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'Mag je nog ergens een keer aan doodgaan?' 
HENRIËTTE VAN DER HORST, HOOGLERAAR HUISARTSGENEESKUNDE 

 
'Moet je dementerende hoogbejaarde ouderen in 
een verzorgingshuis nog medicatie geven voor 
risicofactoren als te hoge bloeddruk of 
hartritmestoornissen met alle bijwerkingen van 
dien? Ik geloof niet dat dit zinvol is.’  

 
‘Gezondheidsklachten moet je behandelen als je 
daarmee de kwaliteit van leven verbetert, maar het 
is niet altijd nodig medicatie te verstrekken om 
risicofactoren te behandelen. De meeste 
overbehandeling vindt plaats in die laatste 
levensjaren.  
En dat zijn vaak simpele ingrepen.” 
  
‘Moet je bijvoorbeeld een 85-jarige die zwaar 
dementeert nog antibiotica geven tegen een 
longontsteking? Wel als het zijn lijden verlicht, 
maar anders? Als je daar al niet aan dood mag 
gaan, waaraan dan in hemelsnaam wel?  
Ook bij ernstig zieke kankerpatiënten is de vraag: 
gaat het om een kans op genezing of om uitstel 
van overlijden? Bij uitstel moetje de afweging 
maken of de behandeling wel opweegt tegen de 
bijwerkingen van een chemokuur, bijvoorbeeld.  

Als de kwaliteit van leven zo slecht wordt, wat is 
een half jaar langer leven dan nog waard?  

Misschien wel in het geval om nog net mee te 
maken dat je dochter haar eerste kind krijgt.’ 

 

‘Overbehandeling is een folie á deux, 
de dokter wil de patiënt graag een 
sprankje hoop geven, de patiënt 
vindt dat de dokter zo zijn best voor 
hem doet en durft de discussie over 
het einde van het leven niet aan te 
gaan.  
Maar iemand moet wel dat initiatief nemen om te 
bespreken of behandeling zinvol is.  

De hamvraag moet zijn: voegt deze behandeling 
iets toe aan de kwaliteit van leven van deze 
specifieke patiënt. Daar helpen protocollen niet bij, 
maar wel gesprekken waarin arts en patiënt dit 
vraagstuk met elkaar bespreken.’ 

 
‘Er is een ideaalbeeld gecreëerd vanuit de 
medische wetenschap waarin het lijkt alsof elke 
ziekte te genezen is. Vanuit de samenleving 
worden die vermeende medische wonderen 
'opgeëist'.  
Dokters zouden daarin wat tegengas moeten 
geven.  
Maar helaas werken de financiële prikkels de 
verkeerde kant op.  
“Als je stukloon invoert, kun je erop wachten dat 
het aantal behandelingen omhoog gaat.' 
 

 

 

 

'Niet-behandelen moet je honoreren'   
AB KLINK VOORMALIG MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, NU CONSULTANT BIJ BOOZ & CO 

 
‘Kwaliteit moet het criterium zijn waarop in de zorg 
wordt 'Kwaliteit  Dat is de enige weg uit de 
dreigende kostenexplosie in de zorg.’ 
 
Kwaliteit betekent minder medisch behandelen, 
minder verspilling, meer samenwerking tussen 
ziekenhuizen en huisartsen en meer tijd voor 
patiënten -vooral  bedoeld om uit te leggen dat 
ingrijpen niet altijd zinvol is.’ 

 
'De zorg heeft behoefte aan artsen die de tijd 
nemen hun patiënten uit te leggen wat voor hen de 
beste behandeling is. Maar dan moeten 
verzekeraars dat ook wel honoreren.  
Nu ben je een dief van je eigen portemonnee als 
je als dokter rustig op het bed van de patiënt gaat 
zitten. De meter tikt door én je start ook nog 
minder nieuwe behandelingen om te declareren.’ 

 

'Less is more, zo wijzen diverse 
internationale onderzoeken naar 
overbehandeling uit.  

 
Neem het Amerikaans onderzoek naar het 
kostenverschil van de behandeling van een 
chronisch zieke in het laatste levensjaar. 
Het verschil per ziekenhuis varieerde in de meest 
extreme gevallen van 30 duizend tot 90 duizend 
dollar, terwijl de overlevingskansen niet 
verschilden.  
 

Ander onderzoek wijst uit dat mensen die kozen 
voor palliatieve zorg zelfs langer leefden dan 
mensen die aan hun aandoening werden 
behandeld.’ 

 
'Budgetteren werkt averechts.  
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Waar je wat wegsnijdt, wordt het elders weer 
opgevuld.  
Dat zie je aan de opkomst van pretpoli's in 
ziekenhuizen.  
Dat effect was te weinig voorzien bij de introductie 
van marktwerking. 
 Idealiter gaan ziekenhuizen, huisartsen, 
ouderenzorg en andere zorgverleners op regionaal 
niveau meer met elkaar samenwerken en de zorg 
onderling verdelen.  

Maar als de huisarts meer gaat doen, moet je geld 
weghalen bij het ziekenhuis, anders levert het niks 
op.  
Dat is tot nog toe niet gebeurd.’ 

 
'Sterker, het ziekenhuis vult het gat met 
overbodige zorg en de huisarts voor zijn extra 
inspanningen wordt gestraft met een korting.' 

 

 
 

 

'Een laatste keer op reis of chemo?' 
MARCEL LEVI, INTERNIST/BESTUURSVOORZITTER VAN HET AMC 

 

 

‘Stoppen met behandelen betekent niet dat je een 
patiënt aan zijn lot overlaat; je gooit het over een 
andere boeg. 
Je kijkt wat je kunt doen om de kwaliteit van leven 
te verbeteren.  

 
Je kunt in overleg met een terminale patiënt 
besluiten te stoppen met chemotherapie, maar wel 
kijken wat je kunt  doen om te zorgen dat hij nog 
een weekje met zijn familie op vakantie kan gaan. 
Dan geef je voor vertrek nog een extra 
bloedtransfusie en zorgt dat de pijnbestrijding 
optimaal is afgesteld. Als je die knoop eenmaal 
samen doorhakt, is dat heel bevredigend, zowel 
voor de arts als voor de patiënt.’ 

 
'Maar je hebt dan wel artsen nodig die dat gesprek 
met de patiënt en zijn familie durven aan te gaan. 
Dat kost tijd, vaak meer tijd dan om iemand 
gewoon op de operatietafel te leggen.  
Artsen kiezen daar echt niet voor omdat ze er 
meer mee verdienen, zeker in een academisch 
ziekenhuis niet want daar zijn ze in loondienst.  
 
De reflex om te behandelen wordt vooral 
ingegeven door de beroepseer: als medisch 
specialist weet je dat een bepaald ingewikkeld 
ziektebeeld te bestrijden is.  

Maar het gevaar van 
superspecialisme is dat je het welbevinden van de 
patiënt uit het oog verliest.  
Moet een 90-jarige nog drie keer per week naar 
een ziekenhuis worden vervoerd voor een dialyse 
of mag hij gewoon doodgaan aan nierfalen?’ 
 
'In ziekenhuizen wordt veel overbodige zorg 
geleverd. Duizenden foto's per jaar worden 
aangevraagd waarop niets te zien is of die toch 
niets veranderen aan de behandeling die je al bent 
gestart.  
En dan heb ik het nog niet eens over alle 
snotterpoli's. Tot mijn verbazing blijven 
zorgverzekeraars maar alles vergoeden.  

 

Laat de huisarts snotneuzen behandelen, de 
privékliniek de gebroken polsen en bewaar de 
academie voor de ingewikkelde zorg.  

 
Dan moet je de financiële middelen mee 
verschuiven en de prikkel tot productie wegnemen.  
 
Laat alle specialisten in loondienst werken en 
beloon het ziekenhuis ook wanneer ze minder aan 
een patiënt sleutelen maar in leven een betere 
kwaliteit behoudt.' 

 

 
 
 
 


