. We zijn 
bezig met een ontdekkingsreis naar steeds 
betere zorg. We zijn er nog lang niet, maar we 
hebben wel een stap gezet. De doorzettings-
macht heeft hieraan bijgedragen.”

Voorbeelden van de toegevoegde indicatoren per indicatie

Zie voor het volledige rapport: www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/kwaliteit+spoedzorg.
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omvang is van de wensgeneeskunde, maar 
we vermoeden dat deze toeneemt. Grotere 
patiëntgerichtheid kan de wensgeneeskunde 
nog meer in de hand werken; als zorgverle-
ner wil je tenslotte je patiënten ter wille zijn. 
Maar er spelen ook andere maatschappelijke 
factoren mee. Zo is er een toenemende druk 
vanuit de samenleving op (een maakbaar) 
uiterlijk en prestaties. Wil je aan die idealen 
voldoen, dan kom je terecht bij de wens-
geneeskunde.”

Nee, toch niet, vindt het Centrum voor Ethiek 
en Gezondheid (CEG), want een toename  
van dit soort medische ingrepen heeft 
ook invloed op de reguliere geneeskunde. 
De vraag is of we dat wel moeten willen. 
Onlangs stelde het CEG het Signalement 
Wensgeneeskunde op, waarin het zijn zorgen 
uitte over de omvang van deze zogenoemde 
wensgeneeskunde. Met het signalement wil 
het CEG zorgverleners aanzetten tot debat, 
zowel in eigen kring als breder in de maat-
schappij. Uiteindelijk moet dat leiden tot 
beroepsrichtlijnen die de zorgverlener helpen 
bij beslissingen rond medische handelingen 
die zonder directe medische noodzaak  
worden verricht. 

Aan ambities ontbreekt het niet. Maar waar 
zijn de zorgen van het CEG precies op geba-
seerd? En wat kan de beroepsgroep doen  
om de wensgeneeskunde in goede banen  
te leiden? We vroegen het Dick Willems, 
hoogleraar Medische ethiek aan het AMC  
en medeauteur van het signalement. 

Welke morele bezwaren of gevaren ziet het 
CEG in de wensgeneeskunde?
Willems: “Om te beginnen is er bij wens-
geneeskunde sprake van ingrijpen in een 
gezond lichaam en/of gezonde geest. Dit 
gaat principieel in tegen de eed die alle 
artsen hebben afgelegd. Daarnaast bestaat 
het vermoeden dat de wensgeneeskunde de 
reguliere geneeskunde verdringt. Een speci-
alist die regelmatig ooglidcorrecties uitvoert 
heeft nu eenmaal minder tijd, gelegenheid 
en instrumenten beschikbaar voor ingrepen 
die wel medisch noodzakelijk zijn. En als een 
cosmetische ingreep mislukt, zal een patiënt 
bij de reguliere zorg aankloppen voor een 
hersteloperatie. Dat zagen we onlangs bij-
voorbeeld bij de lekkende borstimplantaten. 
Op dit moment weten we niet exact wat de 

Signalement Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

Hoe wenselijk is  
wensgeneeskunde?
Weg met die fronsrimpel, 
die hangende oogleden en 
die onschuldige maar lelijke 
moedervlek. En welkom: 
pretecho’s en partypillen. 
Medisch gezien is het  
allemaal mogelijk. Omdat 
sinds 2006 de cosmetische 
ingrepen niet meer worden 
vergoed, betalen we als 
maatschappij niet mee aan 
dit soort wensen en onder-
vinden we er ook geen last 
van. Goed geregeld, toch? 
 

Tekst: Edith Bijl 

Beeld: Archief CEG, Corbis

Maar wat als iemand psychisch lijdt onder 
zijn uiterlijk of mindere prestaties?  
“Ook dan kun je je afvragen welke vormen 
van lijden bij de dokters thuis horen. Voor 
iedereen zal duidelijk zijn dat het voorschrij-
ven van pillen waarmee je de hele nacht kunt 
doorfeesten, niét vanuit medische noodzaak 
gedreven is. Maar hoe zit dat met pilletjes 
om examenstress tegen te gaan, of om de 
concentratie te verhogen, zoals Ritalin? Daar 
zijn de meningen al minder eensgezind, 
zeker als examenvrees ook als lijden wordt 
beschouwd. Er is een groot grijs gebied, 
zonder duidelijke grenzen. Wij vinden dat die 
er wel moeten komen, zodat duidelijk wordt 
wat wel en wat niet tot de wensgeneeskunde 
behoort. Ik kan wel vinden dat cosmetische 
chirurgie en middelen die het prestatiever-
mogen vergroten, zoals die examenpillen, 
niet tot het domein van de dokter horen. 
Maar het is aan de beroepsgroep, de zorgver-
leners, om daar veel helderder beleid in te 
voeren.”

Uit uw rapport blijkt dat het initiatief tot 
wensgeneeskunde ook vaak bij de zorgver-
leners zelf vandaan komt. Hoe zit dat?
“Dat klopt inderdaad. Zeker bij estheti-
sche chirurgie wordt de patiënt er vaak op 

aangekeken dat die zo nodig een mooier 
uiterlijk wil. Maar dat is slechts één kant van 
het verhaal, dokters willen het vaak net zo 
graag. Dat is ook wel begrijpelijk: zij hebben 
een bepaalde deskundigheid en willen die 
ook tonen. Zo sprak ik jaren geleden in mijn 
huisartspraktijk een man die voor een bijhol-
teontsteking bij de kno-arts was geweest. 
Hij vertelde mij, nog steeds verbouwereerd, 
dat die arts ongevraagd over zijn flaporen 
was begonnen en had voorgesteld die recht 
te zetten. Dat was blijkbaar zijn specialiteit. 
Maar ook financiële drijfveren kunnen een 
rol spelen, bijvoorbeeld als artsen per in-
greep betaald worden. En natuurlijk kan een 
arts ook puur vanuit de drive handelen om 
mensen te helpen.”    

Als diezelfde zorgverleners de richtlijnen 
moeten opstellen, komt daar dan wel wat 
van terecht? 
“Ja, daar twijfel ik niet aan. Zorgverleners 
willen het zelf ook. Bij het opstellen van dit 
Signalement merkten wij dat veel dokters 
behoefte hebben aan richtlijnen, waarin per 
vakgebied duidelijk wordt afgebakend wat 
wel en niet wensgeneeskunde is.” 

“Grotere patiëntgerichtheid 
kan wensgeneeskunde in  
de hand werken; je wilt  
je patiënten tenslotte ter 
wille zijn”

“Veel dokters hebben  
behoefte aan richtlijnen, 
waarin per vakgebied  
duidelijk wordt afgebakend 
wat wel en niet wens- 
geneeskunde is”

Dick Willems, hoogleraar Medische ethiek aan het AMC.

Er is een groot grijs gebied tussen wat wel  
en niet tot wensgeneeskunde behoort.  
De hamvraag daarbij is of er sprake is van 
medische noodzaak. En dat kan per situatie 
verschillen. Neem bijvoorbeeld het invriezen 
van eicellen. Wil de vrouw haar eicellen 
invriezen zodat zij eerst carrière kan maken? 
Of wil zij dit omdat zij door bestraling of 
chemotherapie verminderd vruchtbaar of 
onvruchtbaar kan worden?
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Tekst: Els van Thiel

Beeld: Marcel van den Bergh (HH)

Wijkverpleegkundigen gaan steeds meer 
functioneren als het ‘gezicht’ van de eerste 
lijn. Ze nemen vaak belangrijke beslissingen 
over complexe vraagstukken. Hierbij is hun 
werkwijze onvoldoende wetenschappelijk 
onderbouwd, stelt Henk Rosendal, lector 
Wijkzorg bij Hogeschool Rotterdam. “Er 
bestaan wel wetenschappelijk onderbouwde 
classificatiesystemen voor het diagnostice-
ren, zoals het zogenoemde Nanda-1, maar 

het gebruik is nog niet geborgd in richtlijnen. 
Dat is lastig met het oog op de aanspraak 
wijkverpleging die we nu hebben in de Zorg-
verzekeringswet. Verzekeraars kopen zorg 
in en doen dat idealiter op grond van het 
laatste wetenschappelijke bewijs, en als dat 
er niet is op het best beschikbare inzicht. Het 
is belangrijk dat wijkverpleegkundigen hun 
handelen wetenschappelijk kunnen onder-
bouwen: doe ik de juiste dingen en hoe weet 
ik dat? Welke diagnose stel ik op grond waar-
van? En wat betekent dat voor de doelen die 
we samen in de eerste lijn willen bereiken? 

Kwaliteitsinjectie  
voor wijkverpleging
Sinds 1 januari 2015 vallen verpleging en verzorging thuis 
niet meer onder de AWBZ, maar onder de aanspraak wijk-
verpleging in de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkun-
dige heeft naast de huisarts een belangrijke en onafhanke-
lijke spilfunctie gekregen. De invulling moet professioneel, 
wetenschappelijk onderbouwd en toetsbaar zijn. En daar 
wringt de schoen, vindt ook de beroepsgroep zelf. Een  
kwaliteitsinjectie is noodzakelijk. 

Welke interventies passen daarbij? En wat is 
het instrumentarium dat mijn handelen kan 
versterken? Geen nattevingerwerk dus, maar 
een toetsbare en professionele diagnose.”

Stagnatie
“Wij hebben een inhaalslag te maken ten 
opzichte van huisartsen. Die hebben zo’n 
honderd richtlijnen, wij hebben er vijf”, ver-
telt ook José van Dorst, wijkverpleegkundige 
in hart en nieren, zoals ze zelf zegt. De wijk-
verpleging heeft turbulente tijden achter de 
rug. Begin jaren negentig van de vorige eeuw 
werd de thuiszorg (verzorging en verpleging) 
onderdeel van de AWBZ-zorg. Het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ) nam voortaan het 
indiceren op zich, met als achtergrond dat 
dit onafhankelijk moest gebeuren. Waarmee 
volgens velen de beroepsgroep de profes-
sionele kern werd ontnomen. Dat leidde tot 
stagnatie. Van Dorst zegt het nog drastischer: 
het hart werd eruit gehaald. “De autonoom 
denkende professional werd een productie-
medewerker.” Ze is blij dat het tij nu keert. De 
overheid stelt een miljoen euro beschikbaar 
om wijkverpleegkundige richtlijnen en stan-
daarden te ontwikkelen. Ook het Nederlands 
Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG) 
reikt een helpende hand: acht zorgorganisa-
ties die de verdere professionalisering van de 
wijkverpleging ondersteunen door jaarlijks 
een som in te leggen. Rosendal gaat samen 
met collega-lectoren Rob van der Sande en 
Wolter Paans een onderzoeksprogramma 
voor het NWG opstarten. Dit alles in afstem-
ming met de beroepsvereniging V&VN. “Nu 
krijgen we de kans om het vak een stevig 
fundament te geven!”, concludeert Van 
Dorst. Ze roept zorgorganisaties op intern 
een leerklimaat te creëren en moedigt de be-
roepsgroep aan tot introspectie: hoe compe-
tent zijn we om die zware, maar mooie taak 
in de eerste lijn te vervullen? En wat hebben 
we nog nodig?” 

De wijkverpleegkundige heeft naast de huisarts een belangrijke en onafhankelijke spilfunctie gekregen.

Kunnen wij als samenleving niet bepalen 
voor welke ingrepen medische noodzaak 
bestaat?
“Ik vind niet dat de samenleving dat kan 
bepalen. Die keuze moet primair liggen bij 
de mensen die daarvoor hebben doorge-
leerd, de dokters. Zij kunnen bepalen of er 
medische noodzaak is, of er sprake is van 
een ziekte. Is dat niet het geval, dan hoort 
medisch handelen niet thuis in de gezond-
heidszorg.”

Welke rol spelen de verzekeraars in de 
wensgeneeskunde?
“Dat is lastig. Verzekeraars hebben een cen-
trale rol in ons zorgstelsel. Zij maken winst 
op aanvullende pakketten en daar zitten 
juist veel wensgeneeskundige ingrepen in. 
Ook dit mechanisme versterkt de groei van 
wensgeneeskunde. Het is een effect van ons 
marktsysteem en is daarom moeilijk tegen 
te gaan.” 

Neemt de wensgeneeskunde nou echt zo’n 
grote vlucht? En is er werkelijk sprake van 
verdringing van de reguliere geneeskunde?
“We weten niet precies wat de omvang is, 
ook niet van het aantal complicaties. Uit de 
reacties op ons rapport blijkt dat die vraag 
breed speelt. Ik zou graag zien dat daar on-
derzoek naar wordt gedaan, maar dat doen 
wij als CEG niet zelf. Ik hoop van harte dat dit 
onderzoek door anderen wordt opgepakt.”

Vindt u dat bepaalde vormen van wensge-
neeskunde verboden moeten worden?
“Bepaalde vormen zijn nu al in Nederland 
verboden, zoals een ‘total body scan’, de 
besnijdenis van meisjes, het na een beval-
ling opnieuw dichten van de vagina van 
besneden vrouwen of andere cosmetische 
ingrepen die echt schade kunnen opleve-
ren. Daarnaast zou ik in z’n algemeenheid 
voorstander zijn van grote terughoudend-
heid bij alle vormen van wensgeneeskunde 

bij kinderen en jongeren. Juist deze groep is 
heel gevoelig voor sociale druk en kan ook 
niet de (medische) gevolgen overzien van 
bijvoorbeeld een borstvergroting, schaam-
lipcorrectie, flapoorcorrectie of het gebruik 
van groeihormonen. Dat geldt ook voor 
andere handelingen waar sprake is van druk, 
bijvoorbeeld van werkgevers. Het schijnt dat 
bedrijven in Silicon Valley het invriezen van 
eicellen vergoeden, zodat werkneemsters 
eerst carrière kunnen maken. Die vraag komt 
niet voort uit medische noodzaak, maar uit 
druk van bovenaf. Die werkneemsters moet 
je wettelijke bescherming kunnen bieden.”

U was voor uw hoogleraarschap huisarts. 
Ziet u een belangrijke rol voor de huisarts 
weggelegd?
“Jazeker, en dat doén huisartsen ook. In de 
spreekkamer vangen zij al heel veel af. Het is 
al lang geleden, maar ik kan mij nog herinne-
ren dat ik met veel moeite een stel heb over-
tuigd van de nadelen van geslachtsselectie 
tijdens de zwangerschap. Dat was toen ook 
al verboden in Nederland, maar ze hebben 
er uiteindelijk van afgezien om hiervoor naar 
het buitenland af te reizen.”

Op dit moment ligt er vanuit minister 
Schippers een adviesvraag bij het Zorg- 
instituut om een aantal ingrepen toch  
weer in het basispakket op te nemen (zie 
ook kader - red). Wat vindt u daarvan? 
“De ooglidcorrectie en circumcisie op medi-
sche gronden kan ik me goed voorstellen. De 
borstvergrotingen bij transgenders of vrou-
wen zonder borstvorming vind ik al lastiger 
worden. Het idee bestaat misschien van ‘ach, 
het gaat om zo weinig mensen, dan kan het 
wel vergoed worden’. Maar dat vind ik geen 
criterium. Het gaat om principiële overwe-
gingen, die horen bepalend te zijn. Met als 
hamvraag: is het wel medisch noodzakelijk?”

Zorginstituut 
onderzoekt 
wensgeneeskundige 
ingrepen 

Minister Schippers heeft bij het 
Zorginstituut een adviesaanvraag 
ingediend over een uitbreiding van 
het basispakket met de volgende 
ingrepen:
•  Borstvergroting door het operatief 

plaatsen van een borstprothese bij 
agenesie en aplasie van de borst.

•  Borstvergroting door het operatief 
plaatsen van een borstprothese  
bij transgenders.

•  Bovenooglidcorrectie bij ernstige 
en objectiveerbare gezichtsveld-
beperking.

•  Circumcisie om medische  
redenen.

Bij de beoordeling van deze vier 
ingrepen is de medische noodzaak 
uiteraard een belangrijk criterium, 
maar daarnaast wil het Zorgin-
stituut die noodzakelijkheid ook 
beoordelen in termen van een eind-
doel: waarvoor is het noodzakelijk? 
Tot welke verbetering leidt het voor 
de patiënt? 

Komend voorjaar komt het Zorg-
instituut met een advies over de 
pakketuitbreiding. 

“Is er geen medische  
noodzaak, of is er geen 
sprake van een ziekte, dan 
hoort medisch handelen 
niet thuis in de gezond-
heidszorg”
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Afscheid Bert Boer:

“Ga vanuit waarden de 
dialoog met elkaar aan” 

binnen families en tussen buren. De discussie 
of je mensen tijdens het einde van hun leven 
nog moet doorbehandelen krijgt eveneens 
al snel een economisch stempel. Weegt de 
inspanning om iemands leven met een paar 
maanden te verlengen op tegen de mogelijke 
bijwerkingen en gezondheidsrisico’s: dáár 
zou het over moeten gaan. Wanneer je vanuit 
dergelijke waarden met elkaar in gesprek 
gaat dan raak je aan de kern van de zaak. 
Ook hier is een dialoog dus gewenst.” 

Wat ga je het meeste missen na je afscheid?
“De mensen die bij het Zorginstituut werken, 
het samen met collega’s aansturen van 
deze organisatie: dat ga ik zeker missen. Ik 
heb vooral erg genoten van de periodieke 
ontmoetingen die ik had met de teams die 
zich bezighielden met specifieke zorggebie-
den, zoals de geestelijke gezondheidszorg, 
farmacie of langdurige zorg. Ik probeerde 
medewerkers dan altijd te wijzen op de 
maatschappelijke doelstelling van hun 
project. Het is veel motiverender om aan 

zo’n maatschappelijk doel te werken dan 
aan een abstract product als een nota of 
een rapport. Op deze doelen en waarden zal 
ik blijven wijzen in mijn werkzaamheden. 
De mensen van het Zorginstituut zal ik ook 
nog regelmatig ontmoeten. Zo zal ik mijn 
leerstoel een versnelling gaan geven in de 
vorm van een academische werkplaats: een 
samenwerkingsverband van onder andere 
het Zorginstituut en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Dit afscheid voelt voor mij dan 
ook zeker niet als een eindpunt.”

Je blijft gewoon hard doorwerken?
“Er komt nu ook meer ruimte voor privé-
zaken. Ik kan vaker tijd doorbrengen met 
mijn partner, mijn kinderen, de kleinkinderen. 
Ook voor de klassieke muziek komt er extra 
tijd vrij. Ik ben organist, pianist, zanger en 
begeleid een muziekgezelschap. Misschien 
ga ik wel een nieuw instrument leren. Of ik 
pak iets heel nieuws op qua studie. Voor mij 
is dit een wenkend perspectief.”

Bert Boer nam op 17 december afscheid van het Zorginstituut. 
Daarmee kwam een eind aan een loopbaan van 28 jaar bij 
het Zorginstituut en zijn voorgangers. Het vizier van het 
voormalige lid van de Raad van Bestuur blijft echter op de 
toekomst gericht. Hij pleit voor meer focus op waarden bij 
het inrichten van de gezondheidszorg.

 
Over Bert Boer

Bert Boer (65) was twaalf jaar 
huisarts voordat hij in 1988 in 
dienst trad van de Ziekenfondsraad, 
voorganger van het Zorginstituut. 
Sinds 2006 was hij lid van de Raad 
van Bestuur. Boer werd in 2014 
bijzonder hoogleraar Beleid en 
Onderzoek voor het Beheer van het 
Basispakket Zorg aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

“Ik denk dat het Zorg-
instituut zich meer zou 
moeten profileren in een 
verbindende rol”

Tekst: Noël Houben 

Beeld: De Beeldredaktie | Guido Benschop

Waarom stop je eigenlijk bij het  
Zorginstituut?
“Het afscheid komt een keer, of je dat wilt of 
niet. Ik ben nu 65 en vond dit een goed mo-
ment om deze stap te zetten. De beslissing 
is makkelijker gemaakt doordat ik vanwege 
mijn leerstoel aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en verschillende nevenfuncties 
nog volop betrokken blijf bij de ontwikkelin-
gen in de gezondheidszorg. Laatst had ik een 
begeleidingsgesprek met een van mijn pro-
movendi. Twee uur lang hebben we het on-
derwerp van zijn onderzoek nader verkend, 
de probleemdefinitie aangescherpt. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit de kans op een bruik-
baar onderzoeksresultaat vergroot. Het is fijn 
dat ik in de toekomst nog meer ruimte heb 
voor dit soort gesprekken, om te reflecteren, 
de dialoog op te zoeken... Ik denk trouwens 
dat de werelden van zorgpraktijk, zorgbe-
leid en zorgonderzoek ook vaker de dialoog 
zouden mogen opzoeken met elkaar.”

Waar zou zo’n dialoog over kunnen gaan?
“Een actueel vraagstuk is het conflict tussen 
de waarden, motieven en drijfveren van de 
mensen die werken in de zorg en de mensen 
die de zorg inrichten en besturen. Dit conflict 

is sterk gepolariseerd en gepolitiseerd. 
Huisartsen en zorgverzekeraars staan nu 
bijvoorbeeld recht tegenover elkaar. In het 
manifest Het roer moet om! pleiten huisartsen 
voor minder marktwerking, gelijkwaardige 
onderhandelingen met zorgverzekeraars en 
minder verantwoordingsinformatie. In dit 

conflict is niet één partij goed en de ander 
verkeerd. Zeker, wantrouwen speelt een 
rol bij het uitvragen van informatie aan de 
huisartsen. Maar het gaat de zorgverzeke-
raars zeker ook om het verbeteren van de 
kwaliteit van de zorg. Omgekeerd draait het 
voor de huisartsen niet alleen om profes-
sionele autonomie. Er spelen ook – overigens 
gerechtvaardigde - economische belangen 
mee. De opdracht waar we voor staan is 
om door middel van een dialoog de afstand 
tussen deze werelden te verkleinen. Wellicht 
kunnen zorgverzekeraars en zorgverleners 
elkaar dan zelfs vinden in gemeenschappe-

lijke doelstellingen en waarden. Maar ook als 
dit niet lukt, zal door zo’n dialoog in elk geval 
het onderlinge begrip toenemen.”

Is hierbij een rol weggelegd voor het  
Zorginstituut?
“Het Zorginstituut heeft in zijn opereren te 
maken met de werelden van zorgpraktijk, 
zorgbeleid en zorgonderzoek. Ik denk dan 
ook dat het Zorginstituut zich meer zou 
moeten profileren in een verbindende rol. 
Aan de andere kant maakt het Zorginstituut 
zelf deel uit van de wereld van het zorgbe-
leid. Ik heb het daarom altijd toegejuicht als 
medewerkers een kijkje in de keuken namen 
bij zorginstellingen of aan de slag gingen met 
een onderzoeksonderwerp. Daardoor leer je 
de andere werelden beter kennen en bekijk je 
de onderwerpen waarover het Zorginstituut 
adviseert eens vanuit een ander perspectief. 
Ik sta ook erg positief tegenover artsen die 
parttime werken voor het Zorginstituut. Ook 
zij kunnen werelden met elkaar verbinden.”
 
Pijnlijke keuzes in de zorg zijn onvermijde-
lijk, hoor je steeds vaker. Hoe kijk jij hier 
tegenaan? 
“De situatie is in veel opzichten vergelijkbaar 
met die in de sociale zekerheid eind jaren 
tachtig en begin jaren negentig. Er waren 
toen een miljoen arbeidsongeschikten. Er 
moest iets gebeuren. Nu zijn keuzes nood-
zakelijk vanwege het grote beroep dat er 
op de zorg wordt gedaan. Ik vind het alleen 
jammer dat het debat te vaak uitsluitend op 
basis van economische argumenten wordt 
gevoerd. Bij de hervorming van de langdu-
rige zorg draait het niet alleen om bezuini-
gingen. Er speelt ook de vraag wat je van 
de staat mag verwachten bij de verzorging 
van onze ouderen en wat van de solidariteit 

“Weegt de inspanning  
om iemands leven met een 
paar maanden te verlengen 
op tegen de mogelijke 
bijwerkingen en gezond-
heidsrisico’s: dáár zou het 
over moeten gaan”

Bert Boer voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Een leidraad formuleren is één, maar 
hoe zorg je dat hij in de praktijk ook 
gebruikt gaat worden? Schalij verwacht 
dat ook toezichthouders deze leidraad als 
een hulpmiddel gaan gebruiken. “Ik kan me 
ook voorstellen dat zorgverzekeraars steeds 
vaker voorwaarden stellen aan eff ectiviteit 
en veiligheid.” 

Eff ectiviteit 
Kort geformuleerd luidt de boodschap van de 
leidraad: ‘nieuwe interventies dienen alleen 
geïntroduceerd te worden als de klinische 
eff ectiviteit, de meerwaarde en de veilig-
heid voldoende zijn aangetoond’. In 2009 
introduceerden cardiologen een nieuwe 
ingreep voor patiënten met hartritmestoor-
nissen voor wie het gebruik van antistolling 
ongewenst is. Ter voorkoming van bloed-
stolsels wordt bij deze patiënten het linker 
hartoor afgesloten (zie kader: ‘Occlusie linker 
hartoor’). Zes jaar later, in oktober 2015, oor-
deelde het Zorginstituut dat deze behande-
ling niet voor vergoeding in aanmerking zou 
moeten komen. De eff ectiviteit zou onvol-
doende wetenschappelijk zijn bewezen en de 
ingreep kent een aantal risico’s. 

Eerlijk over risico’s
Zou Schalij c.s. de introductie van de ingreep 
nu, aan de hand van de pas verschenen lei-
draad, anders hebben aangepakt? De cardio-
loog wil ook over deze kwestie volledig open 

Tekst: Dick Duynhoven

Beeld: Mrs. Peacock

De leidraad - opgesteld op initiatief van de 
Orde van Medisch Specialisten (nu Federatie 
van Medisch Specialisten) en het Zorginsti-
tuut – biedt een stappenplan om de intro-
ductie van nieuwe interventies goed te laten 
verlopen. Na het doorlopen van zes stappen 
is duidelijk of er al eerdere ervaringen zijn 
met de nieuwe interventie en wat eventuele 
veiligheidsrisico’s en fi nanciële risico’s zijn. 
Ook wordt aandacht besteed aan het trainen 
van de gebruikers en de monitoring. Schalij: 
“Als een ziekenhuis een nieuw apparaat 
aanschaft  of een nieuwe techniek gaat ge-
bruiken, dan moet duidelijk zijn hoe eff ectief 
deze is en of iedereen voldoende voorbereid 
is en weet wat de eventuele risico’s zijn. Dat 
kan om iets heel simpels gaan waarvoor 
geen uitgebreide risicoanalyse nodig is. Maar 
ook om bijvoorbeeld het nieuwste steunhart 
dat wij implanteren. Daarvoor maak je wel 
een uitgebreide prospectieve analyse.”  

Leidraad als hulpmiddel
Eigenlijk zou wat in de leidraad staat van-
zelfsprekend moeten zijn, vindt de medisch 
specialist. “Sommige artsen vinden de lei-

draad te bureaucratisch en zeggen: dat doen 
we toch allemaal al. Maar in de praktijk blijkt 
dat toch vaak niet zo te zijn.” Hij wijst op de 
toenemende behoeft e aan transparantie en 
verantwoording binnen de zorg. “Ik denk dat 
de meeste professionals daar ook aan willen 
voldoen, maar het ontbreekt soms aan hulp-
middelen. Deze leidraad is zo’n hulpmiddel.”

Ander schroefj e
Transparant zijn en verantwoording afl eggen. 
Schalij voegt de daad bij het woord en geeft  
uit zijn eigen praktijk een voorbeeld waaruit 
blijkt dat de nieuwe leidraad niet overbodig 
is. “We plaatsen al vrij lang hartkleppen via 
de lies. Voordat we daarmee begonnen, ruim 
voordat de leidraad er was, hebben we een 
risicoanalyse gedaan en het team getraind. 
Dus alles perfect. Tientallen patiënten ge-
daan, alles goed gegaan. Op een dag zegt de 
leverancier: we hebben het apparaat iets ge-
wijzigd, het schroefj e is net even anders. Een 
minuscuul verschil, denken wij, dus het zal wel 
goed zijn. We gaan ermee aan de slag zoals we 
gewend zijn, we draaien de klep los en... pang! 
Gebroken. Blijkt het toch heel anders te zijn. 
Met andere woorden: ook bij kleine veran-
deringen moet je nagaan wat de eventuele 
risico’s zijn. De leidraad dwingt je daartoe.” 

Leidraad nieuwe interventies in klinische praktijk:

Voor veilige, 
eff ectieve en 
transparante zorg
“Er zijn in de afgelopen jaren veel geweldig goede, nieuwe 
interventies ontwikkeld. Maar er waren ook behoorlijk wat 
innovaties die achteraf niet zinvol bleken of waaruit zelfs 
schade is ontstaan.” Dat zegt cardioloog Martin Schalij van 
het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is mede-auteur 
van de pas verschenen ‘Leidraad Nieuwe Interventies in de 
Klinische Praktijk’. 
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“Je kunt vandaag de dag 
geen nieuwe technieken 
meer introduceren zonder 
goede risico-inventarisatie”

Occlusie linker 
hartoor

Bij patiënten met hartritme-
stoornis en een verhoogd risico 
op beroerte, worden levenslang 
antistollingsmiddelen voorge-
schreven. Het merendeel van 
de stolsels ontwikkelt zich in 
het linker hartoor. Daarom zou 
occlusie (afsluiting) een aanpak 
kunnen zijn om de belangrijkste 
bron voor een beroerte weg te 
nemen. Het gebruik van antistol-
lingsmiddelen zou dan niet meer 
nodig zijn. Het Zorginstituut 
oordeelde onlangs echter dat 
er onvoldoende wetenschap-
pelijk bewijs is dat occlusie van 
het linker hartoor eff ectief is. 
Bovendien kent de ingreep een 
aantal risico’s. Deze zorg maakt 
daarom geen deel uit van het 
basispakket.

zijn. Is er vooraf nagedacht over eff ectiviteit? 
“Ja, we hebben gezegd: het zou eff ectief kun-
nen zijn, maar we zouden moeten analyseren. 
We hebben ons als vakgroep echter bewust 
beperkt tot mensen van wie wij weten dat ze 
beslist geen antistolling kunnen verdragen. 
Dat is in Nederland een groep van rond de 150 
mensen per jaar. Een uitgebreid gerandomi-
seerd onderzoek bij zo’n kleine groep zou vele 
jaren duren en levert dan nog onvoldoende 
bewijs op.” 

Zijn de risico’s vooraf in beeld gebracht? “Het 
apparaatje voor het afsluiten van het linker 
hartoor is niet nieuw. Het is een soort para-
pluutje dat we al veel langer gebruiken bij 
mensen met een gaatje tussen de twee boe-
zems. We sluiten het gaatje daarmee af. Maar 
dat is inderdaad een andere toepassing.”
Het Zorginstituut oordeelt dat de ingreep 
een aantal risico’s kent. “Ook dat is waar”, 
beaamt Schalij. “Je moet altijd eerlijk zijn 
over wat de risico’s zijn. Maar het blijft  
een afweging: ook antistolling geven kent 
risico’s. Elke procedure, hoe simpel ook, kan 
complicaties hebben. En nogmaals: een grote 
gerandomiseerde studie onder 100 tot 150 
patiënten wordt heel lastig.” 
De Leidse cardioloog en medeauteur van de 
leidraad concludeert: “Misschien zouden we 
vandaag de dag de introductie anders doen, 
maar afgezet tegen de nieuwe leidraad vind 
ik dat we indertijd redelijk netjes hebben 
gehandeld.”

Sturing is nodig
“Natuurlijk vind ik de conclusie van het Zor-
ginstituut heel vervelend”, zegt de cardioloog 
met gevoel voor understatement. “We heb-
ben hier echt waanzinnig veel moeite en tijd 
in gestoken. En als beroepsgroep vinden we 
het nog steeds een waardevolle innovatie. 
Maar we zijn ook professioneel genoeg om 
te begrijpen dat iedereen in deze zorgwereld 
een eigen verantwoordelijkheid heeft .”
Het verschil van mening tussen zijn beroeps-
groep en het Zorginstituut is “interessant 
genoeg om bij stil te staan”, zegt hij. “Dit 
soort kwesties komen veel vaker voor. In een 
branche waarin tachtig miljard euro omgaat, 
moet wel enige sturing zijn. Je  kunt vandaag 
de dag geen nieuwe technieken meer intro-
duceren zonder goede risico-inventarisatie. 
De zorg moet veilig, eff ectief en transparant 
zijn. Dat is ook precies waar de nieuwe lei-
draad over gaat.”
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Het aantal chronisch zieken 
in Nederland neemt toe. 
Bovendien heeft een steeds 
groter deel van hen meer 
dan één aandoening. Om de 
kwaliteit van de begeleiding 
van deze mensen te verbete-
ren, is onlangs de Handreiking 
Gezamenlijke Besluitvorming 
opgesteld: een handvat voor 
het maken van een zorgplan 
voor chronisch zieken, waar-
in de doelen van de patiënt 
centraal staan. 

Tekst: Jacqueline Schadee

Beeld: De Beeldredaktie | Christiaan Krouwels

Adviseur Marjolein de Booys is vanuit het 
Zorginstituut betrokken bij het maken van de 
handreiking. “Zorgverleners zijn al sinds ‘zelf-
management’ en ‘persoonsgerichte zorg’ een 
paar jaar geleden in zwang raakten, gewend 
om voor chronisch zieken een zorgplan op te 
stellen”, vertelt ze. “Een probleem daarbij is 
de toenemende multimorbiditeit. Maar liefst 
70 procent van de 70-plussers heeft twee of 
meer chronische ziekten. Als zorgverleners 
voor elke aandoening een apart zorgplan 
opstellen, ziet de patiënt door de bomen het 
bos niet meer.”
Bovendien blijken de huidige zorgplannen 
in de praktijk vaak te werken als afvinklijst 
voor de dokter. “Bloeddruk, suikerspiegel en 
gewicht worden keurig genoteerd, maar aan 

Handreiking Gezamenlijke Besluitvorming stelt chronisch zieken centraal:

“Hoe kunnen we u helpen 
uw doelen te bereiken?”

de behoeften van de patiënten zelf wordt 
voorbijgegaan: wat hebben zij nodig om be-
ter te kunnen leven met hun ziekte(n)? Zijn ze 
bereid om af te vallen, te stoppen met roken, 
hun medicijnen te slikken? En wat helpt  
hen dan om het ook te kúnnen?” 

Eén zorgplan
Om zorgverleners te helpen dat te achter-
halen, heeft het Nederlandse Huisartsen 
Genootschap (NHG), de stichting InEen (voor 
eerstelijns zorg) en Zuyd Hogeschool de Hand-
reiking Gezamenlijke Besluitvorming opgesteld. Zij 
werden hierin ondersteund door het Zorgin-
stituut. De patiënt vormt het uitgangspunt 
en krijgt één zorgplan, waarin alle eventuele 
aandoeningen een plaats krijgen.  
Patiënten met een chronische ziekte blijken 
goed in staat om zelf realistische doelen 
te bepalen. “Veel ouderen zeggen: ik wil 
gezonder leven opdat ik mijn kleinkind kan 
zien opgroeien. Of: ik wil zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen.” De tijd dat de zorgver-
lener alléén besliste wat goed was voor de 
chronisch patiënt, lijkt voorbij. De Booys: 
“Natuurlijk heeft de professional veel kennis, 
maar de behandeling werkt alleen als die 
aansluit bij het leven, de wensen en moge-
lijkheden van de patiënt.” 
Het zal nog wel even duren voordat iedereen 
gewend is aan de nieuwe manier van consult- 
voeren, verwacht ze. “Opleidingen moeten 
er ook meer aandacht aan besteden. Het 
NHG werkt al aan een scholingsmodule over 
gezamenlijke besluitvorming in het onderwijs 
voor huisartsen en praktijkondersteuners.”

Ervaringen in de praktijk
De HAP Weerdsingel in Utrecht is een van de 
huisartsenpraktijken waar het model werd 
uitgeprobeerd. Praktijkverpleegkundige 
Anita Veuger houdt hier tweemaal per week 
spreekuur voor de circa tweehonderd diabe-
tespatiënten van de praktijk. 

Wat is de handreiking volgens jou?
Veuger: “Een stappenplan aan de hand waar-
van ik samen met de patiënt het doel van het 
zorgtraject kan bepalen en de bijbehorende 
afspraken kan maken. Het gaat er uiteinde-
lijk om dat je een patiënt zó motiveert, dat 
hij of zij vanuit zichzelf gezonder wil gaan 
leven. Dan moet ik dus niet zeggen: ‘U moet 
afvallen’, maar samen kijken naar dat over-
gewicht: vormt dat voor de patiënt ook een 
probleem? Wanneer dan? En wat zou hij of 
zij daaraan kunnen en willen doen? De hand-

reiking helpt daarbij. Met alleen metingen 
verrichten en pillen voorschrijven verandert 
iemands gedrag niet.” 

Hoe beviel het werken met de handreiking?
“Wat ik goed vind, is dat er naar de patiënt 
als geheel wordt gekeken. Niet alleen naar 
zijn of haar ziekte, maar ook naar omgeving, 
leefstijl en werk. Die factoren zijn van grote 
invloed op het welbevinden van de patiënt. 
Het kan helpen om ze helder in beeld te 
hebben. Het handvat geeft ook aan dat je als 
zorgverlener altijd een keuze moet bieden. 
Als iemands glucosewaarde stijgt, kun je de 
patiënt de opties voorleggen: of de medica-
tie verhogen, of zelf iets in het leefpatroon 
verbeteren. De meeste mensen kiezen dan 
voor het laatste.” 

Merk je dat de methode werkt?
“Het is natuurlijk niet het ei van Columbus, 
want dat bestaat niet: ieder mens is anders. 
De ene patiënt vindt het prettig om zelf de 
regie te houden. Maar een ander zegt, als 
ik begin over zorgafspraken: ‘Hou maar op 
Anita, zeg maar gewoon wat ik moet doen.’” 

Waarom is het veranderen van een leefstijl 
zo moeilijk? 
“We leven in een ‘obesogene’ samenleving. 
Elke dag moeten we zo’n tweehonderd ver-
leidingen weerstaan, zo blijkt uit onderzoek. 
Het helpt daarom om de doelen bescheiden 
te houden. Iemand die altijd met OV reist, 
kan een stukje op de fiets gaan. Wie steeds 
medicijnen vergeet, kan de pillen beter in het 
zicht leggen. Dat soort stapjes zijn makke-
lijker in praktijk te brengen dan de opdracht 
om tien kilo af te vallen.”

“Wat ik goed vind, is dat er 
naar de patiënt als geheel 
wordt gekeken. Niet alleen 
naar zijn of haar ziekte, 
maar ook naar omgeving, 
leefstijl en werk”

Handreiking  
in vogelvlucht

1.  Voorbereiding: vertel wat het  
doel is van het consult.

2.  Samen doelen vaststellen:  
bespreek de huidige en de  
gewenste situatie, geef  
informatie.

3.  Samen zorgafspraken maken: 
bespreek de opties en help bij  
het kiezen.

4.  Afspraken uitvoeren en  
evalueren: reflecteer periodiek 
op de voortgang en stel eventueel 
de doelen bij. 
De onderdelen van de hand-
reiking kunnen in meerdere 
consulten cyclisch aan de orde 
komen.

 
Persoonlijk doel 
achterhalen loont
Mevrouw X is hartpatiënt en gebruikt 
bloeddrukverlagers. Op een dag komt 
haar zorgverlener erachter dat ze haar 
medicijnen niet meer slikt. Als hij pro-
beert te achterhalen waarom, blijkt na 
enig aandringen dat mevrouw X heel 
graag ‘s middags pianospeelt in het 
verzorgingshuis. En dat gaat niet meer 
als gevolg van de bijwerkingen van de 
medicatie. Afgesproken wordt, dat ze 
overstapt naar een andere bloeddruk-
verlager, die ‘s ochtends kan worden in-
genomen. Nu slikt mevrouw X weer haar 
pillen. En speelt ze piano. Elke middag. Anita Veuger in gesprek met een patiënt.
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Maak een koker van je vuist en  
kijk erdoor. Zo veel ziet Nicole  
Lo-A-Njoe. Ze heeft het syndroom 
van Usher, een erfelijke aandoening 
die doofblindheid veroorzaakt.  
Ondanks die dubbele beperking  
reist ze stad en land af om te  
pleiten voor meer wetenschappelijk 
onderzoek naar doofblindheid en  
om daarvoor fondsen te verwerven. 

Tekst: Els van Thiel 

Beeld: De Beeldredaktie | Kees van de Veen

U bent arts en u bent doofblind. U weet van doorzetten, 
u bent volhardend. Waar komt dat vandaan? 
“Uit mijn opvoeding. Mijn ouders hebben mij van jongs 
af aangespoord het maximale uit mezelf te halen en 
mijn dromen te verwezenlijken. Ik had het geluk dat 
mijn intelligentie dat mogelijk maakte. Het is altijd mijn 
droom geweest om dokter te worden. Mijn moeder zei: 
‘Volg je hart, knok voor de dingen die je graag wilt.’ Met 
een geleidehond zou het werken in een ziekenhuis lastig 
worden. Verzekeringsgeneeskunde leek me ideaal. Ik ben 
doelbewust gaan meelopen, zodat mensen me in actie 
zagen op de werkvloer. Dan heb je een sterkere positie 
dan wanneer je een brief schrijft: ik ben doofblind en wil 
graag komen werken. Je moet het geluk zelf afdwingen.” 

Hebt u als keuringsarts bij het UWV bepaalde inzichten 
opgedaan? 
“Ik was als arts gewend om naar de klacht te kijken en 
hoe die verholpen kon worden. Maar het unieke van de 
keuringsarts is dat hij niet in de eerste plaats kijkt naar 
wat er mankeert, maar naar wat er wél mogelijk is in 
relatie tot arbeid. Een eyeopener! Ik weet maar al te goed 
hoe klein je wereld wordt als je alleen maar uitgaat van 
beperkingen, zeker met een ernstige aandoening. Soms 
was het confronterend, bijvoorbeeld als ik mensen uit de 
wachtkamer haalde en ze halverwege de gang al begon-
nen van: ik heb recht op…

”Mensen kunnen aan de buitenkant niet zien dat u een 
dubbele beperking hebt. Moet u veel uitleggen?
“Als ik in de trein zit met Steffie, m’n hond, en een boek 
pak, roept dat bij sommigen agressie op, omdat ze het 
niet snappen. Als je een geleidehond hebt, ben je blind  
en dan kun je niet lezen. Volgens de wet ben ik volledig 
doofblind, maar ik heb nog een restvisus en een rest-
gehoor. Maak een koker van je vuist en kijk erdoor, zo 
veel zie ik nog. Zonder hoortoestellen kan ik niets horen. 
Doofblindheid is geen simpele optelsom van een visuele 
en auditieve beperking. Ik kan de ene beperking niet met 
de andere compenseren. 

Sinds de uitvoering van de Wmo bij de gemeenten  
berust, moet ik ook veel uitleggen aan gemeente- 
ambtenaren. Want die hebben geen flauw idee wat  
een dubbele beperking inhoudt. Zo heb ik hemel en 
aarde moeten bewegen om weer een trilwekker te krij-
gen. Wegbezuinigd, want met lichtflitsen gaat het ook. 
Maar niet voor doofblinden. Voor elk hulpmiddel moeten 
we apart langs de kno-arts en de oogarts om steeds 
opnieuw te bewijzen dat we doofblind zijn. Want deze 
chronische, progressieve aandoening zou intussen  
eens verbeterd kunnen zijn… Persoonlijke begeleiding  
en tolken zijn voor doofblinden de toegang tot  
communicatie en dus tot de maatschappij. Voor dit  
gespecialiseerde maatwerk, waar opgeleide mensen  
voor zijn, worden nu vrijwilligers ingezet.”

U pleit voor meer onderzoek naar gentherapie. 
Waarom? 
“Onderzoek naar gentherapie vindt al een jaar of vijftien 
plaats. Sinds een paar jaar ook voor oogaandoeningen. 
Het idee achter deze complexe therapie is – simpel ge-
zegd – dat er een foutje in het DNA zit en als dat hersteld 
wordt, kan de cel weer functioneren, dan kunnen er weer 
hormonen en eiwitten aangemaakt worden. Een be-
langrijke ontwikkeling, want de kinderen die nu geboren 
worden met de aandoening zouden dan nooit meer hoe-
ven in te leveren op zicht of gehoor. Voor mijzelf zou het 
betekenen dat ik niet volledig blind zal worden en mijn 
kinderen kan zien opgroeien. Dat zou goud waard zijn.”

Meer informatie: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek  
DoofBlindheid (SWODB): www.swodb.nl
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Nicole Lo-A-Njoe
Nicole Lo-A-Njoe-Kort (31) is in 2011 afgestudeerd als arts. Ze werkte drie jaar als 
verzekeringsarts bij het UWV in Groningen. Momenteel is ze coauteur van een 
promotieonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met dit onder-
zoek naar de progressie van gehoorverlies bij mensen met het syndroom 
van Usher type 2a is ze zelf begonnen tijdens haar geneeskundestudie; anderen 
zetten het nu voort. Lo-A-Njoe is voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek DoofBlindheid (SWODB). Ze woont met haar man en drie kinderen 
in Groningen.
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