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GEZONDHEIDSZORG
WAT WE NIET MEER MOETEN DOEN

Hele zorg,
halvewaarheid
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Maar 40procent vandemedischebehandelingen
levert aantoonbaar gezondheidswinst op.De rest is
mist. Dus is het hoog tijd ze eens tegenhet licht te
houden.Al is hetmaar omdat dat veel geld oplevert.
Door Ellen de Visser FotoArjan Benning
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aadcellendoenhet beter als ze hetwat
kouder hebben dus worden jongetjes
met eenniet-ingedaalde teelbal geope-
reerd.Verstandskiezenduwenhetgebit
naar voren, dus moeten ze preventief
wordenweggehaald. Als pusgeenkant

opkan, veroorzaakthetpijn,dusmoetbij kinderen
met een oorontsteking het trommelvlies worden
doorgeprikt. En met twee eileiders is de kans op
zwangerschap groter, dus moet bij een
buitenbaarmoederlijke zwangerschap (waarbij de
eicel in een eileider blijft steken) de chirurg de ge-
troffeneileider sparen.
Het klinkt allemaal volstrekt logisch. Maar het

kloptniet.Bij80procentvandejongensdaaltdeteel-
baloplatere leeftijdspontaaninenzijzijnnietmin-
der vruchtbaar dande groepdie is geopereerd. De
meesteverstandskiezenleverenhelemaalgeenpro-
blemenopenkunnenrustigblijvenzitten.Kinderen
meteenmiddenoorontstekingzijnnetzogebaatbij
pijnstillers. En als bij een buitenbaarmoederlijke
zwangerschapde eileider tochwordtweggehaald,
maaktdatnietuitvoordekansopeennieuwezwan-
gerschap. De overgebleven eileider neemt de taak
moeiteloosover.

L
ezenoverdevakanties
vananderemensen is
heerlijk, vooral alsdaar

vanallesmisgaat.Watdatbe-
treft kan ikvanharteTripadvi-
soraanbevelen.GanaarTrip-
advisor.nl (voormaximaal
amusement isdeNederlandse
versie essentieel) , vul eenwe-
reldstad in (Parijs,NewYork,
Constantinopel) klikop ‘ho-
tels zoeken’ enbekijkvervol-
gensde laagstbeoordeelde
slaapgelegenheden.
Onderkopjesals ‘Verschrik-

kelijk!’ ‘Horrorfilm’of een
ontsteld ‘Waarom???’ vertel-
lengetormenteerde reizigers
overhunkwalijkstehotelerva-
ringen. InhetNederlands.
Nietdataldie toeristenNeder-
landers zijn,natuurlijk,maar
tenbehoevevanNederlandse
lezersheeft Tripadvisordie
klachtenvandiversewereld-
burgers latenvertalen.Door
eenmachine.Datgeeft raad-
selachtige,poëtische teksten.
‘Opzoeknaareen twijfel-

achtigeontstaan tijdenseen
manuit en lekendonkerver-
baasdoverons te zien.’, begint
zo’n stukjebijvoorbeeld.Kijk,
helemaalhelder ishetgeval
nogniet,maardesfeer isgete-
kend,metdat ‘twijfelachtig’
en ‘donker’.
‘Erwarenvies ensokkenon-

derdeverwarminghet toilet
doorspoeldenietgebruikt
aangezienhetdevorige. Er
waseengat ineengigantische
armoire (hoewelwedat
maaktegrapjesmevoorne-
menomeengat), naarhet van
eenbroodjevanwillekeurige
tape, opdebovenkant (inhet
geval, denk ik).’
Hierwordtalmeerduide-

lijkoverdeconditie vandeka-
mer,maardiegrapjesoverdat
voornemen ‘omeengat’ blij-
venraadselachtig, omover
dat ‘broodjevanwillekeurige
tape’nog tezwijgen. ‘Het lijkt
wel alsof wevielopdezelfde
klontjeals sommigeandere
reviewers.’Dezelfdeklontje?
Bah,datklinkt vies.Maarer
zijnookpluspunten. ‘Wehad-
den livedradenparel aanvan
degaten indemurenvan
tandpasta.’ Livedradenparel!

Murenvan tandpasta!Hou
metegen!
‘Ikhoordedemanslapen

naastdedeurzoalshijwas in
mijnkamer.’ Ja, dat isbehoor-
lijkonaangenaam,maar: ‘De
tvwaseenoudewaterputarte-
factdat signaal schokkend
was’.Nouweet ikniethoeu te-
genover zulkedingenstaat,
maar ikhebhonderdkeer lie-
ver een ‘oudewaterputarte-
fact’ opmijnhotelkamer,hoe
schokkendhet signaalook,
daneendoodgewoneTV. ‘Het
beddengoedwasvies, ik sliep
opde topdangewapendte
vermijdengebetenwordt’.Ge-
wapend!Enwieof wat lager
indatbed tewachtenomtoe
tebijten?
Hetwordtnogspannender:

‘Opongeveer6uurwas ikge-
wektdoorhet lawaai van iets
rendenrondophetdak.Ver-
volgenswerdenverschillende
dingenopenneer inhetdak
nietwaardoormijomtesla-
penverder.’Wat zoudendat
zijn? Inbrekers?Eensprinkha-
nenplaagvanbijbelsepropor-
ties?
‘Degedeelde toiletwerkte

niet enzenietgeluktomhet
te reparerendusmoest iken
vind ik restaurantwaar ikkon
taarten.’ Logisch, alsdewc
nietwerkt, zou ikóókeenres-
taurant zoekenwaar ikkon
taarten. Zekerookgezienhet
ontbijt inhethotel: ‘Hetwas
onbetrouwbareaardappelen,
een lichte rodegesnedenvlees
dinggemengdmetmayo,was
crèmekleurigof yoghurt en
degelekaasonderscheidend
zeer. BLIJFWEG!Alsniet voor
uwgezondheiddanuwmen-
talegezondheidwaardeert!’
Dat zal ikdoen.Wél jammer

vandie ‘oudewaterputarte-
fact’, die ‘livedradenparel’ en
diemurenvantandpasta. Ik
zouzegraageenszien.Daar
heb ikwel eenpaaronbe-
trouwbareaardappelenvoor
over, endesnoodskan ikook
best eenkeertje taarten ineen
restaurant.

Witteman heeft iets gelezen
Sylvia Witteman

Taarten

s.witteman@volkskrant.nl
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Spataderen

264 - 471
473 - 550
551 - 646
650 - 796
799 - 1.330

Grote verschillen
Aantal operaties per
100.000 inwoners, naar
woonplaats patiënt, 2009



ook nog in een richtlijn komen. Dat
kost allemaal tijd.’
Dat voor dehelft van alle behande-

lingen geen gerandomiseerd bewijs
bestaat,klinkttrouwensietstedrama-
tisch, zegt kno-arts VanBenthem.Het
is overduidelijkdat bij patiëntenmet
een levensbedreigende aandoening
snelmoetwordeningegrepen,daar is
geenbewijsvoornodig.Maartoch,er-
kent hij, hebben de nieuwe onder-
zoeksmethoden nu al tot revoluties
geleid inbestaandepraktijken. Sinds
duidelijk is dat het doorprikken van
oren bij kinderen met een
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GalblaasHernia Amandelen

9 – 46
46 – 57
57 – 70
70 – 85
85 – 167

373 - 952
955 - 1.163
1.165 - 1.370
1.370 - 1.601
1.604 - 3.108

Liesbreuk

58 - 161
161 - 183
183 - 203
203 - 226
226 - 352
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48 – 117
117 – 135
135 – 152
152 – 170
172 – 262

Eenpatiëntdiebij dedokterkomt,
gaat ervanuit dat dedokterweetwat
hetbesteis.Maardatblijkt langnietal-
tijd het geval. Hetmedische vakblad
British Medical Journal bestudeerde
drieduizend alledaagse behandelin-
gen en concludeert dat voor de helft
ervangeenbewijs vaneffectiviteit be-
staat. Amerikaanse wetenschappers
ploegden onlangs tien jaargangen
doorvanhetvooraanstaandevakblad
NewEnglandJournalofMedicine,keken
naar alle studies die een bestaande
medischepraktijkdoorlichtenencon-
stateren dat slechts 40 procent aan-
toonbaargezondheidswinstoplevert.
De rest: onbekend, niet-effectief en
heel somszelfs schadelijk.
‘Wewetengewoonvaakniet of wat

we elke dag doenpatiënten ook echt
helpt’, zegt hoogleraar gynaecologie
en klinische epidemiologie BenWil-
lemMol.Datbetekentniet,benadrukt
hij, dat artsendúsbehandelingenge-
ven waarvan ze zeker weten dat die
niet werken. Of, in de woorden van
kno-artsPeterPaulvanBenthem: ‘Het
isnietzodatwijmaarwataanromme-
len.’Maarmistig is hetwel, zegt Gert
Westert,hoogleraarkwaliteitvanzorg
aanhetNijmeegseRadboudumc.
Daarkomtverandering in. InAme-

rika zijn medisch specialisten met
hun wetenschappelijke verenigin-
genbegonnentalvanbehandelingen
aan een kritische toets te onderwer-
pen.Choosingwiselyheethunsamen-
werkingen langzamerhandverschij-
nen er steedsmeer overzichten van
behandelingen die beter kunnen
worden vermeden. Australië, Groot-
Brittannië, SpanjeenCanadakennen

vergelijkbare initiatieven.
Nuwillen ookNederlandse specia-

listende effectiviteit vanbehandelin-
gen onderzoeken. Structureel. Want
medische inzichtenzijndeafgelopen
jarenhier endaar heus aangepast en
over teelballen, amandelen, ooront-
stekingen enbuitenbaarmoederlijke
zwangerschappen isweliswaar door-
slaggevendbewijsvergaard,erblijven
nogduizendenbehandelingen over.
Met af en toe een onderzoek is de ge-
neeskundeniet gediend, zegtMol. Er
is eenactieplannodig.
Zevenwetenschappelijke beroeps-

verenigingen hebben daarom geïn-
ventariseerdwaar op hun terrein de
‘kennishiaten’ zitten, eneen top-5op-
gesteld. Van die 35 behandelingen
moet de komende jaren, onder de
hoede vanhet kennisinstituut vande
orde vanmedisch specialisten, debe-
wijsvoeringwordenonderzocht.
Bij de kno-artsen staat de chroni-

sche neus- en bijholte-ontsteking op
deeersteplaats: ishetbeteromteope-
rerenof ommedicijnen te geven?Or-

thopedenwillenonderzoekenwatde
beste strategie is bij een gescheurde
achillespees.Endeneurologenwillen
ondermeerbekijkenwelkeaanpakbij
het carpaal tunnelsyndroom(eenbe-
kneldepolszenuw)hetmeesteffectief
is: een injectieof eenoperatie?
Hetklinktverbazingwekkend,bijna

onthutsend, dat artsen vanzoveel be-
handelingenhet fijne nietweten. De
helft van wat nu in de ziekenhuizen
gebeurt,stoeltop gezondverstand, in-
tuïtie, empathie en risicomijding,
schreef eendenktank vandeNFU, de
federatievanuniversitaireziekenhui-
zen,vorigemaandineenrapport. ‘Ook
ambitie, eerzucht en bedrijfsecono-
mie speleneenrol.’

Doktershebbenlanggehandelduit
traditieendedendedingenomdatze
die zo hadden geleerd, verduidelijkt
internistMarcelLevi,bestuursvoorzit-
tervanhetAmsterdamseAMC.Paseen
jaar of twintig geledendronghet be-
sef door dat de logica achter veel be-
handelingen weleens niet kon klop-
pen,dat louterobserverenvanpatiën-
tenonvoldoende informatieoplevert
endat resultaatbij eenbepaaldecate-
gorie patiënten niet voor allemaal
hoefttegelden.Toenpaskwamhetge-
randomiseerde onderzoek in zwang,
waarbij patiënten in twee groepen
wordenverdeeldenheteffectvaneen
behandelingwordt bestudeerd. Levi:
‘Nu zijn we bezig met een waanzin-
nigeinhaalslag,ervaltzovreselijkveel
te onderzoeken. En dan is één studie
natuurlijk niet overtuigend genoeg
als bewijs, dus diemoetwordenher-
haald en dan moeten de resultaten

Het klinkt onthutsend
dat artsen van zoveel
behandelingen het
fijne nietweten

Een patiënt met een hernia
heeft in het oosten van Dren-
the vijf keer zoveel kans om te
worden geopereerd dan in de
regio Rotterdam. Dat blijkt uit
het landelijke overzicht dat
hoogleraar GertWestert sa-
menmet de patiëntenfedera-
tie NPCFmaakte voor de na-
tionale zorgatlas.Westert ver-
wacht dat die variatie zal af-
nemen. De beroepsvereniging
van neurochirurgen heeft na
evaluatie-onderzoek een lijst
opgesteldmet aanbevelingen.
Demeeste rugpatiënten blij-
ken binnen achttien weken vrij
van klachten. Afwachten blijkt
in veel gevallen een verstan-
dige keuze.

RUGHERNIA
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middenoorontstekingnietbeter isdanpijnstil-
ling, isdie ingreepnagenoegverdwenen, aldusVan
Benthem.
TeusvanBarneveld,directeurvanhetkennisinsti-

tuut vandemedisch specialisten, verwacht dat het
initiatief vandezevenwetenschappelijkeverenigin-
gen door andere specialisten wordt gevolgd. Dat
maakt de zorg niet alleen een stuk betermaar ook
goedkoper, voorspelthij. Voordepatiëntmaakthet
nunogaluit inwelkziekenhuishijnazijndesastreus
verlopen voetbalwedstrijd belandt: opde eneplek
besluit de arts om zijn gescheurde achillespees te
opereren, terwijl inhet ziekenhuis verderop alleen
eenspalkof tapewordtaanbevolen.Praktijkvariatie
heet dat: regionale verschillen in behandeling die
niet te verklaren zijn door afwijkingen in gezond-
heidof leeftijdvandebevolking.Het iseenduidelijk
signaaldatdebewijsvoeringdunis,zegthoogleraar
Westert.
Westert is druk bezig omdie variatie in beeld te

brengen:hijwil tientallenmedischebehandelingen
samenbrengenineenzorgatlas.DekaartvanNeder-
landvooreenrughernia,spataderenof klachtenaan
degalblaas; dehoogleraarhooptopdiemanier art-
senaanhetdenkentezetten.

Evaluerenklinktniet erg spannend, innoveren
isveel leuker,denkthoogleraarMol(voorheenAMC,
nuuniversiteitvanAdelaide).Maarevaluatie-onder-
zoek, weet hij uit ervaring, levert op termijn wel
enormebesparingen op, omdat dure operaties en
scansachterwegekunnenblijven.Nudezorgkosten
blijven stijgen endit jaar bovende90miljard euro
uitkomen, isdat eenheel slimalternatief, zegthij.
GynaecoloogMolbegontien jaargeledenbehan-

delingen inzijneigenvakgebied te toetsen, een ini-
tiatief datzosuccesvolbleekdathetnulandelijkals
voorbeeld dient voor andere specialisten. Mol
slaagdeerinomeenconsortiumoptezettenwaarin
zeventig ziekenhuizen samenwerken. Zo achter-
haaldehijbijvoorbeelddatweeënremmersgeenge-
zonderebaby’sopleverenendateensimpelengoed-
kooppessariumdatomdebaarmoedermondwordt
aangebrachthetaantalvroeggeboortesvermindert.
Onlangs zette hij de kosten endebaten van acht

doelmatigheidsstudies op een rijtje enwat blijkt?
Elke euro betaalt zichminstens drie keer terug. De
studies kosttenbij elkaar eenmalig 3miljoen euro,
debesparingis jaarlijks9,6miljoen. ‘Eenpessarium
kost een paar tientjes, terwijl demedische kosten
vaneentevroeggeborenkindextreemhoogzijn.Al-
lesbijelkaarkunjelandelijkmiljoenenbezuinigen.’
Neuroloog Thies vanAsseldonk vertelt dat het car-
paal tunnelsyndroom alleen al aan werkverzuim
jaarlijks ruim26miljoen euro kost. Als onderzoek
duidelijk kanmakenwelke behandeling voor indi-
viduele patiënten het beste is, kan dat op termijn
mogelijk veelgeldopleveren,bedoelthij.

Demedisch specialisten verwachten niet dat er
opeens eenheleboel behandelingenworden afge-
schaft.Bijkinderenmetademhalingsproblemenbij-
voorbeeldishetbeterdeamandelenwélteknippen.

Het gaat er vaak om dat duidelijker
wordtwelkebehandelingvooreenin-
dividuelepatiëntgeschikt is, zegtVan
Asseldonk. Patiëntenmethet carpaal
tunnelsyndroomlijkenvaakmeerge-
baatbijeenoperatie,maareeninjectie
is een snellere en goedkopere oplos-
sing. Voorwie iswat het beste?Dat is
de vraag die hijmet zijn collega’swil
beantwoorden. Mogelijk kan onder-
zoek naar demate van beklemming
vande polszenuwdie keuze verbete-
ren.MarcelLevizegt: ‘Jehoudtpatiën-
ten die niet helemaal in een richtlijn
passen.Danmoetjehet injespreekka-
mer hebben van je timmermansoog.
Maardatgeeftniet,daaromisgenees-
kundezo’n leukvak.’
Hoogleraar Mol voorziet nog wel

eenpraktischehobbel: als onderzoek
uitwijstdatartsenandersof zelfshele-
maal nietmeermoetenbehandelen,
dandient die omslagnogwel tewor-
dengemaakt.Datduurtvaakeenpaar
jaar. ‘Als jedingenal jehele levendoet,
is het lastig omvankoers te verande-
ren.’ Vorige maand publiceerde het
NederlandsTijdschriftvoorGeneeskunde
een onderzoek naar de behandeling
van patiënten die zich, bijvoorbeeld
naeenval,metlichthersenletselopde
eerste hulpmelden. De verwachting
was dat door de nieuwe richtlijn het
aantal CT-scans zou afnemen. Inwer-
kelijkheidverdubbeldedat.Tochwerd
nietmeer hersenletselontdekt.
Teus vanBarneveld vanhet kennis-

instituutverwachteencultuuromslag
alsstraks,netalsbijdegynaecologen,
heelveelartseninheelveelziekenhui-
zen aan de onderzoeken meedoen.
‘Dan zien specialisten zelf bij hunpa-
tiëntenwatheteffect is.’

Er verandert iets inde zorg,merkt
hoogleraar Westert: ‘De mist trekt
langzaam op.’ En dat is hard nodig,
vindtMol. ‘Artsengevenpubliek geld
uitaanbehandelingenwaarvandeef-
fectiviteit niet vaststaat. Dat kan zo
nietdoorgaan.’
Geweldigdatmedisch specialisten

huneigenhandelendoorlichten,zegt
oud-ministervanVolksgezondheidAb
Klink,maarmogen de patiënten on-
dertussen misschien weten waar ze
aantoezijn?Klink, lidvanderaadvan
bestuur van zorgverzekeraar VGZ, is
groot voorstander van evaluatie-on-
derzoek, maar vindt dat artsen wel
duidelijkmoeten zijn over hunonze-
kerheden. ‘Alsnietvaststaatdatbijeen
kankerpatiëntdeverwijderingvande

Sinds de geboorte van de
eerste ivf-baby in 1978
heeft de vruchtbaar-
heidsbehandeling een
spectaculaire opmars ge-
maakt. Ivfwas ooit be-
doeld voor vrouwenmet
afgesloten eileiders en
bij die groep is de behan-
deling eOectief. Maar de
indicatie is uitgebreid
naar andere, vaak onbe-
grepen vruchtbaarheids-
problemen. NudoenNe-
derlandse artsen jaarlijks
16 duizend ivf-behande-
lingen (kosten: 48mil-
joen euro). Het is zeer de
vraag of de resultaten
daarvan altijd beter zijn
dan gewoon zelf probe-
ren. Onderzoekers van
hetAMC schreven vorige
maand in hetBritishMe-
dical Journaldat de be-
handeling nu echt eens
ter discussiemoetwor-
den gesteld. Ivf is vol-
gens hen een ‘winstge-
vende industrie’ gewor-
den.

IVF

prostaat nodig is en er veel nadelen
aan de ingreep kleven, moet dat wél
wordenverteld.’Hijbeschrijfteenpro-
ject in het ziekenhuis van Gorkum
waar de specialisten, van kinderarts
tot geriater, de voor- en nadelen van
behandelingendelenmet de patiën-
ten. ‘Alsartsenpatiëntenduidelijkma-
kendat zeniet goedwetenwathet ef-
fect isvaneeningreep,haaktsomswel
20 tot 30procent af.’
Omdemistte latenoptrekken, isde

patiënt essentieel, zegt gynaecoloog
Mol, diemet zijn vakgenoten al tien-
tallen behandelingen onder de loep
nam.Vorig jaar,vertelthij,hebbengy-
naecologentienduizendkeeraaneen
vrouw in hun spreekkamer die ene,
lastige, vraag gesteld: ‘Wewetenniet
wathetbesteisvooru,maarwiltuons
helpendatuit te zoeken?’ b

WIE BETAALT DAT?

Artsen vermoeden dat ze pa-
tiëntenmet een blindedarmont-
steking lang niet altijd hoeven te
opererenmaar dat het toedie-
nen van antibiotica vaak af-
doende is. Voor de studie die
daarvoor het bewijs moest leve-
ren, was alleen geen geld, zegt
internist en ziekenhuisbestuur-
der Marcel Levi (AMC). Artsen
die een behandeling willen eva-
lueren, moeten subsidie aanvra-
gen bij ZonMw. Met het be-
perkte budget van die organisa-
tie kan een op de tien inge-
diende projecten worden be-
taald. Dat komt in de hele
geneeskunde neer op zo’n twin-
tig onderzoeken per jaar, zegt
hoogleraar BenWillemMol:
‘Veel te weinig.’ Daarom pleiten
demedisch specialisten voor
een kwaliteitsfonds, dat moet
worden gevuld door de zorgver-
zekeraars. Mol: ‘Wij zorgenmet
onze evaluaties voor enorme be-
sparingen, maar van dat voor-
deel zien we niets terug. Een
deel van de besparingenmoet
worden ingezet voor nieuw eva-
luatie-onderzoek.’ De grote
zorgverzekeraars CZ, Achmea
en VGZ laten weten zeer geïnte-
resseerd te zijn in het initiatief
van de specialisten.


